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Lijst van afkortingen 

Bij de in deze studie opgenomen Overzichten en Tabellen (zie daartoe de hierna opge-
nomen lijst) zijn onder Legenda steeds per overzicht of tabel de daarin voorkomende af-
kortingen vermeld.

BHIC - Brabants Historisch Informatie Centrum
blz(z.)   - bladzijde(n)
BMGN   - Bijdragen en Mededelingenbetreffende de Geschiedenis der Nederlanden
ca.  - circa
c.s. - cum suis
d.a.v. - daaraanvolgend
d.d. - de dato
DB   - (archief van het) dorpsbestuur van (naam)
e.a. - en anderen
eindredac. - eindredacteur/-tie
fo.  - folium
GB   - (archief van het) gemeentebestuur van (naam).
GPB  - Groot Plakkaatboek
hoofdred.  - hoofdredacteur/-tie
jr. - junior
LTK  - (archief van de) Leen- en Tolkamer te ’s-Hertogenbosch
m.m.v. - met medewerking van
mr. - meester in de rechten
mv.  - meervoud
NA  - Nationaal Archief te ‘s-Gravenhage
N.N.  - nomen nescio 
nr(s).  - nummer(s)
o.m. - onder meer
ongef.  - ongefolieerd
pag. - pagina
r.  - recto
RA - Regionaal Archief (naam)
red. - redacteur/-tie 
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resp.  - respectievelijk
RvBr  - (archief van de) Raad van Brabant te ’s-Gravenhage
RHCe  - Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
RRGD  - (archief van de) Raad en rentmeester generaal der Domeinen te ’s-Herto-

genbosch
RvSt  - (archief van de) Raad van State
SALHA  - Streekarchief Langstraat Heusden Altena
SG  - (archief van de) Staten Generaal
SA‘s-H - Stadsarchief ’s-Hertogenbosch
SB   - (archief van het) stadsbestuur van (naam) 
sr. - senior
St. - Sint (Michielsgestel of Oedenrode)
s.v. - sub voce
v.  - verso
vol. - volumen
voorl. inv. - voorlopige (archief )inventaris
z.d. - zonder datum
z.j. - zonder jaar
z.pl. - zonder plaats

De in Hoofdstuk 4 opgenomen kaarten 4.1 tot en met 4.6 zijn een bewerking van Kaart I, 
Overzichtskaart van de Meierij van ’s-Hertogenbosch, zoals tussen de bladzijden 32 en 33 
opgenomen in H.J. van Xanten en A.M. van der Woude, ‘Het Hoofdgeld en de bevol-
king van de Meierij van ’s-Hertogenbosch omstreeks 1700’, in: Afdeling Agrarische Ge-
schiedenis Landbouwhogeschool,  (1965), A.A.G. Bijdragen 13, 3-96 (Wageningen 1965). 
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’t Is hier noot zo kaant en klaar
 Of et haopert hier en daor1

Voorwoord 

Waar mensen mensen besturen - en waar is dat niet? - is het, nuances naar plaats, methode 
en periode daargelaten, van alle tijden: geheimzinnigheid creëert mythen, twijfel aan inte-
griteit fnuikt gezag, onzorgvuldigheid voedt wantrouwen, zelfzuchtigheid roept weerstand 
op en lokt zelfs opstand uit.2 Het zijn deze en andere extremen, die vaak, soms uitsluitend 
de marges van de interactie tussen bestuurders en bestuurden (en omgekeerd) bepalen. 

Het zijn daarom in wezen ook de lijnen, waarlangs de genese en inhoud van de dorps-
reglementen in de Staatse periode (1648-1795) van de Meierij van ’s-Hertogenbosch, het 
onderwerp van deze studie, scheren. Hoewel elk reglement in principe zijn eigen ach-
tergrond heeft, vormen zij tezamen de grootste gemene deler van de oorsprong, waarin 
deze reglementen bronnen.  

Deze studie beoogt inzicht te geven in de herkomst en raison d’étre van een institutioneel 
rechtsfenomeen, waarmee de organisatie en het inhoudelijk functioneren van plaatselijk 
bestuur in de Meierij van ’s-Hertogenbosch (nader) wordt vormgegeven. Die herkomst 
is een dynamisch proces, dat zich vrijwel steeds beweegt van burgerlijk ongenoegen en 
onbehagen naar formele oppositie en openlijk verzet jegens het lokale bestuur. Het re-
sultaat is aangescherpte regelgeving in de vorm van een dorpsreglement, dat beoogt on-
stuurbaar bestuur (weer) stuurbaar te maken. Een bijzonder aspect hierbij is dat van 
uniciteit. Hoewel dergelijke reglementering elders in Brabant (om bij deze regio te blij-
ven) ook wordt ingezet, geschiedt dat nergens in een ontwikkeling, die met die in de 
Meierij ten volle vergelijkbaar is.  

Het bestuurlijke proces, dat in deze studie worden beschreven, heeft plaats op de klein-
ste bestuurlijke schaal, die van de lokale samenleving. Vooral dat proces laat zien hoe 
bestuurden en bestuurders in interactie bezig zijn hun belangen vorm te geven en zoveel 

1  Piet Heerkens (1940), Brabantse spreuken, 26.
2  Om deze ‘actualiteit van het verleden’ te benadrukken is deze studie in de stijl van de tegenwoordige tijd 
geschreven. 
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mogelijk met elkaar in balans te brengen en te houden. De hoge overheid in de persoon 
van een plaatselijke heer of ‘Den Haag’ zijn daarbij sturend , faciliterend of fiatterend be-
trokken. Als zodanig is deze studie met het oog op de schaal waarop de feiten zich afspe-
len te duiden als een petite histoire locale, maar gezien haar veelzijdigheid, duur, omvang 
en onderlinge samenhang ook wel als een festival der kleine feiten. Het zijn daarentegen 
wel feiten die in de these van Voermans en Waling passen, dat de huidige democratie in 
ons land bij de gemeente begint.3 Het hemd is nu eenmaal nader dan de rok. 

Mijn betrokkenheid bij het thema van deze studie zou, terugkijkend, als een discontinue 
levens-loopbegeleider kunnen worden aangemerkt. 

De eerste kennismaking heeft plaats tijdens de voorbereiding van een scriptie (rechten, 
Universiteit van Amsterdam) bij wijlen prof. mr. J.Th. de Smidt. Bij de onderwerpkeuze 
voor die scriptie heb ik mij, diens voorkeur voor enkele rechtshistorische aspecten van 
het Dordtse stapelrecht ten spijt, laten inspireren door mijn interesse voor het verleden 
van (Noord-)Brabant, in het bijzonder van de Meierij en zijn inwoners. Dit resulteerde 
in het najaar 1971 in een scriptie onder de nogal robuuste titel Genealogische kenbronnen 
in Noord Brabant. Een rechtshistorische beschouwing en onder een als relativering van die 
titel bedoeld vermaan van Paulus in diens brief aan Titus.4 Voor prof. De Smidt is deze 
scriptie aanleiding mij te strikken voor het secretariaat van de in 1968 geïnstalleerde Ar-
chiefraad, waarvan hij toen het voorzitterschap bekleedde. 

Deze functie brengt mij in contact met prof. mr. J.P.A. Coopmans, eerst lid, nadien 
(1973-1978) voorzitter van de Archiefraad. Onder zijn bezielende begeleiding heb ik de 
eerste daadwerkelijke schreden op het pad van deze omvangrijke studie kunnen zetten. 
In 1977 is het onderwerp formeel bij de faculteit der Rechtsgeleerdheid (Katholieke Ho-
geschool Tilburg) als dissertatieonderzoek aangemeld en bij brief van deze faculteit van 
10 januari 1978, kenmerk: AW/AV geaccepteerd. 

De toen opgewekte verwachtingen heb ik echter door persoonlijke omstandigheden, 
waaronder een keuze voor een ambtelijke loopbaan, die zich ook in combinatie met een 
opgroeiend gezin, moeilijk met een externe wetenschappelijke studie liet combineren, 
helaas niet waar kunnen maken.5 Bovendien was een promotie geen conditio qua non 

3  Voermans en Waling, Gemeente in de genen. Tradities en toekomst van de lokale democratie in Nederland 
(Amsterdam 2018).
4  Paulus aan Titus 3:9:  “Ontwijk dwaze strijdvragen, geslachtslijsten, twist en strijd over de wet. Dat is 
zonder nut en dwaas.” Dit citaat is mij in mijn gymnasiumperiode (R.K. klein seminarie Hageveld van het 
bisdom Haarlem te Heemstede, 1960-1966) aangereikt dor een medestudent, die hierin een zinspreuk zag 
voor mijn wordende historische belangstelling.  
5  Verschillende auteurs refereren aan deze dissertatie in wording: Pirenne (1980), ‘Inleiding’ bij De archie-
ven in Noord-Brabant, XLI; Kappelhof (1981) ‘Institutionele structuren in het noordoosten van Brabant: 
de Meierij van ’s-Hertogenbosch’, 27 en dezelfde auteur (1986), De belastingheffing, 146; Van Boven (1981), 
‘Helmond in een bestuurlijk spanningsveld’, 110 en Coopmans (1987), ‘De betekenis van de gemeynten’, 153.  

PS_LL_def.indd   22 19-11-20   13:16



23

voor die loopbaan. Niettemin is met onderbrekingen tot ongeveer 1990 aan het onder-
zoek gewerkt. Langzamerhand raakt het echter steeds  meer op de achtergrond en komt 
het uiteindelijk tot stilstand. 

Pensionering (2013) schiep tijd en gelegenheid om het onderzoek weer in beeld te bren-
gen. De grootste  stimulans daartoe komt van mijn echtgenote, die het niet afronden be-
schouwde als een de-investering van al wat reeds eerder is gedaan. Mevr. prof. mr. B.C.M. 
van Erp-Jacobs uit de school van Coopmans was bereid om zich daarover als begeleider 
te ontfermen, terwijl prof. dr. R.C.H. Lesaffer zich aanvankelijk als tweede, nadien eer-
ste promotor daarbij voegde. Het onderzoek wordt opnieuw ingeschreven (brief van het 
College voor Promoties van 1 september 2014, kenmerk:206.14.731). Voor hun nimmer 
aflatende stimulans, bij- en aansturing ben ik hen slechts dankbaarheid verschuldigd. Het 
was na een loopbaan van ruim 40 jaar in een ambtelijke omgeving in functies met een 
binnen zekere grenzen zelfstandige modus operandi een leerzame en verrijkende beleving 
om als alumnus/promovendus weer leergezag te mogen en soms zelfs moeten ervaren.

Ook gaat mijn dank uit naar allen, bij wie ik met vragen nimmer tevergeefs aanklopte 
en mij met kritische opmerkingen en welkome suggesties hebben bijgestaan. Bijzonde-
re dank ben ik verschuldigd aan dr. A.C.M. Kappelhof, die het manuscript in wording 
meelas en becommentarieerde en later ook nog de moeite nam om bij het eindoordeel 
betrokken te zijn. 

Bij de voorbereiding van deze studie heb ik nimmer vergeefs een beroep gedaan op de 
medewerkers van de archiefdiensten en bibliotheken om mijn niet aflatende honger naar 
informatie te stillen. Met blij gemoed  bleven zij mij voorzien van de berg documenten 
en archiefbanden, die ik meende te moeten inzien. Mijn dank geldt ook mevrouw R. 
Bettonviel (Tilburg University Language Center), die de Engelse vertaling van de Sum-
mary heft verzorgd. Ook gaat mijn grote dank uit naar mijn dochter Maaike, die in het 
bijzonder voor Deel III het nodige voorbereidende typewerk heeft verzorgd. Ten slotte 
een bijzonder woord van dank aan de Stichting Brabantse Rechtshistorische Reeks die 
met een financiële bijdrage de uitgave van deze dissertatie heeft ondersteund. 

In het najaar 2019 is het feitelijke onderzoek als zodanig afgesloten.  

Het karwei zit er op. Deze studie bouwt voort op een reeds op hoofdlijnen door ande-
ren gestort fundament. Als zodanig biedt zij op die hoofdlijnen wellicht minder nieuws 
dan verwacht. Met dit als basis vertelt zij met als concentratiepunt de dorpsreglementen 
daarentegen ook veel nieuws. In het gepresenteerde schuilt, met inachtneming van de 
hierboven als motto vermelde wijsheid van buiten de alma mater, de verantwoording. 

Delft, voorjaar 2020.
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Verantwoording

1 Inleiding
De wording van een dorpsreglement kan worden gekarakteriseerd als een organisch on-
derdeel van de bestuurlijke ontwikkeling die in de vorm van regelgeving een (nadere) 
grondslag en inhoud geeft aan de wijze van de bestuursorganisatie van en het bestuurs-
beleid voor een samenleving op het laagste staatkundige niveau, het ‘dorp’.6

In deze theoretische en daarom ook abstracte omschrijving van dit proces zouden de-
genen, die vanuit zo’n samenleving aan zo’n ontwikkeling hebben geparticipeerd, zich 
(ongetwijfeld) niet herkennen. Hen staat immers een ander doel voor ogen dan het ab-
stract genereren van een ontwikkeling. Hun drijfveren zijn, naast op rationele overwe-
gingen, gebaseerd op subjectieve, door onvrede over de bestuurlijke en financiële gang 
van zaken in ‘hun’ dorp gevoede, - al dan niet terechte - emoties als boosheid, veront-
waardiging, irritatie en onmacht. Deze emoties voeden de behoefte of noodzaak om in 
het bestuur eigen en collectief gedeelde belangen beter aan bod en letterlijk beter tot hun 
recht te laten komen.

Formele documenten, de documenten dus die een rol spelen in bestuurlijke processen, 
leggen, mede door hun vaste structuur en doorgaans verzakelijkte inhoud, vooral de ra-
tioneel weergegeven overwegingen vast en laten de achterliggende subjectieve drijfveren 
en gevoelens buiten het (historische) blikveld. Niettemin zijn die emoties in sommige 
stukken wel voelbaar onderhuids aanwezig. Vooral in kwesties waarin partijen elkaar 
met rekesten aan de hoge overheid bestoken wordt dit zichtbaar in de aard van de soms 
ook overdreven verwijten die men over en weer maakt. Ook de persoonlijke gemoeds-
toestand blijft niet altijd verborgen. De secretaris van Moergestel, die in woede het kers-
verse “origineel en besegelt reglement” van de Raad van Brabant bij de overhandiging 
door enkele inwoners uit hun handen rukt en op straat smijt, terwijl hij op die Raad 
afgeeft en ook de desbetreffende inwoners uitscheldt en voor muiters uitmaakt (1658), 
ziet zijn gedrag later in een rekest aan die Raad gehekeld.7 Ook een woordenwisseling 
en bijna uit de hand gelopen handgemeen in een Bossche kroeg tussen een schepen en 
inwoner van Sint Michielsgestel (1663) over het nieuwe reglement – deze ruzie wordt 

6  Het begrip ‘dorp’ staat hier, in navolging van het ook wel eigentijdse gebruik, synoniem aan steden, vrij-
heden en heerlijkheden., alsmede het meer neutrale begrip ‘plaatsen’. Zie hierover 2.2.3.
7  Zie 9.2.15. 
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notarieel, dus ook in een formeel kader vastgelegd – laten de emotie zien, die reglemen-
tering oproept.8  

Het rechtsfenomeen ‘reglement’ kan objectief omschreven worden als een doorgaans sa-
menhangend geheel van rechtsregels om dwingend binnen een georganiseerd verband 
door de daarbij betrokkenen of belanghebbenden in acht te worden genomen. Als in-
strumentele ‘drager van rechtsregels’ is het reglement in de dagelijkse bestuurspraktijk 
van hoog tot laag tijdens het Ancien Régime allerwegen vertrouwd. De Staten Gene-
raal en de Raad van State stellen een grote hoeveelheid regelgeving op velerlei gebied bij 
wijze van reglement vast. Een publicatie als het Groot Plakkaatboek getuigt daar een en 
andermaal van.9 Een generieke toepassing van het reglement bij de Staten Generaal, dat 
qua strekking het onderwerp van deze studie benadert, is de reglementering waarbij zij 
in pas verworven territoria haar gezag vestigen of  proberen te vestigen. De reglementen 
voor de Landen van Overmaze uit 1663 zijn daarvan een voorbeeld.10 

Als rechtsfenomeen sec is een dorpsreglement als onderdeel van lokale regelgeving op 
zich dus geen uniek gegeven. Wel zal worden aangetoond, dat dit soort reglementen zich 
door hun uniforme en homogene gerichtheid een eigen dynamiek en betekenis hebben 
verworven.

2 Dorpsreglementen: een nog onvoldoende gevulde niche in de kennis over het 
verleden?
Deze vraag kan zonder meer bevestigend worden beantwoord: over het dorpsreglement 
als zodanig is tot nu toe betrekkelijk weinig gepubliceerd. 

Dorpsreglementen hebben, los van het feit dat zij ook in losse druk verschijnen en al-
dus daardoor in hun eigen tijd voor verspreiding op bescheiden schaal in aanmerking 
(kunnen) komen, alleen incidenteel een plaats gekregen in eigentijdse uitgaven, in het 
bijzonder in bronuitgaven betreffende geldende regelgeving. Het is Simon van Slinge-
landt, secretaris van de Raad van State, die in zijn in het eerste kwart van de achttiende 
eeuw geschreven, maar eerst in 1784 -1785 gepubliceerde Staatkundige Geschriften een 
korte verhandeling over de reglementen opneemt. De kwintessens hiervan ligt echter 

8  Zie 9.2.22.
9  Voorbeelden hiervan (zoals het Reglement op de politieke reformatie (1660) en het (aanvullende) regle-
ment op de benoeming van de kerk- en armmeesters (1700) elders (3.3.3) in deze studie. 
10  Zie daarover nader 4.13.3. Het omgekeerde komt ook voor. Als het conflict tussen de Duitse orde en 
de Staten Generaal over de soevereiniteit van Gemert in het voordeel van de eerste is beslecht vaardigt  de 
landskommandeur van die orde in 1665 een reglement, in de desbetreffende archiefinventaris ‘algemene po-
litieverordening’ uit. (BHIC, Archief van de Kommandrij van de Duitse Orde te Gemert, 368). Zie hier-
over 1.2.
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niet in het wezen van die reglementen, maar in een pleidooi over de bevoegdheid van 
die Raad deze vast te stellen.11 Van de bronuitgaven zijn vooral te noemen het in de ze-
ventiende en achttiende eeuw in een onregelmatige serie van negen delen verschenen 
Groot Plakkaatboek (GPB) en in mindere mate de Nederlandse Jaarboeken uit de acht-
tiende eeuw. Aangenomen mag echter worden, dat publicatie in deze uitgaven niet zo-
zeer de openbaarmaking van louter een plaatselijk reglement beoogt, maar vanuit een 
breder bestuurlijk perspectief  is opgenomen. De publicatie van de reglementen van Ber-
geijk en Hoogeloon, beide van 19 februari 1663, in het GPB zal de samensteller niet zo-
zeer door die reglementen als zodanig zijn ingegeven, maar door het door de Raad van 
State eigener beweging daaraan toegevoegde novum van een clausule, die de hoge over-
heid de verandering, intrekking of vervanging nadrukkelijk voorbehoudt. De publica-
tie van de Oirschotse reglementen in dezelfde uitgave zal ongetwijfeld op de status van 
tweeherigheid van deze vrijheid (de Staten Generaal respectievelijk een particuliere heer) 
teruggaan. Vanuit deze publicatie komt de vermelding van deze reglementen ook voor 
in een beschrijvende bron als de Tegenwoordige Staat.12 De publicatie van het uitvoerige 
reglement voor Eersel, Duizel en Steensel van 1768 in de Nederlandse Jaarboeken heeft  
vooral, zo niet uitsluitend betrekking op het belang van dat reglement in het bredere 
verband voor alle plaatsen in de Meierij (en daarbuiten).13 Hetzelfde geldt, zo mag wor-
den aangenomen, voor de publicatie van dit reglement in het tweede deel van het Ne-
derlandsch Placaat- En Rechtskundig Woordenboek. Ook vanuit dit perspectief wordt nog 
tot in het eerste kwart van de negentiende eeuw aandacht aan deze betekenis van dit re-
glement besteed Als zodanig kunnen in dit verband genoemd worden: S. Hanewinckel, 
Geschied- en aardrykskundige beschryving der Stad en Meiëry van ’s Hertogenbosch (1803) 
en A. Brock, De Stad en Meyery van ’s Hertogenbosch of derzelver Beschryving (1825) en 
J.A. van der Aa, Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden 4 (1845).14       

In het Verslag der Commissie, belast met het zamenstellen en verzorgen der Bibliotheek en 
Verzameling van Oud- en Zeldzaamheden van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Bra-
band, zoals dit 7 juli 1838 aan de tweede Algemene vergadering van het Genootschap is 
uitgebracht15, verantwoordt deze commissie haar acquisitie-inspanningen voor de vor-
ming van onder meer een bibliotheek. In dat verband memoreert zij een circulaire van 
het College van Gedeputeerde Staten aan alle gemeentebesturen binnen Noord Brabant 

11  Zie verder 4.12.3-5.
12  Zie 9.2.18.
13  Zie 9.2.7.
14  Zie over deze uitgaven verder 4.13.8.
15  Dit verslag is opgenomen in de Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Weten-
schappen in Noord-Brabant. Eerste Deel. Tweede Stuk (’s-Hertogenbosch 1838), 135-144. Zie over het in 1837 
opgerichte Genootschap: W.M.J. Krijbolder, ‘C.R. Hermans en het Provinciaal Genootschap in Noord-
Brabant 1830-1840’, 77-104.
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om haar ten behoeve van het Genootschap een kopie toe te zenden van “alle Gemeen-
te-oorkonden, als welke voor de Geschiedenis van Noord-Braband belangrijk kunnen 
zijn”. Een tiental gemeenten heeft hierop positief gereageerd, zodat “de Bibliotheek ver-
rijkt is met eenige geschreven en gedrukte Dorpsreglementen, en andere authentieke 
stukken, die ter kennis dier gemeenten zoo zeer geschikt zijn”.  Ook roept de commissie 
de overige gemeentebesturen dringend op om op gelijke wijze onverwijld een kopie van 
“deze voor de Geschiedenis nog niet geopende bronnen” in te zenden. Daarbij schuwt 
zij een verwijt: “het zal alzoo slechts aan de Gemeentebesturen te wijten zijn, indien hare 
plaatselijke lotgevallen en instellingen nog langer onbekend blijven”. 

Deze vroeg negentiende-eeuwse belangstelling voor ‘authentieke stukken’ in het al-
gemeen en dorpsreglementen in het bijzonder heeft voor wat betreft de laatste echter 
blijkbaar niet verder dan het acquisitiebeleid van de commissie gereikt. Publicaties naar 
aanleiding hiervan zijn niet verschenen. 

Helemaal zonder belangstelling bleven in de negentiende eeuw de dorpsreglemen-
ten uit de Staatse periode echter ook weer niet. Hiervan getuigen dienaangaande aan-
tekeningen van mr. Petrus Franciscus van Cooth (1819-1901), van 1850 tot 1853 lid van 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en van 1875 tot 1886 bestuurslid van eerder 
genoemd Provinciaal Genootschap.16 Onder zijn bewaarde papieren bevindt zich een 
mapje met een eigenhandig geschreven opsomming van een groot aantal dorpsregle-
menten en de integrale tekst van een zevental reglementen (Bergeijk 1663, Oss 1700, Boxtel 
1665, Waalwijk 1682, Heesch 1691, Moergestel 1711 en Oisterwijk 1721).17 Uit het document 
is niet te herleiden waaruit zijn belangstelling voor dit historische thema voortkomt en 
met welk doel deze gegevens zijn verzameld. Tot een publicatie hebben deze niet geleid. 
Ook nadien blijft een integrale en analytische studie naar het fenomeen achterwege. Wel 
komen dorpsreglementen aan de orde in afzonderlijke dorpsmonografiën, maar dan al-
tijd uitsluitend in het kader van een geschiedbeschrijving van de specifieke plaats en los 
van een bredere samenhangende context. Vroege voorbeelden van dergelijke monogra-
fiën zijn B. Dijksterhuis, Bijdragen tot de Geschiedenis der Heerlijkheid Tilburg en Goirle 
(1899) en P.N. Panken en A.F.O. van Sasse van Ysselt, Beschrijving van Bergeik (1904).

S.J. Fockema Andreae benoemt in zijn Overzicht van Oud-Nederlandsche Rechtsbron-
nen (tweede druk, 1923) voor Brabant enkele dorpsreglementen, zoals deze gepubliceerd 
zijn in vooral het Groot Plakkaatboek. (achtereenvolgens: Oisterwijk 1721, Loon op Zand 

16  http://www.bossche-encyclopedie.nl/personen, sub voce Petrus Franciscus van Cooth (geraadpleegd 21 
mei 2018); E.H. Korvezee, ‘Inleiding’ op Inventaris van de Collectie Van Cooth, 13-14 vermeldt als laatste jaar 
van zijn griffierschap: 1885. A. van Sasse van Ysselt, ‘Het huis De Wijer’, 310 laat dat griffierschap per 1 janu-
ari 1886 eindigen, hetgeen op hetzelfde neerkomt.
17  BHIC, Collectie Van Cooth, 10. De (uitvoerige, maar niet volledige) opsomming van de reglementen is 
voorzien van de datum van vaststelling en meestal ook van de naam van de vaststellende instantie, alsmede 
of een reglement in het GPB is gepubliceerd. 
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1686, Oirschot 1662 en 1664 en Hoogeloon 1663).18 Het in onder meer de Nederlandse Jaar-
boeken gepubliceerde omvangrijke reglement voor Eersel, Duizel en Steensel uit 1767 
blijft daarbij evenwel uit het zicht. 

Hoewel dit overzicht voor studiedoeleinden is uitgebracht, blijft een algemene stu-
die naar dorpsreglementen ook dan achterwege. Nog in 1981 constateert Van Boven dat 
over het thema als zodanig niet veel literatuur bekend is.19 Naast voornoemd Overzicht 
noemt hij in dat verband een algemene aantekening van Beermann in diens Stad en Mei-
erij van ’s-Hertogenbosch van 1648 - 1672.20 In de jaren rond deze constatering worden de 
dorpsreglementen als zodanig, dus in algemene zin, zijdelings of als onderdeel van een 
breder aspect aan de orde gesteld.21 Kappelhof analyseert mede aan de hand van het re-
glement van Bergeijk (1663) de organisatie van een dorpsbestuur.22 Van Asseldonk wijdt 
in zijn De Meierij van ’s-Hertogenbosch een afzonderlijke paragraaf aan de dorpsreglemen-
ten, waarin hij deze zowel enumeratief als analytisch kort en enigszins globaal typeert.23 
Naast deze publicaties van meer algemene strekking komen dorpsreglementen ter sprake 
in meer specifieke plaatselijke monografieën of losse bijdragen over plaatselijke geschiede-
nis . Deze publicaties worden elders en vooral in Deel II, dat de genese van de afzonder-
lijke reglementen bevat, steeds benoemd. Hier volstaat te vermelden, dat de wijze waarop 
dorpsreglementen daarin aan de orde komen, onderling nogal verschillend is: van enkel 
een referte aan het bestaan van een reglement of een doorgaans beknopte beschrijving 
van hun inhoud tot publicatie van de tekst ervan. Daarnaast wordt ook in enkele geval-
len aandacht besteed aan de totstandkoming en inhoud van een afzonderlijk reglement, 
soms met een toelichting daarop, soms weer (nadrukkelijk) niet.24. Ook deze publicaties 
worden in Deel II steeds bij de genese van de afzonderlijke reglementen betrokken. 

De nu voorliggende studie pakt al met al een thema op, waartoe reeds in de jaren der-

18  Fockema Andreae e.a,, Overzicht van Oud-Nederlandsche Rechtsbronnen, 133-135.
19  Van Boven, ‘Helmond in bestuurlijk spanningsveld, 1692-1715’, 110, voetnoot 48. 
20  De aantekening van Beermann verwijst daarbij uitsluitend naar een door de Raad van State in 1663 aan 
een tweetal reglementen toegevoegde standaardbepaling, die de suprematie van de Haagse overheid op dit 
soort regelgeving bevestigt. Zie hierover nader 4.11.4. Beermann, Stad en Meierij van ’s-Hertogenbosch van 
1648 - 1672, 13.
21  Specimina van deze publicaties: (algemeen) Coopmans, ‘De betekenis van de gemeynten voor de dorps-
wetgeving in de Meierij van ’s-Hertogenbosch (1250- 1650)’, Jacobs, ‘Reglementering van politie en justitie 
in de Meierij van ’s-Hertogenbosch: “afgedaen” en “onnodigh”’, Van Boven, ‘Helmond in een bestuurlijk 
spanningsveld’ en (specifiek op een onderwerp) Vera, Gemene gronden, 384-385. 
22  Kappelhof, Belastingheffing, 145-150.
23  Van Asseldonk, De Meierij, par. 24.2.6, 339-340.
24  In zijn publicatie van Oirschot 1662 in Campinia, 4 (1975), nr. 16, 168-178, merkt Klaassen, zich zelf 
daarmee ontslaand van het toevoegen van een toelichting,  expressis verbis op, dat “de aandachtige student 
(…)  dit reglement zonder kommentaar (zal) kunnen lezen en begrijpen”. Een op zich interessante uitda-
gende vooronderstelling, maar door geen context te vermelden, ontstaat voor die student op grond van die 
publicatie alleen wel het risico, dat hem het feit van de slechts korte gelding van twee jaren van dat regle-
ment ontgaat.

PS_LL_def.indd   29 19-11-20   13:16



30

tig van de negentiende eeuw een eerste aanzet en uitdaging wordt gegeven, maar die, 
alle afzonderlijke publicaties sedertdien ten spijt, geruime tijd op een integrale analy-
tische benadering en uitwerking heeft moeten wachten. Door de lange periode, dat de 
onderhavige studie in de pen is blijven hangen, is die geruime tijd alleen maar ruimer 
geworden.

3 De algemene themastelling en haar afgrenzing
Als richtsnoer voor het onderzoek is na een eerste globale oriëntatie de volgende taak-
stellende omschrijving geformuleerd: ga na welke dorpsreglementen in de Staatse pe-
riode van de Meierij van ’s-Hertogenbosch onder invloed van welke gebeurtenissen en 
ontwikkelingen zijn ontstaan, beschrijf hun eigenschappen, zo mogelijk en bij voorkeur 
in onderlinge samenhang en evolutie en bezie hun positie binnen het bredere perspec-
tief van de voor de plaatsen in de Meierij geldende algemene en specifieke regelgeving. 

Van meet af aan bleek de bij de zo-even bedoelde afgrenzing naar regio en tijdperk (de 
laatste met een kleine aanpassing) voor de omvang van het onderzoek opportuun.  

Het onderzoeksgebied kon inderdaad tot de Meierij van ’s-Hertogenbosch begrensd blij-
ven. Hierin manifesteert zich de constatering van Coopmans over de Meierij als een 
afzonderlijk rechtsdistrict binnen het hertogdom Brabant, sedert 1629/1648 van Staats-
Brabant. Die afzonderlijkheid blijkt garant te staan voor een bijna gesloten rechtsont-
wikkeling.

Binnen deze regio is zo’n derde van het totaal van het aantal plaatsen betrokken bij de 
wording van een reglement. Hoewel de causa van die wording zich in beginsel op vooral 
endogene factoren in de betrokken plaatsen baseert, is er daarnaast sprake van een ta-
melijk consistente en coherente ontwikkeling. Voor zover er daarnaast ook wel  sprake 
is van exogene factoren, blijken deze vooral terug te gaan op de voorbeeldwerking van 
reeds vastgestelde reglementen elders binnen de Meierij’. In zo verre is het gehele ont-
wikkelingsproces binnen het verband van de Meierij authentiek, autonoom en zich le-
nend voor een afzonderlijke analyse en beschrijving  te noemen. Dat de vorming van 
dorpsreglementen trouwens als zodanig daarentegen voor de Meierij ook weer niet als 
uniek is te duiden is een aspect waarop hierna nog wordt ingegaan.25 

Voorts gaf die oriëntatie ook uitsluitsel over de opportuniteit van de beoogde periode. 
Uit de vóór-Staatse periode kan het bestaan van enkele dorpsreglementen worden aan-
getoond; in de Staatse periode zelf komen deze eerst echt tot ontwikkeling, zij het dat in 

25  Zie 4.4.
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de continuïteit wel verschillende periodes kunnen worden onderkend. Het tijdvak van 
de vóór-Staatse periode is aan de studie toegevoegd.

4 Accenten in het onderzoek
Een beschouwing over dorpsreglementen zou idealiter per afzonderlijk reglement uit een 
triptiek behoren te bestaan: wording - inhoud - uitvoering. Deze studie beperkt zich ech-
ter tot de eerste twee panelen: de genese van de afzonderlijke reglementen met, voor zo-
ver relevant, eventuele invoeringsperikelen en latere wijzigingen, alsmede in onderlinge 
samenhang hun gemeenschappelijke eigenschappen en inhoud. Ondanks de te erkennen 
complementariteit van het derde paneel is de beschrijving van de dagelijkse of reguliere 
plaatselijke uitvoeringspraktijk en eventuele problemen en conflicten in dat verband bui-
ten beschouwing gelaten, omdat een reguliere praktijk op zich niets aan de inhoud van 
de regelgeving als zodanig toevoegt of afdoet en zich daarom buiten het bestek van deze 
studie zou begeven. Zodra een reguliere uitvoeringspraktijk echter de bron is van een in-
houdelijke interpretatie of bijstelling van het reglement wordt dat zo veel mogelijk als 
onderdeel van de ontwikkeling van het reglement beschreven. Focus daarbij is de betrok-
kenheid van de hoge overheid, omdat deze bij uitsluiting tot interpretatie of bijstelling 
bevoegd is. Anders gezegd, men kan op plaatselijk niveau van mening over de toepassing 
of reikwijdte van een reglement verschillen, maar beslissend is steeds het hogere gezag.

Een studie naar de dorpsreglementen als zodanig is geen studie naar de ontwikkeling 
van de regelgeving voor die plaatsen in het algemeen. Deze reglementen zijn slechts on-
derdeel van de gehele regelgeving en dus enkel een punt uit een gehele taart. Dit, omdat 
reglementen doorgaans slechts door een actuele behoefte of noodzaak ingegeven aspec-
ten van een breder spectrum aan regelgeving beslaan, ook al zijn het vaak niet de min-
ste daarvan. Ook voor de geldingsperiode bestaat verschil. Dorpsregelgeving gaat verder 
terug dan de ontwikkeling van dorpsreglementen in de Meierij (deze is in deze studie 
op vanaf omstreeks 1600 gesteld). Als zodanig zijn die reglementen slechts een gedeelte-
lijk condensaat in de evolutie van de dorpsregelgeving met een duidelijk latere terminus 
a quo. Ook de omstandigheid dat in de Meierij voor lang niet alle plaatsen dorpsregle-
menten tot stand komen, beperkt deze studie tot een taartpunt. 

Van de andere kant zijn de reglementen met hun oogmerk het herstel van een ver-
stoorde balans in het vertrouwen tussen de bestuurden en de bestuurders een interes-
sante graadmeter van de evolutie van diverse aspecten van algemeen voorkomend lokaal 
bestuursrecht. Dit wordt versterkt door het feit, dat in de dorpsreglementen, ondanks de 
onderlinge verschillen, een tamelijk constante en consequente ontwikkeling is te onder-
kennen van dat bestuursrecht. Die tendens wordt overigens versterkt naar mate centrale 
Haagse regelgeving in de reglementen wordt opgenomen. 
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Al met al bevatten de reglementen een hybride perspectief: zij zijn op interlokaal niveau 
onderling in grote mate complementair, terwijl die complementariteit ook op afzonder-
lijk lokaal niveau geldt, omdat die reglementen onderdeel zijn van het totaal van de van 
toepassing zijnde  dorpsregelgeving.  

Om tot een zo volledig mogelijk overzicht te komen van wat zich op het terrein van de 
dorpsreglementen in de Meierij heeft afgespeeld, zijn in het onderzoek niet alleen de 
vastgestelde reglementen bezien, maar ook de bewegingen, waarbij wel voor zo’n regle-
ment wordt geopteerd, maar  het uiteindelijk niet tot de vaststelling van een reglement 
is gekomen. 

In deze studie wordt (uiteraard) veelvuldig verwezen naar afzonderlijke reglementen en 
artikelen ervan. Er is daarbij gekozen voor een verkorte uniforme weergave van deze re-
ferenties. Reglementen worden aangeduid met de naam van de plaats en het jaar van 
vaststelling (bijvoorbeeld: Hoogeloon 1663), in het enkele geval dat er sprake is van de 
vaststelling van meer dan één reglement in hetzelfde jaar, worden deze chronologisch 
aangeduid met een volgnummer in Romeins getallen (voorbeeld, overigens ook het eni-
ge geval: Oirschot 1664 I respectievelijk II).  Artikelen uit een reglement zijn onder hun 
nummer, gescheiden door een schrap, daar direct achter geplaatst (voorbeeld: Moerge-
stel 1658/5). 

5 Nadere afbakening van het onderzoek
Deze studie is in principe een onderzoek naar alle reglementen, die voor de organisatie 
en het functioneren van het plaatselijk openbaar bestuur in de Meierij worden vastge-
steld. In totaal gaat het in afgeronde getallen om 52 reglementen voor 29 verschillende 
plaatsen. Daarnaast is in bijna 18 gevallen de wording van een reglement wel, soms zelfs 
in een vergevorderd stadium, aan de orde geweest, maar is de procedure in dat opzicht 
nimmer met een reglement afgerond. Dit heeft zich in 17 plaatsen voorgedaan. In een 
klein aantal gevallen worden voor twee plaatsen regelingen vastgesteld, die naar hun 
vorm geen reglement zijn, maar naar hun inhoud eigentijds wel als zodanig worden er-
varen en daarom ook zo worden aangeduid. 

 
Op het beginsel van nagestreefde volledigheid moesten bij nader inzien niettemin enkele 
uitzonderingen  worden gemaakt. De eerste uitzondering stelt tevens een scherpere grens 
aan het onderzoeksterrein, de drie andere hebben betrekking op reglementering in even 
zovele plaatsen in de Meierij die inhoudelijk te ver afstaat van de generieke ontwikke-
ling die in deze studie wordt beschreven. Achtereenvolgens zijn dit de volgende gevallen.
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’s-Hertogenbosch
De hoofdstad van de Meierij heeft in de Staatse periode, de kernperiode van deze studie, 
ook reglementen op het bestuur en de financiën gekend. Inhoudelijk staan deze regle-
menten echter te ver af van de dorpsreglementen in haar achterland. Ook spelen de be-
stuursorganen van de stad geen enkele rol bij de genese van de dorpsreglementen in de 
Meierij. Bij de ontwikkeling van die dorpsreglementen ter plaatse wordt vaak naar ande-
re al bestaande dorpsreglementen elders verwezen, maar nimmer naar de reglementering 
van de hoofdstad. In dat opzicht is het platteland van de Meierij niet ondergeschikt aan 
de hoofdstad en bestaat er ook anderszins geen uitwisseling of wisselwerking. De Bos-
sche reglementering is dan ook buiten dit onderzoek gelaten.

Daarentegen is vastgesteld, dat het in 1657 voor ’s-Hertogenbosch vastgestelde regle-
ment voor een aantal Bossche inwoners met zakelijke en financiële belangen in Meierij-
se dorpen mede de inspiratiebron moet zijn geweest voor een initiatief om die belangen 
met een plaatselijk reglement veilig te stellen. Hun initiatief ligt aan de basis van een 
aanvankelijk snelle ontwikkeling van de dorpsreglementen. Met die Bossche inwoners 
als tussenschakel is er vanuit de Bossche reglementering dus wel sprake van een proces-
matige impuls ten aanzien van de ontwikkeling van de die reglementen ten plattelande.26

Helmond
In deze stad is sprake van een tweetal ontwerpen voor een reglement die omstreeks 1700 
worden geformuleerd, één vermoedelijk door of namens de heer en het tweede, even-
eens vermoedelijk, door of namens de dekenen van de ambachtsgilden. Deze ontwerpen 
komen tot stand in het kader van een langdurige controverse (1692-1715) tussen de heer 
en die gilden over wie ter plaatse welke macht toekomt dan wel behoort toe te komen. 
Deze machtsstrijd is uitvoerig door Van Boven beschreven.27 Hij plaatst deze in een bre-
der kader van conflicten om de macht elders in de Meierij. 

Hoewel Helmond als stad behoort tot de Meierij en een lokale machtsstrijd ook vaak 
een aspect is dat aan de wortels van de totstandkoming van dorpsreglementen in dat dis-
trict ligt, kenmerkt de Helmondse controverse zich door een typisch stedelijke allure. 
Voor zover uit de publicatie van Van Boven blijkt, is deze episode enkel intra muros van 
Helmond, dus een in zichzelf gekeerde aangelegenheid gebleven. Dat daarbij organen 
als de Raad van Brabant worden betrokken, doet daaraan niets af. Ook voor de twee 
ontwerp-reglementen geldt hetzelfde: nergens, zoals bijvoorbeeld qua ordening en for-
mulering, blijkt een oriëntatie op reglementen van elders.28

26  Zie verder 8.4.
27  Van Boven, ‘Helmond in een bestuurlijk spanningsveld.’,  93-111, met als bijlagen de integrale tekst van 
de twee ontwerp-reglementen, 112-132. 
28  Het ontwerp van of namens de heer (103 artikelen) is een volledig in de vorm van een concept-resolutie 
van de Staten Generaal uitgeschreven; het ontwerp van of namens de dekenen van de ambachtsgilden (45 
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Er wordt daarom volstaan met de constatering, dat ondanks de brede vertakking van 
de dorpsreglementering in de Meierij de Helmondse ontwerpen door hun stedelijke 
context als Einzelgänger kunnen worden beschouwd. Op grond hiervan zijn deze buiten 
deze studie gebleven.

Lierop
In een opsomming van dorpsreglementen noemt Van Asseldonk ook een regeling van 
24 november 1786 voor Lierop.29 Hoewel die regeling vervat is in artikelen en als zoda-
nig als een reglement is aan te merken,is de kwalificatie ‘dorpsreglement’ echter onjuist, 
omdat zij van een veel specifieker strekking is dan wat in diezelfde opsomming verder 
onder zo’n reglement wordt verstaan. 

De Lieropse regeling heeft uitsluitend als belangrijkste focus het tegengaan van mis-
bruiken op de gemene gronden.30 Het past inhoudelijk in de traditie van de plaatselijke 
jaargeboden (keuren en breuken). Blijkens de duiding van “Reglement en Keuren” die 
de opstellers - de officier en schepenen - aan de regeling geven, is dit ook hun intentie 
geweest.31 Dit reglement wordt dan ook niet verder in deze studie betrokken.

Orthen
Hetzelfde geldt voor het reglement van 25 juni 1794 voor Orthen, dat door Van Assel-
donk als laatste in zijn opsomming van dorpsreglementen wordt opgevoerd.32 Weliswaar 
heeft die regeling betrekking op “een betere administratie en directie der gemeente en 

artikelen) lijkt onvoltooid.
29  Van Asseldonk, De Meierij van ’s-Hertogenbosch. 339. Hetzelfde abuis in: RHCe, GB Lierop,  37 “Ver-
zoekschrift aan de Raad van State der Verenigde Nederlanden, ter vaststelling van het door Lierop uit te 
vaardigen dorsreglement, 1784; met beschikkingen, 1784 en 1786. Elektrostatische kopie. N.B. Het originele 
stuk berust in het Rijksarchief in Noord-Brabant te ’s-Hertogenbosch. Zie folio’s 58 en volgende van inv.nr. 
36 voor de tekst van het dorpsreglement.”.
    Over dit reglement merkt Coopmans op, dat de helft van de bepalingen ervan andere belangen dan de 
gemeynte en de gemene straten, wegen en wateren betreft. In strikte zin is dat niet onjuist, maar die andere 
bepalingen richten zich, behoudens een drietal bepalingen (zie hierover de volgende voetnoot) wel op het 
gebruik van de openbare ruimte. Coopmans, ‘De betekenis van de gemeynten’, 154. In deze publicatie wordt 
abusievelijk 1776 in plaats van 1786 als jaar van vaststelling van de regeling genoemd.  
30  Daarnaast bevat het een drietal bepalingen met een andere strekking: over het gehalte van rogge- en 
witbrood; een verbod om op nieuwjaar, vastenavond of andere gelegenheden aan de huizen giften of fooien 
op te halen en een gebod tot de avondsluiting van de herbergen 
31  Het concept daartoe wordt door officier en schepenen van Lierop 30 juli 1784 naar voorbeeld van der-
gelijke regelingen van andere dorpen, vooral dat van Someren vastgesteld, waarna het ter goedkeuring aan 
de Raad van State wordt gezonden. Die hoort daarop de Leen- en Tolkamer, wier advies met betrekking tot 
verschillende artikelen tot amendering leidt. De Raad machtigt 25 oktober 1786 officier en schepenen om 
het reglement aldus geamendeerd vast te stellen, hetgeen zij 24 november 1786 doen. Van Emstede, Varia 
Peellandiae Historiae, Band 7 Lierop, KB 1-13; BHIC, LTK 77, ongef. 25 oktober 1786; 142, fo. 228r-235v.   
32  Van Asseldonk, De Meierij van ’s-Hertogenbosch, 339.
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den dorpe of parochie van Ortten”, maar op enkele bepalingen na vertoont het geen ver-
wantschap met de overige in die opsomming voorkomende reglementen.33 Die enkele 
bepalingen betreffen de jaarlijkse benoeming van een opperschaarmeester en twee on-
derschaarmeesters, waarbij de eerste functionaris in het bijzonder belast is met het be-
heer van de financiën (artikel 1), hun taken, die bestaan uit een algemeen toezicht op 
alles wat de gemeente aangaat en in het bijzonder het gebruik van de gemene gronden 
(artikel 2), en het doen van de rekeningen (artikelen 10 en 11). De artikelen 3 tot en met 9 
betreffende het beheer en het gebruik van de gemene gronden. Het reglement wordt af-
gesloten met een drietal slotbepalingen (artikelen 12 tot en met 14). Deze inhoud maakt 
de regeling typisch voor Orthen, maar door gemis aan verwantschap atypisch binnen de 
ontwikkeling van ‘het’ dorpsreglement als object van deze studie.34  

6 Verloop van het onderzoek
Omdat deze studie een hedendaagse niche in de historische kennis beoogt te vullen, 
heeft het onderzoek zich naast op algemene en specifieke literatuur vooral gericht op 
oorspronkelijk archiefonderzoek. Dit laatste onderzoek is, gezien de directe betrokken-
heid bij de meeste reglementen van de hoge Haagse overheid, als het ware top down 
uitgevoerd zonder dat daarbij de gehele onderliggende keten van gebeurtenissen is ver-
waarloosd. De archieven van in Den Haag gevestigde colleges als de Staten Generaal, de 
Raad van State en de Raad van Brabant zijn als zodanig als eerste kenbron beschouwd. 
Aanvullend daarop geldt het onderzoek in het archief van de te ’s-Hertogenbosch resi-
derende Raad en rentmeester-generaal der Domeinen en van de Leen- en Tolkamer, bei-
de met als ambtsgebied de stad ’s-Hertogenbosch en haar Meierij.In aansluiting hierop 
zijn de archieven van de betrokken dorpsbesturen in de Meierij geraadpleegd. Als voor-
naamste factor voor die betrokkenheid geldt daarbij het beschikken over een dorpsregle-
ment. Waar nodig geoordeeld, zijn ook andere dorps- en stadsarchieven geraadpleegd. 
Als complement daarop heeft onderzoek plaatsgehad in de categorie heerlijkheids-, no-
tariële en nog andere archieven. 

In het Voorwoord is de geschiedenis die in deze studie wordt verhaald gekenschetst als 
een ‘festival der kleine feiten’. Die kenschets komt vooral voort uit de schaal waarop deze 
zich afspeelt en de ordening die daarvan de resultante is. In minder dan de helft van de 
plaatsen in de Meierij is sprake van een al dan niet gelukte vorm van reglementering, 

33  Dit reglement wordt ontworpen door de naburenen enigszins geamendeerd vastgesteld door de 
drie leden van de stad ’s-Hertogenbosch. Essink, Archief van de schaarmeesters van Orthen, 1581-1872 (“s-
Hertogenbosch 1954), 5. Teksteditie van het concept-reglement en het vastgestelde reglement: www.
commissieorthen,jouwweb.nl/reglementen-voorschriften-en-wetten (geraadpleegd 5 juli 2016).
34  Zie voor eerdere ontwikkeling van de dorpsregeling voor Orthen (1609-1678), vooral in de zin van een 
regulering van het gebruik van de gemene gronden: Vera, Gemene gronden , 377.
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terwijl de ordening van zo’n reglement zich steeds beperkt tot bestuurlijke aangelegen-
heden binnen een plaatselijke gemeenschap. Deze kleinschaligheid weegt echter niet op 
tegen de intensiteit van het proces van de reglementsgenese. Daarin ligt het nu nog her-
kenbare streven naar reglementering met als keerzijde dat juist te voorkomen bij de be-
trokkenen besloten. Om die intensiviteit ook in de beschrijving van dat proces te laten 
doorklinken is, waar de bronnen daartoe gelegenheid geven, gekozen voor een in begin-
sel gedetailleerde weergave ervan. Zo’n weergave doet niet alleen recht aan de betrokke-
nen bij dat proces, maar geeft ook inzicht in de feitelijke, soms grillige procedure en de 
snelheid of traagheid ervan en laat tevens zien hoe vrijelijk men ter plaatse in bestuurlijk 
opzicht met elkaar verkeert. 

7 Opbouw van de studie    
De studie bestaat uit drie hoofdonderdelen. Het eerste bevat volgens de trechtergang de 
beschrijving  van allerlei algemene contextaspecten naar specifieke facetten van de ge-
nese en de eigenschappen van de dorpsreglementen. In Hoofdstuk 1 wordt in vogelvlucht 
de historische en bestuurlijke context van de positie van de Meierij als regio in de tijd die 
dit onderzoek bestrijkt beschreven. Naast een algemene duiding daarvan komen daarbij 
de bij de ontwikkeling van de plaatselijke reglementen in de Meierij betrokken lande-
lijke en regionaal werkende instellingen en functionarissen aan de orde. Hoofdstuk 2 zet 
deze beschrijving voort voor de Meierij zelf. Het accent ligt daarbij op een duiding van 
de materiële verschijningsvorm van de lokale entiteiten als ‘lagere overheden’ (steden, 
dorpen, heerlijkheden, gehuchten en dergelijke) en de afzonderlijke functionarissen en 
ambtsdragers daarvan (van schout, schepenen tot en met de vorsters), terwijl Hoofdstuk 
3 dit panorama in drieën afsluit met een overzicht van de ontwikkeling van het Haagse 
sturings- en toezichtsbeleid en de invloed daarvan op de plaatselijke autonomie. 

In de volgende vijf hoofdstukken wordt binnen de aldus beschreven context in Hoofd-
stuk 4 eerst een aantal institutionele en generieke aspecten van het rechtsfenomeen 
‘dorpsreglementering in de Meierij’  behandeld. Het gaat daarbij om zaken als de ‘bes-
te’ benaming binnen het bredere geheel van de dorpswetgeving, de positie van de re-
glementen binnen de Haagse regelgeving, de betrokkenheid van de Haagse overheid in 
haar verschillende verschijningsvormen bij de genese van de reglementen, alsmede de 
verschillende pogingen om tot een generiek reglement voor de gehele Meierij te komen. 
Hoofdstuk 5 beschrijft de verbinding tussen de reglementen en andere regelgeving, voor-
al die van de Haagse overheid. In de Hoofdstukken 6 en 7 worden per thema globaal de 
vele inhoudelijke aspecten van  de reglementen beschreven. Hoofdstuk 6 behandelt daar-
bij vooral algemene en organieke thema’s, terwijl Hoofdstuk 7 de meer beleidsmatige as-
pecten bespreekt. Ten slotte wordt in het afsluitende Hoofdstuk 8 onderzocht in hoeve 
de dorpsreglementen (als het ware in een ‘stamboom’) onderling samenhangen en of er 
sprake is van een evolutionaire ontwikkeling.  
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Het tweede onderdeel bevat in alfabetisch-lexicografische volgorde per plaats een be-
schrijving van de  wording van de reglementen. De onderlinge verschillen in lengte van 
de beschrijving van de genese is soms beduidend. Dat heeft alles te maken met de om-
standigheid, dat die genese - waar relevant en de historische feiten dienend - in een bre-
dere bestuurlijke context is geplaatst. Dit geeft inzicht in de plaatselijke strubbelingen, 
die aan de vaststelling van een reglement zijn voorafgegaan en daarmee ook in de inten-
siteit, waarmee binnen een plaatselijke gemeenschap vaak tegenstrijdige belangen wor-
den behartigd en verdedigd. Ook geeft het inzicht in de gevolgde procedures. 

In het derde deel wordt de tekst van alle reglementen, die in deze studie aan de orde 
komen, integraal opgenomen. Daarbij zijn ook nog enkele andere regelgevende teksten, 
zoals het ontwerp- reglement voor alle plaatsen in de Meierij van de Raad van Brabant 
(1688) toegevoegd. Voor dit deel is gekozen voor een vorm van een vorm van elektroni-
sche opslag. 

En ten slotte
In deze studie worden de acterende instituties en functionarissen in principe steeds met 
de naam aangeduid, zoals deze in de desbetreffende bronnen voorkomen. Dit betekent 
bijvoorbeeld, dat de overgang van de functiebenaming ‘tresorier-generaal’ naar ‘thesau-
rier-generaal’ bij de Raad van State steeds stilzwijgend is overgenomen. Daarentegen is 
de functieaanduiding van ‘heilige geestmeester’ in principe steeds vervangen door ‘arm-
meester’.
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Algemene en thematische aspecten
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Hoofdstuk 1

De historische context en bestuurlijke actoren van of namens de 
hoge overheid

1.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt op hoofdlijnen eerst de geografische en bestuurlijke positione-
ring van de Meierij van ’s-Hertogenbosch in de tijd, die dit onderzoek bestrijkt, beschre-
ven. Vervolgens worden in dat algemene perspectief in korte overzichten de bij de genese 
van de op de plaatselijke organisatie en de samenstelling van het bestuur en zijn taken 
gerichte reglementen betrokken instellingen en functionarissen besproken. 

De beschrijving van deze aspecten is alleen bedoeld om in vogelvlucht een introduc-
tief beeld te krijgen van de context waarbinnen deze tot stand komen. Zij pretendeert 
dus geenszins volledig de historische ontwikkeling en raison d’être van het gehele staat-
kundige gebouw, waarbinnen (Staats-) Brabant, meer in het bijzonder de Meierij van ’s-
Hertogenbosch thuis is, weer te geven.

1.2 Geografische en bestuurlijke positionering
Aan de noordkant grenst de Meierij van ’s-Hertogenbosch - ruwweg gemeten naar de 
situatie van rond 1700 - aan Gelderland en Holland, ten oosten aan het graafschap van 
Megen, het land van Ravenstein, de rijksheerlijkheid Gemert, het land van Cuijck en 
Opper Gelre, ten zuiden aan het prinsdom Luik en ten westen aan Oostenrijks Brabant 
en de Baronie van Breda.35

35  Tegenwoordige staat (1740),  25; Van Ham, ‘Ontstaan door strijd’, 20-46; Van Ham en Vriens (red.), 
Historische kaart van Noord-Brabant 1795; Van der Ree-Scholtens, De grensgebieden, passim en bijbehorende 
kaart 6. 
Tegenwoordige Staat (1740), 25 specificeert de begrenzing ten zuiden aan het prinsdom Luik nader met de 
graafschappen Horn en Loon, en die ten westen aan Oostenrijks Brabant met de vrijheden van Arendonk 
en Turnhout. 
De heerlijkheid Gemert is een soevereine, niet tot het gebied van de Meierij behorende heerlijkheid. Een ja-
renlang pogen van de Staten Generaal om deze heerlijkheid volledig binnen de invloedssfeer van de Genera-
liteit te krijgen mislukt. Bij verdrag van 1662 wordt de soevereiniteit van Gemert hersteld en erkend, zij het 
dat onder druk van de Staten Generaal een aantal inbreuken daarop moesten worden gedoogd, zie daartoe  
Van der Ree-Scholtens, De Grensgebieden, 84-85; verder: Lindemann, ‘Het conflict over de soevereiniteit van 
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De bestuurlijke positie van de Meierij van ’s-Hertogenbosch is die van een regio, die 
van een elders gevestigde hogere overheid afhankelijk is. Als zodanig volgt zij de alge-
mene politieke ontwikkelingen, te beginnen met de lotgevallen van de hoofdstad ’s-Her-
togenbosch. In dat opzicht heeft de Meierij geen zelfstandig oordelende en beslissende 
positie. Zij behoort aanvankelijk tot het (noordelijk) deel van het hertogdom Brabant en 
sedert 1648 formeel tot het gebied van de (zuidelijke) Generaliteitslanden.

Als vrijwel aaneengesloten (rechts)district is de Meierij, naast andere vergelijkbare ge-
bieden binnen het hertogdom, in de veertiende eeuw ontstaan uit een oorspronkelijke 
domeinorganisatie. Binnen de Meierij neemt de stad ’s-Hertogenbosch de centrale po-
sitie van hoofdstad in, een positie die in een omvangrijke regeling tussen de stad en de 
overige steden, vrijheden, dorpen en ingezetenen van de Meierij, de “Raminghe” van 25 
augustus 1495, op tal van punten wordt vastgelegd en daardoor de grondslag van conso-
lidatie en uitbouw van deze positie vormt. Als na zo’n eeuw de Raminghe haar zeggings-
kracht begint te verliezen behoudt ’s-Hertogenbosch niettemin zijn centripetale positie 
in de Meierij.36 

Als deel van het hertogdom Brabant wordt de Meierij in de tweede helft van de zes-
tiende eeuw meegezogen in de maalstroom van de politieke en militaire ontwikkelin-
gen rond de opstand in de Nederlanden tegen Spanje. De positie van Brabant daarbij is 
wisselend. Zij behoort tot de gewesten, die zich bij de Pacificatie van Gent (1576) en de 
Unie van Brussel (1577) hebben aangesloten. In de opmaat daartoe vervult Brabant op 
momenten zelfs een actieve en initiërende rol. Bij de Unie van Utrecht (1579)  sluiten 
zich vanuit Brabant echter alleen Antwerpen en Breda aan, omdat de overige gebieden 
van dit hertogdom, in het bijzonder Leuven en ’s-Hertogenbosch met hun kwartieren 
op dat moment in Spaanse handen zijn. Het Plakkaat van Verlatinghe (1581) wordt mede 
door Brabant ondertekend.

In deze opstandige positie komt door krijgsverrichtingen van Spaanse kant snel veran-
dering. Uiteindelijk wijzigt die in 1585 door de val van Antwerpen, waarbij Spanje op-
nieuw zijn gezag in deze stad weet te vestigen, radicaal. Omdat daardoor met die stad 
ook het gelijknamige kwartier weer onder Spaans gezag wordt gebracht, verliezen de ge-
deputeerden van dat kwartier, dat nog als laatste in de Staten Generaal is vertegenwoor-
digd, hun mandaat naar dat college. 6 September 1585 neemt deze deputatie dan ook 
afscheid van de Algemene Staten waarbij zij nadrukkelijk de nog resterende steden on-
der de Generaliteit (Bergen op Zoom, Willemstad en Grave) in hun bescherming met 

Gemert’, 199-210 en Jacobs, ‘Om het behoud van de soevereiniteit van Gemert’, 75-90.
In de zuidelijke Meierij ligt als een enclave het tot het prinsdom Luik behorende Luyksgestel. Van Ham, 
‘Ontstaan door strijd’, 27.
36   Coopmans, ‘De Meierij van ’s-Hertogenbosch’, 78-86; Coopmans, ‘Het district in rechtshistorisch per-
spectief ’, 15-39; Coopmans, ‘De onderlinge rechtsverhoudingen’, 75-82; Coopmans, Renaissance van oud 
recht, 18-19; Jacobs, Justitie en politie in ’s-Hertogenbosch voor 1629, 18-19; Adriaenssen, Staatsvormend geweld, 
30; Van Asseldonk, Meierij van ’s-Hertogenbosch, 75-76.
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respect voor hun rechten aanbevelen. In dat verzoek is de kiem (‘eisprong’) van het la-
tere Staats Brabant te zien.37

 
De noordelijke en zuidelijke geesten scheiden aldus, met als gevolg dat de spannings-
grens van het langjarige conflict tussen de rebellerende Nederlanden en Spanje aan de 
noordgrens van Brabant en daarmede ook binnen het gebied van de Meierij komt te lig-
gen. Dit duurt, met inbegrip van een twaalfjarig bestand (1609-1621) tot 1629. De inna-
me van ’s-Hertogenbosch in dat jaar door Frederik Hendrik leidt er toe, dat niet alleen 
deze stad onder het gezag van de Staten Generaal komt. De Staten eisten ook het daar-
aan verbonden kwartier, de Meierij op. Spanje weigert van zijn aanspraken op dit ge-
bied af te zien. Dit leidt voor het omstreden gebied tot het zogenaamde retorsie-tijdperk, 
waarin de beide partijen elkaar niet alleen met beleid en pamfletten, maar ook met mi-
litair geweld bestrijden. Formeel komt daaraan in 1648 een einde bij de Vrede van Mün-
ster, als Spanje, zij het na aanvankelijk verzet, het gezag over de Meierij aan de Staten 
overdraagt.38  Dat vredesverdrag maakt daar overigens weinig woorden aan vuil. Artikel 
3 bepaalt enkel en dus onvoorwaardelijk, dat de Republiek de veroverde delen van (on-
der meer) Brabant met de soevereiniteit daarover behoudt.39 

De vrede van Münster bezegelt voor bijna anderhalve eeuw de staatkundige toekomst 
van de Generaliteitslanden.40 Het deel van het hertogdom Brabant, dat als Staats-Bra-
bant onder direct gezag van de Staten Generaal in ’s-Gravenhage wordt geplaatst be-
staat, naast de Meierij van ’s-Hertogenbosch, grosso modo uit het Markizaat van Bergen 
op Zoom, de Baronie van Breda, het land van Cuijk en de stad Grave, de heerlijkheid 
Steenbergen, de heerlijkheid Prinsenland en stad en land van Maastricht.41 Aan de on-
derhorigheid van de Staten Generaal van de Meierij als onderdeel van Staats-Brabant 
komt eerst zo’n 150 jaar later feitelijk een einde met de bezetting door de Fransen van de 
stad Grave en het Land van Cuijk en de capitulatie van ’s-Hertogenbosch. Voor Staats-
Brabant begint de omvorming naar een gewest op de voet van de andere Nederlandse 
gewesten.42

37  Smitskamp, ‘Van lotwissel en menigerlei geval’, 28-40; Christ, De Brabantsche saecke, 7-25; Van Ham, 
‘Ontstaan door strijd’, 13-27; voor de positie van ’s-Hertogenbosch in deze jaren (en daarmee indirect ook 
van de Meierij: Pirenne, ’s-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht), passim.
38  Beermann, Stad en Meierij van ’s-Hertogenbosch van 1629 tot 1648, passim; Coopmans, ‘De onderlinge 
rechtsverhoudingen’, 109-111; Pirenne, ‘De Generaliteitslanden van 1648 tot 1795”, 315-351.
39  Van der Weel (transcriptie), ‘Tractaat Vrede van Munster 1648’, 39.
40  Naast Staats-Brabant zijn dit grofweg omschreven: Staats-Vlaanderen, Westerwolde en Wedde, Staats-
Overmaas en Staats-Opper-Gelre.
41  Maastricht is tweeherig: de hertog van Brabant en in zijn rechtsopvolging de Staten Generaal respectie-
velijk de prins-bisschop van Luik. Ubachs en Evers, Tweeduizend jaar Maastricht, 27, 45-49, 113-114.
42  Van Ham, ‘Ontstaan door strijd’, 35; Mommers, Brabant van Generaliteitsland tot Gewest, deel 1, pas-
sim.
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1.3 De actoren van of namens de hoge overheid

1.3.1 Inleiding
In dit onderdeel worden binnen de zojuist beschreven context achtereenvolgens in kort 
samenvattende zin bij wijze van introductie de bij de wording van reglementen voor 
dorpen in de Meierij van ’s-Hertogenbosch betrokken landelijke en regionale instellin-
gen en functionarissen beschreven. Dit geeft dit onderdeel een beperkte reikwijdte: het 
is, zoals eerder gezegd, geen overzicht van alle actoren binnen het staatsgebouw. Het ac-
cent ligt daarbij bovendien op de periode van Staats-Brabant (1629/1648-1795). Per ac-
tor worden naast algemene aspecten ook specifieke kenmerken besproken, die vooral in 
Deel II, bij de beschrijving van de genese van de afzonderlijke dorpsreglementen aan de 
orde, komen.  

1.3.2 Vóór (1629) 1648

Van de (talrijke) centrale instellingen uit de hertogelijk tijd vóór 1648 is voor de tot-
standkoming van de dorpsreglementen en daarmede hun context eigenlijk alleen de 
Brusselse Raad van Brabant van direct belang. Bespreking van andere centrale instellin-
gen en functionarissen blijft daarom achterwege. Voor de organisatie en vormgeving van 
de lagere aan de hoge overheid gelieerde instanties en functionarissen maakt de overgang 
van Zuid naar Noord naar inhoudelijk functioneren vóór respectievelijk nà (1629) 1648 
voor de ontwikkeling van de dorpsreglementen weinig uit. Die instellingen en functio-
narissen, alsmede hun takenpakket blijven gehandhaafd met dien verstande dat aspecten 
als aanstelling en verantwoording wel in genoemde geografische richting verschuiven. 
Omdat het accent van hun betrokkenheid op het tijdvak van ná1648 ligt, worden zij 
daarom in het volgende onderdeel van dit hoofdstuk (1.3.3) besproken. 

1.3.2.1 Raad van Brabant te Brussel 
De instelling van de Raad van Brabant te Brussel gaat terug tot circa 1430. 43 Als grond-
slag voor haar werkzaamheden en werkwijze gelden instructies van onder meer 1531, 
zoals nadien in 1558 en 1604, bijgesteld. De Raad bestaat uit een aantal raadsheren, voor-
gezeten door de kanselier. Verder zijn daar aan verbonden  een advocaat-fiscaal, een pro-
cureur-generaal en zijn substituut, alsmede enkele griffiers en secretarissen. Daarnaast 
zijn er talrijke andere personen actief werkzaam, zoals advocaten, procureurs, deurwaar-
ders en klerken. De procesgang bij de Raad bestaat uit de rolprocedure, de procedure 

43  Deze samenvatting is, behoudens hierna opgenomen specifieke voetnoten, gebaseerd op: Gaillard, Le 
Conseil de Brabant; Godding, ‘De opkomst van de Raad van Brabant, 1-16; Godding, Le Conseil de Brabant); 
Put ‘Raad van Brabant’, 147-171; Put, ‘Grote parade, klein garnizoen?’; De Schepper, ‘Brabant ‘Hooftpro-
vintie’en Brussel ‘Princelykcke Hoofdstadt van ’t Nederland’,  263-270; Jacobs, ‘Gewestelijke justitiehoven’, 
159-162, Vera, Gemene gronden, 296-299; Van Asseldonk, De Meierij van ’s-Hertogenbosch, 69-70.  
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voor commissarissen en de communicatoire procedure. De eerste twee procedures wor-
den mondeling en schriftelijk (met een ontwikkeling naar steeds meer schriftelijk), de 
derde volledig schriftelijk gevoerd. 

Het rechtsgebied van de soevereine Raad is het hertogdom Brabant, zoals dat sedert 
1430 deel uitmaakt van het Bourgondische statencomplex.44 Door de oprichting in 1591 
door de Staten Generaal in Den Haag van een Staatse Raad van Brabant krimpt het 
rechtsgebied van de Brusselse Raad met de dan door die Staten Generaal gecontroleerde 
gebiedsdelen van dat hertogdom. Door de Vrede van Münster (1648) ontvalt het gehe-
le noordelijke gedeelte van Brabant als Staats Brabant aan de competentie van de Brus-
selse Raad. 

Die afscheiding geschiedt overigens niet altijd abrupt. Ook een vonnis van nà 1648 
kan nog rechtstreeks van doorslaggevende invloed zijn op Haags beleid en op plaatse-
lijke rechtsverhoudingen. Een nieuwe structuur kan, zo blijkt, wijken voor een oude. 

Sedert 1619 loopt bij de Brussels Raad een proces, waarin Floris de Merode herstel van 
zijn heerlijke rechten te Oirschot vordert. Die Raad komt eerst 21 februari 1650 tot een 
voor De Merode positief vonnis. De Merode verzoekt de Haagse Staten Generaal om 
bevestiging van dit vonnis, waarop deze hem dit, na een positief advies van de Haagse 
Raad van Brabant, inderdaad verlenen, een jaar later nog gevolgd door de toekenning 
van een aanzienlijke schadevergoeding.45  

Naast de bevoegdheid om in civiele zaken in eerste instantie dan wel in hoger beroep 
(appèl en reformatie) van zaken kennis te nemen - om die bevoegdheid hier als enige te 
noemen - , is de Raad ook competent in bestuurlijke aangelegenheden. Dit houdt on-
der meer in, dat hij het recht heeft om namens de vorst verordeningen uit te vaardigen 
met betrekking tot Brabant, Limburg en de Landen van Overmaze. Ook controleert hij 
stedelijke ordonnanties en treedt hij, behalve in de hoofdsteden, op bij de verandering 
van de bestuursorganen. Alle op Brabant betrekking hebbende rekesten, die aan de over-
heid worden gezonden, worden om advies aan de Raad voorgelegd.46 In de zeventiende, 
maar vooral in de achttiende eeuw wordt de Raad allengs teruggedrongen naar het strikt 
gerechtelijke domein. Overigens worden in de literatuur de bevoegdheden van de Raad 
buiten dat domein gekwalificeerd als niet zo veel meer dan formaliteiten.47 

De bemoeienis van de Raad strekt zich ook uit over plaatselijke aangelegenheden. Een 
wellicht qua tijdstip frappant te noemen voorbeeld is de rondreis van een drietal “ordi-
narissen van den Raede van Brabant” in het najaar 1609 door de Meierij van ’s-Herto-

44  Daartoe behoren ook de Landen van Overmaze (Dalhem, ’s-Hertogenrade en Valkenburg), alsmede 
het hertogdom Limburg. 
45  Zie hierover 9.2.18. 
46  Volledigheidshalve zij ook vermeld de verlening van octrooien en brieven van gratie. 
47   Put, ‘Grote parade, klein garnizoen?’, 62.
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genbosch. Die delegatie bestaat uit twee raadsleden (de raden Canis en De Werdt) en 
een secretaris (Van Busschere). Deze rondreis volgt vrijwel direct op de afkondiging van 
het Twaalfjarige Bestand op 9 april 1609. Dat vormt de nodige waarborg om ten platte-
lande - de Meierij behoort dan formeel nog onverminderd tot de Zuidelijke Nederlan-
den - (weer) orde en regelmaat te kunnen brengen.48 De totale duur en omvang van deze 
rondreis is niet bekend. 2 November 1609 houdt de deputatie zitting te Helmond, waar 
zij een omvangrijk gezelschap uit Aarle en Rixtel in gehoor ontvangt. Aanwezig zijn de 
plaatselijke heer, vier andere jonkers, de schout, de president-schepen, twee schepenen, 
de secretaris en een 54-tal ingezetenen, bij elkaar 64 personen. Aanleiding voor de bij-
eenkomst is het verzoek aan de deputatie om met hun “ghemeijne consent” een nieuwe 
grondslag vast te stellen voor de heffing van de beden, de contributies en de algemene 
dorpslasten. De deputatie slaagt, na betrokkenen “int lange” te hebben gehoord over de 
door hen concreet gedane voorstellen, in deze opzet.49 12 December 1609 is de deputatie 
op verzoek van een dertiental ingezeten te Oisterwijk, die mede namens anderen schrif-
telijk om een voorziening “tot redres van de regieringe” hebben verzocht. Een week la-
ter, 29 december, hoort de deputatie de schout, de schepenen en de secretaris. Van de 
ingezetenen voert een tweetal het woord. 30 December wordt de zitting voortgezet. Het 
resulteert in een “ordre” waarbij, na wederzijds gehoor, in aanwezigheid van beide par-
tijen de ingebrachte “poincten van swaericheden” worden beslecht. 2 Januari 1610 wordt 
ook nog een voorziening voor de afdoening van  openstaande rekeningen getroffen. Uit 
deze ‘bestuurlijke’ regeling blijkt overigens, dat aan de plaatselijke onvrede een proce-
dure ten grondslag ligt, die bij de Raad in 1597 door de ingezetenen tegen de regeerders 
is aangespannen. Hoewel niet nadrukkelijk vermeld, mag worden aangenomen, dat de 
vastgestelde “ordre”, waarschijnlijk eerst nadien ook als ‘reglement’ aangeduid,50 die pro-
cedure heeft beëindigd.51

Een ander voorbeeld van zo’n directe bemoeienis in het raam van deze studie is de 
goedkeuring op 17 mei 1627 op verzoek van de schepenen en overige regeerders van Hil-
varenbeek van een door hen geconcipieerd reglement “tot betere politie”.52 Ook bij de 
goedkeuring van een reglement voor Boxtel (1634) komt de Raad in beeld, zij het dat het 
in dit geval onduidelijk is of die goedkeuring ook daadwerkelijk is verleend.53 

48  Marnef, ‘Roerig Brabant’, 307; De Mooij ‘Verschuivende grenzen’, 371.
49  BHIC, Collectie Van Leefdael 6, fo. 286r-v. Zie over het resultaat van deze bijeenkomst ook: Kappel-
hof, De belastingheffing, 159.
50  Het desbetreffende document (zie hiervoor) bevat in ander en daarom mogelijk later handschrift de 
kwalificerende duiding: “Reglement van den heeren commissarissen van den hove off Rade van Brabant”.
51  Zie nader 9.2.19.
52  Zie nader 9.2.11.
53  Zie nader 9.2.4.
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1.3.3 De periode 1648 -1794

1.3.3.1 Inleiding
De Meierij van ’s-Hertogenbosch staat onder het rechtstreekse bestuur van de in Den 
Haag gevestigde ‘centrale’ Staatse instellingen, ook wel aangeduid als de hoge overheid.54  
Dit zijn de Staten Generaal, die bij de vrede van Münster in de rechten van de hertog 
van Brabant zijn getreden, en de Raad van State. In Den Haag is tevens het voor dit dis-
trict hoogste rechtscollege, de Raad van Brabant, gevestigd.

Na de Vrede van Münster (1648) blijft de Meierij als afzonderlijk rechtsdistrict (met als 
hoofdstad ’s-Hertogenbosch) en haar indeling in vier kwartieren ongewijzigd behouden. 
Ook blijven in het algemeen de districtsorganen, die tijdens het hertogdom vorm heb-
ben gekregen, ook in de tijd van de republiek werkzaam. Geen van hen heeft van het 
centrale gezag de kans gekregen om zich tot een zelfstandig regionaal intermediair be-
stuursorgaan te ontwikkelen. Het instituut van zowel de raad en rentmeester-generaal 
der Domeinen als de  Leen- en Tolkamer, die buiten de directe geografisch-staatkun-
dige ordening van de Meierij en haar afzonderlijke plaatsen staan, ondervindt wel een 
aanzienlijke taakuitbreiding, die hen in dat opzicht (maar feitelijk breder) tussen ‘Den 
Haag’ en de afzonderlijke plaatsen in de Meierij stelt. Met behoud van hun oorspronke-
lijk taken, worden zij in toenemende mate ingezet bij het toezicht op de lagere overhe-
den. Als zodanig verwerven zij een hybride status. 

De regionaal werkzame instellingen en functionarissen worden hier, zoals in 1.1 al ge-
duid, alleen benoemd voor zover zij vanuit hun eigen functie in meer of mindere mate 
bij de wording en handhaving van de dorpsreglementen zijn betrokken. 

1.3.3.2 De Staten Generaal
De Staten Generaal weten zich in de jaren na 1588 te ontwikkelen tot het opperste col-
lege van de verbondsstaat die de republiek der Verenigde Nederlanden als verbond van 
uiteindelijk zeven zelfstandige gewesten is.55 Dit leidt tot een permanente machtsver-

54  Het begrip ‘hoge overheid’ is een eigentijdse benaming. Als zodanig komt het (“Hooge Overigheijt”) 
ook in dorpsreglementen voor: zo in Oirschot 1662/18 en 1664 II/10, Veghel 1662/17, Eersel, Duizel en Steen-
sel 1662/24, Nistelrode 1663/30, Maren 1664/18 en Heesch 1691/19, steeds in het kader van een vereiste machti-
ging van die overheid voor het aangaan van leningen. Dit aantal is overigens niet absoluut, omdat de hier 
genoemde bepalingen door middel van filiatie van de dorpsreglementen met elkaar samenhangen. Zie hier-
over Hoofdstuk 8.
55  Deze samenvatting is, behoudens hierna opgenomen specifieke voetnoten, gebaseerd op: Fockema An-
dreae, De Nederlandse Staat, 11-17; Van Deursen, ‘Staatsinstellingen in de Noordelijke Nederlanden 1579-
1780’, 5, 350-388; Smitskamp, ‘Van lotwissel en menigerlei geval’; I. Schöffer, ‘Naar consolidatie en behoud’ 
; Japikse, ‘De Staten-Generaal in de achttiende eeuw’; Groenveld, ‘De institutionele en politieke context’, 
55-88; Thomassen, Instrumenten van de macht, passim, vooral 70-254; Van Asseldonk, De Meierij van ’s-Her-
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schuiving van de Raad van State naar de Staten Generaal. De Staten zijn uiteindelijk blij-
vend gevestigd op het Binnenhof te Den Haag.

Met de vrede van Münster (1648) zijn de Staten Generaal formeel in de rechten van 
de hertog van Brabant betreffende de van dat hertogdom afgescheiden gebiedsdelen ge-
treden. Als zodanig worden die gebiedsdelen gerekend tot een bredere groep van zoge-
naamde Generaliteitslanden. Brabant maakt sedert 1585 geen deel meer uit van de Staten 
Generaal. Pogingen om alsnog daartoe toegang te verkrijgen, lopen alle spaak.56 Staats-
Brabant en daarmede de Meierij staan, als één van de taken en functies van dit orgaan, 
onder direct gezag van de Algemene Staten, dat rechtstreeks ter vergadering wordt uit-
geoefend. Daarbij geldt het beginsel, dat de formele landsheerlijke bevoegdheid en de 
dienaangaande beleidsontwikkelingen bij de Staten Generaal liggen, terwijl de prakti-
sche uitoefening daarvan bij de Raad van State berust. 

Het directe bestuur en gezag over de Generaliteitslanden leidt er toe, dat de Staten Ge-
neraal speciale commissies en bezendingen inrichten. Voor de Meierij van ’s-Hertogen-
bosch vormen zij uit hun midden een permanente commissie met een vaste opdracht: 
de commissie van gedeputeerden tot de zaken van de Meierij van ’s-Hertogenbosch.57 
Daarnaast bedienen de Staten zich van vaste adviseurs. Op het Binnenhof zijn dat in al-
fabetische volgorde de Raad van Brabant en de Raad van State. Ook worden zaken in 
direct contact, in zogenaamde conferenties, met beide Raden besproken. Zo’n conferen-
tie bestaat dan, voor wat betreft aangelegenheden in de Meierij, uit de desbetreffende 
Statencommissie en enkele ad hoc gecommitteerden uit de Raad van State dan wel de 
Raad van Brabant. Voor de eerste Raad zijn de gecommitteerden dan een of meer eigen 
leden met doorgaans ook een van zijn  (ambtelijke) ministers. Voor de Raad van Brabant 
worden in principe steeds enkele eigen leden gedeputeerd. Naast deze organen maken de 
Staten ook gebruik van zelf benoemde landsadvocaten. 

Andere directe adviseurs zijn de door de Staten Generaal zelf benoemde gewestelij-
ke functionarissen. Gewestelijke functionarissen, die niet door de Staten maar door de 
Raad van State worden aangesteld, wordt doorgaans geen rechtstreeks advies gevraagd.  

De belangrijkste ambtenaren bij de Staten Generaal zijn de ministers, te weten de grif-

togenbosch, 71-72.
56  Christ, De Brabantsche saecke; Beermann, Stad en Meierij van ’s-Hertogenbosch van 1648 tot 1672, 9; 
Ch. De Mooy, ‘Verschuivende grenzen’ 378-379.
57  Zie over de samenstelling en werkwijze van de commissies: Schöffer, ‘Naar consolidatie en behoud’, 87-
90; Van Deursen ‘De Raad van State’, 69; Thomassen, Instrumenten van de macht, 99-101. 
De commissie wordt steeds vernoemd naar het op dat moment voorzittende lid van de Staten Generaal, 
met de formule: de heren N.N. (naam van de voorzittende gedeputeerde) en andere Hare Hoog Mogende 
gedeputeerden van de zaken van de Meierij van ’s-Hertogenbosch. Naast de vaste commissies komen ook 
ad hoc commissies voor, soms samengesteld uit representanten van de Staten Generaal en Raad van State 
tezamen. Een voorbeeld van de laatste is de commissie in 1657 ter voorbereiding van een nieuwe belasting, 
de verpondingen. Kappelhof, ‘Ïnstitutionele structuren’, 14.  
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fier en de raadpensionaris. De laatste is tevens president van de Staten van Holland en 
heeft daardoor ook feitelijk een vooraanstaande stem binnen de Staten Generaal. Beide 
ministers worden ook als beleidsadviseur ingezet. 

De Staten Generaal benoemen in stad en Meierij van ’s-Hertogenbosch een aantal 
functionarissen. Voor deze studie zijn van hen de hoog- en laagschout van ’s-Herto-
genbosch, de schouten van de vier kwartieren in de Meierij en de verschillende ontvan-
gers en rentmeesters in dezelfde kwartieren relevant. Verder stellen de Staten plaatselijke 
schouten, secretarissen, gerechtsboden en vorsters aan, voor zover het benoemingsrecht 
niet aan lokale heren is voorbehouden. 

In deze studie worden de Staten Generaal, mede op basis van in de literatuur gebruikte 
naamvarianten, ook Generale Staten en Algemene Staten of (verkort) Staten genoemd. 
De commissie van gedeputeerden tot de zaken van de Meierij van ’s-Hertogenbosch 
wordt ook aangeduid als de commissie voor de Meierijse aangelegenheden of kortweg 
commissie-Meierij.

1.3.3.3 De Raad van State
Fockema Andreae noemt de Raad van State, zoals deze in 1588 vorm krijgt, weinig meer 
dan een doublure van de Staten Generaal, als het ware een uitvoerend comité daaruit, 
met herinneringen aan een aanzienlijker verleden.58 Die herinneringen appelleren dan 
aan een positie, waarbij de Raad de landsvorst in bestuurszaken en wetgeving adviseerde 
of  daarin bij diens afwezigheid waarnam.59 Positie, taken en bevoegdheden van de Raad 
worden als gevolg van een “republikeinse keuze”60 in principe, maar met zekere marges 
door de Staten Generaal bepaald. De instructies van de Staten voor de Raad van State 
van 1588 en 1651 laten daarover op zich geen misverstand bestaan, maar zijn niettemin 
meer handreikingen voor de praktijk dan bindende voorschriften. Als de Raad van State 
beslissingen neemt, waarvan de Staten Generaal menen dat die op hun weg liggen, dan 
corrigeren zij de Raad.61

Naast uitvoerder van tal van (gedelegeerde) zaken is de Raad ook een belangrijke be-
leidsadviseur van de Staten. Voor deze studie zijn vooral de bemoeienis van de Raad op 

58  Deze samenvatting is, behoudens hierna opgenomen specifieke voetnoten, gebaseerd op: Fockema 
Andreae, De Nederlandse Staat, 19-22; Van Deursen, ‘Staatsinstellingen in de Noordelijke Nederlanden’, 5, 
350-357; De Schepper, ‘De Raad van  State’, 1-35; Van Deursen, ‘De Raad van State,, 47-91; Groenveld, ‘De 
institutionele en politieke context’, 55-88; Sprenger, ‘De thesaurier-generaal’, 137-222; Thomassen, Instru-
menten van de macht, passim, vooral 70-254; Kappelhof, ‘Institutionele structuren’, 14;  Kappelhof, ‘Bestu-
ren op afstand’, 59; Van Asseldonk, De Meierij van ’s-Hertogenbosch, 72.
59  Fockema Andreae, De Nederlandse Staat, 19. 
60  De Schepper, ‘De Raad van  State’, 35.
61  Zie bij wijze van voorbeeld de correctie van de Staten Generaal op een besluit van de Raad van State en 
de gevolgen daarvan voor de justitiabelen (onder 9.2.5).
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het gebied van de financiën, waaronder de belastingheffing, in de Generaliteit en het 
(dagelijkse) bestuur van de Generaliteitslanden, meer in het bijzonder van Brabant en 
de Meierij, van belang. Bij het laatste gaat het aanvankelijk vooral om de verdediging 
en exploitatie van veroverd gebied. Daar voegen zich in de loop der tijd allerlei andere 
bestuurszaken bij. De instructie van 1651 van de Raad van State bevestigt dit; deze legt, 
naast de behartiging van zaken betreffende de landsfinanciën en van de militie, ook een 
accent op het bestuur van de Generaliteitslanden. Besluiten van enig gewicht worden in 
principe in de vorm van een resolutie genomen; procedurele besluiten, zoals het door-
zenden van binnengekomen rekesten om advies aan een adviseur, worden vaak alleen 
in een apostille, in de marge van het desbetreffende rekest vermeld. Afhankelijk van de 
zwaarte van het onderwerp, wordt een formelere vorm in de vorm van een afzonderlijke 
adviesaanvraag gebruikt. 

Voor zijn werkzaamheden maakt de Raad gebruik van vaste commissies uit zijn mid-
den. Voor de Meierij zijn daarvan vooral  de commissie tot de verpachting van de tien-
den in Brabant respectievelijk tot de inspectie van de fortificatiewerken en de troepen 
langs de Maas van belang.62 De eerste commissie voltrekt haar werkzaamheden jaarlijks 
in juni, de tweede eveneens jaarlijks in maart en september, vanaf 1719 slechts een maal 
per jaar. Hun werkzaamheden worden in de vorm van een verslag, verbaal geheten, aan 
de Raad verantwoord. De commissies trekken aan de hand van een vast reisplan door 
hun werkgebied.63 Naast hun kerntaak worden deze commissies ook belast met de voor-
bereiding van de afdoening van bij de Raad actueel aanhangige zaken, soms krijgen zij 
zelfs tot taak om die zaken direct af te doen. Naast de (voorbereiding van de) afdoening 
van actuele zaken, worden deze commissies ook wel belast met opdrachten van duur-
zamer aard. Zo wordt de commissie voor de verpachting van de tienden belast met de 
ruim omschreven monitoring van de correcte toepassing van het Reglement op de po-
litieke reformatie van 1 april 1660 en is zij zelfs bevoegd om zaken in dat verband recht-
streeks af te doen..64 Zij krijgen dan doorgaans de opdracht om op basis van bij de Raad 

62  Deze commissies worden hierna kortheidshalve ook aangeduid als onderscheidenlijk de commissie-
tienden en de commissie-Maas.
63  Doorgaans worden betrokkenen bij een door de commissie te behandelen zaak naar de tijdelijke resi-
dentie van de commissie, waaronder te ’s-Hertogenbosch, opgeroepen. Afhankelijk van de omvang en ernst 
van zo’n aangelegenheid, wijkt zo’n commissie ook wel eens van haar vaste route af om ter plaatse onder-
zoek te kunnen instellen. Zo onderzoekt de commissie-tienden medio juni 1661 ter plaatse in Hilvarenbeek 
een burgerlijke klacht tegen de regeerders over de rekeningen. Zie verder 9.2.11. Kappelhof, ‘Besturen op 
afstand’, 59, stelt, dat het maar zelden voorkomt dat de commissies van de Raad van State de Meierij in-
trokken. Uit de onderhavige studie blijkt niet zozeer het tegendeel, maar wel, dat in ieder geval de commis-
sie-tienden tijdens haar vaste rondgang ook andere plaatsen dan haar gebruikelijke  residenties aandoet en 
aldaar meegekregen opdrachten uitvoert en contacten met justitiabelen heeft. Nader onderzoek naar het 
functioneren van beide commissies is geboden. 
64  Artikel 40 van het Reglement op de politieke reformatie (1660), in: GPB 2, 2606-2616; zie hierover 
ook 3.3.3.
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ingediende stukken zich nader op de situatie of aangelegenheid te oriënteren, partijen te 
horen en proberen te verzoenen, alsmede daarover de Raad adviserend te rapporteren. 

Naast deze vaste commissies komt het ook voor, dat de Raad van State in buitenge-
wone gevallen een ad hoc commissie aanstelt. Een voorbeeld in deze studie is de com-
missie uit de Raad, die in 1663 de financiële en bestuurlijke situatie in Oirschot moet 
opnemen.65 Een eenmalige commissie met een bredere taakstelling is de commissie, die 
in 1665 een onderzoek instelt naar de financiële situatie in de Generaliteitslanden.66 

De Raad wordt bijgestaan door ambtelijke functionarissen. Van belang zijn hier vooral 
de secretaris en de tresorier-generaal (later thesaurier-generaal genoemd)67, beiden ook 
minister geheten. Zij ondersteunen niet alleen in uitvoerende zin het werk van de Raad, 
maar staan hem ook bij als invloedrijke beleidsadviseurs. Deze laatste functie oefenen 
zij, afhankelijk van de opdracht die de Raad hen daartoe steeds geeft,  soms alleen, soms 
tezamen met een of meer leden van de Raad uit. Op het terrein van deze studie treedt 
aanvankelijk vooral de thesaurier-generaal als beleidsadviseur op. Met het aantreden van 
Simon van Slingelandt als secretaris in 1690 verschuift van dit adviseurschap veel  naar 
hem.68 Voor uitvoerende werkzaamheden beschikt de Raad over onder meer een aantal 
commiezen en klerken. 

De in relatie tot de Raad van State in het kader van dit onderzoek belangrijke regio-
nale instellingen en functionarissen zijn de ontvangers van de verponding en van de 
gemene middelen, de ontvangers van de geestelijke en van de kerkelijke goederen, de 
raad en rentmeester-generaal der Domeinen, alsmede de Leen- en Tolkamer. Deze 
functionarissen hadden niet alleen een specifiek uitvoeringspakket, maar worden van 
meet af aan door de Raad met hun ogen en oren in het veld ook op hun terrein als zijn 
adviseurs ingezet. Andere functionarissen, zoals de hoog- en laagschout van ’s-Herto-
genbosch en de vier kwartierschouten, worden door de Raad ook ingezet, maar heb-
ben als adviseur van de hoge overheid, benoemd door de Staten Generaal, meer een 
relatie met dit college. 

Wanneer de Raad zich laat bijstaan door interne of externe adviseurs valt binnen het 
kader van deze studie op, dat hij daarbij doorgaans niet alleen terugvalt op aan hem zelf 

65  Zie 9.2.18.
66  Zie hierover 4.13.3.
67  Over de laatste: De Smidt e.a., (red.), Van Tresorier tot Thesaurier-Generaal. 
68  In de eerste Staatse periode van de wording van dorpsreglementen voor de Meierijse dorpen is the-
saurier- generaal mr. Hieronimus van Beverninck als beleidsadvisier daarbij betrokken. Zijn ambtstermijn 
loopt van (1654)1657 tot en met 1666. Zie voor Simon van Slingelandt: Van Ditzhuyzen, ‘Simon van Slin-
gelandt’, 93-102; Van Rappard, Briefwisseling, VII-XI; Japikse, ‘De Staten-Generaal in de achttiende eeuw’, 
106-107. Voor beiden: Repertorium Raad van State, 195.
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verbonden personen (eigen leden of de beide ministers), maar ook op door hem be-
noemde districtsfunctionarissen. Hij laat zich als het ware adviseren vanuit en binnen 
de eigen bestuurskolom. Iets dergelijks is trouwens binnen dezelfde context ook te con-
stateren bij de Staten Generaal: deze hadden in de persoon van eigen leden en zijn mi-
nisters, de Raad van Brabant en de door hem benoemde districtsfunctionarissen (in het 
bijzonder de hoog- en laagschout) eigen vaste adviseurs. Over en weer komt de inscha-
keling van de adviseur van een ander slechts bij uitzondering voor. Waterdicht zijn deze 
advieskolommen dus niet. Als de Staten Generaal de Raad van State over financiële of 
bestuurlijke kwesties om advies vragen, vraagt die Raad ter eigener oriëntatie doorgaans 
advies aan een functionaris ‘uit zijn advieskolom’, bijvoorbeeld de raad en rentmeester-
generaal. Indien de Raad diens advies onverkort overneemt - iets wat vaak geschiedt - 
dan wordt dat advies als Raadsadvies doorgeleid naar de Staten. Op die getrapte manier, 
zo kan worden gezegd, heeft de raad en rentmeester-generaal de kans om zijn (advies)
stem tot in de Algemene Staten te laten horen.  

De Raad van State benoemt voor de Meierij van de hierna te bespreken functionarissen 
de raad en rentmeester-generaal der Domeinen, de leden van de Leen- en tolkamer en 
de regionale belastingontvangers. 

1.3.3.4 De Staatse Raad en Leenhof van Brabant en Landen van Overmaze
Als na de scheiding van de noordelijke en zuidelijke Nederlanden voor een deel van de 
door de Unie verworven zuidelijke gebieden de functie van de Brusselse Raad van Bra-
bant vervalt, richten de Staten Generaal, na een aanvankelijk voorlopige voorziening, 26 
september 1591 de ‘Raad en Leenhof van Brabant en Landen van Overmaze’ op, die te ’s-
Gravenhage aan het Binnenhof komt te zetelen.69 Hij blijft in functie tot 9 september 1795. 

Voor zijn instructie richt de Raad zich op de instructies voor de Brusselse Raad van 
Brabant. Aanvankelijk is dat de procesordonnantie van 1558. Als deze door de aartsher-
togen Albertus en Isabella voor de Raad van Brabant te Brussel in 1604 opnieuw wordt 
vastgesteld, richt óók de Haagse Raad van Brabant zich naar deze instructie. Pogingen in 
het begin van de jaren zestig van de zeventiende eeuw om tot een eigen instructie voor 
de Haagse Raad te komen lopen alle spaak.

Het werkterrein van de Raad wordt allengs teruggebracht tot het terrein van de justi-
tie, en zelfs dat wordt ten aanzien van de ‘bestuursrechtspraak’ nog beperkt. Zo gaan 
de geschillen over tienden, gemene middelen en tollen over naar de Raad van State en 

69  Deze samenvatting is, behoudens hierna opgenomen specifieke voetnoten, gebaseerd op: Jacobs, ‘Inlei-
ding 1.1 tot en met 1.5’; Broers en Jacobs, De concept-procesordonnantie;  Broers en Jacobs, Procesgids Staatse 
Raad van Brabant; Coopmans, ‘Van Soevereine Raad naar Staatse Raad van Brabant’, 17-44; Van Asseldonk, 
De Meierij van ’s-Hertogenbosch, 71.
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de Leen- en Tolkamer onder voorzitterschap van de Raad en rentmeester-generaal der 
Domeinen. Blijkt alleen hieruit al, dat de Raad voor zijn competentie afhankelijk is van 
de Staten Generaal en in dat opzicht dus niet daaraan gelijkwaardig is, dan wordt dit 
beeld nog scherper door het feit dat die Staten de Raad ook nadrukkelijk uitsluiten van 
de behandeling van geschillen, die de uitvoering en handhaving van de regelgeving be-
treffende politiek hoog geachte aangelegenheden en zaken van bestuursrechtelijk belang 
betreffen. De term waaronder dit in deze context gebeurt is, dat uitvoering en handha-
ving de plano, dat is buiten de formele regels van de procesvoering om,  exclusief aan de 
overheid zelf en dus met uitsluiting van de rechtsprekende instanties, worden voorbe-
houden. Van de eerste categorie zijn een voorbeeld de plakkaten en resoluties over het 
tegengaan van de “paepse stoutigheden”, culminerend in het Reglement op de politieke 
reformatie (1660) en de besluiten ter handhaving van dit reglement.70 Van de tweede ca-
tegorie is een voorbeeld de geschillenbeslechting over de uitvoering en handhaving van 
de dorpsreglementen en andere bestuurlijke en financiële aangelegenheden; deze wordt 
strikt voorbehouden aan de Raad van State.71

70  Zie over het eerste nader 3.3.3. en 3.3.9. In artikel 40 van genoemd reglement is daartoe een expliciete 
bepaling opgenomen, die het toezicht op de uitvoering en de daarmee samenhangende geschillenbeslech-
ting de plano bij de periodieke Tiendcommissie van de Raad van State legt. Ook wordt in de loop der tijd 
de geschillenbeslechting over de toepassing van de dorpsreglementen en in breder verband die over alle 
plaatselijke aangelegenheden op het terrein van de politie en de financiën de plano voorbehouden aan de 
Staten Generaal en de Raad van State; zie Moergestel 1713/53en Tilburg 1732/63. Ook lagere bestuursechelons 
krijgen in specifieke gevallen die bevoegdheid. Zo wordt de raad en rentmeester-generaal der Domeinen 
in 1695 de bevoegdheid toegekend om bij diens toezicht op het verbod aan de dorpsbesturen zonder ho-
ger fiat leningen aan te gaan en reële omslagen op te leggen de betrokken regenten en anderen de plano ter 
verantwoording te roepen; zie hierover 3.3.5. In zaken van het incasso van de gemene middelen dienen de 
schepen-commissarissen van de in dezen bevoegde schepenbanken (in dit geval dus wel binnen de recht-
spraak) een ‘de plano procedure’ toe te passen; Kappelhof, De belastingheffing, 200 (binnen een aldaar be-
schreven bredere context).
    Of zaken niet beter bestuurlijk de plano dan voor een Hof van Justitie kunnen worden afgedaan is soms 
ook voorwerp van incidentele politieke discussie. In een conflict tussen de schepenen van Berlicum en de 
plaatselijke heer over de vraag of hun jaarlijkse voordracht voor de benoeming van nieuwe borgemeesters 
voor die heer bindend is of niet legt die laatste deze kwestie aan de Raad van Brabant voor. De schepenen 
verzoeken daarop de Staten Generaal die procedure bij de Raad te schorsen en zelf de plano een uitspraak te 
doen. Na daarover het standpunt van de heer te hebben ingewonnen, wijzen de Staten Generaal trouwens 
dit voorstel af. NA, SG 3447, fo. 340v-342v, d.d.7 en 376v-377v, 17 november 1735; SG 7764 onder de datum 
van 7 respectievelijk 17 november 1735 het rekest van de schepenen onderscheidenlijk de heer. 
    Ten slotte: het onderscheid over de afdoening van zaken al dan niet de plano bestaat overigens ook bin-
nen de rechtspraak. Bij de lokale dingbank kunnen de schout en schepenen zaken van minder dan f 12 die 
mondeling en zonder assistentie van een praktizijn kunnen worden afgedaan de plano afdoen. Zie verder 
Eersel, Duizel en Steensel 1767/9.  
71  Een dergelijk gebod is bij voorbeeld onverholen opgenomen in Moergestel 1713/54.
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De Raad bestaat aanvankelijk uit zeven, later tien leden. Zij worden benoemd door de 
Staten Generaal aan de hand van een niet bindende voordracht van drie personen door 
de Raad. De Raad wordt bijgestaan door een griffier; deze kan beschikken over enkele 
klerken. 

Bij de Raad functioneert een officie-fiscaal, dat bestaat uit een advocaat-fiscaal en een 
procureur-generaal. De eerste is belast met de handhaving van de rechten van de hoge 
overheid en treedt in Brabantse aangelegenheden op als adviseur van de Staten Gene-
raal. Verder heeft hij de supervisie over de officieren, die de bevoegdheid tot vervolging 
van criminele zaken hebben. De procureur-generaal vertegenwoordigt de hoge overheid 
in rechte. Zo presenteert hij de door de advocaat-fiscaal geformuleerde stukken aan de 
Raad, vervolgt misdadigers en ziet hij toe op hun berechting. Beiden worden door de 
Staten Generaal benoemd. 

Aan de Raad zijn door hem zelf benoemde deurwaarders verbonden. Twee van hen 
zijn uitsluitend in Den Haag werkzaam, vier tot zes deurwaarders brengen elders de ex-
ploten van de Raad uit. Daarnaast beschikt de Raad ook over deurwaarders, die buiten 
Den Haag, maar binnen het rechtsgebied van de Raad woonachtig zijn. Ten slotte is aan 
de Raad een twaalftal procureurs verbonden. Zij verrichten voor de justitiabelen de (for-
mele) proceshandelingen. Ook zij worden door de Raad zelf benoemd.

Anders dan bij de Brusselse Raad krijgt de Staatse Raad ook de functie van Leenhof toe-
bedeeld.72 Dit bestaat uit drie raadsheren. De voorzitter van de Raad treedt op als stad-
houder van de lenen, de andere twee als leenmannen. Zij worden ondersteund door de 
griffier van de Raad als leenschrijver. De belangrijkste taken van het leenhof zijn de af-
doening van leenverheffingen en het registreren van betaalde heergewaden.73 

De Raad is bevoegd om recht te spreken in bepaalde civiele en criminele zaken. Ook 
komt hem voluntaire en gratieuze rechtsmacht toe. 

In civiele zaken mag de Raad in eerste aanleg kennisnemen van onder meer jurisdictie- 
en bevoegdheidsconflicten tussen dorpsbesturen en, zo kan daaraan op grond van deze 
studie nog worden toegevoegd, over bestuursconflicten tussen dorpsbesturen en hun in-
woners.74 Hoger beroep in civiele zaken (in de vorm van appèl of reformatie) kwam de 

72  Voor het aan deze gecombineerde functie van de Staatse Raad van Brabant voorafgaande afzonderlijke 
Leenhof van Brabant: De Win, ‘Leenhof van Brabant’, 181-194.
73  Heergewaad: het bij leenverheffing door de leenheffer te betalen vaste bedrag. 
74  De ontwikkelingen op langere termijn van deze bevoegdheid, in het bijzonder die waarbij de Staten 
Genraal en de Raad van State de geschillenbeslechting over plaatselijke aangelegenheden betreffende de po-
litie en finantie aan zichzelf gaan voorbehouden (zie voetnoot 37) is in het kader van deze studie niet nader 
onderzocht. 
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Raad alleen in civiele zaken toe.75 Ten slotte heeft de Raad het recht van evocatie en om 
strafzaken civiel af te doen.76 

In criminele zaken is de Raad uitsluitend in eerste aanleg ten aanzien van een aan-
tal specifieke categorieën bevoegd. Het gaat daarbij om ernstige delicten, waarop zware 
straffen staan. Een van die categorieën betreft de ambtsdelicten van schepenen, gerechts-
officieren, secretarissen, deurwaarders en notarissen.77

De voluntaire jurisdictie van de Raad betreft de situatie waarin betrokkenen de Raad 
benaderen om voor hun van belang zijnde zaken te bekrachtigen. Die zaken kunnen ook 
op de beslechting van bestuursgeschillen betrekking hebben. De gratieuze rechtsmacht 
voorziet in de mogelijkheid om in bepaalde gevallen aan personen gunsten te verlenen. 
Die bevoegd moet echter worden gedeeld met de Staten Generaal en de Stadhouder.78

De Raad kent in civiele zaken een drietal procedures: de rolprocedure, de communica-
toire procedure en de procedure voor commissarissen. De keuze tussen deze drie wordt 
vooral bepaald door de aard van de zaak of de voorkeur van partijen.

De rolprocedure is de meest gangbare. Zij is openbaar, ter zitting wisselen partijen hun 
conclusies en houden zij hun pleidooien. 

De communicatoire procedure wordt geheel schriftelijk gevoerd. Zij is er vooral op 
gericht om met korte termijnen en een beperkte mogelijkheid tot uitstel bij de Raad een 
snellere en minder omslachtige procedure dan de rolprocedure te verkrijgen. In de acht-
tiende eeuw neemt het aantal communicatoire zaken bij de Raad aanzienlijk af. 79 

De procedure voor commissarissen heeft plaats achter gesloten deuren; zij wordt voor-
al gebruikt in zaken die op korte termijn moeten worden beslist en waarin openbaar-
heid minder gewenst is. 

De procedures betreffende conflicten tussen plaatselijke regeerders en ingezetenen, zo-
als deze in deze studie aan de orde komen, zijn doorgaans communicatoire procedures. 

75  Appèl is het rechtsmiddel dat binnen korte tijd na het vonnis van de lagere rechter moet worden in-
gesteld en dat de executie van dat vonnis opschort. Reformatie kan binnen jaar en dag na het vonnis wor-
den ingesteld, maar schorst de tenuitvoerlegging daarvan niet. Broers en Jacobs, Procesgids Staatse Raad van 
Brabant, 17.
76  Bij evocatie kan de Raad een civiele zaak die reeds voor een (hoofd)schepenbank aanhangig is gemaakt 
op verzoek van een van de procespartijen dan wel eigener beweging aan zich trekken en afdoen als, bijvoor-
beeld, die zaak door de lagere rechter niet naar behoren wordt behandeld. Broers en Jacobs, Procesgids Staatse 
Raad van Brabant, 17-18.
77  De andere categorieën betreffen: misdaden tegen de soeverein, diens ambtenaren of personen die onder 
zijn bescherming staan, delicten waarvan de Raad of een van zijn functionarissen het slachtoffer is, delic-
ten tegen personen, die het voorrecht bezitten om in eerste aanleg voor de Raad te verschijnen en strafbare 
feiten, die bij lagere gerechten niet (behoorlijk) worden vervolgd. Broers en Jacobs, Procesgids Staatse Raad 
van Brabant, 18.
78  Broers en Jacobs, Procesgids Staatse Raad van Brabant, 18. 
79  Jacobs, ‘Communicatoir procederen’, 125-139.
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Het eindoordeel van de Raad wordt veelal voorbereid door commissarissen uit de Raad. 
Commissarissen kunnen echter ook rechtstreeks tussentijdse of definitieve uitspraken 
doen. 

Naast het terrein van de justitie beweegt de Raad zich - dit ook in de voetsporen van de 
Brusselse Raad - op dat van bestuur en regelgeving. Meer specifiek betreft dit zijn be-
moeienis met plaatselijk en regionale bestuur en het goedkeuren van regelingen van deze 
overheden. In de loop der tijd zal die directe bestuurlijke bemoeienis worden terugge-
bracht tot uitsluitend een adviesfunctie.80 

In het verlengde van de justitiële taken van de Raad kan nog de (bestuurlijke) vast-
stelling in 1659 worden gezien van een reglement voor de vergoeding van de plaatselijke 
secretarissen voor hun justitiële werkzaamheden ten behoeve van particulieren.81 Dit ge-
schiedt op verzoek van de secretarissen uit de Meierij van ’s-Hertogenbosch, het Mar-
kiezaat van Bergen op Zoom en de Baronie van Breda. Dit reglement wordt in 1662 
daarentegen op verzoek van alleen de secretarissen uit de Meierij door de Staten Gene-
raal alsnog onverminderd geratificeerd. Waarom dit alleen op hun verzoek plaats heeft, 
is niet bekend. Ook het besluit van de Staten laat zich hierover niet uit. Indien de aanlei-
ding enige twijfel aan de rechtsgeldigheid van de vaststelling door de Raad van Brabant 
zou zijn geweest, dan hadden de Staten dat ongetwijfeld laten blijken. 

Van zuiver bestuurlijke aard is de betrokkenheid van de Raad bij de vaststelling van 
dorpsreglementen.

In 1649 keurt de Raad op verzoek van de plaatselijke schepenen en overige regeerders 
onverkort een reeds eerder toegelaten dorpsreglement voor Hilvarenbeek goed. Die re-
geling was in 1627 door de Brusselse Raad van Brabant al geapprobeerd.82 In 1658 hecht 
de Raad op verzoek van een aantal ingezetenen zijn fiat aan een door de plaatselijke 
heer uitgevaardigd reglement voor Moergestel.83 Twee jaar later, in 1661, geeft de Raad 
zijn goedkeuring aan zo’n reglement voor Boxtel. Ook dat reglement gaat terug op een 
eerder (1657) door de plaatselijke heer uitgevaardigd reglement.84 Hierbij zij trouwens 

80  Coopmans, ‘Van Soevereine Raad naar Staatse Raad van Brabant’, 17-44, in het bijzonder 30-33; Jacobs, 
‘Gewestelijke justitiehoven’, 157-169.
81  Zie nader 2.4.9 en 3.3.8.
82  Zie nader 9.2.11.
83  Zie nader 9.2.15.
84  Zie nader 9.2.4. Het verzoek om goedkeuring heeft hier een breder draagvlak, gaat immers uit van de 
gezamenlijke dorpsregering en de meest gegoede geërfden. Qua procedure ontwikkelt dit verzoek zich niet 
ononderbroken lineair. Aanvankelijk is het gericht aan de Staten Generaal, die het om advies aan de Raad 
van Brabant zenden. Aldaar stokt echter de behandeling, mogelijk omdat er tegelijkertijd een andere Box-
telse aangelegenheid op de rol staat. Hierop wordt door de plaatselijke betrokkenen een rechtstreeks verzoek 
aan de Raad om goedkeuring gedaan, een verzoek dat door hem met voorbijgaan van het oudere adviesver-
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aangetekend, dat zowel het Hilvarenbeekse als het Boxtelse reglement nadien (respec-
tievelijk in 1657 en 1665) nog door de Staten Generaal worden bekrachtigd. In geen van 
beide gevallen is trouwens de reden hiervan dat er twijfel bestaat over de rechtsgeldig-
heid van de ratificatie door de Raad van Brabant.85

Het Boxtelse reglement laat overigens zien, dat de Raad zich ook tweemaal bestuurlij-
ke competentie toe-eigent. Bij de vaststelling behoudt de Raad zich de bevoegdheid tot 
wijziging van het reglement voor. Als dit reglement inhoudelijk op hoofdlijnen ongewij-
zigd  nadien ook ter fiattering aan de Staten Generaal wordt voorgelegd (1665), wordt 
aan dat  voorbehoud van de Raad door de verzoekers overigens eenvoudigweg voorbij-
gegaan. Als de Raad hiervan al weet zou hebben gehad, laat hij in ieder geval een protest 
hiertegen achterwege.

Een tweede aanpassing betreft de vervreemding van goederen van de kerk en de ar-
men. In het reglement van de heer (artikel 21) is daartoe een voorafgaand octrooi van de 
heer voorgeschreven. De Raad verandert dit in een fiat van drossaard, schepenen, bor-
gemeesters en kerk- en armmeesters, alsmede een octrooi van hemzelf. In hun ratifica-
tie van 1665 laten de Staten Generaal die eerste aanpassing onverlet, maar schrappen bij 
het vereiste octrooi de Raad van Brabant. Een tot de afgifte daarvan bevoegde instantie 
blijft evenwel onbenoemd; binnen de context is het echter aannemelijk, dat dit slechts 
het vaststellende orgaan, de Staten Generaal, kan zijn. Uit deze opeenvolging blijkt eens 
te meer, dat de bevoegdheid van de een door een ander, hoger orgaan eenvoudigweg kan 
worden overgenomen. Dit past als het ware in het reguliere spel der krachten: wie op-
klimmend aan zet komt, bepaalt het recht.

Andersom geldt niettemin ook: waar al vigerend recht is, houdt de Raad van Brabant 
daarmee rekening. In het onderhavige reglement in de versie van de heer (1657) schrijft 
artikel 23 voor, dat de benoeming van borgemeesters, kerk- en armmeesters en bedehef-
fers op de van ouds bekende voet dient te geschieden. In zijn ratificatie van 1661 wijzigt 
de Raad van Brabant dit ten aanzien van de borgemeesters, kerk- en armmeesters met 
het voorschrift, dat hun aanstelling overeenkomstig de dienaangaande resoluties van de 
Staten Generaal dient te geschieden, een duidelijk verwijzing naar het Reglement op de 
politieke reformatie van 1660. Deze wijziging wordt door de Staten Generaal in 1665 (ui-
teraard) ongewijzigd gelaten. 

De rechtsbevoegdheid van de Raad tot de approbatie van voornoemde drie reglementen 
wordt niet expressis verbis tot uitdrukking gebracht.86 De Raad beperkt zich steeds tot 

zoek wordt ingewilligd. 
85  Die bekrachtiging heeft uitsluitend te maken met bestuurlijke ontwikkelingen ter plaatse. Zie verder 
9.2.4 (Boxtel) en 9.2.11 (Hilvarenbeek). 
86  Coopmans, ‘Van Soevereine Raad naar Staatse Raad van Brabant’, 32-33 meldt abusievelijk, dat de be-
trokkenheid van de Raad van Brabant bij de vaststelling van dorpsreglementen slechts tot één maal (Boxtel, 
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de afstandelijke formule dat hem goedkeuring is verzocht op een aangeboden regeling. 
De vraag dringt zich daarom op of hij zich in deze gevallen baseert op een zelfstandige 
bevoegdheid, dan wel - direct of indirect - gebruik maakt van zijn bevoegdheid om op 
verzoek van betrokkenen bij wijze van vrijwillige condemnatie een plaatselijke voozie-
ning (afspraak of regeling), te bekrachtigen. In de zoëven bedoelde verzoeken noch in de 
dienaangaande raadsbesluiten wordt aan het rechtsmiddel van vrijwillige condemnatie 
gerefereerd. Daar staat een ander geval tegenover, waarin dat nadrukkelijk wel geschiedt. 
Dit betreft een verzoek aan de Raad van alle betrokken partijen, die elkaar bij wijze van 
compromis hebben gevonden in een dorpsreglement, om dat reglement bij wijze van 
vrijwillige condemnatie vast te stellen, hetgeen ook op basis van zo’n vonnis geschiedt 
(Waalwijk 1663).87

In de eerste drie gevallen geeft de Raad zijn fiat vorm in een besluit, dat qua opbouw te 
vergelijken is met een besluit van de Staten Generaal of Raad van State. Voor het vierde 
geval gebruikt hij de formele vorm die bij een vrijwillige condemnatie past.88

Indien er van uitgegaan zou mogen worden (nader onderzoek lijkt geboden maar valt 
buiten het bestek van deze studie) dat van de toepassing van het rechtsmiddel tot vrij-
willige condemnatie slechts dan sprake is dan wel kan zijn als dat in verzoek en/of uit-
spraak wordt benoemd, dan kan de voorlopige conclusie zijn, dat de eerste hierboven 
genoemde drie gevallen alle tot de (algemene) werkzaamheden van de Raad op het ter-
rein van regelgeving kunnen worden gerekend. Niettemin hebben alle vier zaken één 
ding gemeen: de inhoud van de verzoeken (verzoek om vaststelling van een regeling) en 
het resultaat (inwilliging van dat verzoek) zijn steeds hetzelfde. De basis hiervoor is nog 
smal, maar lijkt niettemin voldoende om te kunnen vermoeden, dat in ieder geval in 
bestuurlijke aangelegenheden beide rechtsmogelijkheden in elkaars verlengde liggen en 
dat voor hun toepassing de wijze waarop het verzoek wordt gedaan in principe bepalend 
is en de Raad in dat opzicht slechts een lijdelijke rol speelt. Verder onderzoek zal, zoals 
gezegd, hier meer duidelijkheid kunnen brengen. 

Overigens kan, blijkens de in de literatuur vermelde andere voorbeelden uit deze peri-
ode, worden vastgesteld, dat verzoeken aan de Raad om regelingen van lagere overheden 
goed te keuren slechts incidenteel kunnen worden waargenomen. Er ligt althans geen 
continue lijn van bemoeienis van de Raad van Brabant op dit bestuurlijke terrein. Dit 

1661) beperkt is. Ook Jacobs, ‘Gewestelijke justitiehoven’, 167 noemt enkel dit geval.
87  Zie 9.2.29.
88  Uit een eerdere fase van deze procedure blijkt, dat een reglement ook uit een vonnis in een communi-
catoire procedure (1662) kan voortvloeien. In het gegeven geval wordt het desbetreffende vonnis, dat een 
aantal bestuurlijke voorzieningen bevat, door de plaatselijke regeerders omgezet in een binnen de grenzen 
van dat vonnis blijvend reglement, dat vervolgens (begin 1663) ter goedkeuring aan de Raad wordt voorge-
legd. Zie verder 9.2.29.
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komt overeen met de ook in de literatuur beschreven tendens naar stelselmatige inper-
king van dat onderdeel van diens competentie.89

Een laatste voorbeeld uit de categorie ‘goedkeuren van regelingen van lagere overheden’ 
waar specifiek het vaststellen van dorpsreglementen aan de orde is, is de vaststelling in 
1681 van zo’n regeling voor Waalwijk. Die vaststelling volgt op een langdurig proces tus-
sen plaatselijke bestuurders en ingezetenen, dat uiteindelijk wordt afgesloten met een 
compromis, waarvan op initiatief van de Raad de totstandkoming van een dorpsregle-
ment een substantieel onderdeel is. Als door onenigheid bestuurders en ingezetenen zich 
niet tezamen in één reglement kunnen vinden, hecht de Raad zijn fiat aan een door de 
laatsten ingediend concept, waarna de bestuurders alsnog daartegen protesteren bij de 
Staten Generaal. 

Die protesten vinden gehoor. De Staten Generaal stellen in 1682 het reglement van de 
Raad van Brabant buiten werking, waarbij zij tegelijkertijd het door de Raad van Bra-
bant ingetrokken reglement van 1663 weer in ere herstellen. Daarbij verbieden zij de 
Raad zonder nader vooroverleg en als het ware van de ene dag op de andere om zich nog 
met deze en dergelijke bestuursaangelegenheden te bemoeien. In een elke motivering 
ontberend besluit verwijten zij de Raad “haer te hebben aaangematight saecken van po-
litie en de souveraniteijt concernerende” en geven de Raad kort en goed te kennen van 
hem te verwachten dat hij zich daarvan in de toekomst zal onthouden. 

De Raad probeert in een vlammend betoog nog te redden wat er te redden is. Daarbij 
zet hij naast andere argumenten stevig in op bevoegdheden, die hem volgens “ordonnan-
tien van de Hartogen van Brabant” van oudsher toekomen. Hoewel de verwijzing naar de 
bevoegdheden van de Brusselse Raad van Brabant duidelijk is, wordt deze referentie niet 
nader in specifieke ordonnanties omschreven. De Staten blijven echter bij hun standpunt, 
zodat de Raad uiteindelijk in deze beperking van zijn bevoegdheden moet berusten.90 

In de literatuur worden voor de tijd hierna nog enkele gevallen gesignaleerd waarbij de 
Raad van Brabant zelfstandig op het terrein van de vaststelling van regelingen van lagere 
overheden zou zijn opgetreden. Bij nadere beschouwing moet dit beeld worden genu-
anceerd.91

89  Coopmans, ‘Van Soevereine Raad naar Staatse Raad van Brabant’, 22.
90  Zie verder 9.2.29.
91  Jacobs, ‘Gewestelijke justitiehoven’, 167-168. Dit betreft de navolgende zaken:
- de vaststelling van een reglement voor de armen- en kerkmeesters in de Meierij van ’s-Hertogenbosch 
(1700). Dit reglement vindt zijn grondslag in het door de Staten generaal in 1660 uitgebrachte Reglement 
op de politieke reformatie. Het gaat hierbij dan ook niet om de vaststelling van dit (aanvullende) reglement 
door de Raad, maar om diens advisering hierover aan de Staten Generaal. In de desbetreffende resolutie van 
de Raad wordt dit enigszins verstolen vermeld, maar in de aanhef van het reglement verwijzen de Staten 
Generaal nadrukkelijk naar de advisering door de Raad (BHIC, RvBr 1, resolutie nr. 753;  het reglement is 
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In bestuurszaken blijft de Raad wel adviseur van de Staten Generaal. In deze positie is 
hij echter niet uniek. Bij resolutie van 7 februari 1663 hebben de Staten Generaal zich-
zelf in zeer algemene bewoordingen de beperking opgelegd, dat zij over (bepaalde) zaken 
niet zullen besluiten alvorens het desbetreffende hof van justitie te hebben gehoord.92 

1.3.3.5 De Hoog- en Laagschout van ’s-Hertogenbosch
Ten tijde van het hertogdom Brabant is de direct door de hertog benoemde hoogschout 
de hoogste vertegenwoordiger van de landsheer in ’s-Hertogenbosch en de Meierij 93 
Zijn belangrijkste taak is in samenwerking met de Bossche schepenen, de hoge justitie, 
de vervolging en correctie van criminele feiten waarop lijf- en doodstraf staat. Slechts 
in hoge heerlijkheden, heerlijkheden waaraan de hoge justitie is verbonden, is hij onbe-
voegd. Daarnaast heeft hij te zorgen voor orde, rust en veiligheid op het platteland. Met 
de plaatsen in de Meierij heeft hij geen bestuurlijke bemoeienis. Wel is hij voorzitter van 
de vergadering van de stad en de vier kwartieren, de Meierijvergadering.94 Hij wordt bij-
gestaan door een stadhouder. 

Naast de hoogschout functioneert binnen de stad en vrijdom van ’s-Hertogenbosch 
een laagschout. Beide ambten worden in 1535 blijvend met elkaar gecombineerd. 

Na 1648 wordt de hoog- en laagschout benoemd door de Staten Generaal. In zijn (uit-
voerende en toezichthoudende) takenpakket komt op zich weinig verandering. Daar-
naast is hij voor de Staten een van de vaste beleidsadviseurs in en voor het district van 
de Meierij. Als zodanig vervult hij deze rol soms ook in het kader van de wording van 
dorpsreglementen, waarbij de Staten zijn betrokken. 

gepubliceerd in: GPB 4, 351-354);
- vaststelling van een reglement voor de handboogschutterij te Moergestel (1700). Ook hier betreft het niet 
de vaststelling van dat reglement, maar advisering van de Staten generaal daarover (BHIC, RvBr 2, resolu-
ties nrs. 770 en 774);
- goedkeuring van een ordonnantie van de dorpen Gestel, Strijp en Stratum: de betrokkenheid van de Raad 
betreft niet die vaststelling, maar advisering daarover aan de Staten Generaal (1715) (BHIC, RvBr 3, reso-
lutie nr. 1470). 
In dit verband zij overigens opgemerkt, dat in de samenvatting van de resoluties nrs. 753, 770 en 1470 in:. 
Lindemann, Analyses het aspect van de advisering door de Raad niet wordt benoemd.
    Het ene beschreven geval, waarin de Raad nog wel zelfstandig een regeling vaststelt (een kwestie overi-
gens van buiten de Meierij), betreft geen voorziening voor een lagere overheid, maar de approbatie van een 
door de markies van Bergen op Zoom verleende kaart of reglement voor het bakkersgilde te Wouw (1707) 
(BHIC, RvBr 2, resolutie nr. 1070). 
92  Zie hierover nader 9.2.29.
93  Deze samenvatting is, behoudens hierna opgenomen specifieke voetnoten, gebaseerd op: Coopmans, 
‘De Meierij van ’s-Hertogenbosch’, 81-82; Coopmans, ‘Het district in rechtshistorisch perspectief ’, 19; Ja-
cobs, Justitie en politie in ’s-Hertogenbosch voor 1629, 20-30; Van Asseldonk, De Meierij van ’s-Hertogenbosch 
73-74.
94  Tegenwoordige Staat (1740), 127 en Tegenwoordige Staet (1751), 166.
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De Meierij- of Plattelandsvergadering onder het voorzitterschap van de hoog-en laag-
schout is een periodiek algemeen overlegorgaan van de vier kwartieren van de Meierij95. 
Haar functie is beperkt. De onderwerpen, waarmee dit overleg zich mag bezighouden 
betreffen zaken die de gehele Meierij betreffen. Het gaat dan veelal om financiële aan-
gelegenheden, waaronder oorlogslasten en de veiligheid ten plattelande. De frequentie 
van haar bijeenkomsten is laag. Het concept-reglement van de Raad van Brabant (1680) 
spreekt over een frequentie in vredestijd van éénmaal per twee jaar (in maart of septem-
ber). Het reglement voor de vier kwartieren van de Meierij van 1714 laat zich over de 
Meierijvergadering niet uit. Haar functioneren beslaat de gehele Staatse periode.96

1.3.3.6 De Kwartierschouten
Binnen elk van de vier kwartieren vertegenwoordigt een door de hertog en na 1629/1648 
door de Staten Generaal benoemde kwartierschout de hoge overheid.97 Als zodanig be-
rust bij hem de “burgerlyke Regeering der Meierye”.98 Tevens zijn zij schout in de dor-
pen, die direct onder Haags gezag staan. Zowel in het kwartier als in de dorpen laten 
zij zich doorgaans waarnemen door een stadhouder. Dit leidt trouwens diverse malen 
tot aanmaningen uit Den Haag aan de schouten om meer zelf hun functie te vervullen. 
Hun taken in de afzonderlijke plaatsen als representant van de hoge overheid, ook in sa-
menhang met die van andere lokale functionarissen, worden elders besproken. 99

1.3.3.7 De Kwartiervergadering
In elk kwartier bestaat een kwartiervergadering, die door de kwartierschout wordt voor-
gezeten.100 Ieder dorp vaardigt een of meer afgevaardigden naar deze vergadering af, die 

95  Het voorzitterschap van de hoog- en laagschout is wel door de kwartierschouten betwist, maar de Sta-
ten Generaal hebben dit (besluiten van 20 mei 1634 en 19 februari 1639, aldus aangehaald in de Tegenwoordi-
ge Staat (1740), 127 en de Tegenwoordige Staet 1751, 166) in het voordeel van de hoog- en laagschout beslecht. 
Niettemin bepaalt het concept-reglement 1688 van de Raad van Brabant (zie hierover nader 4.13.4) , dat het 
voorzitterschap van het overleg berust bij de kwartierschout van Peelland, die over de agenda steeds met de 
andere kwartierschouten overleg pleegt. Voor de hoog- en laagschout is bij het overleg in het geheel geen 
plaats ingeruimd. De “regeringe van de geheele Meijerij” en de “generale vergaderinge van het Platte Landt” 
berust, aldus artikel 1 van dat ontwerp, bij de vier kwartierschouten en de gecommitteerden van de dorpen 
en heerlijkheden (één afgevaardigde uit elke plaats uit het bestuur of de “aengestelde geerffdens”).  
96  BHIC, Kwartiervergadering Meierij van ’s-Hertogenbosch, 1; Kappelhof, ‘Institutionele structuren’, 
13; Van Asseldonk, De Meierij van ’s-Hertogenbosch, 75-76 bespreekt de Plattelandskamer alleen tot en met 
het jaar 1594.
97  Deze samenvatting is, behoudens hierna opgenomen specifieke voetnoten, gebaseerd op: Van Boven, 
‘Bestuur, rechtspraak en notariaat’, 79-82; Van Asseldonk, De Meierij van ’s-Hertogenbosch, 77-78.
98  Tegenwoordige Staat (1740), 127 en Tegenwoordige Staet (1751), 166-167.
99  Zie 2.4.2.
100  Deze samenvatting is, behoudens hierna opgenomen specifieke voetnoten, gebaseerd op:  Hustinx, 
Inventaris van het archief van het kwartier van Peelland, Inleiding; Korvezee, Het archief van het kwartier van 
Kempenland, Inleiding; Van Boven, ‘Bestuur, rechtspraak en notariaat’, 79-82; Kappelhof, De belastinghef-
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tezamen slechts één stem kunnen uitbrengen. Na een lange aanloop stellen de Staten 
Generaal in 1714 een reglement voor deze bijeenkomsten vast.101 De vergaderingen wor-
den als “eene algemeene Byeenkomst” gekarakteriseerd. Hun focus is beperkt tot “de 
inwilliging der geëischte Lasten van den Staat, en verder over alles, wat den gemeenen 
welstand van ’t Kwartier betreft”.102 Directe bestuurlijke aangelegenheden van afzonder-
lijke dorpen staan niet op de agenda. Bij de totstandkoming van dorpsreglementen voor 
die dorpen vervult de kwartiervergadering dan ook geen enkele rol. Wat zich echter aan 
waarneming onttrekt, is of, en zo ja in hoeverre deze bijeenkomsten, ondanks of juist 
dankzij hun relatief lage frequentie (in beginsel éénmaal per jaar), betekenis hebben ge-
had voor de vorming in de wandelgangen van informele bestuurlijke netwerken en de 
uitwisseling en verspreiding van kennis van en ervaring met bestuurlijke ontwikkelingen 
in die dorpen. In het algemeen ligt zo’n spinn-of eigenlijk wel voor de hand. Daarnaast 
zal ongetwijfeld ook sprake zijn van al dan niet toevallige informele ontmoetingen tus-
sen bestuurders waar ‘bestuurlijke’ informatie wordt gewisseld. 

Jacobs wijst er in aansluiting op vroegere auteurs op, dat de kwartiervergadering niet als 
schakel tussen de Staten Generaal en de Raad van State en de lokale besturen is gaan 
functioneren, maar dat die rol (allengs) bij de raad en rentmeester-generaal en de Leen- 
en Tolkamer terecht is gekomen, omdat deze veel afhankelijker van het centrale bestuur 
dan de Meierijorganen zijn. 

Dat laatste kan echter zeker niet de (enige) reden geweest zijn. Voor de Bossche hoog- 
en laagschout en de kwartierschouten (beiden worden door Den Haag aangestuurd) 
geldt immers óók een sterke afhankelijkheidsrelatie. Het reglement van 1714 laat voor de 
kwartiervergaderingen ook zo’n relatie zien: het houdt het bereik en de frequentie van 
die vergadering relatief klein. Zonder uitputtend te zijn - dit vergt onderzoek dat buiten 
het bestek van dit onderzoek valt - kan tegen deze achtergrond op het volgende worden 
gewezen. 

De hoog- en laagschout bestrijkt weliswaar de gehele Meierij, maar zijn bestuurlijke 
taken zijn nadrukkelijk zo strikt omschreven, dat een uitgroei naar een algemene scha-
kel tussen plaatsen en ‘Den Haag’ alleen daarom al niet voor de hand ligt. De kwar-
tierschouten zijn, mede in een relatieve ondergeschiktheid aan de hoog- en laagschout, 
enkel binnen hun eigen district bevoegd. De Raad en rentmeester-generaal en de Leen- 
en Tolkamer hebben ook de gehele Meierij tot werkterrein, maar dit vanuit een ander 
perspectief dan de genoemde schouten. Vanuit dat perspectief hebben zij geen directe 
binding met het bestuur van de kwartieren en plaatsen daarbinnen en dreigt derhalve 

fing, 170; Jacobs, ‘Reglementering van politie en justitie’, 136-147; Kappelhof, ‘Ïnstitutionele structuren’, 13; 
Van Asseldonk, De Meierij, 79-80.
101  GPB 5, 1332-1336; Jacobs, ‘Reglementering van politie en justitie’, 135-147.
102  Tegenwoordige Staat (1740), 127 e.v.
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minder het risico, dat zij zich met de belangen van die gremia zouden (kunnen) vereen-
zelvigen. Uit een oogpunt van objectiviteit jegens en onafhankelijkheid ten opzichte van 
deze besturen ligt een uitbouw van taken jegens de plaatsen van hen beiden meer in de 
rede dan die van de schouten. Dit geldt zeker voor de Staatse dorpen waar de kwartier-
schouten of hun stadhouders, hoewel vooral toezichthouder namens de Staat, feitelijk, 
binnen de gegeven kaders, medespeler in het lokale bestuur zijn. Maar hun werkterrein 
is in dat opzicht binnen het eigen kwartier niet dekkend, omdat in de talrijke heerlijk-
heden door de plaatselijke heer benoemde drossaards werkzaam zijn. Dit is een gegeven, 
dat de bredere ontwikkeling van hun functie ongetwijfeld in de weg staat. Met derge-
lijke beperkingen hebben de rentmeester en de Kamer minder van doen. Ten slotte kan 
als overweging gelden, dat de kwartierschouten vanuit hun functie jegens de plaatsen 
een meer politiek-bestuurlijke functie (met ook dienaangaande toezichthoudende ta-
ken) vervullen, terwijl de rentmeester en de Kamer op het terrein van het plaatselijk be-
stuur meer op uitvoering gerichte taken (waaronder ook bepaalde vormen van toezicht) 
uitoefenen.103 

1.3.3.8 De Raad en rentmeester-generaal der Domeinen
In oorsprong is de belangrijkste taak van de raad en rentmeester-generaal het beheer van 
de hertogelijke Domeinen.104 Sedert 1500 voert hij zijn taken uit in een directe verant-
woordelijkheid aan de hertogelijke administratie en wordt hij ook lid van de hertoge-
lijke raad. 

Na 1648 wordt de functie van raad en rentmeester-generaal gehandhaafd. Hij wordt 
sedertdien benoemd door de Raad van State.105 De organisatie van zijn bevoegdheden en 
daarmede de bandbreedte van zijn functioneren worden onderdeel van de wijze waarop 
de Haagse overheid het bestuur over Brabant inricht.106 Zijn taken en daarmede zijn ad-
viesfunctie van de Haagse overheid ontwikkelen zich steeds meer in de richting van een 

103  Zie ook Huiskamp, ‘Op de snijtafel’, 99-100, die er op wijst, dat de kwartierschouten en hun stad-
houders ”bewust” niet zijn belast met de controle van de dorpsrekeningen (zie hierover 3.3.10) , omdat zij 
als belanghebbenden niet betrouwbaar werden geacht. 
104  Deze samenvatting is, behoudens hierna opgenomen specifieke voetnoten, gebaseerd op: Van Uytven, 
‘Tolkamers van Brabant’, 263-279; Formsma, De archieven van de Raad en Rentmeester-generaal der Domei-
nen, 3-11; Coopmans, ‘De Meierij van ’s-Hertogenbosch’, 84-85; Coopmans, ‘Het district in rechtshistorisch 
perspectief ’, 19; Kappelhof, ‘Institutionele structuren”, 12-13 en 20; Vera, Gemene gronden 334-336; Van As-
seldonk, De Meierij van ’s-Hertogenbosch, 74; Huiskamp, ‘Op de snijtafel’, 97-104.
105  Formsma, De archieven van de Raad en Rentmeester-generaal der Domeinen, 7.
106  Kortheidshalve wordt verwezen naar de door Vera, Gemene gronden, 334-336 genoemde voorbeel-
den. In noot 3664 wijst hij ook nog op andere kwesties, zoals schermutselingen met lokale heren over het 
controleren van de dorpsrekeningen. Zijn aanbeveling, dat deze kwesties voor anderen “een punt van aan-
dacht” kunnen zijn wordt door schrijver dezes graag in breder verband onderschreven. Zowel de raad en 
rentmeester-generaal àls de Leen- en Tolkamer verdienen een afzonderlijke, meeromvattende dissertatie-
waardige studie. 
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algemeen toezicht op de dorpsbesturen, vooral op het punt van de financiën. Voor wat 
betreft dat laatste gebeurt dat ook in directe samenhang met ontwikkelingen rond het 
takenpakket van de Leen- en Tolkamer, waarvan hij de voorzitter is.107 

De bestuurlijke taken van de raad en rentmeester-generaal krijgen een stevige impuls 
door het plakkaat van 31 oktober 1695 van de Staten Generaal, waarbij ten aanzien van 
leningen en reële omslagen een voorafgaande machtiging van de Staten wordt vereist. 
Hierop ontwikkelt zich de praktijk dat de Staten in voorkomende gevallen steeds ad-
vies vragen aan de Raad van State, die zich vervolgens eerst laat preadviseren door de 
rentmeester-generaal. De Raad versterkt dit laatste in 1707 door de aanwijzing aan de 
plaatselijke officieren, regenten en secretarissen, dat zij bij een aanvraag voor een lening 
of reële omslag op verzoek van de raad en rentmeester-generaal verplicht zijn om hun 
borgemeestersrekeningen met bijlagen, alsmede een overzicht van uitstaande leningen 
en rentekosten ten kantore van de Domeinen over te brengen. Ten slotte wordt de rent-
meester gemachtigd om nalatige of onwillige regenten daartoe met parate executie en 
gijzeling op eigen kosten te dwingen.108

De aldus groeiende betrokkenheid van de raad en rentmeester is op zich een stap in een 
verdere ontwikkeling naar een nog bredere betrokkenheid, waarbij in opdracht van de 
Haagse overheid ook omvangrijke onderzoeken over een langere periode naar de kwaliteit 
en rechtmatigheid van het financieel beheer in afzonderlijke plaatsen worden ingesteld.109 

Deze evolutie van deze bestuurlijke component van de werkzaamheden van de rent-
meester zal ook, mede in de vorm van een uniform toezicht op de dorpsrekeningen ver-
der zijn beslag krijgen, waarbij een verschuiving naar de Leen- en Tolkamer plaatsvindt. 
Deze verdere ontwikkeling wordt hierna beschreven.110

Ten slotte kan nog als een bijzondere component van de bestuurlijke werkzaamheden 
van de rentmeester worden genoemd zijn voorzitterschap sedert 1736 van een ad hoc 
commissie, die verder uit de ontvangers van de beden, verponding en gemene middelen 
bestaat. De taak van die commissie is het, na overleg met de kwartierschouten en hun 
stadhouders, periodiek rapporteren over de economische toestand van de Meierij aan de 
Raad van State.111 

107  Zie hierover 1.3.3.9.
108  NA, RvSt 160, fo. 167v-169r. Zie ook 3.3.5. Zie voor een verdere ontwikkeling bij de inzet van het in-
strument ‘gijzeling’ door de rentmeester-generaal 3.3.6. 
109  Bij wijze van voorbeeld gelden dergelijke onderzoeken (1732) naar de rekeningen over 1700 en vele 
volgende jaren van Helmond en die over 1715 tot en met 1726 van Geldrop (BHIC, RRGD 28, fo. 29r-31v, 
22 november 1729, Helmond en 233v-234r, 15 november 1732, Geldrop).
110  Zie 3.3.10.
111  Zie hierover verder: Kappelhof, ‘Besturen op afstand’, 57-82.
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Onderrentmeesters
De onderrentmeesters zijn te beschouwen als de plaatselijke vertegenwoordigers van de 
raad en rentmeester- generaal.112 Zij zijn geen onder het gezag van die rentmeester werk-
zame (ambtelijke) functionarissen, maar verkrijgen die status door als minstbiedende de 
houtschat en het onderrentmeesterschap te pachten. Die verpachting geschiedt door de 
Raad van State per plaats of een combinantie van plaatsen113 en wordt strikt gescheiden 
gehouden van lokale functies.114 

De onderrentmeesters nemen binnen het territorium van hun pacht de belangen van 
de rentmeester waar (als deze niet zelf optreedt), in het bijzonder ten aanzien van de ge-
mene gronden. Deze waarneming geschiedt naast het plaatselijk georganiseerde toezicht 
op de gemeint door gezworenen en schutters.115 Elementen van hun toezicht zijn de con-
trole op naleving van de gebruiksvoorschriften, het opleggen van boetes en vervolgen 
van overtreders (wat in de tweede helft van de achttiende eeuw werd teruggedrongen), 
het met plaatselijke functionarissen uitvoeren van de periodieke schouw van wegen en 
wateren en het beleggen van waarheden.116 

1.3.3.9 De Leen- en Tolkamer 
De Leen- en Tolkamer staat, zoals al gezegd, onder voorzitterschap van de raad en rent-
meester-generaal.117 De leden van de Kamer worden sedert 1648 door de Raad van State 

112  Deze samenvatting is, behoudens hierna opgenomen specifieke voetnoten, gebaseerd op: Van Assel-
donk, De Meierij, 78, 126, 197-199 en 201-203, Vera, Gemene gronden, 203, 225, 227, 316-317, 322, 326, 341, 
371, 381-382, 416 en 424..
113  De houtschat is een belasting op de opbrengst van verkocht hout uit de gemeint. De verpachting vindt 
door de bank genomen plaats sedert 1467 en is van 1556 tot 1795 een vaste praktijk. Die verpachting en daar-
mede de verplichtingen van de pachters zijn sterk gereglementeerd geweest. Plaatselijke heren innen, voor 
zover daartoe gerechtigd, zelf de houtschat.   
114  Vergelijk bijvoorbeeld de resolutie van de Raad van State van 7 februari 1766 met betrekking tot de 
opdracht aan zijn vaste commissie voor de Maas tot het houden van de verpachting voor een nieuwe ter-
mijn van vijf jaren, kopie in handschrift en druk (met bijgevoegde Ordonnantie op de verpachting van de 
houtschatten en onderrentmeesterschappen)  in BHIC, LTK 68 (ongefolieerd). Artikel 6 van deze ordon-
nantie verbiedt de officieren, secretarissen, vorsters, particuliere heren, edelen, steden, vrijheden, dorpen de 
houtschat c.a. te pachten. Hetzelfde geldt voor de plaatselijke regenten, tenzij deze desverzocht verklaren 
dat de pacht voor eigen rekening en risico en niet ten laste van het corpus geschiedt. Artikel 9 vrijwaart de 
pachters gedurende hun pacht (mits deze meer dan f 20 bedraagt) in dezelfde plaats van het schepenambt 
en andere plaatselijke functies als die van borge-, kerk- en armmeester. Hierbij geldt wel de restrictie, dat, 
als men reeds een ‘dorpsampt’ bekleedt, de pacht geen reden voor ontslag uit die functie is. Vergelijk ook 
Eersel, Duizel en Steensel 1767/1, 10 en 74.   
115  Zie over hen 2.4.11.2 en 2.4.11.3.
116  Zie over het voorkomen van de onderrentmeesters en hun taken in de dorpsreglementen 5.4.2.13..
117  Deze samenvatting is, behoudens hierna opgenomen specifieke voetnoten, gebaseerd op: Formsma, 
De archieven van de Raad en Rentmeester-generaal der Domeinen, 23-25; Coopmans, ‘De Meierij van ’s-Her-
togenbosch’, 85-86;  Coopmans, ‘Het district in rechtshistorisch perspectief ’, 30; Van Asseldonk, De Meierij 
van ’s-Hertogenbosch, 74-75; (met een accent op aan de domeinen gerelateerde zaken:) Vera, Gemene gronden, 
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benoemd. Haar instellingsjaar is onbekend. Formsma berekent een oorsprong die te-
ruggaat tot in de veertiende eeuw.118 Ook een instructie van de Kamer is niet bekend. In 
een schrijven van 18 februari 1662 aan de Raad van State bevestigt zij desgevraagd, dat er 
“voor desen” door “den Prince van den Lande” een instructie is verleend, maar dat deze 
al lang voor de reductie van ’s-Hertogenbosch (1629) in het ongerede is geraakt. Een in-
tensieve zoektocht in Brussel en elders van de raad en rentmeester-generaal naar de tekst 
ervan heeft echter niets opgeleverd. Omdat evenwel in de instellingsbrief van de Tolka-
mer te Antwerpen wordt gerefereerd aan die in ’s-Hertogenbosch, voegt de Bossche Ka-
mer zich daarom naar die Antwerpse instructie.119 

De oorsprong van de Kamer ligt in de haar opgedragen rechtspraak over domeinza-
ken, zowel in straf- als civiele zaken. Deze rechtspraak wordt aanvankelijk behartigd 
door colleges ad hoc; de sedentaire Kamer schijnt in de zestiende eeuw vanuit deze ad 
hoc werkwijze te zijn ontstaan. De Kamer wordt bijgestaan door een griffier en heeft ook 
enkele deurwaarders, tevens kamerbewaarders in dienst.

Een aanzienlijke uitbreiding van haar taken geschiedt als de Staten Generaal de Ka-
mer in 1727 een permanent toezicht op de rekeningen van de dorpen in de Meierij 
opdraagt. De Kamer spreekt zelf, bij monde van Johan Cornelis Santvoort in zijn Ma-

336-341; (met een accent op de in 1727 toegevoegde bestuurlijke taken:); Kappelhof, ‘Ïnstitutionele structu-
ren’, 12-13 en 20 en ‘Besturen op afstand’, 68; Huiskamp, ‘Op de snijtafel’, 97-104.
118  Formsma, De archieven van de Raad en Rentmeester-generaal der Domeinen, 14. Meer details over de 
ontwikkeling van de Kamer in: Vera, Gemene gronden,, 313-316.
119  NA, Collectie Van der Hoop 56, kopie van de brief van de Leen- en Tolkamer aan de Raad van State. 
Blijkens  een dorsale aantekening is hiervan door de Raad op 22 februari 1662 kennisgenomen. Bij de kopie 
van deze brief is een kopie gevoegd van de instructie van Karel V voor de Antwerpse Kamer, die zowel in 
de brief als blijkens een dorsale notitie uit 1532 stamt. Formsma, De archieven van de Raad en Rentmeester-
generaal der Domeinen en Van Uytven, ‘Tolkamers van Brabant’, 272 dateren beiden deze instructie op 1531. 
Zie ook BHIC, RRGD 61, fo. 1r-8v.
    In dezelfde brief bevestigt de Leen- en Tolkamer, eveneens desverzocht, de Raad van State, diens Ordon-
nantie op de procedures betreffende de gemene Landsmiddelen “in alle pachters Saaken” toe te passen (deze 
ordonnantie is gepubliceerd in GPB 2, 1002-1008). Verder verklaart de Kamer, dat zij zich (kort samenge-
vat) bij de schouw van zowel de natte als de droge waterstaat en het stellen van de pegels houdt aan de vige-
rende regelgeving. Hetzelfde geldt voor de regelgeving voor de tollen en andere inkomsten uit de domaniale 
goederen, voor zover deze onder haar jurisdictie ressorteren. Naast al deze conformiteit wijst zij er daaren-
tegen op, dat zij zich voor “de salarissen” niet richt op de Antwerpse instructie, die op dit punt achterhaald 
is, maar op “de tegenwoordige practijcque van andere Grechtsbanken, ende practisinen, nochtans met alle 
discretie ende moderatie”. Deze status quo blijkt echter ook voor de Kamer te wringen, reden waarom zij 
de Raad om een instructie en “taxatie van besoignes” “naar constitutie deser quartieren ende tegenwoordige 
tijden” verzoekt.
    Anders dan de zo-even bedoelde brief vermeldt de Tegenwoordige Staat, 44 in de uitgave van 1751, dat de 
Leen- en Tolkamer zich richt naar de instructie van de Leen- en Tolkamer te Brussel, voor zover nader be-
noemde resoluties van de Raad van State daarop geen wijziging hebben aangebracht. In de eerste uitgave 
van de Tegenwoordige Staat  van 1740, 50 wordt bij de beschrijving van de Leen- en Tolkamer (nog) niet over 
een instructie gesproken.    
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nuaal (1741), hierover in termen van een “gedemandeerde” opdracht.120 
Deze taakuitbreiding verleent de Leen- en Tolkamer voor deze nieuwe bestuurlijke 

taak als het ware de positie van uitvoerend districtsorgaan tussen de Haagse overheid en 
de besturen van de plaatsen in de Meierij. Haar werk is echter meer dan louter uitvoe-
rend. Haar remarques hebben, behoudens de beroepsmogelijkheid, kracht van duurza-
me wet. 

In het kielzog van de nieuwe taak ontwikkelt zich ook de adviesfunctie van de Kamer 
jegens de Haagse overheid. Daardoor verschuift een deel van de (traditionele) advies-
functie van de raad en rentmeester-generaal over plaatselijke aangelegenheden naar de 
Haagse overheid, in het bijzonder de Raad van State, naar de Kamer. Omdat de raad 
en rentmeester ook voorzitter van die Kamer is, is er echter in dat opzicht nauwelijks 
sprake van taakverdringing, maar eerder van materiële versterking en verbreding van de 
adviesfunctie van de rentmeester. Hoewel de Kamer zich in de onderhavige aangelegen-
heid vaak alleen tot de Raad van State wendt, komt het daarnaast meer dan eens voor 
dat Kamer en rentmeester-generaal dat ook tezamen doen.121 Ook anderszins wordt op 
dit terrein samengewerkt.122

De nieuwe adviesfunctie komt al vrijwel direct tot gelding in de vrijheid die de Kamer 
neemt om bij de Raad van State uit eigen beweging niet alleen waargenomen tekortko-
mingen in het plaatselijke rekeningenbeheer te melden, maar daarbij ook voorstellen ter 

120  Santvoort, Manuaal, Voorwoord, waarin hij over de resolutie van de Staten Generaal van 25 juni 1727 
spreekt als het besluit, waarbij die Staten de Leen- en Tolkamer het toezicht op de plaatselijke rekeningen 
“hebben gelieven te demanderen”, een “demanderen” in de zin van toevertrouwen. Vergelijk NA, RvSt 561, 
ongefolieerd, 14 november 1727: advies van de Raad van State aan de Staten Generaal, waarin de Raad ver-
wijst naar een hem een door de Staten opgedragen taak als “gedemandeert en toevertrouwt”. Nog in 1864 
wordt onder “demanderen: opdragen, toevertrouwen, verstaan. Calisch en Calisch, Nieuw woordenboek der 
Nederlandsche taal. 
    De achtergrond van deze wijze van uitdrukken is  overigens niet alleen een juridische, maar ook een fei-
telijke, namelijk om aan te geven dat het toezicht niet tot de oorspronkelijke taken van de Kamer behoort, 
maar daaraan door de Staten Generaal is toegevoegd. Kappelhof, De belastingheffing, 172 noemt die op-
dracht aan de Leen- en Tolkamer delegatie, in zijn “Besturen op afstand’, 68 noemt hij de nieuwe taak van 
de Leen- en Tolkamer een maatregel “die neerkwam op een delegatie van bevoegdheden aan een bestaand 
regionaal bestuurslichaam en een verdere inperking van de autonomie van de lokale besturen”. Van Assel-
donk, De Meierij, 75 en 327. noemt het een machtiging van de Staten Generaal om namens hen de reke-
ningencontrole uit te oefenen. Ten onrechte spreekt hij (75) in dat verband ook over het door de Leen- en 
Tolkamer afhoren van die rekeningen: die bevoegdheid blijft waar deze reeds ligt, te weten bij de daartoe 
aangewezen plaatselijke ambtsdragers. Later (327) vermeldt hij de correcte procedure. 
121  Een (willekeurig) voorbeeld van een gemeenschappelijk verzoek van de rentmeester-generaal en de 
Kamer (uit 1738) in een besluit van de Raad van State van 4 juni 1738 over onder meer het tijdstip van uit-
betaling van het salaris aan de secretarissen; GPB 6, 1306; BHIC, LTK 55, ongefol. 4 juni 1738.
122  Zie hierna de casus ‘Hoogeloon, Hapert en Casteren’. 
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verbetering te doen.123 Uiteindelijk is dit ook weer niet zo opzienbarend: enerzijds past 
dit in de nieuwe relatie die tussen Raad en Kamer is ontstaan (terugmelding is een vorm 
van het afleggen van verantwoording), maar anderzijds wortelt dit ook in het feit, dat de 
Kamer zelf aan de wieg van de controlemaatregelen heeft gestaan. 

Die adviespositie wordt nadien alleen maar versterkt. Een overleg op verzoek van de 
Raad van State tussen een viertal commissarissen van Raadszijde en twee vertegenwoor-
digers van de Kamer loopt 12 mei 1733 uit op een besluit van de Raad, waarbij de plaat-
selijke regenten wordt bevolen om op verzoek van het Bossche domeinkantoor hun 
dorpsrekeningen aan dat kantoor in te zenden om aldaar te worden benut voor het doel 
dat door de Kamer nodig wordt geoordeeld. Van deze nieuwe bevoegdheid maakt de 
Kamer onmiddellijk gebruik door bij alle plaatsen en dorpen hun rekeningen van het 
huishouden, verpondingen, beden en gemene middelen op te vragen.124 Dit verzoek gaat 
uit van de raad en rentmeester-generaal zelf. Daarbij laat hij in het midden of hij dit doet 
vanuit zijn eigen, zelfstandige positie dan wel als voorzitter van de Kamer. Op deze ma-
nier creëert hij niet alleen continuïteit in zijn eigen taken en die van de Kamer, maar ook 
een verbinding tussen die taken van de Kamer (die bij ongehoorzaamheid geen sanctie 
kent) en de hem als rentmeester in 1707 verleende en nog in 1729 bevestigde bevoegd-
heid om bij de toepassing van het plakkaat van 1695 rekeningen van dorpen en plaatsen 
te mogen opvragen en een weigering daartoe te mogen sanctioneren. Dit wordt, getuige 
de navolgende casus, door de Raad van State ook indirect geaccepteerd.

De raad en rentmeester-generaal rapporteert de Raad, dat op basis van die voor de 
plaatsen uitgebreide inzendplicht alle dorpen en plaatsen hun rekeningen hebben inge-
zonden op één na. De regenten van Hoogeloon, Hapert en Casteren blijven ondanks 
rappel en gerechtelijke aanzegging van 21 november 1733 om binnen acht dagen de re-
keningen over te brengen weigeren. Hierop heeft hij hen 7 december 1733 in ’s-Herto-

123  Zie voor twee (willekeurige) voorbeelden uit respectievelijk 1729 (Veghel) en 1733 (Esch), beide in 
3.3.10.9.2. Een ander voorbeeld, óók uit 1733, betreft het probleem, dat er personen zijn die na een royement 
door een remarque bij een in een rekening jegens hen opgenomen betaling weigeren het reeds ontvangen 
geld te restitueren, dit tot groot nadeel van degene, die zo’n terugbetaling in zijn rekening moet verantwoor-
den. Op eenzijdig verzoek van de Leen- en Tolkamer bevestigt de Raad 9 november 1733 de verplichting tot 
terugbetaling. Indien betrokkene een gesalarieerde functionaris is, dient bij diens weigering het verschul-
digde bedrag het volgende jaar op zijn salaris te worden gekort. Als deze echter geen bezoldiging geniet, dan 
zijn de  regenten, die de betalingsopdracht hebben uitgeschreven, gehouden voor de restitutie zorg te dra-
gen. Bij nalatigheid kunnen zij daartoe bij parate executie binnen zes weken na aanmaning door de borge-
meester worden gedwongen (NA, RvSt 231, fo. 1217r-1218r; kopie in: BHIC, LTK 52, ongefol.). Als laatste 
voorbeeld van een uitsluitend op grond van een voorstel uit eigen beweging van de Leen- en Tolkamer door 
de Raad van State getroffen besluit is dat van 25 april 1740, waarin een aantal aspecten betreffende het op-
stellen van de dorpsrekeningen wordt aangescherpt (GPB 6, 1311; BHIC, LTK 56, ongefol.).
124  NA, RvSt 230, fo. 468v, 22 april 1733, fo. 556r-v, 12 mei 1733; BHIC, RRGD 29, fo. 82r-83r, 14 decem-
ber 1733. 
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genbosch in gijzeling laten nemen. Vanuit hun tijdelijk verblijf proberen de regenten 
binnen enkele dagen de Raad van State tot invrijheidstelling te bewegen. De schuld van 
de weigering ligt niet bij hen, maar bij hun secretaris. Deze is al meer dan twee maanden 
afwezig - hij verblijft voor privé zaken in Holland -, maar wordt op korte termijn wel te-
rugverwacht. Verder vragen zij om twee maanden uitstel. De Raad vraagt de rentmeester 
om uitleg, die deze in een rapportage van 14 december neerlegt. Naast een feitenrelaas, 
bevestigt hij dat de regenten feitelijk het slachtoffer zijn geworden van de nalatigheid 
van hun secretaris. Deze is vertrokken zonder eerst de regenten de rekeningen te hebben 
overhandigd dan wel bij zijn absentie voor toegankelijkheid van de secretarie te hebben 
gezorgd.125 De Raad slaat het verzoek zonder meer af (de gijzeling als sanctie blijft dus 
gehandhaafd), gelast de regenten en de secretaris alsnog ten spoedigste de rekeningen 
naar het domeinkantoor over te brengen en veroordeelt de secretaris tot betaling van alle 
kosten die uit zijn nalatigheid zijn ontstaan.

In 1740 wordt de positie van de Leen- en Tolkamer als adviseur van de Raad van State 
nogmaals bevestigd en zelfs verder versterkt. 

Aanleiding daartoe is een remarque die de Kamer plaatst bij de borgemeestersrekening 
van Stiphout over 1730/1731. Deze sluit met een positief saldo van f 777-11-8½. Als de re-
genten dit overschot willen innen, moeten zij ervaren, dat de sloten van de rekeningen 
over 1727 tot en met 1730 wel steeds administratief naar de volgende rekening zijn over-
geboekt, maar niet daadwerkelijk zijn afgerekend.126 De desbetreffende rendanten bewe-
ren ieder voor zich dat niet te hebben gedaan, omdat zij veel minder verschuldigd zijn 
dan het slot van hun rekening uitwijst. Hierop hebben de regenten alle inkomsten en 
uitgaven in die rekeningen met bijbehorende documenten onderzocht en daarbij ont-
dekt dat in een aantal rekeningen de inkomsten te hoog zijn ingeboekt, terwijl in ande-
re enkele uitgaven ontbreken. Tot herstel hebben zij in overleg met en instemming van 
de heer en andere voorname geërfden in de rekening over 1732 naast het hierboven be-
doelde overschot ook een gecumuleerd bedrag, bestaande uit het totaal van de bedragen 
die eerder als inkomsten te hoog en als betalingen ten onrechte niet zijn ingeboekt. De 
Leen- en Tolkamer heeft deze oplossing met een remarque geblokkeerd en hen geadvi-
seerd de Raad van State maar toestemming te vragen die rekening met inbegrip van de 
door haar geroyeerde post alsnog te mogen sluiten. De kwestie wordt door de Raad om 

125  Als concrete mogelijkheden noemt de rentmeester-generaal, dat hij daartoe zijn broer, die secretaris in 
het naburige Reusel is, of een van de regenten van Hoogeloon c.a. had kunnen inschakelen. 
126  Voor die invordering baseren de regenten zich op een resolutie van de Raad van State van 22 december 
1734. Hierin heeft de Raad op advies van de raad en rentmeester-generaal in een gelijksoortige geval in die 
plaats toegestaan, dat de nog niet verrekende positieve en negatieve saldi van de rekeningen voor één keer 
in een rekening bijeen gebracht en verrekend kunnen worden. Verder verbiedt de Raad het doen van nare-
keningen. NA, RvSt 233, fo. 1270r-1272v, d.d. 22 december 1734. 
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preadvies voorgelegd aan de Leen- en Tolkamer. Diens rapportage overtuigt de Raad van 
het gelijk van het royement.127 Het verzoek wordt 5 juni 1741 zonder meer afgewezen. De 
Raad laat het echter niet daarbij. Aan de Leen- en Tolkamer laat hij weten, dat hem niet 
alleen uit deze kwestie, maar ook uit andere gevallen in de Meierij veel “onordentelijk-
heeden” in de dorpshuishouding zijn gebleken, waartegen - hoe eerder, hoe beter - moet 
worden opgetreden. Hij vraagt de Kamer daartoe effectieve maatregelen voor te stellen.

Dit adviesverzoek wordt door de Kamer - met stilzwijgend fiat van de Raad van State 
- opgevat als een staand verzoek om steeds uit eigen beweging over negatieve ontwik-
kelingen en maatregelen daartegen te adviseren. Als zodanig wordt deze resolutie ook 
vermeld in het handgeschreven exemplaar van het Manuaal van Santvoort, dat na het 
verschijnen daarvan in druk (1741) met nieuwe besluiten van de Haagse overheid wordt 
aangevuld.128 Naar zijn aard kan dit verzoek dus, zo legt de Kamer het althans uit, als een 
complement op haar advisering op verzoek over afzonderlijke gevallen en algemeen be-
leid van de Raad worden beschouwd. De Kamer maakt hiervan ook direct gebruik. Een 
eerste rapport op die titel neemt de Raad 9 augustus 1741 in behandeling door het om 
advies door te geleiden naar een commissie van twee zijner leden, de thesaurier-generaal 
en zijn secretaris. Dat advies blijft evenwel uit. Vijf maanden later zendt de Kamer nog 
een aanvullend rapport, dat de Raad 19 december 1741 ook aan het adviesdossier van zijn 
commissie toevoegt.129

In een rapport van 2 september 1741 presenteert de Kamer eigener beweging een voor-
stel over hoe zij in relatie tot de inmiddels bestaande controlepraktijk dat nieuwe advies-
verzoek graag nader vorm wil geven. In de eerste plaats acht zij het ondoenlijk om in 
één rapportage alle onregelmatigheden, die in de rekeningen worden aangetroffen, op te 
sommen. Vervolgens beredeneert zij waarom het ook niet nodig is om geringere onre-
gelmatigheden aan de Raad te rapporteren. Voor de afdoening van de meeste tekortko-
mingen heeft zij een beleid ontwikkeld waarbij enerzijds soms uitsluitend op basis van 
de billijkheid en de specifieke situatie ter plaatse en anderzijds doorgaans op grond van 
resoluties en andere besluiten van de hoge overheid een remarque wordt gesteld. Bij de 
laatste en ook meest voorkomende remarque wordt ook steeds op datum naar het dien-
aangaande besluit verwezen om tegenspraak te voorkomen. Zij zegt het niet, maar op de 
achtergrond speelt ontegenzeggelijk de bestaande beroepsmogelijkheid mee: tegen be-
slissingen van de Kamer in de vorm van remarques kan door de gedupeerden bezwaar 
worden aangetekend. Bij tekortkomingen van groter gewicht waarbij geen grondslag in 

127  Deze rapportage is niet aangetroffen. De Raad van State neemt deze 5 juni 1741 in behandeling. Het 
bewaarde register met brieven, gericht aan die Raad, vangt eerst 20 februari 1742 aan: BHIC, LTK 92.
128  Het zogenaamde Handschrift 13, 159, sub voce Leen- en Tolkamer. Zie over dit handschrift 3.4.3, meer 
in het bijzonder 3.4.3.3.  
129  NA, RvSt 247, fo. 668r-669r, 5 mei, fo. 819v-820r, 5 juni, fo. 1182r-v, 9 augustus 1741. 
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een voorafgaand besluit van hogerhand kan worden gevonden, heeft de Kamer de des-
betreffende posten steeds geroyeerd en de regenten voor bezwaar naar de Raad van State 
doorverwezen. De Kamer wil graag ten aanzien van het eerste haar handelwijze voort-
zetten. Over het tweede punt stelt zij echter uit een oogpunt van kostenbesparing voor 
de doorverwijzing van de regenten naar de Raad te vervangen door een rapportage van 
haar kant als daartoe aanleiding is. Daarbij pakt zij de koe ook direct bij de horens en 
vervolgt met een reeks klachten over de rekeningen van Eindhoven en de omliggende 
Prinsendorpen Woensel, Stratum, Strijp en Gestel. De Raad van State reageert slechts 
indirect op dit veranderingsvoorstel door de concrete klachten in behandeling te nemen. 
Die klachten passen echter in een ander patroon. 130

Een voorbeeld van zo’n vervolgrapportage uit eigen beweging is de rapportage, waar-
bij de Kamer eind augustus 1744, zekerheidshalve met nog een nadrukkelijk beroep op 
het algemene adviesverzoek van 5 juni 1741, de Raad op de hoogte stelt van de haar ge-
bleken onregelmatigheden in de dorpsrekeningen van Boxtel.131 Daarnaast blijft (uiter-

130  BHIC, LTK 92, fo. 4v-11r, 2 september 1741. Zie voor de klachten over de rekeningen van Eindhoven 
en de omliggende dorpen 3.3.10.7.
131  De Raad van State heeft 20 september 1736 gelast, dat aan het hoofd van alle plaatselijke rekeningen 
een verklaring dient te worden opgenomen dat niemand anders dan de desbetreffende rendant of rendan-
ten binnen de desbetreffende plaats  inkomsten en andere gelden hebben ingenomen. Door de regenten van 
Boxtel is bij de rekening over 1739 die verklaring toegevoegd met het voorbehoud dat enkele gezworenen 
uit de verkoop van heivlaggen, moeren, nieuwe erven en houtopbrengst inkomsten hebben geïnd, die in die 
rekening niet zijn verantwoord. De gezworenen beweren, dat deze inkomsten  alleen aan de hoeken en dus 
niet de volle gemeente toekomen. De Leen- en Tolkamer heeft daarop geremarqueerd, dat dit in strijd is 
met de voornoemde resolutie en dat die inkomsten wel degelijk in de gemeenterekening dienen te worden 
opgenomen. Verder heeft zij verzocht bewijs te leveren van het octrooi waarbij toestemming tot de uitgifte 
van moeren en nieuwe erven is verleend. In plaats daarvan hebben de regenten van Boxtel bij de rekeningen 
over 1740 en 1741 slechts opnieuw de verklaring met hetzelfde voorbehoud gesteld en bij die over 1740 nog 
toegevoegd, het verzochte octrooi niet te kunnen leveren, maar dat de gezworenen er zich op beroepen dat 
de hoeken het recht om moeren en nieuwe erven te verkopen destijds van de heren van Boxtel hebben ge-
kocht. Met een beroep op de uitnodiging van de Raad van 5 juni 1741 om wanorde in de dorpshuishouding 
te melden,  informeert de Kamer 30 augustus 1744 de Raad van State hierover. Dat geschiedt tezamen met 
het voorstel om de gezworenen van de Boxtelse hoeken te gelasten om binnen drie weken schriftelijk be-
wijs van de hen door de heren van Boxtel (en door niemand anders) verleende rechten om heivlaggen, hout, 
moeren en nieuwe percelen te mogen verkopen, te leveren.  Indien, zo gaat de Kamer verder, hun recht 
daartoe afdoende wordt aangetoond, zouden zij moeten worden verplicht om over de inkomsten en uitga-
ven een behoorlijke rekening  op te stellen en deze, eens per twee, drie of meer jaren naast de gemeentere-
kening naar de Leen- en Tolkamer te zenden om door haar onderzocht en vervolgens door de drossaard ten 
overstaan van twee daartoe gemachtigde schepenen gesloten te worden. Omdat de Kamer zijdelings heeft 
vernomen, dat dat er nog een aanzienlijk positief saldo bij verschillende hoeken in kas is, maar dat de des-
betreffende rekeningen nog niet zijn gesloten, vraagt zij tevens machtiging van de Raad om alle vorige reke-
ningen te mogen opvragen om over de saldi naar bevind van zaken ten voordele van die hoeken te kunnen 
beslissen. De Raad neemt deze missive 31 augustus 1744 in behandeling door deze om advies te endosseren 
aan een commissie van twee zijner leden, alsmede de thesaurier-generaal en zijn secretaris. NA, RvSt 255, fo. 
1359v-1360v, 31 augustus 1744; BHIC, LTK 92, fo. 110v-113r,  30.08.1744

PS_LL_def.indd   77 19-11-20   13:16



78

aard) de adviesfunctie van de Kamer op steeds afzonderlijk verzoek in meestal concrete 
gevallen van de Raad van State in stand. Als voorbeeld van zo’n adviesverzoek mag de 
klacht van een aantal geërfden uit Berlicum over de achterstand in het sluiten van de re-
keningen gelden.132

De beleidsadvisering over de plaatselijke huishouding en financiën van de Leen- en 
Tolkamer, die zich ten vervolge op de in 1727 verleende controleopdracht betreffende de 
gemeenterekeningen, ontwikkelt omvat uiteindelijk een formele grondslag voor het ge-
hele gamma: advisering op verzoek van de Raad van State over zowel afzonderlijke aan-
gelegenheden als over algemene beleidsthema’s en daarnaast over dezelfde aspecten óók 
uit eigen beweging.

1.3.3.10 De regionale belastingontvangers en rentmeesters
De invordering van de door de Staat geheven belastingen geschiedt getrapt133. Het incas-
so bij de belastingplichtigen geschiedt plaatselijk door benoemde collecteurs of pachters 
van dat incasso. Deze dragen de opbrengst over aan regionale ontvangers, die dit vervol-
gens aan de ontvanger generaal van de Unie afdragen. De regionale ontvangers zijn voor 
het terrein van hun functie ook beleidsadviseur van de Haagse overheid, in het bijzon-
der de Raad van State, zodat zij ook in andere dan louter incasso-aangelegenheden een 
rol (kunnen) spelen. 

Voor de scope van deze studie kunnen als relevante staatse ontvangers genoemd wor-

132  De klacht van die geërfden betreft de staat van de dorpsfinanciën, omdat de dorpsrekeningen over 
1727 tot en met 1730, alsmede die over 1738 tot en met 1742 nog niet zijn gesloten. Zij vragen de Raad de 
regenten op te dragen deze rekeningen voor controle naar de Leen- en Tolkamer over te brengen en deze 
vervolgens  te sluiten. De Raad vraagt die Kamer advies. Deze hoort de regenten. Op haar vraag waarom de 
reeds tijden geleden door haar gecontroleerde rekeningen (1727 tot en met 1730) nog steeds niet zijn geslo-
ten, verwijzen deze naar hun secretaris. Hoewel deze daartoe al een en andermaal is gemaand, blijft hij wei-
geren omdat hij vindt dat door de daarin gestelde remarques nogal wat posten moesten worden geroyeerd 
dan wel op de schuldeisers verhaald. Hij acht dit voor hem “onoreus en confuus”, omdat zijn voorganger dit 
had moeten doen. Ten aanzien van de andere rekeningen heeft hij herhaaldelijk beloofd deze in orde te ma-
ken, maar nog steeds zonder resultaat. Niettemin beloven de regenten de eerste tranche rekeningen vóór 1 
november 1744 af te handelen en de andere rekeningen vóór 1 januari 1745 ter Leen- en Tolkamer voor con-
trole over te brengen. De Kamer doet ook nog enkele handreikingen: op onduidelijke remarques kunnen de 
regenten altijd haar toelichting vragen, terwijl de secretaris zijn extra onkosten bij het sluiten van de oudere 
rekeningen na toetsing door de Leen- en Tolkamer bij de erfgenamen van zijn voorganger mag declareren. 
Voorts dringt de Kamer er op aan, dat haar de jongste rekeningen in één keer worden aangereikt; bij nala-
tigheid dreigt gijzeling. Verder adviseert zij de regenten zich voortaan aan de voorschriften te houden. Dit 
laatste adstrueert de Kamer met een referentie aan de standaardbesluiten van de Staten Generaal van 25 juni 
1725 en 15 juni 1729 en refereert bij wijze van precedent verder nog aan een besluit van de Raad van State 
van 20 mei 1740. De Raad neemt dit advies 25 september 1744 in alle onderdelen over (NA, RvSt. 256, fo. 
1530r-v, 25 september 1744; BHIC, LTK 92, fo. 115v-118r, 24 september 1744).
133  Deze samenvatting is, behoudens hierna opgenomen specifieke voetnoten, gebaseerd op: Kappelhof, 
De belastingheffing, 227-236; Sanders; ‘Heerlijkheden en domeinen’, 57; Derks en Sanders ‘Belastingen’, 142-
148.
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den de ontvanger van onderscheidenlijk de beden, de verpondingen en de gemene mid-
delen. De eerste, tevens - als stammend uit de hertogelijke tijd - de oudste in rang, wordt 
aangesteld door de Staten Generaal, de twee andere in aansluiting op de introductie van 
de desbetreffende belastingen door de Haagse overheid door de Raad van State. Na 1660 
resideren zij allen te ’s-Hertogenbosch. Voor de beden is er één ontvanger voor de stad 
’s-Hertogenbosch en de Meierij. Voor de verponding worden aanvankelijk vijf ontvan-
gers benoemd: één voor de stad ’s-Hertogenbosch en één per Meierijs kwartier. In 1738 
wordt het kwartier van Maasland onder het ontvangkantoor voor de stad gebracht. Voor 
de gemene middelen is er één ontvanger voor de stad ’s-Hertogenbosch en haar vrijdom, 
onder wie voor elk kwartier van de Meierij één ontvanger ressorteert. In 1721 vindt er 
een reorganisatie plaats, waarbij een aantal standplaatsen van rentmeesters en ontvangers 
wordt gecombineerd.134 

De reeds eerder genoemde raad en rentmeester-generaal der Domeinen is belast met 
het incasso van de tolgelden, die tot de domeinzaken worden gerekend. Onder zijn ge-
zag zijn ter plaatse voor de invordering commiezen werkzaam. 

Voor het beheer van de door de Unie na 1648 geconfisqueerde geestelijke goederen 
is per kwartier een rentmeester aangesteld. Ook zij worden in het verlengde van hun 
hoofdtaak in voorkomende gevallen als beleidsadviseur bij de beleidsvorming betrok-
ken.

De taken, verplichtingen en verantwoordelijkheden van de ontvangers en de rent-
meesters worden door de Raad van State in opeenvolgende reglementen van 1656, 1657, 
1662 en 1727 vastgelegd.135

134  GPB 6, 1157-1159 (met dank aan dr. A.C.M. Kappelhof ).
135  Achtereenvolgens zijn dit de volgende reglementen:
- Reglement voor de rentmeesters van de geestelijke goederen, 3 maart 1656, in: GPB 2, 1138-1139,
- Reglement voor de ontvangers, rentmeesters en controleurs van de gemene middelen, verponding, do-
meinen, beden, geestelijke goederen, renten en andere inkomsten van de Staat, 10 augustus 1657, in: GPB 
2, 1141-1146

- Reglement voor de ontvangers, rentmeesters en controleurs van de gemene middelen, verponding, domei-
nen, beden, geestelijke goederen, renten en andere inkomsten van de Staat (aanvulling op het voorafgaan-
de), 8 november 1662, in: GPB 2, 2841-2846,
- Reglement voor de ontvangers, rentmeesters en controleurs van de gemene middelen, verponding, domei-
nen, beden, geestelijke goederen, renten en andere inkomsten van de Staat (vernieuwing van het vooraf-
gaande), 10 juli 1727, in: GPB 6, 1212-1219.
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Hoofdstuk 2          

De Meierij gelokaliseerd

2.1 Inleiding
Een eigentijdse uitgave als het twaalfde deel van de Hedendaagsche historie of Tegenwoor-
dige Staat van alle volkeren (1741) onderscheidt op basis van de vier onderscheiden kwar-
tieren van de Meierij van ’s-Hertogenbosch steden, vlekken, dorpen en heerlijkheden.136 
Bij de beschrijving van deze bestuurlijke entiteiten hanteert zij een indeling naar steden 
en niet-steden. De laatste worden ook dorpen of plaatsen genoemd. Daarnaast wordt 
onderscheiden of bestuurlijke entiteiten direct onder het gezag van de Staten Generaal 
dan wel onder bijzondere heren ressorteren. De verschillende begrippen worden niet 
verder verklaard, hetgeen duidelijk maakt dat het gangbare termen zijn die voor de ei-
gentijdse lezer geen uitleg vergen. 

136  Tegenwoordige Staat (1740), 12:
 59 - Hoofdstuk 3 Beschryving der Vlekken, Dorpen en Heerlykheden, in het kwartier van Oosterwyk,
 74 - Hoofdstuk 4 Beschryving der Stad Eindhoven, en der Vlekken, Dorpen en Heerlykheden, in het kwartier 
van Kempenland,
 99 - Hoofdstuk 5 Beschryving der Stad Helmond en der Vlekken, Dorpen en Heerlykheden van het kwartier 
van Peelland,
 117 - Hoofdstuk 6  Beschryving der Vlekken, Dorpen en Heerlykheden, van het kwartier van Maasland
Ter vergelijking: Van Oudenhoven, Een nieuwe ende vermeerderde beschryvinge van de Meyerye van s’Hertogen-
Bossche (1670), titelblad, legt voor wat betreft de volgorde van de bestuurlijke componenten het accent 
enigszins anders: “baronijen, heerlijckheden, steden, casteelen, vlecken, dorpen, gehuchten”. Dit is ten op-
zichte van de eerste uitgave van dit werk (1649) trouwens een uitgebreidere opsomming. In die editie (Be-
schryvinge der Statdt ende Meyerye van ‘sHertogen-Bossche, titelblad) spreekt hij nog alleens over “steden, 
baronyen, heerlijckheden ende dorpen”. Joost van den Vondel  zorgt voor ‘literaire erkenning’ van een be-
stuurlijke indeling in geografische eenheden. In zijn Zegesang ter eere van Frederick Henrick, Boschdwinger, 
Wezelwinner, Prince van Oranje (1629) onderscheidt hij “vlecken, steên en dorpen” en vervolgens “starckten, 
steden, vlecken” (gepubliceerd op: http://www.let.leidenuniv.nl, geraadpleegd 9 februari 2019). Het eerste 
citaat ook bij Goossens in Het arme Brabant, Rede uitgesproken bij de viering van den eersten geboortedag der 
R.K. Handelshogeschool te Tilburg, 7 maart 1929, 3.
De beschrijving van de “Steden, dorpen, vlekken, heerykheden, gehuchten en voornaamste buurtschappen” 
in:  Brock, De Stad en Meierij van ’s Hertogenbosch of derzelver beschryving (handschrift rond 1825) hanteert 
qua samenstellende bestanddelen (met een aanvulling ten aanzien van “gehuchten en voornaamste buurt-
schappen”) eenzelfde indeling als voornoemde Tegenwoordige Staat. 
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De meeste van deze termen komen ook voor in de dorpsreglementen. In dit hoofdstuk 
worden zij voor een juist hedendaags begrip, mede in hun verbinding met die regle-
menten, nader verkend en ook ten opzichte van elkaar in perspectief gezet. Volledig-
heidshalve worden tevens aanverwante begrippen besproken. Ook de samenstellende 
bestanddelen van een lokale entiteit (gehuchten en dergelijke) komen aan de orde. 

Deze beschrijving gaat (uiteraard) uit van de eigentijdse begrippen zelf. Dat heeft alles 
te maken met de omstandigheid, dat deze in de dorpsreglementen voorkomen en dus 
vanuit die context hun eigentijdse betekenis krijgen. Een duiding, die daarbij aansluit 
en ook ingaat op de onderlinge verschillen, doet het meeste recht aan die betekenis. De 
noodzaak, die Van Asseldonk in zijn studie over de Meierij beschrijft om voor de ver-
schillende begrippen voor lokale bestuurlijke eenheden termen met een éénduidige be-
tekenis te gebruiken en daarbij bij voorkeur te kiezen voor een modern woord dat min 
of meer hetzelfde betekent als een niet meer gangbare term, doet zich in het onderhavige 
onderzoek niet voor.137

Het tweede onderdeel van dit hoofdstuk schetst de verschillende organen, functionaris-
sen en personen, die bij het bestuur van een lokale bestuurlijke eenheid zijn betrokken. 

Het accent in dit hoofdstuk ligt, net zoals in het eerste, bij het verkrijgen van een in-
troductief, dus geen uitputtend beeld van het bestuurlijke kader waarbinnen de dorps-
reglementen tot ontwikkeling zijn gekomen.138 De beschrijvingen in dit hoofdstuk zijn 
daarom vooral op de periode 1648-1795 gefixeerd.

2.2 De Meierij van ’s-Hertogenbosch

2.2.1 Inleiding
De Meierij van ’s-Hertogenbosch bestaat, naast de hoofdstad ’s-Hertogenbosch en haar 
vrijdom uit een viertal subdistricten, te weten het kwartier van onderscheidenlijk in alfa-
betische orde Kempenland, Maasland, Oisterwijk en Peelland. Binnen deze kwartieren 
ligt een tweetal steden (Eindhoven en Helmond) en ruim 100 plaatsen met verschillen-
de signatuur. 

Tot de vrijdom van ’s-Hertogenbosch behoren in ieder geval de dorpen Orthen, Hin-
tham, Den Dungen, alsmede Vrankenhofstad en ’t Reut, twee kleine territoria buiten 

137  Van Asseldonk, De Meierij, 51-53 en 360-361.
138  De focus ligt dus op een beschrijving van hoe deze lokale bestuurlijke eenheden zich in deze periode 
manifesteren. Voor de vroegere ontwikkeling zij verwezen naar Van Asseldonk, De Meierij, passim.
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de Vughterpoort.139 ’t Reut is nadien opgegaan in het grondgebied van fort Isabella.140 
Van de drie dorpen wordt in het tweede deel van het Manuaal (1741) van Johan Corne-
lis Santvoort alleen Den Dungen genoemd.141 Weliswaar beschikt Orthen al sedert 1610 
over een vorm van inrichtende reglementering, maar omdat deze, zoals elders wordt uit-
eengezet 142, vooral betrekking heeft op het beheer en gebruik van de gemeint wordt deze 
in deze studie niet tot de dorpsreglementering pur sang gerekend.143 

De ontwikkeling van het fenomeen dorpsreglement vindt uitsluitend plaats op het 
‘platteland’ van de Meierij. De hoofdstad ’s-Hertogenbosch en haar vrijdom zijn daar-
om als zodanig niet in deze studie betrokken. De stimulans, die vanuit de hoofdstad op 
de ontwikkeling in dezen ten plattelande is uitgegaan, komt als onderdeel van die ont-
wikkeling (uiteraard) wel aan bod.144

Van de indeling naar bestuurlijke plaatselijke entiteiten of, anders gezegd, naar finan-
cieel-administratief afzonderlijke plaatsen dient de rechterlijke indeling op lokaal niveau 
te worden onderscheiden.145 Beide indelingen hebben weliswaar in onder andere de lo-
kale schepenen een personele unie, maar in die unie dienen hun bestuurlijke en recht-
sprekende taken strikt van elkaar te worden onderscheiden. Het is ook een aspect, dat 
een en andermaal in de dorpsreglementen in absolute zin wordt onderkend.146 Dit laat 
onverlet, dat dorpsreglementen een enkele keer voor alle betrokken plaatsen binnen het 
rechtsgebied van een dingbank tot stand komen (Eersel, Duizel en Steensel 1662 en 1767). 
Het zegt iets over de rol van de rechtspraakfunctie, die in de samen(be)leving van die 
dorpen tot deze bestuurlijke verwevenheid leidt, maar de betrokken reglementen zelf 
maken een strikt onderscheid tussen beide schepenfuncties.147 In andere gevallen wordt 
zo’n reglement nadrukkelijk voor één plaats binnen één dingbank vastgesteld (Hilvaren-
beek 1661, 1699/1700; Hoogeloon 1663, Bladel 1724).148

139  Jacobs, Justitie en politie in ’s-Hertogenbosch voor 1629, 16. De Tegenwoordige Staat (1740), 55 spreekt in 
dit verband over “Orthen, Hintem, Dungen en ’t Reut, behalven verscheiden’ andere Buurten”. Met zo’n 
‘andere buurt’ kan een deel van Klein Deuteren, dat voor het grootste deel onder Cromvoirt valt, zijn be-
doeld (mededeling van dr. A.C.M. Kappelhof ).
140  Tegenwoordige Staat (1740), 12, 56 en 58.
141  Santvoort, Manuaal (1741), 71. In de lijsten ten behoeve van het traktement van de dorpsofficieren 
(1734) wordt Den Dungen overigens, zij het als laatste in de opsomming, tot het kwartier van Oisterwijk 
gerekend, GPB 6, 1261-1262. 
142  Zie de Verantwoording bij deze studie onder 5.
143  Van Asseldonk, De Meierij, 339. 
144  Zie 8.4.
145  Plaatsen kunnen onderverdeeld zijn in hoeken, heerdgangen of gehuchten. Op deze onderverdeling 
wordt hierna (2.2.3.9.2-3) teruggekomen.  
146  Zie onder meer nader 6.2 en 6.4.2.1.3.
147  Zie 9.2.7 en 10.2.7.
148  Zie voor Hilvarenbeek 9.2.11, Hoogeloon 9.2.12, en Bladel 9.2.3, vergelijk ook 9.3.11.
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2.2.2 Bestuurlijke entiteiten ten plattelande 
Op basis van de onder 1 weergegeven uitgangspunten bevat het volgende overzicht per 
kwartier een opgave van de daartoe behorende plaatsen.

Dit overzicht is samengesteld aan de hand van het tweede deel van Santvoort, Manu-
aal (1741), het in  Nationaal Archief, Collectie van der Hoop, 56 (ca. 1740) opgenomen 
overzicht van Staatse dorpen en heerlijkheden, alsmede de lijst van dorpen en heerlijk-
heden in de regeling van het traktement van de plaatselijke officieren in de Meierij van 
’s-Hertogenbosch (1734, gepubliceerd in GPB 6, 1261-1263).149 Het is aangevuld met ge-
gevens over de dorpen waar sprake is van de genese van een reglement, dan wel een 
poging daartoe. Met lokale (historische) pretenties op een epitheton ornans is geen re-
kening gehouden.150 

Overzicht 2.1

Plaatsen in de onderscheiden kwartieren van de Meierij van ’s-Hertogenbosch

Legenda: niet cursief: Statendorp; 

cursief: dorpen die een heerlijkheid vormen of onderdeel van een heerlijkheid zijn; 

*: dorp waarvoor een dorpsreglement of vergelijkbare voorziening is vastgesteld; 

**: dorpen waar een onvoltooide poging tot een reglement is geweest 

Kwartier van Kempenland
Aalst, Bergeijk*, Bladel*, Blaarthem, Borkel, Casteren, Dommelen, Duizel*, Eckart, Eersel*, 
Eindhoven (stad), Gestel, Hapert, Hoogeloon*, Knegsel, Lommel, Meerveldhoven, Middelbeers, 
Neter sel, Oerle*, Oirschot*, Oostelbeers, Reusel**, Riethoven, Schaft, Steensel*, Stratum, Strijp, 
Valkens waard**, Veldhoven, Vessem, Waalre, Westerhoven, Wintelre, Woensel, Zeelst.

Kwartier van Maasland 
Alem, Berghem, Berlicum en Middelode**, Dinther*, Empel (met de gehuchten Meerwijk en Gewande), Gef-
fen**, Heesch*, Heeswijk, Kessel**, Lith151, Lithoijen**, Maren*, Nistelrode*, Nuland**, Oss*, Rosmalen. 

149  Deze gegevens zijn tevens getoetst aan de hand van Vriens, ‘Lijst van plaatsen met institutionele gege-
vens’,  231-545. Zie ook Van Asseldonk, De Meierij, 520, Tabel 35.1 De plaatsen waarvan de Leen- en Tolkamer 
in de periode 1736-1795 de rekeningen controleerde. 
150  Zo noemt Waalwijk zich, gemeten vanaf 1648, tot ongeveer 1700 vrijheid, daarna ook, soms uitslui-
tend stad. Coopmans, Het openbaar bestuur van Waalwijk en Drunen, passim;  Voor Oss geldt een vergelijk-
bare situatie, Tegenwoordige Staat 12 ( 1740) 119.
151  In het Overzicht uit NA, Collectie Van der Hoop 56, staat bij Lith: “Ontrent het bovenstaande dorp 
en Heerlijkhijt Lith is te noteeren, dat het voor deesen onder den Lande van Luijck gehoort heeft, gelijck 
als kort naar de Münstersche Vreeden ook gesustineert, dat de heerlijkheeden Lith, Nieuwkuijck en Bok-
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Kwartier van Oisterwijk
Berkel, Boxtel*, Cromvoirt, Diessen, Drunen*, Enschot, Esch**, Gansoijen, Goirle*, Haaren*, 
Hagoort,152 Helvoirt, Hilvarenbeek*, Hooge Mierde**, Hulsel, Heukelom, Lage Mierde**, Moerges-
tel*, Nieuwkuijk*, Oisterwijk*, Riel, Sint Michielsgestel*, Tilburg*, Udenhout*, Venloon of Loon op 
Zand*, Vught**, Waalwijk*, Westelbeers. 

Kwartier van Peelland
Aarle en Rixtel**, Asten*, Bakel, Beek en Donk, Breugel*, Budel, Deurne** (en Liessel), Erp*, Gastel, 
Geldrop, Heeze, Helmond (stad), Leende, Liempde, Lierop, Lieshout, Maarheeze, Mierlo, Nederwet-
ten, Nuenen, Gerwen en Opwetten**, Sint Oedenrode*, Schijndel*, Sterksel, Zesgehuchten, Soe-
rendonk, Someren*, Son*, Stiphout, Tongelre, Veghel*, Vlierden.

In dit overzicht wordt, behoudens de steden Eindhoven en Helmond, alleen naar het bo-
ven een plaats gestelde gezag onderscheiden, te weten dat van de Staten Generaal of van 
een heer van particuliere huize. In een tweetal gevallen is er sprake van een tweevoudig 
hoger gezag. De Staten Generaal en een particuliere heer delen pondspondsgewijs het 
gezag over de heerlijkheden Hilvarenbeek respectievelijk Oirschot, om deze reden ook 
als halfheerlijkheden aangeduid. 

Dit politiek-bestuurlijke onderscheid in hoger gezag blijft de gehele Staatse periode 
bestaan, alhoewel in de loop der jaren de macht van de plaatselijke (vooral kleine) heren 
onder druk van Staats beleid en Staatse regelgeving inboet. Op dit aspect wordt hierna 
verder ingegaan. 

Naast deze dichotomie in gezagsstatus kan nog een ander onderscheid naar karakteri-
serende status worden onderkend, namelijk die van stad of vrijheid. Er zijn plaatsen met 
en plaatsen (de meerderheid) zonder zo’n karakteristiek. De toekenning ervan daarvan 
gaat terug op de vroeg hertogelijke tijd.153

hoven, niet waaren gehorende onder de Majorie van S Bosch, maar onder het Land van Luijck als te sien 
bij Aitzema 3 deel van de Editie in folio 275 en 485; waar om tusschen haar Ho: Mo: ter eenre, en den Bis-
schop met het Domcapittel van Luijck ter anderen zijde, eene conventie is aangegaan over de verwisselingen 
van de respective Souvereinitijten van Lith tegens La Rochelle, als te sien in haar Ho: Mo: resolutien van 
den 18. Augustus 1671, 29. November en 1 December 1672, zulks Lith als doen eerst onder Braband gebragt 
zijnde, het selve daarom ook met geen beeden belast is.“. Zie ook: Van Tongerloo ‘Uit de historie van ‘het 
dorp aan de rivier’, 19-54.
152  Het overzicht van Staatse dorpen en heerlijkheden in de Meierij van ’s-Hertogenbosch in NA, Collec-
tie Van der Hoop 56, rekent Hagoort tot de Staatse dorpen; Vriens, ‘Lijst van plaatsen met institutionele ge-
gevens’, 343 duidt Hagoort als een heerlijkheid en vermeldt een aldaar werkzame drossaard. Hagoort wordt 
niet vermeld in Santvoort, Manuaal II (1741) en de lijst van dorpen ten behoeve van de traktementen van 
de dorpsofficieren (1734). 
153  Zie verder 2.2.3.1-2..
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De gezagsstatus bepaalt wie het hogere gezag over een plaats competeert, de status van 
geprivilegieerde stad en vrijheid geeft grosso modo aan dat de betrokken entiteit jegens 
dat hogere gezag zekere (door dat hogere gezag zelf toegekende) voorrechten tot gelding 
kan brengen.154 Beide status kunnen samenvallen. Zo kan - zie verder het volgende sche-
matische overzicht - een plaats tegelijkertijd stad of vrijheid en heerlijkheid zijn. 

Overzicht 2.2

Mogelijkheden tot statussamenval van lokale entiteiten in de Meierij van ’s-Hertogenbosch

Determinatie (privileges)  Stad  Vrijheid Geen bij-
             (gezag)    zondere status
    
Staatsonderhorig n.v.t. X X

Heerlijkheid X X X

Mixtum (halve heerlijkheid) n.v.t. X n.v.t.

In de Meierij hebben, zoals gezegd, de twee enige steden tevens de status van heerlijk-
heid. Een elftal plaatsen noemt zich vrijheid. Acht van hen staat onder direct Staats ge-
zag. Die titel is ook verbonden aan enkele heerlijkheden: Hilvarenbeek, Oirschot en 
Waalwijk . De eerste twee hebben een gedeelde gezagsstatus.  

2.2.3 De materiële verschijningsvorm van de lokale entiteiten (‘lagere overheden’)
In het bovenstaande zijn verschillende begrippen, die te maken hebben met de materi-
ele of formele verschijningsvorm van de lokale bestuurlijke entiteiten benoemd. Die ver-
schillende vormen kunnen samenvallen, terwijl die in de loop der tijd in betekenis ook 
vervagen.155 Er is daarom aanleiding die begrippen nader te karakteriseren.

Achtereenvolgens komen de steden, vrijheden, vlekken, dorpen en heerlijkheden aan de 
orde. Ook wordt de term ‘plaats’ als aanduiding voor een bestuurlijke eenheid introduc-

154  In een vete tussen de heer en de inwoners van Deurne (1662-1665), waarbij door de inwoners óók de 
wording van een dorpsreglement met daarin voor zichzelf opgenomen voorrechten wordt ingezet, speelt de 
heer het ontberen stads- of vrijheidsprivileges van de inwoners tegen die inwoners uit om hen die voorrech-
ten te ontzeggen. Zie verder 9.3.3. 
155  Kappelhof, De belastingheffing, 144.
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tief verkend. Hierbij wordt per begrip ook aangegeven of, en zo ja welke invloed deze op 
de ontwikkeling van dorpsreglementen hebben gehad en hoe deze in die reglementen 
worden benoemd. Hierna komen de samenstellende bestanddelen van een dorp (heerd-
gangen, gehuchten, hoeken en rotten) ter sprake. 

2.2.3.1 Steden
Marin, Groot Nederduitsch en Fransch Woorden-Boek (1752) hanteert een nogal feitelijke 
omschrijving van het begrip ‘stad’: “Zeker aantal huizen met straaten, gragten, ruimtens 
afgedeeld, gemeenlyk met Poorten geslooten, en met muuren omringd”.156 

De Meierij telt in de Staatse periode in totaal een drietal steden, te weten de hoofdstad 
’s-Hertogenbosch, alsmede Eindhoven en Helmond. Alleen ’s-Hertogenbosch kan dan 
nog als en besloten stad, een stad binnen eigen muren, worden beschouwd. Eindhoven 
en Helmond zijn na een eerdere sloop van de omwalling open steden. In verband met 
de hen door de hertog verleende privileges kunnen zij, net zoals de vrijheden (zie hierna) 
tot de territoriaal gevrijde plaatsen in de Meierij worden gerekend. De vrijheden Oss en 
Waalwijk hebben trouwens ook het hertogelijk predicaat stad verworven, een predicaat, 
dat zij tegen 1700 eeuw opnieuw activeren. Dat blijft vooral bij een reminiscentie aan 
het verleden: praktisch, laat staan formeel heeft dit, zeker buiten beide plaatsen, nauwe-
lijks nog betekenis.157 

Het zijn van hoofdstad van ’s-Hertogenbosch uit zich in de mogelijkheid om jegens 
het platteland rechten uit te oefenen. Dan gaat het om zaken als de hoofdvaart van sche-
penen op de schepenen van ’s-Hertogenbosch en het recht van ingebod.158 Soms worden 
die rechten op kleinere schaal met anderen gedeeld, hetgeen een en andermaal tot con-
flicten leidt.159 Een enkele keer wordt geprobeerd zo’n conflict met een heuse vaanvaart 
(Eersel, 1660) te beslechten.160 De gerichtheid van het platteland op ’s-Hertogenbosch  
heeft overigens niet alleen met die rechten te maken of de sociaal-economische posi-
tie die die stad jegens de regio inneemt, maar ook met het feit, dat verschillende Staat-
se functionarissen en kantoren in die stad hun residentie hebben. ’s-Hertogenbosch is 
ondanks zijn suprematie als hoofdstad in het algemeen niet rechtstreeks bij interne be-
stuurlijke ontwikkelingen binnen of Haagse regelgeving jegens de Meierij betrokken. 

156  Marin, Groot Nederduitsch en Fransch Woorden-Boek (1752), STA-STA, 359.
157  Oss: vrijheidsrechten (vóór 1387), stadsrechten (1399), Van Asseldonk, De Meierij, 98, vergelijk ook: 
Cunen, Geschiedenis van Oss, 29-33 en Buijks, ‘In de “stat ende Vrijheyt van Os”’, 38-39. 
Waalwijk: stadsrechten (1303), Van Asseldonk, De Meierij, 95; Coopmans, ‘Waalwijk en Drunen’, 13 en pas-
sim. 
158  Van Asseldonk, De Meierij, 130-131.
159  Eindhoven: (onder meer) A.P.A.M. Spijkers, ‘Bemoeienis van het heerlijk gezag met Eindhovense 
aangelegenheden in de generaliteitsperiode’, 61-64, alsmede Sint Oedenrode en Helmond (onder meer) Ce-
rutti,, ‘De schepenbank in de Brabantse stad en de overdracht en bezwaring van onroerende goederen’,76. 
160  Zie 9.2.7.
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Soms vinden er vanuit de Haagse overheid correcties plaats op de suprematie vanuit die 
stad. Een voorbeeld hiervan is de resolutie van de Staten Generaal van 1701, genomen 
op advies van de Raad van Brabant, waarin wordt verboden om in plaatsen ten platte-
lande van de Meierij burgers of ingezetenen van besloten steden, in het bijzonder uit ’s-
Hertogenbosch in de regering toe te laten.161 Deze resolutie wordt blijkens Eersel, Duizel 
en Steensel 1767/1, sub 4 dan nog steeds gepraktiseerd.162

De steden ten plattelande hebben qua Haage regelgeving ten opzicht van de heerlijk-
heden en Statendorpen in beginsel geen bevoorrechte positie. Elders wordt aangegeven, 
dat zij in 1688 door de Raad van Brabant voor het reglement op de plattelands- en kwa-
riervergaderingen tezamen met de vrijheden eenvoudigweg onder de dorpen worden ge-
rangschikt, een lijn die bij de uiteindelijke vaststelling in 1714 door de Staten Generaal 
van het definitieve reglement nog steeds zichtbaar is.163 Deze positionering geldt door de 
bank genomen ook andere aangelegenheden.164  

2.2.3.2 Vrijheden
Vrijheden zijn in de omschrijving van Coopmans landelijke gevrijde gemeenschappen. 
In hun relatie tot de hoge overheid hebben zij een andere status dan de niet gevrijde ge-
meenschappen ten plattelande, te weten de wel onder het onmiddellijk gezag van die 
overheid staande dorpen. 165

Hun “landelijkheid” onderscheidt hen ook van de in stedelijk verband gevrijde ge-
meenschappen. In de “staatsrechtelijke” positie tussen dorpen en steden beschouwt 

161  Zie hierover 9.3.2. Die correctie heeft vooral het groeiend aantal niet in de plaats van benoeming wo-
nende  schepenen op het oog. Voor schepenen uit de plaats zelf dan wel van buiten komend worden eerder 
ook andere functioneringsmaatstaven ontwikkeld. Zie bijvoorbeeld het ontwerp-reglement Nuland 1693/7 in 
10.3.10.
162  Deze bepaling luidt: “Dat volgens haar Hoog Mog. Resolutie van den 20 October 1701, daar toe zul-
len moeten gekoren worden, vaste Ingezetenen uyt yder plaats, en geensints Vreemden, of Ingezetenen van 
’s-Hertogenbosch, of van andere Steeden”. 
163  Zie 2.2.3.2.
164  Zie daartoe het onder 2.2.3.6 opgenomen Overzicht 2.5.
165  Deze beschrijving is, behoudens daarbij opgenomen specifieke voetnoten, gebaseerd op: Coopmans, 
‘Sint-Oedenrode als vrijheid’, 78-94; Van Hall, Eijsden, 337-377; Van Asseldonk, De Meierij, 38-39, 91, 93-
109106-109. 
Over de ‘staatsrechtelijke’ positie van de vrijheden ten opzichte van vooral de steden is het nodige gepu-
bliceerd. Van Hall, Eijsden, 337-377 heeft die publicaties in een tweetal onderzoeksclusters, één vanuit een 
Duitstalig (met de auteurs Kielmeyer, Bader, Stoob en Haase), de andere vanuit een Brabants-Belgisch 
perspectief (met de auteurs Steurs, Van Uytven en Coopmans), uitvoerig geanalyseerd en samengevat. De 
breedte van die onderzoeksevolutie is hier echter niet van belang. In de periode van deze studie gaat het im-
mers vooral om de vraag of, en zo ja in hoeverre een dan onomstreden eigentijdse  erkenning van het zijn 
van vrijheid en een daarmee gepaard gaande positionering van de Meierijse vrijheden als aparte categorie 
tussen de steden en dorpen van invloed is geweest op de ontwikkeling van de dorpsreglementen. Kortheids-
halve wordt daarom slechts naar de analyse en samenvatting van Van Hall verwezen.   
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Coopmans de vrijheden als een afzonderlijke categorie met rechtspersoonlijkheid. 
In de Meierij komt een elftal landelijke vrijheden voor: (kwartier van Oisterwijk:) Hil-

varenbeek, Oisterwijk, Mierde, Waalwijk (kwartier van Kempenland:) Lommel, Eer-
sel, Oerle, Oirschot, Bergeijk (kwartier van Peelland:) Sint Oedenrode en (kwartier van 
Maasland:) Oss. De toekenning van een geprivilegieerde status aan plaatsen in de Mei-
erij geschiedt immer door de hertog en dus nimmer door plaatselijke of regionale he-
ren.166 Het gaat, zo heeft Coopmans vastgesteld, bij die hertogelijke toekenningen in de 
Meierij van ’s-Hertogenbosch aan landelijke vrijheden (als dochter) steeds om minder 
rechten dan de stedelijke moeder, de stad ’s-Hertogenbosch. De oudste toekenningen 
dateren uit het tweede kwart van de dertiende eeuw, de laatste uit 1468. Niet alle vrij-
heden zullen zich op grond van het verleende statuut gelijkelijk (kunnen) ontwikkelen. 

De verheffing tot vrijheid creëert niet alleen mogelijkheden en kansen tot maatschap-
pelijke en economische expansie van de betrokken plaatsen, maar plaatst hen ook in een 
‘bestuurlijk-politieke’ rangorde, die hen in beginsel toegang geeft tot het bestuur van 
het hertogdom. Coopmans wijst op de positie die zij bij de standenrepresentatie in de 
Staten van Brabant innemen en hun betrokkenheid, zeker bij belangrijke gebeurtenis-
sen, bij aangelegenheden op bovenlokaal niveau. Als representatief voorbeeld voor hun 
bestuurlijk-politiek optreden noemt hij de in 1495 gesloten “Raminghe”, een regeling 
over tal van jurisdictionele en andere geschilpunten tussen de steden, vrijheden en dor-
pen in de Meierij.167 De vrijheden treden hierbij niet alleen voor zichzelf, maar ook na-
mens de dorpen op. 

Indien vrijheden zich in de Staatse periode onder die titel rechtstreeks tot de Haagse 
overheid wenden, respecteert die overheid doorgaans die titel. Vraagt zo’n vrijheid een 
voorziening of andere gunst, dan wordt deze dan ook op die titel verleend of afgewezen. 
Daarentegen vervluchtigt de betekenis van de status van vrijheid  in meer algemene be-
stuurlijk-politieke zin. In algemene regelgeving worden de vrijheden een (hoogst) enkele 
keer daargelaten, niet rechtstreeks aangesproken. De vrijheden worden begrepen onder 
de meer algemene termen van dorpen en/of plaatsen, een ‘lot’ dat de vrijheden overigens 
delen met de steden en heerlijkheden.168 

In het regionale overleg van de vier kwartieren respectievelijk de afzonderlijke kwar-
tieren wordt in de (concept-)regelgeving onder de deelnemende plaatsen ook niet on-
derscheiden naar een geprivilegieerde status. Het concept-reglement van de Raad van 
Brabant van 1688 voor de plattlandsvergadering en de vergaderingen van de afzonder-
lijke kwartieren benoemt in het opschrift en in artikel 1 slechts als subjecten van die re-

166  Met mogelijk één specifieke uitzondering voor Oirschot. Van Asseldonk, De Meierij, 93. 
167  Zie over dit bestuursakkoord ook 1.2.
168  Zie hierover ook het onder 2.2.3.6 opgenomen Overzicht 2.5.
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geling de heerlijkheden en de dorpen. Tot die dorpen worden nadrukkelijk “de Steden 
Helmont ende Eijndhoven, mitsgaders de Vrijheden daeronder begrepen”. Dit wordt in 
de tekst van het reglement consequent gecontinueerd, waarbij heerlijkheden en dorpen 
op hun beurt ook worden samengevat in het begrip ‘plaats’. In het ontwerp-reglement 
voor het kwartier van Peelland, genaamd “Minnelick Verdragh” van 14 april 1694 is ten 
aanzien van de algemene kwartiervergadering alleen sprake van de stemhebbende leden 
van het kwartier, te weten de verschillende tot dat kwartier behorende plaatsen.169 Voor 
de verkiezing van het dagelijks bestuur van zes ordinaris gecommitteerden, door Hus-
tincx uitvoerende macht genoemd, worden drie gecommitteerden uit de heerlijkheden 
en drie uit de Statendorpen gekozen.170 Het door de Staten Generaal in 1714 op basis 
van een ontwerp uit 1693 vastgestelde reglement voor de vier afzonderlijke kwartieren 
kent eenzelfde systeem. Er is slechts sprake van de leden van het kwartier, terwijl voor 
de verkiezing van zes ordinaris commissarissen ook hier de verdeelsleutel drie-drie voor 
de “dorpen van den Staat” en de “particuliere heerlijckheden” geldt. De vrijheid ontstaat 
uit ooit door de hoge overheid (de hertog) toegekende privilege(s), maar die geprivile-
gieerde status is voor in ieder geval de rechtsopvolger van die overheid (de Staten Gene-
raal) nauwelijks nog opportuun voor de ordening naar onderlinge betrekkingen van de 
lokale overheden.

Die tendens van afnemend statusbelang manifesteert zich ook voor de vrijheden, waar-
voor een reglement tot stand komt. Het zijn van vrijheid heeft op die ontwikkeling geen 
enkele invloed. Dit geldt eenduidig voor Sint Oedenrode (1660), Bergeijk (1663), Oss 
(1700), Oisterwijk (1721) en Waalwijk (1663, 1681 en 1862). Oerle (1662) verwerft op de-
zelfde manier een regeling, die in formele zin weliswaar geen dorpsreglement is, maar die 
in de praktijk zo wel wordt ervaren en benoemd. Voor de vrijheid Eersel en de dorpen 
Duizel en Steensel wordt tot tweemaal toe (1662 en 1767) een reglement uitgevaardigd, 
waarbij het bindende element hun vereniging binnen één dingbank is, maar  Eersel als 
vrijheid inhoudelijk op geen enkele wijze een dominante positie jegens de twee andere 
dorpen heeft. Hetzelfde geldt voor de ook in één dingbank verenigde dorpen Hooge & 
Lage Mierde en Hulsel bij de (overigens mislukte) poging om een reglement te verwer-
ven. De vrijheidsstatus van Mierde speelt daarbij geen enkele rol. Ook voor de regle-
menten voor respectievelijk de vrijheden Hilvarenbeek (1661) en Oirschot (1662) geldt 
hetzelfde. Hun snelle herziening (Hilvarenbeek 1668 en Oirschot 1664) komt voort uit 
de invloed die de particuliere (half )heer alsnog bij de Haagse overheid weet te bewerk-

169  De tekst van dit “Minnelijck Verdragh” is gepubliceerd in: Hustinx, Inventaris van het archief van het 
kwartier van Peelland, 65-68. Voor de drie andere kwartieren bestaat geen vergelijkbaar ‘eigen’ ontwerp-re-
glement.
170  Hustincx, Inventaris archief kwartier van Peeland, 7-9; zie ook: Jacobs, ‘Reglementering van politie en 
justitie in de Meierij van ’s-Hertogenbosch’, 139.
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stellingen. Spanning tussen vrijheidsprivileges ten opzichte van heerlijk gezag speelt 
daarentegen wel een rol in de overwegingen van de heer van Deurne in 1663 tegen een 
burgerinitiatief tot een reglement met nieuwe voorzieningen omtrent inspraak en zeg-
genschap van de ingezetenen. Een en andermaal ontzegt hij hen dergelijke aanspraken, 
omdat de ingezetenen zich daartoe niet kunnen beroepen op “vrijhijtsprivilegiën ofte 
stadsrechten als (waarover) die van S’Oedenrode ofte Os ende andere” beschikken.171 
Zijn heerlijk gezag baseert hij op zijn subjectieve titel, zoals omschreven in de aankoop-
brief.172 Dat het reglement overigens niet tot stand komt, ligt niet aan deze argumentatie, 
maar heeft andere oorzaken.173

De status van vrijheid is in de actualiteit van de Staatse periode en politiek een ooit ver-
leende, maar daardoor ook een versteende status geworden, die op de ontwikkeling van 
de dorpsreglementen geen beslissende invloed heeft gehad.  

2.2.3.3 Dorpen
De term ‘dorp’ heeft meer betekenissen. In de meest enkelvoudige zin staat het voor een 
nederzetting, een samenleving van mensen. Alleen een succesvolle samenleving veron-
derstelt cohesie en structuur. Het Groot Nederduitsch en Fransch Woorden-Boek (1752) 
formuleert dat op een wijze, die ook direct de tegenstelling van het platteland tot de 
stad of stedelijk gebied bevat: “aantal van boere huisen onder een heerschap staande”.174  

171  Zie diens concept-reglement onder 10.3.3, artikel 1, 9, 28 en 40.
172  Zie over zijn aankoop van de heerlijkheid 9.3.3.
173  Zie daarover 9.3.3.
174  Marin, Groot Nederduitsch en Fransch Woorden-Boek (1752), DOOS - DOR, 218.  Het begrip wordt 
in het Frans vertaald met ‘village’. Onduidelijk is, wat dit woordenboek precies onder “heerschap” verstaat, 
maar, gezien de uitwerking van dit lemma met “de heer, de vrouw van ’t dorp (in vertaling: le seigneur, la 
dame du village)” is dit (vooral) een particulier heerlijk gezag. Onder “heerschap” wordt echter alleen ver-
wezen naar ‘heer’ als persoonsaanduiding of aanspreektitel. Het lemma “heerschappy” verwijst daarente-
gen naar “gebied, regeering, opperbestier”. Calisch en Calisch, Nieuw Woordenboek der Nederlandsche Taal 
(1864), 311 omschrijft ‘dorp’ op een vergelijkbare wijze: “verzameling van (meestal boeren) hutten of hui-
zen, min of meer regelmatig in straten verdeeld, doch zonder poorten” (www. http://www.dbnl.org/Nieuw 
Woordenboek der Nederlandsche Taal (geraadpleegd 29 november.2017)).
Van Asseldonk, De Meierij, 33 noemt het begrip ‘heerschap’ naast ‘villa, dorp, parochie, heerlijkheid, ge-
recht, justitie, jurisdictie en “gemeynte”(in de betekenis van gemeenschap, vrijheid en stad) als een van de 
begrippen voor een plaatselijke gemeenschap of een bestuurlijk of rechterlijk ressort, waarbij hij, 38, (met 
voorbeelden uit de veertiende en vijftiende eeuw) ‘heerschap’ als synoniem voor ‘heerlijkheid’ noemt. Dat 
laatste begrip omschrijft hij als een gebied of ressort waarbinnen een heer bepaalde rechten uitoefent. Die 
heer kan (met voorbeelden uit dezelfde periode) zowel een particuliere heer als de hertog zelf zijn. Zie over 
de begrippen ‘heerlijkheid’ en ‘heerschappij’ ook: Hoppenbrouwers, ‘De middeleeuwse oorsprong van de 
dorpsgemeente in het noorden van het hertogdom Brabant’, 53-57. 
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Smulders heeft in 1955 in een befaamd en sedertdien geregeld geciteerd artikel ‘Dorp, 
parochie, gemeynt, gericht’ een kernachtige typering van ‘het dorp’ gegeven: “een gebied 
met eigen financieel beheer, met een afzonderlijke dorpshuishouding, met een aparte 
dorpsrekening”.175 Latere auteurs hebben deze omschrijving overgenomen en nader ge-
specificeerd.

Kappelhof legt in het kader van zijn studie over de belastingheffing het accent op de 
eigen belastingheffing door de dorpen en de daarnaast door hem onderkende stadjes.176 
Hij wijst er op, dat het voor de zeventiende-eeuwse fiscus volkomen duidelijk is, wel-
ke plaats wel en welke geen dorp is. De term ‘dorp’ wordt naar zijn waarneming in de 
stukken zeer consistent gebruikt: “Een dorp is een collectiviteit, waarvan de leden, ook 
wel aangeduid als de ‘gemeijnte’(= gemeenschap van dorpelingen) aansprakelijk kunnen 
worden gesteld voor de schulden van het dorp”. 

Van Asseldonk beperkt in zijn studie de betekenis van ‘dorp’ nadrukkelijk tot neder-
zetting (als grotere nederzetting dan een gehucht). Het begrip ‘dorp’ van Smulders en 
Kappelhof werkt hij om naar een nieuw hedendaags begrip van een plaatselijk ‘algemeen 
bestuurlijk ressort’ en geeft daarbij een omschrijving, waarbij hij, mede met een verwij-
zing naar andere auteurs, het aantal, soms variabele aspecten van een dergelijke bestuur-
lijke eenheid aanmerkelijk uitbreidt. Daarnaast geeft hij aan wat hij in concreto onder 
zo’n ressort verstaat.177 Hoewel die terminologie meer duidelijkheid tracht te scheppen 
in een veelheid betekenissen van hetzelfde begrip, is deze in deze studie om de hierboven 
reeds vermelde redenen niet overgenomen.178 

‘Dorp’, zo kan worden gesteld, is een kernbegrip voor de aanduiding van lokaal-bestuur-
lijke entiteiten ten plattelande.179 Het wordt ook gebruikt als een betrokken bestuurlijke 
eenheid als ‘vrijheid’ of ‘heerlijkheid’ had kunnen worden aangeduid. 

Als zodanig verschijnt het (uiteraard) ook in de dorpsreglementen, zij het dat de toon-
zetting qua accent, afhankelijk van de context waarbinnen het voorkomt, kan variëren. 
In het algemeen heeft ‘dorp’ een betekenis waarbij een staatkundig-geografisch accent 
(het gebied van het dorp) de boventoon voert. Dat uit zich in uitdrukkingen als: dienst-
reizen binnen of buiten het dorp, het verplicht wonen van de secretaris in het dorp, 
het “prothocolboeck” van het dorp. In strikt geografisch zin wordt ook verwezen naar 
“andere” of “omliggende dorpen”. Daarnaast kan het accent naar een staatkundig-de-
mografische betekenis verschuiven. Een vaak voorkomende frase is dan: (uitgaven voor 
werkzaamheden) ten laste van het dorp. Dat geschiedt ook in uitdrukkingen als: bin-

175  Smulders, ‘Dorp, parochie, gemeynt, gericht’, 2-7.
176  Kappelhof, De belastingheffing, 144; Kappelhof, ‘Het Brabantse zanddorp’, 125-128. 
177  Van Asseldonk, De Meierij, 33-38, 51-53, 88 en 360. 
178  Zie 2.1.
179  Zie daartoe ook het onder 2.2.3.6 opgenomen Overzicht 2.5.
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nen het dorp de gemeente aangaande. Soms wordt dit nog nader gespecificeerd doordat 
naast de collectiviteit ook de individuele belangen van de inwoners worden onderschei-
den: het dorp en de inwoners van dien, de ingezetenen van het dorp.

Een veelvuldig voorkomen van ‘dorp’ geschiedt in samenstellingen. Gebruikelijke ter-
men zijn dan onder meer (in willekeurige volgorde): dorpslasten, dorpsrekeningen dorp-
spenningen, dorpskom, dorpscharters, dorpszegel, dorpsrekeningen, dorpssecretarie, 
dorpszaken, dorpsadvocaat en dorpshuishouding. Dergelijke samenstellingen komen veel 
meer voor dan enkelvoudige omschrijvingen als, bijvoorbeeld: de rekeningen van het dorp. 

Ten slotte komt in een aantal reglementen ‘dorp’ ook voor in een directe, tevens on-
dergeschikte gezagsrelatie met de Haagse overheid. Dat betreft steeds de zogenaamde 
Bergeijk-clausule (1663)180, waarin wordt bepaald, dat de vaststelling van het reglement 
geen afbreuk doet aan het oppergezag van die overheid over het desbetreffende dorp.  

Hoewel ‘dorp’, zoals hierboven gezegd, een kernbegrip is, blijkt het die positie niettemin 
met andere te moeten delen. In de inleiding op Loon op Zand 1655 is sprake van “dorpe 
ende heerlijckheijt”181. Andere dubbelbegrippen komen voor in Eersel, Duizel en Steensel 
1662/16 “elcke plaets ofte dorp”, Veghel 1662/23 “dorpe off gemeente”, 1e ontwerp-inwoners 
Deurne 1662/13 “heerlijkheijt oft dorpe”, Breugel 1668/25 “gemeinte off dorp” en 29 “dorp 
off corpus” en Heesch 1691/25 “dorpe ofte gemeijnte”. Dergelijke gelijkstellingen komen 
ook voor bij samenstellingen. Als voorbeeld worden genoemd: dorpsaffaires respectie-
velijk gemeentezaken of -affaires (ontwerp-Berlicum 1701/3 en 6), gemeentevergaderin-
gen en andere dorpszaken (Oisterwijk 1721/50), gemeentezaken en dorpsvergaderingen 
(Nieuwkuijk 1726/14). 

Een andere staatkundige betekenis van ‘dorp’ in de Staatse periode is ‘dorp’ in de zin 
van ‘Statendorp’, dat is een dorp dat rechtstreeks onder het gezag van de Staten Gene-
raal als rechtsopvolger van de hertog van Brabant (voorheen dan ook hertogsdorpen ge-
naamd) staat.182 Dit begrip onderscheidt die dorpen van de dorpen, die als heerlijkheid 
of deel daarvan onder het gezag van particuliere heren staan. 

Dorp als rechtspersoon?
Een dorp kan zelfstandig in rechte optreden en wordt in die hoedanigheid ook in de be-
lastingen aangeslagen. Het dorp vormt volgens Kappelhof als zodanig een ‘corpus’ “dat 
wil zeggen het vormt een rechtspersoonlijkheid die verplichtingen kan aangaan en dus 
aansprakelijk gesteld kan worden”.183 Een dergelijke status voor de samenstellende be-
standdelen van een dorp, de heerdgangen, lijkt hem, ook al treden deze (soms) ook in 

180  Zie 4.11.4.
181  Dit wordt herhaald in Loon op Zand 1685, inleiding.
182  Van Asseldonk, De Meierij, 91.
183  Kappelhof, ‘Het Brabantse zanddorp’, 126; Kappelhof, De belastingheffing, 145.
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eigen naam op, onzeker.184 Waarschijnlijk is er echter sprake van gradaties en moet het 
hebben van zo’n status worden bezien naar de mate waarin zij onder eigen verantwoor-
ding en zelfstandige verantwoordelijkheid kunnen optreden.185 Hiervoor is er ook al op 
gewezen, dat Coopmans ook voor vrijheden de term ‘rechtspersoonlijkheid’ hanteert.

Van Asseldonk vermijdt daarentegen in zijn studie de term ‘rechtspersoon’. Zijn ar-
gumentatie is meerledig. Die term komt tijdens het Ancien régime in de geraadpleegde 
bronnen niet voor. De term is (formeel) eerst in 1820 (toen nog als ‘zedelijk lichaam’) 
in het ontwerp voor het Burgerlijk Wetboek geïntroduceerd, waarna de juridische term 
‘rechtspersoon’ voor het eerst in de wet van 22 april 1855  wordt gebruikt. Voorts wijst hij 
er op, dat tijdens het Ancien Régime de leden persoonlijk aansprakelijk konden worden 
gesteld voor de schulden van het collectief.186 Ten slotte brengt hij naar voren, dat voor 
de periode 1795-1810 het gebruik van het begrip ‘rechtspersoon’ bepaalde “boeiende” nu-
ances in de structuur van de lokale bestuurlijke eenheden zou negeren.187 Deze strikte 
benadering behoeft echter nuancering. Kappelhof merkt in zijn recensie van de studie 
van Van Asseldonk al op, dat diens bewering, dat het begrip ‘rechtspersoon’ eerst in het 
begin van de negentiende eeuw zou zijn ingevoerd uiterst discutabel is.188  

Feenstra beschrijft in korte capita de ontwikkeling van de rechtspersoon-gedachte.189 
De middeleeuwse Romanisten en Canonisten hebben in hun geschriften de grondslag 
gelegd voor de gedachte dat naast natuurlijke personen in rechte ook “gefingeerde per-
sonen” (kunnen) bestaan.190 In die evolutie van dat begrip wordt onder meer een cor-
poratie, zoals een universitas (bijvoorbeeld een stad), als een nomen iuris, dat is als een 
rechtsbegrip, beschouwd. 

Het begrip ‘rechtspersoon’ is, zo kan hieruit worden afgeleid, in de zeventiende en 
achttiende eeuw als zodanig nog niet scherp en tot in alle (hedendaagse) finesses gede-
finieerd, maar leeft daarentegen wel in het algemene rechtsbewustzijn. De dagelijkse 
rechtspraktijk van hoe ‘dorpen’ in het rechtsverkeer actief en passief acteren bevestigt 
dit. Mits in deze context toegelicht zijn er eigenlijk geen zwaarwegende gronden om dit 
eenduidige begrip in retrospectief uit de weg te gaan. 

184  Kappelhof, ‘Institutionele structuren’, 20. 
185  Zie hierover nader 2.2.3.9.2.
186  Voor wat betreft de leden van het bestuur van een collectief gaat dit argument voorbij aan het feit, dat 
dit (mede) voortvloeit uit de omstandigheid, dat die leden het collectief presenteren en dat een in persoon 
aansprakelijk gesteld lid (behoudens opzettelijk ambtsverzuim) in principe regres op het collectief heeft. Zie 
ook 2.3.3.2.2. 
187  Van Asseldonk, De Meierij, 53 en 651.
188  Kappelhof (recensie), ‘M. van Asseldonk, De Meierij ontrafeld. Plaatselijke bestuur, dorpsgrenzen en 
bestuurlijke indeling in de Meierij van ’s-Hertogenbosch, circa 1200-1832’, 207.
189  Feenstra, Romeinsrechtelijke grondslagen van het Nederlandse privaatrecht, 29-31.
190  Deze ontwikkeling vormt de grondslag voor de zogenaamde fictie-theorie van Friedrich Carl von Sa-
vigny (1779-1861). 
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2.2.3.4 Vlekken
Van Hall heeft recentelijk een uitvoerige beschouwing gewijd aan de verschillende op-
vattingen vanuit een Duitstalig en vanuit een Brabants-Belgisch perspectief over de her-
komst en inhoud van het begrip vrijheid.191 Een van de elementen van die beschouwing is 
de constatering, dat het begrip vlek, naast andere begrippen, op enigerlei wijze met het be-
grip vrijheid in verband staat. Het Duitstalige Marktfleck en Fleck worden daarbij op een 
in de regel gebruikelijke wijze vertaald: marktvlek en vlek. In de opvatting van Kielmeyer, 
aldus Van Hall, hebben beide nederzettingstypen een fundament in het marktrecht, waar-
uit vervolgens de verlening van stedelijk bestuur en stedelijke vrijheden voortvloeien. Ba-
der plaatst nederzettingen als markten en vlekken rechtens tussen dorp en stad in. Het gaat 
daarbij overiges om nederzettingen van een zeer verschillend karakter. Stoob merkt mark-
ten en vlekken, naast steden en Minderstädte als afzonderlijke categorieën van laatmiddel-
eeuwse steden, als een aparte laag aan. Het zijn aan dorpen verwante nederzettingen, die 
bepaalde rechten hebben ontvangen. Hij reserveert voor hen de term vlekkenprivileges. 
Van de dorpen onderscheiden zij zich vooral door hun grootte. In zijn samenvatting van 
het Brabants-Belgische perspectief op het onderscheid tussen steden, vrijheden en dorpen 
komt daarentegen geen enkele keer het begrip vlek voor, noch als zelfstandig, noch als met 
een van die andere begrippen min of meer samenvattend begrip. Hieruit mag wel worden 
afgeleid, dat in de beschouwingen van de drie hier besproken auteurs (Steurs, Van Uytven 
en Coopmans) het begrip vlek geen rol heeft behoeven te vervullen. 

Wat Van Hall aan opvattingen en beschouwingen beschrijft heeft betrekking op de 
laatmiddeleeuwse periode, meer specifiek de periode van circa 1350 tot circa 1550. Dat 
is dus beduidend vroeger dan de periode van deze studie. Omdat vlek als begrip in deze 
periode niettemin voorkomt, is het van belang na te gaan in welke context dat gebeurt.

In de formele geboorteakte van het gezag van de Republiek over de Generaliteitslanden, 
de Vrede van Münster (1648), wordt in artikel 3 de geografische status quo tussen de ver-
dragspartners vastgelegd. Beide behouden de “Landschappen, Steden, plaetsen, Landen 
ende Heerlicheden, die zij op dat moment in bezit hebben. Daaronder vallen tevens 
de daaronder ressorterende “Vlecken, Dorpen, Gehuchten ende Platt Landen” in onder 
meer de Meierij van ’s-Hertogenbosch.192 Als zodanig zou kunnen worden gesteld, dat 
daarmede het gebruik van het begrip ‘vlek’ is gecodificeerd en gelegitimeerd. De prak-
tijk wijst echter anders uit.

Uit de begin jaren van de Republikeinse periode komt dit begrip voor in een Generale 
Ordonnantien, ende Conditien (1654) betreffende de voorwaarden voor de pacht van het 
incasso van de gemene middelen vanwege de Staat,  het (artikel 5) een ieder wordt verbo-

191  Van Hall, Eijsden, een vrijheid met Luikse stadsrechten., 337-377.
192  Van der Weel, (transcriptie van het) Tractaat Vrede van Munster 1648, 39.
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den om dat incasso ten behoeve van “eenige Steden, Dorpen, Vlekken, Gilden of Neerin-
gen” zonder instemming van de overheidscommissarissen op de verpachting te mijnen.193 
Het blijkt een van de weinige keren, dat in het kader van deze studie, waarin over de vol-
le bandbreedte genomen vele honderden plakkaten en resoluties van de Staten Generaal 
en de Raad van State de revue hebben gepasseerd, het begrip vlek als bestuurlijke entiteit 
wordt benoemd.194 Dit leidt tot de voorzichtige conclusie, dat die term in de Meierij niet 
tot het vaste bestuurlijk-administratieve jargon is gaan behoren.195 Dat dit ook geldt voor 
andere landstreken blijkt uit  de publicatie van genoemde ordonnantie in het Groot Plak-
kaatboek zelf. In een voetnoot bij ‘vlek’ wordt er op geattendeerd, dat dat begrip ontbreekt 
in de dienovereenkomstige bepaling van die ordonnantie voor (Zeeuws) Vlaanderen. 

Met vlekken worden in het algemeen, maar niet altijd de grotere bewoonde plaatsen aan-
geduid, kleiner dan een stad, groter dan een dorp.196Deze kwalificatie staat los van de 
oorsprong en de (formele) juridische signatuur van die plaatsen.197 

De Tegenwoordige Staat (1740) onderscheidt binnen een indeling naar steden, vlek-
ken en dorpen in de Meierij een achttal vlekken: Oisterwijk, Hilvarenbeek, Tilburg, 
Geldrop, Oirschot, Waalwijk en Oss. Ook Eindhoven karakteriseert de (anonieme) 
auteur van die Staat sedert haar ontmanteling als een “open vlek”.198 De meeste vlek-

193  Resolutie van de Staten Generaal van 8 augustus 1654; GPB 1, 2130-2141. Zie over de invoering van de 
gemene middelen in de Meierij: Kappelhof, De belastingheffing, 102-106. 
194  De Staten bedienen zich van een enigszins vergelijkbare omschrijving (‘steden, vlekken, dorpen en 
heerlijkheden’) bij hun (eerste) opdracht (1649) tot het opstellen van plaatselijke kohieren ten behoeve van 
de heffing van de verponding. Dijksterhuis, Bijdragen tot de geschiedenis der heerlijkheid Tilburg en Goirle, 82.
195  Zie ook het onder 2.2.3.6 opgenomen indicatieve Overzicht 2.5, waarin voor specifiek de Meierij van 
’s-Hertogenbosch geen besluiten van de Staten Generaal en Raad van State voorkomen, waarin ten aanzien 
van de verschillende plaatssoorten vlekken als afzonderlijke categorie worden onderkend. 
196  Van Dale’s Groot Woordenboek der Nederlandsche Taal (1924), 2000; Steegh, ‘Dorpen in Brabant’, 4 
en 27. De praktijk laat echter ook uitzonderingen zien. In een missive van 1 mei 1682 aan de Staten Generaal 
spreekt de Raad van Brabant over een ordening naar lokale bestuursentiteiten in een kennelijke volgorde 
van groot naar klein: “steden, dorpen ende vlecken”. Het is onduidelijk of met deze volgorde een hiërarchi-
sche ordening is bedoeld. Zie over deze missive 9,2,29. 
197  Anders bijvoorbeeld Van Goor, Beschryving der Stadt en Lande van Breda (1744), 354. Hij onderscheidt 
in zijn algemene beschrijving van het Land van Breda naast vijftien heerlijkheden twee “voorname Vlecken 
of Vrijheden”, derhalve ‘vlek’ als nevengeschikte term voor ‘vrijheid’.  
198  Tegenwoordige Staat (1740), 12, 59-60 (Oisterwijk), 67 (Hilvarenbeek), 68 (Tilburg), 73 (Waalwijk), 76 
(Eindhoven), 89 (Oirschot), 115 (Geldrop) en 119 (Oss). Zie ook: Kappelhof, ‘Het Brabantse zanddorp’, 132-
133. Hij wijst op een onderscheid in redactie, waaruit voor Oss een meer persoonlijke keuze voor het begrip 
vlek van de auteur van de Tegenwoordige Staat en voor de overige zes meer een algemeen geaccepteerde aan-
duiding daartoe kan worden gelezen. Buiten opsomming laat Kappelhof de kwalificatie als “open vlek” van 
Eindhoven, dan een open stad, in de Tegenwoordige Staat (1740), 76.  Van Dale’s Groot Woordenboek (1924), 
2000 geeft als tweede betekenis van vlek: open stadje. Indien deze betekenis met terugwerkende kracht op 
de aanduiding in de Tegenwoordige Staat (1740), 103 van Helmond als “open Steedje” zou worden toegepast, 
komt het aantal vlekken in de Meierij op in totaal negen. 
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ken voorziet hij tevens van een epitheton ornans met een - in hedendaagse termen ge-
zegd - geografische (ligging), demografische (omvang bevolking) of sociaal-economische 
(centrumfunctie) strekking.199 Daarnaast categoriseert hij deze vlekken ook onder hun 
publiekrechtelijke signatuur van stad, vrijheid, (staten)dorp of heerlijkheid dan wel een 
combinatie van deze begrippen.  

Uit dit alles volgt, dat de beschrijving in die Staat meer berust op een feitelijke be-
schrijving van de uiterlijke verschijningsvorm van een vlek dan op een vorm, waarbij 
bestuurlijk-administratieve aspecten als basis voor het staatkundige “zijn” ervan leidend 
zijn. Anders gezegd: bij die beschrijving prioriteren andere componenten boven de be-
stuurlijk-administratieve aspecten. Weliswaar ligt de juridische status mede aan de ba-
sis aan de latere maatschappelijke verschijningsvorm, maar in de feitelijke opzet van de 
Staat wordt dit omgekeerd: de juridische component is complementair aan de beschre-
ven verschijningsvorm.

In het navolgende overzicht zijn deze twee soorten indeling nader schematisch uitgewerkt.

Overzicht 2.3

Vlekken in de Meierij van ’s-Hertogenbosch in relatie tot 
hun formele, openbare status (1648-1795)

Vlek Epitheton Stad Vrijheid Heerlijkheid Dorp
 ornans
Oisterwijk aanzienlijk vlek - X -  -
Hilvarenbeek groot vlek - X X (halve) -
Tilburg groot en volkrijk vlek - - X -
Waalwijk vlek (X) X X -
Eindhoven open vlek X - X -
Oirschot voornaamste vlek - X X (halve) -
 van het kwartier  
Geldrop aanzienlijk vlek - - X -
Oss vlek (X) X - -
p.m.200

Helmond “open steedje” X - X -

199  Zie ook: Kappelhof, ‘Het Brabantse zanddorp’, 133.
200  Zie voetnoot 62.
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Uit dit schema kan worden afgeleid, dat de begrippen dorp en vlek nimmer samengaan. 
Een vlek is als nederzetting kennelijk doorgaans meer dan een dorp.  Verder laat het des-
criptieve epitheton ornans zien, dat vlek niet als een begrip voor een bestuurlijke entiteit 
kan worden opgevat. Dit is daartoe niet alleen te gevarieerd, maar het kwalificeert ook 
aspecten, die met de juridische status van een plaats niets van doen hebben. Het wijst 
eerder op een andere maatschappelijke  werkelijkheid of verworvenheid. De vermelding 
van vlek in boven aangehaald besluit (1654) van de Staten Generaal is voor de Meierij 
dan ook beslist geen regel geworden, eerder als een aberratie aan te merken.

Zes van de hierboven genoemde vlekken zijn bij de ontwikkeling van een dorpsregle-
ment betrokken.201 In elke genese daarvan wordt geen enkele keer gerefereerd aan een 
maatschappelijke status van vlek, maar wel aan de juridische status van vrijheid, heer-
lijkheid of dorp. Voor de ontwikkeling van de dorpsreglementen heeft het begrip vlek 
derhalve geen betekenis gehad. Indirect vindt dit ook bevestiging in het feit, dat het 
Manuaal van Santvoort (1741) zich richt op de rekeningen van de steden, vrijheden en 
dorpen.202

2.2.3.5 Heerlijkheden 
Het begrip ‘heerlijkheid’ is een containerbegrip voor verschillende, niettemin ook sa-
menhangende vormen van dat begrip. 203 In essentie is een heerlijkheid het geheel van 
justitierechten en bijkomende rechten, die binnen een hoger verband aan een lagere 
heer rechtstreeks toekomen of worden vergeven (heerlijkheid in subjectieve zin). Daar-
naast wordt de term ook gebruikt voor het gebied waarop de rechten betrekking hebben 
(heerlijkheid in objectieve zin). De heer is op zijn geografisch begrensd territorium bin-
nen de hem toekomende (allodiale) of vergeven (feodale) rechten in principe autonoom. 
Voor deze studie is alleen de modaliteit van rechten in combinatie met een bijbehorend 
gebied van belang, terwijl van die rechten vooral het recht van de heer tot uitoefening 

201  Dit zijn: Hilvarenbeek (9.2.11), Oirschot (9.2.18), Oisterwijk (9.2.19), Oss (9.2.20), Tilburg (9.2.26) 
en Waalwijk (9.2.29). In Helmond is rond 1700 sprake van een vete over de macht in het plaatselijk bestuur. 
Als instrumenten in die strijd worden ook concept-reglementen ontwikkeld, die uiteindelijk geen van alle 
worden vastgesteld. Deze reglementen zijn, zoals in de Verantwoording bij deze studie onder 5 is uiteenge-
zet, overigens niet in deze studie betrokken.
202  Santvoort, Manuaal (1741), titelblad.
203  Deze beschrijving is, behoudens daarbij opgenomen specifieke voetnoten, gebaseerd op: De Blécourt 
en Fischer, Kort begrip van het oud-vaderlands burgerlijk recht, 227 en 230; Coopmans, ‘Over heerlijkheden 
en heerlijke steden’ , 2 en Van Asseldonk, De Meierij, 38 en passim. Van den Auweele, ‘Het heerlijke stel-
sel’, 17-18, reserveert het begrip heerlijkheid voor “steeds een territorium, een grondgebied met een heer, die 
binnen de grenzen van zijn heerlijkheid bepaalde rechten mocht uitoefenen op de inwoners ervan” en de 
heerlijkheid is “een rechts- en bestuurskring met inwoners die rechtstreeks onder het overheidsgezag van de 
lokale heer stonden”. 
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van bestuurlijk gezag, waaronder de benoeming van functionarissen als drossaard en 
schepenen relevant is. Dan gaat het in de omschrijving van Coopmans om dorps-, vrij-
heids- en stedelijke heerlijkheden. 

Het Meierijse staatkundige landschap is in het tijdperk van deze studie een mengeling 
van heerlijkheden en plaatselijke entiteiten die rechtstreeks onder het gezag van de her-
tog en nà 1648 van de Staten Generaal staan.  

De Staten Generaal hebben direct na dat jaar ingezet op een beleid om alle pand-
heerlijkheden in te lossen, waarna deze opnieuw te koop zouden worden aangeboden. 
Ook waren zij van plan om van ouds hertogelijke dorpen aan particulieren te verkopen. 
Er volgt een moeizaam proces om dit te verwezenlijken. In 1658 lukt het om bijna alle 
pandheerlijkheden in te lossen. De voorgenomen verkoop stagneert echter. Uiteindelijk 
worden slechts vier heerlijkheden opnieuw verkocht: Deurne en Liessel, Vlierden, Nu-
land en Berlicum. Die verkoop wordt mede benut om de gewenste politieke reformatie 
verder te ontwikkelen. Er wordt alleen verkocht aan gereformeerden. In 1661 valt de ver-
dere procedure tot verkoop van heerlijkheden geheel stil en treedt er in het onderscheid 
tussen heerlijkheden en Statendorpen als het ware een status quo in.204 

In kwantitatieve zin zijn de heerlijkheden, zeker na de inlossing, in vergelijking met 
het aantal Statendorpen in de minderheid. Kappelhof heeft berekend dat in 1660, dat 
is dus nà de inlossing, 44 % van de oppervlakte van de Meierij tot een heerlijkheid be-
hoort. In 1695 woont 50% van de bevolking in zo’n heerlijkheid.205 Heerlijkheden vor-
men vanuit dit kwantitatieve perspectief een substantieel onderdeel van de staatkundige 
ordening van dit district.206 

De heerlijkheden in de Meierij zijn op zich onderdeel van het bestuurlijk en rechter-
lijk district van de Meierij van ’s-Hertogenbosch.207 De plaatselijke heren zijn binnen de 
grenzen van hun verheffing in beginsel autonoom. In hoeverre zij echter die autonomie 
kunnen uitoefenen hangt van vele factoren af. 

In het algemeen kan worden gesteld, dat het freie Ermessen van de particuliere heren 
binnen de hen vergeven jurisdictie ten tijde van de Republiek allengs wordt beperkt. De 
Tegenwoordige Staat (1740) onderkent het particulier gezag over de heerlijkheden, maar 
laat ook weten, dat de heren onder de “opperste magt” van de Staten Generaal staan.208 

204  Kappelhof, ‘Over romantische ruïnes en absente heren’, 109-110, alwaar ook meer details als aanzet 
voor nader onderzoek op dit thema. Zie ook: Sanders, ‘Heerlijkheden en domeinen’, 59-64, in het bijzon-
der 61.
205  Kappelhof, ‘Over romantische ruïnes en absente heren’, 108. Bij 50% van de totale bevolking van de 
Meierij in 1695 zou dat neerkomen op ruim 50.500 personen. Kappelhof, ‘De demografische ontwikkeling 
van de Meierij van Den Bosch’, 6-12, in het bijzonder 11.
206  Zie daartoe ook het onder 2.2.3.6 opgenomen Overzicht 2.5.
207  Deze term is ontleend aan Coopmans, ‘Over heerlijkheden en heerlijke steden’, 14.
208  Tegenwoordige Staat (1740), 59.
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Kappelhof spreekt van afkalvende bevoegdheden en een uiteindelijk voor de meeste he-
ren resterende betekenis van de heerlijkheid als particuliere inkomstenbron.209 Ook San-
ders constateert deze ontwikkeling.210 Na 1648 is er vooral de dwingende factor van het 
beleid van de Haagse overheid jegens de Generaliteitslanden. En dat beleid manifesteert 
zich op tal van terreinen. Katholieke heren worden verplicht in beginsel gereformeerde 
bestuurders aan te stellen en de door hen aan te stellen drossaarden, secretarissen en vor-
sters behoeven de goedkeuring van de Staten Generaal, terwijl, om een ander voorbeeld te 
noemen, het zich ontwikkelende beleid ten aanzien van het toezicht op de dorpsfinanciën 
ook voor de heerlijkheden komt te gelden. De ‘bijzondere’ heren moeten uit een krachtig 
huis komen of over een sterke kaart beschikken om dat te weerstaan. Dat lukt slechts en-
kelen.211 De meesten worden geacht of  gedwongen zich onverkort naar het Haagse beleid 
te schikken. Van de andere kant is uiteraard ook de mate waarmee een plaatselijke heer 
zich daadwerkelijk bemoeit met zijn heerlijkheid en zich uit dien hoofde verzet tegen het 
nieuwe Haagse beleid dan wel daaraan medewerking geeft bepalend voor de bestuurlijke 
verhoudingen en ontwikkelingen in een heerlijkheid. Ook de houding van bestuurders 
en de assertiviteit van inwoners van een heerlijkheid jegens hun heer kunnen daarop van 
invloed zijn Alhoewel in de opstelling van de Staten Generaal als constante het beperken 
van de autonomie van de plaatselijke heren als uitvloeisel van hun eigen hoge(re) autori-
teit aanwezig is212, gaat het echter niet altijd om een enkelvoudige lineaire ontwikkeling 
van toenemende Haagse invloed en afnemende machtvan plaatselijke heren. Er is veeleer 
sprake van een samenspel van tegenstellingen met genuanceerde uitkomsten. 

Hier ligt nog een onderzoeksterrein behoorlijk braak. Hoewel uit eerdere studies de 
grote lijn van de houding van de Staten Generaal jegens de heerlijkheden wel zichtbaar 
lijkt, is nog maar incidenteel specifieke monografische studie verricht naar de afzonder-
lijke heerlijkheden op dit punt.213 Eerst aan de hand daarvan kan een meer compleet 
beeld over anderhalve eeuw van de evolutie van republikeins gezag jegens de heerlijkhe-
den in al hun diversiteit worden gevormd. 

209  Kappelhof, ‘Over romantische ruïnes en absente heren, 111. Zíe ook: Van Zalinge-Spooren, ‘De rol 
van geërfden en naburen’, 204 en 206.
210  Sanders, ‘Heerlijkheden en domeinen’, 51-53.
211  Een grote speler op dit terrein, de Nassause Domeinraad probeert een en andermaal de invloed van 
Haags beleid op de door hem beheerde Nassause territoria te trotseren. Zie hierover 3.3.5 en 3.3.10.7. Het 
reglement, dat de markiezin van Bergen op Zoom voor de heerlijkheid Sint Michielsgestel in 1663 op eigen 
gezag vaststelt wordt door de Haagse overheid gerespecteerd. Zie voor de details 3.3.10.8 en 9.2.22. Een voor-
beeld van een sterke kaart is, dat het de particuliere halfheer van Oirchot alsnog lukt om na de vaststelling 
door de Staten Generaal van een door de Raad van State voorbereid reglement in 1662 zijn kort daarvoor 
door de Staten Generaal erkende autoriteit in de heerlijkheid Oirschot in 1664 in een aangepast reglement 
bevestigd te krijgen. Zie hierover 9.2.18.  
212  Coopmans, ‘Ontwikkelingslijnen in de geschiedenis van de heerlijke stad’, 215.
213  Zie ook de door Kappelhof terzake gestelde onderzoeksvragen in: ‘Over romantische ruïnes en ab-
sente heren’, 105.
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Dorpsreglementen worden óók voor tot heerlijkheden in de Meierij behorende plaat-
sen vastgesteld. In totaal is tussen 1609 tot 1794 voor 17 heerlijkheden daarvan sprake, 
in een aantal zelfs meer dan eens. In ongeveer een derde van dit aantal blijft die genese 
trouwens beperkt tot een poging daartoe. In het navolgende overzicht is dit in alfabe-
tische volgorde van de heerlijkheden aan de hand van kernjaren van die ontwikkeling 
weergegeven.

Overzicht 2.4

Kernjaren van de totstandkoming van een dorpsreglement in heerlijkheden 
dan wel een poging daartoe

Toelichting: in alfabetische volgorde; jaartallen markeren de relevante jaren.

Legenda: jaartallen gescheiden door “-“ = verschillende reglementen; jaartallen gescheiden door “/” = ontwikkeling betref-

fende eenzelfde reglement; (c) = totstandkoming reglement is in concept-fase blijven steken; ca. = circa.

Asten Hilvarenbeek Oirschot
1666 - 1719 1627/1649/1657 -1661/1668 -1699/ 1700 1662/1664

Berlicum  Kessel  Sint Michielsgestel
1689 (c) -1701 (c) ca. 1705 (c) 1663

Boxtel Loon op Zand Tilburg
1634 -1657/1661/1665/1692 1655 -1686 1688 (c) -1723 (c) - 1732

Deurne Moergestel Valkenswaard
1662/1663 (c) 1658 -1713 1693 (c)  

Drunen Nieuwkuijk Waalwijk
1666 (c) - 1679 1726 1622-1663 (1) + (2) - 1681-1682

Geffen Nuland
1701 (c) 1693 (c)

De betrokkenheid van de particuliere heren bij de reglementsontwikkeling is sterk wis-
selend. Dit varieert van initiatiefnemer, acceptant van een burgerlijk initiatief of juist 
weerstrever daarvan tot vaststeller op eigen heerlijk gezag dan wel doorgeleider van een 
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concept naar de Haagse overheid. Die mate van  inzet hangt, zeker in de eerste vijftig 
jaren van de generaliteitsperiode, onder meer af van de gegeven omstandigheden dan 
wel persoonlijke assertiviteit of hechting aan heerlijk gezag. In een aantal gevallen is hun 
rol bij de genese volstrekt afwezig of onzichtbaar. Ten slotte komt het voor, dat zij pas 
achteraf van zich laten horen. Voor deze verschillende aspecten zij verwezen naar de be-
schrijving van de wording van de afzonderlijke  reglementen voor de heerlijkheden.214  

Een laatste vermeldenswaardig aspect in de relatie tussen dorpsreglementen en heerlijk-
heden betreft de (tekstuele) wijzingen, die een door een heer vastgesteld reglement on-
dergaat als nadien een Staats college tot goedkeuring ervan wordt geroepen. Dit betreft 
onder meer Boxtel 1657, dat nadien door de Raad van Brabant (1661) en de Staten Gene-
raal (1665) opnieuw wordt vastgesteld, Moergestel 1657, dat vervolgens in 1658 door de 
Raad van Brabant in 1658 wordt goedgekeurd, alsmede Loon op Zand 1655, dat in 1686 
(op basis van een door de dan zittende heer uitgebreide versie) door de Staten Generaal 
wordt bekrachtigd.215

2.2.3.6 Plaatsen
Lokaal-bestuurlijke entiteiten in de Meierij (en daar buiten) worden naast de hiervoor 
besproken begrippen ook met het op zichzelf non-descriptieve begrip  ‘plaats’ aange-
duid. Wat onder dit begrip dient te worden verstaan, moet daarom doorgaans uit de 
context waarin het voorkomt worden afgeleid. 

In de Fakkel der Nederduitsche Taale (1722) wordt ‘plaats’ gerelateerd aan “stede” en 
“stad”. Daarbij wordt nog  aangetekend, dat een “bemuurde plaats” “stad” of  “stede” 
wordt genoemd en dat “stad of stat” voor ‘plaats’ “nu buiten gebruik” is.216  Het eer-
der genoemde Groot Nederduitsch en Fransch Woorden-Boek (1752) dicht desondanks aan 
‘plaats’ nog steeds de betekenis van “vesting, sterkte, stad” toe.217 

Uit het indicatieve Overzicht 2.5 kan met het nodige voorbehoud worden afgeleid, dat 
die overheid dat begrip met een zekere hang naar bestuurlijke eenheden van een grotere 
omvang dan dorp gebruikt. Dominant in dat overzicht zijn de referenties naar ‘dorpen 
en plaatsen’. Dit geschiedt echter niet consequent, omdat aan die opsomming ook wel 

214  Deze beschrijving is in samenvattende vorm opgenomen in Hoofdstuk 8 en afzonderlijk per heerlijk-
heid in deel II van deze studie. Zie ook Overzicht 4.4.
215  Dit aspect wordt in 4.9. verder uitgewerkt.
216  Carolus Tuinman, Fakkel der Nederduitsche Taale (Leiden 1722) onder het lemma ‘stad’, 354. Ook on-
der de lemma ‘besteden’, 29 en ‘dorp’, 71 wordt de trits “stat, stede, plaats” genoemd. 
217  Marin, Groot Nederduitsch en Fransch Woorden-Boek, PLA-PLA, 226. In het negentiende-eeuwse Nieu-
we Woordenboek der Nederlandsche Taal (1864) van Calisch en Calisch is ‘plaats’ opengebroken naar “stad, 
vlek, dorp”. 
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‘steden’ of ‘heerlijkheden’ worden toegevoegd. Naast als bestanddeel van zo’n opsom-
ming komt ‘plaats’ ook voor als een alle lokaal-bestuurlijke entiteiten in de Meierij te-
zamen omvattende term. Uit deze verschillende modaliteiten blijkt, dat ‘plaats’ een op 
zich gangbare term is, maar dat haar betekenis naar gelang van de bijbehorende context 
kan variëren. 

Bezien vanuit de tekst van de dorpsreglementen kan worden vastgesteld, dat ‘plaats’ als 
term voor een of meer lokale bestuurseenheden op zich geen onbekend begrip is, maar 
over de volle bandbreedte genomen betrekkelijk sporadisch voorkomt. Daarbij past bo-
vendien een onderscheid.  In de eerste acht decennia wordt aan ‘plaats’ steeds vanuit 
doel en strekking van het reglement, namelijk voor de betrokken gemeenschap, zelf ge-
refereerd, vanaf 1732 is er meer sprake van een overname van het begrip uit Haagse re-
gelgeving.

Boxtel 1657/15 onderkent dienstreizen naar de stad ’s-Hertogenbosch “ofte andere om-
liggende steeden ende plaetsen”.218 De heer van Deurne zoekt in zijn concept-reglement 
1663/14 steun bij “het exempel van andere aengelegen plaetsen”. Sint Michielsgestel 1663/12 
onderbouwt maatregelen tegen ongeoorloofde bestuursbemoeienis door de ingezetenen 
met de onrust, die dergelijke bemoeienis  “in andere nabuurige plaetsen” nog steeds 
veroorzaakt. Haren 1703/26 en het daarvan afgeleide concept- Kessel circa 1705/22 onder-
scheiden dienstreizen “naar plaatschen” op een afstand van meer dan wel minder vier 
uur reizen.219 Daarnaast zijn er verwijzingen naar ‘plaats’, die de eigen ‘plaats’ betreffen, 
zo in Maren 1664/3 (“predikant der plaets”) en Breugel 1668/2 (“secretaris vande plaetse”). 

Zowel bij referenties aan plaatsen elders als aan de eigen plaats gaat het om neutrale, 
niet specifieke  aanduidingen. In enkele gevallen vindt nadere identificatie plaats. Eersel, 
Duizel en Steensel 1662/16 noemt ieder van deze drie dorpen “plaets ofte dorp”. De heer 
van Deurne verbiedt (in diens concept- reglement 1663/32) in één frase de inwoners van 
de heerlijkheid zich met het bestuur van de “plaetse ofte gemeente van Doeurne” te be-
moeien. In de inleiding op Waalwijk 1681 zet de Raad van Brabant de controverse tussen 
de regenten van de vrijheid en de geërfden “der voorschreven plaetse” centraal. Het (la-
ter) toegevoegde opschrift van  Moergestel 1713/51 gewaagt van “plaats”, waar het artikel 
zelf spreekt over de heerlijkheid. 

Deze uitputtende, alleen aan de reglementen zelf ontleende opsomming zegt op zich 
weinig over hoe algemeen het gebruik van het begrip ‘plaats’ verbreid is. Illustratief is 

218  In Boxtel 1661/14 en 1665/16 met een in principe dezelfde inhoud is echter de verwijzing naar “plaet-
sen” geschrapt.
219  Het iets oudere concept-reglement Berlicum 1701/9 onderkent dienstreizen naar Den Haag “ofte ande-
re plaetse in Hollant”. Anders dan het reeds genoemde Boxtel 1657/15 spreekt het in 10 over dergelijke reizen 
naar ’s-Hertogenbosch of “eenige nabuerige dorpen”.
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in dat verband de appendix bij het concept-Oisterwijk 1693 van de stadhouder van de 
kwartierschout. Daarin doet hij aanvullende aanbevelingen op vooral het gebied van de 
justitie en de aanstelling van schepenen. Daarbij gebruikt hij diverse keren ‘plaats’ om 
plaatsen elders dan wel Oisterwijk zelf te duiden: “binnen de stadt van s’Hertogenbosch 
ende op andere plaetsen”, “den quartier schouten ende alle anderen officiers der plaet-
sen, dorpen ende heerlijckheden in de meijerije van s’Hertogenbosch”, “in offte onder 
het district van de plaetse woonende”, “op de naest gelegene plaets” en “fixum domici-
lium houden binnen de plaetse”. De tendens, die hieruit kan worden opgemaakt, is dat 
‘plaats’ een werkzame uniforme duiding is om de lokale bestuurseenheden te benoemen 
zonder hen in hun verschillende feitelijke of formele verschijningsvorm te schaden of 
anderszins te kort te doen.  

In het feitelijk laatste reglement, Tilburg 1732 met een viertal verwijzingen naar ‘plaats’ 
wordt die term  uitsluitend gebruikt in bepalingen, die direct aan resoluties van de 
Haagse overheid met dit begrip zijn gelieerd. Als zodanig wordt die term uit Haagse re-
gelgeving als het ware in een dorpsreglement ingewassen. 

In 56 wordt de invordering van het slot van een rekening bij nalatigheid van de ren-
dant geattribueerd aan een landsdeurwaarder indien die rendant een “buyten geseten 
van de plaets” en aan de vorster “van de plaets” zelf als deze aldaar woonachtig is. In de 
desbetreffende resolutie van de Raad van State van 9 november 1729 wordt in dit ver-
band over “dorpen en plaatsen” gesproken. Hetzelfde geldt voor 59 en 60 over het vertrek 
uit dan wel de vestiging in Tilburg en Goirle. Deze bepalingen gaan terug op de resolutie 
van de Staten Generaal van 7 september 1731, waarin dienaangaande voor alle “plaatsen, 
steeden of dorpen” en ook “heerlijkheeden” verplichtingen en bevoegdheden zijn opge-
nomen. In 59 is sprake van “dese plaats of heerlijckheden” als synoniem. Jegens nieuwe 
inwoners wordt door te refereren aan hun “geboorte plaats of van de plaats haerer laeste 
residentie” direct aangeknoopt bij de terminologie van genoemde resolutie. 

In het allerlaatste reglement van 35 jaar later, Eersel, Duizel en Steensel 1767, komen 24 
referenties naar ‘plaats’ voor. Een tweetal bepalingen (65 en 67) bevatten het synoniem 
“dorp of plaats”. In het eerste geval betreft het de salariëring van de lokale secretaris “ten 
laste van de dorpen of plaatzen”, het andere betreft het verlies van rechten van vertrok-
ken ingezeten in de “plaats of dorp” van vertrek. Zijn ‘dorp en ‘plaats’ daarmee als ge-
lijkwaardig geassocieerd, ook uit de afzonderlijke vermelding van ‘plaats’ blijkt dat deze 
term als synoniem voor het territorium gebonden ‘dorp’ wordt gehanteerd. Zo staan de 
in 13 vermelde “grooten Armen van de Dorpen, onder de Dingbank gehoorende” qua 
context (in alle drie gevallen betreft het een boetetoewijzing) in een lineaire relatie tot  
“Grooten Armen van de (desbetreffende) plaats” (15, 23). “De drie dorpen, de dingbanke 
uymakende” (11) heeft een alter ego in “de drie plaatsen van de Bank (43, 50), of kortweg 
“(renten ten laste van) de drie Plaatzen” (45), (archief van) de drie plaatzen”(82). Ook in 
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het enkelvoud geldt dit, met als voorbeelden: “yder plaats (sc. van de bank, 1 sub 4, 3, 37, 
51), “op (lees: in) de plaats zelfs” (52) en “de rotten onder haar plaats” (78).220 

Een deel van de referenties in dit reglement aan ‘plaats’ is terug te voeren op het ge-
bruik van die term in Haagse regelgeving, zoals deze in de desbetreffende bepalingen van 
het reglement wordt aangehaald. In dat opzicht krijgt het reeds voor Tilburg 1732 gecon-
stateerde ‘inspoeleffect’ alsnog een uitgebreider vervolg. 

2.2.3.7 Ding- of schepenbanken
De met een verwijzing naar respectievelijk hun taken of de meest betrokken ambtsdra-
gers genoemde ding- of schepenbanken bestrijken binnen de Meierij van ’s-Hertogen-
bosch alle daarin gelegen plaatsen. 221 Het zijn rechtsprekende colleges op het laagste 
niveau. Zij bestaan doorgaans uit de schout of drossaard en zeven schepenen, onder wie 
ook de voorzittende president-schepen. Andere betrokken functionarissen zijn de se-
cretaris en de vorster.222 Het zijn - bij een ‘klassiek’ onderscheid tussen justitie en politie 
alle functionarissen, die ook, ieder vanuit een eigen rol, bij het openbare bestuur van 
de plaatsen binnen de dingbank zijn betrokken. Aan een dingbank zijn doorgaans te-
vens procureurs geaccrediteerd, die in die hoedanigheid in het openbaar bestuur even-
wel geen rol vervullen.223

Het territorium van een dingbank kan één plaats omvatten maar ook het gebied van 
meer dan een plaats bestrijken. In het laatste geval is het aantal schepenen ‘verdeeld’ 
over de participerende plaatsen. De schepenbank van Eersel, Duizel en Steensel is sa-
mengesteld uit drie schepenen uit Eersel, twee uit Duizel en eveneens twee uit Steensel. 
Die van Hoogeloon, Hapert en Casteren bestaat uit drie schepenen uit Hoogeloon en 
steeds twee uit de twee andere dorpen. Er is echter niet altijd sprake van zo’n toedeling. 
De dingbank, de Eninghe van Oisterwijk bestaat uit zeven Oisterwijkse schepenen. De 
andere tot haar rechtsgebied behorende dorpen Berkel, Enschot, Haaren, Heukelom en 
Udenhout, leveren daaraan geen schepenen. Ook tussenvormen komen voor. De sche-
penbank van Hilvarenbeek en Diessen omvat als rechtsgebied naast deze twee plaatsen 
ook Riel en Westelbeers. Van de zeven schepenen komen er vijf uit Hilvarenbeek, twee 
uit Diessen; Riel en Westelbeers vaardigen geen schepenen af. 

220  Het synoniem ‘dorp = plaats’ betreft in dit reglement ook verwijzingen naar lokale bestuursentiteiten 
elders in de Meierij. Het “omleggende (dorpen)” in 46 heeft zijn gelijke in “omleggende (plaatsen)” van 21. 
“Een ander dorp in Braband” (67) is vergelijkbaar met “de meeste plaatsen in de Meyerye” (50).
221  Dit onderdeel is gebaseerd op: Lijten, Het burgerlijk proces in stad en Meierij van ’s-Hertogenbosch, pas-
sim; Cerutti, ‘De schepenbank in de Brabantse stad en de overdracht en bezwaring van onroerende goede-
ren’, 47-88; Jacobs, ‘De rechterlijke taak van de schepenbanken in de Meierij van ’s-Hertogenbosch’, 61-78; 
Van Asseldonk, De Meierij, 126-130.
222  Zie voor hen onderscheidenlijk 2.4.2-3 en 2.4.9.9-10.
223  Zie 6.4.2.1.14.
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De taken van een dingbank liggen op het gebied van de vrijwillige, de civiele en de straf-
rechtspraak. De eerst is gericht op het verschaffen van duidelijkheid of rechtszekerheid 
tussen rechtzoekenden door middel van het afgeven van beschikkingen of het vastleggen 
van rechtshandelingen. Een deel van die taken wordt in exclusiviteit uitgevoerd, zoals die 
betreffende de overdracht en bezwaring van onroerend goed. Een ander deel wordt als 
het ware in concurrentie met het notariaat uitgeoefend. Het gaat daarbij, bijvoorbeeld, 
om zaken als koop, huur en pacht  en allerlei familierechtelijke en erfrechtelijke aange-
legenheden. De civiele rechtspraak omvat het geven van bindende uitspraken in geschil-
len tussen burgerlijke partijen of de afdoening van de ‘lichtere’ criminele zaken. Voor de 
zwaardere misdrijven als diefstal en moord is de criminele rechtspraak gereserveerd.  

De competentie van de dingbanken als gerecht in eerste aanleg vindt zijn begrenzing 
in die van andere gerechten zoals de schepenbank van ’s-Hertogenbosch en de Raad van 
Brabant.224 

Als rechterlijke instantie komen ding- of schepenbanken niettemin in de in de ‘bestuur-
lijke’ dorpsreglementen aan de orde. Het gaat dan om aspecten als de strikte functio-
nele scheiding tussen het plaatselijke gerecht en de bestuursfunctie, de vergoeding van 
de aan de schepenbank verbonden functionarissen en de samenstelling van de schepen-
bank zelf.225. 

2.2.3.8 Overige territoriale aanduidingen 

Parochie 
Het begrip ‘parochie’ is, als het wordt gebruikt in de zin van een zeker territorium, het 
meest verbonden met het eigen gebied van een (plaatselijke) kerk. Daarnaast heeft het 
ook wel de profane betekenis van gehucht of nederzetting of als synoniem voor een gro-
ter geheel, een bestuurlijk zelfstandige plaats.226 

Voor wat betreft de dorpsreglementen kan de eerste profane betekenis worden her-
kend in de wijze waarop de vier gehuchten van Best zich in het midden van de zeven-
tiende eeuw tezamen in hun pogen om meer invloed te krijgen op het algemene bestuur 
van de vrijheid Oirschot als parochie van Best manifesteren.227 De tweede is zichtbaar in 
Loon op Zand 1685/20 en 1686/20, dat de plaatselijke secretaris verbiedt om naast zijn vaste 
jaarlijkse salaris voor zijn “diensten binnen de parochie” andere vergoedingen te vorde-
ren. Het zijn de twee enige keren in deze studie, dat de term ‘parochie’ aan de orde is.

224  Zie verder: Jacobs, “De verhouding tussen de lokale schepenbanken en de gewestelijke justitiehoven 
tijdens het Ancien Régime’, 45-61.
225  Deze aspecten zijn nader in Hoofdstuk 6 uitgewerkt, in het bijzonder 6.4.2.1.3.
226  Van Asseldonk, De Meierij, 41-42 (aldaar ook met voorbeelden).
227  Zie 9.2.18.
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District
Soms wordt in eigentijdse documenten voor de aanduiding van het territorium van een 
lokale bestuurseenheid  de term ‘district’ gehanteerd. Het is een louter beschrijvende 
term voor een bepaald territorium, geen term waaraan op zich staatkundige gevolgen 
zijn verbonden. In zijn aanvullende aanbevelingen bij zijn concept-reglement voor Oister-
wijk 1693 schrijft de stadhouder van de kwartierschout van Oisterwijk over het “district 
van de plaetse” zowel als over het “district der (…) vrijheijt”. In Eersel, Duizel en Steensel 
1767/22 is sprake van het “district van het dorp”. Loon op Zand 1655/8, herhaald in 1685/8 
en 1686/8 gebruikt ‘district’ om kleinere eenheden binnen de heerlijkheid en het dorp 
aan te duiden, te weten de fiscale districten van het Straat- en Vaartkwartier. 

Daarnaast wordt ‘district’ ook wel in meer functionele zin gebruikt. Sint Michielsgestel 
1663/6 spreekt over een vast traktement van de drossaard en koppelt die vergoeding on-
der meer aan zijn werkzaamheden “binnen den districte van onsen (…) justitie” en diens 
bestuurlijke activiteiten in die heerlijkheid. 

Ook de Haagse overheid gebruikt ‘district’ als term voor een plaatselijk het territori-
um in de Meierij. Als voorbeeld gelde de resolutie van de Raad van State van 20 septem-
ber 1736 betreffende het inrichten van een “quohier van alle de huisen en wooningen in 
ieder district” van deze dorpen en plaatsen.228 Daar staat echter tegenover, dat die term 
door die overheid ook voor andere territoriale eenheden wordt gebruikt. In een resolu-
tie van 8 september 1724 spreken de Staten Generaal bij voorbeeld over de “Meierij van 
s’Hertogenbosch, en van de verdere districten van Brabant”.  ‘District’ is vanuit dit per-
spectief een term die haar betekenis steeds vanuit een specifiek bedoelde context krijgt.229

2.2.3.9 Gehuchten, heerdgangen, hoeken en rotten

2.2.3.9.1 Inleiding
Een dorp is, zeker vanaf het begin van de zeventiende eeuw, te beschouwen als een agglo-
meratie van kleinere nederzettingen.230 Voor die kleinere nederzettingen zijn de termen 
‘gehucht’, ‘heerdgang’ of ‘hoek’ gangbaar. In mindere mate komt voor deze begrippen 
ook ‘wijk’ voor. Daarnaast is er een indeling in ‘rotten’. Wat overigens een nederzetting 
tot dorp of gehucht maakt ligt op zich niet aan haar omvang, maar is vooral een gevolg 
van de ‘loop van de geschiedenis’.  

228  GPB 6, 1287.
229  BHIC, LTK 49, Kopie resolutie SG 8 september 1724.
230  Helsen, ‘Van nederzetting tot dorp’, 67. Zie over de herkomst van de gehuchten: Van Asseldonk, De 
Meierij, 42 en verder passim.
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2.2.3.9.2 Gehuchten en heerdgangen
‘Heerdgangen’ (of ‘herdgangen’) en ‘gehuchten’ zijn in de periode van deze studie on-
derling verwisselbare begrippen.231 Het zijn, bezien vanuit een bewoningsperspectief, 
kleinere nederzettingen (buurtschappen aldus Kappelhof ) dan een dorp. Vanuit het 
perspectief van staatkundige ordening zijn dorpen en gehuchten verschillende, maar 
aan elkaar gelieerde begrippen, waarbij in die relatie ‘dorp’ het hogere begrip is. Deze 
ondergeordende positie betekent echter niet, dat zij steeds in alle opzichten afhankelijk 
van ‘hun’ dorp zijn. Hun bestuursvorm is daarentegen niet strak en duidelijk omlijnd.232 

Gehuchten hebben vaak, maar niet per definitie altijd door middel van eigen vertegen-
woordigers (vijf-, zes, acht en enzovoorts mannen) een, van plaats tot plaats in detail ver-
schillend, vast anker in het bestuur van de plaatselijke regering. Ook gelden, soms met 
een wisselrooster, voorschriften omtrent de herkomst van schepenen en andere regenten 
uit de gehuchten.233 

In het formele rechtsverkeer tussen de Haagse overheid en de lagere overheden spelen 
zij op zich geen rol. Algemene voorschriften van die overheid hebben, in verschillende 
varianten (zie hierover hierboven), immer een adressering aan steden, heerlijkheden, 
vrijheden en dorpen. Andersom kan het wel. In het rechtsverkeer kunnen  gehuchten, 
hun ondergeschikte positie ten spijt, zich over rechten en bevoegdheden of zelfs preten-
ties daartoe rechtstreeks tot de Haagse overheid wenden. Als de schout van Sint Oeden-
rode in 1661 bij de Raad van State zijn beklag doet over (voor hem geheim gehouden) 
vergaderingen en financiële inzamelingen in enkele hoeken van deze vrijheid, verbiedt 
de commissie uit die Raad, die deze klacht onderzoekt, deze niet, maar reguleert zij deze 
door te bepalen, dat voortaan geen vergaderingen zonder kennis van de officier en re-
geerders mogen plaatshebben en de opbrengst van omslagen ook niet zonder hun ken-

231  Deze beschrijving is, behoudens daarbij opgenomen specifieke voetnoten, gebaseerd op: Smulders, 
‘Dorp, parochie, gemeynt, gericht’, 5; Molemans, ‘De Kempische gemeente’, 77, Kappelhof, ‘Het Brabant-
se zanddorp’, 125, 130-132; Kappelhof, ‘Institutionele structuren’, 20; Van Asseldonk, De Meierij, 42, 52, 
328, 357. Er is in de literatuur veel geschreven over de herkomst van de term ‘heerdgang”, waarbij vooral 
een tweetal verklaringen domineneren. Zo is geopperd, dat ‘heerdgang’ of ‘haardgang’ voor de gang, die 
bij de telling van het aantal haarden (vuursteden, schoorstenen) in de woningen wordt gevolgd, zou staan. 
Voor een voorbeeld van zo’n telling buiten Brabant: het Schoorsteengeldregister van Leeuwaren 1606 (in 
de transcriptie van Hellinga en Engels; Fries Historisch en Letterkundig Centrum Tresoar, Archief Reken-
kamer, toegang 5 (Statenarchief ),  nr.6470; www.mpaginae.nl, geraadpleegd 3 maart 2019). Voor Brabant is 
een gangbare  interpretatie van dit begrip die van de gang van de kudde waarlangs de herder van nederzet-
ting tot nederzetting de kudde van hoeven naar de gemene gronden drijft. Zie onder meer: Ouwerling, Ge-
schiedenis der dorpen en heerlijkheden Deurne, Liessel en Vlierden, 40; De Bruijn, ‘Macht en Onmacht’, 135.
232  Kappelhof, ‘Institutionele structuren’, 20 verklaart dit uit de omstandigheid dat deze buurtschappen 
zo dicht aan de basis van de inwoners liggen, dat dit ook niet nodig zal zijn geweest. 
233  Zie bijvoorbeeld de op het niveau van de dorpsreglementen voorziene situatie voor onderscheidenlijk 
Oirschot (Oirschot 1664 I; 9.2.18) en Hoogeloon (Hoogeloon 1663/3; 10.3.12).
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nis mag worden uitgegeven.234 Kappelhof meldt in het voetspoor van Mommers, dat de 
‘hoeken’ (de plaatselijke naam voor de herdgangen van Sint Oedenrode) tot in de acht-
tiende eeuw met eigen inkomsten en schulden, een eigen kas, eigen borgemeesters en 
eigen rekeningen geheel zelfstandig zijn.235 

Ook procederen gehuchten zelfstandig, zo bijvoorbeeld circa 1650 het gehucht De 
Moosdijk tegen het bestuur van Deurne en Liessel.236

Een en andermaal wordt in de literatuur verwezen naar de in de jaren vijftig en zes-
tig van de zeventiende eeuw op financiële zelfstandigheid gerichte assertiviteit van een 
viertal gehuchten van de vrijheid Oirschot jegens het algemene bestuur van deze heer-
lijkheid en vrijheid. Er wordt op gehuchtsniveau, dus binnen eigen kring, vergaderd. 
De gehuchten wenden zich op eigen gezag rechtstreeks tot de Haagse overheid, die hun 
pretenties, voorstellen en wensen steeds in behandeling neemt. Uiteindelijk wijst die 
Haagse overheid hun verzoek om erkenning van hun zelfstandigheid af, maar verleent 
hen wel een vaste greep op en toegang tot het dorpsbestuur. Weliswaar wordt dat onder 
druk van heerlijke pretenties van de particuliere halfheer weer kort daarop te niet ge-
daan, maar een directe representatiebinding tussen de regeerders en de gehuchten blijft 
bestaan. Later schuwen die gehuchten ook verzet en opstand tegen de verkoop van delen 
van de (“hun”) gemeint ter delging van de schulden van de vrijheid niet.237 De ten tij-
de van de wording van de reglementen bestaande schuld aan uitstaande leningen wordt 
blijkens Oirschot 1662/17 en Oirschot 1664 II/9 naar evenredigheid verdeeld over de ver-
schillende gehuchten, die ook verantwoordelijk worden voor de aflossing, waarbij het 
ieder gehucht vrijstaat dat op eigen wijze te doen, mits dat “ten meesten nut (is) ende 
oirbair gedaen (wordt)”. 

Deze voorbeelden tonen op zich genoegzaam aan, dat binnen het hogere verband van 
een dorp gehuchten een eigen positie (kunnen) innemen en onder omstandigheden 
rechtstreeks aan extern rechtsverkeer (kunnen) deelnemen. Of dat overigens gedurende 
de gehele Staatse periode het geval is, verdient nader onderzoek. De sterke nadruk, die 
de Haagse overheid in haar beleid legt op het naast hoger gelegen bestuurlijke niveau 

234  NA, RvSt 1820, jaar 1661, fo. 69. De kern van de klacht van de kwartierschout is niet dàt men heerd-
gangsgewijs vergadert, maar het vermoeden, dat die vergaderingen niet over de wijze van de betaling van 
opgelegde belastingen gaat, maar voor de inzameling van geld ter ondersteuning van de Roomse geeste-
lijkheid worden benut. Hij wil daarom inzage in de notulen van deze bijeenkomsten sedert 1648 om de 
overtreders te kunnen vervolgen. De commissie constateert, dat er in dat gemelde opzicht zich wel enkele 
“excessen”  hebben voorgedaan, maar acht het tegelijkertijd bezwaarlijk om daarin wat het verleden betreft 
alsnog te voorzien. 
235  Kappelhof, ‘Institutionele structuren’, 20; Kappelhof, ‘Het Brabantse zanddorp’, 131; Mommers, St. 
Oedenrode van oude tijden tot heden, 14-17.
236  Kappelhof, ‘Het Brabantse zanddorp’, 131. In meer algemene zin: Van Asseldonk, De Meierij, 353.
237  Van Asseldonk, De Meierij, 357 (met nog andere voorbeelden van pogingen tot fiscale afscheiding el-
ders); Huiskamp, ‘Het gemene Best?’, 154-195; zie ook 9.2.18.
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van de plaatsen, zou op het zelfstandig optreden een dempende invloed kunnen hebben 
gehad. Zo beschrijft Kappelhof, dat de afzonderlijke rekeningen van de heerdgangen 
(hoeken) van Sint Oedenrode in 1665 werden samengevoegd tot één rekening.238 

Ook in dorpsreglementen komen herhaaldelijk bepalingen voor, waarin de heerdgan-
gen of gehuchten een vaste plaats krijgen in het kader van een vertegenwoordiging in het 
centrale dorpsbestuur en een afzonderlijk incasso van de belastingen, zij het dat van dat 
incasso steeds (mede onder invloed van Haagse regelgeving) één centrale rekening dient 
te worden opgemaakt. De tendens, die hieruit spreekt, is - ideëel gezegd - die van een 
streven naar een uiteindelijk voor alle partijen  acceptabel evenwicht tussen de belangen 
van de samenstellende bestanddelen van een dorp en de centrale belangenvertegenwoor-
diging van de gehele dorpsgemeenschap.  

Er is, zo kan wel voorzichtig worden gesteld, in de vorm van heerdgangen en gehuch-
ten sprake van een gemeenschap, die als collectief voor zichzelf kan en mag optreden 
en daardoor (binnen de grenzen van de eigentijdse relatie buurtschap - dorp) als rechts-
kring of -gemeenschap het wezen van het hedendaagse begrip rechtspersoonlijkheid op 
zijn minst benadert.239 In de dorpsreglementen is die erkenning ook aanwezig, zij het dat 
die reglementen primair voor de naastgelegen hogere bestuursentiteit gelden.

Zoals hierboven gezegd, zijn ‘heerdgang’ en ‘gehucht’ benamingen voor hetzelfde, een 
kleine nederzetting binnen het grotere verband van een dorp. Beide komen al in het 
midden van de zestiende eeuw als begrippenpaar voor.240  In 1627 wordt het in 25 van 
het nadien in 1649 en 1657 onverkort bevestigde dorpsreglement van Hilvarenbeek op-
genomen.241

Ook later manifesteert dat begrippenpaar zich in de dorpsreglementen, zij het dat het 
aantal vermeldingen en de periode waarbinnen beide voorkomen beperkt zijn. In het 
navolgende overzicht is dat nader aangegeven.

238  Kappelhof, ‘Het Brabantse zanddorp’, 131-132. Naar aanleiding van een opmerking van de inventari-
sator van het archief (A.R.M. Mommers) over het tijdstip van ontstaan van dit systeem in Sint Oedenrode 
(aan het eind van de zestiende eeuw), nuanceert hij dit tijdstip door zich af te vragen of hier sprake is van 
een ontwikkeling van zes afzonderlijke dorpen, hoeken genaamd, tot één grotere eenheid of van een tijdelijk 
uiteenvallen ten gevolge van de Tachtigjarige Oorlog.  
239  Kappelhof, ‘Institionele structuren’, 20 meldt (1981), dat het niet zeker is of de heerdgangen een 
rechtspersoonlijkheid vormen. Naar aanleiding van het door hem (1978)  in zijn ‘Het Brabantse zanddorp’, 
131 genoemde proces tussen het gehucht De Moosdijk tegen de regering van Deurne en Liessel (beide res-
sorterende onder de dingbank Deurne), brengt hij naar voren, dat dit er op lijkt te wijzen, dat dat gehucht 
een rechtspersoonlijkheid vormt. Mommers, St. Oedenrode, 15, gebruikt sprekend over de hoeken te Sint 
Oedenrode (zie over hoeken 2.2.3.9.3) in dit verband de term ‘rechtsgemeenschap’. 
240  Van Asseldonk, De Meierij, 42 en 43, voetnoot 126.
241  Dat betreft een bepaling over de vergoeding van de kosten van inkwartiering van militairen ten tijde 
van oorlog in de gehuchten of heerdgangen.  
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Overzicht 2.6

Voorkomen van het begrippenpaar ‘heerdgang of gehucht’ in de dorpsreglementen

Legenda: art(t). = artikel(en).

Reglement/art(t).

Hilvarenbeek 1661

 16: aanwezigheid van de gecommitteerden uit elke heerdgang of gehucht bij het afhoren van 
de rekeningen

Eersel, Duizel en Steensel 1662

 4: opsomming van de acht heerdgangen of gehuchten als basis voor de aanstelling van acht-
mannen

 5: rooster van aftreden van de achtmannen in de gehuchten en heerdgangen 

Oirschot 1662

 16: de geldelijke opbrengst per heerdgang of gehucht van de gemeente dient in de borgemees-
tersrekening te worden verantwoord

 17: proportionele verdeling van de openstaande leenschuld over de gehuchten ter afbetaling 
door die heergangen

N.B.: Oirschot 1664 II bevat in respectievelijk 8 en 9 gelijkluidende bepalingen.

Deurne 1662 (eerste concept van de inwoners)

 1: aanstelling van twee ‘hertsluijden’ uit ieder gehucht of heerdgang

  (tweede concept van de inwoners)

 5: opsomming van de elf heergangen of gehuchten

 11: aanstelling van één tot drie ‘hertsluijden’ per gehucht of heerdgang, naar gelang de   

omvang ervan
N.B.: beide bepalingen worden in 9 van het concept van de raad en rentmeester-generaal, met in-

begrip van het onderhavige begrippenpaar, samengevat. 

Bergeijk 1663

 1: opsomming van de vijf heergangen of gehuchten als grondslag voor de aanstelling van tien-
mannen
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Nistelrode 1663

 3: hoeken, heerdgangen of gehuchten als grondslag voor de aanstelling van raadsmannen
 7: rooster van vervanging van de acht raadsmannen volgens een aangegeven volgorde van de 

heerdgangen of gehuchten

Hilvarenbeek 1699/1700

 54: verkiezing van een of twee gecommitteerden uit de onderscheiden gehuchten of heerdgan-
gen

Zoals dit overzicht laat zien, komt het begrippenpaar ‘gehucht of heerdgang’ in de tekst 
van (ontwerp-)dorpsreglementen vooral in de periode van 1661 tot en met 1663 voor. De 
latere, tevens laatste vermelding van deze dubbelterm is te verklaren uit de omstandig-
heid, dat Hilvarenbeek 1699/1700 onder meer direct teruggaat op Hilvarenbeek 1661.

Buiten dat begrippenpaar komt ‘heerdgang’ in geen enkel dorpsreglement afzon-
derlijk onder eigen naam voor.242 Dit is anders met ‘gehucht’. Deze term wordt in de 
dorspreglementen een en andermaal als een op zich zelf staande term gehanteerd. Na 
1700 worden ‘gehuchten’ anders dan ‘heerdgangen’nog genoemd in Moergestel 1713/13 
en 14, Oisterwijk 1721/1 en Eersel, Duizel en Steensel 1767/10 (in combinatie met ‘hoek’) 
en 24.

Voor zover hieruit een conclusie kan worden afgeleid, kan deze met de nodige voor-
zichtigheid zijn dat in de aanduiding van kleinere nederzettingen binnen een dorp aan-
vankelijk sprake is van ‘heergangen’ en ‘gehuchten’, deze begrippen hun weg vinden naar 
een geijkte dubbelterm en in hun onderlinge betekenis uiteindelijk het gebruik van ‘ge-
hucht’ de overhand krijgt. Daarnaast is nog het begrip ‘hoek’ te stellen. 

2.2.3.9.3 Hoeken
Van Asseldonk omschrijft het begrip ‘hoek’ (variant: ‘borgemeestershoek’) als de meest 
gebruikelijke term voor de administratieve onderverdeling van een plaats in de Meie-
rij. 243 Daarnaast onderscheidt hij ook de term ‘herdgang’. Vervolgens geeft hij aan een 
administratief deel van een plaats met een eigen kas of regentencollege bij voorkeur als 
‘hoek’ aan te duiden en als equivalent daarvan ‘herdgang’, dit echter alleen als de bron-

242  De afzonderlijke vermelding van ‘heerdgang’ in 2 en 4 van het eerste concept-reglement van de inwoners 
van Deurne 1662 is direct gekoppeld aan het in 1 gehanteerde begrippenpaar ‘heerdgang of gehucht’. Het-
zelfde geldt voor Bergeijk 1663: de afzonderlijke vermelding van ‘heerdgang’ in 3 heeft zijn legitimatie in het 
in 1 gebruikte begrippenpaar, waarvan het onderdeel is. Andere ‘losse’ referenties aan ‘heerdgang’ zijn niet 
aangetroffen. 
243  Deze beschrijving is, behoudens daarbij opgenomen specifieke voetnoten, gebaseerd op: Van Assel-
donk, De Meierij, 42, 52, 157, 328 en 333.
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nen die term als zodanig gebruiken.244 Verder wijst hij er op, dat in veel plaatsen per hoek 
een borgemeester wordt aangesteld. Ook kan de indeling in hoeken de grondslag zijn 
voor hun afvaardiging naar het plaatselijk bestuur.245  Hij neemt aan, dat de indeling in 
borgemeestershoeken dateert uit dezelfde tijd als het ontstaan in de meeste plaatsen van 
de Meierij van de functie van borgemeester, te weten de zestiende eeuw. Voor die inde-
ling  veronderstelt hij dat deze hier en daar is afgeleid van een oudere indeling voor het 
omslaan en innen van de landslasten, terwijl elders sprake zal zijn geweest van een nieu-
we indeling. Gekoppeld aan een voorbeeld uit Veghel, beschouwt Van Asseldonk de in-
deling in hoeken echter vooral als een administratieve kwestie. Daarbij zal, zo neemt hij 
ook aan, voor die indeling in veel plaatsen wel rekening zijn gehouden met de geografie 
van het dorp en het patroon van sociaaleconomische cohesie. In welke mate dat aan de 
orde is, vergt naar zijn oordeel onderzoek per afzonderlijk geval. 

De visie van Van Asseldonk op ‘hoek’ behoeft inderdaad, zoals hij zelf al aangeeft, van 
geval tot geval nuancering en, zo kan daaraan worden toegevoegd, een tijdlijn. In de pe-
riode van deze studie en enkel aan de hand van de dorpsreglementen bezien wordt de 
term ‘hoek’ uitsluitend als een volwaardig synoniem voor ‘heerdgang’ en ‘gehucht’ ge-
bruikt en lijkt die term zelfs sleets te worden. 

Het begrip ‘hoek’ komt in de tekst van de dorpsreglementen slechts in een beperkt aan-
tal gevallen voor, een enkele maal exclusief, maar vaker  als equivalent van ‘gehucht’ of 
‘heerdgang’. In die zin heeft dat begrip dus nog betekenis voor de regelgeving. Indien 
in een reglement de subindeling van een plaats ter sprake komt, wordt dat echter in 
verreweg de meerderheid steeds gedaan met de begrippen ‘gehucht’ of ‘heerdgang’. De 
langere variant (borgemeestershoek) is in de tekst van reglementen in het geheel niet 
aangetroffen. In onderstaand overzicht wordt het voorkomen van het begrip ‘hoek’ in 
alle desbetreffende reglementen binnen hun context vermeld.  

244  Loon op Zand kent nog een andere aanduiding van deze fiscale indeling, namelijk in twee “districten”: 
het Straat- en Vaartkwartier. Loon op Zand 1655/ 8, 1685/8 en 1686/8. Zie ook 2.2.3.8.
245  Hij meldt daarbij, dat in Oirschot de hoeken ieder een afgevaardigde kiezen, die tezamen uit hun mid-
den een borgemeester kiezen. Dit vergt nuancering. De hoeken (in de dorpsreglementen van 1662 en 1664 
overigens uitsluitend en consequent ‘gehuchten’ of ‘heerdgangen’ genoemd) kiezen ieder een schatheffer, die 
verantwoordelijk is voor het incasso van de belastingen in het ‘eigen’ gehucht. De borgemeester functioneert 
als  ‘centrale boekhouder’. De gehuchten hebben geen eigen ‘afvaardiging’ naar het lokale bestuur. Zie daar-
over de plaatselijke strijd om onder meer de zo-even genoemde reglementen onder 9.2.18. Anders is de situ-
atie in Boxtel, getuige de verklaring van een drietal inwoners van deze baronnie over de aanstelling  sedert 
1576 van raadsmannen, die aan het plaatselijk bestuur worden toegevoegd: uit elk gehucht één raadsman, 
die door de inwoners van die “hoeck” wordt gekozen. Gehucht en hoek gelden hier overigens als synoniem. 
BHIC, Van Leefdael 6, fo. 496r-496v.
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Overzicht 2.7

Voorkomen van het begrip ‘hoek’ in de dorpsreglementen 

Legenda: plaatsnaam en jaartal verwijzen naar het desbetreffende reglement; cursief nummer naar het desbetreffende ar-

tikel; art(t). = artikel(en).

Reglement / art(t).        

St. Oedenrode 1660

opschrift: reglement mede geraamd door de gecommitteerden van de geërfden uit de vijf hoeken
13: afhoren van de rekeningen mede door de gecommitteerden van de geërfden uit de vijf 

hoeken 
24: verbod op het aangaan van leningen door de gemeente als zodanig, alsmede de uithoeken. 

 ampliatie 1661: nadere regeling inzake de zeggenschap in het plaatselijk bestuur van ge-
committeerden uit de hoeken

Hilvarenbeek 1661

10: zeggenschap van de gecommitteerden uit de zes hoeken bij incasso van de gemene mid-
delen

17: zeggenschap twee gecommitteerden uit elke hoek of gehucht bij extra omslagen; daar-
naast is in deze bepa-ling in dezelfde context ook sprake van omslagen over de heerdgan-
gen of gehuchten

N.B.: in 6 is sprake van De Vrijthof en de andere vijf gehuchten, terwijl in 16 twee gecommit-
teerden uit elke heerdgang of gehucht worden genoemd. In 2, 6, 21, 24, 30 en 34 wordt 
enkel over gehuchten gesproken. 

Hoogeloon 1663

2  tussentijdse vervanging van raadsmannen steeds uit dezelfde hoek als de vorige 

3: voordrachtsrecht raadsmannen tot de nominatie van nieuwe schepenen uit de eigen hoek 
N.B.: in 1, 4 en 26 is alleen sprake van gehuchten.

Sint Michielsgestel 1663

1: aanstelling van drie collecteurs der verpondingen, in ieder van de hoeken één.

Nistelrode 1663

3: ten aanzien van de aanstelling van raadsmannen is in dezelfde betekenis sprake van hoe-
ken, heerdgangen en gehuchten 

PS_LL_def.indd   117 19-11-20   13:16



118

N.B.: in 7 worden nevengeschikt gehuchten respectievelijk gehuchten en heerdgangen ge-
noemd, terwijl in 8 en 11 enkel van een gehucht sprake is.

Breugel 1671

2-7: regeling van de aanstelling en vervanging van de vijfmannen uit de hoeken

Boxtel 1692 (aanvullend)
2 en 7: gesproken wordt over de zeggenschap van de negen mannen, aan te stellen uit iedere hoek 

één, bij het afhoren van de rekeningen respectievelijk het aangaan van processen en bezen-
dingen

8: verkiezing en benoeming van de negenmannen, uit iedere hoek één

Eersel, Duizel en Steensel 1767

10: rooster van periodieke toedeling aan de hoeken of gehuchten van rekenmeesters en zetter.

Dit overzicht wijst uit, dat in slechts acht reglementen het begrip ‘hoek’ voorkomt. 
Daarbij gaat het steeds om bepalingen betreffende de representatie van de hoeken in de 
plaatselijke regering en hun  zeggenschap daarin dan wel om meer specifieke beleidsma-
tige zaken. Nergens wordt (nog) een koppeling naar de borgemeesters en hun incasso 
gelegd. Over de periode 1660 tot en met 1692 blijkt uit de tekst van drie  reglementen 
een volstrekte gelijkwaardigheid tussen en onderlinge verwisselbaarheid van de begrip-
pen ‘gehucht’, ‘heerdgang’ en ‘hoek’ in de zin van een kleinere nederzetting binnen een 
dorp. 

Uiteraard kan vanuit een ontwikkeling van alleen de dorpsreglementen geen algemeen 
geldende normatieve uitspraak over de ontwikkeling en eventuele teloorgang van het 
begrip ‘hoek’ worden gedaan. Wat dat betreft geldt het pleidooi van Van Asseldonk, 
dat dit van geval tot geval moet worden gezien. Het overzicht geeft wel aanleiding tot 
de gedachte, dat dat begrip, gezien bedoelde gebruiksfrequentie, langzamerhand sleets 
begint te worden. Ook het door Van Asseldonk aangehaalde voorbeeld uit Veghel, 
waarbij in 1738 bij het opmaken van het verpondingsregister de tot dan gebruikelijke 
term ‘hoek’ door ‘heerdgang’ wordt vervangen, kan in deze zin worden opgevat.246 De 
term raakt niettemin niet uitgestorven. In het laatste dorpsreglement (Eersel, Duizel 
en Steensel 1767/10) duikt deze, na bijna 70 jaar afwezigheid, weer op als equivalent van 
gehucht.

Ten slotte zij opgemerkt, dat het onderscheid tussen ‘heerdgang’, ‘gehucht’ en ‘hoek’ 

246  Van Asseldonk, De Meierij, 52.

PS_LL_def.indd   118 19-11-20   13:16



119

ook voor de Haagse overheid lijkt te vervagen. In een resolutie van de Raad van State 
van 20 september 1736 worden als synoniem: “haartgang, hoek of gehugt” genoemd. 247

2.2.3.9.4 Rotten
De indeling naar rotten van een lokale openbare entiteit is een territoriale onderverde-
ling op basis van daaraan specifiek toegekende taken. 248 Een rot kan samenvallen met 
een heerdgang als die niet te groot is; een omvangrijke heerdgang kan meer rotten om-
vatten.249 De leiding ligt bij de rotmeesters of kapiteins.250 Smulders noemt als taken van 
een rot bewaking, toezicht en leiding bij “’t gemeynswerk” en brandweer. Van Asseldonk 
kent nog als taak het zorgen voor een evenredige verdeling van de lasten bij militaire vor-
deringen tot levering van goederen en inkwartiering en bij militaire graafwerken voor de 
nodige karren, paarden en gravers.  

In de genese en uitvoering van dorpsreglementen hebben de rotten en hun leiding, op 
één kenbare uitzondering na, geen rol gespeeld. Ook worden de rotten op twee uitzon-
deringen na niet in de reglementen zelf vermeld. 

De eerst bedoelde uitzondering doet zich voor in Oirschot wanneer op basis van het 
kersverse reglement de benoeming van schepenen in de gehuchten wordt voorbereid. In 
het door de Staten Generaal in 1662 vastgestelde reglement is die gehuchten in artikel 
3 precies toegewezen welke en hoeveel functionarissen (schepenen, gezworenen, raads-
mannen, kerk- en armmeesters) in de plaatselijke regering aan een gehucht zijn gekop-
peld en is aan de gehuchten daartoe een voordrachtrecht toegekend. Dit nieuwe systeem 
zet de plaatselijke heer door geen rekening te houden met diens benoemingsrecht bij de 
aanstelling van deze functionarissen buiten spel. Als hij niettemin  zijn recht bij de eer-
ste nominatie door de heerdgang De Kerckhoff tracht uit te oefenen, wordt hij daartoe 
door de kapitein van die heerdgang tegengehouden. 251 Hierop bepleit de heer bij de Sta-
ten Generaal aanpassing van het reglement.252 Uit dit voorval mag wel worden afgeleid, 
dat in ieder geval genoemde kapitein (getuige het gebruik van die titel) als vertegen-
woordiger van de burgerwacht bij de organisatie van de nominatie betrokken is geweest.

247  GPB 6, 1287.
248  Deze beschrijving is, behoudens daarbij opgenomen specifieke voetnoten, gebaseerd op: Smulders, 
‘Dorp, parochie, gemeynt, gericht’, 5 en Van Asseldonk,  De Meierij, 42, 230 en 232.
249  Voor Vught meldt Kappelhof, ‘Het Brabantse zanddorp’, 130, dat rot aldaar de betekenis van heerd-
gang heeft.
250  Smulders, ‘Dorp, parochie, gemeynt, gericht’, 5 stelt (zonder bewijs- en bronvermelding) de rotten 
onder rotmeesters en deze onder de leiding van een kapitein.
251  Deze functionaris wordt alleen kapitein van deze heerdgang genoemd; blijkens Lijten, ‘Oirschotse 
zoenaccoorden’, 61, noot 5 behelst deze functie het zijn van hoofdman van een soort burgerwacht van deze 
heerdgang.
252  Zie uitvoeriger 9.2.18.
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Voor wat betreft de reglementen zelf geldt, dat in Tilburg 1732/29 sprake is van de “capi-
teyns uyt de respectieve ycken met haere manschap” met hun plicht om de drossaard te 
assisteren in diens taak tot de opsporing, gevangenhouding en executie van landlopers 
en andere ongewenste personen.

De enige keer dat rotten als zodanig in een dorpsreglement voorkomen (Eersel, Duizel 
en Steensel 1767) is tevens de laatste keer. Dit geschiedt in 78 door middel van een ver-
wijzing naar een besluit van de Raad van State uit 1755.253 Het gaat daarbij om de inzet 
van de plaatselijke rotten bij de aanleg van wegen en de toewijzing aan elk rot of diens 
kapitein van het aan te leggen of te onderhouden weggedeelte. De boete bij nalatig on-
derhoud kan op de kapitein of rotmeester worden verhaald, die die boete op zijn beurt 
op de nalatige rotgezellen mag verhalen. Andere taken van de rotten worden in dit be-
sluit niet benoemd. In 20 is sprake van het patrouilleren van de rotten ter wering van va-
gebonden en de aanleg en het beplanten van verbindingswegen (van plaats naar plaats). 
Bij de eerste taak genieten de rotten van gemeentewege “eenige genever”, bij de tweede 
“twee of drie tonnen biers”. Daarentegen wordt geen vergoeding genoten bij het onder-
houd en het herbeplanten van die wegen.

2.3 Plaatselijk bestuur en actoren

2.3.1 Inleiding
In dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van de plaatselijke bestuurden en bestuur-
ders en de overlegvormen tussen beiden.254 Hoewel die beschrijving op institutioneel ni-
veau geschiedt, is deze geen schets van een uniform, voor alle plaatsen direct geldend 
bestuursmodel: ondanks alle onderlinge en vaak substantiële overeenkomsten, zijn de 
verschillen onderling van plaats tot plaats legio.  

Voor een aantal functionarissen (onder wie de drossaard, schepenen en secretaris) 
geldt dat zij vanuit hun functie zowel bij de plaatselijke rechtspraak betrokken zijn als in 
het plaatselijke bestuur figureren. In de onderstaande verkenning ligt voor hen het ac-
cent op hun bestuurlijke functie. 

2.3.2 Perspectief van de beschrijving 
Binnen het kader van een min of meer algemeen eenduidige structuur van het openbaar 
plaatselijk bestuur zijn in de periode van deze studie bewegingen zichtbaar in de organi-
satie, samenstelling en taakattributie van dat lokale bestuur. De vraag dient zich daarom 

253  Kopie van deze resolutie in BHIC, LTK 63, d.d. 3 april 1755.
254  Er is nogal wat (verspreide) literatuur, die deze instellingen en functionarissen in hun historische ont-
wikkeling en onderlinge samenhang belicht. Omdat het in deze studie slechts gaat om een verkenning, is 
er voor gekozen om in beginsel alleen aan recent werk, dat op zijn beurt naar die eerdere studies verwijst, 
te refereren.    
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aan of, en zo ja in welke mate, het zinvol kan zijn om wat hierover wordt beschreven ook 
te toetsen aan algemene theorieën omtrent gemeentevorming, zoals deze in de (sociaal-)
historische literatuur zijn ontwikkeld.

In haar recente Gemeint en Gemeenschap heeft Van Zalinge-Spooren in het kader van 
een theoretische kaderstelling de relevantie voor haar studie van de theorievorming op 
het terrein van de gemeentevorming aan de hand van een uitgebreid literatuuronder-
zoek geanalyseerd.255 Na een korte schets van visies uit de Verlichting en de aansluiten-
de Romantiek werkt zij vooral de sedert het midden van de vorige eeuw in het Duitse 
taalgebied door Karl Siegfried Bader en vervolgens Peter Blickle in hun in dit opzicht 
relevante kernoeuvre ontwikkelde visies uit. Bader (1957-1973) ziet als oorsprong van de 
Gemeinde of dorpsgemeente de samenlevingsvormen in dorpsverband waarbij men ei-
gen rechtsregels mag maken en ook daadwerkelijk maakt. De wetgevende bevoegdheden 
zijn voortgekomen uit verschillende structuren, zoals buurschappen en hofgenootschap-
pen, waarop de lokale samenleving is gebaseerd. Bij het functioneren van de samenle-
ving binnen die diverse structuren bouwt zij eigen wetgevende bevoegdheden op. In 
deze visie staat autonomie of zelfbestuur van de dorpsgemeente voorop; er is geen spra-
ke van een van staatswege gedelegeerde taak. Zo’n van staatswege gedelegeerde taak is 
onverenigbaar met de idee dat de dorpsgemeente zich op lokaal niveau vanuit de dorps-
gemeenschap heeft ontwikkeld. Blickle (1981, 1988, 1991, 2000) ijkt de term Kommu-
nalismus, waarbij hij de ontwikkelingen in dat verband over de periode van 1300 -1800 
beschrijft.256 Deze periode kenmerkt zich door een strijd tussen overheid en onderdaan 
over de zakelijke vastlegging, functionele verdeling en ethische motivering van staatsza-
ken. Die strijd speelt zich op drie niveaus af. Op lokaal en territoriaal niveau gaat het 
om positieve integratie; het derde niveau is dat van negatieve integratie ten gevolge van 
opstanden.

Op het eerste niveau, dat van de gemeentevorming, ontstaan tussen 1200 en 1300 co-
operatieve organisaties die gerechtigd en in staat zijn om binnen de eigen territoriale 
gemeenschap publieke taken uit te oefenen. Dit uit zich onder meer in veranderingen 
in de economische, sociale en politieke organisatie binnen de gemeenschappen. Voor 
de politieke organisatie gaat Blickle ervan uit dat de gemeentelijke ordening is geba-
seerd op gelijkheid van de volberechtigde gemeenteleden. Het tweede niveau wordt 
gevormd door de vertegenwoordiging van de inwoners in de territoriale standenver-
gadering. Op het negatieve derde niveau figureren opstanden, waarbij de onderdaan 
zich verzet tegen facetten van de vroegmoderne staat, zoals belastingen en centrale 
wetgeving. Kommunalismus vult Blickle nader in “met de (economische) vrijheid tot 

255  Van Zalinge-Spooren, Gemeint en gemeente. 27-34 en 60-63.
256  Zie voor een korte analyse van het werk van Blickle ook:  Wassink, Van stad en buitenie, 17-18.
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uitoefening van arbeid onder eigen verantwoordelijkheid binnen het agrarische of am-
bachtelijke familiebedrijf, gepaard gaande aan politieke erkenning van de huisvaders 
binnen het institutionele kader van een gemeente”. Het is geen abstract concept voor 
allerlei verschillende vormen van gemeenten, maar de aanduiding voor politiek ge-
vormde gemeenten die over een eigen, autonome basisvorm van wetgevings-, gerechts- 
en strafcompetentie beschikken.

Van Zalinge-Spooren concludeert, dat zowel de visie van Bader als die van Blickle de 
Peellandse gemeenschappen diskwalificeert als zuiver communalistische gemeenschap-
pen. De bevoegdheden die deze gemeenschappen uitoefenen zijn ‘immers’ gedelegeerde 
bevoegdheden en geen vorm van autonoom zelfbestuur. Omdat in het algemeen kan 
worden gezegd, dat de geografisch bij elkaar horende gemeenschappen binnen het ge-
hele district van de Meierij, ondanks alle onderlinge verschillen, grosso modo een zelfde 
of vergelijkbare ontwikkeling hebben doorgemaakt, kan deze conclusie zonder bezwaar 
naar de drie andere kwartieren van de Meierij van ’s-Hertogenbosch worden geëxtrapo-
leerd en is deze ook voor de voorliggende studie bruikbaar. 

Wel merkt Van Zalinge-Spooren op, dat andere elementen nog wel op die Peellandse 
gemeenschappen van toepassing zijn, waarbij zij met name verwijst naar de gemeente als 
een corporatief-coöperatieve organisatie van huisvaders die openbare functies uitoefe-
nen binnen een relatief gesloten nederzettingseenheid. Verder wijst zij er op, dat de visie 
van Blickle laat zien dat er van een voortdurende ontwikkeling sprake is, waarbij de Peel-
landse gemeenschappen, die dus niet aan het ideale model voldoen, toch verschillende 
fasen ervan doorlopen hebben. In haar analyse besteedt Van Zalinge-Spooren ten slotte 
aandacht aan het werk van Wunder. Waar Blickle de nadruk legt op de strijd tussen staat 
en onderdanen, zoekt Wunder vooral de verbindende factoren die voor het ontstaan 
van dorpsgemeenten zorgen, te weten 1. de organisatie van de productie, 2. de asym-
metrische relaties tussen leden van de gemeenschap en de heer, waarbij wederkerigheid 
een grote rol speelt, 3. het plaatsgebonden samenwonen en leven, en 4. de godsdienst. 
De verhouding tussen deze factoren en de veranderingen daarin bepalen de vorm van 
de gemeenschap, het verband tussen de gemeenteleden, het ontstaan van conflicten en 
daardoor mede de bestaansmogelijkheid van gemeenschappen. Ten slotte betoogt Van 
Zalinge-Spooren, dat de visies van Blickle en Wunder oog hebben voor de rol van de ge-
meenten binnen de vorming van de staat en daardoor tegenwicht bieden aan de opvat-
tingen die staatsvorming slechts als een top-down beweging zien. 

Kernpunt in de theorie van Blickle is dat er, wil er sprake zijn van communalisme, een 
vorm van gemeentelijke autonomie moet zijn. Van Zalinge-Spooren stelt, dat dit aspect 
de Peellandse gemeenschappen als communalistisch uitsluit, een conclusie, die, zoals 
gezegd, tot alle geografische samenlevingen in de Meierij kan worden uitgebreid. Niet-

PS_LL_def.indd   122 19-11-20   13:16



123

temin oordeelt zij, dat die theorie daarmee niet waardeloos is geworden voor het onder-
zoek naar lokale gemeenschappen in deze regio. Deze maakt duidelijk dat veel aspecten 
bij de vorming van die samenlevingen van belang zijn en dat er sprake is van een voort-
durende ontwikkeling in interactie tussen en in wederkerigheid met top-down (alleen de 
staat beïnvloedt de ontwikkelingen op lager bestuurlijke niveau)  en bottom-up (de lage-
re bestuurlijke niveaus beïnvloeden de staatsvorming) bewegingen. Dit werkt zij voor de 
lokale gemeenschappen uit in de tendens waarbij het bestuur door middel van bestuur-
lijke organen wordt uitgeoefend met als centrale opdracht het bevorderen van een ‘goede 
politie’.257 ‘Goede politie’, met als uitgangspunt de ordening van de gehele samenleving 
tot welzijn van de leden ervan, verklaart waarop het gezag van bestuurders berust en wat 
hen het recht geeft om binnen een gemeenschap bindende regels te stellen. De verster-
kende interactie tussen bestuur en inwoners verklaart op haar beurt de manier waarop 
de lokale bestuurders invulling aan hun gezag geven (en, zo kan daaraan worden toege-
voegd, kunnen dan wel behoren te geven).

Van Zalinge-Spooren betoogt, dat het corporatieve karakter van de gemeenschappen 
als uitgangspunt voor onderzoek naar lokale gemeenschappen kan worden genomen, 
omdat het idee van goede politie daarop aansluit. Het lokale gezag, zo stelt zij verder, 
is echter niet oorspronkelijk autonoom, maar afgeleid van heerlijk of hertogelijk gezag. 
Slechts wat niet indruist tegen algemene, door de hogere overheid gestelde regels mag 
door het corpus van en voor de eigen gemeenschap ingevuld worden. Die ‘eigen’ autori-
teit wordt in de loop der tijd naar steeds meer aspecten van die samenleving uitgebreid. 
Daar staat wel tegenover dat de basis van dat gezag steeds meer slinkt, omdat de orde-
ning wordt uitgeoefend door een in omvang afnemende groep personen. 

De theorieën van Bader, Blickle en anderen over de gemeentevorming bestrijken de pe-
riode van grofweg 1300 tot 1800. Dat is beduidend langer dan het tijdvak van deze studie 
van ongeveer 1600 tot 1800. Dit is de periode, waarin de Meierij van ’s-Hertogenbosch 
als onderdeel van het noordelijke deel van het hertogdom Brabant nog eerst bijna vijftig 
jaar formeel deel van dat hertogdom is en daarna, vanaf 1648 (vrede van Münster), deel 
van Staats-Brabant onder het directe gezag van de Staten Generaal  uitmaakt. Tussen 
beide periodes ligt nog een diffuus overgangstijdvak van 1629-1648, te weten de periode 
van de retorsie waarbij de Spaanse en de Haagse overheid elkaar het feitelijke gezag over 
deze regio en haar plaatsen betwisten.258 Het is een periode waarin voor de lokale over-

257  Zie over de functie ‘politie’ als begrip ook 6.2.3. Dit begrip sec duidt de overheidstaak als zodanig aan; 
‘goede politie’ staat voor het realiseren van die taak als beleidsopdracht, namelijk het bevorderen daarvan. 
Van Zalinge-Spooren duidt dit begrip nader met een verwijzing naar de studies van Coopmans en Jacobs. 
258  De korte typering van de bestuurlijk-organisatorische positie van de Meierij en van de plaatsen bin-
nen dit district tussen 1600 en 1800 is, zonder nadere referenties op detailniveau, gebaseerd op vooral de 
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heden en gemeenschappen de dominantie van hogere regelgeving voor de ordening van 
lokale aangelegenheden meer en meer toeneemt, dit uiteraard ten koste van de plaatse-
lijke autonomie. Het bottom-up perspectief van de Kommunalismus-theorie raakt voor 
deze aspecten achter de horizon van de historische werkelijkheid. 

De Staten Generaal worden bijgestaan door de Raad van State, die onder meer op finan-
cieel en fiscaal gebied direct jegens de plaatsen in de Meierij regelgevende en uitvoerende 
voorzieningen kan treffen. Beide zijn gevestigd in Den Haag, net zoals de Raad van Bra-
bant, die als hoogste rechtsinstantie geldt. Deze Raad behandelt, vaak in eerste aanleg, 
lokale bestuurlijke geschillen. Al wat het bestuur van de lokale gemeenschappen aan-
gaat, komt uiteindelijk en vaak dus rechtstreeks in ‘Den Haag’ terecht. Het zorgt voor 
een constante stroom van rechtstreekse verzoeken en adressen aan genoemde colleges, 
zelfs zo, dat de Staten - ook vanuit een welbegrepen eigenbelang - maatregelen nemen 
om deze instroom te reguleren. 

Dit alles wordt nog versterkt door de omstandigheid, dat er, zeker aanvankelijk, for-
meel tussen de plaatsen in de Meierij en ‘Den Haag’ geen middenbestuur bestaat. Wel 
zijn er op deelterreinen Staatse functionarissen met specifieke bevoegdheden op het ge-
bied van onder andere de afdracht en het incasso van de landelijke belastingen. Een 
bijzondere positie nemen daarbij de Raad en rentmeester-generaal en de Leen- en Tol-
kamer in, die, naast hun oorspronkelijke taken op het gebied van het beheer van en toe-
zicht op de domeinen, in de loop der tijd, vooral tegen het einde van eerste kwart van 
de achttiende eeuw, nieuwe taken ten aanzien van een (repressief ) toezicht op de finan-
ciën van de Meierijse plaatsen krijgen. Die taken zullen op hun beurt deels formeel, 
deels in de praktijk verder evolueren tot een breder toezicht op de lagere overheden, een 
toezicht dat gedeeltelijk rechtstreeks zelf kan worden uitgevoerd en voor een ander deel 
in de vorm van advisering en rapportering aan de Haagse overheid gestalte krijgt. De 
nieuwe taken op het uiteindelijk brede terrein van toezicht op en mogelijkheid tot di-
rect ingrijpen in lokale aangelegenheden kunnen wat betreft de uiteindelijke positie van 
de Raad en rentmeester-generaal en de Leen- en Tolkamer als ‘middenbestuur’ worden 
gekwalificeerd 

De rol van direct in een lokale context werkzame Staatse functionarissen, zoals de 
kwartierschouten in de Statendorpen of hun plaatsvervangers, alsmede de plaatselijke 
secretarissen worden hier nog slechts volledigheidshalve vermeld. 

Kortom, in alle opzichten is de bestuurlijke wervelkolom van de lagere overheden in  
eenrichtingsverkeer op ‘Den Haag’ gericht. 

eerste drie hoofdstukken van deze studie. Voor zover nodig wordt ook naar andere onderdelen van deze stu-
die verwezen.  
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Voor de periode 1600 – 1800 geldt, dat ter plaatse in de Meierij de gemeentevorming in 
min of meer onderling vergelijkbare vaste organisatiestructuren al haar beslag heeft ge-
kregen en feitelijk is voltooid.259 

In beginsel laat ‘Den Haag’ die bestaande structuren en de daarbij behorende bestuur-
lijke bevoegdheden in stand, maar in de praktijk niet ongemoeid. Dat laatste geldt niet 
alleen op het moment dat oude rechten en bevoegdheden in strijd worden geacht met 
Haagse inzichten en regelgeving. Er ontwikkelt zich in de loop der tijd regelgeving, die 
de gemeenschappen ten plattelande steeds meer met handen en voeten aan Haagse re-
gels bindt. In de eerste jaren wordt vooral ingezet op vestiging van het nieuwe gezag 
binnen de dorpsbesturen. Er komen, culminerend in het Reglement op de politieke 
reformatie (1660), voorschriften om de reformatie in de verschillende besturen te in-
troduceren en te handhaven. Het principe van dit reglement blijft de gehele periode 
onveranderd, maar de toepassing ervan verschilt naar tijds- of plaatselijke omstandig-
heden dan wel anderszins naar bevind van zaken. Ook op andere terreinen laat de over-
heersende invloed van Haagse regelgeving zich gelden. Dat is lang niet altijd een gevolg 
van ingrijpen in afzonderlijke plaatselijke situaties, maar naar mate de tijd verstrijkt uit 
dit zich steeds meer in voor alle plaatsen geldende uniforme en stringenter en gedetail-
leerder wordende regels. Voor deze plaatsen bestaat wel enige vorm van beïnvloeding op 
de wording van regelgeving, onder meer door de mogelijkheid om initiatiefvoorstellen 
daartoe te doen. Ook kunnen plaatsen via vaste of gelegenheidsprocedures zich laten ho-
ren door hun voorstellen en bedenkingen in te brengen. 

Het nieuwe gezag van ‘Den Haag’ over de Meierij komt ook op andere manieren tot 
uiting. Plaatsen, die nog op eigen autoriteit regels (menen te) kunnen stellen voor de 
eigen huishouding, leggen deze regels alsnog ter fiattering aan de Staten Generaal of de 
Raad van State voor, op deze wijze zelf iets van de eigen autonomie inleverend en prece-
dentwerking in de hand werkend.260 

259  Op kleine schaal zijn nog wel pogingen ondernomen om daarin verandering te brengen, maar grootse 
gevolgen heeft dat niet gehad. Zie voor zo’n poging het (in de hoofdgedachte uiteindelijk mislukte) streven 
van de gehuchten van Best om zich in een vorm van zelfstandigheid van Oirschot los te maken in 9.2.18.
260  Zie voor enkele in deze studie besproken voorbeelden: 2.4.5. (Haagse goedkeuring van een Hilvaren-
beeks besluit inzake de benoeming van borgemeesters) en 3.3.1 (de Staten Generaal keuren op verzoek een 
ordonnantie van het Woenselse bestuur over de toelating van nieuwe inwoners goed). Het gaat daarbij niet 
alleen om zaken die de bestuurlijke huishouding van een plaats betreffen, maar ook aangelegenheden, waar-
op van oudsher binnen gegeven bevoegdheden een betrekkelijke vorm van zelfbestuur bestaat. Zie - ook 
bij wijze van voorbeeld - in dit verband 4.10.4.3, waar sprake is van de goedkeuring in 1718 door de Staten 
Generaal als hoogste souverein (en dus niet in de hoedanigheid van halfheer) van de jaargeboden van Oir-
schot. Een ander en ouder voorbeeld is het ingrijpen van de Raad van Brabant in 1665 in de jaarkeuren van 
Deurne, waarin deze enkele bepalingen als strijdig met Haagse regelgeving schrapt. Zie hierover Van Zalin-
ge-Spooren, Gemeint en Gemeenschap 82-85, alsmede hierna 9.3.3. Uit deze voorbeelden blijkt overigens te-
vens dat de achterliggende redenen onderling wel steeds verschillen. Deze vorm van interactie tussen lokale 
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De groei van Haagse regelgeving is exponentieel en soms zelfs explosief te noemen. In 
haar verschijning wordt zij in de loop der jaren intensiever, verfijnder en gedetailleerder. 
Het gaat zelfs zo ver, dat een Staats college als de Leen- en Tolkamer in 1766 in het kader 
van de voorbereiding van een nieuw dorpsreglement voor Eersel, Duizel en Steensel de 
Raad van State voorstelt om een dergelijk reglement niet alleen voor deze dorpen, maar 
voor alle plaatsen in de Meierij vast te stellen. Haar argument daartoe is dat haar vele 
klachten hebben bereikt over de ondoorzichtigheid van allerlei bestaande Haagse regel-
geving. De Raad van State neemt dit voorstel weliswaar niet over, maar het Eerselse re-
glement van 1767 bevat meer dan ruim honderd verschillende verwijzingen naar Haagse 
regels. Het laat zich verstaan, dat dit reglement een voorbeeldfunctie gaat vervullen.261  

Het beeld, dat hieruit al met al voor de lokale gemeenschappen opdoemt, is dat van een 
steeds verder afkalvende vrijheid tot zelfbestuur binnen van overheidswege verleende 
grenzen. De status van een plaats, vooral het onderscheid in Statendorpen en heerlijkhe-
den, maakt daarbij, op een enkele hoge uitzondering na, niets uit: voor beide laat ‘Den 
Haag’ gelijkelijk haar gezag gelden.262 Het is onder dit van een van ‘Den Haag’ afhanke-
lijk bestuurlijk gesternte  dat hierna de institutionele aspecten van het bestuur en van de 
wijze van besturen in de plaatsen in de Meierij worden beschreven.  

2.3.3 De kring van de bestuurden
In de volgende onderdelen komen tegen de achtergrond van hun voorkomen in de 
dorpsreglementen de begrippen, waarmee de bestuurden binnen een lokale entiteit wor-
den aangeduid, aan de orde. Het gaat daarbij zowel om de termen, die de collectiviteit 
van die bestuurden als meer specifieke groepen daarbinnen aanduiden. In aansluiting 
daarop komt hun betrokkenheid bij het bestuur van een lokale gemeenschap en de wijze 
waarop deze wordt geëffectueerd ter sprake.  

2.3.3.1 Gemeente
Hiervoor is al enkele keren in de context van een lokale bestuursentiteit het begrip ‘ge-
meente’ genoemd. Het dient te worden onderscheiden van zijn andere betekenis, te 
weten die van gemeint, de bij een of meer in een territoriaal bestuursverband georgani-
seerde entiteiten behorende gemene gronden.263 

gemeenschappen en de hoge overheid, waarbij de eersten als het ware bescherming en rechtszekerheid zoe-
ken  bij de hoge overheid verdient nader te worden onderzocht. 
261  Zie over dit reglement uitgebreider 3.4.2, 4.13.8, 5.3.6.2, 9.2.7 en 10.2.7.
262  Zie voor zo’n uitzondering 3.5.5 en 3.3.10.7.
263  Aan de hand van wat over het thema ‘gemeint’ in de dorpsreglementen wordt voorzien zou kunnen 
worden gesteld, dat dat thema in de periode van deze studie als zodanig geen onderdeel van de ‘staatkun-
dige’ ordening (meer) is. Slechts enkele aspecten met betrekking tot het beheer en de exploitatie van de ge-
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Het begrip ‘gemeente’ staat in zijn eerste betekenis voor een lokale gemeenschap of 
samenleving met een buitengrens ofwel voor de gezamenlijkheid van alle inwoners bin-
nen een bestuurlijk-territoriaal verband. Het zegt daarbij nog niets over hoe die gemeen-
schap bestuurlijk is georganiseerd. Van Asseldonk wijst er op, dat tijdens het Ancien 
Régime (circa 1450 tot circa 1800) niet alle “gemeyntens” in de zin van dorpsgemeen-
schappen als algemeen bestuurlijk ressort kunnen worden beschouwd, omdat naar zijn 
waarneming een gemeente in de zin van een gemeenschap niet tevens steeds als zo’n al-
gemeen bestuurlijk ressort voorkomt.264 

Die waarneming laat onverlet, dat in het kader van deze studie over dorpsreglementen 
geen begrip ‘gemeente’ is aangetroffen dat niet samenvalt met die van ‘dorp’, ‘vrijheid’ 
of ‘heerlijkheid’ of zelfs het meer neutraal gestemde ‘plaats’.

Niettemin is er tussen beide een verschil te constateren. ‘Gemeente’ wordt nimmer 
als zelfstandige aanspreektitel voor een bestuurlijke entiteit gehanteerd, dat blijft voor 
die andere termen gereserveerd. De term ‘gemeente’ komt in het in 2.2.3.6 opgenomen 
indicatieve Overzicht 2.5 inzake de wijze waarop dergelijke entiteiten door de Haagse 
overheid in hun regelgeving worden benoemd als zodanig niet voor.265 Wel pretenderen 
degenen, die zeggen voor de belangen van alle ingezetenen tezamen op te komen na-
mens de gehele gemeente, dat is dan namens de gehele gemeenschap te spreken.266 

Ook in de benaming van de dorpsreglementen figureert ‘gemeente’ behoudens één 
uitzondering, niet als directe adressaat. Die uitzondering betreft Asten 1666, dat volgens 
zijn opschrift strekt tot “ten meesten profijte deser gemeijnte”. Daarnaast komt het be-
grip slechts een enkele maal in een taalkundig verwante duiding of in een samengesteld 
begrip voor. Boxtel 1657, opgesteld op gezag van de heer, pretendeert “tot het voordeel 
ende welstant onser onderdanen int gemeijn” te zijn. Het concept-Deurne 1662 van de 
plaatselijke oppositie beoogt een “ordre nopende de regieringhe ende administratie van 
de gemeijne dorpspenningen” in die heerlijkheid. Blijkens hun opschrift gaan Hilva-
renbeek 1699 en 1700, Oss 1700, concept-Berlicum 1701 en ontwerp-Geffen 1702, een  door 
filiatie samenhangende groep van reglementen, over “het beleijt der finantien en ge-
meentens saken”. Bij die van Hilvarenbeek en Oss ligt de focus daarbij op de “gemeen-

meint dringen tot die reglementen door. Zie daarover 7.4.9. Over de gemeint is in het verleden reeds het 
nodige gepubliceerd. Recente gedetailleerde studies in dat verband: Van Asseldonk, De Meierij, Vera, Ge-
mene gronden en Van Zalinge-Spooren, Gemeint en gemeente. 
264  Van Asseldonk, De Meierij, 46, 359-360. Zie over de betekenis, die hij aan ‘algemeen bestuurlijk res-
sort’ geeft, deze studie passim, in het bijzonder de op 360 gegeven omschrijving. 
265  Dit wordt tevens bevestigd door een steekproef in de digitale database van het BHIC op aldaar be-
rustende resoluties van de Staten Generaal en Raad van State, alsmede onderdelen van de archieven van de 
raad-rentmeester-generaal der Domeinen en de Leen- en Tolkamer (steekproef 1 pagina per 10;.november 
2017).
266  Willekeurig voorbeeld: in een rekest aan de Raad van State (1663) beweren geërfden en inwoners  van 
Nistelrode in feite namens de gehele gemeente van het dorp te spreken. Zie 9.2.17.
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tens saken der vrijheijt”. Bladel 1724, ten slotte, reguleert “het beleyt der financien en 
gemeyntens saken in den dorpe”.267

Een laatste aspect, dat aandacht verdient  is dat ondanks hun aller verschillende her-
komst ‘gemeente’ in gelijkwaardige nevenschikking (door middel van het voegwoord 
‘of ’) met de andere entiteitsbegrippen wordt vereenzelvigd. Dit geschiedt op twee ni-
veaus, uit een hogere naar een lagere regeling en binnen eenzelfde regeling. 

Een treffend voorbeeld van begripssubstitutie tussen Haagse regelgeving en een regle-
ment laat Heesch 1691/16 zien. Dit artikel refereert aan de resolutie van de Staten Gene-
raal van 30 oktober 1674, die de “steden en plaatsen in de Meierij van ’s-Hertogenbosch” 
verbiedt om zonder machtiging van de Staten Generaal te procederen. In genoemd re-
glementsartikel wordt die adressering van de Staten vervangen door “gemeintens” en de 
toepasbaarheid van die resolutie voor Heesch zelf als ‘gemeente’. Een vergelijkbare sub-
stitutie betreffende dezelfde resolutie van 1674 doet zich voor in Haren 1703/25, waarin 
het procederen ten laste van de gemeente aan banden wordt gelegd, op identieke wijze 
nagevolgd door het daaraan verwante ontwerp-Kessel circa 1705/20.

In de dorpsreglementen zelf komt nevenschikking van ‘gemeente’ met alle andere en-
titeitsbegrip-pen voor. Dit leidt tot samengevoegde begrippenparen in de hierbij aan-
gegeven volgorde: ‘gemeente of vrijheid’ (Oirschot 1662/21, 25 en 29; Oirschot II 1664/15, 
19), ‘vrijheid of gemeente’ (Oisterwijk 1721/47), ‘dorp of gemeente’ (Veghel 1662/23; Hoog-
eloon 1663/9; Loon op Zand 1685/12 en 1686/12; Hilvarenbeek 1699/1700/41) en ‘heerlijkheid 
en gemeente’ (concept-Deurne heer 1663/11 en 13) en ‘gemeente of heerlijkheid’ (concept-
Nuland 1693I/13 en 21 en 1693II/15 en 22). Een dergelijke onderlinge uitwisselbaarheid is 
ook waar te nemen bij het gebruik van synoniemen als dorps- of gemeentepenningen.268 

Slechts een enkele keer komt in de reglementen ‘gemeente’ in directe verbinding met de 
naam van een heerlijkheid of Statendorp voor: de gemeente van Hilvarenbeek (Hilva-
renbeek 1661/3),  die van de gemeenten Duizel en Steensel (Eersel c.a. 1662/8), gemeente 
van Deurne (1e concept inwoners 1662/21), en de gemeente van Heesch (Heesch 1691/19). 
In al deze gevallen geldt echter, dat ‘gemeente’ geen synoniem voor heerlijkheid of Sta-
tendorp is, maar de aanduiding van de collectiviteit van de inwoners. 

In ‘heerlijke’ reglementen spreken de onderscheiden heren wel over een directe band 
tussen hun heerlijke macht in relatie tot de collectiviteit van de bevolking van die heer-
lijkheid. De heer van Asten laat in Asten 1666/24 weten, dat hij met dit reglement zijn 
“oprechten ijver (voor de) welvaert van sijn gemeente” toont. Tegelijkertijd laat hij niet-
temin ook weten, dat als bij nader inzien een van de bepalingen in strijd blijkt te zijn 

267  Zie hierover ook het in 4.2. opgenomen Overzicht 4.1.
268  Zie hierover verder 2.2.3.3.
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met zijn heerlijke macht of bevoegdheden, die bepaling al bij voorbaat is ingetrokken. 
In Asten 1719/27 wordt deze bepaling onverkort herhaald. In concept-Tilburg 1723, gefor-
muleerd als uitgaande van de heer en daarom in veel bepalingen sprekend over “onse 
heerlijkheden”, is in 1 ook sprake van “onse heerlijckheijt van Tilborg of der selver geme-
ijnte” en “onse heerlijckheijt en gemeijnte”. In 17 wordt alleen aan “onse gemeijnte van 
Tilborg ende Goirle” gerefereerd. Een dergelijke bezitsuiting (‘onze Statendorpen’) komt 
bij de Haagse overheid niet voor.269 Ook in het geval die overheid als halfheer tezamen 
met de halfheer van Oirschot tot een reglement op de aanstelling van het plaatselijk be-
stuur (1664) komt, wordt in 1 enkel in neutrale termen verwezen naar de status van die 
plaats, te weten vrijheid en heerlijkheid.

2.3.3.2 Corpus

2.3.3.2.1 Inleiding 
‘Corpus’ (Latijn: lichaam)270 staat zowel voor de collectiviteit, de gemeenschap van in-
woners binnen een lokaal-geografische entiteit als voor de exclusieve bevoegdheid van de 
bestuurders die gemeenschap te besturen.271 Over deze hier als stelling geponeerde des-
criptio van ‘corpus’ wordt in de (recente) literatuur verschillend gedacht. 

Met verwijzing naar voorbeelden uit 1556 en 1587 betoogt Van Asseldonk dat er dan 
ten plattelande nog vooral ad hoc colleges bestaan, die door de plaatselijke ‘gemeynte’ 
te representeren namens die gemeenschap optreden. Vanaf het einde van de zestiende 
eeuw wordt daarvoor volgens hem de gebruikelijke aanduiding, dat dergelijke colleges 
’het corpus van het dorp’ ‘representeren’ ofwel vertegenwoordigen.272 Op grond hiervan 
stelt hij vast, dat de eerste betekenis van ‘corpus” die van een bestuurlijk ressort (in terri-
toriale zin) is.273 Daarnaast constateert hij, dat ‘corpus’ óók in de overdrachtelijke zin van 

269  Zie ook 4.9.
270  Vergelijk Van Asseldonk, De Meierij, 48 voor voorbeelden, waarbij sprake is van “lichaem” als staat-
kundig  ordeningsbegrip. Van Zalinge-Spooren, Gemeint en gemeenschap, 36 omschrijft corpus of lichaam 
als een uit delen samengesteld geheel. 
271  Soms wordt ‘corpus’ zelfs vereenzelvigd met ‘bestuur’, zoals door Vera, ‘.. de wustinge van Wyntelre 
ende Vessem, 172 en Coenen, Het corpus van Geldrop, dorpsbestuur in de 17e en 18e eeuw. In zijn Alles wat 
hier leeft, spint, twernt of weeft. Geschiedenis van Geldrop en Zesgehuchten herhaalt de tweede auteur bij de 
beschrijving van het plaatselijke bestuur, 47-49 deze vereenzelviging niet. In zijn latere Gemene gronden, 384 
spreekt,Vera over ‘corpus’ als ‘gemeenschap’. Verder onder meer: Wonders ‘Het corpus van Vechel’, onge-
pagineerd.
272  Van Asseldonk, De Meierij, 336.
273  Van Asseldonk, De Meierij, 48. Deze auteur gebruikt (De Meierij, 51) ‘ressort’ in de hedendaagse be-
tekenis van het woord. Een ressort specificeert hij (52) nader in een fiscaal of algemeen bestuurlijk ressort, 
waarbij hij (53) voor het Ancien Régime onder het laatste een tweetal verbijzonderingen geeft. De eerste he-
dendaagse betekenis van ‘ressort’ is die van “gebied, m.n. gebied waarin men enige bevoegdheid heeft”. Van 
Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal (1992), deel j-r, 2516. 

PS_LL_def.indd   129 19-11-20   13:16



130

bestuurlijk college voorkomt, maar dat zulks zo zeldzaam is, dat het aan te raden is om 
die betekenis te vermijden om de gebruikelijke betekenis niet te versluieren.274 

Voor de periode 1406-1648 (de Meierij onder het Bourgondische en Habsburgse huis) 
analyseert Vera aan de hand van voorbeelden uit de vijftiende eeuw dat schepenen vaak 
tezamen met hun medebestuurders (“gezworenen, kerkmeesters, armmeesters en derge-
lijke”) en soms ook van een deputatie van de gezamenlijke buren als “representerende 
het corpus” optreden. Dit gezamenlijke optreden wordt (zo blijkt uit de context: in he-
dendaagse opvattingen), zo stelt hij verder, verkort tot corpus of corporele vergadering. 
Onder verwijzing naar het betoog van Van Asseldonk meent hij, dat deze verkorting in 
feite niet juist is, omdat over belangrijke beslissingen - in beginsel - het gehele corpus 
beslist.275 Voor de periode van de Generaliteit (1629-1795, derhalve met inbegrip van het 
retorsietijdperk) trekt hij deze lijn door. Schepenen vertegenwoordigen met andere re-
geerders de gemeenschap, representeren het corpus. Onder corpus verstaat hij het (pu-
blieke) lichaam (avant la lettre), het collectief van degenen die een stem in het bestuur 
hebben. Waar Van Asseldonk het heeft over corpus als een ressort, pleit Vera er voor om 
over corpus als gemeenschap te spreken.276 

Van Zalinge-Spooren spreekt voor het kwartier van Peelland over corpus in de zin van 
een gemeenschap, die door de bestuurders wordt vertegenwoordigd.277

Indien de opvattingen van deze auteurs worden getoetst aan het voorkomen van het 
begrip ‘corpus’ in de dorpsreglementen, dan leidt dat tot een genuanceerder beeld. Als 
uitgangspunt daartoe wordt de omschrijving van Ligchaam of Lichaam in het Groot 
Nederduitsch en Fransch Woorden-Boek (1752) genomen. Deze omvat beide betekenis-
sen: “Alle de leden van de Raad, alle de Burgers van een Land maaken maar een278 Lig-
chaam uit”. De Franse vertaling hiervan voegt daaraan nog een aspect toe: “Tous les 
membres du Conseil, tous les Bourgeois d’une Ville, les Habitants d’un Pays ne font 
qu’un Corps”.279 Hieruit volgt, dat ‘corpus’ als ‘bestuurskundige’ term in het eigentijdse 
spraakgebruik een meervoudige betekenis heeft: de gezamenlijke leden van een bestuur 
zowel als de gezamenlijke inwoners van een bestuurlijke entiteit.280 Hierna wordt nage-
gaan of, en zo ja in hoeverre is de dorpsreglementen herkenbaar is.  

274  Van Asseldonk, De Meierij, 48.
275  Vera, Gemene gronden, 326.
276  Vera, Gemene gronden, 342, ook de daarbij behorende voetnoot 3738.
277  Van Zalinge-Spooren, Gemeint en gemeenschap, 57-58, 298, 299, 305 en verder passim.
278  lees: één.
279  Marin, Groot Nederduitsch en Fransch Woorden-Boek (1752), LIE-LIG, 26.
280  Deze interpretatie berust op de veronderstelling, dat  het in deze opsomming bij ontstentenis van 
woorden als ‘tezamen met’ om een nevenschikking van verschillende, op zich zelfstandige elementen en niet 
om een cumulatie ervan gaat. 
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2.3.3.2.2 Corpus en gemeenschap
De betekenis van ‘corpus’ als een geografisch gebonden collectiviteit van alle ingezete-
nen, komt in menig reglement meer dan eens voor. Als alternatief voor ‘corpus’ kennen 
verschillende reglementen, voor het eerst in Breugel 1660/5, ook  het begrip ‘gemeen cor-
pus’. Dit verbrede begrip - ‘corpus’ staat al voor gemeenschap - is als een pleonasme te 
beschouwen, maar laat er in die hoedanigheid geen twijfel over ontstaan, dat daarmee, 
alle verschillen tussen groepen in de bevolking (geërfden/niet-geërfden, roomsen/gere-
formeerden, armen/niet-armen) ten spijt, ook daadwerkelijk de gehele gemeenschap van 
inwoners is bedoeld. Andere voorbeelden zijn Schijndel 1662/24, Sint Michielsgestel 1663/3 
en Breugel 1668/onder meer 3, 8 en 16.281 In Moergestel 1713/1, herhaald in Oisterwijk 1721/1 
wordt zelfs elke twijfel over de betekenis van dat verbrede begrip uitgebannen: het ‘ge-
meen corpus’ wordt geëxpliciteerd als: “’t gemeene corpus en der selver geërfdens en in-
gesetenen”, een explicatie die dus kan worden gelezen als de totaliteit van de bevolking 
en de samenstellende bestanddelen ervan. In dit verband zij ten slotte nog gezegd, dat 
‘corpus’ altijd op de collectiviteit van de bevolking binnen een territoriaal verband fo-
cust, nimmer op dat verband zelf. Slechts een enkele keer wordt zo’n verband iets meer 
benadrukt. Zo spreekt Breugel 1668/18 over onroerende goederen en daarop gevestigde 
tienden “onder het gemeijne corpus gelegen”. Dit geschiedt evenwel in zo’n unieke situ-
atie, dat zelfs deze enkele duiding een bevestiging van de regel is, dat dit een grote uit-
zondering is.282 

De vermelding van ‘(gemeen) corpus’ in de reglementen betreft vooral de voorwaarden 
tot het verrichten van (bestuurs)handelingen, die het corpus, de gemeenschap binden 
dan wel het aangaan van financiële verplichtingen, waarvan de kosten ten laste van dat-
zelfde corpus komen. De eerste vermeldingen zijn Boxtel 1657/11 en Moergestel 1658/15, 
die voor het voeren van processen “van wegen het corpus onser baronnie” respectievelijk 
“van wegen het corpus der voorschreven heerlijckheijt of te gemeinte” de regenten tot 
een goedkeuringsprocedure verplichten. Het eerste ‘Staatse’ reglement, Sint Oedenrode 
1660, spreekt in 5 over de omslag ter betaling van de door het corpus te betalen rente op 
geleend kapitaal en stelt in 10 condities aan het gunstig stemmen van derden door de 
regeerders om de kosten daarvan ten laste van het corpus te kunnen laten komen.  Dit 
type bepalingen herhaalt zich in opvolgende reglementen. Het corpus is daarbij vrijwel 
nooit een zelfstandig handelende actor. Het centrale thema is steeds de legitimiteit van 
bestuurlijk handelen ten voordele, ten dienste of tot nut van het corpus als collectiviteit en 
de vergoeding van de daaruit voortvloeiende kosten ten laste van die collectiviteit. Ook 

281  In deze reglementen geschiedt dit trouwens alternerend met het singuliere “corpus”: Schijndel 1662/on-
der meer 6 en 14, Sint Michielsgestel 1663/16 respectievelijk Breugel 1668/onder meer 6, 12 en 21.
282  In Breugel 1668/16-22  worden aanvullende specifieke maatregelen ter aflossing van een schuldenberg 
getroffen. Zie daarover nader 9.2.5. 
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wordt een en andermaal gesproken over de bezoldiging van functionarissen ten laste van 
het corpus. Dit beeld manifesteert zich in de gehele periode van de genese van de dorps-
reglementen.

Een treffende illustratie van de herkomst, betekenis en continuïteit van ‘corpus’ in de 
zin van gemeenschap is opgenomen in een drietal samenhangende artikelen in Sint Oe-
denrode 1660, die op identieke of vergelijkbare wijze ook in latere reglementen worden 
opgenomen. 

Die bepalingen betreffen aanvullende voorzieningen ten aanzien van het incasso na 
inpacht van de impost op de gemene landsmiddelen. De basisregeling daarvoor is door 
de Staten Generaal in 1654 vastgelegd in een plakkaat.283 Naast scherpe vermaningen en 
maatregelen jegens onder meer de plaatselijke officieren en magistraten om dat incasso 
niet te verhinderen, maar juist te bevorderen, richten de voorzieningen zich op de wijze 
van de invordering. Uitgangspunt is, dat het incasso in een verpachting ten overstaan 
van commissarissen uit de Raad van State wordt aanbesteed. Die aanbesteding geschiedt 
aan derden-particulieren, maar met instemming van die commissarissen mag dat incasso 
ook worden ingepacht door en ten behoeve van “steden, dorpen, vlecken, gilden of nee-
ringen”. Het gemeenschappelijke in deze trits is dus niet het bestuur van lokale of groep-
sentiteiten, maar de bestuurde collectiviteit van die entiteiten. Dit uitgangspunt kent, 
te beginnen in Sint Oedenrode 1660, een hertaling met aanvullende voorwaarden betref-
fende respectievelijk het incasso van de impost op het gemaal en bestiaal, op de bezaaide 
morgen en het hoorngeld en op alcoholhoudende dranken.

In die Rooise hertaling (7, 8 en 9) wordt de collectiviteit, zoals deze in het plakkaat 
van de Staten Generaal in een diversiteit van verschillende entiteiten wordt omschreven, 
vervangen door ‘corpus’, waaronder tegen die achtergrond dus enkel ‘gemeenschap’ kan 
worden verstaan. Opmerkelijk is wel, dat dat corpus als actor wordt opgevoerd: in alle 
drie bepalingen is sprake van “bij”, niet, zoals in het plakkaat, ten behoeve van het cor-
pus. In het navolgende overzicht is samengevat hoe deze bepalingen in latere reglemen-
ten hun weg hebben gevonden.

283  GPB 1, 2124-2142, 8 augustus 1654.

PS_LL_def.indd   132 19-11-20   13:16



133

Overzicht 2.8

De evolutie van het begrip ‘corpus’ in de dorpsreglementen ter zake van 
het incasso van de gemene middelen 

Legenda: art. = artikel; gem./best. = impost op het gemaal en bestiaal; bez.m./hoorng. = impost op de bezaaide morgen 

en hoorngeld, alcohol = impost op bier, wijn en brandewijn, RvSt = Raad van State ,  = tekst loopt door in volgende 

kolom, cf. = vergelijk; e.a. = en andere; c. = concept; inw. = inwoners

Reglement Art. Inpacht impost Actor  Doel

Sint Oedenrode 1660	 7 gem./best. bij het corpus  -
 8 bez.m./hoorng. bij het corpus  -
 9 alcohol bij het corpus  -

Breugel 1660 7 ongespecificeerd het corpus van Brugel, -
   na fiat van de buitengeërf-
   den uit ’s-Hertogenbosch

Hilvarenbeek 1661 10 gem./best. die van de vrijheijt voor en ten behoeve  
     van de vrijheijt
 11 bez.m./hoorng. als 10  ten behoeve van ‘t 
     corpus
 12 alcohol (verbod) -  nyet tot behoeff van 
     de gemeente284

Schijndel 1662 5	 ongespecificeerd de regeerders  -
   na fiat van het gemeen 
   corpus van Schijndel

Veghel 1662 7 ongespecificeerd het corpus van Vechel -
   na fiat van de geërfden 
   en twaalf mannen285 

284  Secundair wordt het doen van een omslag ten laste van de gemeente verboden.
285  Met als motivering voor dat fiat, dat zo’n inpacht tot nadeel van de geërfden en twaalfmannen strekt, 
wat in strijd met de plakkaten van de Staten Generaal is. 

PS_LL_def.indd   133 19-11-20   13:16



134

Eersel c.a. 1662 25 gem./best. door ofte  ten behoeve van ‘t  
     corpus
 26 bez.m./hoorng. als 25  als 25

 27 alcohol (verbod) nyet door ofte   ten behoeve van ’t 
     corpus

Deurne 2e c. inw. 1662 25 gem./best. door ofte  ten behoeve vant 
     corpus
 26 bez.m./hoorng. als 25  als 25

 27 alcohol (verbod) niet door ofte   ten behoeve vant 

     corpus286

Bergeijk 1663 17 gem./best. -  ten behoeve van het 
     corpus
 18 bez.m./hoorng. -  als 17
 19 alcohol (verbod) -  niet ten laste van de 
     gemeente

Hoogeloon 1663 9 alcohol (verbod) -  niet op den name 
     ende tot laste van 
     het dorp ofte  
     gemeente287

Nistelrode 1663 19 alcohol (verbod)  -  niet ten laste van 
     dese gemeente
 20 gem./best. door ofte   ten behoeve van 
     t’corpus 
 21 bez.m./hoorng. als 20   als 20

Niet in dit overzicht opgenomen zijn het concept-reglement Berlicum 1689 en Heesch 1691. 
Het zijn de twee enige reglementen tussen 1663 en 1699, waarin nog vergelijkbare be-
palingen zijn opgenomen.  Het concept- Berlicum 1689/7-9 leunt direct op de hierboven 

286  De raad en rentmeester-generaal neemt in zijn bewerking (1662) van dit concept deze bepalingen in 
23-25 inhoudelijk onverkort over. In zijn tegenconcept bevestigt de heer van Deurne, dat de inpacht van de 
impost op de gemene middelen een aangelegenheid van de collectiviteit is. 22 Gelast hem en zijn officier 
te voorkomen dat die inpacht “ten behoeve vant corpus der sellever heerlijckhijt” geschiedt en de overtre-
ders te straffen. 
287  Dit reglement zwijgt over de inpacht van de impost op de andere gemene middelen.
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genoemde Sint Oedenrode 1660/7-9. Heesch 1691/7 is rechtstreeks schatplichtig aan het 
hierboven vermelde Veghel 1662/7.  

Feitelijk kan het bovenstaande worden afgesloten met Hilvarenbeek 1699/1700, dat on-
der meer de dan nog relevante bepalingen, zij het in andere bewoordingen, van Hilva-
renbeek 1661 overneemt. 

Hilvarenbeek 1699/1700 25 alcohol (verbod) - niet op den naam ofte ten laste van de 
    gemeinte (cf. Hilvarenbeek 1661/12)
 26	 gem./best. - op den naam ofte ten laste van de  

    gemeinte (cf. Hilvarenbeek 1661/10)

 27	 bez.m./hoorng. - als 26 (cf. Hilvarenbeek 1661/11)

Hierna wijzigt onder invloed van veranderde Haagse regelgeving in de reglementen de formulering 
van de inpacht van de gemene landsmiddelen: de inpacht van het incasso wordt verboden, terwijl 
de Raad van State dat wel rechtstreeks kan opleggen (‘aanschrijven’).288 In het laatste te noemen re-
glement wijzigt die systematiek weer.

Reglement Art. Omschrijving  Doel resp. actor
Moergestel 1713  15 geen inpacht incasso gemene middelen ten behoeve van het gemene  
   corpus 
  aanschrijving RvSt tot incasso aan het gemene corpus

Oisterwijk 1721 30 als Moergestel 1713/15 als Moergestel 1713/15

Tilburg c. 1723	 11 aanschrijving RvSt tot incasso aan het gemeene corpus

Tilburg 1732 37 aanschrijving RvSt tot incasso (generiek:) aan de corpora

Eersel c.a. 1767 18 verpachting van de gemene middelen ten laste van het corpus één  

   pachter voor het corpus;   
   regenten als borg

288  In het kader van deze regelgeving, waarin het onder meer wordt toegestaan om het incasso van zowel 
de lands- als de plaatselijke belastingen door één collecteur te laten invorderen, spreekt de Raad van State 
ook zelf over de “inkomsten van de corpora tot haar particuliere huishoudingen”. (Resolutie RvSt van 20 
september 1736, GPB 6, 1285).
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Dit overzicht laat zien, dat. daargelaten Schijndel 1662 en Veghel 1662,  het incasso van 
de gemene middelen vanuit de regelgeving in principe blijvend wordt gezien als een ver-
antwoordelijkheid van de gemeenschap, niet het bestuur van die gemeenschap. Hoewel 
‘corpus’ daarbij de meest geijkte term is, wordt deze ook vrijelijk vervangen door andere 
termen met een gelijke strekking, in het bijzonder ‘dorp’ of ‘gemeente’. In Hilvarenbeek 
1661 is zelfs de omschrijving “die van de vrijheijt” een gelijkwaardig synoniem, waarbij 
tegelijkertijd ook ‘corpus’, ‘gemeente’ en ‘vrijheijt’ voor dezelfde gemeenschap staan. In 
redactioneel-inhoudelijk opzicht laat deze begripswisseling zien hoe vloeiend en over-
lappend met behoud van de strekking van de regeling tussen gelijkwaardige en aanver-
wante begrippen wordt en kan worden geschakeld. 

Deze onderlinge verwisselbaarheid is niet beperkt tot de in bedoeld overzicht uitgewerkte 
situatie, maar komt ook veelvuldig in andere bepalingen voor. Pregnant is dat waarneem-
baar, waar gelijkwaardige of aanverwante begrippen tot een dubbelbegrip worden samenge-
bracht of zelfs versmolten. Hilvarenbeek 1661/33 regelt de vergoeding van de schepenen voor 
hun bestuurlijke werkzaamheden “raeckende de gemeente ende corpus”. Schijndel 1662/24 
verstaaat onder ‘corpus’ hetzelfde als ‘dorp’: de vorster geniet voor de diensten aan het “ge-
meen corpus” naast het ophalen van nieuwjaarsgeld “van dorpswegen” een vaste vergoe-
ding.  Breugel 1668/29 laat de borgemeester en schatheffers de eed afleggen, dat zij niet uit 
eigen profijt, maar alleen voor “den meesten nutte, voordeel ende mesuage van de dorpe 
ende het corpus” zullen handelen en alleen de legitieme schulden van “dorp ofte corpus” 
zullen betalen. In zijn aanbiedingsbrief bij het door hem ontworpen concept-Oisterwijk 
1693 aan de Staten Generaal gebruikt de stadhouder van de kwartierschout een en ander-
maal het dubbelbegrip “corpus ofte gemeente”. Hilvarenbeek 1699/1700/34 onderkent in “de 
gemeinte en corpus” hetzelfde. Ook Eersel, Duizel en Steensel 1767 vereenzelvigt ‘corpus’ en 
‘gemeente’: 19 vordert ten aanzien van de afdoening van schulden eerst de betaling van jaar-
lijkse renten ten laste van het corpus en vervolgens de andere schulden van de gemeente. 

2.3.3.2.3 Corpus en bestuur
Het tweede thema - het thema, waarbij een directe verbinding tussen de begrippen ‘cor-
pus’ en ‘bestuur’ is te constateren - is doorgaans ingebed in de frase - als het ware in een 
vaste formule - , waarin een al dan niet met name genoemde besloten groep van plaat-
selijke functionarissen het corpus van de vrijheid, heerlijkheid of dorp representeert. 
Hiervoor is al gebleken, dat in recente literatuur ‘representeren’ vooral wordt gezien als 
een vertegenwoordigen van het corpus als ressort of  gemeenschap. ‘Representeren’ heeft 
echter ook een andere betekenis, namelijk die van iets symbolisch voorstellen met als 
synoniem belichamen.289 Ín deze betekenis representeren, belichamen de gezamenlijke 

289  Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, deel J-R (1992), 2510, sub voce ‘representeren, sub 4.

PS_LL_def.indd   136 19-11-20   13:16



137

regeerders met uitsluiting van ieder ander het formele plaatselijke bestuur. Dit geeft aan-
leiding om na te gaan of deze andere betekenis zich in deze verbinding ook in de dorps-
reglementen manifesteert.

Het eerste reglement met in zijn aanhef een referentie aan het representeren van het cor-
pus is Boxtel 1634. Het is ontworpen door de schepenen, kerk-, arm- en borgemeesters 
alsmede een aantal oud-schepenen “representerende het corpus deser baronnie”. In de 
slotformule wordt gezegd, dat het reglement in een gemene waarheid “bij volle verga-
deringhe van de gemeijntte” is gepubliceerd en afgekondigd (dus niet: bediscussieerd), 
waarna het door de gezamenlijke ontwerpers is ondertekend.290 De gescheiden gang van 
zaken - het bestuur heeft het reglement in se ontworpen, waarna het aan de ingezetenen 
bekend wordt gemaakt -, doet vermoeden, dat hier onder ‘representeren’ ook de legiti-
matie van de exclusieve belichaming van het bestuur door de gezamenlijke regeerders 
behoort te worden verstaan.

Een onverholen en onversneden voorbeeld van een directe koppeling tussen ‘çorpus’ 
en ‘plaatselijk bestuur, en daarmede van de in- zowel als de exclusiviteit van dat be-
stuur bevat Oirschot 1654.291 Dit reglement beëindigt een langdurige plaatselijke vete 
over de pretenties van de schatheffers uit de gehuchten op een vaste, algemene deel-
name aan het bestuur van de vrijheid.292 Artikel 4 van dit uit de koker van de Staten 
Generaal stammende reglement bepaalt kort en goed, dat de regering van de vrijheid 
en alle ”macht ende authoriteijdt” daartoe “privativelijck” aan de schepenen, gezwore-
nen, raadsmannen, kerk- en armmeesters toekomt, die tezamen “het corpus van de rege-
ringe (curs. L.L.) aldaer eijgentlijck sijn representerende”. Deze omschrijving laat geen 
twijfel over wie tot het plaatselijk bestuur te rekenen zijn en wie (juist) niet. Oirschot 
1662/1 opent in gelijke bewoordingen, doch vestigt verderop een voordrachtsrecht voor 
de gehuchten voor de benoeming van nieuwe bestuurders en daarmede enige invloed 
op de samenstelling van het bestuur. In het daarop volgende 1664 I/1 wordt dit echter 
weer te niet gedaan en de oude voet van de exclusiviteit van het bestuur hersteld, waar-
bij nadrukkelijk elke betrokkenheid van de gehuchten bij het bestuurlijk represente-
ren van het corpus wordt uitgesloten. Ook het tweede inwoners concept- Deurne 1662/39 
bedient zich van een gelijksoortige formule: schepenen, borgemeesters, kerk-, arm- en 
gemeentemeesters, alsmede de hertslieden representeren als regeerders der heerlijkheid 

290  Zie verder 9.2.4.
291  Dit reglement gaat inhoudelijk ook terug op artikel 3 van de in 1570 opgetekende “costuijmen en 
lantrechten”van Oirschot. Zie: Campinia 11 (1973), 130 en 13 (1974), 12-13. Deze bepaling refereert zelf aan 
een praktijk “van allen ouden tijden” en verwijst in concreto naar het privilegie van Keizer Maximiliaen van 
1483.
292  Zie over de herkomst van dit reglement 8.3.3 en 9.2.18.
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en dingbank (sic!) het corpus van die gemeente, waarbij hen met uitzondering van de, 
de heer en schepenen competerende, justitie exclusief de regering toekomt. Het bijzon-
dere van deze bepaling is, dat de hertslieden als vertegenwoordigers van de inwoners 
rechtstreeks bij het exclusieve terrein van het plaatselijk bestuur worden betrokken. 
De raad en rentmeester-generaal wijzigt dit. Hij onderscheidt in het bestuur twee ge-
lijkwaardige groepen van personen. “Onder den naem van regeerders” definieert hij in 
zijn concept/52 eerst de heer, diens drossaard en de schepenen, borge-, kerk- arm- en 
gemeentemeesters. Daarnaast onderscheidt hij de hertslieden, de negen vertegenwoor-
digers van de gehuchten, die overeenkomstig 12 tezamen met de regeerders volledig 
bevoegd zijn ten aanzien van de regering en de politie en de benoeming van personen 
met taken betreffende het incasso en beheer van de dorpspenningen. De verklaring van 
deze omwerking ligt ongetwijfeld in de omstandigheid, dat de gesloten representatie-
formule, die vooral op bestaande situaties ziet, zich (gevoelsmatig) niet leent voor situa-
ties, waarin nieuwe bestuurders (vier, zes- of achtmannen) zonder meer aan de zittende 
bestuursfunctionarissen worden toegevoegd.293 Deze bewerking sluit trouwens aan op 
het dan kort tevoren vastgestelde Eersel, Duizel en Steensel 1662/4 en 7,  waarin aan de 
klassieke bestuurders vertegenwoordigers van de gehuchten worden toegevoegd, een 
formule, die ook nadien  nog een en andermaal zal worden toegepast (onder meer Ber-
geijk 1663, 1, 4 en 7;  Maren 1664/1 en 3).294  Ín de context van de genese van de dorps-
reglementen duurt het tot 1693 voor er weer sprake is van de representatieformule in 
dat verband. In zijn aanbiedingsbrief aan de Staten Generaal bij zijn concept- Oisterwijk 
1693 gebruikt de stadhouder van de kwartierschout van Oisterwijk een dubbelbegrip 
voor degenen, die als regeerders “het corpus ende de gemeijnte” en later “’t corpus der 
gemeente” representeren, met als equivalent in het concept zelf (inleiding en 1) die “het 
corpus der vrijheijt” representeren. 

293  Op plaatselijk niveau zit er naar bevind van zaken kennelijk meer rek in de toepassing van ‘corpus’ als 
equivalent van bestuur. Die is niet altijd beperkt tot de exclusiviteit van de groep regenten of regeerders zelf. 
Zo heet het in 1675 te Riethoven: “schepenen gheswoirene kerckmrs heylichgeestmeesters met het meeste 
deel van den notabelsten mannen ende ingesetenen des dorps van Rythoven (….) vergadert synde collegia-
lycker representerende het corpus ende licham der gemeyn ingesetenen ende nabueren van Rythoven” Dit 
voorbeeld is ontleend aan Vera, Gemene gronden, 316.
294  Volledigheidshalve zij opgemerkt, dat de bestuurlijke bevoegdheden van de nieuw toegevoegde func-
tionarissen soms volstrekt gelijkwaardig aan die van de klassieke regeerders zijn; in andere gevallen zijn hun 
bevoegdheden beperkt tot in het reglement zelf benoemde aangelegenheden. Daar komt nog bij dat in re-
glementen met deze voorziening de bevoegdheden van de tot de kring van de regering behorende functi-
onarissen niet altijd even exclusief zijn geformuleerd, omdat ook wordt voorgeschreven, dat in belangrijke 
zaken het gevoelen van de belangrijkste geërfden moet worden ingewonnen (onder meer Eersel, Duizel en 
Steensel 1662/7,  Bergeijk 1663/8 en Maren 1664/5). Zie hierover ook 6.4.2.1.8.
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Te beginnen met Oss 1700 is er vervolgens een samenhangende groep reglementen, waar-
in wordt teruggegrepen op de formule van de bestuurders, die het corpus represente-
ren, maar waarbij in die representatie tevens de exclusiviteit van een in zichzelf besloten 
groep bestuurders ligt. Dit gaat zover, dat het bestuur een enkele maal ook met het cor-
pus, dat het wordt geacht te vertegenwoordigen, als het ware wordt vereenzelvigd.

Oss 1700/1 en 19 spreken over de uit totaal 20 personen bestaande vijf leden van de re-
gering “het corpus der voors. stadt ende vrijheijt representerende”.295 In 1 worden tevens 
maatregelen getroffen om de samenstelling van “het corpus altijt uijt twintigh persoo-
nen“ te houden. In deze bepaling wordt ‘corpus’ derhalve in twee betekenissen gehan-
teerd.  

Het op Oss 1700 steunende concept-Berlicum 1701 kent (met uitzondering van de veereen-
zelving van ‘corpus’voor ‘bestuur’) eenzelfde constructie.296 Haren 1703/1 en 7 laten “als 
van outs” het corpus van de gemeente representeren door steeds twee borge-, arm- en 
kerkmeesters, een bestuur, dat in concreet aangegeven gevallen met adviserende stem 
met tenminste twaalf belangrijkste geërfden wordt aangevuld.297 

Ook Moergestel 1713/1, 2, 34, 40, 42 en 45 kennen een gesloten groep van bestuurders die 
het corpus representeren. Daarbij is echter sprake van een kentering. Een eerste nou-
veauté is, dat naast de klassieke formule in werkwoordvorm (de het corpus represente-
rende bestuurders) ook over bestuurders als “de representanten van het corpus” wordt 
gesproken. Qua semantische strekking gaat het om hetzelfde, maar er is toch een sub-
tiel inhoudelijk verschil te onderkennen, te weten van de collectiviteit (de gezamen-
lijke bestuurders als bestuur), die een taak heeft uit te oefenen (het representeren van 
de ingezetenen) naar  afzonderlijke functionarissen die ieder voor zich de persoonlijke 
verantwoordelijkheid voor die representatietaak dragen. Dit benadrukt de exclusieve in-
clusiviteit van het bestuur. 

Een tweede aspect in dit reglement is de consequente verbreding van het enkelvoudi-
ge begrip ‘corpus’ naar “gemeen corpus”. Op zich is die verbreding niet nieuw (zie hier-
over hiervoor), maar hier doet zij veronderstellen, dat zij mogelijk (mede) in het teken 
van een gezochte tegenstelling tussen enerzijds de gezamenlijke regeerders, die het ‘ge-

295  Die leden zijn: zeven schepenen, vijf gezworenen, vier borgemeesters, twee kerkmeesters en twee arm-
meesters. Oss 1700/1. Het vastgestelde reglement gaat terug op een ontwerp van de raad en rentmeester in 
opdracht van de Raad van State. Zie hierover nader 9.2.20 en 10.2.20.
296  Zie voor die samenhang met Oss 1700 8.7.4 en 9.3.2. Dit concept kent in 1, 2, 11 en 25 in eveneens een 
uit vijf leden van in totaal 20 personen bestaand corpus.
297  Haren 1703 heeft een directe navolger in het concept gebleven Kessel circa 1705, vooral in 1 en 21 van 
dat concept.
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meene corpus’, de gehele gemeenschap, representeren en anderzijds de justitiële taken 
(“soo Criminele als Civile”) en de bestuurlijke “dagelijxe loopende politie”, die blijkens 
3 uitsluitend de schepenen competeren.298

De lijn van Moergestel 1713 is ook zichtbaar in Oisterwijk 1721/1-2 en verder passim.299 
Ook Tilburg 1732 kent dezelfde systematiek. In 22, 23 en 52 is sprake van een besloten 
groep bestuurders als representanten van het gemene corpus, terwijl in andere bepalin-
gen onder ‘het gemeene corpus’ de gezamenlijke inwoners zijn te verstaan. Dit geldt ook 
voor het laatste vastgestelde reglement, Eersel, Duizel en Steensel 1767, zij het dat het ad-
jectief ‘gemeen’ op een enkele uitzondering na nu weer ontbreekt. In 14 en 51, bepalin-
gen die tekstueel op Tilburg 1732/22 en 52 zijn terug te voeren, wordt de besloten groep 
bestuurders als representanten van het corpus benoemd. Andere bepalingen met ‘corpus’ 
gelden de gezamenlijkheid van de inwoners.

De formele frase over de representatie van het corpus blijft al met al gedurende de gehele 
periode vade ontwikkeling van dorpsreglementen in zwang, zij het niet altijd in dezelfde 
bewoordingen. Er vindt

een verschuiving plaats naar het als bestuur representeren van de gemeenschap naar de 
bestuurders als representanten van die gemeenschap. 

De representatie-formule wijst er op dat deze verschillende specifieke belangen beoogt 
te dienen. Deze kunnen in ieder geval als volgt worden omschreven:  primo verzekert zij 
een permanente machtiging en daardoor legitimatie aan die bestuurders om structureel 
namens de bestuurden, de gemeenschap op te treden;300 secundo is zij voor de bestuur-

298  In andere, meer beperkte zin wordt ‘corpus’ in Asten 1719 gebruikt. In dat opzicht heeft het overeen-
komst met de hierboven genoemde omschrijving in Oirschot 1654/4. Asten 1719 , een onder auspiciën van de 
plaatselijke heer geformuleerd reglement, reserveert ten opzichte van bevoegd bestuurlijk handelen in 3 de 
term ‘corpus’ voor enkel het “corpus der schepenen”, in dezelfde bepaling ook schepencollege genoemd. De 
bestuursexclusiviteit van de schepenen is daarentegen betrekkelijk, omdat volgens 13 en 14 in belangrijke 
aangelegenheden (genoemd worden met name het voeren van processen en het doen van externe bezen-
dingen) uiteindelijk de heer “ten besten van de gemeijnte” na advies van de schepenen, kerk- en armmees-
ters, alsmede zo nodig enkele “goede naburen” het laatste, beslissende woord heeft, terwijl (20 en 21)  aan 
de controle van de rekeningen en de afdoening van andere financiële zaken aan de schepenen en verdere 
regeerders door de heer aangestelde viermannen met een eigen, zelfstandige taak en verantwoordelijkheden 
worden toegevoegd.  
299  Het concept-reglement Tilburg 1723 neemt in 3 de exclusieve terminologie van Oisterwijk 1721/1 voor het 
bestuur over, terwijl de herhaling van die term in 38 op 3 leunt. In andere bepalingen (11 en 25) komt ‘ge-
meen corpus’ als equivalent van de bevolking voor. Zie voor de samenhang tussen beide reglementen 8.7.18.
300  De veronderstelling van Van Asseldonk, De Meierij,  48, dat van het vertegenwoordigen van het cor-
pus door daartoe bevoegde personen alleen sprake is als het gaat om het vertegenwoordigen in een bepaalde 
zaak berust op een misverstand, omdat de door hem genoemde voorbeelden op de casuïstiek van de uitvoe-
ring teruggaan. Uit de dorpsreglementen blijkt een permanente machtiging tot vertegenwoordiging, die in-
herent is aan de functie van regent of regeerder.  
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ders een waarborg voor en daardoor in principe een aanspraak op regres jegens de ge-
meenschap van door hen in publieke dienst gemaakte kosten301; tertio sluit zij, zoals al 
eerder gezegd, pretenties op duurzame deelname van anderen in het bestuur uit.

Zoals eerder gezegd, is bovenstaande beschouwing direct gerelateerd aan hetgeen over 
het onderhavige thema in de dorpsreglementen aan. De hiervoor staande bevindingen 
hebben dan ook een in die zin begrensde betekenis. 

2.3.3.2.4 Ten slotte
Het begrip ‘corpus’ komt in twee samenhangende modaliteiten voor. In generieke zin 
staat het voor de collectiviteit van alle inwoners van een bestuurlijke entiteit, in een 
daaraan gerelateerde specifieke zin is het onderdeel van de formule, die stelt dat plaat-
selijke regeerders het corpus representeren. In die laatste omschrijving ligt tevens de 
verhouding bestuurders - bestuurden besloten: een besloten inclusiviteit binnen de sa-
menstelling van de groep, die het bestuur representeert en vanuit die beslotenheid ex-
clusiviteit naar de inwoners. Aan de hand van de dorpsreglementen is getracht aan beide 
modaliteiten een nadere duiding te geven. Alleen die reglementen vormen echter voor 
definitieve conclusies een te smalle basis. Dat vergt nader systematisch onderzoek buiten 
het bestek van deze studie. 

2.3.3.3 De specifieke subjecten van het lokale bestuur

2.3.3.3.1 Inleiding
De ingezetenen van een plaats, de bestuurden, vormen tezamen een collectiviteit, een 
gemeenschap van inwoners binnen het geografische grondgebied van die plaats. Die ge-
zamenlijkheid creëert lotsverbondenheid met als grootste gemene deler van alle persoon-
lijke, dus subjectieve en soms onderlinge tegenstrijdige belangen het algemeen belang. 
Eerste, en in al zijn aspecten eigenlijk enige bestuurlijke opdracht aan en daarmee van 
het plaatselijke bestuur is dat algemene belang te behartigen en dat in concreet beleid 
vorm te geven. Dit alles binnen de randvoorwaarden, daarbij zo veel mogelijk de onder-
liggende subjectieve belangen in balans te houden en alleszins rekening te houden met 
het spanningsveld van hogere regelgeving en beleid en aan de collectiviteit eerder toege-
kende (voor)-rechten. Zijn bestuurlijke keuzen omstreden, dan kan dat leiden tot inter-
actie tussen bestuur en bestuurden of één of meer groepen van bestuurden. 

De inwoners zijn weliswaar als zodanig als een collectiviteit te duiden, maar die collec-
tiviteit zelf is feitelijk een optelsom van verschillende subgroepen met hun eigen belan-

301  Dit met uitzondering van bestuurlijke wanprestatie, waarvoor een persoonlijke aansprakelijkheid 
blijft gelden.
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gen, waarbij doorgaans de sociaal-economische of maatschappelijke status van iemand 
diens groepspositie bepaalt. Tot welke groep men behoort is bepalend voor de mate 
waarin invloed op de lokale beleids- en rechtsvorming mogelijk is. 

In de dorpsreglementen komen vooral de ingezetenen als zodanig en meer specifiek de 
zogenaamde geërfden als actoren aan de orde. De eerste zijn in de korte omschrijving 
van Van Zalinge-Spooren de personen, die gezamenlijk een dorp bewonen, de geërfden 
zijn zij die de grond in handen hebben. Een kenmerkend verschil tussen beiden is, dat 
men om geërfd te zijn niet in het desbetreffende dorp behoeft te wonen.302 Het onder-
scheid tussen ingezetenen en geërfden is niet alleen een sociaal-economisch onderscheid, 
maar werkt ook door in het geldende recht, in het bijzonder dat met betrekking tot de 
belastingen. In een advies van de raad en rentmeester-generaal aan de Raad van State 
over een verzoek van de regenten van Veghel om een bepaald bedrag te mogen lenen, 
merkt deze op, dat in bepaalde stukken bij het verzoek beide begrippen ten onrechte 
door elkaar (“promisque”) worden gebruikt.303 

2.3.3.3.2 De ingezetenen
Van Asseldonk benoemt op basis van bronvermeldingen uit onderling verschillende ja-
ren een aantal qua betekenis identieke begrippen om de lokale bevolking als zodanig aan 
te duiden: ‘ingesetenen’ (1621), ‘inwoonderen’ (1601) en ‘naburen’ (1657) (met de door 
hem als zelfstandige begrippen onderscheiden varianten ‘geburen’ (1392)  en ‘nageburen’ 
(1428)). 304

In feite zijn het tamelijk consistente begrippen, die gedurende de periode van deze 
studie gangbaar blijven. Bij het gebruik van deze begrippen is het ook niet ongebruike-
lijk, dat het epitheton ‘gemeen’ (algemeen) daaraan wordt verbonden ter benadrukking 
van de omstandigheid, dat niet een subgroep uit de bevolking (waarover hierna meer) 
wordt bedoeld.

302  Van Zalinge-Spooren, ‘De rol van geërfden en naburen’, 203. In verschillende dorpsreglementen is 
ook sprake van specifieke groepen uit de dorpse samenleving: armen (onvermogenden), weduwen en wezen, 
jongeren onder de twaalf jaar. Het gaat daarbij vooral om plaatselijk beleid ten aanzien van de bescherming 
van maatschappelijk kwetsbare groepen. De zorg voor die bescherming ligt, mede aangestuurd door hogere 
regelgeving, van ouds in de plaatselijke gemeenschap besloten. Zorg voor armen impliceert de instandhou-
ding van een armentafel. Zie hierover Van Asseldonk, De Meierij, 249-255. Ten aanzien van de zorg voor we-
duwen en wezen staan in enkele reglementen regels over het toezicht van de schepenen op het door derden 
uitgevoerde boedelbeheer, terwijl de leeftijd van personen onder twaalf jaar nominatim worden genoemd als 
dispensatiegrond voor sommige belastingen. In al deze gevallen gaat het echter om beleidszaken ten aanzien 
van deze ingezetenen. Omdat zij  niet zelf als actor optreden, blijft een verdere duiding van hun positie bin-
nen de dorpsgemeenschap achterwege.
303  BHIC, RRGD 35, fo. 31-36v (29 juni 1757).
304  Van Asseldonk, De Meierij, 46-47.
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Volledigheidshalve zij nog vermeld, dat een enkele keer voor ingezetenen ook nog de 
term “gemene huislieden” wordt gebruikt (Sint Oedenrode 1660/9).305  

De consistentie in het gebruik van deze begrippen kan ook enigszins aan de hand van de 
continuïteit van de dorpsreglementen worden geïllustreerd. Het navolgende overzicht be-
licht dat aan de hand van de besproken reglementen (van Oisterwijk 1609 tot en met Eersel, 
Duizel en Steensel 1767) op basis van een indeling naar willekeurig gekozen tijdvakken. De 
focus ligt daarbij op de enkele vermelding van de begrippen, derhalve los van hun specifie-
ke context in het reglement. Die context kan zijn dat wordt gerefereerd aan een algemeen 
bevolkingsbegrip als actor of object van een (beleids- of bestuurs)handeling.  

Overzicht 2.9

Voorbeelden uit de dorpsreglementen betreffende het voorkomen van een  
algemene duiding van de lokale bevolking

Toelichting: eenzelfde begrip kan meer dan eens in een reglement voorkomen; dit is echter niet aangegeven.

Legenda:-- = geen vermelding aangetroffen; n.v.t. = niet van toepassing.  

Begrippen                                Tijdvakken  
 1609-1650 1651-1700 1701-1750 1751-1795

Ingezetenen Hilvarenbeek 1627/1 Oirchot 1654/12 Haren 1703/42 Eersel c.a. 1767/10
 Boxtel 1634/6 Hilvarenbeek 1699/1700/54 Tilburg 1732/37 n.v.t.
 
Inwoners -- Hilvarenbeek 1661/42 -- n.v.t.
 -- Drunen 1679/Inleiding -- n.v.t.

Naburen Hilvarenbeek 1627/9 Moergestel 1658/7   Asten 1719/1 n.v.t.
 -- --  Nieuwkuijk 1726/13 n.v.t.

305  Marin, Groot Nederduitsch en Fransch Woorden-boek (1752), HUI-HUL 424, sub voce ‘Huisman’ kent, 
naast ‘Landman, Boer’ aan dit woord de betekenis van ‘Dorpeling’ toe; DOOS-DOR, 218: ‘Dorpeling’ staat 
voor: ‘inwoonder van een dorp’. Het in genoemd artikel van Sint Oedenrode 1660 toegevoegde ‘gemene’ laat 
geen twijfel over de bedoelde betekenis van ‘huisman’, mv. ‘huislieden’ in deze bepaling. Daaraan doet niet 
af dat de bepaling, die een verbod op de inpacht of het over alle inwoners omslaan van de impost op alco-
holica bevat, het begrip slechts in een begrensde betekenis hanteert. Dat verbod wordt in dat reglement im-
mers enkel opgenomen in het belang van de inwoners, die geen alcoholica gebruiken en dus niet voor de 
consumptie daarvan mogen worden aangeslagen.
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De keuze van twee reglementen per begrip èn per tijdvak in dit overzicht is gebaseerd op 
het eerste en laatste reglement waarin dat begrip in dat tijdvak voorkomt. Daarbij pas-
sen echter enkele kanttekeningen, omdat de uitkomst ervan niet maatgevend is voor het 
voorkomen van het begrip in het algemeen.

In de dorpsreglementen komen relatief weinig referenties aan een van de drie begrip-
pen voor, zo weinig, dat er tijdvakken zijn waarin hun voorkomen niet of slechts één 
keer kan worden aangewezen. Om aan twee vermeldingen binnen één tijdvak te komen 
moet in een enkel geval zelfs een beroep op de inleiding bij en niet op het corpus van de 
regeling worden gedaan. 

Het door de bank genomen relatief weinig aantal referenties aan de gezamenlijke be-
volking heeft deels te maken met de omstandigheid, dat de bevolking als zodanig niet 
als actor van een handeling voorkomt. Zo’n burgerlijk actorschap is doorgaans voorbe-
houden aan de materieel welgestelden van een plaats, de geërfden (zie hierna). Niette-
min bevatten de reglementen tal van bepalingen, die in termen van ‘ten behoeve of ten 
laste van’ het algemene belang van ‘de’ ingezetenen, de gemeenschap dus als zodanig, 
beogen. In verreweg de meeste van die bepalingen wordt dan echter niet een meervou-
dig begrip als ‘inwoners’ of synoniem begrip gebruikt, maar het enkelvoudige equivalent 
‘gemeente’ of ‘corpus’.306

Het voorkomen van deze begrippen zegt dus op zich weinig over de mate waarin de 
ingezetenen als belangengemeenschap in de reglementen erkenning of bevestiging vin-
den. Met de nodige voorzichtigheid kan uit het overzicht wel worden afgeleid, dat de 
term ‘ingezetenen’ de meest gebruikelijke is, op afstand gevolgd door ‘naburen’, terwijl 
‘inwoners’ het minste voorkomt.

Die termen blijken trouwens onderling uitwisselbaar. Oisterwijk 1721/56 verbiedt de “na-
buuren” inkomende personen zonder bewijs van de vereiste vrijwaring van de armen-
goederen woonruimte te verhuren. Deze bepaling wordt overgenomen in Nieuwkuijk 
1726/26, met dien verstande dat het verbod tot de naburen wordt hertaald in een verbod 
aan “ingesetenen”. Ook in enkele reglementen zelf komt een vergelijkbare synonymie 
voor. Zo spreekt Eersel, Duizel en Steensel 1662/18 over “naebueren ofte ingesetenen” en 
Asten 1719/20 over “ingesetenen en naburen”.

Ten slotte zij opgemerkt, dat in heerlijkheden de inwoners door de heer als hun on-
derdanen (kunnen) worden aangeduid. Varianten daarop zijn onder meer omschrij-
vingen als “onse ingesetenen” (concept-Tilburg 1688/Inleiding) en “onse ingesetene 
onderdaanen”(Asten 1719/Inleiding).307 Soms is er sprake van verzakelijking. In het door 
de plaatselijke heer vastgestelde Loon op Zand 1655 spreekt deze in de inleiding over het 

306  Zie voor ‘gemeente’ 2.3.3.1 en voor ‘çorpus’ 2.3.3.2.
307  Zie ook Van Asseldonk, De Meierij, 46-47.
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doel van het reglement als tot “de conservatie van onse goede ondersaeten”. Bij de vast-
stelling van de uitgebreide tekst van dit reglement door het plaatselijke heerlijke gezag 
in 1685 is deze frase vervangen door “de selve gemeente”. Tijdens de vaststelling van dit 
reglement in een procedure bij de Staten Generaal in 1686 wordt een doelgerichter the-
matische beschrijving gehanteerd: het reglement strekt tot “beter ordre des gemeentens 
cassa ende (…) der particuliere economie ende regeringe”.308 Deze verzakelijking heeft 
ongetwijfeld te maken met veranderende machtsverhoudingen tussen particuliere heren 
en de hoge overheid.309 

Tegenover de ingezetenen staan uiteraard de niet-ingezetenen, de “buijtenluijden”. In-
gezetenen vormen een tegen de buitenwereld beschermingswaardige gemeenschap. Het 
gebruik van collectieve voorzieningen is binnen de daartoe geldende regels alleen aan 
de daartoe gerechtigden. Nadrukkelijk geldt dit voor het gebruik van de gemene gron-
den.310 Ook is er geen sprake van een onvoorwaardelijke vrije vestiging die recht geeft op 
hulp en bijstand van de armenzorg in de nieuwe woonplaats. Er ontstaat een systeem, 
waarbij bij vestiging elders door het bestuur of de armmeesters van de oude woonplaats 
borg moet worden gestaan voor het geval betrokkenen in de nieuwe woonplaats tot ar-
moede zouden geraken.311 In menig dorpsreglement wordt dit verankerd.312

2.3.3.3.3 De geërfden en gekwalificeerde geërfden

2.3.3.3.3.1 Inleiding
In menig dorpsreglement wordt de bestuurlijke machtsverhouding tussen het plaatselijk 
bestuur en de inwoners gecodificeerd, bevestigd of nader geregeld. Dat geschiedt on-
der meer in bepalingen, waarin in samenspel en interactie - of juist niet - tussen beiden 
wordt voorzien. 

Het begrip ‘inwoners’ is in deze context eigenlijk niet in alle opzichten juist, omdat 
(geïnstitutionaliseerde)  invloed van de inwoners op het lokale bestuur doorgaans en in 
een substantieel aantal plaatsen in de Meierij enkel aan degenen met vermogen en maat-
schappelijk aanzien is voorbehouden. 313 

Treffend bevat artikel 2 van het tweede concept-reglement van de inwoners van Deurne 
op hoofdpunten wat onder bovenstaand opschrift besproken behoort te worden: wie 

308  Zie hierover nader 9.2.13.
309  Zie 4.9.
310  Zie hierover Van Zalinge-Spooren, Gemeint en gemeenschap, passim. De echo hiervan klinkt ook een 
enkele keer in een dorpsreglement door. Zie hierover 7.4.9.
311  Zie ook 3.3.1.
312  Zie hierover nader 7.4.7.
313  Van Zalinge-Spooren, Geërfden en naburen in de achttiende eeuw; dezelfde auteur, ‘De rol van geërf-
den en naburen’, 198-233. 
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zijn zij, hoe worden zij genoemd en wat is hun bestuurlijke ambitie, pretentie en positio-
nering (in dit geval jegens de plaatselijke heer). Deze bepaling stelt immers kort en goed, 
dat de heer onder door hem nader gestelde voorwaarden de schepenen uit “de meeste 
gelanden, gegouden ende geerfden” heeft aan te stellen. 

2.3.3.3.3.2 Geërfden
De term ‘geërfden’ mag worden beschouwd als de meest geijkte term voor de groep per-
sonen, die in een plaats klinkend vermogen of ander materieel eigendom gemeenschap-
pelijk hebben. Het gaat daarbij trouwens niet alleen om feitelijk eigendom of bezit van 
grondareaal, maar ook om de daarop gevestigde rechten als cijnzen en tienden. De ge-
erfden leveren naar rato van de omvang van hun belastbaar onroerend goed de grootste 
en hoogste bijdrage aan de financiering van zowel de landelijke als de dorpsbelastingen. 
Als zodanig vinden zij ook op het hoogste politieke niveau voor de behartiging van hun 
belangen erkenning in de vorm van inspraak en zeggenschap en daarmee invloed op het 
lokale bestuur.314 Die invloed kan op verschillende wijze rechtstreeks als groep, via repre-
sentatie of in een mengvorm worden uitgeoefend.315

De term ‘geërfden’ komt in de dorpsreglementen vanaf Oirschot 1654/1 tot en met het 
laatst vastgestelde, dat van Eersel, Duizel en Steensel 1767/78, in steeds dezelfde (formele) 
betekenis in nogal wat reglementen voor. In de opvolging van deze reglementen is ook 
de ontwikkeling in de drie zojuist genoemde varianten zichtbaar.316

Een kenmerkend aspect voor het zijn van geërfde is dat het niet met het ingezeten-
schap van een plaats hoeft samen te vallen. Omvangrijke contingenten onroerend goed 
bevinden zich in handen van allerlei, vooral religieuze of charitatieve instellingen en 
particuliere investeerders, die elders gevestigd dan wel woonachtig zijn. Hun onroeren-
de eigendommen en bezittingen vallen echter in beginsel alle onder het plaatselijk be-
lastingregiem. In de reële omslagen, de belastingaanslagen op onroerend goed (beden, 
verpondingen en een substantieel deel van de kosten van het lokale bestuur), delen zij 
‘gewoon’ mee. Eén van de zorgen daarbij is te voorkomen, dat belastingen onevenre-
dig ten laste van het onroerend goed worden toebedeeld doordat hetgeen personeel zou 
moeten worden omgeslagen op de belastingaanslag over het reëel wordt afgewenteld.317 
Omdat institutionele zowel als particuliere buitengeërfden in hun relatie tot de plaats 
van ligging van hun onroerend goed vergelijkbare belangen hebben, kunnen zij in dit 

314  Heel nadrukkelijk is dat het geval bij de definitieve introductie van de verponding, een belasting op 
onroerend goed, als de geërfden door de Raad van State in 1657 rechten ten aanzien van het samenstellen 
van de desbetreffende kohieren en in 1658 ten aanzien van de benoeming van een afzonderlijke collecteur 
worden toegekend. Zie verder 3.3.2.
315  Zie hierover 2.3.4-5.
316  Zie 6.4.2.1.8. 
317  Vergelijk Kappelhof, De belastingheffing, 149-150.
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verband gezamenlijk optrekken en vanuit die positie grote druk uitoefenen.318 Als (deels) 
externe partij zijn zij derhalve niet te verwaarlozen.

2.3.3.3.3.3 Ingelanden 
Naast ‘geërfden’ introduceren de vrijwel gelijktijdige en onderling samenhangende re-
glementen Sint Oedenrode 1660 en Breugel 1660, beide onder druk van Bossche buitenge-
erfden tot stand gekomen en ook vanuit hun kring geconcipieerd, zo niet gedicteerd319, 
een andere, synonieme term, namelijk die van ‘ingelanden’. 

In het algemeen is deze aanduiding eerst en vooral een aanduiding voor een grondei-
genaar of -bezitter in de specifieke context van een polder. In een omschrijving van 1752 
is een ingeland: hij of zij “die eenig eigendom of land heeft in een bedykt Land, Polder, 
etc.”.320 Van een dergelijke geografische situatie is in genoemde plaatsen echter in het ge-
heel geen sprake. In Sint Oedenrode 1660/ 1, 2 10, 13, 15 en 19, alsmede Breugel 1660/1, 2, 
12, 14 15 en 22 worden ‘ingelanden’ genoemd, waarbij een en andermaal met een syno-
niemstelling (“geërfden of ingelanden”) de gelijkstelling van beide termen wordt beves-
tigd. In Veghel 1662/1, 2 en 13, het eerste onderscheidenlijk tweede concept-reglement van 
de inwoners van Deurne 1662/7 en 9 respectievelijk 32, Waalwijk 1663/6, Bergeijk 1663/25, 
Hoogeloon 1663/10, Nistelrode 1663/24 en 26 en Maren 1664/18 26 en 27 wordt dit herhaald. 
Gezien de brede samenhang tussen de meeste van deze reglementen 321 is het onwaar-
schijnlijk dat de term ‘ingelanden’ berust op een zelfstandige keuze per reglement. Op-
merkelijk is Schijndel 1662/10. In deze bepaling is erin voorzien, dat als bij het afdoen van 

318  Zie bij wijze van voorbeeld over institutionele geërfdheid: Kappelhof, ‘Het Bossche Geefhuis,1-54. De 
hoeven van het Bossche Geefhuis’, 83-142 en Geschiedenis van de Tafel van de H. Geest van ’s-Hertogenbosch 
1271-1629 (concept, versie december 2018: www.academia.edu; geraadpleegd 7 juni 2019). Een tweetal voor-
beelden van buiten ’s-Hertogenbosch zijn, bij wijze van een aselecte keuze uit vele, het klooster/de abdij 
Binderen te Helmond en de priorij Hooidonk te Nederwetten. Binderen bezit in 1648, dus ten tijde van 
de confiscatie door de Staatse overheid, twintig buiten Helmond gelegen hoeven. Dit goederenbezit zal in 
de loop der jaren aan derden worden verkocht. Meulendijks en Wijnen, De geschiedenis van Binderen, 201. 
Hooidonk is onder meer in Breugel “merckelik (…) gegoet ende geerft” (dit betreft enkele hoeven) en als 
zodanig participant in een overleg tussen betrokkenen over de delging van een grote schuldenlast. RHCe, 
GB Breugel 840 en verder 9.2.5. Voor de priorij trad met speciale machtiging van de Raad van State de rent-
meester der geestelijke goederen op. Zie ook: Coenen, Gegeven Sint-Barbaradag 1300, 207-208, en Son en 
Breugel, 181-184.
Voor het gezamenlijk opereren van institutionele en particuliere buitengeërfden zie, eveneens bij wijze van 
maar wel nadrukkelijk voorbeeld, de genese van Sint Oedenrode en Breugel 1660, respectievelijk 8.4, 9.2.23 
en 9.2.5.
319  Zie 8.4, 9.2.23 en 9.2.5. In Sint Oedenrode 1660/2 worden de buitengeërfden in de frase “buijten geerff-
dens oft ingelanden” met de inwonende ingelanden gelijkgesteld. Iets vergelijkbaars is in Breugel 1660/1, 2, 
14 en 15 waarneembaar.
320  Marin, Groot Nederduitsch en Fransch Woorden-boek (1752), ING-ING 432; Van Asseldonk, De Meierij, 
96, 205, 207, 210, 212 en 335 kent de ingelanden alleen in die context. 
321  Zie Hoofdstuk 7, verschillende paragrafen.
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de rekeningen de secretaris weigert te verschijnen de pen door een der schepenen, acht-
mannen of ingelanden mag worden gevoerd. Dit benadrukt het belang van de geërfden 
bij deze bestuurlijke activiteit. 

Hierna verdwijnt deze term min of meer abrupt uit de reglementen. Alleen nog in 
Waalwijk 1681/2 en 7 (als opvolger van Waalwijk 1663) en Heesch 1691/1, 2, 4, 13-16 (als in-
direct afgeleid van Sint Oedenrode 1660), keert zij nog terug. 

2.3.3.3.3.4 Gegoeden
Een enkele keer komt voor ‘geërfden’in de dorpsreglementen ook nog het begrip ‘ge-
goeden’ voor. Wat daaronder in concreto dient te worden verstaan - materiële welstand 
in het algemeen of uitsluitend eigendom of bezit van onroerend goed - , lijkt vooral uit 
die context en een bredere bestuurlijke praktijk te moeten worden afgeleid. Geraad-
pleegde eigentijdse letterkundige werken koppelen ‘gegoed’ aan materiële welstand. De 
Fakkel der Nederduitsche Taale (1722) stelt “wel gegoed” gelijk aan “ryk” en spreekt el-
ders over een “gegoed man” als iemand met goederen begeven, zonder zich over de aard 
van die goederen uit te laten.322  In het Groot Nederduitsch en Fransch Woorden-boek 
(1752) wordt het begrip ‘gegoed (persoon)’ omschreven als: “Een die rykelyke middelen 
bezit”.323. In de procesorde van de Raad van Brabant wordt blijkens het Twaalfde deel 
van de Tegenwoordige Staat (1740 respectievelijk 1751) ten aanzien van de afgifte van soms 
noodzakelijke borgtochten onder ‘gegoed’ iemands totale vermogen verstaan.324 Ook de 
burgerlijke overheid hanteert ‘gegoed’ als ruime term voor het gehele vermogen van par-
ticulieren. In een Instructie van de Staten Generaal van 1665 voor het opmaken van de 
kohieren voor een “capitaele Schatting” voor de ingezetenen die met een vermogen van 
f 2000 en meer “gegoet” zijn in onder meer de Meierij van ’s-Hertogenbosch, worden in 
principe alle roerende en onroerende vermogensbestanddelen onder het ‘gegoet’-zijn ge-
bracht.325 Verder geldt gegoedheid lokaal als (een der) basisvereiste(n) om tot een lokaal 
ambt te kunnen worden geroepen of aangesteld. Zo wordt in een aantal reglementen een 
vermogenseis bij de benoeming tot schepen of borgemeester gesteld.326

Een meer strikt omschreven betekenis van ‘gegoed’, te weten als equivalent van ‘ge-
erfd’, lijkt zich (vooral) voor te doen bij de maatschappelijke, tevens juridiserende aan-
duiding van tot die categorie behorende personen. Als zodanig treden zij onder het 

322  Tuinman, Fakkel der Nederduitsche Taale (Leiden 1722)
323  Marin, Groot Nederduitsch en Fransch Woorden-boek (1752), GEF-GEH, 182.
324  Tegenwoordige Staat, 12 (1721) 16 respectievelijk (1751), 13.
325  Aldus: “alle roerende en onroerende goederen, renten, rechten, actien, schulden, crediten, schepen, 
koopmanschappen, gelt, vaisellen, juweelen, meublen, gagien, tractementen ende andere goederen geene 
uytgesondert”. Voor de integrale tekst van deze Instructie onder meer: Melssen, Het register van de cijnzen, 
93-99. Zie ook 4.13.3.
326  Zie 6..4.2.1.3-4.
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dubbelbegrip ‘gegoeden en geërfden’ naar buiten in tot de Haagse overheid gerichte re-
kesten.327 Dit geschiedt trouwens ook binnen de eigen woonplaats. Zo wordt blijkens de 
slotformule het concept voor Oisterwijk 1721 ontworpen en vastgesteld door het voltal-
lige bestuur en de “notabelste gegoedens en geërfdens”.328 

Hoewel de term in ieder geval over een lengte van jaren nawijsbaar is, is het voorko-
men ervan in de vastgestelde dorpsreglementen zowel naar aantal als periode beperkt. 
In Oisterwijk 1609/2 wordt ten aanzien van het aangaan van processen, het aanmerke-
lijk beschenken van derden en het laten uitvoeren van buitengewone openbare werken 
voorzien in medezeggenschap van “eenige” ingezetenen, die, naast andere kwalificaties, 
gegoed behoren te zijn, terwijl 3 met dezelfde kwalificerende vereisten de jaarlijkse ver-
kiezing van een drietal gedeputeerden voor het afhoren van de borgemeestersrekeningen 
regelt.329 Verder is er in de periode 1654 - 1666 nog een drietal vermeldingen in vastgestel-
de reglementen.330 Eerst in Haaren 1703/1, 7 en 25 is het, óók als equivalent van ‘geërfden’, 
weer opgenomen (zie hierover ook hierna), terwijl in Oisterwijk 1721/1, dat teruggaat op 
Haaren 1703/1, de laatste vermelding ervan voorkomt.  

2.3.3.3.3.5 Gekwalificeerde geërfden 
Tot dusverre is vooral over de geërfden gesproken als een homogene groep (men is ge-
erfd of niet). In die groep bestaat echter een potentieel van plaats tot plaats verschillend 

327  Een globaal onderzoek op basis van de digitale index bij het BHIC op de (kopie-)resoluties van de 
Raad van State betreffende de Meierij van ’s-Hertogenbosch, uitgevoerd op basis van het per 19 februari 2018 
beschikbare indexbestand over de jaren 1629-1773, resulteerde overigens slechts in twaalf treffers. Het me-
rendeel betreft rekesten aan de Haagse overheid van plaatselijke besturen, waarin bedoelde ‘gegoeden en ge-
erfden’, doorgaans met de toegevoegde kwalificatie “principaalste” (waarover hierna meer), participeren dan 
wel zich voor de gelegenheid hebben bijgevoegd. De plaatsen uit deze vermeldingen in chronologische volg-
orde zijn: Orthen (15 juli 1668; BHIC, 178 RvSt 212 fo.36r), Eckart 11 oktober 1690; 234 fo. 992v), Oisterwijk 
(24 juli en 9 november 1697; 244 fo. 575r en 820r), Den Dungen (23 augustus 1697; 244 fo. 636v), Bladel, 
Reusel en Netersel (9 juni 1700; 248 fo. 647v), Oisterwijk (10 juli 1705; 260 fo. 1238v), Haaren (19 oktober 
1717; 289 fo. 278r), Deurne en Liessel (21 juni en 2 december 1728 en 25 januari en 11 februari 1729; 309 fo. 
623v, 310 fo. 678r, 311 fo. 87r en 106v) en ten slotte Woensel (11 februari 1729; 311, fo. 131v). 
328  Zie voor de genese van dit reglement 9.2.19.
329  Bij de vaststelling van het reglement worden door de commissie van de Brusselse Raad van Brabant, 
die dit reglement vaststelt (zie hierover 9.2.19), bij wijze van eenmalige uitzondering een vijftal personen als 
gedeputeerden aangesteld, drie personen uit de vrijheid en twee “tuijllieden”, die “onder de vrijheijt ressor-
teren”. Bij de eerste drie wordt vermeld, dat zij uit de daartoe gekwalificeerde groep personen komen, bij 
de twee agrariërs niet.  
330  Oirschot 1654/17 betrekt de door de gekwalificeerde “gegoede ende geerffde” gemaakte onkosten bij de 
schulddelging van de kosten van de processen en procedures, die aan dit reglement zijn voorafgegaan. In 
Loon op Zand 1655/11 zijn “eenige van den principaelste gegoede van den dorpe” tezamen met de zittende 
en gewezen schepenen betrokken bij de besluitvorming over de externe bezendingen (deze bepaling wordt 
herhaald in Loon op Zand 1685/12 en 1686/12). Asten 1666/3 laat de uit de bevolking aan te stellen acht con-
troleurs (twee per heerdgang) van de dorpsrekeningen alleen aanstellen uit de kring van de meest gegoeden.

PS_LL_def.indd   149 19-11-20   13:16



150

status- of standsonderscheid, dat het verschil kan maken of alle geërfden als zodanig be-
stuurlijke invloed kunnen uitoefenen dan wel of dat aan een meer selecte groep uit hun 
midden is voorbehouden. Deze groep wordt veelal ook ‘gemarkeerd’ met qua strekking 
vergelijkbare epitheta, doorgaans in de stijl van de overtreffende trap, als: gekwalificeerd-
ste, notabelste, voornaamste, principaalste of meeste (gekwalificeerde, enz.) (geërfden).331 
Dat de terminologie nogal vlottend is, blijkt niet alleen uit de reglementen onderling, 
maar komt ook binnen een en hetzelfde reglement voor. Een voorbeeld van de laatste 
categorie is Haren 1703. In dit reglement is in een viertal bepalingen sprake van een ad-
viesrecht vanuit de bevolking middels representatie van tenminste twaalf daartoe door 
de regenten op te roepen personen uit de ingezetenen. Deze vertegenwoordigers worden 
achtereenvolgens als volgt aangeduid:
- “eenige der principaelste gegoijdens en geerfdens ten minsten tot twaalf in’t getal” (1),
- “ten minste twaalff van de voornaemste en gequalificeerste ingesetenen en inwoonde-

ren” (2),
- “ten minste twaalf der principaalste gegoeijdens en ingesetenen”(7), 

- “naar voorgaande convocatie der principaalste gegoeijden en geerfdens (overeenkom-
stig het in 1 bepaalde)” (25). 

Een enkele keer wordt de kwalificatie met het enkelvoudige begrip “breegeërfden” 
aangeduid (Breugel 1668/25 met in 26 in de frase “notabele of breegeërfden” tevens een 
gelijkstellende verduidelijking). 

Van Zalinge-Spooren heeft voor de achttiende eeuw een feitelijke analyse over de rol van 
de geërfden en naburen in het dorpsbestuur van enkele dorpen bij ’s-Hertogenbosch be-
schreven.332 Zij onderkent de volgende indicaties om aan gemeentevergaderingen deel te 
kunnen nemen: men beschikt over grondbezit en/of ander vermogen, terwijl ook niet-
agrarische inkomsten een rol spelen. De mate waarin daarover belasting wordt afgedra-
gen is uiteindelijk beslissend of men binnen de kwalificatie valt of niet. Daarnaast geldt 
de betrokkenheid bij de plaatselijke samenleving of de deelname aan het bestuur. 

Gespiegeld aan de dorpsreglementen kan worden vastgesteld, dat de meeste gevallen 
waarin geërfden in relatie tot de uitoefening van bestuurlijke invloed worden genoemd, 
die invloed aan daartoe gekwalificeerde geërfden toewijzen.333 Nergens in zo’n reglement 

331  Enkele volstrekt aselectieve voorbeelden, ontleend aan de dorpsreglementen: Maren 1664/3 (gekwalifi-
ceerdste), Boxtel 1692/Inleiding (notabelste), Haaren 1703/2 (voornaamste), Nistelrode 1663/27 (principaalste) 
en Heesch 1691/1 (meeste (gekwalificeerde)).
332  Van Zalinge-Spooren, ‘De rol van geërfden en naburen’, 196-233.  Dit betreft Den Dungen, Esch, 
Haaren, Helvoirt en Sint Michielsgestel.  
333  Het aantal vermeldingen is op zich relatief gering, omdat in veel reglementen de bestuurlijke invloed 
vanuit de bevolking wordt toevertrouwd aan een college van raadsmannen, doorgaans vernoemd naar hun 

PS_LL_def.indd   150 19-11-20   13:16



151

wordt echter aangegeven, waar die kwalificaties precies voor staan. 
Klaarblijkelijk wordt de normering en classificatie daartoe overgelaten aan de lokale 

gewoonte en praktijk en mogelijk zelfs afhankelijk gesteld van de aard van de bijeen-
komst, waartoe die meest gekwalificeerden worden opgeroepen. Wel bevat een tweetal 
reglementen enige indicatie over in welke orde van gegoedheid gedacht kan of moet 
worden.

In het tweede concept-reglement van de inwoners van Deurne stellen 7-8, dat er van de 
zeven schepenen voortaan twee uit Liessel behoren te komen, omdat aldaar “de princi-
paelste gegoeijde, geerfde ende de meeste contribueerende sijn wonende ende haere goe-
deren sijn hebbende”.334 In Someren 1681/6 worden voor het vaststellen van de “jaerlijcxen 
taks off repartitie der lasten op’t sluijten van des dorpsreeckeningen” de aanwezigheid 
van de meest vooraanstaande geërfden verplicht gesteld, waarbij met name namens de 
Staat “als meest geerffde” Thomas Beresteijn als rentmeester” en verder onder meer “den 
heer Grave van Berlo, den advocaet Donckers, den advocaet Runnen (en) andere ge-
lijcke geërffdens”335 worden genoemd. De omvang van het belastbaar vermogen (in de 
vorm van onroerend goed als anderszins) en dat van het onroerend goed als zodanig en 
de maatschappelijke status van de eigenaar zijn dus kennelijk gangbare factoren bij de 
kwalificatie tot meest geërfde. 

In andere reglementen komt naast deze factoren van materiële en maatschappelijke 
welstand ook het vereiste van prudentie voor. Zo stellen Eersel, Duizel en Steensel 1662/7, 
Bergeijk 1663/8, Nistelrode 1663/6, Maren 1664/5 en Breugel 1671/10, dat de lokale regeer-
ders in “gewichttighe affairen ende saecken” steeds de geërfden of  “eenige meest verstan-
dige en ghequalificeerde” uit hun midden moeten horen.

2.3.3.3.4 Samenvatting en conclusies
De inwoners van een plaats zijn tezamen als een collectiviteit te duiden, maar die collec-
tiviteit zelf is feitelijk een optelsom van verschillende subgroepen met hun eigen belan-
gen. Tot welke groep men behoort is bepalend voor de mate waarin men invloed op de 
lokale beleids- en rechtsvorming kan uitoefenen. 

aantal. Zie over deze ontwikkeling 6.4.2.1.8. Slechts in enkele reglementen wordt de bestuurlijke invloed 
rechtstreeks aan de geërfden sec toegekend. Pregnante voorbeelden zijn Sint Oedenrode en Breugel, beide 
van 1660, met dien verstande, dat voor het eerste geldt, dat bij een wijziging van 1661 in plaats van een per-
soonlijke opkomst van alle geërfden definitief wordt gekozen voor een systeem van representatie vanuit de 
vijf hoeken en van de buitengeërfden. Dit heeft alles te maken met de brede, vooral door de buitengeërf-
den  aangewakkerde beweging om tot deze reglementen te komen. Zie hierover nader respectievelijk 9.2.23 
en 9.2.5.
334  Waarbij ‘onder andere’ nominatim “den Ed: Heere Van Albada tot Liessel ende den Heere Van Nieu-
wenheim op den Heijtrack onder Moosdijck ende de Juffrouwen Van Fladeracken op Den Moosdijck 
voors.” worden genoemd.
335  Zie hierover ook 9.2.24.
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Grofweg gezegd zijn er twee groepen te onderscheiden, te weten de ingezetenen en de 
geërfden. De ingezetenen zijn degenen, die gezamenlijk een plaats bewonen. De geërf-
den zijn zij die in die plaats de grond in handen hebben. 

Ook onder de ingezetenen kunnen subgroepen worden onderkend. In de regelgeving 
zijn dit vooral de armen en onvermogenden, weduwen en wezen en jongeren onder de 
twaalf jaar, al met al de (meest) kwetsbaren in een samenleving. Alternatieve, onderling 
uitwisselbare termen voor ‘ingezetenen’ zijn ‘inwoners’ en ‘naburen’. Voor de heerlijk-
heden bestaat de verbijzondering, dat heren de ingezetenen ervan (kunnen) aanduiden 
als ‘onderdanen’ of “ondersaeten”. Dit is echter eerder een afnemend dan consistent fe-
nomeen. 

Tegenover de inwoners van de plaats staan de ‘buitenlieden’. In dit verschil manifes-
teert zich de beschermenswaardigheid van de eigen gemeenschap. 

Een kenmerkend verschil tussen ingezetenen en geërfden is, dat men om geërfd te zijn 
niet in het desbetreffende dorp behoeft te wonen. Het hebben van onroerend goed of 
rechten daarop is in beginsel voor deze karakterisering bepalend. Bij ‘buitengeërfden’ 
gaat het soms om particuliere investeerders van elders. De kwalificatie ‘geërfd’ is echter 
niet per se persoonsgebonden. Veel onroerend goed is in handen van instituties, vooral 
religieuze of charitatieve instellingen.

De geërfden leveren naar rato van de omvang van hun belastbaar onroerend goed de 
grootste en hoogste bijdrage aan de financiering van zowel de landelijke als de dorps-
belastingen. Dit materiële perspectief leidt tot erkende mogelijkheden om hun belan-
gen in de vorm van inspraak en zeggenschap te behartigen en daarmee invloed op het 
lokale bestuur uit te oefenen. Eén van de zorgen daarbij is te voorkomen, dat belastin-
gen onevenredig ten laste van het onroerend goed worden toegerekend doordat hetgeen 
personeel zou moeten worden omgeslagen op de belastingaanslag over het reëel wordt 
afgewenteld. Die bestuurlijke invloed kan op verschillende wijze rechtstreeks als groep, 
via representatie of in een mengvorm worden uitgeoefend. Alternatieve termen voor ‘ge-
erfden’ zijn die van ‘ingelanden’ en ‘gegoeden’.

Zijn de ‘geërfden’ vanuit hun maatschappelijke staat als homogene groep te beschou-
wen, in bestuurlijk opzicht bestaat binnen die groep nog een verschil tussen de gekwalifi-
ceerdste, notabelste, voornaamste, principaalste of meeste gekwalificeerde (enzovoorts.) 
geërfden en de overige geërfden. De eerste groep heeft meer te zeggen dan de tweede. 
Wie tot welke categorie behoort is afhankelijk van de omvang van het belastbaar vermo-
gen (in de vorm van onroerend goed als anderszins) en dat van het onroerend goed als 
zodanig en de maatschappelijke status van de eigenaar. De invulling daarvan is plaatse-
lijk gebonden. 
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2.3.4 Het bestuur van de lokale gemeenschap

2.3.4.1 Inleiding
Elke territoriale gemeenschap op het niveau van een afzonderlijke plaats heeft in de pe-
riode die deze studie beslaat voor de behartiging van plaatselijke aangelegenheden een 
eigen bestuur in de vorm van een college. De ontwikkeling naar zo’n college is lang en 
divers. Van Asseldonk schetst deze ontwikkeling, waarbij hij een cesuur van circa 1600 
hanteert.336 

Voor de periode van vóór 1600 betoogt hij dat slechts voor een tiental plaatsen de sa-
menstelling van een bestuurscollege bekend is. Naast ’s-Hertogenbosch gaat het dan om 
steden en vrijheden, plaatsen derhalve die volgens een gebruikelijke kwalificatie in an-
dere literatuur uit het directe hertogelijke gezag zijn vrijgemaakt. Voor de overige plaat-
sen onderkent hij een ontwikkeling die leidt tot plaatselijk openbaar bestuur vanuit de 
organisatie van de dingbanken. Het geïnstitutionaliseerde  jaargeding en andere corpo-
rele vergaderingen en vervolgens de opkomst van ad hoc colleges, die de plaatselijke be-
volking representeren, zijn volgens hem aspecten die dit markeren. Die colleges groeien 
vanaf de zestiende eeuw in plaatselijke diversiteit uit naar duurzame colleges. Sedert cir-
ca 1600 wordt, zo gaat hij verder, in de kleine plattelandsplaatsen de aanwezigheid van 
regenten genoemd. Als belangrijkste stimulans voor die ontwikkeling naar permanentie 
en continuïteit in de organisatie van het plaatselijk bestuur wijst hij op de toename van 
lokale schulden en “andere perikelen” ten gevolge van de Tachtigjarige Oorlog. 

Duurzaamheid in de organisatie leidt echter niet, zo kan ook worden gesteld, tot een 
alles omvattende uniformiteit. Ondanks allerlei overeenkomsten, verschillen de plaatse-
lijke besturen onderling (soms) sterk qua samenstelling en attributie van bevoegdheden. 
Overeenkomsten komen voort uit de omstandigheid, dat de betrokken bestuurskringen 
veelal in dezelfde herkomst bronnen, relatief gering van omvang zijn en gelijksoortige 
belangen hebben te behartigen. Daarnaast hebben specifieke of typische omstandighe-
den of rechten, vaak in de vorm van ooit verleende voorrechten of privileges, blijvende, 
soms zelfs substantiële invloed op de organisatie en samenstelling van vele besturen. Het 
algemene beeld voor plaatselijk bestuur is al met al wel een steeds herkenbaar vast pa-
troon of stramien maar met de nodige ruimte voor plaatselijke verschillen. Die verschei-
denheid geeft kleur aan de eenheid. 

336  Van Asseldonk, De Meierij, 331-347. Voor specifiek het kwartier van Peelland: Van Zalinge-Spooren, 
Gemeint en gemeenschap, 333-383, met een beschrijving van de ontwikkeling naar een bestuursstructuur in 
Helmond, die met die in andere gemeenschappen als onder meer Aarle-Rixtel, Asten en Budel wordt ver-
geleken.
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2.3.4.2 Het plaatselijk bestuur
Betrokken bij het lokale bestuur zijn in ieder geval degenen, die ook bij de dingbank, 
waaronder de plaats ressorteert, betrokken zijn, te weten de schout of drossaard dan wel 
hun substituut en de schepenen. Dat geldt meestal ook voor de ambtelijke ondersteu-
ning van de dingbank in de persoon van de secretaris.

In geval dingbank en plaats qua grondgebied overeenkomen, zijn dat alle schepenen; 
in geval een plaats onderdeel is van een grotere schepenbank liggen de relaties anders. 
De verbondenheid van schepenen aan een dorpsbestuur is soms zelfs geen conditio sine 
qua non.337  

Naast de schepenen kunnen andere functionarissen als de borgemeesters, zetters, kerk- 
en armmeesters,  raadsmannen en nog anderen uit de bevolking deel uitmaken van het 
plaatselijke bestuur. Wie en in welke mate kan per plaats verschillen. Ook zijn er plaat-
sen waar (vooralsnog) gewezen schepenen in formele functies bij het bestuur betrokken 
blijven.

Bij dingbank en bestuur kunnen ook dezelfde ambtelijke functionarissen zijn betrok-
ken. Van hen is vooral de secretaris als bestendige factor te noemen.

Begrippen voor het bestuur als zodanig zijn ‘regering’ of ook wel ‘magistraat’ (“magis-
traet”, “magistrature”).338 Het zijn begrippen, die vanuit een oudere context in de steden 
en enkele vrijheden als het ware in de ontwikkeling naar duurzame regentencolleges ten 
plattelande naar dat platteland migreren.339. Een midden achttiende-eeuwse kenbron, 
het Groot Nederduitsch en Fransch Woordenboek (1752), merkt sub voce ”Magistraat” in 
algemene en dus niet op de Brabantse, laat staan de Meierijse leest toegesneden zin op, 
dat dit begrip “ook in de betekenis van Regeering, Overheid, Wethouder in de Taal (is) 
doorgedrongen”, terwijl dezelfde uitgave deze term sub voce “ Overigheid, Overheid” als 
“Onduitsch” kwalificeert.340 Niettemin komt ‘magistraat’ al voor in twee bepalingen (1 
respectievelijk 7) van een van de oudste in deze studie onderkende dorpsreglementen, 
te weten dat van Hilvarenbeek 1627.341 De bestuurders worden doorgaans ‘regeerders’ of 

337  Zie ver deze aspecten ook 2.2.3.7.
338  Zie ook het betoog van Van Asseldonk, De Meierij, 47-48. De door hem als eerste genoemde equiva-
lente termen ‘bestieren’, ‘dorpsbestier’, en ‘bestierders’ zijn in het onderhavige onderzoek slechts een enkele 
keer aangetroffen. Zijn conclusie, dat ‘regeerders’, ‘regenten’ en ‘regeren’ meer gebruikelijk zijn, kan der-
halve worden onderschreven.   
339  Van Asseldonk, De Meierij, 336

340  Marin, Groot Nederduitsch en Fransch Woordenboek (1752), MAG-MAJ, 50 respectievelijk OVE-OVE, 
202. Blijkens OND-ONE, 130 wordt onder “Onduitsch” verstaan: “Dat geen Duitsch is” in de betekenis 
van de daarbij opgenomen voorbeeldzin: “Onduitsche woorden. Des mots qui ne sont pas Hollandois”. On-
der het lemma ‘Magistraat’ wordt overigens dat orgaanbegrip ook ‘verpersoonlijkt’: “Een Magistraatsper-
soon, Lidt van de Regeering”, met als vertaling in het Frans: “Magistrat, Membre de la Magistrature”. 
341  Dit komt in zo’n twintig reglementen voor. Het laatste in Tilburg 1732/59-61 (bepalingen betreffende 
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‘regenten’ genoemd. Ook worden zij wel als ‘magistraetspersoonen’ aangeduid, een aan-
duiding die overigens  alleen wordt gebruikt als over de bestuurders wordt gesproken.342 

Bij ‘magistraat’ tekent Van Asseldonk aan, dat het vaak (alleen) specifiek op het college 
van schout en schepenen betrekking heeft.343 Als deze nuance gespiegeld wordt aan de be-
tekenis van deze term en afleidingen daarvan in de dorpsreglementen blijkt een nog ge-
differentieerder beeld. Het tweede ontwerp-reglement van de inwoners van Deurne uit 1662 
geeft in 47 blijk van het politiek streven van de opstellers tot bestuurlijke gelijkstelling van 
de “heer, schepenen, borgemeesteren, kerckmeesteren, h:geestmeesteren, gemijntmees-
teren ende hertslieden als magistraetspersoonen”.344 Sint Michielsgestel 1663/1 noemt de 
drossaard naast de regerende magistraat, terwijl ook 8, 17 en 23 een dergelijk onderscheid 
kennen. In menig reglement wordt de vergoeding bij de verandering van de magistraat 
vastgelegd, waarbij die verandering uitsluitend betrekking heeft op de (jaarlijkse) wisse-
ling van de schepenen. Oirschot 1662 en 1664 II/12 huldigen door naast elkaar te spreken 
over de officier, schepenen en magistraatspersonen een ogenschijnlijk ruimere beteke-
nis. In Breugel 1671/16 is dat eveneens het geval. Uit deze voorbeelden moge wel blijken, 
dat onder ‘magistraat’ wel steeds de schepenen kunnen worden verstaan, maar de volle 
bestuurlijke betekenis van dat begrip steeds weer uit de specifieke context moet blijken. 

Het verschijnsel, dat achter de op zich ogenschijnlijke eenduidige begrippen voor het 
lokale bestuur (“regering, magistraat”) een, zoals gezegd, variabele wereld aan wisse-
lende invulling schuil gaat, zorgt er als vanzelfsprekend voor, dat plaatselijke machts- 
en gezagsverhoudingen (‘wie heeft wanneer wat voor het zeggen’) een nauwkeurige, in 
zichzelf besloten omschrijving vergen. Waar dit thema ter bevestiging, vernieuwing of 
aanvulling in de dorpsreglementen aan de orde komt, is dat dan ook steeds het geval.  In 
reglementen, die alleen of mede bronnen in een oppositioneel initiatief tegen het (zit-
tende) bestuur, is zo’n gesloten formulering van de organisatie van het plaatselijke ge-

het vertrek uit en vestiging in de plaats, met een referentie aan resoluties van de Staten Generaal, die van het 
begrip gewagen) en 65 (over de vergoeding bij verandering van de magistraat).  
342  Onder meer in Sint Oedenrode 1660/31, handelende over een bepaalde vergoeding van de bestuurders. 
343  Van Asseldonk, De Meierij, 48.
344  Er wordt van uitgegaan, dat ‘magistraetspersoonen’ op de gehele trits genoemden slaat. Er is echter 
nog een andere semantische interpretatie mogelijk. In hun politieke streven de hertslieden een bestendige 
plaats in het bestuur te waarborgen (zie hierover 9.3.3), worden in deze opsomming alleen zij van een hun 
positie versterkende kwalificatie voorzien. Hoe dan ook, er is in deze context in ieder geval sprake van een 
verbreed gebruik van ‘magistraatspersonen’. 
In zijn bewerking van dit concept omzeilt de raad en rentmeester-generaal in zijn ontwerp/52 - wellicht bij 
wijzevan correctie? - dit toch wel heikele voorstel door - onder vermijding van het begrip ‘magistraetsperso-
nen’- enerzijds te spreken over de heer, zijn drossaard, de schepenen, borgemeesters en de kerk-, arm- en ge-
meentemeesters als “de regeerders” en anderzijds over de hertslieden, die slechts voor de nadrukkelijk in het 
reglement benoemde aangelegenheden als (volwaardig) regeerder kunnen worden beschouwd.
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zag een vrijwel vaste omschrijvingstactiek en -techniek. Dit blijkt ook uit de gevallen, 
waarbij de oppositie er uiteindelijk niet in slaagt om voet op vaste bestuurlijke grond te 
krijgen. Naast de hierboven genoemde mislukte poging van de Deurnese inwoners uit 
1662 mag als voorbeeld gelden het door de Raad van Brabant in 1681 vrijwel onverkort 
overeenkomstig het voorstel van de ingezetenen van Waalwijk vastgestelde reglement. 
Daarin wordt precies omschreven wanneer de onderkende bestuurlijke organen (borge-
meesters, schepenen en achtmannen, de laatsten als nieuw lid van het bestuur) bevoegd 
zijn. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een zevental aangelegden, waarin de 
borgemeesters, schepenen en achtmannen gelijkelijk en een viertal, waartoe alleen de 
borgemeesters en schepenen competent zijn. Na deze bepalingen stelt het reglement 
vast, dat hiermee “de regeringe in dier voege (is) gereguleert”. De Staten Generaal maken 
echter in 1682 met deze nieuwlichterij korte metten.345 Een besloten formulering dient 
niet alleen de transparantie, maar kan zich ook tegen een politiek streven naar inspraak 
en zeggenschap keren.  

2.3.4.3 De gelaagde structuur van de lokale beleids- en besluitvorming
Kappelhof onderscheidt in de structuur van het plaatselijke bestuur ten plattelande van 
de Meierij een groot bestuur, de ‘corporele vergadering’ (over dit begrip hierna meer), 
bestaande uit de schepenen, de kerk- en armmeesters, de gezworenen en de zetters, als-
mede in principe de naburen, maar “toch vooral de rijkste onder hen” en een klein 
bestuur, bestaande uit de schepenen, de schout of drossaard en de secretaris. De ont-
wikkeling naar een bestendige vertegenwoordiging van de naburen en vooral van de ge-
erfden in de vorm van een college van raadsmannen (vier, vijf en nog-meer-mannen) is 
volgens hem te zien als een tussengeschoven tussenlaag.346 Andere auteurs onderkennen 
zelfs een drievoudige nomenclatuur om de organisatie van het plaatselijke bestuur te 
duiden: een klein onderscheidenlijk groot bestuur en een breed beraad.347

Van Asseldonk wijst er echter op, dat het onderscheid tussen groot en klein bestuur 

345  Zie meer gedetailleerd 9.2.29.
346  Kappelhof, De belastingheffing, 147. 
347  Van Boven, ‘Bestuur, rechtspraak en notariaat’, 76-89, onderkent binnen door hem omschreven com-
petenties de driedeling: een klein bestuur (de schepenen en de officier), een groot bestuur (het klein bestuur 
aangevuld met  functionarissen, belast met het financiële beheer (borgemeesters, thesoriers, schatbeur-
ders, rentmeesters, gezworenen) en een vertegenwoordiging van de bevolking), alsmede een breed beraad 
(uitbreiding van het grote bestuur met de kerk- en armmeesters, de geërfden, naburen enz., de corporele 
vergadering); ook De Visser, Boxtel binnenste buiten, 41-43 hanteert binnen de context van het Boxtelse be-
stuurseigen zo’n driedeling, waarbij hij het klein bestuur met een dagelijks bestuur vergelijkt. Voor Waalwijk 
onderscheidt Coopmans “van klein tot groot bestuur in allerlei varianten”, terwijl hij daarnaast een corpo-
rele vergadering onderkent; Coopmans, Het openbaar bestuur van Waalwijk en Drunen, 40-41. De Bruijn 
gaat voor Tilburg ook uit van een onderscheid tussen een klein en een groot bestuur; De Bruijn, ‘Macht en 
onmacht’, 132-139.
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in het algemeen geen grondslag heeft in verder niet door hem benoemde plaatselijke re-
gelingen. 348 Voor zover het daarbij om de dorpsreglementen gaat, kan inderdaad wor-
den  onderschreven, dat de begrippen ‘klein’en ‘groot bestuur’ of equivalenten daarvan  
daarin niet als zodanig worden aangetroffen.349 Daarentegen geldt wel, dat in menig re-
glement een als het ware traps- of pyramidegewijs geordende organieke gelaagdheid in 
de bestuurlijke besluitvorming herkenbaar aanwezig is. De verhouding (en daarmee ook 
de interactie) tussen de lagen wordt bepaald door wanneer de ene laag een andere nodig 
heeft om tot rechtsgeldige feitelijke of rechtshandelingen te kunnen komen.

Ook Van Zalinge-Spooren onderkent, mede onder verwijzing naar oudere literatuur 
een gelaagdheid in het plaatselijk bestuur en onderscheidt daarbij naar een model van 
concentrische cirkels drie lagen.350 

Kappelhof illustreert zijn duiding aan de hand van Bergeijk 1663. Wanneer bij een ana-
lyse van de daarin beschreven organisatie van de beleids- en besluitvorming geen gebruik 
wordt gemaakt van de door hem geïntroduceerde termen ‘groot’ en ‘klein bestuur’, maar 
op basis van betrokken organen, functionarissen en hun competenties wordt een beeld 
van een tripartiet stelsel met drie echelons verkregen. 

Een eerste echelon betreft de schout en de schepenen. Tezamen vormen zij een college, 
waarbinnen ieder, naast gemeenschappelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden, 
eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden heeft. In het reglement worden zij in die 
zin trouwens niet genoemd. Dit is verklaarbaar uit de omstandigheid, dat het reglement 
hun bestuurlijke positie als zodanig niet ter discussie stelt.351 Voor de schout komt daar 
bij dat zijn plaatselijke bevoegdheden voorvloeien uit zijn benoeming door een hogere 
overheid; dit aspect behoeft dus bij een organiek reglement van andere orde niet beves-
tigd te worden, laat staan dat het bij zo’n reglement zou kunnen worden gewijzigd of 
aangepast.352 De positie van de schout komt wel indirect aan de orde in het vereiste (28) 
dat alle bijeenkomsten en vergaderingen van de schout, diens stadhouder, schepenen en 
tienmannen uitsluitend in de tot een raadhuis of raadkamer omgebouwde gerwekamer 

348  Van Asseldonk, De Meierij, 341.
349  In een aantal reglementen van (vooral) na 1700 wordt wel een onderscheid gemaakt tussen een ‘dage-
lijks bestuur’ en het voltallige bestuur van een plaats. Op het eerste begrip wordt hierna ingegaan.
350  Van Zalinge-Spooren, Gemeint en gemeenschap 362-363. De binnenste cirkel is het dagelijks bestuur 
van de schepenen, de middelste bestaat uit het uitgebreide bestuur van de eedspersonen als vertegenwoordi-
gers van het corpus en de buitenste uit het corpus zelf, de gezamenlijke inwoners.
351  Dit geldt ook voor de justitiële taken van de schout ende schepenen. Over dit hen bij uitsluiting van 
anderen bevoegde domein spreekt het reglement enkel in het kader van de dienaangaande door schepenen 
te genieten vergoedingen (36).
352  In andere reglementen komen overigens functie- en positiebepalende voorschriften ten aanzien van de 
schout wel aan de orde. Zie daarover 6.4.2.1.2.
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worden belegd. Uit de omstandigheid, dat het reglement de taken en bevoegdheden van 
de nieuw geïntroduceerde tienmannen (zie hierna) nadrukkelijk nominatim en limita-
tief-beperkt opsomt, mag worden afgeleid, dat de schepenen ten allen tijde en ten volle 
met betrekking tot bestuurlijke aangelegenheden bevoegd zijn.

Het reglement introduceert in 1 als tweede echelon een nieuw bestuurlijk gremium, 
dat bestaat uit schout, schepenen en raads- of tienmannen. Deze raadsmannen, te ver-
kiezen door de ingezetenen van de vijf heerdgangen, twee per heerdgang,353 zijn in dit 
gremium als college betrokken bij de benoeming van een aantal met name genoemde 
plaatselijke functionarissen en het beraad en de besluitvorming over een viertal beleids-
aangelegenheden (6-7): alle belastingzaken, het afdoen van de rekeningen, het mach-
tigen tot bezendingen naar de Meierij- en kwartiervergaderingen (expliciet genoemd 
in 34) en elders en verder al hetgeen waartoe het reglement hen bevoegd maakt.354  De 
raadsmannen zijn gelijkelijk met de zeven schepenen in deze zaken bevoegd - zij worden 
ook tezamen met de schepenen als regeerders aangeduid -, waarbij met meerderheid van 
stemmen wordt besloten (eveneens 6-7). Voor allen geldt een verbod op dubbelfuncties 
binnen het bestuur van het dorp (41). Ten slotte wordt een van de vier sleutels van de 
archiefbewaarplaats aan een tienman toevertrouwd (29).

Een derde echelon betreft (8) de verplichting van schepenen en tienmannen om zich zo 
veel mogelijk met het “gevoelen van de geërfden oock accomodabel te stellen”, dit te con-
cretiseren door “in gewichtige affairen ende saecken” hen dan wel “eenige meest verstandi-
ge ende gequalificeerde” te horen. Dit is het niveau van de corporele vergadering, waarop 
hierna wordt teruggekomen. De hoorplicht betreft nadrukkelijk de geërfden en sluit, op 
één uitzondering na, andere (potentiële) belanghebbende ingezetenen uit. Hoewel die 
hoorplicht expressis verbis in de bredere context van een “om de gemeente in goede rust 
ende vrede te houden” wordt geplaatst, is niet iedereen uit die gemeente daarbij betrokken.

De geërfden worden in deze context als de vertegenwoordigers van  ‘de gemeente’ be-
schouwd.355 Dit vereiste laat de regeerders overigens ogenschijnlijk de nodige discretio-

353  Deze introductie gaat gepaard met regels omtrent hun benoeming, beëdiging en periodieke vervan-
ging (2-5 en 42). 
354  Als zodanig te benoemen functionarissen worden genoemd: de borgemeesters, de verpondingcol-
lecteurs, de renteheffers, zetters, alsmede de heemraden of gezworenen. In andere bepalingen van het re-
glement worden ten aanzien van de bestuurlijke competentie van dit college nog expliciet - in een aantal 
gevallen slechts een explicatie van de reeds in algemene zin omschreven taken - benoemd: de controle van 
het kohier van de verpondingen (10) en dat van de beden (11), het verstrekken van betaalopdrachten aan de 
borgemeesters (12), het opmaken van een jaarbalans ten aanzien van de betaalstand aan de belastingkanto-
ren van het land (13), de controle van de jaarlijkse zetcedule over de renten (14), de aflossing van geleend 
kapitaal (15), het afdoen van de rekeningen (23-24), het vaststellen van buitengewone omslagen (25), het 
aangaan van processen (26) en de voortzetting van reeds lopende processen (27). Ten aanzien van het afdoen 
van de rekeningen noemt 23 onder meer de volgende: die van de verpondingbeurders, de renteheffers, de 
borgemeesters en de arm- en kerkmeesters.   
355  Zo spreken 15 juncto 16 over een consent van de gemeente bij het aangaan van leningen, waarbij voor 
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naire ruimte om te beslissen in welke zaken welke geërfden wel of niet worden gehoord. 
Deze hypotheek op de prudentie van de regeerders - zo deze in de praktijk al niet zou 
worden begrensd door een aan te nemen assertiviteit van de geërfden om voor hun (fi-
nanciële) belangen op te komen - wordt trouwens in een aantal gevallen in het reglement 
zelf al geëxpliciteerd: voor het aangaan van en in samenhang daarmee de aflossing van 
leningen (15-16), het opleggen van buitengewone omslagen (25) en het aangaan van pro-
cessen (26) wordt expliciet enigerlei overleg met dan wel instemming van de geërfden ge-
vorderd. Ten slotte zij volledigheidshalve de afdoening van de dorpsrekeningen vermeld. 
Dat blijft blijkens 23 het domein van de schepenen en tienmannen (en de predikant voor 
de kerk- en armrekeningen), met dien verstande, dat alle belangstellenden - dus niet al-
leen de geërfden - daarbij met spreekrecht binnen de grenzen van betamelijkheid en re-
delijkheid aanwezig kunnen zijn, terwijl de regeerders met hun commentaar naar bevind 
van wat daarmee behoord te worden gedaan rekening hebben te houden.

Bovenstaande analyse is uitsluitend gebaseerd op het reglement zelf. De toepassings-
praktijk ervan is, zoals in de Verantwoording van deze studie is uiteengezet, niet getoetst. 
Te dezen blijft derhalve de vraag of die praktijk zich inderdaad naar het reglement voegt 
of zich op termijn anders heeft ontwikkeld onbeantwoord. Op korte termijn bezien 
blijft het reglement in ieder geval in stand: aanpassingen daarop in 1664 en 1665 laten 
het bestuursmodel ongewijzigd.356 

Om de gelaagdheid van het ‘Bergeijkse bestuursmodel’ meer in zowel typisch als aty-
pisch perspectief te zetten, is het vergeleken met de ten dele verwante opzet van dit mo-
del in andere reglementen uit de jaren van diens genese: Hoogeloon 1663, Eersel, Duizel 
en Steensel 1662, Sint Michielsgestel 1663 en Oirschot 1662 en 1664. 

Hoogeloon 1663

Dit qua inhoud aan Bergeijk 1663 verwante reglement357 laat op dezelfde impliciete en 
expliciete wijze ook een spreiding over drie echelons van de lokale machts- en gezagsver-

de betekenis van ‘gemeente’ wordt teruggegrepen op 8 (= geërfden treden namens gemeente op); 25 handelt 
over beslissingen betreffende uitgaven ten laste van de gemeente, waarbij vanuit de bevolking alleen de ge-
erfden zijn betrokken. Zie over het begrip ‘gemeente’ 2.3.3.1.
356  Zie 9.2.2.
357  Zie over die verwantschap 8.5.11. Andere raakvlakken zijn, dat beide reglementen op dezelfde dag door 
de Raad van State zijn vastgesteld, beide voor het eerst een door die Raad ingevoegde gezagsclausule betref-
fende het bevoegde gezag ten aanzien van de wijzigng en intrekking van het reglement bevatten (Bergeijk 
1663/46.; Hoogeloon 1663/38) en beide in het Groot Plakkaatboek zijn gepubliceerd. Zie daarover 10.2.2.en 
10.2.12. Het is aannemelijk, dat die publicatie niet zozeer de innovatieve aspecten van beide reglementen 
geldt, maar vooral, zo niet uitsluitend de door de Raad van State toegevoegde gezagsclausule. Zie daarover 
4.11.4.
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houdingen (schout, schepenen, beiden als college, college van zesmannen en inspraak en 
medezeggenschap van de geërfden) zien. Het vervullen van dubbelfuncties is verboden 
(2 en 12). Ook de attributie van taken en verantwoordelijkheden is vergelijkbaar voor-
zien.358 De raadsmannen hebben met de schepenen de status van regent of regeerder. 
Waar Bergeijk 1663 zich echter niet uitlaat over de jaarlijkse benoeming van schepenen, 
kent het onderhavige reglement voor Hoogeloon, dat met Hapert en Casteren een ding-
bank vormt en daaraan drie schepenen levert, in 3-4 de zesmannen een  voordrachtrecht 
jegens nieuw te benoemen schepenen toe. Daarentegen ontbreekt een algemene bepa-
ling, waarin bij belangrijke aangelegenheden in het horen van de principaalste geërfden 
wordt voorzien. Slechts een tweetal bepalingen schrijft in specifieke gevallen, te weten  
het opleggen van buitengewone omslagen (10) en het aangaan van processen (21), met 
hen overleg voor. Het afdoen van de rekeningen staat daarentegen ook hier open voor 
alle belangstellenden, die dan een zelfde spreekrecht als in Bergeijk 1663 hebben (6).

Eersel, Duizel en Steensel 1662

Dit reglement is van iets ouder datum dan de twee voorafgaande, voor wie het ook mo-
del staat.359 Op onderdelen is het uitvoeriger en scherper geformuleerd. Het is opgesteld 
op het niveau van de dingbank en voor de besturen van de drie daarin participerende 
dorpen nader uitgewerkt.

Het bestuur is op twee echelons georganiseerd. De schout en diens stadhouder komen 
als bestuursorgaan slechts indirect in 15 en 39 aan de orde.360 Ten aanzien van de samen-
stelling van de schepenstoel wordt in 1 de herkomst van de individuele leden bevestigd: 
drie schepenen uit Eersel, steeds twee voor de andere twee dorpen. Verder wordt in 2-3 
een rooster van hun periodieke wisseling vastgelegd. Zowel in 1, 42 en 50 en zeer nadruk-
kelijk in 7 wordt de plaatselijke justitie tot hun exclusieve domein geproclameerd. 

Met het oog op het bestuur van Eersel wordt in 4 een nieuw college van acht mannen 
gevormd, aanvankelijk één representant voor elk van de acht gehuchten en na aanpas-
sing van deze bepaling twee per vier gecombineerde gehuchten. Deze achtmannen wor-
den gekozen uit en door de ingezeten van de onderscheiden gecombineerde gehuchten. 
In 5 en 6 wordt de periodieke afwisseling van deze achtmannen geregeld.

Het bestuurlijke gremium zelf - het eerste bestuursechelon - is samengesteld uit de 

358  Aanstelling, beëdiging en algemene bevoegdheden: 1-2, 27 en 35; specifieke bevoegdheden betreffen 
besluiten over: het aangaan van leningen (8), het opleggen van buitengewone omslagen (10), de bezendin-
gen naar de Meierij- of kwartiervergaderingen en naar elders (11, 29), het verstrekken van betaalopdrach-
ten (20), het aangaan van processen (21), het vaststellen van vrachtkosten bij bezendingen (25), controle van 
de jaarlijkse betaalstand van ‘s lands belastingkantoren (30) en de afdoening van de rekeningen (5-6 en 32). 
359  Zie hiervoor 8.5.11, in het bijzonder Tabel 8.13.
360  15 verbiedt de stadhouder en andere functionarissen behoudens machtiging van de Raad van State de 
functie van substituut-secretaris te vervullen, terwijl 39 hen en de andere regeerders gelast om uitsluitend in 
het raadhuis (Eersel) of de raadkamer (Steensel en Duizel) te vergaderen.
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schout, schepenen en achtmannen. De laatste twee zijn blijkens 7 tezamen volledig en 
gelijkelijk bevoegd ten aanzien van de aanstelling van met name genoemde plaatselijke 
functionarissen361 en, zonder enig voorbehoud en uitzondering, de behandeling van “alle 
ghemeenten saecken”. Kenmerkend voor deze bevoegdhedenattributie is, dat de schout 
en schepenen ieder afzonderlijk noch tezamen bevoegdheden op dit punt behouden.362 

De grondslag voor het tweede echelon wordt gevormd door de ook in 7 geformuleer-
de verplichting, dat schepenen en achtmannen zich zo veel mogelijk, in ieder geval bij 
belangrijke aangelegenheden met het gevoelen van de geërfden, op zijn minst van de 
meest verstandigen en gekwalificeerden uit hun midden hebben te verstaan. Net als in 
het latere Bergeijk 1663 worden geen algemene normen gegeven over wanneer geërfden 
als gekwalificeerd kunnen worden aangemerkt. Ook ontbreken dergelijke normen over 
wanneer een kwestie als overlegplichtig met de geërfden is. Wel wordt een aantal geval-
len als zodanig gespecificeerd, maar aannemelijk is, dat die specificatie niet per se limi-
tatief bedoeld is.363 Daarnaast geldt, dat de periodieke afdoening van de verschillende 
rekeningen openstaat voor alle belangstellenden, die een met de regeling van Bergeijk 
1663 vergelijkbaar spreek- en correctierecht hebben (31). 

Voor Duizel en Steensel worden een vergelijkbare structuur en bevoegdhedenattribu-
tie (telkens twee schepenen en viermannen, alsmede het horen van de geërfden) vastge-
legd (8 en 9).  

Sint Michielsgestel 1663

In dit door de Vrouwe van Sint Michielsgestel vastgestelde reglement wordt niet voor-
zien in de instelling van een college van raadsmannen uit de bevolking.364 Het verzoek 
van de inwoners daartoe wordt niet ingewilligd; wel wordt de geërfden als groep een 
aantal bestuurlijke bevoegdheden toegekend. Dit leidt tot een gelaagd bestuur op twee 
echelons, dat in de Gestelse context wellicht als vernieuwend mag worden aangemerkt, 

361  Als zodanig worden genoemd: verpondingcollecteurs, renteheffers, borgemeesters, zetters en heemra-
den of gezworenen en keurmeesters, alsmede de arm- en kerkmeester (tot wier aanstelling ook de predikant 
is geroepen). De benoeming van de verpondingcollecteurs en een borgemeester, belast met het incasso van 
de beden, en de renteheffers wordt nader in onderscheidenlijk 16, 18 en 21 uitgewerkt. 
362  In een aanzienlijk aantal bepalingen wordt vervolgens gespecificeerd welke feitelijke (onder meer con-
troles van de verschillende belastingkohieren) en rechtshandelingen (beslissingen) tot deze ongedeelde be-
stuursbevoegdheden behoren.  
363  Die specificatie betreft: het opleggen van buitengewone omslagen (33, waarbij het fiat van een meer-
derheid der geërfden volstaat), het aangaan van processen (34, waarbij overleg en overeenstemming met 
de voornaamste geërfden toereikend is), het machtigen tot externe bezendingen (36 met eenzelfde instem-
mingseis) en de voorgenomen verkoop van vroenten (37, met een fiatvereiste als bij 34). Op deze verplichte 
overleggen geldt  een ogenschijnlijke aberratie: voor de benoeming van een borgemeester, belast met het 
incasso van de bede, wordt overleg gevorderd met de naburen en ingezetenen, een ruimere groep inwoners 
dan de geërfden over wie de beden als belasting op onroerend goed wordt omgeslagen.    
364  Zie ook: Van Zalinge-Spooren, ‘De rol van geërfden en naburen’, 214. 
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maar in die van de ontwikkeling naar plaatselijke colleges van raadsmannen niet.
Het eerste bestuursechelon is dat van de drossaard en schepenen, bij wie in principe 

alle bestuurlijke bevoegdheden berusten. Het reglement is zowel in algemene zin als bij 
specifieke aangelegenheden als het ware van dit uitgangspunt doordesemd. Wel manen 
verschillende bepalingen de drossaard en de schepenen om in hun bestuur zich steeds 
van de belangen van de ingezetenen en de geërfden rekenschap te geven. Dit geldt, bij-
voorbeeld, voor de jaarlijkse benoeming van de verpondingcollecteurs, een benoeming 
waartoe de Raad van State in het algemeen de geërfden directe zeggenschap heeft toe-
gekend. De drossaard en de schepenen worden (1) bij hun aanstelling gemaand bekwa-
me personen te kiezen, met wie de ingezetenen en geërfden “genoechsaem mogen sijn 
beswaert”.365 Het heerlijke gezag vult hier op eigen wijze Haagse regelgeving nader in. 

Het tweede echelon vormt de basis voor een vereist overleg en het bereiken van over-
eenstemming met de geërfden in concreet aangegeven gevallen: het opleggen van buiten-
gewone omslagen (11), het aangaan van processen (13), het machtigen tot bezendingen 
naar de Haagse overheid (14) en het aangaan van leningen (16), waartoe steeds het fiat van 
enkele, door de drossaard te op te roepen en (dus) ook te kiezen voornaamste geërfden 
wordt gevorderd. Een bij nader inzien aangebrachte aanpassing van het reglement zorgt 
voor enige wijziging en uitbreiding. De geërfden kunnen zich laten horen bij de perio-
dieke afdoening van de rekening van de verponding en de beden en hebben een stem bij 
de vaststelling van dienaangaande nieuwe omslagen (wijziging 5), in overleg met de ge-
erfden wordt een daartoe bekwaam persoon uit hun midden aan de deputatie bij externe 
bezendingen toegevoegd (idem 7) en  naast de schepenen krijgen de geërfden een direct 
toezicht op het declaratiegedrag van de drossaard (idem 6). Een poging om het beraad 
over buitengewone omslagen open te breken naar alle geërfden wordt echter afgewezen, 
omdat zo’n beraad slechts tot “confusie” zou leiden (idem 11). Die verbreding lukt echter 
wel voor het aangaan van processen en het machtigen tot bezendingen naar de Haagse 
overheid. Het voorafgaande overleg met aanvankelijk met alleen enkele der principaal-
ste geërfden wordt opengebroken naar een overleg met alle geërfden (idem 13 en 14). Een 
aanvankelijk ook soortgelijke bepaling over het aangaan van leningen wordt daarentegen 
teruggebracht naar een overleg met vier gecommitteerden van de geërfden (16). Al met al 
is er een tweede bestuursechelon op het niveau van de geërfden, maar alleen voor strikt 
vooraf beschreven bevoegdheden. Op dat niveau staat ook de periodieke afdoening van 
de rekeningen, die blijkens 5 voor iedereen open staat, zij het dat hun aanwezigheid daar-
bij alleen bestaat uit het aanhoren van die afdoening. De geërfden verwerven, zoals al ge-
zegd, nadien wel alsnog enige, zij het begrensde inspraakmogelijkheid.

365  Verder zijn te noemen, dat de drossaard wordt geacht zich mede tot “satisfactie” van de ingezetenen en 
geërfden van zijn taken te kwijten en de regeling van (6) de samenstelling van de deputatie bij bestuurlijke 
bezendingen, die de belangen van de ingezetenen en geërfden betreffen (7). 
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Oirschot 1662 en 1664 
Beide reglementen formuleren (1662/1; 1664 I/1) kort en krachtig, dat de regering van 
deze vrijheid als “van ouds” alleen berust bij de zeven schepenen, zeven gezworenen, ze-
ven raadsmannen, twee kerkmeesters en drie armmeesters, waarbij de eerste drie groepen 
functionarissen rouleren. Een systeem van incompatibiliteiten bewaakt, dat de bestuurs-
functies niet met uitvoerende en vice versa in personele unie samengaan (19 en 32). Oir-
schot is een halve heerlijkheid, waarbij beide heren (de Staten Generaal en een heer van 
particuliere huize) elk hun schout dan wel drossaard benoemen; deze zijn in die hoeda-
nigheid betrokken bij het plaatselijke bestuur. Al met al is deze bestuurslaag exclusief 
inclusief: op een tweetal uitzonderingen na (zie hierna) worden alle in deze reglemen-
ten beschreven bestuurlijke feitelijke en rechtshandelingen volledig bij deze bestuurslaag 
neergelegd. Daarnaast geven de reglementen zich indirect rekenschap van de scheiding 
tussen de domeinen van lokale justitie en politie (1662/24; 1664 II/14).366

Voor inspraak en zeggenschap, die elders de grondslag vormen voor een tweede be-
stuurslaag, is weinig ruimte gelaten. Bij de verkoop van percelen van de gemene gron-
den (1662/30; 1664 II/20) is erin voorzien, dat de bestuurders zich zo veel mogelijk met 
het gevoelen van de geërfden hebben te verstaan. De afdoening van de rekeningen staat 
open voor alle belangstellenden, zij het zonder stem- en goedkeuringsrecht (1662/8 en 
39; 1664 II/1 en 29). Daarentegen behouden de reglementen het in het algemeen door de 
Raad van State expliciet aan de geërfden toegekende recht tot de periodieke benoeming 
van de collecteurs der verpondingen uitsluitend aan de lokale regeerders voor (1662/5). 
Hiermede wraakt de Haagse overheid op dit punt dus in feite eigen regelgeving. 

Voor Oirschot geldt ten slotte, dat de acht gehuchten van de vrijheid ook van ouds-
her enkele ‘eigen’ bestuurlijke bevoegdheden hebben. Sedert 1483 stellen zij ieder een 
eigen schatheffer aan, die tezamen een ontvanger generaal of borgemeester benoemen 
(1662/11; 1664II/3). De schatheffers innen de beden en de belastingen ter bestrijding van 
de kosten van de dorpshuishouding en dragen hun incasso over aan de borgemeester. 
De borgemeester is rekening en verantwoording verschuldigd aan de plaatselijke rege-
ring (1662/13; 1664 II/6). Beiden zijn te beschouwen als uitvoerende functionarissen, een 
status die door de reglementen wordt bevestigd. 

De omschrijving  van de exclusiviteit van het lokale bestuur in beide reglementen gaat 
direct terug op Oirschot 1654, een reglement van de Staten Generaal waarin na een jaren-
lange procedure in een slotakkoord definitief met de bestuurlijke pretenties van de scha-
theffers en borgemeester op zeggenschap korte metten wordt maakt. Die regeling (5) 
brengt hen zonder meer terug naar hun authentieke incasso-taken in ondergeschiktheid 
aan het lokale bestuur. Niettemin geschiedt dit nog in termen dat zij voor deze werk-

366  In deze bepaling wordt geregeld, dat de regenten al hun vergaderingen in het raadhuis moeten beleg-
gen, evenals de schepenen hun rechtszittingen.
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zaamheden “mede de regeringe tot Oirschot representeren”. De gedachte dringt zich op, 
dat deze frase vooral bedoeld is om betrokkenen enigszins tegemoet te komen zonder 
dat het principe van de bestuursexclusiviteit geweld wordt aangedaan. Deze kwalifica-
tie ontbreekt daarentegen in de reglementen van 1662 en 1664, hetgeen het uitvoerende 
karakter van hun werkzaamheden ten opzichte van het lokale bestuur feitelijk bezegelt.

Die exclusiviteit wordt nog verder bevestigd doordat een aanvankelijk toegekend voor-
drachtsrecht van de gehuchten al weer snel ongedaan wordt gemaakt. In 1662 krijgen 
de gehuchten in Oirschot 1662 op basis van een spreiding van de bestuursfuncties over 
de gehuchten het recht op voordracht bij openvallende vacatures (1662/3-4). Dat recht 
is slechts van korte duur. In 1664 1/3-4 wordt die regionale spreiding wel gehandhaafd, 
maar het voordrachtrecht weer rigoureus geschrapt en daarmede de invloed op de sa-
menstelling van het plaatselijke bestuur.

Ten slotte hebben de gehuchten een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de 
aflossing van geleend kapitaal. Blijkens 1662/17 en 1664 II/9 wordt deze aflossing evenre-
dig over de gehuchten omgeslagen. Elk gehucht heeft zijn eigen aandeel zelf te betalen, 
waarbij ten aanzien van de wijze waarop de gehuchten een ruime mate van freies Ermes-
sen wordt toegekend.  

In de meeste reglementen wordt uitgegaan van ongedifferentieerde bevoegdheden bin-
nen een bestuurslaag, waarbij dus binnen een laag geen nadere attributie van werkzaam-
heden of bevoegdheden plaatsheeft. Een eenzame uitzondering daarop vormt Loon op 
Zand 1655/3, nadien bevestigd in Loon op Zand 1685/3 en 1686/3 Deze bepaling constru-
eert binnen de formele bestuurslaag een vorm van dagelijks bestuur voor spoedeisende 
zaken of zaken van gering belang. Als spoedeisend wordt beschouwd de uitwinning van 
opgelegde belastingen (“lasten”); wanneer een zaak van minder belang is, wordt niet ge-
normeerd. In deze gevallen is de drossaard (of bij afwezigheid diens stadhouder) en een 
of twee van de meest dichtbij wonende schepenen bevoegd (naar keuze van de dros-
saard), die over de afdoening van zaken de andere schepenen “ten naesten genechtdage” 
hierover hebben te informeren.  

Bovenstaand overzicht zou aan de hand van de dorpsreglementen ad libitum met andere 
voorbeelden uit dezelfde periode kunnen worden uitgebreid. Dit zou echter alleen maar 
door de bank genomen het algemene beeld van een zich herhalend typisch basispatroon  
- een duale of tripartite gelaagdheid van het plaatselijke bestuur - en een atypische plaat-
selijke uitwerking bevestigen. 

Vanaf 1700 wordt in de reglementen echter een verandering zichtbaar. Die verande-
ring is eerder tendensbevestigend dan trendvestigend.367 De duale of tripartite gelaagd-

367  Van Asseldonk, De Meierij, 140 betoogt, dat de regentencolleges in de Staatse periode kleiner worden. 
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heid van het lokale bestuur verdicht zich (verder) tot één bestuurslaag. 
Oss 1700 kent nadrukkelijk een bestuur, dat uit vijf leden bestaat: zeven schepenen, vijf 

gezworenen, vier borgemeesters, twee kerk- en twee armmeesters, tezamen als ‘regenten’ 
aangeduid. Er geldt een verbod op dubbelfuncties opdat het bestuur steeds op 20 perso-
nen uitkomt (1). Het reglement maakt wel indirect een onderscheid tussen de justitiële 
taken van de schepenen en de bestuurstaken van alle regenten tezamen (17 en 18).368 Ook 
worden alleen de schout en de schepenen gemaand zich onverkort aan de voorschriften 
van het Reglement op de politieke reformatie (1660) te houden (25). De bestuurlijke po-
sitie van de schout wordt op een enkel punt na niet benoemd, zodat die (kennelijk) bui-
ten kijf staat.369 Voor de geërfden en ingezetenen is geen enkele rol bij de besluitvorming 
over ingrijpende (financiële) beslissingen weggelegd. Voor dit soort besluiten wordt wel 
binnen het bestuur twee derde stemmenmeerderheid  gevorderd, een meerderheid die 
het belang van deze besluiten kwalificeert.370 Het enige wat voor de ingezetenen open-
staat is - zonder spreek-, laat staan stemrecht - het aanwezig zijn bij de afdoeningen van 
de rekeningen (7).

Het bestuur van Haaren bestaat blijkens Haaren 1703 uit twee borgemeesters en twee 
arm- en twee kerkmeesters, die tezamen met de in het reglement genoemde schout de 
volle bestuursverantwoordelijkheid dragen. Voor een viertal beleidsbeslissingen (lenin-
gen, alle reële en personele omslagen, onderzoek van ingebrachte declaraties en afgifte 
van betaalopdrachten, alsmede processen) wordt een besliscomponent aan de besluit-
vorming toegevoegd in de vorm van een steeds daarbij verplicht te betrekken gezelschap 
van ten minste twaalf geërfden (1, 2, 7 en 25). In alle gevallen gaat die betrokkenheid ech-
ter niet verder dan een adviesrecht. Dit, en het feit, dat de keuze voor die twaalf in ieder 

Deze waarneming heeft betrekking op de omvang van dat college. De verdichting van het plaatselijke be-
stuur tot één bestuurslaag, zoals deze in de dorsreglementen waarneembaar is, is als een daaraan parallelle 
ontwikkeling te beschouwen. 
368 17 Vordert onder meer, dat alle bijeenkomsten van de regenten in de raadkamer worden belegd, alwaar 
volgens 18 ook de schepenen hun rechtszittingen tegen de specifiek daartoe staande vergoedingen houden. 
369  Indien de Haagse overheid het incasso van de verponding en andere landsbelastingen direct van de 
lokale besturen vordert, vindt de verpachting daarvan plaats bij openbare aanbesteding door de schepenen 
ten overstaan van de schout (5), de schout geniet gelijkelijk met de schepenen de vergoeding voor verschil-
lende formele bijeenkomsten (17), de vorster publiceert alle openbare bekendmakingen ten overstaan van 
de officier en twee schepenen (24).
370  Dit geldt besluiten betreffende het aangaan van leningen, het opleggen van reële omslagen (1), het op-
leggen van gewone en buitengewone personele omslagen (2), het aangaan van processen (19) en het mach-
tigen tot bezendingen naar de Meierij- of kwartiervergaderingen of elders (20 en 21). Het gaat al met al om 
besluiten, waartoe in vroegere reglementen van elders de geërfden werden geroepen. Verder zij volledig-
heidshalve nog opgemerkt, dat 23 ten behoeve van de afgifte van betaalopdrachten een onderzoek van de vijf 
leden van het bestuur van de dienaangaande declaraties vordert, maar dat ondertekening van de desbetref-
fende ordonnantie door drie regenten, steeds een uit een ander lid, volstaat. Dit kan als vorm van interne 
delegatie worden beschouwd, evenals het feit, dat voor het betaalfiat op declaraties van f 15 en minder het 
fiat van enkel de schepenen voldoende is.     
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geval niet berust bij de geërfden als zodanig en die twaalf formeel ook geen vast college 
vormen, kan niet worden gesproken van een tweede bestuurslaag. Wat rest voor de in-
gezetenen is het zonder stem- en spreekrecht aanwezig kunnen zijn bij de afdoening van 
de rekeningen (14).  

Moergestel 1713 bouwt op het stramien van deze twee reglementen voort. Het bestuur 
bestaat uit de drossaard, zeven schepenen, twee borgemeesters, een arm- en een kerk-
meester, vier zetters en vier raads- of rekenmannen. Zij zijn de gezamenlijke represen-
tanten van de gemeenschap, die zowel de geërfden als de ingezetenen omvat. Voor een 
aantal besluiten geldt binnen dat bestuur een gekwalificeerde meerderheid van twee der-
de der stemmen.371 Daarnaast worden expliciet de justitiële taken van de drossaard en 
schepenen benoemd (3-5). Binnen het bestuur hebben de schout en schepenen eigen en 
soms gedeelde (2) taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast is er sprake van differen-
tiatie in de attributie van concrete werkzaamheden. Zo zijn de drossaard en schepenen 
belast met het verstrekken van betaalopdrachten tot en met f 20 en de afdoening van 
de rekeningen betreffende de landsbelastingen, terwijl het gehele bestuur bedoelde op-
dracht voor hogere bedragen afgeeft en de rekeningen betreffende de dorpshuishouding 
afhoort (34 en 42). In algemene zin bepaalt 3, dat de “dagelijxe loopende policie” alleen 
bij de schepenen berust, waarbij uit beide adjectiva mag worden afgeleid, dat hieronder 
onder meer de dagelijkse zorg voor de uitvoering van de in het algemene bestuursgre-
mium vastgestelde beleid wordt verstaan. Binnen deze organisatie van werkzaamheden 
is expressis verbis geen enkel aspect van betrokkenheid van de geërfden en ingezetenen 
voorzien. Wel weten zij in een langjarige procedure bij de Raad van Brabant enig ter-
rein ‘terug te winnen’ als deze Raad in 1718  beslist, dat de raads- of rekenmannen uit de 
gehuchten niet door de schout en schepenen (die deze bevoegdheid proberen te usur-
peren), maar alleen door de gehuchten worden benoemd.372 Maar omdat deze functiona-
rissen een geïntegreerd onderdeel vormen van het lokale bestuur is in die betrokkenheid 
geen afzonderlijke bestuurslaag te zien.

Op grond van genoemde afzonderlijke, maar samenhangende dorpsreglementen kan 
worden geconcludeerd, dat er zich in die jaren binnen het dorpsbestuur een tendens 
naar één feitelijke bestuurslaag manifesteert. Die tendens zet zich voort in de hierna 
nog stand gekomen reglementen, waarvan als zodanig zijn te noemen Oisterwijk 1721, 
Nieuwkuijk 1726, Tilburg 1732, die zich aan georganiseerde directe inspraak en zeggen-
schap van de ingezetenen en geërfden weinig gelegen laten liggen. Helemaal verdwijnen 
doen deze echter niet. Eersel, Duizel en Steensel 1767/14 vordert voor het aangaan van le-

371  Ten aanzien van het aangaan van leningen en processen, opdrachten tot bezendingen (1) en het gun-
stig stemmen van derden (40). 
372  Zie gedetailleerder 9.2.15.

PS_LL_def.indd   166 19-11-20   13:16



167

ningen en processen en de verkoop van percelen van de gemene grond het adviserend 
horen van de geërfden, terwijl 51 bepaalt, dat concept-rekeningen veertien dagen voor 
hun afdoening voor alle belangstellenden ter secretarie ter inzage liggen en dat daarvan 
op hun kosten uittreksels kunnen worden verstrekt, terwijl de ingezetenen en geërfden 
bij de afdoening zelf, echter alleen met adviserende stem, aanwezig kunnen zijn. In bei-
de gevallen is er evenwel geen sprake van een mede-beslissen, zodat deze betrokkenheid 
als niet meer dan als een verplicht (14) dan wel facultatief (51) complement op de be-
voegdheden van de eerste en enige bestuurslaag kan worden geduid. Het zijn overleg-
vormen tussen bestuurders en bestuurden, zoals deze in de volgende paragraaf aan de 
orde komen. 

2.3.5 De (formele) interactie tussen bestuur en bestuurden

2.3.5.1 Inleiding
De plaatselijke overheid communiceert - grofweg gezegd - eenzijdig vanuit een gere-
guleerde gezagspositie met de ingezetenen. Aankondigingen, besluiten en al wat verder 
publieke bekendheid verdient - het kan dan gaan om eigen aankondigingen en beslui-
ten zowel als besluiten van de hogere overheid - worden, in de termen van bijvoorbeeld 
Heesch 1691/38, “met klockenslagh ter gewoonlijke plaetse gepubliceert”. De eenzijdig-
heid hiervan wordt benadrukt door de omstandigheid, dat die publicatie geschiedt door 
de vorster, soms bij wijze van formeel decorum in verplichte aanwezigheid van daartoe 
aangewezen plaatselijke functionarissen. Ook andere rituelen worden voorgeschreven.373  

Naast die eenzijdigheid is er echter sprake van interactie, die zich in tweeërlei opzicht 
kan voordoen. 

De eerste bestaat uit informele contacten tussen bestuurders en bestuurden op lokaal 
niveau, van gezocht tot spontaan, van bilateraal tot netwerk. Die contacten onttrekken 
zich in beginsel aan openbare toetsing en controle, hetgeen aan dit soort contacten, ze-
ker als deze bedoeld zijn als lobby en pleit voor eigen zaak, ook min of meer eigen is. Het 
zijn dan ook contacten zonder formeel kader. In de eed, die plaatselijke functionarissen 
afleggen, dat zij uitsluitend zullen handelen in het voordeel van het “gemene best” zit 
de oproep en plicht ook hierbij integer te handelen. Contrair gedrag kan uitmonden in 
ontslag door het bevoegde gezag of de rechter. 

Daarnaast is er interactie tussen bestuurders en bestuurden die openbare gedachtewis-
seling, overeenstemming en besluitvorming beoogt. Die vergt uiteraard wel een formeel 
platform, al was het maar als voorwaarde om zaken binnen de gemeenschap helder en 

373  Zie voor een overzicht van de bepalingen in de dorpsreglementen betreffende derzelver (periodieke) 
publicatie 7.5.2.
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aanvaard te krijgen. Hierop is  mede de in de vorige paragraaf onderkende gelaagdheid 
in de lokale besturen gebaseerd. 

In het algemeen kan een viertal vormen worden onderscheiden: het jaargeding, de ge-
mene waarheid, de corporele vergadering en de bijeenkomst ter afhoring en sluiting van 
de dorpsrekeningen. Van Asseldonk beschouwt de eerste drie soorten bijeenkomsten als 
three of a kind.374 Naast overeenkomsten bestaan echter ook verschillen. 

2.3.5.2 Het jaargeding
Het jaargeding is in de Staatse periode, idealiter gezegd, in zijn kern een plaatselijke pe-
riodieke bijeenkomst, waarin de bestaande lokale regelgeving wordt afgekondigd, beves-
tigd of vernieuwd. Zij wordt bijeengeroepen door de vertegenwoordiger van de hoger 
overheid (de schout/drossaard of diens plaatsvervanger) en staat onder leiding van de 
schepenbank. Voor deze sessie worden de ingezetenen in de persoon van de gezinshoof-
den opgeroepen. 

Van Asseldonk beschouwt het jaargeding als een geïnstitutionaliseerde vergadering 
van alle daartoe gerechtigden onder het ressort van de dingbank.375 Lijten constateert, 
dat het jaargeding in de Meierij, soms zelfs tot aan het einde van de achttiende eeuw, 
in de plaatselijke (justitiële) dingrollen wordt vermeld.376 Dit geding wordt éénmaal per 
jaar, doorgaans in de maand januari, februari of maart op drie kort na elkaar volgende 
dagen gehouden. Aan de hand van de dingrollen is evenwel niet duidelijk vast te stel-
len wat voor zaken in een jaargeding precies aan de orde komen. De vernieuwing van 
de jaarkeuren kan daar in ieder geval toe behoren, terwijl er sprake is van zaken, die ook 
op de reguliere zitting van de schepenbank worden behandeld. Van Asseldonk bevestigt 
grosso modo  dit beeld, maar wijst er tevens op, dat het aantal jaargedingen van plaats tot 
plaats verschilt (van één tot drie per jaar). Verder onderkent hij een grotere diversiteit 
in de agenda, omdat naast de vaststelling van de keuren ook andere verordeningen wor-
den voorgelezen en plaatselijke functionarissen (schepenen) kunnen worden benoemd. 
Het tijdstip van het vaststellen van de jaarkeuren tijdens het jaargeding is overigens geen 
conditio sine qua non: vaststelling en bevestiging hiervan kan volgens Van Zalinge-Spoo-
ren, ook geciteerd door Van Asseldonk, ook op een ander dag geschieden.377 De laatst-

374  Van Asseldonk, De Meierij, 345: “Naast de jaargedingen en jaarlijkse waarheden werden ook andere 
(curs. L.L.) corporele vergaderingen gehouden als er voor de gemeenschap of het ressort belangrijke beslis-
singen genomen werden (…)”. Zie over diens benadering van jaargeding als bestuurlijk orgaan ook Van 
Zalinge-Spooren, Gemeint en gemeenschap, 54 en 299. 
375  Van Asseldonk, De Meierij, 335.
376  Lijten, Het burgerlijk proces, 61-62. Ter vergelijking: Wassink beschrijft voor het net buiten de Meierij 
liggende Weert, dat de ingezetenen voor het tot 1704 gepraktiseerde jaargeding worden opgeroepen door de 
heer of diens vertegenwoordiger (de schout), terwijl de dagvaarding voor dat geding door de gerechtsbode 
wordt uitgebracht. Wassink, Van stad en buitenie, 105-106.
377  Vera, ‘Gemene gronden’, 219 signaleert, dat de regels voor het gebruik van de gemeint jaarlijks tijdens 
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genoemde auteur animeert tot nader onderzoek omtrent het jaargeding en de hierna te 
noemen gemene waarheden. 378 

In het onderscheid tussen lokale justitie en politie behoort het jaargeding in instituti-
onele zin dus tot het domein van de justitie. Inhoudelijk is het enigszins hybride, omdat 
het aspecten van beide domeinen behelst. Dat gaat ongetwijfeld terug op de omstandig-
heid, dat de ‘politie’ zich uit de ‘justitie’ ontwikkelt.379 Dit onderstreept het ‘justitiële ka-
rakter’ van de oorsprong van dit geding.380

Waar het ressort van een dingbank niet overeenstemt met de territoriale omvang van 
plaatselijk bestuur, is het jaargeding dus van een bredere strekking dan de reikwijdte van 
dat bestuur. Het verschil wordt onder meer onmiskenbaar onderkend voor Hilvaren-
beek, dat met Diessen en Westelbeers één schepenbank vormt. Hilvarenbeek 1661, dat in 
principe alleen voor Hilvarenbeek zelf geldt, spreekt in 28 nadrukkelijk over het “Jaerge-
dingh van de geheele dinghbancke”. 

In de dorpsreglementen komen trouwens synonieme termen voor jaargeding voor: 
jaargenecht (Asten 1666/3-4 en 20) en jaargericht (Loon op Zand 1685/21 en 1686/21).381

Niet iedereen is overigens verplicht of gerechtigd om op het jaargeding te verschijnen.382  Van 
Zalinge-Spooren stelt in een onderzoek naar de praktijk in de achttiende eeuw in een vijftal 
Meierijse dorpen vast, dat slechts een vijfde deel van de inwoners (de beter gesitueerden en 
de functionarissen) geroepen is om het jaargeding (en andere corporele bijeenkomsten) bij te 
wonen, terwijl in de praktijk meestal minder dan de helft daadwerkelijk verschijnt.383

In de dorpsreglementen komen inhoudelijke aspecten van het jaargeding slechts in 
schaarse gevallen meer in de marge dan als zodanig aan de orde. In enkele reglementen 
wordt iets gezegd over het aantal en de frequentie dan wel over de te behandelen aange-
legenheden.384

2.3.5.3 De (gemene) waarheid
Een ‘waarheid’ of ‘gemene waarheid’ is in de omschrijving van Van Asseldonk een bij-

het jaargeding of  (curs. L.L.)  de gemene waarheid worden vastgesteld. Zie hierover ook Van Zalinge-Spoo-
ren, Gemeint en gemeenschap, passim.
378  Van Asseldonk, De Meierij, 132-134, Voor de opvatting van Van Zalinge-Spooren: Van Asseldonk, De 
Meierij, 133, voetnoot 100. Zie meer recentelijk ook haar Gemeint en gemeenschap, 54, 300 en passim.
379  Zie hierover 6.2.3.
380  Zie hierover Behets, ‘De oorsprong van de jaar- en voogdijgedingen’, 375-450. 
381  Zie voor nog andere synonieme termen: Behets, ‘De oorsprong van de jaar- en voogdijgedingen’, 402-
403.
382  Van Asseldonk, De Meierij, 353. 
383  Van Zalinge-Spooren, ‘De rol van geërfden en naburen, 227-231; Van Asseldonk, De Meierij, 47 en 
347.
384  Zie hierover meer gedetailleerd 6.4.2.2.2.
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eenkomst van een aantal lieden met als doel bepaalde rechten of overtredingen vast te 
stellen.385 Naast het jaargeding beschouwt hij de waarheid waarop het vaststellen van de 
keuren plaatsvond als het oudst bekende algemeen bestuurlijk orgaan. Het voorkomen 
ervan signaleert hij vanaf de twaalfde tot in de achttiende eeuw. 386 Vera specificeert, dat 
waarheden geen vaste instellingen zijn, maar periodiek gehouden rechtszittingen met 
een sterk inquisitoir karakter, die - zo kan daaraan worden toegevoegd - alleen (kunnen) 
worden bijeengeroepen door het daartoe bevoegde gezag. Het gaat om formele rechtszit-
tingen.387 In die omschrijving is een waarheid geen afzonderlijk orgaan, maar een middel 
om een juridisch of bestuurlijk wenselijk geacht doel te verwezenlijken. 

Het bevoegde gezag, dat een waarheid kan uitschrijven, is doorgaans de overheid, die 
enigerlei vorm van hoger gezag over de desbetreffende plaats uitoefent. Vera legt aan 
de hand van voorbeelden uit de vijftiende eeuw de bevoegdheid daartoe primair bij de 
raad en rentmeester-generaal van de Domeinen, die zijn bevoegdheid ter zake gewoon-
lijk aan de onderrentmeesters en pachters van de houtschat overdraagt.388 Daarnaast on-
derscheidt hij waarheden, die door de hoogschout van ’s-Hertogenbosch of een van de 
kwartierschouten worden belegd. In beide gevallen gaat dat gezag terug op dat van de 
hertog, sedert 1648 de Staten Generaal.389 De essentie van een waarheid is voor de rent-
meester het vaststellen van overtredingen en overtreders betreffende de regels over het 
gebruik van de gemene gronden en voor de schouten (ook) over andere aangelegenhe-
den.390 Ook in opdracht van plaatselijke heren worden trouwens waarheden gehouden.391 

Net als bij de jaargedingen bestaat een opkomstplicht voor de opgeroepen, met een 
verbeurte van boetes bij afwezigheid.392

385  Van Asseldonk, De Meierij, 40. De term ‘waarheid’ stelt hij voor de Meierij synoniem aan ‘eninge’ 
(primaire betekenis: “openbaar rechterlijk ressort met één openbaar rechterlijke instelling”, waartoe ver-
schillende nederzettingen behoren) of ‘geding’. Zie over deze terminologische gelijkstelling ook Vera, Ge-
mene gronden, 325. 
386  Van Asseldonk, De Meierij, 353 respectievelijk 134. In aansluiting op het geconstateerde voorkomen 
van de waarheden merkt hij op, dat nader onderzoek zal kunnen uitwijzen hoe de jaargedingen en jaarlijkse 
waarheden in verschillende plaatsen verschillen en wanneer de keuren worden vastgesteld. 
387  Vera, Gemene gronden, 323. 
388  De bevoegdheid van de onderrentmeesters tot het beleggen van een waarheid wordt in de loop van de 
tweede helft van de achttiende eeuw aan banden gelegd. Vera, Gemene gronden, 341.
389  Vera, Gemene gronden, 341.
390  Vera, Gemene gronden, 324-325. Zie voor een overzicht van dit soort overtredingen: Vera, Gemene gron-
den, 341.
391  Een voorbeeld uit Helmond (1360): Sasse van Ysselt, ‘Iets over de gemeene waarheden in Noord-Bra-
bant’, 213-216. Andere veertiende eeuwse voorbeelden uit Helmond: Sassen, ‘Oorkonden betreffende het 
hoefslaan van gemeene gronden en het beleggen van waarheden in de Heerlijkheid van Helmond’, 29-33 
(met dank aan mw. dr. C.A.M.  van Zalinge-Spooren, die mij op beide artikelen attendeerde). 
392  Van Asseldonk, De Meierij, 78; Vera, Gemene gronden, 323 en 325. Zo vermeldt de Tegenwoordige Staat 
(1740), 12, 106 bij Sint Oedenrode, dat er jaarlijks een drietal bijeenkomsten, de “gemeene Waarheden, wor-
den gehouden, waarbij “de Vaders der Huisgezinnen (…) dan voor ’t Gerecht ontbooden (worden), (…) 
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De dorpsreglementen bevatten, net als ten aanzien van de jaargedingen, slechts weinig in-
houdelijke gegevens over de waarheden.393 Op grond hiervan mag wel worden vastgesteld, 
dat het, waar waarheden in de Staatse periode nog worden belegd, om een noodzakelijk ge-
achte bijeenkomst volgens een inmiddels verstard, niet nader regelbehoevend ritueel gaat.

Illustratief is Hilvarenbeek 1661/23: sprekend over het voorkomen van ongeoorloofd 
gebruik van de gemeint, maant deze bepaling onder meer iedereen geconstateerd mis-
bruik aan de rentmeester te melden en daarvan onder ede ook “rechtsinnige verclarin-
ge” te doen tijdens de gemene waarheden. Oirschot 1662/45 neemt deze vermaning over, 
zij dat die verklaring eerst aan de plaatselijke officieren en desnoods aan de rentmeester 
behoort te worden gedaan. In het opvolgende Oirschot 1664II/34 is sprake van evolutie, 
omdat de aangifte aan de rentmeester achterwege blijft. Dit verschil kan teruggaan op 
de omstandigheid, dat de rentmeester wel bij de genese van het eerste, maar niet van het 
tweede is betrokken.394 

2.3.5.4 De corporele vergadering
Onder ‘corporele vergadering’ wordt gemeenlijk de bijeenkomst verstaan waarin het 
plaatselijke bestuur en de daartoe gekwalificeerde ingezeten en/of geërfden samenkomen 
voor algemeen of specifiek bestuurlijk overleg. Anders dan het jaargeding, is het dus niet 
‘dingbank-gebonden’. Van Asseldonk beschouwt dit type bijeenkomst, naast het jaar-
geding, niet alleen als een bestuurlijk orgaan in de vorm van een geïnstitutionaliseerde 
vergadering “waarin door het ressort erkende besluiten” genomen worden, maar ook als 
een vroege vorm van besluitvormend overleg in een plaatselijke setting.395 Hij consta-
teert, dat de invloed van deze vergadering door de opkomst van de regentencolleges “in 
het geheel van de regelgeving” na omstreeks 1600 afneemt. Niettemin blijven zij tot in 
de achttiende eeuw voorkomen, totdat zij in 1795 worden afgeschaft.396

Dat overleg kan, zo heeft een analyse over een aantal Meierijse dorpen in de achttiende 

vryheid (hebben) om voorstellingen ten nutte van ’t Gemeen te doen”. Gezien dit zo omschreven doel van 
deze bijeenkomsten kan trouwens de vraag worden gesteld of hier sprake is van een overlap of verwisseling 
met het plaatselijke jaargeding. In zowel het ontwerp-reglement 1659/5  van de regeerders als het definitief 
vastgestelde reglement 1660/25 wordt wel over (de kosten van) het ‘jaargeding’, maar niet over die van een 
‘gemene waarheid’ gesproken. Voor wat betreft de praktijk van de opkomstplicht is het trouwens aanneme-
lijk, dat zich bij de waarheden hetzelfde voordoet als Van Zalinge-Spooren ten aanzien van de jaargedingen 
heeft geconstateerd (zie hiervoor). 
393  Zie het overzicht in 6.4.2.2.2.
394  Zie 9.2.18.
395  Van Asseldonk, Meierij, 90. Daarnaast classificeert Van Asseldonk, De Meierij, 135, de corporele ver-
gadering, óók tezamen met het jaargeding, (los van de onderlinge inhoudelijke en organisatorische verschil-
len, LL)  als “de eerste bestuurlijke organen, de eerste voorgangers van de tegenwoordige gemeenteraden”. 
Zie over dit thema ook: Van Zalinge-Spooren, Gemeint en gemeenschap, 54-57 en 300.
396  Van Asseldonk, De Meierij, 345-347, 356; Van Zalinge-Spooren, ‘De rol van geërfden en naburen’, 227-
231; Vera, Gemene gronden, 352.
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eeuw van Van Zalinge-Spooren uitgewezen, inhoudelijk en daarmede ook organisato-
risch verschillend van aard zijn. Bij een voornemen tot een reële omslag worden alleen 
de geërfden, óók de buitengeërfden opgeroepen. Gaat het om een personele omslag dan 
geldt die uitnodiging enkel de ingezetenen. Ook kan zo’n bijeenkomst slechts een geo-
grafisch onderdeel van de plaats betreffen, zodat alleen de direct daarbij betrokkenen 
worden uitgenodigd.397  Al zodanig is er niet één type ‘corporele vergadering’ en zou dit 
begrip dus als een verzamelterm kunnen worden beschouwd voor alle formeel tussen be-
stuurders en bestuurden te voeren overleg, dat niet anderszins te categoriseren is.

Voor de tot een vergadering opgeroepenen gelden in principe dezelfde verplichtingen 
als bij het jaargeding: men is, als men tot bijwoning gekwalificeerd is, op straffe van ver-
lies van zijn stem en soms zelfs een boete opkomstplichtig.398 

In geen enkel dorpsreglement komt het begrip ‘corporele vergadering’ voor. 399 Wel 
wordt daarin een en andermaal - maar dus niet consequent in alle - gerefereerd aan voor-
geschreven fiatterend overleg met de ingezetenen en vooral de geërfden. Een aantal van 
die reglementen laat ook een verschuiving zien van dat overleg naar een tussengeschoven 
overleg met de gecommitteerden (vier-, zes en nog-meer-mannen) van de ingezetenen. 
In een fase verder worden die gecommitteerden een vast lid van het plaatselijk bestuur 
genoemd.400  

2.3.5.5 De bijeenkomt ter afdoening van de dorpsrekeningen 
Het afhoren en sluiten van de dorpsrekeningen behoort in principe in een openbare bij-
eenkomst van de formeel daartoe geroepen bestuurders te geschieden. Wie dat zijn kan 
van plaats tot plaats verschillen.401 De openbaarheid van de bijeenkomst wordt gewaar-
borgd door het vereiste dat deze met open deuren en ramen wordt gehouden.  

Deze bijeenkomst is niet te beschouwen als een corporele vergadering in de zo-even 
geduide betekenis, ook niet als een species daarvan. Dit, omdat de voor het bijeenroepen 
van een corporele vergadering geldende vereisten niet van toepassing zijn. Zo heeft geen 
oproeping in personam, maar slechts bij algemene bekendmaking plaats, is er voor de in-
gezetenen of geërfden geen opkomstplicht en hebben de opgekomen belangstellenden 
doorgaans geen spreekrecht, soms hooguit een inspreek- of adviesrecht. Daar staat wel 
tegenover, dat de speciaal voor het afhoren aangestelde auditeurs of de direct door en 

397  Van Zalinge-Spooren, ‘De rol van geërfden en naburen”, 227.
398  Van Zalinge-Spooren, ‘De rol van geërfde en naburen’, 227-231; Van Asseldonk, De Meierij, 345-346.
399  Het epitheton ‘corporele’ komt alleen in Eersel, Duizel en Steensel 1767/16 voor, maar dan niet in relatie 
tot een bestuurlijke bijeenkomst, maar het vanwege de gemeente aan de schoolmeesters in de drie dorpen 
te betalen salaris “onder den naam van corporeel”. 
400  Zie hierover verder 2.3.4.3 en 6.4.2.1.8.
401  Die plaatselijke verschillen in dat formele gremium zijn ook zichtbaar in de dorpsreglementen. Zie 
7.3.
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meestal uit de ingezetenen gekozen raadsmannen veelal een volledig bestuurlijke stem 
bij de afdoening van de rekeningen hebben en die afdoening zelfs kunnen ophouden.402 

2.4 Afzonderlijke functionarissen en ambtsdragers

2.4.1 Inleiding
In dit onderdeel worden de verschillende functionarissen, die in de plaatsen bij de be-
leidsvorming en -uitvoering direct bij het bestuur zijn  betrokken, benoemd. Zoals al 
eerder is opgemerkt, gaat het hierbij niet om een uitputtende, maar een introductieve 
beschrijving ter duiding van hun positie bij de wording van de dorpsreglementen dan 
wel hun voorkomen in die reglementen.

2.4.2 Schouten en drossaards      
De schout of drossaard is de plaatselijke vertegenwoordiger van de hoge overheid. 403 In 
het Staatse domein treedt de desbetreffende kwartierschout ter plaatse als schout op, 
waarbij hij zich door een vaste plaatsvervanger, doorgaans stadhouder genaamd, kan la-
ten bijstaan. In de heerlijkheden is dat de drossaard, die echter ook wel schout wordt 
genoemd.404 De kwartierschouten worden benoemd door de Staten Generaal, de dros-
saards in principe door de plaatselijke heer, maar van hen wordt wel verwacht, dat zij 
door de heer bij de Staten Generaal worden geïntroduceerd dan wel dat zij zich zelf in 
die hoedanigheid presenteren.405 Andersom geschiedt dit nimmer. Beiden worden ook 
als officier aangeduid. In halfheerlijkheden zijn zowel een Staatse schout als een heerlij-
ke drossaard werkzaam.  De schout is ter plaatse zowel betrokken bij de rechtspraak (als 
rechtsvorderaar) als bij bestuurlijke aangelegenheden.406  

In 1727 zet de Raad van State een procedure in werking, die zal leiden tot een vast jaar-
salaris voor de schouten en drossaards voor hun werkzaamheden.407 Die werkzaamhe-
den worden dan in een omvattend, zij het niet limitatief functieprofiel beschreven. 
Zowel hun gerechtelijke als bestuurlijke taken worden hierin tezamen en zonder scherp 
onderscheid cumulatief geduid (zij het wel met een sterk kwantitatief accent op de laat-

402  Deze verschillende aspecten komen ook in de dorpsreglementen aan de orde; zie daartoe 6.4.2.1.8 en 
7.3.3.
403  Van Asseldonk, De Meierij, 126; zie ook 3.3.9 en 6.4.2.1.
404  Voorbeelden hiervan zijn:  Boxtel 1634/4 (baronie): “drossart ofte schouteth”; Moergestel 1713/42 (heer-
lijkheid): “schouth of drossart”. In Hilvarenbeek 1661/40 is sprake van de heer of diens schout, terwijl 16 en 
27 van de schout naast (onder meer) de schepenen gewagen. 
405  Zie 2.2.3.5; een voorbeeld hiervan in 9.3.2. 
406  Zie voor diens betrokkenheid bij de plaatselijke rechtspraak: Lijten, Het burgerlijk proces, 66-67.
407  Die procedure wordt in 1734 in een bezoldigingsbesluit afgerond. Zie 3.3.9. Van Asseldonk, De Meie-
rij, 126, meldt wel de aanvang van de procedure, maar niet de afronding ervan. 
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ste): “het staan over de Reekeningen en verpagtingen, voeren van schouwen, leggen 
van Regtdagen, bankspannen, veranderen en beëdigen van Scheepenen, Burgemees-
ters, Kerk- en Armmeesters, Setters, Collecteurs, Reekenmeesters, Geswoorens en an-
dere Regenten of Bedienden”. In Tilburg 1732/66, dat eveneens gaat over het traktement 
van de plaatselijke drossaard, wordt eenzelfde profiel nog aangevuld met: het bijwonen 
van het afhoren en sluiten van de rekeningen geldt alle rekeningen van borgemeesters, 
verpondingen, beden, gemene middelen, kerk en armen, het controleren van de col-
lectboeken en de uitgaven, het bijwonen van de publicatie van de landsplakkaten, re-
soluties en ordonnanties, het leiding geven aan de controle van de “Eyk en Pegel der 
Brouwketels” en voorraadcontrole bij de herbergiers en tappers, het convoceren van de 
regeringsleden en het verlenen van assistentie bij de maandagse en zaterdagse vergade-
ringen van de regenten. Uit dit aanvullende profiel blijkt ook, dat hij bevoegd is om 
op eigen gezag brieven te schrijven en dat de functie geen zittend beroep is (er is sprake 
van dienstreizen naar ’s-Hertogenbosch en elders in de Meierij, alsmede naar de stad en 
Baronie van Breda).408

2.4.3 Schepenen       
In de meeste plaatsen van de Meierij is een college van zeven schepenen actief. 409 In de 
wat betreft de aspecten politie en financiën zelfstandige dorpen, die deel uitmaken van 
een schepenbank is een kleiner aantal, soms zelfs geen van in die bank participerende 
schepenen werkzaam. Eersel, Duizel en Steensel vormen tezamen één dingbank van ze-
ven schepenen. Drie van hen zijn gelieerd aan Eersel, twee aan Duizel en evenveel aan 
Steensel. Haaren maakt deel uit van de schepenbank, de Eninghe, van Oisterwijk, maar 
levert daartoe geen schepen; de in zelfstandigheid uit te voeren bestuurlijke taken wor-
den hier door twee borgemeesters, armmeesters en twee kerkmeesters uitgeoefend.410 

Soms worden de schepenen ook wethouder genoemd. Loon op Zand 1655 spreekt in 1 
en en 11 over “onse wethouderen”, in 2 over “het “collegie van wethouderen”, terwijl 6 
“drossaert ende wethouderen” in één adem noemt. In Moergestel 1658/5 is sprake van wet-
houders, met als synoniem “schepenen”, terwijl 15 de wethouders tezamen met de arm- 
en kerkmeesters en de gecommitteerden uit de bevolking het aangaan van processen laat 
fiatteren. Dat komt overeen met de gebruikelijke term bij het periodiek, vaak jaarlijks 
wisselen van de schepenen, ook veranderen van de wet genoemd. 

Niettemin kan ‘wethouders’ ook betrekking hebben op andere functies. Zo identifi-
ceert Coopmans in de elders al besproken Ordonnantie van Waalwijk van 1622 met de 

408  Zie voor verdere referenties aan de positie en taken van deze functionarissen in de dorpsreglementen 
6.4.2.1.2.
409  Van Asseldonk, De Meierij, 126-128; zie ook 6.4.2.1.3. 
410  Zie voor deze twee voorbeelden nader 9.2.7 en 9.2.9.
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wethouders de borgemeesters.411

Het Groot Nederduitsch en Fransch Woorden-Boek hanteert een eeuw later (1752) een 
ruimer  begrip voor ‘wethouders ’: “De Heeren van de Wet, Les magistrats, Messieurs 
de la Régence d’une Ville, le Magistrat”. ‘Wet’ wordt daarbij als volgt omschreven: “De 
Heeren van de magistraat, de Vroedschap, de Regeering”, dus ongeacht welke gezagsdra-
gers daarin zitting hebben.412  

Van oudsher is de taak van de schepenen gericht op de functie justitie.413 Als bestuur-
lijke werkzaamheden zich daaruit tot zelfstandige taken op het gebied van de politie en 
nadien ook financiën evolueren, ontwikkelt hun takenpakket mee. Uiteindelijk, zo kan 
worden gezegd, zijn de schepenen bij alle drie relevante terreinen van overheidszorg, zij 
het op verschillende wijze (van exclusief rechter tot mede-verantwoordelijke bestuur-
der), betrokken. De manier waarop de resultante van deze ontwikkeling in de dorpsre-
glementen is waar te nemen, wordt in Hoofdstuk 6 geschetst. 

De aanstelling van de schepenen in heerlijkheden berust bij de plaatselijke heer. In 
de Staatse dorpen worden zij door de schout of diens stadhouder beëdigd. Die schout 
heeft ook vaak het recht tot hun aanstelling. In een aantal dorpen bestaat een recht van 
voordracht of zelfs tot coöptatie door de zittende schepenen, soms aangevuld met an-
deren zoals de vertegenwoordigers van de ingezetenen. In principe worden schepenen 
voor één jaar benoemd, terwijl met het oog op bestuurlijke continuïteit herbenoeming 
van afzonderlijke schepenen, soms alle vaak mogelijk is, in een enkel geval zelfs is voor-
geschreven. Soms is de benoeming deel van een grotere benoemingscarrousel. In Oir-
schot is men, na een jaar als schepen te hebben gediend, het volgende jaar automatisch 
gezworene en het jaar daarop raadsman, waarna weer een aanstelling tot schepen mo-
gelijk is, enzovoorts. Schepenen kunnen in principe niet tussentijds worden ontslagen, 
tenzij in geval van opzettelijk ambtsverzuim of -misbruik door de rechter (Raad van 
Brabant).

De vergoeding van de schepenen bestaat uit verschillen geldstromen. Voor hun gerech-
telijke en buitengerechtelijke taken worden zij per verrichting door de betrokken (poces)
partijen betaald. Hun werkzaamheden voor het bestuur worden aanvankelijk op decla-

411  Coopmans, Het openbaar bestuur van Waalwijk en Drunen, 39. In artikel 33 van die Ordonnantie wordt 
bepaald, dat de wethouders bij beschadiging van gereedschap voor de brandbestrijding het overige materiaal 
over verschillende locaties van de vrijheid mogen distribueren. Dit is een interpretatie, die binnen de context 
van die bepaling en van die bepaling binnen de gehele ordonnantie kan worden onderschreven. In dit verband 
kan ook worden gewezen op artikel 26, waarin de bevoegdheid van de borgemeesters is vastgelegd om van huis 
tot huis tegen betaling van een vergoeding de staat van de brandpreventie te controleren; die vergoeding kun-
nen zij echter als “wethouderen” in individuele gevallen bij gebrek aan middelen kwijtschelden.  
412  Marin, Groot Nederduitsch en Fransch Woorden-Boek, WES-WEY 550.
413  Zie hierover ook: Lijten, Het burgerlijk proces, 66-67. 
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ratiebasis ook per verrichting (bijvoorbeeld: reis- en verblijfkosten) of in natura (bijvoor-
beeld: een maaltijd) uit de dorpsbelastingen betaald. In veel dorpsreglementen wordt dit 
beloningssysteem omgezet in een vast jaarlijks traktement. Ook wordt daarbij een scher-
pe scheiding gemaakt tussen de werkzaamheden van gerechtelijke en bestuurlijke aard: 
de eerste mogen nimmer ten laste van de dorpshuishouding komen.  

In hun bestuurlijke functie worden schepenen ook regenten of regeerders genoemd.414 
Deze titel delen zij doorgaans met alle anderen, die vast bij het bestuur van een lokale 
eenheid zijn betrokken. Als zodanig zijn de gezamenlijke schepenen slechts één van de 
leden van dat bestuur. Zo noemt Eersel, Duizel en Steensel 1662/17 heel expliciet de sche-
penen tezamen met de acht (uit Eersel) en vier (uit de twee andere dorpen) mannen als 
regeerders, terwijl Moergestel 1713/1 de schepenen als het eerste lid van een uit vijf leden 
bestaand bestuur aanmerkt. In andere gevallen worden de schepenen evenwel ook naast 
de regeerders genoemd. Het is daarbij trouwens niet altijd duidelijk of daarmede een 
nadrukkelijk onderscheid tussen hen beiden wordt gemaakt. De afzonderlijke benoe-
ming van de schepenen kan ook vooral, zo niet alleen met een ceremonieel respect voor 
of  met een uit de traditie voorkomende dominantie van die functie te maken hebben.415 
Als voorbeeld van zo’n nevenschikking van regeerders en schepenen moge Hilvarenbeek 
1661/10 en 17 gelden.416 Iets van dominantie schemert in ieder geval door in een resolutie 
van de Raad van State van 20 september 1736. In dat besluit worden de regenten en de 
secretaris van alle dorpen en plaatsen in de Meierij verplicht om voor het incasso van het 
hoofdgeld met een standaardverklaring de juistheid van het “quohier van alle de huisen 
en wooningen” te bevestigen. In het formulier van die  verklaring wordt onderscheid ge-
maakt tussen “scheepenen” en “regenten, daar geen scheepenen zyn”.417

2.4.4 Zetters        
De zetters hebben grosso modo tot taak het vaststellen van de bijdrage van de afzonder-
lijke inwoners of gezinnen aan de verschillende belastingen. 418 Een helder en kernach-
tig functieprofiel, tevens een politieke sturing van hun werkzaamheden kent Oisterwjk 
1609/1: het in de belastingen aanslaan van iedereen, niemand uitgezonderd, “naer sijn 
neringe, teringe, labeur, macht ende qualiteijt”. In Hilvarenbeek 1661/29 heet het, dat zij 
jaarlijks “de beede, verpondingen, personele lasten, als van Aert gebruijck ende dierge-

414  Zie ook: Marin, Groot Nederduitsch en Fransch Woorden-Boek, REG.-REG. 260, dat ‘regent’ synoniem 
aan ‘regeerder’ stelt. 
415  Deze nevenschikking komt te vaak voor om aan een eenvoudige slip of the pen te denken. 
416  Daar staat tegenover dat in een groter aantal artikelen (18-21, 24-26, 30, 34 en 41) alleen over “regeer-
ders” (met inbegrip van de schepenen) wordt gesproken. 
417  GPB 6, 1287.
418  Over de herkomst van deze functie: Van Asseldonk, De Meierij, 148-151; zie ook 2.4.11.2..
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lijcke (…)419 sullen omslaen ende setten.
Hun werk leidt tot het instrumentarium voor de borgemeesters en andere collecteurs: 

de hef-, zet- of collectboeken, ook wel met dezelfde voorkwalificatie cedulen, lijsten of 
kohieren genaamd. Mede met het oog op de actualiteit van deze aanslag zijn zij ook be-
trokken bij het beheer van de gemeint.420

Zetters worden jaarlijks doorgaans uit de inwoners benoemd door de schout of het 
plaatselijk bestuur (in heerlijkheden is dit ook wel strikt voorbehouden aan de heer of 
diens drossaard) en beëdigd door de schout. Zij maken, afhankelijk van de plaatselijke 
constitutie, wel of geen deel uit van het lokale bestuur of zijn als adviseur of medebe-
sluitgever alleen bij specifieke bestuurlijke aangelegenheden, zoals het afhoren en sluiten 
van de rekeningen, betrokken.421      

2.4.5 Borgemeesters  
Tegen het eind van de zeventiende eeuw komen in nagenoeg in alle plaatsen van de 
Meierij één of meer borgemeesters voor. 422 Hun aantal is doorgaans afgestemd op het 
aantal hoeken of gehuchten per plaats. Soms ressorteren echter meer gehuchten onder 
één borgemeester.423 De Haagse overheid heeft als zodanig nimmer een algemeen selec-
tie- of functieprofiel voor de borgemeesters voorgeschreven. Wel heeft zij op verschil-
lende momenten plaats-specifieke, bijvoorbeeld bij gelegenheid van een dorpsreglement 
en - vooral in de eerste helft van de achttiende eeuw - algemeen geldende aanwijzingen 
gegeven, die plaatselijk de vrije persoonskeuze inperken en de taakvervulling door de 
borgemeesters in kwantitatieve zin beperken en inhoudelijk aansturen. De hierna vol-
gende verkenning is gebaseerd op een aantal van de meest kenmerkende aspecten van 
die ontwikkeling.

De taak van de borgemeesters is - grofweg - het innen van de plaatselijk te heffen be-

419   Deze weggelaten passage benoemt de dan contemporaine grondslag van hun werkzaamheden. Onder 
het ‘Aert gebruijck’ is het gebruik van de gemeint te verstaan.
420  Vergelijk Vera, Gemene gronden, 327 (3.2.2.30) juncto 344 (3.2.3.15), alsmede 385 met een referte aan 
Loon op Zand 1686/11, stellende, dat de zetters ten behoeve van de taxatie voor de dorpsbelastingen zijn be-
trokken bij de uitgifte van in cultuur te brengen “nieuwe gronden”. De bepaling komt overigens ook voor 
in Loon op Zand 1686/11, alsmede in het daaraan voorafgaande 1655/10. 
421  Van Asseldonk, De Meierij, 325, 326 342; zie hierover ook 6.4.2.10.
422  Zie voor een schets van hun herkomst en verdere ontwikkeling: Van Asseldonk, De Meierij, 156-157, 
303-313, 315-324, 325-326, 328-329, 354-355 en 654-655; Kappelhof, De belastingheffing, 105, 152-15157; Vera, 
Gemene gronden, 328, en verder ook 3.3.6, 6.4.2.1.4 en 7.2.5.
423  Zo heeft ieder van de acht gehuchten van Oirschot (zie 9.2.18) een eigen schatheffer (over deze naam 
hierna) en zijn de verschillende gehuchten van Loon op Zand ingedeeld in een tweetal districten (Loon op 
Zand 1655/8, 1686/8 en 1686/8.
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lastingen, zowel die van het dorp zelf als aanvankelijk ook die van het land, het uit dat 
incasso voldoen van de verplichte afdrachten en andere noodzakelijke betalingen en het 
afleggen van rekening en verantwoording over beide verrichtingen. De verschillende 
geldstromen dienen niet alleen apart, maar ook per stuk zowel ter credit- als debetzijde 
strikt gescheiden te worden gehouden. Later vindt in het incasso functiedifferentiatie 
plaats, waarover hierna meer. Voor een correcte gang van zaken is een borgemeester in 
eigen persoon en met eigen goederen aansprakelijk. Nalatigheid is ambtsverwaarlozing 
en kan leiden tot verhaal (in de vorm van een korting op de vergoeding of gerechtelijke 
uitwinning van privé-goederen) en gijzeling. 

In beginsel worden borgemeesters uit de inwoners voor één jaar benoemd. De persoons-
keuze behoort tot de autonomie van het daartoe bevoegde plaatselijke gezag. Dat gezag 
en de procedure daartoe kunnen van plaats tot plaats verschillen (heer, drossaard, sche-
penen en andere regenten; ook bestaan verschillende vormen van instemmings-, voor-
drachts- of adviesrecht van de ingezetenen of hun vertegenwoordigers). Een aanstelling 
kan in beginsel door de aangewezenen niet worden geweigerd. De functie is door een 
hoog persoonlijk financieel afbreukrisico weinig geliefd; de pogingen, zich aan een be-
noeming te onttrekken zijn legio. De uit een weigering voortvloeiende kosten en andere 
daaraan gerelateerde schades kunnen op de weigeraar worden verhaald. Ook de door de 
centrale overheid aan de borgemeester gestelde voorwaarden omtrent persoonlijke aan-
sprakelijkheid zijn hoog en strikt. Een enkele keer wordt de zwaarte van het ambt van 
overheidswege zelf bevestigd. In zijn concept-Oisterwijk 1693/10 erkent de auteur, de stad-
houder van de hoog- en laagschout te ’s-Hertogenbosch de “swaeren last” van de func-
tie, reden waarom hij borgemeesters na afloop van hun termijn zeven jaar vrijdom van 
andere functies en geen tweede benoeming als borgemeester in het vooruitzicht wenst te 
stellen. Dit voorrecht wil hij ook voor de collecteurs, die hij dezelfde last toedicht. Ook 
de rentmeester-generaal erkent in 1709 de zware last van van deze incassofunctie.424 In 
Moergestel 1713/13 zijn de vier raads- of rekenmannen gedurende hun termijn vrijgesteld 
van “het borgemeesterschap en “alle andere lastige Gemeyntens bedieningen”. 

Deze ‘vrijdoms’-bepalingen ogen als een eenmalige gunst achteraf jegens hen, die de 
functie - vanwege het grote risico van de persoonlijke aansprakelijkheid vaak tegen wil 
en dank - hebben vervuld. Die maatregel wordt echter ook preventief ingezet. Zo lopen 
de regenten van Hilvarenbeek tegen het feit aan, dat ingezetenen Hilvarenbeek verlaten, 
jongeren hun huwelijk uitstellen en nieuwe inwoners uitblijven uit vrees tot collecteur 
van ’s landslasten of borgemeester te worden aangesteld. Om dit verder te voorkomen 
hebben zij in 1705 aan nieuwe inwoners bij voorbaat een vrijstelling van beide functies 
van vijftien jaar en aan jonge, trouwlustige inwoners van zes jaar toegezegd. Dit besluit 

424  Zie 3.3.6.
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wordt sedertdien jaarlijks herhaald tot in 1720 blijkt dat dit nauwelijks meer effect sor-
teert omdat, zo vermoeden zij, hun opvolgers het met verleende vrijstellingen niet zo 
nauw zullen nemen. Om deze reden verzoeken zij de Staten Generaal alsnog hun goed-
keuring aan dit besluit te hechten. Die vragen hierop 13 augustus 1722 advies aan de 
Raad van State. Deze hoort eerst de raad en rentmeester-generaal, waarna hij tot een 
positief advies komt, waarop de Staten 22 september 1722 het Hilvarenbeekse beleid be-
krachtigen.425

Van de andere kant geldt plaatselijk meestal wel een aantal basiskwalificaties voor een 
benoeming: betrokkene moet geschikt zijn voor de functie, alhoewel een precisering 
hiervan doorgaans in het midden wordt gelaten, moet de nodige ijver aan de dag kun-
nen leggen en voldoende vermogend zijn (er worden voor dat vermogen bedragen tot f 
300 genoemd), terwijl men bij voorkeur gereformeerd is. 

Het incasso van de plaatselijke belastingen en het beheer van de daaruit voortvloeiende 
gelden is het specifieke domein van de borgemeesters. In verschillende dorpsreglemen-
ten komen regels voor, die door de schout, de drossaard, hun stadhouders, de schepenen 
en de secretaris te verbieden ter plaatse belastingen in te vorderen, beogen een samen-
gaan van het zijn van rendant en auditeur van dezelfde rekeningen tegen te gaan. Voor de 
koster en schoolmeester geldt op grond van het Schoolreglement (1655) hetzelfde. Daar-
entegen mogen de borgemeesters ter plaatse niet gelijktijdig een andere openbare func-
tie, vooral die van schepen wordt genoemd, vervullen. Ook mogen zij in naaste graad 
niet onderling verwant zijn.426 Anders dan bij de collecteurs blijft het borgemeesterschap 
een masculiene functie: voor vrouwen blijft het gesloten.427 Daarnaast genieten verschil-
lende personen ex officio vrijstelling van het ambt, zoals de pachters van de novale tien-
den en van de houtschat, alsmede de ter plaatse wonende en werkzame molenaars.428 In 
enkele gevallen zijn ook de raadsmannen als vertegenwoordigers van de ingezetenen in 
het plaatselijk bestuur van het borgemeesterschap vrijgesteld; dit om te voorkomen dat 
een aanwijzing tot borgemeesters door het lokale bestuur een voorafgaande benoeming 

425  NA, SG 3406, fo. 117v-118r, 13 augustus 1722, 3407, fo. 222v-223v, 22 september 1722 en SG 7717 (re-
kest, 13 augustus 1722 in behandeling genomen), alsmede RvS. 206, fo.560r-56r, 18 augustus 1722, 605v, 8 
september, 637r, 18 september 1722 en RvS 560, ongef., d.d. 18 september 1722

426  Onder ‘naaste graad’ is hier in ieder geval de eerste graad van verwantschap tussen bloed- en aanver-
wanten te verstaan. Vergelijk 6.4.2.1.15.
427  Zie 3.3.6.
428  Eersel, Duizel en Steensel 1767/ 10 (voor de beide pachters geldt wel een minimum pachtsom  van f 
20). Kappelhof, De belastingheffing, 153, voegt hieraan nog toe: de pachters van de hoeven, de tienden en de 
molens van het land en alle functionarissen in dienst van het land en van de admiraliteiten, alsmede, 154, 
de kerkmeesters. Ook de predikant geniet deze vrijstelling (mondelinge mededeling van dr. A.C.M. Kap-
pelhof ).
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tot raadsman door de ingezetenen van een gehucht zou kunnen frustreren. 
De borgemeester verrichten hun incasso aan de hand van de door het lokale bestuur 

(en zetters) vastgestelde omslagen en individuele aanslagen. Hun vergoeding bedraagt 
over de gehele periode bezien zo’n 4,5 % van het incasso. Voor die vergoeding dragen 
zij niet alleen alle financiële risico’s voor de invordering en de verschillende betalingen, 
maar zijn zij ook onderworpen aan een strikt regiem voor dat incasso en de door hen te 
verrichten betalingen. In dat regiem is de balans tussen inkomsten en uitgaven niet bij 
voorbaat gegarandeerd en is een onbalans steeds voor rekening en risico van de borge-
meester. 

Borgemeesters kunnen ook op verschillende manieren bij het plaatselijk bestuur be-
trokken zijn. Er zijn plaatsen, waar zij hun werkzaamheden alleen in volstrekte onder-
geschiktheid aan het plaatselijk bestuur uitoefenen (onder meer in Oirschot), in andere 
zijn zij een erkend volwaardig lid van de lokale regering (onder meer in Oss, Moergestel 
en Oisterwijk), dan wel alleen bij de besluitvormig over  specifieke aangelegenheden be-
trokken. 

In een aantal plaatsen voeren zij ook andere dan incassotaken uit. In Waalwijk ver-
zorgen de borgemeesters een afgerond deel van de bestuurstaken. 429 In Haaren (waar, 
zoals eerder gezegd, geen schepenen zijn) vormen de twee borgemeesters, tezamen met 
de beide kerk- en armmeesters, de kern van de lokale overheid en zijn uit dien hoofde 
(mede-)verantwoordelijk voor het algemeen bestuur van dit dorp. Hierna wordt alleen 
ingaan op de ontwikkeling van de financiële en comptabele taken van de borgemeesters. 

De functiebenaming ‘borgemeester’, in dezelfde betekenis ook wel afgewisseld met 
‘burgemeester’, is in de Meierij gedurende de Staatse periode de meest gangbare. In - 
met als maat voor die frequentie de dorpsreglementen - beperkte mate komen nog an-
dere termen voor. In een zestal bepalingen van Breugel 1668 wordt naast ‘borgemeester’ 
‘schatheffer’ als volstrekt onderling verwisselbaar  gebruikt.430 Ook in Oirschot is dat be-
grip ‘schatheffer’ in samenhang met dat van ‘borgemeester’ bekend, zij het in een hiërar-
chische context. De schatheffer, uit ieder van de acht gehuchten één, is de uit en door 
een gehucht gekozen persoon, die belast is met het incasso van de dorpsbelastingen en 
de beden in dat gehucht. De acht schatheffers, die tezamen ook achtmannen worden ge-
noemd, kiezen uit hun midden één borgemeester als ontvanger generaal. Dit alles gaat 
terug op een privilege van hertog Maximiliaan van 1483.431  

429  Coopmans, Het openbaar bestuur van Waalwijk en Drunen, 38. Zie ook zijn analyse in die studie, 39-
40, van de taken van de borgemeesters, zoals deze in de plaatselijke ordonnantie van 1622 worden benoemd.
430  Breugel 1668/1, 18, 23, 25, 26 29; in 1 wordt alleen over ‘borgemeester’ gesproken. 
431  Zie over dit privilege onder meer 4.10.4.3, alsmede Oirschot 1654/5, 6 en 7; Oirschot 1662/11 en 15; Oir-
schot II 1664/3 en 7. De schatheffers als achtmannen: Oirschot 1654/5, 6, 10, 16, 17. Vergelijk ook in onderlinge 
samenhang Marin, Groot Nederduitsch en Fransch Woorden-Boek (1752): schatting = ‘belasting, last ergens op 
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Een inhoudelijk verwante, maar formeel binnen een andere gezagsstructuur opgezette 
constructie kent Hilvarenbeek 1627,  nadien onverkort bevestigd in 1649 en 1657. Dit re-
glement kent in 1 de aanstelling door de schout, schepenen en andere beëdigde regenten 
van drie borgemeesters voor steeds een half jaar, die blijkens 2 worden bijgestaan door 
een door dezelfde regenten benoemde boekhouder. Diens (hoofd)taken zijn het con-
troleren van de juistheid van de uitgaven van de borgemeesters en het registreren ervan 
in een gespecificeerde boekhouding.432 Blijkens Nieuwkuijk 1726/15 bestaat er tussen de 
drie borgemeesters een functionele hiërarchie naar het model van de primus inter pares: 
de eerste borgemeester, president genaamd, een tweede ofwel verpondingsborgemeester 
en een derde, niet nader benoemde borgemeester. In zijn tegen de plaatselijke burger-
lijke oppositie stelling nemende concept-reglement (1663)  hanteert de heer van Deurne 
een, over de volle breedte van alle dorpsreglementen bezien, uniek onderscheid tussen 
de beide plaatselijke borgemeesters: hij maakt in 19 impliciet verschil tussen een geleer-
de, lees: de schrijf- en rekenkunst vaardige en een niet geleerde beurmeester, daarmede 
suggererend, dat elk tweetal uit zo’n samenstelling  bestaat. Aan de eerste wordt na zijn 
aftreden exclusief de taak opgedragen om aanwezig te zijn bij de eerste afdracht door de 
nieuwe beurmeester van de verschuldigde gelden aan de desbetreffende landskantoren.433 
De ongeleerde wordt daartoe kennelijk niet in staat geacht. 

In het kader van de wording van de dorpsreglementen is er één episode, waarbij zelfs de 
aanduiding van de borgemeesters inzet van politieke discussie is. 

In Deurne ontstaat begin van de jaren zestig van de zeventiende eeuw verzet tegen 
de heerlijke pretenties van de nieuw aangetreden heer. Inwoners pogen door middel 
van een reglement meer invloed op het dorpsbestuur te krijgen. 434 Daarin positione-
ren zij onder meer de borgemeesters als volle leden van de regering en dichten zij deze 
ook zelfstandige bestuursbevoegdheden toe, zoals het convoceren van de bestuursver-
gaderingen.435 De plaatselijke heer verzet zich met verschillende middelen tegen deze 
oppositionele ambitie. Eén daarvan is het ontkrachten van die ambitie door op uitslui-
tend het uitvoerende karakter van het borgemeestersambt te tamboureren. In zijn con-
cept- reglement 1663/46 spreekt hij over “de bedienende borgemeesters ofte eijgentlijck 

gesteld’, SCH-SCH 194; heffen = ‘vorderen, inzamelen (met het citaat: “ de heffing van die nieuwe schat-
ting”)’, HEE-HEF 382.
432  Hilvarenbeek 1627/1649/1657/1 en 2. Ook Hilvarenbeek 1661/6, 8 en 9 getuigen van deze opzet.
433  Ook Ouwerling, De geschiedenis der dorpen en heerlijkheden Deurne, 254 vermeldt dit (niet aan de ge-
huchten gebonden) koppel borgemeesters: de geleerde houdt “boeck ende buijdel”, de andere staat die ge-
leerde bij en verdedigt hem waar nodig. Deze differentiatie in functies en taken wordt door hem, anders dan 
met een “zoover ik het heb kunnen nagaan” niet onderbouwd. 
434  Hierover meer gedetailleerd 9.3.3.
435  Tweede concept-reglement inwoners Deurne 1662/38 en 39. De raad en rentmeester-generaal neemt deze 
voorstellen in zijn concept (1662) over (52 en 37). 

PS_LL_def.indd   181 19-11-20   13:16



182

schadtboeurders oft boeursdragers”, daarmede dus algemene bestuursbevoegdheden uit-
sluitend en rechtstreeks het accent leggend op hun uitvoerende incasso- en geldbehe-
rende taken.436 Dat voor hem de functie van beurmeester en beursdrager identiek zijn, 
blijkt ook uit 18 en 24 van zijn concept. Niettemin lijkt hij een voorkeur te hebben voor 
het eerste. Dat komt in totaal dertien keer voor,437 dat van beursdrager drie maal. ’Bor-
gemeester’ wordt als begrip vermeden; het komt slechts twee maal in meer algemene zin 
voor: één keer in de hiervoor al genoemde explicatie (46) en éénmaal als onderdeel van 
een containeromschrijving voor alle belastinginners: “boeursdragers, collecteurs, rentier-
boeurders oft borgemeesters ofte andere soo men die heeten mach” (47).Het is overigens 
niet uit te sluiten, dat de heer Van Deurne in zijn benadering van de functie willens en 
wetens teruggaat op de oorsprong ervan. In 1336 wordt te ’s-Hertogenbosch voor het da-
gelijks beheer van de stadsfinanciën de functie van beurzedrager in het leven geroepen.438 
De taken van deze op voordracht van de schepenen door de hertog benoemde functio-
narissen is het incasso van alle stadsrenten en overige stedelijke inkomsten, het verrich-
ten van alle betalingen en het tezamen met het stadsbestuur bepalen van de te heffen 
belastingen om de schulden te kunnen betalen. Hun bevoegdheden ontwikkelen zich 
nadien tot andere beheerszaken, terwijl zij ook bij bestuurlijke aangelegenheden worden 
betrokken. Deze beurzedragers worden ook wel rentmeesters en nadien burge(r)mees-
ters genoemd.439  

436  Marin Groot Nederduitsch en Fransch Woorden-Boek (752): beuren = ‘geld beuren, geld ontfangen’, 
BEU-BEU 110). Naast ‘schatbeurder’ komt in het concept-reglement als equivalent éénmaal ook ‘schat-
heffer’ voor (41). Zie over dat begrip hiervoor. Vergelijk voor “beursdragers”: Marin Groot Nederduitsch en 
Fransch Woorden-Boek (1752): beursdraager = ‘beurshouder, die de beurs regeerd’, BEU-BEU 110; beurs = 
geldzak = bors(e), respectievelijk BEU-BEU 110 en BOR-BOR 144).
437  Waarvan twee maal in de samenstelling “boeurmeesters reeckeninge”(20) en “de reeckeningen der 
boeurmeesteren”(23), zodat ook het aspect van de jaarlijkse rekening en verantwoording onder de taak van 
de beurmeesters kan worden begrepen.
438  Deze functiebenaming heeft diepere wortels. In 1274 is sprake van de overdracht van een som geld aan 
de lieden die de stedelijke financiën beheren: “in manus eorum quicumque erunt pro tempore in perpetu-
um rerum communitas nostre provisores seu burse ipsius communitatis latores contulerit”. Camps, Oorkon-
denboek Noord-Brabant tot 1312 I, 431, nr. 343 (met dank aan dr. A.C.M. Kappelhof ).
439  Jacobs, Justitie en politie in ’s-Hertogenbosch, 44-45 en 67-68; Van Asseldonk, De Meierij, 325.
Bij zijn bespreking van de functie van de borgemeesters of burgemeesters wijst Ouwerling, Geschiedenis der 
dorpen en heerlijkheden Deurne, 253-259,  er op, “de naam van borgemeester (…) een verbastering (is) van 
borzemeester, ’t staat in verband met beurzen en beurs. In oude stukken wordt ook gesproken van borze-
meesters en borzedragers, ook van beurders en beurmeesters, waarmede allemaal ’t zelfde bedoeld wordt”. 
Aan welke concrete documenten hij deze conclusie ontleent, vermeldt hij niet. Gezien de aandacht, die hij 
echter ter plaatse geeft aan het ontstaan van het geschil tussen de heer en de oppositionele inwoners over de 
borgemeestersbenoeming, mag met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid worden aangenomen, dat 
hij deze (semantische) conclusie heeft ontleend aan documenten uit deze episode. En dat zijn dan vooral de 
documenten, die Van Leefdael als direct belanghebbende bij een teruggedrongen rol van de borgemeester 
in die procedure inbrengt. Daarbij is Ouwerling ontgaan, dat Van Leefdael niet spreekt over verschillende, 
simpelweg onderling verwisselbare  begrippen, maar dat deze door diens manier van zeggen juist opzettelijk 
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In de loop der tijd komen er steeds meer gedetailleerde voorschriften, die de borgemees-
ters in persoonlijke aansprakelijkheid als het ware gevangen houden tussen enerzijds het 
incasseren van belastinggelden en het volledig verrichten van alle noodzakelijke beta-
lingen uit die opbrengst. De inspanning van het incasso ligt aanvankelijk bij de borge-
meesters: dorpsbelastingen zijn eerst een haalschuld, nadien worden het brengschulden 
met vaste zittingsdagen van de borgemeesters. Het incasso zelf wordt strak gelimiteerd: 
eerst de aanslagen over onroerend goed, vervolgens de aanslagen in personam naar draag-
kracht, waarbij de laatste afhankelijk van de geldbehoefte kunnen worden herhaald. Elk 
incasso kan slechts in kwartaaltermijnen worden geïnd. Tot ten hoogste zes weken na af-
loop van de aanstelling mag een borgemeester nog invorderen. Debiteuren met een be-
taalachterstand mogen slechts na twee voorafgaande aanmaningen tot betaling worden 
geëxecuteerd. Later volgt ook nog het voorschrift, dat betaalachterstanden eerst met het 
lokale bestuur moeten worden besproken om te bezien of er andere oplossingen tot in-
vordering zijn.

Betalingen uit de opbrengst kunnen niet naar believen worden uitgesteld om reden 
dat er op dat moment onvoldoende geld in kas is. Alle dorpsschulden dienen binnen 
de wettelijke of door het plaatselijk bestuur vastgestelde betaalmomenten volledig, dus 
niet naar eigen goeddunken in termijnen te worden voldaan. Voor die betalingen geldt 
een zekere hiërarchie: eerst dienen de renten op uitstaande leningen, vervolgens de door 
het dorpsbestuur middels een betaalopdracht gefiatteerde schulden en ten slotte de vas-
te traktementen van de regeerders en ambtelijke functionarissen te worden voldaan. De 
betaling van geringe bedragen (doorgaans van f 2 tot f 5) vergt geen betaalopdracht. Ook 
voor het derde taakonderdeel, het doen van rekening en verantwoording gelden strikte 
regels, die hen verplichten om uiterlijk binnen twee jaar na afloop van hun termijn hun 
volledige administratie bij de secretaris in te leveren, opdat deze daaruit de rekening kan 
opstellen. Het doen van slepende narekeningen wordt verboden (1716). 

een beperkt bestuurlijke inkleuring geeft van de aan het bestuur ondergeschikte taakstelling van de borge-
meesters. Waar Van Leefdael er dus voor opteert om de borgemeesters buiten de plaatselijke magistratuur te 
houden, beschouwt Ouwerling hen wel als daartoe te behoren. Ouwerling, Geschiedenis der dorpen en heer-
lijkheden Deurne, 253.
    Kappelhof  acht een naamafleiding van de borgemeester als ontvanger in de Meierijse dorpen nog onze-
ker. Als meest plausibel acht hij  de verklaring, dat de borgemeester degene is, die een jaar lang borg staat 
voor de schulden van het dorp. De afleiding ‘borgemeester’ uit ‘borzenmeester’ (= drager van de beurs) lijkt 
hem om taalkundige redenen weinig waarschijnlijk, die uit “meester van de burgers uiterst onwaarschijnlijk, 
omdat het tot aan het einde van de achttiende eeuw alleen de bewoners van de steden als “burgers” worden 
aangeduid; de bewoners van het platteland worden “huis-” of “landlieden” genoemd. Kappelhof, De belas-
tingheffing, 152, voetnoot 23. Van Asseldonk, De Meierij, 193, voetnoot 298, neemt daarentegen aan, dat de 
functie en de aanduiding van die functie van de steden is overgenomen. Naar zijn mening heeft ‘borgemees-
ter’ niets te maken met ‘borg stellen’, maar wel met de stedelijke ‘burgers’. “Het eerste woorddeel duidt dan 
het object aan dat in verband stond met de verantwoordelijkheid van de meesters, zoals ook in de woorden 
kerkmeesters, armmeesters, schoolmeesters, muurmeesters en straatmeesters”.    
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Tegenover de toename van steeds meer gedetailleerde verplichtingen staat, dat de taak 
van de borgemeesters door de Haagse overheid steeds meer wordt ingeperkt tot alleen 
het incasso van de dorpsbelastingen en de betaling van de dorpsschulden. Bij de invor-
dering van de gemene middelen zijn zij nimmer rechtstreeks betrokken, omdat deze van 
meet af aan (1654) worden verpacht. Vanaf 1658 wordt het hen verboden om zich met 
het incasso van de verponding te bemoeien. In 1709 wordt hun taak als een monopolie 
op het dorpshuishouden gedefinieerd, dit met inbegrip van het in ontvangst nemen en 
beheer van door het plaatselijk bevoegde gezag geleend kapitaal; daarentegen wordt hen 
elke bemoeienis met de landsbelastingen ontzegd. 

Wordt dus eerst in de persoon van de incassant het incasso van de plaatselijke invor-
dering van dorps- en landslasten strikt van elkaar gescheiden, laat de Haagse overheid 
nadien toch weer een andere ontwikkeling toe. Daarbij wordt het incasso van beide be-
lastingsoorten onder stringente voorwaarden van onderlinge scheiding door één persoon 
mogelijk gemaakt. Die ontwikkeling krijgt (1736) gestalte in de erkenning van een ‘ge-
nerale collecteur’.440 Kappelhof duidt deze ontwikkeling aan als een professionalisering 
en verambtelijking van het ontvangerschap, alhoewel hier de (hedendaagse) termen van 
privatisering en commercialisering (in de zin van het onder overheidscontrole overla-
ten van een overheidstaak aan de markt) wellicht ook niet zouden misstaan.441 Het bor-
gemeesterschap zal trouwens onder invloed hiervan wel worden teruggedrongen, maar 
nimmer geheel verdwijnen.

2.4.5.1 Renteheffers of -beurders
Eén aspect van de schuldenlast van de plaatsen is de betaling van de rente op aangegane 
leningen en de aflossing van die leningen. De daarvoor benodigde gelden worden door 
middel van een reële omslag geïncasseerd. De taak van de renteheffers is dan ook als 
volgt te omschrijven: het tegen een vastgestelde vergoeding en voor eigen risico en reke-
ning, dus buiten bezwaar van de gemeente invorderen en ter bestemder plaatse afdragen 
van de betrokken afbetalingen. 442 

In de ene gemeente wordt dit gezien als een aparte taak van de borgemeester, in an-
dere treedt daartoe een afzonderlijke  renteheffer of- beurder aan. Modaliteiten hierop 
zijn, dat de functies van borgemeester en renteheffer formeel van elkaar worden onder-
scheiden, maar in personele unie worden uitgeoefend. Soms stelt een dorpsreglement de 
aanstelling van een renteheffer dan wel het onderbrengen van diens functie bij de bor-

440  Zie hierover 2.4.6.4.
441  Kappelhof, De belastingheffing, 155; ook: Van Asseldonk, De Meierij, 655

442  Van Asseldonk, De Meierij, beschrijft blijkens de daarin opgenomen Index op Onderwerpen deze func-
tionaris niet. Marin, Groot Nederduitsch en Fransch Woorden-Boek (1752) kent een ‘rentheffer’ alleen als ie-
mand “die renten of jaarlyks inkomen van zyn verschoote hoofdsom trekt”, REK.-RES., 164. Zie voor deze 
functie ook 6.4.2.1.5.
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gemeester facultatief. In het algemeen geldt een verbod deze taken door een particuliere 
heffer te laten uitvoeren. 

Renteheffers worden op gelijke wijze als de borgemeesters benoemd. Zij leggen reke-
ning en verantwoording af in een eigen rekening. Indien de functie bij de borgemeester 
is ondergebracht geschiedt dat in een afzonderlijk hoofdstuk van hun rekening.

Na het midden van de jaren zestig van de zeventiende eeuw komen de renteheffers in de 
dorpsreglementen niet meer als aparte functionarissen voor. Wel wordt de functie nog 
benoemd, maar dan steevast als taakonderdeel van de borgemeesters. In die zin zijn de 
renteontvangsten en uitgaven ter zake als een apart hoofdstuk opgenomen in het in 1724 
door de Staten Generaal voorgeschreven formulier voor de borgemeestersrekening.443 
Eenmaal definitief ondergebracht bij de borgemeester, volgt de functie van renteheffer 
de verdere ontwikkeling van dat ambt. 

2.4.6 Functionarissen voor het incasso van de landsbelastingen  

2.4.6.1 Inleiding
Een aantal van de landelijke belastingen wordt of kan onder de directe verantwoordelijk-
heid van de lokale overheid, dus ter plaatse worden geheven. Dit geschiedt met de inzet 
van daartoe al dan niet speciaal benoemde functionarissen. Dit betreft de beden en de ver-
ponding, beide belastingen op onroerend goed (huizen en landerijen). Het incasso van de 
impost op de gemene middelen, een belasting op vooral consumptieve goederen, kan op 
titel van inpacht door de lokale overheid worden overgenomen, waarbij dan de pachtsom 
door middel van een omslag over de inwoners wordt ingevorderd. Ontwikkelingen van na 
ongeveer 1700 leiden tot een strikte scheiding van de invordering van de lokale onderschei-
denlijk de landsbelastingen en ook tot de mogelijkheid van een andere incassowijze. Om 
deze reden is de navolgende beschrijving in twee tijdvakken onderverdeeld 

2.4.6.2 Vóór circa 1700

2.4.6.2.1 Bedeheffers
De door de hoge overheid geheven beden stammen uit de veertiende eeuw. 444 Aanvan-
kelijk hebben deze een vrijblijvend karakter; in de vijftiende eeuw worden zij langza-
merhand een jaarlijkse heffing. In het systeem van de beden krijgt elke plaats een vast te 
betalen quotum toegewezen.  Bij de Vrede van Münster (1648) nemen de Staten Gene-

443  Zie 3.3.7.
444  Kappelhof, De belastingheffing, 83-88; E.H. Korvezee, ‘Belastingen in Noord-Brabant vóór 1648’, 97-
163; Van Asseldonk, De Meierij, 145-151. Zie voor deze functie ook 6.4.2.1.6.
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raal een deel van de bestaande Brabantse staatsschuld over, voor de betaling waarvan zij 
de beden blijven heffen.  

Met de inning van de beden zijn veelal en van oudsher de plaatselijke borgemeesters 
belast, die dan - in de termen van Oisterwijk 1609 - verantwoordelijk zijn voor zowel de 
invordering van de kleine, de plaatselijke als de grote, de landelijke (konings)beden. El-
ders worden voor de inning van de landelijke beden afzonderlijke collecteurs benoemd, 
dit ter discretie van het dorpsbestuur. In 1709 wordt door de Raad van State aan de com-
binatie van het incasso in de persoon van de borgemeester een einde gemaakt.445

2.4.6.2.2 Collecteurs van de verponding  
In 1648 probeert het Staatse bewind een nieuwe belasting op inkomsten genererend on-
roerend goed in te voeren, de verponding. Na een eerste mislukte invoering (de plaat-
selijke kohieren voldoen niet aan de vereisten) wordt deze belasting in 1654 voorlopig 
en in 1657 definitief ingevoerd. De invordering van het aan de plaats opgelegde quotum 
geschiedt onder de verantwoordelijkheid van de lokale overheid. De verdeling van het 
quotum over de eigenaren geschiedt in een gecombineerde vergadering van schepenen, 
zetters, secretaris en de grootste grondeigenaren.  Verzoeken uit de Meierij om geen 
nieuwe, aparte ontvangers voor het incasso aan te stellen, maar dat bij de borgemeesters 
onder te brengen ten spijt, besluit de Raad van State een jaar later, dat per plaats jaar-
lijks een afzonderlijke verpondingscollecteur moet worden aangesteld. 446  Die collecteur 
dient ook door voornoemde vergadering te worden benoemd. Blijkens verschillende 
dorpsreglementen wordt dit voorschrift nadien min of meer stilzwijgend bijgesteld. 
Waar in die reglementen in participatie van de ingezetenen of geërfden door middel van 
representanten wordt voorzien, zijn alleen die vertegenwoordigers en niet meer de geërf-
den als zodanig rechtstreeks bij de benoeming van een verpondingscollecteur betrokken. 
In die reglementen worden soms ook nadere voorwaarden gestipuleerd: de collecteur 
dient een bekwame en geërfde inwoner van de eigen plaats te zijn. Een enkel reglement 
(Asten 1666/21) gewaagt -met het fiat van de Raad  van State - overigens dan al over de 
jaarlijkse verpachting van het incasso van de verponding aan de minst biedende.447 

2.4.6.2.3 Plaatselijk incasso van de impost op de gemene middelen
De impost op de gemene middelen is een belasting op consumptieve goederen, akker-
bouw, veeteelt, handelsverkeer en nijverheid. 448 De grondslag is de omvang van ieders 
consumptie, landareaal (“culture”) of veestapel.  De invordering van de gemene midde-

445  Zie 3.3.6.
446  Kappelhof, De belastingheffing, 89-101 en 173-174, Van Asseldonk, De Meierij, 154. Zie voor deze func-
tie ook 3.3.2 en 6.4.2.1.7.
447  Zie verder 6.4.2.1.7 en 7.2.3.
448  Kappelhof, De belastingheffing, 174-182, Van Asseldonk, De Meierij, 153-154. Zie ook 7.2.2-3.
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len is vastgelegd in de Generale Odonnantien ende Conditien van 8 augustus 1654, nadien 
herhaald en op onderdelen vernieuwd in 1716. Artikel 1 hiervan stelt, dat alle imposten 
worden verpacht door de gecommitteerden of commissarissen van de Raad van State, 
door die Raad verenigd in een vaste periodieke commissie voor die verpachting. Die ver-
pachting geschiedt per plaats of een combinatie van plaatsen. Artikel 6 verbiedt de plaat-
sen zelf deze imposten te pachten, tenzij die commissie daartoe alsnog haar toestemming 
geeft. Volgens Kappelhof willen de dorpsbesturen juist graag zelf die middelen pachten, 
omdat dat financieel voordelig is en willekeur (“vexatien”) door derden voorkomt en dus 
controleerbaar maakt. Mede omdat de verpachting aan derden niet altijd succesvol is, 
ontstaat een wisselende praktijk van inpachten door de lokale overheid. Er zijn plaatsen, 
die het inpachten in het geheel verbieden dan wel juist mogelijk maken. Gemeten naar 
hetgeen daartoe is de dorpsreglementen wordt bepaald, is de meest voorkomende vorm, 
dat de pacht van de impost op onderscheidenlijk graanproducten, vlees, rundvee en be-
zaaide landerijen wordt toegestaan en die op alcoholica wordt verboden.449 In die regle-
menten worden ook nadere voorwaarden aan de het feitelijke incasso gesteld.450

2.4.6.3 Nà circa 1700

Verschillende negatieve, uitvoerig door Kappelhof beschreven ontwikkelingen in de 
uitvoering van de inning van de landsbelastingen hebben gevolgen voor het belas-
tingincasso ter plaatse. De Haagse overheid gaat er allengs toe over om in plaats van de 
verpachting van de gemene middelen, deze per plaats in een vast bedrag aan te schrijven 
ofwel op te leggen.451 Het dorpsbestuur draagt zorg voor de betaling van dat bedrag, dat 
door middel van personele omslagen over de ingezetenen wordt opgebracht. Die ont-
wikkeling wordt voltooid in 1716, wanneer definitief een einde aan de verpachting van 
die middelen aan particuliere pachters of lokale overheden wordt gebracht. De betrok-
ken landsontvangers  dienen te zorgen voor een (formele) pachter, voorzien van twee 
borgen, terwijl een collecteur effectief zorg draagt voor het plaatselijk incasso.452 De ver-
antwoordelijkheid in dezen van de dorpsbesturen wordt in de jaren 1702-1717 in Haagse 
resoluties nader vastgelegd.

Ook het incasso van de beden, voorheen nog vaak toevertrouwd aan de borgemees-
ters , verschuift definitief naar het werkveld van de inning van de landsbelastingen. Dit 

449  Kappelhof, De belastingheffing, 175, voegt aan deze verboden categorie met een verwijzing naar “veel 
dorpsreglementen” ook de impost op de kleine speciën toe. In die reglementen wordt deze categorie ech-
ter  niet benoemd. 
450  Zie 7.2.2.
451  Zie over de aanschrijving gedetailleerd: Kappelhof, De belastingheffing, 204-212. Naast ‘aanschrijving’ 
komt in de dorpsreglementen als synoniem ook wel de term ‘aanbeveling’ voor. Zie 6.4.4.3.
452  Kappelhof, De belastingheffing, 210, wijst er op, dat, deze wijzigingen ten spijt, het incassosysteem als 
zodanig ook daarna nog steeds als ‘verpachting’ blijft worden aangeduid. 
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culmineert uiteindelijk in 1709 in een totaalverbod van de Raad van State jegens de bor-
gemeesters op het incasso van de landsmiddelen. Dat voorschrift laat daartoe - met een 
primaire optie voor het eerste - de lokale overheid de keuze voor een openbare aanbeste-
ding aan de minst biedende dan wel de benoeming van één of meer afzonderlijke (dat 
is, in principe per belastingsoort) collecteurs. Dit systeem heeft tot gevolg dat ook niet-
ingezeten de functie kunnen verwerven, zij het dat er in het algemeen een hang naar de 
aanstelling van eigen inwoners blijft bestaan. De mogelijkheden daaroe worden door de 
Raad van State zelfs verruimd. In 1738 laat hij na een aanvankelijke weigering in 1735 
bij een gegeven schaarste ter plaatse aan geschikte mannen onder bepaalde voorwaarden 
weduwen, ongehuwde volwassen vrouwen en kwezels tot de functie van collecteur toe.453 

Beide ontwikkeling zijn zichtbaar in de dorpsreglementen van 1700 en later. Zo bepaalt, 
om een enkel voorbeeld te noemen, Oisterwijk 1721 in 36, dat de borgemeesters zich heb-
ben te onthouden van het incasso van de landsbelastingen en -imposten en zich uitslui-
tend mogen bemoeien met de invordering van de gewone en buitengewone plaatselijke 
eigen inkomsten, de omslagen tot de betaling van de rente op namens het corpus ge-
leend kapitaal en de verdere wettige schulden en onkosten van het “gemeen dorps huy-
shouden”. 10 Rept over de benoeming van twee collecteurs, één voor de invordering van 
de verpondingen, de ander voor de beden. Voor wat betreft de impost op de gemene 
middelen geldt blijkens 30 primair bij verpachting een verbod op overname van de pacht 
van de directe pachters. Ingeval de invordering van deze belastingen door de Raad van 
State aan de plaats wordt opgelegd, dienen daartoe, aldus 35, jaarlijks één of meer apar-
te personen te worden aangesteld dan wel dient dat incasso bij publieke aanbesteding 
aan de laagste bieder (die niet per se een ingezetene behoeft te zijn) te worden gegund. 
De plaatselijke officier, borgemeesters, schepenen, notarissen, procureurs, deurwaarders, 
vorsters en niet-ingezetenen zijn hiervan uitgesloten. 

2.4.6.4 Vanaf 1736

Een laatste substantiële vernieuwing in het lokale incasso van de belastingen komt in 1736 
tot stand. De Raad van State maakt het dan ter discretie van de lokale overheid mogelijk 
om onder stringente voorwaarden van onder meer een blijvende onderlinge scheiding zo-
wel de landelijke als de dorpsbelastingen door één collecteur, de ‘generale collecteur’ te 
laten innen. Indien een plaatselijk bestuur voor zo’n Gesamtinkasso kiest, geschiedt de aan-
stelling bij publieke aanbesteding aan de laagste bieder.454 Zo’n collecteur nieuwe stijl mag 

453  Zie voor de ontwikkeling sedert 1709 ook 3.3.6.
454  Dit type ontvanger zal gedurende zijn aanwezigheid echter de functie van borgemeester niet geheel 
doen verdwijnen. Eén van de basisvoorwaarden bij diens aanstelling luidt, dat ter plaatse een kleine kas van 
ten hoogste f 25 voor de kleine betalingen behoort te zijn, indien de generale ontvanger niet aldaar woonach-
tig is. Die kas staat onder beheer van een borgemeester, die de uitgaven uit die kas met de ontvanger afrekent 
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voor meer plaatsen tegelijkertijd werkzaam zijn. Het toezicht op hun werkzaamheden ligt 
bij de desbetreffende plaatselijke regenten, die op hun beurt bij nalatigheid door de des-
betreffende landsontvanger kunnen worden aangesproken.455 Het enige reglement, waarin 
dit ter keuze van de lokale overheid staande duale systeem nog tot gelding komt en wordt 
uitgewerkt, is het zo’n dertig jaren latere Eersel, Duizel en Steensel 1767. De benoeming van 
de borgemeesters en de collecteurs van de beden en de verponding is geregeld in 10, in 18 
wordt gesproken over de (procedure tot de) verpachting van de gemene middelen, terwijl 
in 21 ten aanzien van het incasso van de landsbelastingen primair de openbare aanbeste-
ding en secundair de rechtstreekse aanstelling van collecteurs wordt behandeld. Het incasso 
van alle belastingen tezamen door één generale collecteur komt in 22 aan de orde. Verder 
bevat dit reglement tal van voorschriften voor alle belastinginners ten aanzien van hun 
drievoudige taken van inning, betaling en verantwoording.

2.4.7 Kerkmeesters      
De kerkmeesters zijn belast met het beheer van de goederen en het vermogen van de 
plaatselijke kerk en het periodiek publiek afleggen van rekening en verantwoording daar-
over. 456  Hun werkterrein is materieel beperkt tot specifiek het kerkgebouw en de kerkfa-
briek. In tegenstelling tot het functieprofiel van andere lokale functionarissen wordt dat 
van de kerkmeesters als zodanig in geen enkel dorpsreglement omschreven, hoogstens 
wordt daarin naar afzonderlijke taken of verplichtingen verwezen. 

Kerkmeesters worden uit de plaatselijke gemeenschap gerekruteerd en aangesteld op 
een manier die van plaats tot plaats kan verschillen. Het bevoegde gezag daartoe kan 
zijn de lokale heer, de drossaard, schepenen, al dan niet tezamen met andere regenten 
en vertegenwoordigers van de ingezetenen. In principe is het niet mogelijk om zich aan 
een aanstelling tot kerkmeester te onttrekken.457 Een herbenoeming is altijd mogelijk. In 
sommige dorpsreglementen geldt voor een aantal bestuurlijke functies een nadrukkelijk 
verbod om tot kerkmeester te worden benoemd. Zo verbieden Oirschot 1662/20 en 1664 
II/12 de drossaard, schout, schepenen en andere regenten in hun hoedanigheid van audi-
teurs van de kerkrekeningen een dergelijke aanstelling. Omgekeerd mogen kerkmeesters 
niet tot schepen worden benoemd. De kerkmeesters worden door de schout of drossaard 

ten behoeve van diens rekening en verantwoording (RSG 20 september 1736, GPB 6, 1286.  Er is wat betreft 
die duiding van die beheersfunctie echter mogelijk sprake van een abuis. In Eersel, Duizel en Steensel 1767/22 
wordt het beheer van die kleine kas in handen van de president-schepen of één der andere schepenen gelegd. 
455  Zie voor de opkomst van de generale collecteur als vervanger van de borgemeester ook: Kappelhof, De 
belastingheffing, 155-156; Van Asseldonk, De Meierij, 156-157.  
456  Deze functieverkenning is mede gebaseerd op Van Asseldonk, De Meierij, 240-242, 308, 310, 355-356 
en 655. Zie ook:  6.4.2.1.9 en 7.3.6. en 7.4.8.
457  In 1709 besluit de commissie-Maas namens de Raad van State, dat niemand, die nog bij zijn weduw-
naar-vader of weduwe-moeder inwoont dan wel met broers en zusters in een nog onverdeelde boedel zit zich 
aan een benoeming tot kerkmeester kan onttrekken. 
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beëdigd. Is vóór (1629) 1648 ook de plaatselijke pastoor bij hun aanstelling betrokken 
(soms met een eerste stem), daarna is dat de predikant. Voor hun werkzaamheden ont-
vangen de kerkmeesters aanvankelijk geen salaris dan alleen, in de termen van Loon op 
Zand 1655/12, Gods loon. 

Bij verwaarlozing van hun taak zijn de kerkmeesters in persoon en met eigen goederen 
aansprakelijk voor de schade. Soms zijn zij vol lid van het lokale bestuur. Aangenomen 
mag worden, dat dit niet geldt voor het moment waarop hun rekening en verantwoor-
ding door dat bestuur, al dan niet in aanwezigheid van nog anderen, wordt afgehoord en 
gesloten. Zo’n bijenkomst wonen zij dan uitsluitend in de hoedanigheid van rendant bij.

In de Staatse periode worden de benoeming en taakvervulling van de kerkmeesters aan-
gestuurd door centrale regelgeving van de hoge overheid. Het Reglement op de poli-
tieke reformatie (1660) schrijft periodieke rekening en verantwoording in de vorm van 
een aparte rekening voor. Een daarop steunend reglement op de aanstelling van kerk- en 
armmeesters (1700) werkt dat op tal van aspecten nader uit.458 

Dit reglement eist, dat in elke plaats twee tot drie kerkmeesters worden benoemd; zij 
zijn bij voorkeur allen gereformeerd, maar naar omstandigheden van beschikbaarheid 
volstaat tenminste één gereformeerde. Kerkmeesters dienen bekwame personen met een 
beproefde deskundigheid en gegoed naar rato van de inkomsten van de kerk te zijn. Zij 
kunnen voor één tot drie jaar worden aangesteld.  Verder geeft het reglement voorschrif-
ten betreffende het beheer van de inkomsten uit eigendom van de kerk, alsmede voor 
welke uitgaven die inkomsten wel of juist niet en tot welke omvang mogen worden ge-
bruikt. Voor een aantal beleidsbeslissingen zijn zij onderworpen aan preventief toezicht 
van de officier en regenten. Ten slotte wijdt het reglement uitvoerig aandacht aan hun 
verantwoording in de vorm van een rekening op een moment dat afhankelijk is van de 
afloop van hun benoemingstermijn. Geregeld zijn verder onder meer wie de rekening 
in ieder geval afhoren (officier, twee schepenen en de predikant), waar dit geschiedt (in 
de raadkamer of consistorie), het vooraf voor de auditeurs ter secretarie ter inzage leg-
gen van de concept-rekening met de bijbehorende bijlagen (lijsten van inkomsten en 
uitgaven), de vergoedingen voor het afhoren (alleen voor de officier en de secretaris), 
de afrekening van het slot van de gesloten rekening en de bewaring van dat (originele) 
exemplaar. Verder benadrukt het reglement, dat de kerkmeesters zelf  het salaris voor 
hun werkzaamheden  “op het aldercivielsten” hebben te stellen. Die vaststelling behoeft 
echter ook het fiat van de officier en regenten.459  

458  Reglement op de politieke reformatie van de Staten Generaal van 1 april 1660, GPB 2, 2605-2616; Re-
glement op de aanstelling van de kerk- en armmeesters van 16 maart 1700, GPB 4, 351-354.
459  Dat is: naar redelijkheid tegen de minste kosten. Vergelijk: Marin, Groot Nederduitsch en Fransch 
Woorden-Boek, derde druk (Dordrecht/Amsterdam/Rotterdam, 1752), CIT-COD, 177, lemma ‘civiel’ (onder 
meer): “Zyne waaren tot een civile, redelyke prys verkoopen”.  

PS_LL_def.indd   190 19-11-20   13:16



191

2.4.8 Heilige geest- of armmeesters 
In vrijwel alle plaatsen in de Meierij met een kerk of dorpskas bestaat volgens Van Assel-
donk tijdens het Ancièn Régime een eigen (geïnstitutionaliseerde) armenzorg, te weten 
een tafel van de heilige geest460 of, naar de term die na 1648 deze benaming langzamer-
hand zal verdringen, een armentafel. Deze zorg is eerst en vooral gericht op de eigen in-
gezetenen.461 De beheerders worden heilige geest- of armmeesters genoemd. 462  In deze 
studie, die vooral de Staatse periode beslaat, wordt vooral over armmeesters gesproken.  

De armmeesters beheren de eigendommen en fondsen van de tafel en zorgen voor de 
bedeling. Over hun werkzaamheden leggen zij periodiek, doorgaans gekoppeld aan hun 
benoemingstermijn van één of meer jaar, rekening en verantwoording af. Hun aantal 
(één tot meer) kan van plaats tot plaats verschillen. Indien meer armmeesters worden 
aangesteld, zijn zij qua benoeming en verantwoordelijkheden in beginsel elkaars gelij-
ken. Er kan sprake van een taakverdeling zijn. In Boxtel 1657/20, bevestigd in 1661/19a en 
1665/21, is sprake van twee armmeesters, waarbij de ene (de “ontfanger”) belast is met 
de ontvangst van de te bedelen middelen (onder meer graan in natura) en de andere 
(de “uytmeeter”) met uitsluiting van zijn collega de feitelijke bedeling behandelt. Beide 
houden door middel van een eigen boekhouding  over en weer toezicht op elkaars werk-
zaamheden, dit alles om fraude te voorkomen. Bij afwezigheid van één van hen, wordt 
deze waargenomen door een gewezen armmeester of een zittende schepen. Dit is ove-
rigens de enige keer, dat in een dorpsreglement op zo’n werkverdeling wordt ingegaan.

Armmeesters worden, als het om de institutionele aspecten gaat, vaak in één adem ge-
noemd met de kerkmeesters. Zaken als aanstelling en het daartoe bevoegde gezag, de 
benoemingstermijn en de daaraan gekoppelde termijn van hun rekening en verantwoor-
ding, de aard van de werkzaamheden en de uitvoering daarvan, alsmede de beloning 
worden door beide doorgaans gelijkelijk gedeeld. Ook zijn de armmeesters op een ver-
gelijkbare wijze als de kerkmeesters al dan niet rechtstreeks bij het plaatselijke bestuur 
betrokken.463 

In de Staatse periode vormt ook voor de armmeesters het Reglement op de politieke 
reformatie (1660) een algemene grondslag voor hun werkzaamheden, een grondslag die 
in het daarop baseerde aanvullende reglement op de aanstelling van de kerk- en arm-
meesters (1700) nader en gedetailleerder wordt uitgewerkt. 

Omtrent hun concrete taakvervulling bepalen de artikelen 20 en 21 van het Regle-

460  De Heilige Geest wordt beschouwd als vader van de armen.
461  Zie 6.4.7.7.
462  Deze functieschets is mede gebaseerd op: Van Asseldonk, De Meierij, 249-255, 308, 310 en 355. Zie ook: 
6.4.2.1.9, 7.3.6 en 7.4.8. 
463  Zie ook: Vera, Gemene gronden, 289, 326 en 342.
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ment (1660) als richtlijn, dat de (algemene) armengoederen “sonder onderscheyt van 
religie” en naar rato van de nood der armen wekelijks en, waar dat gebruikelijk is, in de 
kerk worden uitgedeeld; de goederen van de (gereformeerde) diaconie zijn echter uitslui-
tend voor aalmoezen aan gereformeerde armen bestemd. In de artikelen  19 en 20 van 
het aanvullende reglement wordt dit onverkort gehandhaafd onder nadrukkelijk verbod 
van het, behoudens machtiging van de officier en de regenten, doen van uitkeringen aan 
vreemdelingen of passanten. In de artikelen 21 en 22 wordt de wijze van bedeling na-
der uitgewerkt. Voor de vergoeding van hun werkzaamheden geldt hetzelfde als voor de 
kerkmeesters.464

2.4.9 Secretarissen        
Naast de schout of drossaard is de secretaris door zijn vaste aanstelling een permanentie bij 
de lokale rechtspraak en het plaatselijk bestuur. 465 Zijn  schrijfwerk creëert het gerechtelij-
ke en bestuurlijke geheugen, als beheerder van de schriftelijke neerslag van dat schrijfwerk 
- ook al zijn dat in principe alleen “de lopende protocollen” - beheert hij dat geheugen en 
wordt zo  zelf, zeker bij langdurige aanwezigheid, het geheugen en zelfs het geweten van de 
gemeente.466 Hij heeft geen stemrecht, maar functioneel is hij een onvermijdelijke stem in 
het kapittel, hetgeen nog wordt versterkt door de omstandigheid dat hij in zijn aanstelling 
niet van de plaatselijke regenten afhankelijk is. In geval van een conflict is er altijd een der-
de instantie (Raad van Brabant, Staten Generaal), die daarover beslist.  Het schrijfambt is, 
behoudens ambtsverzuim of -misbruik, bovendien exclusief het domein van de secretaris. 
Ook is hij degene, die in principe met de bewaring van het archief van het plaatselijk be-
stuur is belast. 467  Zijn bestendige spin in het web-positie vindt erkenning in Eersel, Duizel 

464  Zie 2.4.7.
465  Zie ook (algemeen): Van Asseldonk, De Meierij, 287-290 en (diens betrokkenheid bij de plaatselijke 
rechtspraak) Lijten, Het burgerlijk proces, 67 . Zie ook 6.4.2.1.11.
466  Van Asseldonk, De Meierij, 288 ziet als oorzaak van diens suprematie naast een lange ambtstermijn 
een  intellectueel overwicht op de plaatselijke regenten.. Ongetwijfeld is de secretaris een man met intellec-
tuele kennis en vaardigheden (hij moet kunnen schrijven en verder onder meer opportune kennis over pro-
cedures en relevant materieel en formeel recht hebben). Het feit, dat hij niet door de regenten, maar door 
ander gezag wordt benoemd is ongetwijfeld ook medebepalend voor zijn positie. Dit alles verhindert overi-
gens niet, dat er door regenten bij de hoge overheid over het functioneren van de secretaris wordt geklaagd. 
Deze klachten hebben meestal betrekking op een gebrek aan of misbruik van kennis en vaardigheden. Zie 
als voorbeelden voor de periode van deze studie 9.4.2 en 9.2.7.
467  In verschillende dorpsreglementen wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen niet meer actuele 
en actuele archieven. De eerste dienen in een daartoe geëigende bewaarplaats (kast of kist) te worden gebor-
gen, voor de toegankelijkheid waarvan doorgaans ook een bijzondere voorziening in de vorm van verschil-
lende sleutels in verschillende handen is getroffen. De archieven die nog voor de lopende dienst nodig zijn 
berusten onder diens hoede ten kantore van de secretaris. Zie hierover nader 6.4.2.2.5. Zie verder: Kappel-
hof, De archieven van dorpsbesturen in Staats-Brabant in de achttiende eeuw (www.academia.edu, herziene 
versie 15 mei 2017, geraadpleegd 22 februari 2018) en van dezelfde auteur ‘Protocollen van schepenbanken 
en notarissen in Noord-Brabant 1300-1800 (www.academia.nl, herziene uitgave 14 mei 2017, geraadpleegd 
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en Steensel 1767/17: het bestuur kan de secretaris zelfstandig op bezending sturen als hij “als 
eenige meerdere kundigheyd van zommige zaaken” heeft, terwijl 19 hem gebiedt om in de 
communicatie met de dorpsadvocaat voor de daartoe vanwege de gemeente gemachtigde 
personen “tot versterking van (hun) geheugen” de pen te voeren.468  

De secretaris wordt, afhankelijk van de status van zijn verzorgingsgebied, benoemd door 
de Staten Generaal of de plaatselijke heer.469 In enkele kwartieren (Maas- en Peelland) 
bestaan zogenaamde erfsecretarieën, waarvan de dagelijkse uitvoering door de erfsecre-
taris doorgaans aan een derde wordt verpacht. Soms komt het tot splitsing van (grotere) 
secretarieën, zowel erf- als niet-erfsecretarieën.470 

Wel kan hij zich met goedkeurig van het boven hem gestelde gezag laten bijstaan door 
een substituut- secretaris of één of meer klerken.471 

De taken van de secretaris zijn doorgaans tweeledig en ten plattelande in beginsel niet 
over verschillende personen gesplitst. 

Enerzijds is hij penvoerder van de schepenbank voor haar rechterlijke taken en staat 
hij de schepenen bij in hun buitengerechtelijke werkzaamheden, anderzijds voert hij die 
pen ook ter assistentie van het plaatselijke bestuur of, als meer dorpen tot het territorium 
van een schepenbank behoren, van die dorpsbesturen. 

Een uitvoerige indicatie van die eerstgenoemde werkzaamheden is opgenomen in het 
dienaangaande bezoldigingsbesluit op basis van vergoeding van afzonderlijke verrichtin-
gen van de Raad van Brabant van 9 juli 1659, nadien 19 januari 1662 en 20 september 
1724 onverkort bevestigd door de Staten Generaal.472 De daarin belangrijkste taken zijn 
(kort samengevat) het in de zittingsrol bijhouden van de gang van zaken en de actuele 
stand van alle processen en het registreren van uitspraken, het verstrekken van afschrif-

21 februari 2018). 
468  Dit is trouwens het enige dorpsreglement dat met deze frases de functie van secretaris kwalificeert.  De 
extra benadrukking van (direct) diens kennis en (indirect) geheugen lijkt (tevens), na het debacle van de vo-
rige secretaris van Eersel c.a. (zie hierover 9.2.7) iets van rechtsherstel van de functie te bevatten. 
469  Voor de benoeming door de Staten Generaal: GPB 4, 146-148.
470  Het erfsecretariaat van Peelland wordt in de zestiende en zeventiende eeuw in delen gesplitst, Van As-
seldonk, De Meierij, 287. De Staten Generaal splitsen in 1728 het schrijfambt van de dingbank onderschei-
denlijk de vrijheid Oisterwijk en de dorpen Udenhout, Haaren, Berkel en Enschot en Heukelom in drie 
delen: een griffie bij de dingbank, een secretarie voor Oisterwijk en Udenhout, alsmede een secretarie voor 
Haaren, Berkel en Enschot en Heukelom; Fasel, Inventaris van de archieven van de gemeente Oisterwijk, ge-
stencilde uitgave, z.j., ongen..; Van den Oord en Van Oosterhout, Berkel-Enschot-Heukelom drie zielen en één 
bestuurlijk hart (Berkel-Enschot 1996), 57. Bij resolutie van de Staten Generaal van 18 februari 1734 wordt 
die splitsing nader beklonken. GPB 6, 692-694.
471  Eersel, Duizel en Steensel 1662/14 behoudt de benoeming van een substituut-secretaris voor aan de 
Raad van State.
472  GPB 6, 1175-1177. Zie ook 3.3.8.

PS_LL_def.indd   193 19-11-20   13:16



194

ten uit de rol, van uitspraken en van alle verdere dienaangaande stukken, alsmede het 
protocolleren en registreren van buitengerechtelijke akten (rentebrieven, overdrachten 
van onroerend goed, testamenten en dergelijke) en het verstrekken van grossen daarvan. 
In totaal worden in dit besluit ten aanzien van verplichte aanwezigheid en te verrichten 
schrijfwerk zo’n 58  verschillende, deels samengestelde posten genoemd. 

Vooral ten aanzien van de buitengerechtelijke handelingen bestaat er concurrentie met 
het notariaat. In 1654 treffen de Staten Generaal een maatregel, die de notarissen en an-
deren strikt verbiedt om zich ten detrimente van de secretarissen te bemoeien met on-
der meer het concipiëren en verder behandelen van de dorpsrekeningen en die van de 
kerk en de armen, met openbare verkopingen, het schrijven van huurcedulen, de zet-
boeken voor de belasting en de overdracht en andere aangelegenheden inzake onroeren-
de goed, alsmede het verwerken van bestuurlijke besluiten (“appostillen, ordonnantien, 
resolutien”).473 De grens tussen wat secretarissen en notarissen vermogen te doen blijft 
ook hierna een punt van aandacht.474  

Aanvankelijk wordt de secretaris voor zijn ambtelijke ondersteuning van de bestuur-
lijke werkzaamheden ten laste van de dorpshuishouding vergoed op basis van het de-
clareren van concrete werkzaamheden. Vanaf het moment, dat dat systeem vervangen 
wordt door een vast jaarlijks salaris wordt ook het type verrichtingen beschreven. Zo 
heet het in Loon op Zand 1685 en 1686/20, dat hij voor dat salaris alle kohieren voor de 
verschillende belastingomslagen concipieert, de beoogde ontvangsten en het daadwer-
kelijke incasso berekent, de dorpsrekening opstelt en verder alles doet wat de gemeente 
aan ondersteuning vergt. 

Eerst in 1724 stelt de Raad van State kwartiergewijs bij wijze van uitkoop een vast, 
jaarlijks traktement voor de bestuursondersteuning door de secretarissen in de Meierij 
vast.475 Dat geschiedt op basis van een analyse, “korte staat” genoemd, van de dienaan-

473  GPB 2, 1483-1484. In de inleiding van deze maatregel wordt verklaard, dat deze reageert op illegale 
praktijken terzake van  “eenige paepsche notarissen ende andere ge-eede ende onge-eede private personen”. 
Het dictum zelf gewaagt van een verbod van algemene strekking, omdat het zich richt op “eenen yegelijcken 
wie hy zy”. Hetgeen Ten Cate, De notariële archieven in Noord-Brabant, 12 over de strekking van deze reso-
lutie meedeelt (alleen gericht tegen paapse notarissen) berust op een onjuiste lezing ervan.   
474  Een plakkaat van 12 februari 1670 van de Staten Generaal stelt orde op zaken ten aanzien van de over-
dracht en bezwaring van onroerende goederen. De kern hiervan is, dat vervreemding en bezwaring van 
onroerend goed in de Meierij alleen voor het gerecht van ligging van dat goed of krachtens het recht van 
ingebod voor schepenen van ’s-Hertogenbosch kan plaatshebben. Onder de werking van dit plakkaat vallen 
niet “giften, legaten ofte maeckingen voor notaris ende getuijgen gepasseert in contracten van huwelijckse 
voorwaarden of bij dispositie van testamente of andere uijterste wille aengaende gronden van erve ofte erf-
renten, maer sullen die mogen geschieden, zijn en blijven van waerden, gelijck men tot noch toe binnen de 
voorsz. Stadt en Meijerije heeft geuseert ende geobserveert gehad”. GPB 3, 485-486.  
475  GPB 6 (kwartier van Peelland, 20 september 1724), 1173-1174; (kwartier van Kempenland, 20 septem-
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gaande verrichtingen voor zowel de “Gemeentens” als de “Kerk en Armen”.476 Hoewel 
dat functieprofiel alleen aan het salarisbesluit voor het kwartier van Peelland is gekop-
peld, blijkt dit in de praktijk ook als grondslag voor de besluitvorming voor de overige 
kwartieren te gelden. 

Samengevat bevat dat profiel voor de secretariële werkzaamheden ten behoeve van 
het plaatselijk bestuur de volgende elementen: het concipiëren van de nominatie van de 
borgemeesters en collecteurs en het registreren van hun benoeming, het formeren (van 
klad tot net en het maken van kopieën) van de personele en reële collectboeken voor de 
borgemeesters, de kohieren voor de verponding en beden en de verschillende lijsten ten 
behoeve van alle gemene landsmiddelen, het schrijven van de voorwaarden bij reparaties 
aan de toren, bruggen, gemeentehuizen en huizen van de predikant en schoolmeester, 
het aanwezig zijn bij de schouwvoering en optekenen van de overtreders, het bijwo-
nen van alle vergaderingen, noteren van alle voorstellen, besluiten en ordonnanties, het 
schrijven van alle plaatselijke bekendmakingen, het publiceren en registreren van alle 
ordonnanties betreffende de gemene landsmiddelen, het kapitaliseren van het incasso 
van de verschillende collectboeken, het concipiëren van de verschillende rekeningen, het 
bijwonen van het afhoren daarvan en het stellen van apostilles op en vervaardigen van 
kopieën van die rekeningen, en, ten slotte, het doen van alles wat het bestuur verder aan 
ondersteuning vergt. De secretariële ondersteuning van de kerk- en armmeesters omvat 
het bijhouden van registers over de bedeling van behoeftige personen en de reparatie aan 
kerk, huizen als anderszins, het concipiëren van alle ordonnanties en besluiten en in het 
net bijhouden van de uitgaven, alsmede het ontwerpen van de verschillende rekeningen 
en, ten slotte, het geven van wat nog verder aan ondersteuning nodig is. Een vergelijk-
baar, zij het anders geordend en iets uitvoeriger functieprofiel is ook opgenomen in het 
besluit van de Staten Generaal van 21 februari 1726 waarbij opnieuw het salaris voor de 
secretarissen in het kwartier van Maasland wordt vastgesteld. Die toevoeging heeft on-
der meer betrekking op de verstrekking van duplicaten van de vastgestelde rekening aan 
de rendanten, de verplichting om bij alle bestuursvergaderingen, in welke samenstelling 
dan ook, te assisteren en het verhandelde te notuleren, het registreren van de eedsafleg-
ging door schepenen, rekenmeesters, zetters, kerk- en armmeesters en andere personen 
“in Gemeentens dienst weesende”. Verder wordt hij gehouden om, mits tijdig daartoe 

ber 1724), 1175; (kwartier van Oisterwijk, 19 oktober 1724), 1181-1182; (kwartier van Maasland, 27 oktober 
1724), 1182-1183 (met nieuwe vaststelling op 21 februari 1726, GPB 6, 1193-1195). Van Asseldonk, De Meie-
rij, 288 vermeldt ten onrechte, dat de salarismaatregel 20 september 1724 al direct voor de gehele Meierij is 
vastgesteld. 
476  Uit de aanduiding “korte staat” kan worden afgeleid, deze als niet uitputtend wordt beschouwd. Aan-
vullingen op deze lijst zijn opgenomen in een resolutie van de Staten Generaal van 21 februari 1726, waar-
over hierna meer. Vergelijk voor deze betekenis het uitputtende overzicht - onder de benaming van “generale 
lijst” - betreffende de door de Staten Generaal te vergeven ambten en functies in GPB 4, 147.
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opgeroepen, alles te doen wat van hem als secretaris ten dienste van de gemeente wordt 
gevorderd.477 In Tilburg 1732/67 wordt, onder verwijzing naar het profiel van de “korte 
staat”, voor de eigen secretaris daaraan diens assistentie en schrijfwerkzaamheden “in 
crimineele saaken” nog toegevoegd. Eersel, Duizel en Steensel 1767/16 bevestigt, dat dat 
(zonder de Tilburgse toevoeging, die dus slechts incidenteel is) nog steeds van kracht is. 
Niettemin wordt in dit reglement in 16, 60 en 67 ook de aanvulling uit het profiel van 
1726 opgenomen. In dit reglement worden in verschillende bepalingen de werkzaamhe-
den van de secretaris nader, soms zeer gedetailleerd en gekoppeld aan Haagse regelgeving 
gespecificeerd. 60 en 66 benoemen en scherpen expliciet de verplichting aan om bij alle 
bestuursvergaderingen, in welke samenstelling dan ook, te assisteren, het verhandelde 
te notuleren en de eedsaflegging door schepenen, rekenmeesters, zetters, kerk- en arm-
meesters en andere plaatselijke functionarissen te registreren. Verder wordt hij gehouden 
om, mits tijdig daartoe opgeroepen, alles te doen wat van hem als secretaris ten dienste 
van de gemeente wordt gevorderd.478 

2.4.10 Vorsters      
De vorsters zijn uitvoerende gemeentelijke dienaren met een veelzijdig takenpakket, 
waarvan dat van gerechtsbode, deurwaarder en ordebewaarder de belangrijkste zijn. 479  
Daarnaast worden zij ook wel ingezet bij het beheer van de gemeint. 

Een uitgebreid functieprofiel voor de vorsters komt voor in Eersel, Duizel en Steensel 
1767/16:  hij staat ten dienste van de gemeente en van de kerk en de armentafel; binnen de 
drie dorpen doet hij voor hen de nodige verrichtingen (“vacatien”) en bezorgt hij voor hen 
alle exploten (“exploicten”), verzorgt alle openbare bekendmakingen (“publicatien”), ver-
richt alle oproepingen en dagvaardingen (“citatien”), roept betrokkenen op tot vergaderin-
gen, rechtszittingen en andere bijeenkomsten, is bij al deze zittingen deur- en zaalwachter, 
houdt het raadhuis schoon en verricht voorts alle taken die bij zijn functie passen.

De vorsters worden binnen het Staatse domein door de Staten Generaal480 en binnen 
particuliere heerlijkheden door de desbetreffende heer of diens drossaard benoemd. 
Zij worden per verrichting bezoldigd. In veel plaatsen hebben zij een recht op een zo-

477  GPB 6, 1193-1195. Verder bevat dit profiel ook een algemene bewaarverplichting van de dorpspapieren 
in een afzonderlijke kom, kast of kist, alsmede een regeling voor het sleutelbeheer van deze bewaarplaats en 
de inzage van de papieren, die nog onder de secretaris berusten.
478  Een directe sanctie op verzuim is, dat de regenten iemand anders kunnen opdragen om de desbetref-
fende werkzaamheden te verrichten op basis van een redelijke vergoeding, die op het jaarsalaris van de se-
cretaris in mindering wordt gebracht. 
479  Van Asseldonk, De Meierij, 128, en voor zijn rol bij de plaatselijke rechtspraak: Lijten, Het burgerlijk 
proces, 67. Zie ook 6.4.2.1.12-13.
480  GPB 4, 146-149, resolutie van de Staten Generaal van 1 oktober 1661.
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genaamde omgang, te weten het ophalen van nieuwjaarsgeld, paaseieren of oogstpro-
ducten. In aansluiting op de procedure tot vaststelling van een vast jaarsalaris voor de 
schouten en drossaarden stelt de raad en rentmeester voor om ook jegens de vorsters, 
gerechtsboden en andere justitiedienaren een procedure tot een dergelijke salariëring te 
starten voor hun assistentie bij bestuurlijke aangelegenheden met een gelijktijdig ver-
bod tot “knevelarijen, en exactien” onder het mom van het eisen van nieuwjaarsgeld, 
paaseieren of andere giften en recognities. Dit advies volgt op een eerdere vaststelling, 
24 januari 1725, door de Staten Generaal van een reglement voor de salariëring (op ba-
sis van afzonderlijke verrichtingen) van de vorsters en ingebieders in de Meierij van ’s-
Hertogenbosch, de Baronie van Breda en het Markizaat van Bergen op Zoom voor hun 
werkzaamheden bij de uitvoering van (buiten)gerechtelijke zaken.481 De Raad van State 
en de Staten Generaal volgen dit advies. Uiteindelijk komt een vaste bezoldiging voor 
hun bestuurlijke werk niet tot stand. Wel worden in individuele gevallen vaste trakte-
menten vastgesteld.482 

2.4.11 Functionarissen voor het beheer van de gemeint 

2.4.11.1 Inleiding  
De zorg voor en het beheer van de gemeint mag zich op bestuurlijke en ambtelijke 
betrokkenheid van verschillende functionarissen uit meer dan een bestuurslaag ver-
heugen. Dit getuigt van de herkomst, betekenis en het belang ervan. Naast de raad 
en rentmeester-generaal der Domeinen en diens onderrentmeesters (namens de hoge 
overheid) zijn dat als plaatselijke bestuurders vooral de gezworenen, ook wel heemra-
den geheten, en de schutter. In enkele plaatsen kent men ook Peelmeesters, gemeen-

481  NA, SG 3780, fo. 63-64, gepubliceerd in: GPB 6, 1183-1185. De verschillende verrichtingen zijn on-
derverdeeld in de volgende categorieën: “Dagementen of ingebooden, Communicatoiren, Executien, Gy-
selingen, Arresten, Evictien en Gerigtelijke insinuatien en publicatien”. Dit reglement komt voort uit een 
gezamenlijk initiatief uit 1723 van vier dingbanken (Reusel, Bladel en Netersel; Hoogeloon, Hapert en Cas-
teren; Eersel, Duizel en Steensel; Oost- en Middelbeers; Hooge Mierde, Lage Mierde en Hulsel) aan de 
Staten Generaal om naar het voorbeeld van een reglement voor de vorsters uit 1701 van de Nassause Do-
meinraad ook zo’n reglement voor hun plaatsen vast te stellen. Nadat de Raad van Brabant hierop desver-
zocht genuanceerd positief heeft geadviseerd (het reglement van de Domeinraad behoeft naar zijn mening 
wel enige verbetering en aanpassing) dragen de Staten Generaal hem 29 juni 1724 op zo’n reglement te ont-
werpen. NA, SG 3409, fo. 182v-183r, 26 februari 1723, 3412, fo. 535v-536r, 29 juni 1723; 3779, pag. 778, 18 
december 1724; 5235 (advies van de Raad van Brabant van 15 december 1724); 7719 (rekest van de vier ding-
banken). 
482  Onder meer: GPB 7, 751 (vorster van Woensel; resolutie SG, 21 juli 1742 ), 726 (vorster van Bergeijk, 
Riethoven, Westerhoven, Borkel en Schaft; resolutie SG, 16 juni 1755). De twee laatste besluiten bevatten 
ook een verbod tot het vorderen van “eenige Oegst”, paaseieren en nieuwjaarsgeld, het oorspronkelijk oog-
merk van de raad en rentmeester-generaal bij zijn voornoemd voorstel. Zie verder bijvoorbeeld ook: Tilburg 
1732/70-71 en Eersel, Duizel en Steensel 1767/16. 
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temeesters en breukmeesters.483

2.4.11.2 Gezworenen of heemraden
De gezworenen, in verschillende plaatsen ook heemraden genoemd, zijn vanuit een 
meer bestuurlijke invalshoek vanuit de plaats zelf rechtstreeks betrokken bij de zorg 
voor en het beheer van de gemeint. 484

In die hoedanigheid behoren zij dan ook veelal tot het bestuurlijke college van de 
plaatselijke regenten. Zij worden gekozen en onder eedsaflegging aangesteld uit de in-
woners. Hun taak is het toezichthouden op het gebruik van de gemeint, het voorberei-
den van relevante regelgeving en het zo nodig procederen tegen overtreders. In enkele 
dorpsreglementen zijn zij direct betrokken bij de periodieke schouw van wegen en wa-
teren, in vele andere echter niet.485 In Deurne komen deze functionarissen voor onder 
de naam van gemeentemeesters. Naast het toezicht houden op de gemene gronden wa-
ren zij, aanvankelijk twee, later drie in getal, ook belast met de zorg voor onder meer 
wegen, duikers, waterlossingen en bruggen. Zij worden aangesteld door de plaatselijke 
heer.  De functie vergt trouwens niet altijd een aanstelling met een bestaande bestuurlij-
ke achtergrond. In de achttiende eeuw is de vorster geregeld gemeentemeester.486 Plaat-
sen met belangen in de Peel kennen Peelmeesters, die belast zijn met het toezicht op 
woeste gronden, onder meer op het turven in de Peel.487 Ook is de benaming van ‘hei-
meester’ gangbaar.488

Blijkens de literatuur is de functie van de gezworenen ook broedplaats voor andere, 
nadien verzelfstandigde lokale functies.489 Deze functie moet overigens niet worden ver-

483  Vera, Gemene gronden, 329-345 voor een algemene opgave en bespreking van de bij de gemeinte be-
trokken instellingen en functionarissen uit de Generaliteitsperiode. Hier worden alleen de lokaal gebonden 
functies besproken. Zie voor deze functionarissen ook 6.4.2.1.13. Meer specifiek voor het kwartier van Peel-
land: Van Zalinge-Spooren, Gemeint en gemeenschap, in het bijzonder 148-160, 253 en verder passim.
484  Van Asseldonk, De Meierij,181-182, Vera, Gemene gronden, 203, 325, 327-328 en 344.
485  Men zou in het laatste een uitwerking van de principiële vraag Quis custodat custodes kunnen zien, om-
dat de schouw mede betrekking heeft op de (dagelijkse) werkzaamheden van de gezworenen. 
486  Ouwerling, Geschiedenis der dorpen en heerlijkheden van Deurne, Liessel en Vlierden, 262-263. Deze au-
teur meldt ook hun aanwezigheid als lid van het “regeeringslichaam” tijdens wat hij noemt een grote ver-
gadering. De poging van oppositionele ingezeten in 1662 om hen door middel van een dorpsreglement 
duurzaam in het regentencollege te bevestigen wordt door die heer gepareerd. Zie hierover 9.3.3 en 10.3.3.  

487  Vera, Gemene gronden, 343.
488  Van Zalinge-Spooren, ‘De rol van geërfden en naburen’, 203.
489  Van Asseldonk betoogt (details daargelaten), dat in de zestiende eeuw in veel plaatsen met een eigen 
gemeint en (nadien) in de zeventiende en achttiende eeuw in plaatsen een eigen dorpskas de gezworenen, 
die hier en daar al een kas voor de gemeint onderhouden, aanvankelijk (ook) belast zijn met de adminis-
tratie van de lokale schulden en de daaraan verbonden omslagen over de ingezetenen. Deze laatste werk-
zaamheden evolueren vanaf circa 1580 tot de aanstelling van afzonderlijke borgemeesters voor het algemeen 
financieel beheer ter plaatse. Van Asseldonk, De Meierij, 192 en 355. Ook Vera wijst er, zelfs stelliger dan de 
vorige auteur, op, dat het ambt van ‘borgemeester’ in de zestiende eeuw als een verbijzondering is voortge-
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ward met de gelijknamige functie, waaronder in een beperkt aantal plaatsen oud-sche-
penen aan het lokale bestuur blijven deelnemen.490 

2.4.11.3 Schutters
De schutter is een doorgaans speciaal voor vooral feitelijk toezicht op de gemeint aan-
gestelde functionaris.491 In de hiërarchie van dit toezicht is hij de laagst benoemde amb-
tenaar. Hij is vernoemd naar een van zijn kerntaken, te weten het schutten, dat is het in 
een daartoe bestemde stal (schutskooi) vastzetten van op de gemeint loslopend of illegaal 
verblijvend vee.492 Daarnaast is zijn taak het zonder onderscheid des persoons beboeten 
bij overtredingen (onder meer betreffende illegaal of ontijdig turven, plaggen en hooien) 

komen uit een deel van het ambt van de gezworenen: een “specialisatie”. Vera, Gemene gronden, 327-328.
Eenzelfde ontwikkeling lijkt Vera aldaar ook te suggereren ten aanzien van (het ontstaan van) de functie van 
‘zetter’. Voor de periode van het bestuur onder het Bourgondische en Habsburgse huis (1406-1648) spreekt 
hij in het kader van het toezicht op de gemeint over “gezworenen, setters, heymraden” als een feitelijk sy-
nonieme trits: “gezworenen of  (curs. L.L.) setters waren inwoners die onder ede stonden (en) zorgden voor 
de verdeling van de plaatselijke lasten”, terwijl “de gezworenen (soms) heymraders of heemraden (werden) 
genoemd”. Dezelfde trits gebruikt hij ook voor de bestuursperiode van de Generaliteit (1629-1795). Een uit-
leg van het samenvallen van de functies van ‘gezworene/heemraad’ en ‘setter’ ontbreekt. Bezien vanuit de 
dorpsreglementen uit de Generaliteitsperiode wordt zo’n samenvallen niet ondersteund. Gezworenen en 
zetters zijn daarin afzonderlijke functies met hun eigen taken en bijbehorende verplichtingen en verant-
woordelijkheden. Zie hierover 6.4.2.1.10 juncto 6.4.2.1.13.  Slechts één reglement, Loon op Zand 1655, vergt 
in 10, herhaald in 1685/10 en 1686/10, bij de opmeting van nieuwe erven ten behoeve van de vaststelling van 
de belastingaanslag de aanwezigheid van daartoe aangestelde zetters.  
490  Van Asseldonk, De Meierij, 333 noemt als zodanig: Oirschot, Oss en Lommel. In Oirschot geldt een 
scabinaal drieslagstelsel. Oirschot 1664/1-2 legt dat als volgt vast: na hun termijn als schepen worden schepe-
nen voor eenzelfde periode gezworene en vervolgens raadsman, waarna weer een herbenoeming tot schepen 
mogelijk is. Van Asseldonk noemt overigens gezworenen en raadsmannen in omgekeerde volgorde. In de 
door hem aangehaalde situatie in Oss zouden met een beroep op Van Oudenhoven (Nieuwe Beschrijving, 
61-62 en 64) de aftredende schepenen het jaar daarop gezworenen zijn. In Oss 1700/1 is daarentegen slechts 
sprake van zeven schepenen tegenover vijf gezworenen. Over hun onderscheiden benoeming, dat dit reken-
kundige verschil zou kunnen verklaren, laat dit reglement zich niet uit. Cunen, Geschiedenis van Oss, 12, 
wijst er op, dat de vijf gezworenen uit (curs. L.L.) de afgetreden schepenen van het vorige zittingsjaar worden 
gekozen. Er is dus geen sprake van een volledig scabinaal tweeslagstelsel. Hoewel Van Asseldonk naar deze 
auteur verwijst, laat hij de door Cunen vermelde aantallen achterwege.  Buijks ‘In de “stat ende Vrijheyt 
van Os”’, 50 verklaart de persoon en functie van de gezworenen (als de schepenen met raad en daad terzijde 
staande) als personen die doorgaans al een bestuurlijke loopbaan achter de rug hebben en de gemeint behe-
ren. Een rechtstreekse relatie met een direct voorafgaand schepenambt wordt niet gelegd.    
491  Vera, Gemene gronden, 325-328; Van Asseldonk, De Meierij, 182-184, 293, 322, 324 en 709 (= functie-
duiding in index); Van Zalinge-Spooren, Gemeint en gemeenschap, 251-252 en passim. 
492  Marin, Groot Nederduitsch en Fransch Woorden-Boek (1752), SCH-SCH, 319 verstaat onder ‘schutter’ 
enkel: “Die met een musket of ander schietgeweer voorzien is.”. Daargelaten of de schutter als toezichthou-
der op de gemeint gewapend is of niet, is die duiding hier niet aan de orde. Meer in de lijn van die functie 
ligt de aan ‘
“Schuthok’ of ‘Schutstal’ toegeschreven betekenis: “Hok daar de Boeren een beest dat uit zyn eygen weide 
geloopen is schutten, in opsluiten, tot dat den eigenaar de breuke, gelede schade voldaan heeft”. 
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en het ter vervolging aan de schout overdragen van de overtreders.493 Deze taken deelt hij 
met de gezworenen en de onderrentmeesters en ook wel met de vorster. 

De schutter wordt aangesteld door het ter plaatse bevoegde gezag (heer, drosaard of 
regenten). In een enkel dorpsreglement (Moergestel 1658/23) wordt de schutstaak aan de 
vorster toegewezen, aan wie het vrijstaat om daartoe een schutter te benoemen. Als zo-
danig kan de schutter als ondervorster worden aangemerkt, een benaming die ook elders 
in de Meierij voorkomt.494 De functie van schutter wordt, ten slotte, soms gecombineerd 
met die van bedeljager en nachtwaker.495 

Uit Tilburg en Hilvarenbeek zijn breukmeesters bekend. In Tilburg int deze functio-
naris de boetes op overtreding van de regels voor het gebruik van de gemene gronden en 
vervolgt hij de overtreders. Als zodanig is hij als een uitvoerende functionaris te beschou-
wen. In Hilvarenbeek is dat eenduidiger, omdat de schutter tevens breukmeester is.496  

2.5 Het verkeer tussen bestuurlijk ‘Den Haag’ en de bestuurden

2.5.1 Inleiding 
In Hoofdstuk 1 zijn voor zover voor deze studie van belang de instellingen van de hoge 
overheid en van die overheid onmiddellijk afhangende organen en functionarissen ge-
duid. Vanuit hetzelfde perspectief is in het onderhavige hoofdstuk aandacht besteed aan 
diverse aspecten met betrekking tot het plaatselijke bestuur, de bestuurders en de be-
stuurden in de Meierij van ’s-Hertogenbosch. In dit onderdeel wordt bezien hoe dat be-
stuur en die justitiabelen met ‘hun’ hoge overheid  (kunnen) verkeren. 

Voor de Meierij zetelen de verschillende instellingen van de hoge overheid (uitsluitend) 
in Den Haag, slechts een aantal daaraan ondergeschikte uitvoerende, controlerende of 
adviserende exponenten zijn in de Meierij, vooral in ’s-Hertogenbosch gevestigd. Alle 

493  Het “zonder onderscheid des persoons” is nadrukkelijk gestipuleerd in een aantal dorpsreglementen, 
onder andere Schijndel 1662/27 en Hilvarenbeek 1699-1700/50.
494  Hierin zou nog een reminiscentie besloten kunnen liggen aan het feit, dat de functie van ‘schutter’ 
zich uit die van ‘vorster’ heeft ontwikkeld en verzelfstandigd, een ontwikkeling, waarbij het vorsterschap 
evolueert tot deurwaarder en gerechtsbode van het plaatselijke gerecht en bestuur en het schutsambt tot het 
houden van toezicht op de gemeint. Vera, Gemene gronden, 325, Van Asseldonk, De Meierij, 183; vergelijk 
ook 2.4.10 en 6.4.2.1.12-13.    
495  Zie ook: Van Asseldonk, De Meierij, 230. In Eersel, Duizel en Steensel 1767/72 wordt in het kader van 
de brandpreventie gerefereerd aan de resolutie van de Staten Generaal van 14 oktober 1717, waarin op kos-
ten van de betrokken plaats de aanstelling van een nachtroeper of klapwaker is voorgeschreven. Deze reso-
lutie, genomen op voorstel van de kwartierschout van Kempenland en na een positief advies van de Raad 
van Brabant geldt specifiek voor de stad Eindhoven, de heerlijkheden Oirschot en Valkenswaard, alsmede 
de vrijheden Eersel en Lommel, terwijl aan andere plaatsen de “liberteyt” wordt gelaten om naar eigen be-
vind van zaken te handelen. GPB 5, 677. 
496  Vera, Gemene gronden, 327 en 343.
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bestuurlijke wegen leiden derhalve hoe dan ook uiteindelijk naar de hofstad, waar de re-
levante beslissingen worden genomen.497

De territoriale excentriciteit van het Haagse bestuurscentrum is vanzelfsprekend van 
beslissende invloed op het perspectief, van waaruit ‘men vanuit de Meierij’ de hoge over-
heid percipieert. Mede in verband met de enigszins relatieve competentieafbakening 
tussen de Haagse instellingen (zie hierover hierna), zal dat niet altijd direct op een vooraf 
bepaald of te bepalen instantie gericht zijn.498 Het ‘zicht op Den Haag’ is dan ook mede 
een zicht op het samenstel en het samenspel, tezamen de collectiviteit van de ‘Haagse’ 
instituties. Om deze reden wordt in deze studie voor dat zicht kortheidshalve ook het op 
zich anachronistische begrip ‘Haagse overheid’ gebruikt. 

2.5.2 Bestuurden en de competentieafbakening binnen de ‘Haagse overheid’
Beleidsvorming, uitvoering en geschillenbeslechting zouden de kernbegrippen kunnen 
zijn voor de attributie van bevoegdheden tussen de Staten Generaal, de Raad van State 
en de Raad van Brabant als handvat voor de justitiabelen uit de Meierij van ’s-Hertogen-
bosch voor de vraag tot welk college men zich in bestuurlijke aangelegenheden zou kun-
nen of moeten wenden. Er is echter, zoals in Hoofdstuk 1 uiteengezet, niet altijd sprake 
van absolute, elkaar uitsluitende competenties. De grenzen zijn eerder, zeker aanvanke-
lijk, vloeiend. Dat verandert enigszins in 1682 als de Staten Generaal de Raad van Bra-
bant als zelfstandige actor in bestuurlijke aangelegenheden uitschakelen en er voor die 
Raad in dat verband nog enkel de rol van beleidsadviseur overblijft. 499

De enigszins vloeiende en rekkelijke grenzen tussen de competentie van de Staten Ge-
neraal en de Raad van State, alsmede aanvankelijk ook de Raad van Brabant geven de 
justitiabelen ruimte en gelegenheid geeft om zich tot het college te wenden waarvan zij 
menen en hopen het meeste profijt te kunnen verwachten.500 Ook bestaat de variant, dat 

497  Dit staat los van de directe contacten, die tussen de lokale bestuurders en bestuurden enerzijds en de 
regionale exponenten van de hoge overheid anderzijds in het kader van de taakuitvoering van de laatsten 
bestaan. De intensiteit en kwantiteit van dit soort contacten is aan ontwikkeling onderhevig. Zo brengt het 
formele mandaat uit 1727 aan de Leen- en Tolkamer tot de controle van de concept-rekeningen (zie hierover 
3.3.10) een gestage communicatiestroom tussen de lokale betrokkenen en die Kamer op gang. 
498  Iets van de perceptie op dat perspectief kan worden geacht in de dorpsreglementen door te klinken, 
waarin soms bepalingen zijn opgenomen, die ten aanzien van de vergoeding van de kosten spreken over 
(dienst)reizen naar Den Haag, de aard en bestemming van de reis daarbij in het midden latend. Een tweetal 
op zich willekeurige voorbeelden: Eersel, Duizel en Steensel 1662/36 spreekt over de opdrachtverlening voor 
dienstreizen “tot afweeringe van eenighe swaericheden ofte voordeel van de ghemeenten” naar nominatim 
Den Haag of elders. Bergeijk 1663/30 maakt voor de hoogte van de vergoeding van goedgekeurde dienstrei-
zen buiten het dorp een onderscheid tussen dienstreizen naar Den Haag of elders. In beide gevallen wordt 
geen nadere bestemming voor de dienstreis aangegeven.
499  Zie over deze aspecten 1.3.3.2-4.
500  Zie ook Groenveld, ‘De institutionele en politieke context’, 87, alsmede 1.3.3.2-3.
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de ene lokale partij zich tot de Raad van Brabant wendt, terwijl de tegenpartij zijn heil 
zoekt bij de Staten Generaal, dan wel tot respectievelijk de Staten Generaal en de Raad 
van State. Het samengestelde staatsgebouw van de republiek geeft al met al enige ruimte 
tot keuze van de te visiteren kamer.501

2.5.3 Het verkeer met de Haagse overheid
De Haagse overheid stelt algemeen bindende regels vast, waaraan de ingezetenen zich 
hebben te houden. Bij de uitgifte zendt zij die regelgeving doorgaans niet direct aan de 
gemeenschappen en individuele betrokkenen voor wie deze is bestemd, maar aan de 
haar ten dienste staande functionarissen, zoals de hoog- en laagschout van ’s-Hertogen-
bosch, de kwartierschouten of de raad en rentmeester-generaal der Domeinen, met de 
opdracht deze ter bestemder plaatse te (doen) maken.

Daarentegen verplicht het directe opperbestuur van de Meierij de justitiabelen zich 
rechtstreeks, dus zonder tussenkomst van de zojuist genoemde functionarissen, tot de 
organen van de Unie te wenden. Hoewel dat geschiedt vanuit de situatie dat de Meierij 
in de ogen van de Unie tot de veroverde gebieden behoort, geeft dat hen naar de opvat-
ting van Van de Sande in zekere zin een boven de inwoners van de direct tot de Unie 
behorende gewesten bevoorrechte status.502 De vraag of haar inwoners dit zelf als een 
voorrecht hebben gezien en ervaren - en waren zij voor een vrijwillige keuze daartoe ge-
steld, daarvoor ook vrijwillig zouden hebben gekozen - , wordt evenwel niet gesteld en 
blijft dus onbeantwoord. 

Het recht om zich tot de Staten Generaal en de Raad van State te wenden komt in prin-
cipe alle betrokkenen toe. Die vrijheid leidt tot een voortdurende stroom rekesten aan 
deze instanties over allerhande aangelegenheden. Financiële en belastingzaken voeren 
daarbij de boventoon; ook zijn, naast allerlei particuliere aangelegenheden, tal van an-
dere bestuurlijke onderwerpen ruim vertegenwoordigd.503 

501  Voorbeelden van deze praktijk: als de heer van Boxtel bij geruchte verneemt, dat enkele bestuurders 
zich in Den Haag willen beklagen over een aantal door hem getroffen bestuurlijke maatregelen, poogt hij 
dit voor te zijn door tegelijkertijd zowel bij de Staten Generaal als de Raad van State die maatregelen toe te 
lichten en tevens te verzoeken hem, als zo’n klacht hen zou bereiken, hem te raadplegen (zie verder 9.2.4); 
als de drossaard en secretaris van Moergestel vermoeden, dat het kort daarvoor door de heer vastgestelde 
reglement alsnog door de burgerlijke oppositie om goedkeuring aan de Staten Generaal wordt voorgelegd, 
vragen zij die Staten dan te worden gehoord. Die oppositie wendt zich echter tot de Raad van Brabant, die, 
onbelast door het verzoek aan de Staten Generaal, die goedkeuring verleent (zie verder 9.2.15).
502  Van de Sande, ‘Van Generaliteitsland tot Gewest’, 519.    
503  Voor rekesten vanuit Brabant en Meierij aan de Staten Generaal en Raad van State: De Mooij, ‘Ver-
schuivende grenzen’, 381, Thomassen, Instrumenten van de macht, 116-117, Beermann, Stad en Meierij van 
’s-Hertogenbosch van 1648 tot 1672, 14, Kappelhof, De belastingheffing, 30-63, en ‘Besturen op afstand’, 59-61. 
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Maakt men van dit recht gebruik, dan is een formeel verzoekschrift, het rekest, de 
daartoe verplichte vorm.504 Dit geldt ook voor het hoogste rechtscollege voor de Meie-
rij, de  Raad van Brabant. Als zodanig is een rekest een met een aan de hoogheid van de 
overheid refererende vormelijkheid omkleed schriftelijk verzoek. Het positioneert de af-
hankelijkheid van de verzoeker ten opzichte van de heersende overheid. 505

Voor de indiening van een rekest is de tussenkomst van een door het betrokken or-
gaan geadmitteerde solliciteur of procureur vereist.506 Ook maken instellingen en over-
heidsorganen gebruik van een vast aangestelde zaakwaarnemer, de agent, die overigens 
ook voor particulieren optreedt.507 De solliciteur of agent zorgt voor de indiening van 

Voor rekesten aan de Raad van Brabant: Jacobs, ‘Procesgang, 2.2 Procesgang in civiele zaken’,  32.
504  Thomassen, Instrumenten van de macht, 116, benadrukt het verplichte karakter van de rekest-vorm om 
een verzoek aan de Haagse overheid te richten. Kappelhof, ‘Besturen op afstand’, 59, noemt het rekest enkel 
“het middel bij uitstek” waarmee particulieren zich onder de Republiek wenden tot autoriteiten om iets ge-
daan te krijgen. In zijn De belastingheffing, 31 benadrukt deze auteur het verplichte karakter van het rekest. 
505  Over het fenomeen ‘rekest’ in zijn meer specifieke betekenis van ‘petitie’ in een breder tijdkundig en 
territoriaal verband getuigt het verslag van een tweetal in 1999 en 2000 gehouden congressen van het In-
stituto Storico Italo-Germanico/Italienisch-Deutches Historisches Institut (ISIG) te Trento (I): Nubola en 
Würgler (red.), Suppliche e gravamina. Politica, , in Duitse vertaling: Bittschriften und Gravamina. Over dit 
verslag is in: Militär und Gesellschaft in den frühen Neuzeit, 11 (2007), 1, 66-69, een kernachtige recensie ver-
schenen van Ulrike Ludwig. Hierin roept zij niet alleen op tot verder onderzoek, maar schetst daartoe aan 
de hand van de congresbijdragen ook een aantal conclusies ter ondersteuning van die verdere toetsing. Hoe-
wel het onderzoek - dit bestrijkt de vroegmoderne tijd, grofweg de zestiende tot en met achttiene eeuw - be-
perkt is tot de ‘zwaardere’ vorm van het rekest, te weten het smeek- en bezwaarschrift als via supplicationis, 
lijken bij wijze van voorzichtige extrapolatie die conclusies ook toepasbaar op het in deze studie bedoelde 
‘eenvoudige’ rekest:
  1. het rekest is het meest normale en directe communicatiemiddel tussen geregeerden en regeerders en als 
zodanig een integraal bestanddeel van de bestuurspraktijk;
  2. de onderdanige toon van een rekest is vooral een vormzaak, omdat de ontwerpers desondanks doelge-
richt hun wensen en klachten weten over te brengen;
  3. (uit 1 en 2) Het rekest leidt het bestuursproces tussen regeerders en geregeerden in vaste banen, waar-
door dat proces stabiliseert; de uitoefening van overheidsmacht is daardoor geen eenzijdig gericht, maar een 
complex proces;     
Ook de vierde conclusie: ‘het rekest houdt de hogere overheid scherp’, is bij het in deze studie bedoelde 
verzoekschrift, een doorgaans inleidend verzoek aan de overheid om een handeling te verrichten of een be-
sluit te treffen, aan de orde. Meer dan eens wordt een verzoek met een incidentele oorzaak opgepakt als sig-
naal over een bredere dagelijkse werkelijkheid met als gevolg een structureel besluit van algemene strekking.        
506  Thomassen, Instrumenten van de macht, 117. Een solliciteur wordt procureur genoemd als hij bevoegd 
is om de verzoekers in rechtszaken te vertegenwoordigen. 
507  Thomassen, Instrumenten van de macht, 117, noemt in dit verband de agent voor de Meierij en de ste-
den en plaatsen in de Meierij. Kappelhof, De belastingheffing, 41, meldt, dat de Staten Generaal in 1683 
met het motief om de kosten van het solliciteren te beperken overgaan tot de aanstelling van een agent van 
de Meierij. Hij verwijst daartoe naar resoluties van 18 juni en 30 september 1683 van de Staten Generaal, als-
mede een resolutie van 31 mei 1689. Ook stellen de Staten Generaal het salaris van de agent vast. Laatstelijk 
geschiedt dat bij resolutie van 21 september 1736, die blijkens Eersel, Duizel en Steensel 1767/75 dan nog 
geldt. Een eerdere vaststelling van dat salaris dateert volgens die resolutie van 31 oktober 1712. GPB 6, 1289-
120 en BHIC, LTK 54, ongef., op datum.
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het hem aangeleverde dan wel een door hem in opdracht van de verzoeker geschreven 
rekest en neemt verder voor hem alle dienaangaande honneurs waar en monitort het 
verdere verloop. De inschakeling van een solliciteur is een kostenverhogende factor. 
Niet alleen dient hij voor zijn verrichtingen te worden betaald, maar daarnaast blijft het 
voor de justitiabelen raadzaam om bij de Haagse overheid in eigen persoon hun belang, 
waarvan het rekest een uiting is, te bepleiten.508 De verplichte tussenkomst van een tus-
senpersoon, zo kan worden bedacht, is ongetwijfeld ook bedoeld om een dam te creëren 
tegen rekesten, die qua vorm of inhoud niet aan de eisen van ontvankelijkheid voldoen. 

Bij de Staten Generaal dienen rekesten op straffe van niet-ontvankelijkheid te worden 
aangeboden aan de voorzitter van de vergadering van die Staten. Niettemin worden re-
kesten die op andere wijze worden ingediend, vanaf 1692 op straffe van een boete, wel 
geaccepteerd.  

Bij de Raad van Brabant kan van meet af aan een rekest alleen door een door de Raad 
aangestelde procureur worden ingediend. Deze verricht voor de verzoeker de verdere 
formele procesrechtelijke handelingen. De inhoudelijke zaken worden afgedaan door 
een door de verzoeker aangewezen advocaat. 

Particulieren dienen een rekest in. Met die van particulieren zijn de verzoeken van 
dorpsbesturen in principe gelijkgesteld: ook zij zijn gehouden  verzoeken per rekest in 
te dienen.509  

Alvorens een rekest of ander stuk in behandeling wordt genomen, wordt het door het 
betrokken orgaan getoetst op ontvankelijkheid en wordt vervolgens bepaald hoe het in 
behandeling wordt genomen. Bij de Staten Generaal geschiedt dit door de voorzitter in 
overleg met de griffier. Stukken die niet in de vereiste vorm zijn geformuleerd worden 
direct aan de verzoeker geretourneerd. Daarnaast wordt op inhoudelijke gronden bezien 
of stukken al dan niet voor behandeling in aanmerking komen, van welke de behande-
ling behoort te worden uitgesteld en welke slechts voor kennisgeving moeten worden 
aangenomen.510 Natuurlijk zal een verzoeker en de hem eventueel bijstaande adviseur, 
zoals bijvoorbeeld een advocaat, ervoor gewaakt hebben om een naar vorm en inhoud 
een bij voorbaat niet-ontvankelijk rekest te formuleren; óók solliciteurs, procureurs en 

508  Een saillant voorbeeld in deze studie vormt een episode uit 1668-9 voor Breugel; zie daartoe 9.2.5.
509  Beermann, Stad en Meierij van ’s-Hertogenbosch van 1648 tot 1672, 14 noemt naast de rekesten in alge-
mene zin petities, remonstraties en vertogen; Kappelhof, De Belastingheffing, 31 wijst er op dat in belangrij-
ke zaken bij de rekesten deducties, memories en remonstranties worden gevoegd. Thomassen, Instrumenten 
van de macht, 240 onderscheidt naast het ‘rekest’ als verzoekschrift van particulieren de ‘remonstrantie’ als 
het verzoekschrift van ondergeschikte overheidsorganen. 
510  Thomassen, Instrumenten van de macht, 114. Indien de aanvrager van een afgewezen verzoek na enige 
tijd opnieuw probeert de zaak alsnog aanhangig te maken, dan weigeren de Staten Generaal bij constate-
ring dat al eerder in die kwestie is besloten dat verzoek in behandeling te nemen. Thomassen, Instrumenten 
van de macht, 126. 
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agenten zullen daarop, mede uit weloverwogen eigen belang, bedacht zijn geweest.
Direct wegens niet-ontvankelijkheid aan verzoekers teruggegeven rekesten hebben in 

de archieven geen sporen achtergelaten. Om welke aantallen het is gegaan, is daarom 
niet te beoordelen. De vele rekesten, die voor deze studie zijn geraadpleegd, hebben, 
los van hun zeer diverse inhoud, één ding gemeen, namelijk dat zij alle in behandeling 
zijn genomen en dus voor ontvankelijk zijn gehouden. Slechts in een tweetal gevallen 
wordt tijdens de behandeling op grond van vormelijke redenen alsnog besloten tot niet-
ontvankelijkheid. In 1668 wijzen de Staten Generaal een verzoek om kwijtschelding van 
schulden van het dorpsbestuur van Breugel af, omdat dit is gebaseerd op een reeds daar-
toe door de Raad van State genomen positief besluit. De Staten zijn van mening, dat 
dit verzoek zelfstandig, dus zonder referte aan dat besluit, behoort te worden ingediend, 
omdat de Raad niet bevoegd is dit type besluit te nemen. Nadat dit met een inhoude-
lijk precies hetzelfde verzoek is gebeurd, stemmen de Staten uiteindelijk daarmee in. Het 
tweede geval betreft een rekest van de heer van Berlicum aan de Raad van Brabant om 
in een hangende procedure in submissie te mogen worden veroordeeld (1699). De Raad 
wijst dat verzoek af, omdat het jegens de Raad in niet waardige en daarom onheuse be-
woordingen is geformuleerd. Hierop dient genoemde heer een tweede rekest met inhou-
delijk hetzelfde verzoek in, waarna de Raad diens verzoek fiatteert.511 

Een ontvankelijkheidsverklaring verhindert overigens niet, dat tijdens de behandeling 
van het verzoek de ontvankelijkheid daarvan door een van de betrokken partijen alsnog 
ter discussie wordt gesteld. Ook komt het voor, dat een partij die bijvoorbeeld bij de 
Raad van Brabant is afgewezen zich daarover bij een ander Haags college beklaagt in de 
hoop dat dat college de voor hem negatieve uitspraak herziet of herroept, waarna dat 
nieuwe college het vorige alsnog niet-ontvankelijk verklaart.512 

2.5.4 De kosten van het rekestereren
Rekesteren is relatief kostbaar. Voor veel handelingen dienaangaande moet worden be-
taald. Eventuele juridische bijstand van een advocaat bij de voorbereiding, post- en an-
dere bodediensten, reis- en verblijfkosten en griffie- en zegelechten zijn kosten die in 
dat verband worden aangetroffen. Als, bijvoorbeeld, de Raad van State over een rekest 
advies vraagt aan de raad en rentmeester-generaal, dan mag deze zijn  advieswerk bij de 
verzoeker in rekening brengen.513 Over de kosten van de verplichte tussenkomst van een 
procureur of agent is in het vorige onderdeel al gesproken.514 In een conflict tussen lokale 

511  Zie voor beide gevallen nader 9.2.5 (Breugel) onderscheidenlijk 9.3.2 (Berlicum).
512  Zie voor beide aspecten 9.2.29.
513  Voorbeelden van deze praktijk in 9.2.2. (Bergeijk), 9.2.25 (Son) en 9.4.1 (Dinther).
514  Die tussenkomst van een agent wordt strikt gehandhaafd. Blijkens een resolutie van de Raad van Sta-
te van 8 januari 1734 (kopie hiervan in BHIC, LTK 53, ongefol. op datum), die blijkens Eersel, Duizel en 
Steenstel 1767/75 nog steeds als norm geldt, mogen de kosten van de indiening van een rekest niet ten laste 
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partijen dreigt bovendien het risico, dat de in het ongelijk gestelde partij tot betaling van 
de onkosten van de andere wordt veroordeeld. 

De kosten kunnen al met al aanzienlijk oplopen. Dit verklaart waarom over de desbe-
treffende eindbeslissing over de betaling van deze kosten tussen betrokkenen soms nog 
langdurige kwesties ontstaan en zelfs wordt geprocedeerd.515  

2.5.5 De praktijk van de communicatie
Ondanks de kosten wordt er veelvuldig naar ‘Den Haag’ gerekestreerd, gewoon om-
dat het ‘niet anders kan’. Blijkens de resolutieregisters van zowel de Staten Generaal als 
de Raad van State zijn er eigenlijk maar betrekkelijk weinig zitdagen zonder  rekesten 
uit de Meierij. Uit de honderden rekesten, die tijdens het onderzoek voor deze studie 
aan de orde zijn geweest (op zich zijn deze tezamen te beschouwen als een willekeurige 
‘steekproef ’ uit de totale hoeveelheid), blijkt dat deze verzoekschriften, hoe onderling 
verschillend ook van inhoud, steeds op een wezenlijke bestuurlijke aangelegenheid te-
ruggaan. De hoge vlucht, die het rekestreren neemt, is niet omwille van zich zelf, maar 
omdat het de enige aangewezen en daarom de meest directe weg  is om tot communica-
tie met de Haagse overheid te komen, een ontwikkeling, die die overheid in feite door 
aanscherpende regelgeving feitelijk heeft bevorderd.

Over dit rekestreren merkt Van de Sande, schrijvend over het tijdvak 1715-1795, op dat 
de ingezetenen door een door de Haagse overheid geïnitieerde bestuurlijke ontwikke-
ling te maken krijgen met een regime dat feitelijk uitnodigt om te rekestreren en te kla-
gen, een ontwikkeling die naar zijn mening leidt tot wat hij in het begrip ‘klaagcultuur’ 
samenvat. De vraagt is echter of dit wel een in alle opzichten volledige en opportune 
duiding is. 

Onder klaagcultuur kan een cultuur worden verstaan waarin de neiging bestaat om 
vooral over allerhande zaken te klagen en niet naar oplossingen te zoeken516, kortom 
een cultuur waarin veel geklaagd wordt omwille van het klagen. Gezien deze negatieve 
connotatie is er aanleiding om nader te onderzoeken of het ‘rekestreren’ inderdaad zo’n 
predicaat verdient.517 Dat behoeft dan niet per se beperkt te blijven tot het door Van de 

van het corpus of de dorpsrekening worden gebracht als voor die indiening niet de aangewezen agent, maar 
een ander persoon is ingezet.  
515  Die soort conflicten komt ook voor naar aanleiding van de totstandkoming van dorpsreglementen. 
Een tweetal (willekeurige) voorbeelden uit meer: 9.2.25 (Son) en 9.2.29 (Waalwijk).
516  Algemeen Nederlands Woordenboek, http://anw.inl.nl/, s.v. klaagcultuur (geraadpleegd 25 december 
2015).
517  Die toename wordt (mede) veroorzaakt door de omstandigheid, dat de Haagse overheid steeds meer 
regelgeving aan zich trekt dan wel nieuwe regelgeving uitvaardigt. Als zodanig is die toename in kwalitatief, 
inhoudelijk opzicht een weerspiegeling van de allengs groeiende afhankelijkheidsrelatie van het lokale be-
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Sande beschreven tijdvak, maar kan ook bezien worden vanaf het moment dat de Unie 
de materiële zeggenschap over het gebied verwerft.

De massaliteit van de rekesten alleen wettigt zo’n term niet, omdat in het betrokken ge-
bied in beginsel elk plaatselijk bestuur, elke lokale bestuurder, elke inwoner of een groep 
inwoners een potentiële verzoeker kan zijn. Het feit, dat alle rekesten zich als gevolg van 
Haagse keuzen en richtlijnen alleen maar kunnen concentreren op één bestuurspunt, te 
weten in Den Haag, leidt als vanzelf aldaar tot massaliteit, maar doet aan de grote diver-
siteit van hun herkomst niet af. Zo’n onderzoek zou zich dus niet zozeer op de kwanti-
teit, maar meer op de aard en inhoud van de verzoeken moeten richten. Ook het feit dat 
Staats Brabant tussen lokale bestuurlijke entiteiten enerzijds  en de centrale Haagse over-
heid anderzijds geen min of meer in eigen zelfstandigheid opererend midden- of tussen-
bestuur kent, mag op voorhand als een substantiële reden voor de massaliteit worden 
gezien.518 Dit leidt er immers toe dat in principe alle overheden en inwoners van Staats 
Brabant hun recht en liefst hun gelijk vrijwel uitsluitend rechtstreeks bij de Haagse over-
heid moeten (proberen te) halen. 

Van de Sande noemt de directe gang vanuit de dorpen in de Meierij naar de hofstad 
‘kerktorenpolitiek’, omdat de in de loop der tijd verbeterde efficiency van het generali-
teitsgezag niet gepaard gaat met een meer naar elkaar toegroeien van regionale en lokale 
bestuursorganen (buurgemeenten onderling, kwartiervergaderingen of de hoofdsteden). 

Daar staat echter tegenover, dat de hoge overheid zo’n naar elkaar toegroeien in be-
stendige vormen van samenwerking of vaste instituties niet zou hebben gedoogd en 
zeker niet heeft gestimuleerd. De wijze waarop de frequentie van de plattelandsvergade-
ring en de kwartiervergadering wordt geregeld laat eerder het tegendeel zien.519 Verder-
gaande samenwerking binnen de kwartiervergaderingen is door het Haagse reglement 

stuur ten opzichte van de Haagse overheid. 
518  Zoiets verandert als zo’n instelling in het middenbestuur door de Staten Generaal gemandateerde be-
voegdheden krijgt toegewezen. De opdracht van de Staten Generaal van 1717 aan de Leen- en Tolkamer tot 
de toetsing van de plaatselijke ontwerp-rekeningen creëert een eigen intensieve communicatiestroom. Wel 
zij daarbij aangetekend, dat die communicatie in eerste linie in beginsel niet per rekest, maar via ‘remar-
ques’ van de Kamer in de desbetreffende rekening en het antwoord daarop van betrokkenen in de daarop 
volgende rekening dient te worden gevoerd. Zie hierover 3.3.10. 
519  Zie ook 1.3.3.7. Artikel 1 van het Reglement voor de vier kwartieren van de Meierij (GPB 5, 1332-1336) 
beperkt de bijeenkomst van deze kwartieren tot één reguliere vergadering per jaar mits deze om “gewigtige 
reedenen” nodig zou zijn. Tijdens die vergadering mag alleen over de tevoren geagendeerde onderwerpen 
worden gesproken. Daarnaast zijn (artikel 3) buitengewone bijeenkomsten mogelijk mits in opdracht  van 
de hoge overheid of om zeer dringende zaken, die niet tot de gewone bijeenkomst kunnen worden uitge-
steld en zo’n vergadering vooraf onmiddellijk aan de Raad van State bekend wordt gemaakt.  Verder kent 
het reglement nog verschillende restricties omtrent de agendering van onderwerpen en de bespreking ervan 
tijdens de vergadering.    
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van 1714 zelfs feitelijk geblokkeerd, doordat dat reglement ten voordele van de Raad van 
State de zelfstandigheid van de vier kwartieren inperkt.520 Waar, met enige voorzichtig-
heid gezegd, wel sprake is van een vorm van (opgelegd) tussenbestuur (bijvoorbeeld de 
opdracht van 1727 aan de Leen- en Tolkamer ten aanzien van de controle van de dorps-
rekeningen) gebeurt dat slechts onder strikt omschreven voorwaarden en met een  be-
roepsmogelijkheid op de Raad van State.521 Met Van de Sande kan over de dorpen en 
heerlijkheden ten plattelande van de Meierij gesproken worden in termen van ‘een-
heid in verscheidenheid’522. Dat begrip is echter goeddeels een abstracte realiteit, om-
dat de formele en feitelijke verschillen (naar bevoegdheden, omstandigheden, belangen 
en behoeften gezien) tussen hen te groot en daardoor te individueel bepaald zijn om te 
(willen of kunnen) streven naar vastere vormen van overleg en samenwerking. De rela-
tie tussen het platteland en de hoofdstad ’s-Hertogenbosch wordt, zo kan ook worden 
gezegd, voor een groot deel bepaald door een zekere (historisch bepaalde) argwaan en 
soms zelfs animositeit, die teruggaat op de manier waarop deze stad nog in de zeventien-
de eeuw haar suprematie jegens het platteland verdedigt en zelfs probeert te versterken. 
De vaanvaart van ’s-Hertogenbosch op Eersel (1662), waarbij de stad aldaar met geweld 
haar recht probeert af te dwingen523 is daartoe niet alleen een kras, naar ook veelzeggend 
voorbeeld.524 

Van de andere kant kan ook worden vastgesteld, dat bestuurders en inwoners, zeker niet 
opgesloten zitten binnen het gebied rond de eigen kerktoren, maar dat er verschillende 
informele verbanden en netwerken van overleg en uitwisseling bestaan, die soms zelfs 
leiden tot overname van elkaars voorzieningen. De ontwikkelingsgang van de dorpsre-
glementen in de Meierij, zeker die waarbij  vanuit het ene dorp om zo’n reglement wordt 
verzocht met referte aan voor andere dorpen vastgestelde reglementen, moge daarvan 
een voorbeeld zijn. Dat overschrijdt zelfs kwartiergrenzen.525 Het komt ook herhaaldelijk 
voor, dat dorpen bij eenzelfde casueel belang zich tezamen tot de Haagse overheid wen-
den.526 Dergelijke samenwerkingen mogen wellicht een gelegenheidscoalitie zijn, maar 

520  Jacobs, ‘Gewestelijke justitiehoven en het proces van regelgeving’, 164.  
521  Zie over deze opdracht 3.3.10.
522  Van de Sande, ‘Van Generaliteitsland tot Gewest’, 518. 
523  Zie 9.2.7.
524  Zie voor een ander voorbeeld: B.C.M. Jacobs, ‘Gewestelijke justitiehoven en het proces van regelge-
ving’, 165.
525  Zie hierover Hoofdstuk 8. Een voorbeeld van kwartiergrensoverschrijding is het verzoek uit Valkens-
waard (1693) aan de Staten Generaal om een controle van de dorpsrekeningen en de formulering van een 
reglement, waarbij nadrukkelijk naar vergelijkbare ontwikkelingen in Oisterwijk wordt verwezen. Zie hier-
over 8.6.11 en 9.3.12.
526  Enkele volstrekt willekeurige voorbeelden: van 26 maart 1668 dateert een verzoekschrift van de regen-
ten en ingezetenen van de “Maesdorpkens” Maren, Kessel, Empel, Lith en Lithoijen aan de Staten Generaal 
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zij getuigen wel van de intentie tot samenwerking onder het mom van ‘samen staan wij 
sterk(er)’ en worden de kosten gedeeld. Beermann (1946) onderkent deze tendens al: de 
indieners van rekesten zijn “soms (…) de reegering en inwoners van aparte dorpen en 
heerlijkheden, soms dien van meerdere gemeenten tezamen, soms ook die van geheele 
kwartieren of van alle kwartieren gezamenlijk. Ook gebeurde het, dat dergelijke docu-
menten werden overhandigd namens alle ingezetenen van Stad en Meierij, een gemeen-
schappelijke stap dus, door het gehele gewest gedaan”. 527  De Haagse overheid staat dit 
allemaal toe. Hoewel deze constatering van Beermann op zich alleen betrekking heeft 
op de eerste 25 jaar van het Haagse bewind, heeft deze tendens van (informele) samen-
werking ook later doorgezet. 

Daarnaast signaleert Beermann, dat de rekesten “immer (zijn) gesteld  op veronge-
lijkte of klagende toon”. Het is inderdaad juist, dat in veel rekesten de stijlfiguur van 
de overdrijving in een klagende toonzetting wordt gehanteerd, maar dat is verklaarbaar, 
omdat het nu eenmaal voor eigen parochie pleit. De be- en afhandeling van rekesten 
prikt daar doorgaans ook wel doorheen door zakelijke inhoud van niet-zakelijke context 
te scheiden. Voorbeelden hiervan komen aan de orde in Deel II bij de beschrijving van 
de totstandkoming van de afzonderlijke bestuursreglementen. 

Al met al kan worden vastgesteld dat het zonder meer plaatsen van de gehele stroom 
rekesten onder het etiket ‘klaagcultuur’ te ongenuanceerd is en verreweg de meeste in-
dieners van dergelijke verzoeken geen recht doet.

om remissie op de aanslag van de gemene middelen in verband met door verschillende doorbraken van de 
Maasdijk ontstaan  “groot onvermogen ende armoede”. Uit dit rekest blijkt, dat deze dorpen al meer in deze 
kwestie gezamenlijk zijn opgetreden. (NA, SG 7489). 21 Mei 1706 nemen de Staten Generaal een rekest van 
de regenten en ingezetenen van Alem, Maren en Kessel met een verzoek om een remissie op de verponding 
en beden over 1705 in behandeling (NA, SG 3359, fo. 297r, vier september 1706). 26 Februari 1723 ontvangt 
hetzelfde college een verzoek van de regenten van respectievelijk Reusel, Bladel en Netersel, Hoogeloon, 
Hapert en Casteren, Eersel, Duizel en Steensel, Oost- en Middelbeers, alsmede Hooge Mierde, Lage Mierde 
en Hulsel, deels uit het kwartier van Kempenland en deels uit dat van Oisterwijk. Het laatste geval is dus 
ook (gelegenheids-) samenwerking over de kwartiergrenzen heen. Zie over dit laatste verzoek ook 2.4.10.
527  Beermann, Stad en Meierij van ’s-Hertogenbosch van 1648 tot 1672, 14.
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Hoofdstuk 3 

Haagse bemoeienis met het lokale bestuur en de lokale financiën in 
de Meierij

3.1 Inleiding
In Hoofdstuk 1 zijn de op het bestuur van de Meierij gerichte actoren van de hoge, 
vooral Haagse overheid en de daaraan gerelateerde in die regio werkzame functiona-
rissen en instellingen geduid. In aansluiting daarop wordt in dit hoofdstuk geschetst 
hoe die overheid vanaf de Vrede van Münster (1648) voor dat gebied een aansturings- 
en toezichtbeleid ontwikkelt met een steeds grotere greep op de bestuurlijke en fi-
nanciële aangelegenheden van de steden, dorpen, vrijheden en heerlijkheden. Dit 
alles leidt tot een aanzienlijke afhankelijkheidsrelatie van de laatste jegens die Haagse 
overheid. 

3.2 Algemeen
De Generaliteitslanden met onder meer Staats-Brabant en dus ook de Meierij van ’s-
Hertogenbosch en de daartoe behorende heerlijkheden, dorpen en steden staan, zoals in 
Hoofdstuk 2 beschreven, sedert 1648 volledig en rechtstreeks onder het oppergezag van de 
Haagse Staten Generaal en de Raad van State. De Staatse Raad van Brabant is het hoog-
ste rechtsprekende orgaan met tot 1682 ook bestuursrechtelijke bevoegdheden.

Naast tal van tot de Generaliteit, Brabant of een of meer zijner gebiedsdelen dan wel 
afzonderlijke plaatsen gerichte overheidsdirectieven, komt er vanuit de aldus bestuurde 
territoria - van groot naar klein - een niet aflatende vraag om overheidsinterventie op 
gang, vaak daartoe gedwongen omdat de Haagse overheid in de loop der tijden voor 
plaatselijk bestuurlijk handelen een Haags fiat voorschrijft. Zo’n vraag mondt doorgaans 
uit in een specifiek besluit voor de verzoeker of, als ‘Den Haag’ in het verzoek een pre-
cedent onderkent, in een algemene voorziening. 

De vaststelling van een dorpsreglement is, gezien zijn voorkomen, aard en omvang, te 
beschouwen als een specifieke vorm van het genus overheidsmaatregel. De wording van 
die reglementen dient daarom niet alleen vanuit hun eigen herkomst, maar ook als on-
derdeel van de algemene ontwikkeling van de regelgeving te worden bezien. 

In de loop van de tijd haken die reglementen steeds meer op die regelgeving aan. 
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Op zich behoeft het eigenlijk geen verklaring, dat deze specifieke regelgeving aansluit 
bij de algemeen geldende. In Hoofdstuk 5 wordt dit feitelijk geanalyseerd. In het laat-
ste dorpsreglement, te weten Eersel, Duizel en Steensel 1767 komen meer dan honderd 
referenties aan concrete Haagse plakkaten en resoluties en nauwelijks meer verwijzin-
gen naar lokaal-specifieke omstandigheden voor. Tussen de eerste reglementen uit de 
Staatse periode en het laatste is de toename daarin van algemene overheidsdirectieven 
zo excessief, dat gesteld kan worden dat die toename omgekeerd evenredig is aan de 
verdere toename van het aantal dorpsreglementen.528 Anders gesteld, die toename van 
algemene voorzieningen is in feite contraproductief op het ontstaan van dorpsregle-
menten: aan het lagere bestaat geen behoefte meer, als het hoger probleemdekkend 
is. Hoewel de Leen- en Tolkamer het zojuist genoemde Eersel c.a. 1767 concipieert als 
een reactie op tal van manco’s in bestuur en administratie in loco, is haar perspectief 
secundair ook gericht op het creëren van een beredeneerde catalogus van voor plaat-
selijk bestuur in het algemeen relevante zijnde Haagse plakkaten en resoluties in hun 
onderlinge samenhang. Hoewel dat voorstel uiteindelijk in de prullenmand verdwijnt, 
verhinderd dat niet, dat dat reglement door zijn catalogus-karakter buiten de drie be-
trokken plaatsen als ‘handboek lokaal bestuursrecht’ de nodige waardering en toepas-
sing heeft gekregen.529  

De regelgevende arbeid van de Staten Generaal en Raad van State is nog slechts op en-
kele algemene thema’s breder in beeld gebracht.530 Als zodanig bestaat nog geen volle-
dig overzicht van de normatieve tendensen in de ontwikkeling en groei van de voor de 
plaatsen in de Meierij algemene en bijzondere regelgeving tegen de achtergrond waarvan 
in alle opzichten de werdegang van de dorpsreglementen kan worden gesteld. Om niet-
temin in dit opzicht daartoe toch een historisch perspectief als “decor” voor de wording 
van de dorpsreglementen te geven, worden hierna in een chronologisch en panoramisch 
overzicht de meer algemene bemoeienissen van de Haagse overheid op hoofdpunten en 
-lijnen gesignaleerd. 

528  Zie voor deze ontwikkeling ook 4.13.7.
529  Zie hierover nader 4.13.8.
530  Zo behandelen Kappelhof, De belastingheffing  de regelgevende aspecten op het terrein van de finan-
ciën en de fiscaliteit en Vera, Gemene gronden die ten aanzien van de gemeint. Van Asseldonk, De Meierij, 
passim, bespreekt een aantal beleidsterreinen  die tot de zorg van het plaatselijk bestuur kunnen worden ge-
rekend. Recentelijk heeft Van Zalingen-Spooren, Gemeint en gemeenschap, voor het kwartier van Peelland 
aan de hand van de jaargeboden maatschappelijke, juridische en bestuurlijke aspecten van de plattelands-
gemeenchappen belicht. 
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3.3 Een panoramisch overzicht van op het plaatselijk bestuur ingrijpende 
regelgeving van de Haagse overheid

3.3.1 Inleiding
Van meet af aan hebben de Staten Generaal, de Raad van State en de Raad van Brabant 
werk gemaakt van het hen toegevallen directe bestuur van de Meierij als onderdeel van 
Brabant.531 Dit geschiedt langs verschillende, elkaar soms overlappende invalshoeken. 

In de Haagse regelgeving kan ten aanzien van haar intentie en opzet voorzichtig enige 
structurele ordening worden onderscheiden. Die voorzichtigheid is nodig, omdat een 
beschrijving van die ordening slechts een theoretische is en zeker niet teruggaat op een 
‘regelgevend plan’ van de toenmalige hoge overheid. Het is dan wellicht beter om in 
plaats van ordening te spreken over tendensen, dit des te meer, omdat lang niet alle as-
pecten van die ordening tegelijkertijd in dezelfde mate aanwezig zijn. 

Een eerste vorm van ordening berust - grofweg gezegd - op het in principe in stand la-
ten van de ‘oude’ staatkundige ordening en inrichting van dat gebied en het voorzien in 
door de afscheiding veroorzaakte lacunes door de oprichting van nieuwe organen, met 
name de Raad van Brabant, op het fundament van de voorheen vertrouwde structuur. 
In een later stadium worden aan bestaande functionarissen en organen ook nieuwe func-
ties toevertrouwd. 

Een tweede is het introduceren en vervolgen van maatregelen, die vorm geven aan het 
door hen gewenste algemene beleid ten aanzien van de Eingliederung van Brabant als ge-
reduceerd gebied in de republiek. Centraal staat daarbij een beleid, dat moet leiden tot 
de politieke reformatie van dat gebied en de daartoe behorende onderdelen. 

Naast de (regelgevende) introductie van ideëel beleid komt er als derde te onderschei-
den vorm algemene regelgeving tot feitelijke vormgeving en instandhouding van het 
voor dat gebied gewenste beleid en een daarbij behorende, vaak casuïstische  uitvoe-
ringsproblematiek. Tot deze categorie kan onder meer de generieke regelgeving op het 
omvangrijke terrein van de plaatselijke financiën en belastingen worden gerekend.

Als laatste kan worden genoemd een bonte stoet van allerlei regels en besluiten, die 
in meer specifieke en doorgaans afzonderlijke aangelegenheden gebieds- of plaatsgewijs 
recht, orde, rust en vrede beogen te handhaven. 

Als grootste gemeenschappelijke deler van zo’n 150 jaar Haagse regelgeving jegens de 
Meierij en haar plaatsen is dat deze in grote mate aan autonomie inboeten. Haagse re-

531  Omdat in deze studie het accent ligt op de Meierij als zelfstandig te onderscheiden ressort en als zoda-
nig territoriaal onderdeel van Staats-Brabant, wordt het thema Eingliederung hier ook tot de Meierij beperkt 
en slechts waar noodzakelijk verbreed naar Staats-Brabant. 
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gelgeving dringt uiteindelijk door in alle haarvaten van een plaatselijke samenleving en 
haar bestuur. Het maakt daarbij nauwelijks verschil of het om de introductie van nieuw 
beleid dan wel voortzetting van reeds van vóór 1648 bestaand beleid gaat.  

Een voorbeeld van hoe ‘Den Haag’ in de loop der jaren op grond van zijn verworven 
soevereiniteit over dit gebied de autonomie van plaatselijke beleid en daarmee staande 
regelgeving eerst bevestigt, vervolgens inkapselt, later overneemt en nadien verfijnt is 
weergegeven in de volgende schets op hoofdlijnen van het vestigingsbeleid jegens nieu-
we inwoners. 

In de eerste jaren van het Haagse bewind kent elke plaats bij voortzetting ervan uit de 
periode  daarvoor wel beleid ten aanzien van de vestiging van nieuwe inwoners. Het 
oogmerk is de afscherming van de eigen voorzieningen voor behoeftigen tegen inbreu-
ken van buitenaf. Dit beleid berust op een algemeen gedragen uitgangspunt, dat de zorg 
voor de armen primair bij hun geboorte- of herkomstplaats ligt.532 

Om dit geboortebeginsel te verzekeren wordt bij vestiging van nieuwe inwoners door-
gaans de garantie verlangd, dat zij niet ten laste van de tafel van de heilige geest of ar-
mentafel zullen komen. Deze maatregel vindt vaak een complement in de regel, die de 
eigen inwoners zonder zo’n garantie de verhuur van woonruimte verbiedt. De eisen 
daartoe, bijvoorbeeld ten aanzien van de hoogte van een te stellen borg, kunnen van 
plaats tot plaats verschillen. Dergelijke voorschriften vinden een enkele maal hun neer-
slag in stad- of vrijheidsrechten533, worden in plaatselijke keuren en breuken vastgelegd 
of komen voort uit specifieke besluiten van de plaatselijk overheid. Ook vinden zij een 
weg naar de dorpsreglementen.534 

In de eerste jaren van het Staatse bewind bemoeit de Haagse overheid zich nog slechts 
incidenteel met deze materie. Zo hechten de Staten Generaal in 1653 hun goedkeuring 
aan een ordonnantie uit Woensel die onder meer inhoudt, dat dat nieuwe inwoners een 
borg ad f 300 moeten stellen.535 

Dat verandert als dezelfde Staten in 1685 voor het eerst een eerste algemene voorzie-
ning voor de gehele Meierij treffen: bij vestiging dienen nieuwe inwoners een borg van 
f 100 te stellen. Desondanks blijven afzonderlijke plaatsen ook hogere borgstellingen ei-
sen.536 In 1716-1720 vernieuwen de Staten deze resolutie voor onderscheidenlijk de kwar-

532  Zie gedetailleerder: Lieuwes,‘Bij de Woenselse borgbrieven’, 25-37. In deze publicatie dient op blz. 33 
onder punt 2 in plaats van “het voorwaardelijke recht” te worden gelezen: het voorvaderlijke recht. 
533  Onder meer Mommers, St. Oedenrode I, 20.
534  Zie hierover 7.4.7.
535  GPB 5, 1337-1338. 
536  Ook fiatteren de Staten Generaal sedertdien nog afzonderlijke plaatselijke besluiten, zo bijvoorbeeld 
voor Maarheeze en Soerendonk (1714). GPB 5, 1337-1338. Voor andere gebieden in Brabant bestaat dan nog 
geen centrale maatregel van de Haagse overheid en blijft de praktijk van incidentele toestemming bestaan. 
Voorbeeld: voor Fijnaart en Heijningen (1709), GPB 5, 656-657, alsmede Princenhage (1727, met een referte 

PS_LL_def.indd   214 19-11-20   13:16



215

tieren van Kempenland (1716), Peelland (1717), Maasland (1720) en Oisterwijk (1720), 
steeds op verzoek vanuit het desbetreffende kwartier.537 

In 1731 breekt een nieuwe fase aan. Dan stellen de Staten Generaal op advies van de 
Raad van Brabant een “Generael Reglement” dienaangaande voor geheel Staats-Brabant 
vast.538 De crux hiervan is, is dat na vertrek zonder akte van indemniteit of cautie (ook 
wel borgbrief genoemd) is het bestuur van de plaats van geboorte- of herkomst na ver-
loop van één jaar en zes weken niet meer verplicht is om de vertrokkenen de “officien 
van Barmhertigheid” te verlenen; een plaats niet verplicht om iemand, die minder dan f 
200 gegoed is op te nemen, tenzij deze kan aantonen, dat hij van onbesproken gedrag is 
en beschikt over een akte van indemniteit tot f 300; na één jaar en dag kan het bestuur 
van de plaats van vestiging deze borgstelling niet meer vorderen. Verder wordt het ver-
huren van woonruimte verboden als de huurders niet over de vereiste verklaringen be-
schikken. Dit reglement wordt nog verfijnd met een aanvullende interpretatie in 1732 en 
een toevoeging in 1735.539  

In 1734 wordt het de regeling voor jonge en ongehuwde personen, die zich voor hun 
kostwinning elders vestigen versoepeld.540 In 1763 wordt die versoepeling strikter om-
schreven.541

aan een dienaangaande maatregel van Willem van Oranje van 1564), GPB 6, 682-683). 
537  GPB 5, 906 (Kempenland, 1716 en Peelland, 1717), 907-908 (Peelland, 1717 en Maasland, 1720), 908 
(Maasland, 1720 en Oisterwijk, 1720) en 677-678 (ook Maasland, 1720 en Oisterwijk, 1720). “En dit is één 
der gebreken van dit Werk dat er dezelfde Stukken meer dan eens in gevonden worden”, verzucht de samen-
steller (met een ander voorbeeld) van de Tegenwoordige Staat (1740), 2, 9. In 1725 voegen de Staten hier aan 
toe, dat de plicht tot borgstelling niet alleen geldt voor migratie binnen de Meierij, maar ook voor hen, die 
zich vanuit Staats-Brabant en zelfs van daarbuiten in de Meierij vestigen. Tevens stellen zij de hoogte van de 
borg opnieuw op f 100 vast, maar bepalen tevens, dat die borg slechts tijdelijk van aard is. Na verloop van 
vijf jaren zou de armenkas van de plaats van herkomst niet meer kunnen worden aangesproken. 
538  Aanleiding is een verzoek van de regenten van Roosendaal en Nispen tot goedkeuring van een plaat-
selijk besluit op de vestigingsvoorwaarden. 
539  De uitleg (1732) heeft betrekking op het onder dorpsbesturen in het kwartier van Oisterwijk gerezen 
discussiepunt over de vraag of de termijn van een jaar en zes weken vanaf het vaststellen van de resolutie van 
1731 geldt dan wel met terugwerkende kracht zou kunnen worden toegepast. De Staten Generaal besluiten 
voor het eerste. De toevoeging (1735) verklaart de bij illegale verhuur gestelde boete paraat executabel. De 
resoluties van (7 september) 1731, de uitleg van ( 11 oktober) 1732 en de toevoeging van (27 oktober) 1735 
in GPB 6, 482-483 (gedrukte kopie in: BHIC, LTK 52, ongefolieerd, 7 september 1731), 488-489 (gedrukte 
kopie in: BHIC, LTK 52, ongefolieerd, 11 oktober 1732) en 508-509 (gedrukte kopie in: BHIC, LTK 53, on-
gefolieerd. 27 oktober 1735).
540  De versoepeling bestaat in essentie hierin, dat de regenten van een geboorteplaats de afgifte van een 
akte van cautie niet mogen weigeren aan deze personen die op het moment van hun huwelijk om de kost 
te winnen elders langer dan een jaar en dag uit hun geboortedorp vertrokken zijn geweest. Deze maatregel 
stelt de plaats van vestiging in principe vrij van de verplichting om na ommekomst van die termijn betrok-
kene toe te moeten laten tot de plaatselijke zorg voor de behoeftigen. GPB 5, 498-499 (gedrukte kopie in: 
BHIC, LTK 53, ongefolieerd, 12 februari 1734). 
541  Jonge, ongehuwde kostwinnende personen zijn bij gelegenheid van een voorgenomen huwelijk vóór 
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Het in dit onderdeel opgenomen overzicht van Haagse regelgeving, die de plaatselijke 
autonomie bepertkt, is bedoeld als een historisch perspectief tegen de achtergrond waar-
van in de Staatse periode dorpsreglementen tot stand komen. Het is vooral geënt op re-
gelgeving, waaraan ook een en andermaal in de dorpsreglementen wordt gerefereerd. 
Dit overzicht schetst daarbij slechts de grote lijnen en het is zeker niet uitputtend. Op 
het aspect van deze regelgeving in de dorpsreglementen wordt nader in Hoofdstuk 5 in-
gegaan.

3.3.2 1657 - Invoering van de verponding: gewaarborgde participatie van 
betrokkenen 
De definitieve invoering van  de verponding, een belasting op onroerend goed, bij re-
solutie van de Raad van State van 6 september 1657 houdt onder meer in, dat per dorp 
een kohier (“Lyste van ophef ofte omslagh”) dient te worden opgesteld van alle in die 
belasting participerende huizen en landerijen.542 Dit kohier dient ter plaatse door bor-
gemeesters, schepenen, gezworen zetters en de secretaris te worden opgesteld, waarbij 
ook een afvaardiging van de zakelijk belanghebbenden, de geërfden, volledig betrokken 
dient te zijn. Deze worden in de resolutie omschreven als “de beste ghequalificeerde, 
ende meest ghehuysde ofte gelande in dat district, sonder onderscheyt van Religie te 
verkiesen”. Er wordt ook geen verschil gemaakt tussen binnen- en buitengeërfden. De 
omvang van deze afvaardiging wordt niet voorgeschreven, maar overgelaten aan de kies-
gerechtigde betrokkenen. De stemming is hoofdsgewijs er en wordt beslist bij meerder-
heid van stemmen.543  

Voor deze studie ligt het belang van dit besluit vooral in de omstandigheid, dat de za-
kelijk belanghebbenden direct en gelijkwaardig bij de besluitvorming door de plaatse-
lijke bestuurders behoren te worden betrokken en, afhankelijk van de omvang van hun 
deputatie (die zij dus zelf kunnen vaststellen) die regeerders zelfs zouden kunnen over-
stemmen. Er is derhalve sprake van een gewaarborgde invloed op deze aangelegenheid. 

de ondertrouw verplicht om in hun geboorteplaats van een borgbrief te verzekeren, die hen niet mag wor-
den geweigerd. Het toezicht hierop wordt opgedragen bij de commissarissen van de huwelijkse zaken en de 
predikanten. Bij het niet voldoen aan deze verplichting worden verdere huwelijkse proclamaties geschorst. 
Eenzelfde haalplicht geldt voor deze categorie van personen als zij op zichzelf gaan wonen. In dit geval geldt 
echter een dispensatie voor de inwoners van de protestantse religie, die uit plaatsen komen waar niet de ge-
woonte van de afgifte van borgbrieven bestaat. Ten slotte worden de plaatsen vrijgesteld om aan weduwen 
en kinderen van gepensioneerde officieren en commiezen “zoo ter recherche, als van den Tol” borgbrieven 
te verstrekken. GPB 9, 259-260; gedrukte versie van de resolutie in: BHIC, LTK 66, 28 oktober 1763. Zie 
voor de wijze waarop de resoluties van 1731, 1734 en 1763 hun weg hebben gevonden naar de artikelen 68 tot 
en met 70 van het laatste dorpsreglement Eersel, Duizel en Steensel 1767 10.2.7.
542  Kappelhof, De belastingheffing, 81-83, 89 en 173-174. De resolutie van 6 september 1657 in: NA, RvSt 
78, fo. 198r e.v.; GPB 2, 2481-2482.  
543  Bij resolutie van 23 mei 1658 wordt aan dit beraad ook de jaarlijkse aanstelling van een afzonderlijke 
collecteur van de verpondingen toegevoegd. NA, RvSt 79I, fo. 282r. 
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Strikt feitelijk en juridisch gezien is die invloed daartoe beperkt, maar dit zal ongetwij-
feld het bewustzijn om breder voor eigen belangen op te (kunnen)  komen hebben ver-
sterkt. Het blijft gissen, maar de ingezetenen van een dorp krijgen iets terug dat hen 
door de politieke reformatie (waarover hierna meer) in principe en met alle nuance in de 
plaatselijke toepassing ervan, wordt onthouden, te weten een in persoon directe invloed 
op het dorpsbestuur. Ook geeft het hen de gelegenheid en stimulans om hun ‘geërfde’ 
belangen te verdedigen tegenover een bestuur, dat geheel of gedeeltelijk uit niet-geërf-
den kan bestaan. Ook gereformeerde buitengeërfden weten die situatie te benutten. Het 
elan en de assertiviteit, die uit deze positie voortvloeien, werken door in de ontwikkeling 
van de dorpsreglementen.544 

3.3.3 1660 - Reglement op de politieke reformatie: gereformeerde signatuur 
boven vrijheid van eigen keuze
Het speerpunt bij uitstek van de Haagse politiek waarop na de 15 mei 1648 gesloten vre-
de van Münster snel en stevig wordt ingezet is dat van de politieke reformatie. Onder 
deze reformatie wordt verstaan het streven naar en het proces van het systematisch ver-
vangen van katholieke openbare en private bestuurders en ambtelijke functionarissen, 
bezoldigd en onbezoldigd, beëdigd en onbeëdigd, door gereformeerden.545 19 Augustus 
1648, dat is dus al drie maanden later, besluiten de Staten Generaal, dat in de Meierij 
en gelijksoortige districten voortaan gereformeerden in functies als schout, secretaris en 
vorster moeten worden aangesteld.546 Dit geldt niet alleen de onder direct gezag van de 
Staten Generaal staande plaatsen, maar ook de heerlijkheden. Eind november 1649 be-
sluiten zij de particuliere heren in de Meierij aan te schrijven, dat zij in het komende 
jaar bij de vernieuwing van de wet gereformeerden behoren te benoemen.547 Begin 1651 
wordt een volgende stap ter invoering gezet, waarbij de Staten zich vooral richten op 
alle “politijcque Officieren” in de Meierij onder het directe Staatse gezag zowel als in de 
heerlijkheden. In de volgende jaren proberen zij verdere sturing en vorm aan dit proces 
te geven.548 

544  Zie hierover 8.4.
545  Deze omschrijving gaat in essentie terug op de definitie, zoals weergegeven in Hoppenbrouwers, ‘De 
Politieke Reformatie in de kwartieren Maasland en Oisterwijk’, 8. Aan die definitie zijn hier de elementen 
van ‘streven naar’ (als ideologisch beleidsaspect) en ‘proces van’(als feitelijk uitvoeringsaspect) toegevoegd. 
Ook is de term ‘bestuursambtenaren’ verruimd tot: bestuurders en ambtelijke functionarissen.  
546  Beermann, Stad en Meierij van ’s-Hertogenbosch van 1648-1672, 35. Zie voor de hieraan voorafgaande 
periode van dezelfde auteur: Stad en Meierij van ’s-Hertogenbosch van 1629-1648.
547  Resolutie Staten Generaal van 23 november 1649; Beermann, Stad en Meierij van ’s-Hertogenbosch van 
1648-1672, 57.
548  Resolutie SG van 10 januari 1651, GPB 1, 261-264. Zie voor de details: Beermann, Stad en Meierij van 
’s-Hertogenbosch van 1648-1672, 67-68, 76-77; Hoppenbrouwers, ‘De Politieke Reformatie in de kwartieren 
Maasland en Oisterwijk’, 9-10.
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Uiteindelijk mondt dit alles uit in het reglement van 1 april 1660 op de “Politijcque 
Reformatie inde Meyerye van ’s Hertogenbosch, ende andere Quartieren van gelijcke 
natuyre, onder de Generaliteyt gehoorende”, dat tot 1795 voor het beleid op dit stuk de 
grondslag blijft.549 De inleiding bij dit reglement wettigt en instrumenteert het inzet-
ten van de “Politijcque macht” bij de “Kerckelijke reformatie” ter bevordering van de 
“Christelijcke Gereformeerde Religie” en als handreiking en ondersteuning van “de Die-
naers des Goddelijcken Woorts, Rectoren ende Schoolmeesters”.550 Het vangt dan ook 
aan met een bevestiging van alle dienaangaande reeds genomen besluiten.

Het reglement bevat 43 artikelen. Het corpus van de regeling is eerst en vooral gericht 
op de verplichte benoeming van gereformeerde bestuurders en andere functionarissen in 
openbare dienst binnen het gebied van de Generaliteitslanden. Voor de door de Haagse 
overheid rechtstreeks te benoemen ambtsdragers (“in onse Steden, Heerlijckheden, Vry-
heden ende Dorpen”), drossaarden tot en met vorsters geldt die verplichting als een ab-
solute voorwaarde (artikel 1). Voor andere bestuurders, zoals schepenen, tien-, acht- of 
vijfmannen, borgemeesters en bedezetters is deze norm in principe niet minder absoluut 
bedoeld, maar wel relatief  geformuleerd: deze dienen  “luyden van de gereformeerde Re-

549  GPB 2, 2605-2616. Beermann, Stad en Meierij van ’s-Hertogenbosch van 1648-1672, 78; Hoppenbrou-
wers, ‘De Politieke Reformatie in de kwartieren Maasland en Oisterwijk’, 9. Illustratief voor de werkings-
duur van dit reglement is de reactie van de Raad van State in 1767 op een vraag van de Leen- en Tolkamer 
welk reglement van 1 april 1660 is bedoeld in de resolutie van 4 april 1682 betreffende de vaststelling van het 
dorpsreglement van Waalwijk. De Raad van State laat weten, dat die verwijzing op niets anders dan het Re-
glement op de politieke reformatie slaat. “Het zelve is”, aldus die Raad echter “te bekend”, zodat hij het niet 
nodig acht om een kopie daarvan alsnog aan de Leen- en Tolkamer toe te zenden. BHIC, LTK  68, kopie 
resolutie Raad van State van 13 juli 1767; zie hiervoor ook 4.8.     
550  Deze wettiging sluit in feite direct aan op de middeleeuwse opvatting van de eenheid tussen kerke-
lijke en burgerlijke samenleving. Zowel de katholieke kerk als de reformatie huldigen het standpunt, dat de 
(ieder vanuit zijn eigen standpunt beleefde) ware religie zou moeten worden bevorderd. Anders dan in het 
katholieke gedachtengoed, waarin de wereldlijke overheid voor de kerk geacht werd het zwaard te hante-
ren, geldt voor dat van de reformatie, zeker ten aanzien van het verzekeren van rust en vrede in de samenle-
ving, wel meer afstand en zelfstandigheid. Zie voor de reformatie hetgeen onder meer Joannes Calvijn over 
de relatie religie en overheid betoogt in zijn Institutie of onderwijzing in de Christelijke Godsdienst, Boek IV, 
passim. Uit de omvangrijke literatuur over Calvijn en zijn werken en de invloed daarvan wordt hier slechts 
verwezen naar een algemeen overzichtswerk: Apperloo-Boersma en Selderhuis, Calvijn en de Nederlanden. 
Voor Nederland is naast de grote invloed van Calvijn ook invloed te onderkennen van de werken van Hein-
rich Bullinger (1504-1575). Bullinger formuleert de verhouding kerk en staat als een bondgenootschap. Voor 
leven en werken van Bullinger onder meer: Müller, Heinrich Bullinger, Reformator, Kirchenpolitiker Histori-
ker; Fritz Büsser, Heinrich Bullinger, Leben, Werk und Wirkung I. Voor algemene overzichten: (in Europees 
verband) Skinner, The foundations of Modern Political Thoughts, 1 (The Renaissance) en 2 (The Age of 
Reformation); (in een Nederlandse context) Van Roode, Religieuze regimes. Over godsdienst en maatschappij 
in Nederland, 1570-1990; Hofman, Eenich Achterdencken, Spanning tussen Kerk en Staat in het gewest Holland 
tussen 1570 en 1620. Voor de ontwikkelingen in de Nederlanden ook: Van Veen, Een nieuwe tijd, een nieuwe 
kerk. Verder met dank voor de verstrekte richtinggevende informatie aan mevr. prof. dr. M.G.K. van Veen, 
hoogleraar Kerkgeschiedenis van de voegmoderne tijd, Vrije Universiteit Amsterdam.
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ligie” te zijn, indien “daer bequame stoffe” van is (artikel 2). De heren van heerlijkheden 
worden verplicht ten aanzien van hun benoemingsrecht van ambtsdragers dienovereen-
komstig te handelen (artikel 3). 

Die relatieve norm van artikel 2 wordt in drievoudige zin uitgewerkt in artikel 13. Voor 
de aanstelling van schepenen, tien-, acht- of vijfmannen dienen allereerst geboren of ge-
naturaliseerde Brabanders te worden geprefereerd, van hen vervolgens de meest gekwa-
lificeerden en meest geërfden, en ten slotte van hen eerst de gereformeerden en, “alwaer 
geen genoeghsame stoffe en is” de “onpartydighste ende geschickste Paus gesinde”. Op 
dit punt wordt de norm toch aangescherpt, omdat het voor de gereformeerden volstaat 
dat zij “eerlick”en “van discretie” zijn en zij ook voor benoeming in aanmerking kunnen 
komen  als “sy met hare handen ofte eerlijcke Ambachten de kost moeten winnen”, mits 
zij tenminste een jaar en dag in de plaats van benoeming hebben gewoond551, waarbij het 
niet uitmaakt of zij wel of geen “ingeboorenen” zijn.

Kenmerkend voor het reglement is, dat het in beginsel de bestuursstructuur in al haar 
geledingen als zodanig onverlet laat. Dat geldt ook voor de benoemingen door parti-
culiere heren. Zij behouden dienaangaande hun rechten, maar de aanstelling van dros-
saards, secretarissen en vorsters moet aan de Staten Generaal worden voorgelegd (artikel 
4), om te toetsen of deze hen “aengenaem” is. Verder bevat het vooral bepalingen, die 
gericht zijn op de implementatie en handhaving van de politieke reformatie en de rol 
van openbare functionarissen daarbij. Ook zaken als verplichtingen en materiële voor-
zieningen (salariëring en huisvesting) van de predikanten komen aan de orde. Op een 
tweetal punten worden regels gesteld, die ook rechtstreeks de algemene dagelijkse be-
stuurspraktijk raken. 

Het eerste punt overstijgt, gegeven de inleiding op het reglement, als het ware de 
voornaamste strekking van dat reglement. “Ende naedemael de Justitie de principael-
ste zenuwe is vande Policie, ende dienvolgens de selve met nuchterheyt, heyligheyt ende 
bedaertheyt behoort bekleet te werden”552 wordt het nadrukkelijk ten aanzien van de 
plaatselijke justitie, maar ook voor de plaatselijke politie verboden (artikel 17) om tij-
dens bijeenkomsten maaltijden en alcoholhoudende dranken te gebruiken en om de 
zitting in een herberg te houden opdat “alle saecken van Policie ende Justitie (…) in 
deftigheyt ende goede ordre gheadministreert, ende een yegelijck naer behooren recht 
ghedaen worden”. Op overtreding wordt bij de eerste keer een boete van f 25, bij reci-
dive f 50 gezet.

Het tweede punt betreft het beheer van de armen- en kerkgoederen, alsmede het vast-
stellen van de kerk- en armenrekeningen ten overstaan van de regenten en de predikant 
van de desbetreffende plaats. Op grond van nadien ingeslopen gebreken in de uitvoering 

551  Het criterium is dus woonplaatsgebonden, niet het zijn van lidmaat der plaatselijke kerk.
552  Zie over deze verbinding van ‘justitie’ en ‘politie’ in deze passage ook 6.2.2.
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werken de Staten Generaal dit in 1700 verder uit in een reglement op de aanstelling van 
kerk- en armmeesters, het beheer van de kerk- en armengoederen en het sluiten van de 
dienaangaande rekeningen. Dit reglement benadrukt onder meer de verantwoordelijk-
heid van de kerk- en armmeesters, de betrokkenheid van plaatselijke regenten en daar-
mede het belang van dit reglement voor de dagelijkse bestuurspraktijk.553 

De Staten Generaal beleggen het toezicht op de uitvoering van dit reglement recht-
streeks bij de Tiendcommissie van de Raad van State, een toezicht dat tijdens haar peri-
odieke rondgang door de betrokken gebieden dient te worden uitgeoefend (artikel 40). 
Daartoe machtigen de Staten die commissie om alle klachten op te nemen en te onder-
zoeken, tegen de overtreders naar eigen bevind van zaken en zonder ruggespraak met de 
Staten met schorsing, afzetting of anderszins op te treden. Nadrukkelijk wordt ook dit 
toezicht onder hetzelfde motto geplaatst zoals dat voor het gehele reglement geldt: het 
bevorderen van de ware godsdienst en “inbindinge vande stoutigheden des Pausdoms”. 
Als complement worden alle bestuurders, classes, kerken en predikanten verplicht om 
hun klachten met alle bewijsstukken “ghereet te hebben” als de Tiendcommissie arri-
veert, opdat zij deze zo snel mogelijk de plano, dat is buiten een reguliere vorm van een 
proces554, kan behandelen en afdoen. Al met al wordt de geschillenbeslechting hiermede 
aan de reguliere rechtspraak onttrokken.

Het reglement is van grote en dominante invloed op de samenstelling van plaatselijke 
besturen en hun functioneren. In welke mate van gestrengheid het wordt toegepast of 
liever: kan worden toegepast, verschilt echter van plaats tot plaats en van tijd tot tijd. 
Rangschikt Beermann de vaststelling van het reglement in het tijdvak, waarin het Staat-
se bestuur over Brabant en de Meierij definitief wordt ingericht en gaat functioneren 
(1651-1672), Hoppenbrouwers onderscheidt voor de periode daarna tot 1795 een periode 
van afronding van de politieke reformatie (1677- circa 1715), een van consolidatie (cir-
ca 1715-1780) en een van versoepeling (1780-1795).555 Gedurende al deze periodes zijn er 
momenten van gedogen, afgewisseld met strenge toepassing te onderscheiden. Op dit 
punt ontstaat op basis van de principes van het reglement en de assertiviteit van betrok-
kenen bij die toepassing een uitgebreide casuïstiek. Crux tussen gedogen en toepassen is 
vaak de omstandigheid, dat er voor alle functies in een lokaal bestuur te weinig geschikte 
kandidaten van gereformeerde huize aanwezig zijn. Ook bij de genese of toepassing van 
enkele dorpsreglementen is dit te constateren.556 

553  GPB 4, 351-354. Dit reglement geldt ook voor de gasthuismeesters en rentmeesters van godshuizen. 
554  Zie hierover 1.3.3.4.
555  Beermann, Stad en Meierij van ’s-Hertogenbosch van 1648-1672, 66-92; Hoppenbrouwers, ‘De Politieke 
Reformatie in de kwartieren Maasland en Oisterwijk van de Meierij van ’s-Hertogenbosch 1677-1795’, 11-18.
556  Een enkel willekeurig voorbeeld uit 1748 in 9.2.18.
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Bij de wording van de dorpsreglementen komt inhoudelijk eigenlijk nimmer de moge-
lijke relatie met het Reglement op de politieke reformatie aan de orde. Wel bevat een 
aantal reglementen de nadrukkelijke bepaling, dat dat het RPR onverkort moet worden 
gehandhaafd.557 Hoewel elders al de nu en dan geventileerde opvatting is weersproken, 
dat een dorpsreglement als een uitvoeringsreglement van het RPR moet worden be-
schouwd 558, blijkt in de dagelijkse (rechts)praktijk het RPR van een rechtsorde, waar-
voor een strengere normering van een dorpsreglement moet wijken.559 

Ten slotte
De Staten Generaal gebruiken de reglementsvorm ook voor andere zaken om gewenst 
beleid in het kader van de voorgestane politiek-gereformeerde reorganisatie te reguleren. 
In dat verband kunnen het Schoolreglement (1655) en het Echteglement (1664) worden 
genoemd.560 In de dorpsreglementen wordt naar het Schoolreglement enkel verwezen in 
het kader van de bestuurlijke onverenigbaarheden van schoolmeesters en kosters.561 Het 
Echtreglement wordt daarin slechts éénmaal met name genoemd.562

3.3.4 1674 - Voorafgaande machtiging tot het aangaan van processen door 
plaatselijke besturen
Medio september 1674 worden de Staten Generaal geattendeerd op de omstandigheid, 
dat de regenten en de magistraat van de stad ’s-Hertogenbosch een aantal onnodige pro-
cessen voeren, waarvan de kosten op de stad, lees: de inwoners,  worden afgewenteld. De 
Staten belasten hun commissie voor de Meierijse aangelegenheden met een onderzoek. 
Deze bestudeert de overgelegde stukken en gaat ter vergelijking te rade bij enkele regle-
menten die al voor verschillende plaatselijke besturen in (Zeeuws) Vlaanderen zijn vast-
gesteld.563 De commissie stelt de juistheid van de klacht vast en adviseert  maatregelen ter 
verdere voorkoming van allerlei onnodige bestuurskosten en onbezonnen processen564. 

557  Zie hierover 5.3.
558  Zie 4.3.
559  Zie daarover de kwestie betreffende de combinatie van secretaris-herbergier in Maren en Nistelrode, 
9.2.14 en 9.2.17. 
560  Zie over het eerste: Roosenboom, De dorpsschool, passim, en het tweede De Vries, ‘Over het voorge-
slacht van Johan de Jongh’, 105-110 en Lijten, ‘Het Echtreglement en de naleving daarvan’, 165-179 en de 
door hen aangehaalde literatuur. 
561  Zie 6.4.2.1.15.
562  Eersel, Duizel en Steensel 1767/70.
563  In de tot dan toe tot stand gekomen en door de Haagse overheid goedgekeurde dorpsreglementen 
voor plaatsen in de Meierij  wordt een en andermaal in een plaatselijke procedure voor het voeren van pro-
cessen voorzien, echter zonder dat daarbij een vorm van hoger toezicht of voorafgaande machtiging wordt 
geregeld. Zie hierover 7.7.4.
564  De commissie specificeert de processen met het voorbeeld van processen tussen leden van de ma-
gistraat onderling, dan wel tussen de magistraat en individuele leden ervan. Die processen worden zonder 
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De Staten nemen 30 oktober 1674 haar advies over. Voor het voeren van zowel primai-
re processen als appel- en revisiezaken dient voortaan een voorafgaande machtiging van 
de Staten Generaal te worden gevraagd, dit ongeacht tegen wie deze zaken zich richten. 
Elk verzoek daartoe dient schriftelijk te worden ingediend. Bovendien behoren de kos-
ten van zo’n proces eerst door de Staten Generaal te worden goedgekeurd eer deze ten 
laste van de betrokken stad of plaats kunnen worden gebracht. Wordt dit verzuimd, dan 
komen deze kosten privé ten laste van de desbetreffende bestuurders. Ten slotte worden 
deze maatregelen niet alleen voor ’s-Hertogenbosch, maar ook voor alle steden en plaat-
sen in de Meierij vastgesteld.565 

Het ligt voor de hand, dat de Staten Generaal hierna, zeker in specifieke gevallen, on-
verkort de hand houden aan dit gebod. In een geschil tussen secretaris Aldolpus Tho-
masius en de regeerders van Oisterwijk verzoekt de eerste de Staten om bevestiging van 
het verbod. De Staten verzekeren 19 augustus 1697 dat verbod daarop niet alleen voor 
de regeerders van Oisterwijk, maar ook in den brede voor alle andere betrokkenen be-
sturen.566 In juli 1715 signaleert de Raad van State, dat de voorschriften van 1674 in on-
bruik zijn geraakt, waardoor er weer hoge kosten ten laste van de ingezetenen worden 
bracht. De Raad acht daarom vernieuwing van dat plakkaat geraden. De Staten nemen 
deze aanbeveling 30 juli 1715 zonder nader onderzoek over, waarna het plakkaat van 1674 
in al zijn onderdelen onverkort opnieuw wordt vastgesteld.567

3.3.5 1695 - Beperking van de plaatselijke autonomie over de financiën
In reactie op verschillende onregelmatigheden en misbruiken ten aanzien van het finan-
cieel beheer bij de lagere overheden - hier omschreven als: “Quartieren, Dorpen, Heer-
lijckheden, Polders en andere Corpora” - in de Generaliteitslanden, treffen de Staten 
Generaal in 1695 maatregelen, die van rechtstreekse invloed zijn op de autonomie van 
die overheden.568 In de inleiding op die maatregelen legitimeren de Staten de noodzaak 

opdracht, maar wel ten laste van de stad gevoerd, met als gevolg een aanzienlijke uitputting van de stads-
financiën.  
565  NA, SG 3290, fo. 493v-494r, 30 oktober 1674; 
566  BHIC, LTK 46, 19 augustus 1697; het dictum van deze resolutie is ook genoemd in Vera, Gemene gron-
den, 384; BHIC, LTK 46, 19 augustus 1697. 
567  BHIC, LTK 48, ongefolieerd (kopie resolutie SG van 30 juli 1715). Het onderwerp staat ook nadien 
nog op de agenda van de Staten Generaal. In september 1735 wordt naar aanleiding van een rapportage van 
de eigen commissie voor de Meierijse aangelegenheden, aangevuld met enkele gecommitteerden uit de Raad 
van State, beraadslaagd over de stand van zaken bij de handhaving van dit verbod. Geconstateerd wordt, dat 
dit vaak wordt overtreden. De vraag die dan wordt gesteld is of het nog wel zin heeft om dat verbod “ge-
nerael” te handhaven en of het niet beter zou zijn om dienaangaande een “vaster reglement” vast te stellen. 
Dezelfde rapporteurs wordt verzocht deze regeling te ontwerpen. Deze episode wordt hier verder niet ge-
volgd. In Van der Linden, Generaal Register over de Neegen Deelen van het Groot Placaatboek (1797) is in de 
jaren 1735 tot en met 1739 zo’n reglement niet gepubliceerd.   
568  Resolutie Staten Generaal van 31 oktober 1695, GPB 4, 1198-1199. Zie voor de genese van dit besluit: 
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daartoe met de volgende analyse: de betrokken overheden kunnen door de rentelast van 
aangegane leningen de gemene middelen niet meer betalen, waardoor er zelfs een ver-
val tot “uyterste armoede” is te vrezen. Onroerende goederen worden, veelal zonder in-
stemming van de “notabelste Ingelanden”, in de lasten onevenredig hoog aangeslagen, 
waarbij ook excessen voorkomen doordat allerlei personele lasten en zelfs de belasting op 
consumptief gebruik reëel, dat is over die goederen worden omgeslagen, waardoor die 
personele lasten óók op het conto van de buitengeërfden komen, die elders, in hun ei-
gen woonplaats, al hun aandeel in die personele middelen betalen. De Staten tonen zich 
uitermate gedecideerd, het is geen tijd meer voor halve maatregelen. 

Onder strenge voorwaarden ten aanzien van uitvoering en controle daarop verbieden zij 
31 oktober 1695 die overheden voortaan leningen aan te gaan en reële omslagen op te leg-
gen zonder hun voorafgaande toestemming, gehoord de Raad van State.569 Ook wordt ie-
dereen verboden om zonder zo’n machtiging geld aan die overheden te lenen, dan wel de 
hem opgelegde bijdrage in een reële aanslag te betalen. Het directe toezicht op de uitvoe-
ring wordt vooral opgedragen aan de rentmeesters van de Domeinen in de Generaliteit. 
Zij dienen de regenten en anderen, die direct bij een ongeoorloofde lening of reële omslag 
zijn betrokken, daartoe de plano, derhalve zonder voorafgaande gerechtelijke procedure, 
ter verantwoording te roepen; verder wordt de regenten en secretarissen bevolen die rent-
meesters altijd toegang tot de gesloten rekeningen met bijbehorende bijlagen te geven en 
hen bij het afhoren van de rekeningen toe te laten; van die rentmeesters zelf wordt verlangd 
om hen gebleken ongeoorloofde leningen en omslagen bij de Raad van State te melden.570 
Ten slotte bevelen de Staten bekendmaking op de meest ruime wijze, omdat, zo benadruk-
ken zij nogmaals, deze maatregelen - in deze prioritaire volgorde - strekken “ten dienste 
van den Lande, en ten besten van de goede ingesetenen van dien”.571 

Na een gewenningsperiode, zo constateert Kappelhof, dienen de plaatselijke besturen van-
af 1698 geregeld rekesten in om geld te mogen lenen en een reële omslag te mogen heffen.572 

Kappelhof, ‘Besturen op afstand’, 62-64. 
569  Een dergelijke centrale regeling geldt dan al voor de Baronie van Breda, uitgevaardigd 15 september 
1680 door de Nassause Domeindraad. Kappelhof, ‘Besturen op afstand’, 64. Zie ook hierna. Naar de Nas-
sause Domeinraad betoogt, geldt voor de door hem beheerde territoria in de Meierij soortgelijke  regelge-
ving; dit komt hierna (3.3.10.7) aan de orde.
570  Andere maatregelen ter uitvoering en controle zijn: leningen zonder voorafgaande machtiging zijn 
nietig en zijn voor de lagere overheden niet verbindend, terwijl de “Hoven van Justitie, geordonneerdt over 
Brabant en Vlaenderen” en alle rechtbanken en rechters binnen de Generaliteit wordt verboden om zaken 
daarover in behandeling te nemen; geleende gelden en omgeslagen penningen worden verbeurd verklaard 
en vervallen voor 2/3 deel aan de Domeinen en voor 1/3 aan de aangever. De meldingsplicht van de domani-
ale rentmeester geldt ook de in rekening gebrachte, maar ten onrechte genoten rentesommen: degenen, die 
daarvan geprofiteerd hebben, dienen op gelijke wijze als hiervoor daarvoor te worden vervolgd.     
571  Voor verdere details over de achtergrond en de uitwerking van dit plakkaat: Kapelhoff, De belasting-
heffing, 171 en 179-180.  
572  Kappelhof, De belastingheffing, 171.
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De maatregel als zodanig is overigens al vóór 1695, zij het alleen voor het aangaan van 
leningen bekend. In het ter afsluiting van allerlei bestuurlijke geschillen en processen 
door de Staten Generaal in 1654 aan Oirschot opgelegde reglement wordt in artikel 18 
bepaalt dat toekomstige leningen een voorafgaand fiat van de Staten Generaal vereisen. 
Vanuit de wording van dit reglement bezien treden de Staten hier niet als halfheer van 
deze vrijheid, maar als daarover gestelde soeverein op. Deze bepaling keert terug in de 
reglementen voor deze vrijheid van onderscheidenlijk 1662 (artikel 18) en 1664 II (artikel 
10) en vindt ook toepassing in reglementen, die in deze jaren voor andere dorpen wor-
den vastgesteld. Voor de laatste keer komt zij voor in het reglement voor Heesch (1691, 
artikel 19).573 Het thema van een voorafgaand fiat van de Haagse overheid voor reële om-
slagen kent daarentegen geen vroeger equivalent in de dorpsreglementen van vóór 1695.

Het plakkaat van 1695 geldt voor alle lagere overheden in de Generaliteitslanden, der-
halve zonder onderscheid of aldaar een Staats dan wel heerlijkheidsregiem geldt. Enke-
le jaren later wordt daarin echter al een bres geslagen. Het is zonder meer een politieke 
knieval van de Staten Generaal voor de kennelijk zelfs voor hen onvermijdelijke machts-
positie van koning-stadhouder Willem III.

De Nassause Domeinraad, die zijn goederen en heerlijkheden beheert, probeert bij re-
monstrantie de Staten Generaal er van te overtuigen, dat de redenen voor de uitgifte van 
het plakkaat van 1695 voor de Nassause territoria in het geheel niet opgaan.574 Door alle 
regenten van alle betrokken plaatsen worden leningen en omslagen altijd met de groot-
ste zorgvuldigheid aangegaan dan wel vastgesteld. Bovendien verzekert de Domeinraad, 
dat hij nimmer een lening heeft toegestaan, die niet nadrukkelijk in het voordeel van de 
betrokken gemeente was en ook altijd een reële omslag alleen op basis van de nu door 
de Staten geïntroduceerde criteria heeft bewilligd. Het verzoek is dan ook, dat de Staten 
voor hen alsnog een uitzondering op dat plakkaat verlenen. Zonder nader onderzoek en 

573  Zie voor de details 7.4.2. 
574  Vergelijk het reglement van de Domeinraad voor de Baronie van Breda van 15 september 1680. Zo 
verbiedt artikel 1 van het tweede hoofdstuk de introductie van nieuwe reële en personele belastingen zonder 
voorafgaande toestemming van de heer of diens Raad, terwijl artikel 8 uit hetzelfde hoofdstuk voor het aan-
gaan van leningen een gelijke voorwaarde bevat.  
De Nassauers hebben dan trouwens in het opkomen tegen maatregelen van de Haagse overheid waarbij ook 
hun Brabantse territoria zijn betrokken  al een zekere ‘traditie’ en wellicht ook reputatie opgebouwd.  Zo 
voegt de prins van Oranje zich in 1648 wegens vermeende schending van zijn rechten bij een protest van de 
Raad van State tegen de eigenmachtige benoeming door de Staten Generaal van een groot aantal ontvan-
gers van de belastingen en rentmeesters van de geconfisceerde geestelijke goederen. Waarschijnlijk onder in-
vloed van de Nassause Domeinraad krijgt de schepenbank van de stad Eindhoven in 1657 als enige binnen 
de Meierij de rechtspraak in eerste aanleg inzake de gemene middelen over de stad, de omliggende dorpen 
(Woensel, Gestel, Stratum en Strijp) en de Baronie van Cranendonk (Maarheeze, Soerendonk, Gastel en 
Budel). Voor de overige plaatsen in de Meierij is daartoe de schepenbank van ’s-Hertogenbosch aangewezen.  
Kappelhof, De belastingheffing, 199 en 227.     
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overleg verlenen die Staten op de dag, waarop van die remonstrantie kennis wordt geno-
men, 24 juni 1700 die dispensatie.575 

Ook de toepassing van het plakkaat zelf wordt in de loop der jaren echter sleets. De Raad 
van State geeft daartoe een eerste signaal, wat leidt tot overleg met de Staten Generaal. Dat 
signaal komt voort uit de sedert 1724 verplichte registratie van bestaande leningen bij het 
kantoor van de beden, een van de hierna nog te noemen maatregelen die in dat jaar ter fi-
nanciële verlichting van de Generaliteitslanden worden getroffen. Daaruit blijkt, dat in de 
voorgaande 30 jaar plaatselijk nog zo veel leningen zonder voorafgaande machtiging zijn 
gesloten, dat het alsnog toepassen van de daarop staande sancties een enorme schade voor 
de ingezetenen (onder wie, zo constateert de Raad van State met meer besef voor de rea-
liteit dan vergoelijkend, “veele onnosele Luijden”) zou betekenen. Bij deze conclusie blijft 
het aspect van hoe dit heeft kunnen gebeuren, waaronder een gebrek aan toezicht, echter 
onbesproken. De Staten Generaal stellen slechts vast, dat de strenge sancties dit niet heb-
ben kunnen verhinderen. Wel leggen zij de schuld niet bij de formeel verantwoordelij-
ken, de plaatselijke regenten, maar uitsluitend bij de lokale secretarissen. Die hadden beter 
moeten weten en de ‘onkundige’ regenten van onwettige leningen moeten afhouden. De 
schouten, die op andere momenten, samen met de secretarissen wel verantwoordelijk wor-
den gehouden voor plaatselijke misstanden, blijven nu buiten schot.

De Staten Generaal grijpen hierop 7 september 1725 in met een op één punt geamen-
deerde hernieuwde vaststelling van het plakkaat.576 Dat amendement betreft een herzie-
ning van het sanctiestelsel: de volledige nietigheid van een in strijd met de regelgeving 
aangegane lening wordt teruggebracht tot slechts een tiende deel ervan, terwijl niet meer 
de regenten, maar alléén de secretarissen behoudens verjaring daarvoor ook alsnog voor 
alleen een tiende deel kunnen worden aangesproken. Verder gelasten de Staten een uit-
voering van dit plakkaat “na de letter”. Die uitvoering legt hij neer bij de Raad van Sta-
te. 577

575  NA, SG 3341, fo. 627r-628r. De vlotte beslissing wijst zonder meer op hoge politiek-bestuurlijke druk. 
In hoeverre daarbij wellicht ook sprake is van een persoonlijke inzet van de koning-stadhouder zelf, wordt 
niet vermeld. Hij verblijft deze periode, voorjaar 1700, op het Loo te Apeldoorn. Van Dijk, Willem III, 491.
De dispensatie is overigens strikt beperkt tot waartoe deze is verstrekt. Voor andere bestuurlijke aangele-
genheden blijft het Haagse gezag de aangewezen overheid. Zo verkrijgen de regenten van Maarheeze en 
Soerendonk 15 december 1714 een rechtstreeks, dus zonder bemiddeling of tussenkomst van de Nassause 
Domeinraad, verzochte goedkeuring op een plaatselijke ordonnantie over de vestiging van vreemdelingen; 
deze ordonnantie is mede op generieke maatregelen van de Staten Generaal gebaseerd (vergelijk hiervoor 
3.3.1). De drossaard, schepenen en andere regeerders van Gestel, Strijp en Stratum kopiëren deze ordon-
nantie en leggen deze eveneens rechtstreeks aan de Staten Generaal voor, die deze, gehoord de Raad van 
Brabant, 1 maart 1715 fiatteren. NA, SG 3385, fo. 179v d.d. 20 februari 1715 en 209r-210v, d.d. 1 maart 1715; 
BHIC, RvBr 2, fo. 462, nr. 1470 d.d. 28 februari 1715.  
576  GPB 6, 1187-1188.
577  NA, SG 3416, fo. 212r-213v.
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En dan geschiedt bij de omzetting van dit besluit naar een plakkaat een blunder. Al-
leen het punt van de vernieuwing van de regelgeving van 1695 wordt daarin opgepakt, 
de bijstelling van de sancties blijft achterwege. Met deze omissie wordt die vernieuwing 
ook gepubliceerd, wel met de motivering van de aanleiding tot die hernieuwing. De cor-
rectie hierop komt niet van de Staten, maar van de Raad van State door middel van een 
afzonderlijke publicatie van al drie dagen, 10 september 1725, later. Daarin attendeert 
de Raad nadrukkelijk op de aangepaste sancties en geeft hij nog enkele uitvoeringsvoor-
schriften.578  

De hernieuwing van het plakkaat geldt zonder uitzondering voor alle Generaliteits-
landen. In dispensatie voor de Nassause territoria wordt niet opnieuw voorzien. Dat le-
vert nieuwe stof voor discussie op, dit des te meer omdat de Nassause Domeinraad in de 
praktijk een ruime uitleg is gaan geven aan de in 1700 gegeven dispensatie, namelijk als 
betrekking hebbende op alle zaken die de lokale huishouding van de territoria aangaan. 
De Haagse overheid, de Raad van State voorop, stelt zich op het standpunt, dat die dis-
pensatie impliciet bij de hernieuwing is komen te vervallen en dat bovendien de Nas-
sause Domeinraad de dispensatie onjuist heeft uitgevoerd.579

De bijzondere inspectie- en controlepositie van de rentmeesters bij de toepassing van 
beide plakkaten leidt er voor de Meierij toe, dat de raad en rentmeester-generaal te ’s-
Hertogenbosch bij lokale vragen om machtiging tot een lening of omslag door de Raad 
van State, de adviseur van de Staten Generaal in dezen, wordt ingezet als vaste pread-
viseur bij het beoordelen van zo’n aanvraag. Bij besluit van die Raad van 26 januari 
1707 wordt deze positie nog versterkt door de aanwijzing aan de plaatselijke officieren, 
regenten en secretarissen, dat zij bij een aanvraag voor een lening of  reële omslag op 
verzoek van de raad en tentmeester generaal verplicht zijn om hun borgemeestersre-
keningen met bijlagen, alsmede een overzicht van uitstaande leningen en rentekosten 
ten kantore van de Domeinen over te brengen. In het bijzonder plaatst de Raad dat 
overzicht in een drievoudig beleidsmatig kader: dat is  nodig om de werkelijke nood-
zaak en hoogte van een omslag te kunnen beoordelen, te kunnen bezien welke lenin-
gen met de hoogste rentelast zouden kunnen worden ingelost met de gelden, die door 

578  GPB 6, 1188-1189. De uitvoeringsvoorschriften hebben betrekking op de vermaning aan de regenten 
van de kwartieren, plaatsen en dorpen om ten aanzien van de ongeautoriseerde leningen slechts 9/10e deel 
van de renten daarop te betalen, verder mogen geen leningen worden afbetaald voordat ter secretarie en het 
kantoor van de beden op de desbetreffende obligaties en verbandbrieven de vermindering met 1/10 e rente 
is aangetekend, bij nalatigheid alles op straffe van de boete uit het plakkaat van 1695. 
579  Zie over deze dispensatie ook: 3.3.10.7. De dispensatie van 1700 en de discussie of deze na 1725 nog 
bestaat, is voor Santvoort in het Voorwoord op zijn Manuaal aanleiding om op te merken, dat hij om die 
reden in dat werk geen gegevens heeft kunnen opnemen over de aan de plaatsen onder de Nassause Do-
meinraad toegekende reële omslagen. De dispensatie beïnvloedt dus niet alleen de bestuurlijke verhoudin-
gen, maar ook de beschrijvende rechtspraktijk. 
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de ontvangers van de gemene middelen worden ingehouden in verband met de toe-
gestane remissies en te kunnen beoordelen of er sedert het plakkaat van 1695 leningen 
zonder voorafgaande toestemming zijn opgenomen.580 Ten slotte wordt de rentmeester 
gemachtigd om nalatige of onwillige regenten daartoe met parate executie en gijzeling 
op eigen kosten te dwingen.581 

Een eerste geval van toepassing van deze sanctie treft in 1708 de regenten van Nistelrode. 
Hun weigering, de borgemeestersrekeningen vanaf 1696 ten kantore van de Domeinen 
in te leveren wordt door de Raad van State beantwoord met een opdracht aan de rent-
meester om hen daartoe met gijzeling te dwingen als zij na een laatste aanmaning bij 
hun weigering blijven.582 Ook de regenten van Dinther, die weigeren de documenten bij 
de dorpsrekeningen in te zenden, worden daartoe 20 augustus 1717 door de Raad van 
State gelast met de opdracht aan de rentmeester om bij verdere weigering hen daartoe 
met gijzeling op eigen kosten te dwingen.583 De regeerders van Riel en Westelbeers on-
dervinden eenzelfde bejegening na hun weigering om ter beoordeling van hun aanvraag 
tot een reële omslag de rekeningen over 1720 tot en met 1726 te laten zien. Zij krijgen 9 
maart 1729 van die Raad nog één kans. De rentmeester moet hen nog een laatste maal 
aanmanen, maar zonder reactie daarop mag hij hen daartoe met parate executie en gij-
zeling op eigen kosten dwingen. De Raad herhaalt daarbij zelfs zijn machtiging aan de 
rentmeester om in gelijksoortige situaties de officieren, regenten en secretarissen op ge-
lijke wijze aan te pakken.584

De toetsing van de rekeningen in het kader van een lening of reële omslag wordt ove-
rigens niet alleen daarvoor gebruikt. Blijken daarin onregelmatigheden voor te komen, 
dan worden deze niet alleen opgemerkt, maar ook met indringende aanwijzingen en 
strafdreiging aan de betrokken gezagsdragers bekendgemaakt. Anders gezegd, de toet-
sing door de raad en rentmeester-generaal is meer dan marginaal.

580  Dat overzicht dient verder gedetailleerd weer te geven wanneer en door wie de leningen zijn aange-
gaan, wat er nog van openstaat, de oorspronkelijk en eventueel nadien bijgestelde renten daarop en de na-
men van degene die tot terugbetaling gerechtigd zijn. 
581  NA, RvSt 160, fo. 167v-169r. De reden van deze aanwijzing ligt in de efficiencybevordering van de 
preadvisering door de rentmeester, namelijk om deze met de vereiste spoed en kennis van zaken te kunnen 
verrichten, dit mede tegen de achtergrond van de grote hoeveelheid lokale aanvragen om zo’n machtiging. 
582  NA, RvSt 166, fo. 1722v-1723r. 
583  NA, RvSt 196, fo. 978r-981r.
584  NA, RvSt 220, fo. 225r-226r; BHIC, RRGD 27, fo. 215v-216r,  28 februari 1729. Tussen de casus Nistel-
rode (1707) en die van Dinther (1717) bestaat wel een verschil: in het eerste geval is sprake van een verplich-
ting tot inlevering op basis van een verzoek van de raad en rentmeester, in het tweede geval heeft de Raad 
van State de regenten al in 1713 verplicht tot de jaarlijkse inzending van de rekeningen met bijlagen. Zie 
hierover nader 9.4.1.    
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Bij de beoordeling van een verzoek van de regenten van Eersel om verlenging van een 
vergunning tot een reële omslag wordt door de raad en rentmeester-generaal de dorps-
rekening over onder meer 1726 onderzocht.585 Hij constateert, dat die rekening niet vol-
gens het vereiste model is opgesteld586. Zij lijkt meer op een “cartabel”, een verzameling 
losse aantekeningen. Ook ontbreken verschillende inkomsten, waaronder de opbrengst 
van de reële omslag die tegenover de uitgaven aan renten van opgenomen leningen had 
moeten worden gecrediteerd. Verder stelt hij vast dat de kwartierschout of zijn stadhou-
der niet bij het afhoren van die rekening aanwezig is geweest, alhoewel voor hen in die 
rekening wel een vergoeding daarvoor is opgenomen. Op zijn advies verplicht de Raad 
hem 10 juli 1730 voortaan beter zijn functie te vervullen. Ook de secretaris wordt als 
opsteller van de rekening ernstig gemaand zorgvuldiger te werk te gaan. Voorts vordert 
de Raad, dat die rekening binnen twee maanden opnieuw wordt geformuleerd en afge-
hoord en ter controle aan het domeinkantoor wordt aangeboden, dit alles bij nalatigheid 
voor alle betrokkenen op straffe van f 25.587 Deze herziening is noodzakelijk om alsnog te 
kunnen zien hoe de opbrengst van een eerdere toegestane omslag van een dubbele ver-
ponding is aangewend. 

Deze in feite repressieve toetsing van de rekeningen ontwikkelt zich dus met de ja-
ren zo ongeveer tot dezelfde reikwijdte als de meer preventief gerichte controle door de 
Leen- en Tolkamer, zoals die in 1727 voor de concept-rekeningen vanaf dat jaar wordt 
ingevoerd.588 

3.3.6 1708 - Redde Caesari quae sunt Caesaris: landsbelang boven plaatselijke 
autonomie
Als de Raad van State blijkt, dat er in de plaatsen in de Meierij het nodige misgaat bij 
de administratie en het beheer van de verschillende belastingen - zo worden de opbreng-
sten van object specifieke belastingen met elkaar vermengd en die van de landsmidde-
len soms voor een ander doel gebruikt - vaardigt hij 27 juni 1708 aanwijzingen uit om 

585  Hij heeft de rekeningen over 1725 tot en met 1727 opgevraagd, maar die over 1725 wordt niet geleverd. 
Daarentegen zijn ongevraagd de rekeningen van respectievelijk Steensel en Duizel over 1726 en 1727 over-
gebracht, waarvan de rentmeester ook vaststelt, dat deze ten onrechte niet door de kwartierschout of diens 
stadhouder zijn ondertekend. 
586  Zie voor dat model 3.3.7.
587  NA, RvSt 222, fo. 508r-v (met insertie van de initiële resolutie SG, 4 mei 1730), 8 mei 1730; 562, onge-
fol, 10 juli 1730; BHIC, RRGD 28, fo. 53v-54v, LTK, ongefolieerd (kopie resolutie RvSt, 10 juli 1730). Voor 
wat betreft het inleidende verzoek, een machtiging om een extra omslag van een dubbele verponding voor 
de tijd van negen jaar, berekent de rentmeester, dat met een omslag van anderhalve verponding voor een pe-
riode van zes jaar kan worden volstaan; wat men dan nog tekort zou komen, dient met een personele omslag 
over alleen de inwoners te worden opgehaald. De Raad van State becijfert dat anders: hij adviseert voor ze-
ven jaar een omslag van één tweederde  verponding; van een personele omslag is bij hem geen sprake meer.
588  Zie hierna 1.3.3.10 en 3.3.7.
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dit resoluut tegen te gaan. Voor die tijd grijpt de Haagse overheid wel in, maar dat blijft 
beperkt tot afzonderlijke en incidentele gevallen.589 Leitmotiv van de Raad is, dat het 
Land door deze misbruiken inkomsten mist en de dorpen en plaatsen in toenemende 
mate met hoge executiekosten worden bedreigd. Hij verplicht alle officieren en regen-
ten ter plaatse om de verpondingbeurders en de collecteurs der gemene middelen uiter-
lijk binnen zes weken na hun beëdiging uitsluitend het door hen benodigde kohier te 
overhandigen. Zo’n kohier mag slechts op de invordering van één belasting betrekking 
hebben. Verder wordt de lokale functionarissen verboden om de inkomsten uit die ko-
hieren voor een andere doel te gebruiken en dienen zij de collecteurs ongehinderd hun 
betalingen aan het desbetreffende kantoor te laten voldoen. Bij overtreding dreigt hen 
privé als boete de betaling van alle daaruit voortvloeiende kosten. De beurders en collec-
teurs wordt verboden om buiten het kohier om geld te vorderen en geboden om het ge-
inde bedrag alleen aan de desbetreffende ontvanger te overhandigen. Eventuele bevelen 
van officieren en regenten om daaruit bij wijze van lening of anderszins andere, vooral 
plaatselijke betalingen te doen, dienen door hen te worden genegeerd, dit alles op een 
boete bij overtreding van f 50.590 Deze ontrafeling van de verschillende belastinggeld-
stromen bevat vanuit een weloverwogen landsbelang een niet mis te verstane boodschap 
voor de plaatselijke functionarissen: zij hebben te zorgen voor een deugdelijke grondslag 
van de invordering door middel van kohieren, maar zich van de invordering zelf en de 
opbrengst ervan verre te houden. Aan plaatselijk gegraai uit de staatsruif heeft de Raad 
geen behoefte.

Een jaar later wordt met een scherpe afbakening van de functie van de plaatselijke bor-
gemeesters een volgende stap gemaakt. 

Aanleiding daartoe is een verzoek van de regenten van het kwartier van Peelland om 
een verbod aan een ieder om zich te onttrekken aan een benoeming tot borgemeester of 
collecteur, omdat hij bij zijn weduwnaar-vader of weduwe-moeder inwoont dan wel met 
broers en zusters in een nog onverdeelde boedel zit.591 Dit leidt tot een tekort aan deze 
functionarissen. De Raad stelt dit verzoek 3 september 1709 ter verder onderzoek en be-
slissing in handen van haar commissie ter inspectie van de fortificaties langs de Maas. 
Deze verblijft op haar rondreis vanaf 7 september 1709 te ’s-Hertogenbosch. Na overleg 

589  Een willekeurig voorbeeld van vlak voor de aanwijzingen van de Raad van State: in een geschil tussen 
Johanna Maria Tromp, weduwe van Cornelis Gans, heer van Nuland (zie over hen 9.3.10) en de regering 
van Helmond over een haar opgelegde belastingaanslag, beveelt hij 21 maart 1707 onder meer een onder-
zoek naar verschillende financiële ongerechtigheden in het stadsbestuur en bepaalt verder dat de sedert 1706 
aangetreden borgemeesters bij hun collecte een strikt onderscheid moeten maken tussen “het stads huishou-
den” en de collecte voor de landsbelastingen. (BHIC, LTK 47,  21 maart 1707).
590  GPB 5, 1324.
591  Dit argument is gebaseerd op de omstandigheid, dat een borgemeester bij onregelmatigheden in per-
soon en goed verantwoordelijk kan worden gehouden.
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met de raad en rentmeester-generaal wijst deze commissie het verzoek toe. Zij verbreedt 
dit zelfs naar de benoeming van kerk- en armmeesters. Verder stelt zij vast, dat benoem-
den voor hun financieel beheer alleen in eigen persoon en goederen aansprakelijk zijn. 
Vindt een benoemde zich door een benoeming bezwaard, dan staat hem beroep bij de 
Raad van State open.

Er volgt echter meer. In zijn advies aan de commissie wijst de rentmeester erop, dat het 
borgemeestersambt voor de benoemde een zware last is, die vaak tot diens financiële on-
dergang leidt, vooral in plaatsen waar hij naast de dorps- ook de landsbelastingen dient 
te innen. Naar zijn mening is dit dan ook de belangrijkste reden waarom men zich aan 
die functie probeert te onttrekken. Hij stelt daarom een strikte scheiding bij de invorde-
ring van de verschillende soorten belastingen voor. De commissie legt dit advies aan de 
volle Raad voor, die 30 oktober 1709 dienovereenkomstig beslist.  

De borgemeesters dienen zich voortaan alleen met de invordering van belastingen 
ter bekostiging van het dorpshuishouden te bemoeien. De inning van de landsmidde-
len dient openbaar te worden verpacht aan degene, die deze tegen de laagste prijs aan-
neemt. Deze moet een voldoende borg stellen, terwijl zijn vergoeding, het collectloon, 
niet meer dan f 6 per f 100 bedraagt. De regenten wordt overigens wel een keuze gelaten: 
in plaats van te verpachten mogen zij ook één of meer afzonderlijke collecteurs aanstel-
len. Gepacht of aangesteld, de collecteurs dienen ’s lands kantoren op tijd te voldoen en 
er voor te zorgen dat de gemeente ter zake geen nadeel ondervindt. Eventuele financiële 
schade komt voor hun rekening. Verder wordt hen op straffe van nietigheid verboden 
om andere betalingen dan aan het desbetreffende ontvangkantoor te doen en wordt de 
regenten verboden opdracht te geven om de opbrengst voor andere betalingen te gebrui-
ken. Bij overtreding dreigt een boete per betrokken persoon van f 50  Ten slotte herhaalt 
de Raad ook de eerdere beslissing van zijn commissie: tot borgemeester of collecteur mo-
gen ook personen worden benoemd, die nog bij hun ouders wonen, mits van passende 
leeftijd en geschikt voor de functie.592 Alleen voor hun financieel beheer in zo’n functie 

592  In de masculiene samenleving wordt onder ‘personen’ als vanzelf mannen verstaan. De schaarste dwingt 
echter tot uitzonderingen. Te Wintelre heeft de stadhouder van de kwartierschout een weduwe voor het jaar 
1735 benoemd om zelf of door haar knecht de landsbelastingen in te vorderen. Deze benoeming geschiedt 
nadat  pogingen de invordering te verpachten zijn mislukt, omdat de vergoeding (ten hoogste 8% van de op-
brengst) te gering is door het klein aantal huizen en het grote getal van weduwen en ongehuwde vrouwen, 
die met een knecht of meid aan akkerbouw doen. Bedoelde weduwe heeft echter keer op keer geweigerd de 
collectboeken in ontvangst te nemen. De regenten van het dorp verzoeken de Raad van State haar daartoe te 
dwingen dan wel hen te machtigen de invordering tegen een hoger percentage te verpachten en het verschil 
tussen hoger en 8% op de weigerachtige weduwe te verhalen. Verder vragen zij toestemming voortaan voor 
de functie geschikte en economisch zelfstandige vrouwen tot collectrice te mogen benoemen. Voor de om 
advies verzochte raad en rentmeester-generaal is het echter de vraag of in de gewraakte functie weduwen of 
ongehuwde vrouwen, die met behulp van personeel een zelfstandig landbouwbedrijf uitoefenen, behoren te 
worden benoemd. Hij acht de functie van borgemeester en collecteur een “manlijk ampt, en werck”, omdat 
bij de invordering van huis tot huis wordt gegaan, wat hij voor een vrouw niet gepast acht en bovendien aan-
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zijn zij in persoon en hun goederen aansprakelijk. Een benoeming mag niet worden ge-
weigerd. Heeft een benoemde daartegen bezwaar dan mag hij zich daarover niet wenden 
tot de rechter, maar uitsluitend tot de Raad van State, die, na verhoor van partijen, daar-
over “sonder verder figuyr van proces” zal beslissen.593 

Het veilig stellen van een ordentelijke afdoening van de gesloten rekeningen, dat wil 
zeggen zonder interventie van plaatselijke regenten, blijft een thema, waarop de Raad 
attent blijft. Zo wordt de regenten bij resolutie van 8 december 1716 onder meer elke 
bemoeienis met betrekking tot de liquidatie van het positieve of negatieve saldo van de 
rekeningen van respectievelijk de borgemeesters en de collecteurs van de landsmiddelen 
ontzegd. Dan volgt er echter een versmalling in het besluit, omdat verder wordt veror-
donneerd, dat de sloten uitsluitend door de desbetreffende borgemeesters met hun op-
volgers mogen worden afgerekend. Alleen het tijdstip, waarop dat binnen zes weken na 
het sluiten van de rekeningen dient te geschieden, mogen de regenten bepalen.594 Blijft 
een correcte registratie van de afrekening in de nieuwe borgemeestersrekening achter-
wege dan is de afrekening zelf, naast een boete van f 25, nietig. 

Dit besluit wordt nadien nog aangescherpt. 9 November 1729 stemt de Raad van 
State, mede op advies van de raad en rentmeester-generaal, in met het voorstel van de 
schepenen van Sint Oedenrode om de sloten van de rekeningen door middel van parate 
executie te mogen invorderen en de nalatige rendanten aldus tot afdracht te dwingen. 
De Raad maakt er een generiek besluit van, geldend voor alle besturen van dorpen en 
plaatsen in de Meierij. In geval van niet-ingezetenen is een deurwaarder van het land, in 
geval van inwoners de plaatselijke vorster met de invordering belast.595

leiding kan geven tot ongeregeldheden. De Raad neemt 25 februari 1735 zijn oordeel over door het verzoek af 
te wijzen. NA, RvSt. 234, fo. 148r-v, 25 februari 1735; BHIC, RRGD 29, fo. 191r-v, 24 februari 1735.
De nood blijft echter hoog. Drie jaar later proberen de regenten van Wintelre het opnieuw, nu met een al-
gemeen verzoek om weduwen, zelfstandig wonende volwassen ongehuwde vrouwen en “quesels”, die hun 
“teulinge” met één of meer knechten of meiden verrichten tot collectrice van de verponding, beden of ge-
mene middelen te mogen aanstellen, zonder een gelijktijdige benoeming tot borgemeester. De rentmeester, 
inmiddels de opvolger van de vorige uit 1735, adviseert nu onder verwijzing naar het advies van zijn voor-
ganger genuanceerder. Waar dorpslasten haalschulden zijn, zijn de landsbelastingen in principe brengschul-
den. In de meeste plaatsen van de Meierij worden de laatste door de collecteurs al geïnd op een vaste zitdag. 
Zitdagen vindt hij voor vrouwen wel gepast. Bovendien wordt al elders in de Meierij de inning van deze be-
lastingen aan vrouwen opgedragen, een enkele zelfs over meer dan één dorp en soms ook gedurende meer 
jaren. Zeker voor plaatsen, waar de invordering niet kan worden verpacht en het moeilijk is om geschikte 
personen als collecteur aan te stellen moet, zo vindt hij, “soo als ’t tegenwoordig legt” van de nood maar een 
deugd worden gemaakt.   De Raad van State stemt zonder voorbehoud in met dit advies. NA, RvSt 240, fo. 
219v-220r, 24 maart 1738; BHIC, RRGD 30, fo. 168r-v, 23 maart 1738.  
593  NA, RvSt 1643, Verbaal van de commssie-Maas 1709, fo. 39v-42v; BHIC, LTK 47 (afschrift van de re-
solutie RvSt van 30 oktober 1709). 
594  BHIC, LTK 48, ongefolieerd) (kopie resolutie RvSt van 8 december 1716).
595  Kopie van deze resolutie in: BHIC, LTK 51, ongefolieerd, 9 november 1729. De Raad volgt in alle on-
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Als de Raad ervaart, dat zijn aanwijzingen uit 1708 nog steeds niet overal in de Meie-
rij worden nagekomen, is dit voor hem aanleiding om die regels 16 september 1733 op 
enkele onderdelen geamendeerd opnieuw uit te vaardigen. Het voorschrift - om de be-
langrijkste wijziging te noemen - om binnen ten hoogste zes weken na hun beëdiging de 
voor de invordering benodigde kohieren aan de collecteurs der landsmiddelen te over-
handigen gaat nu ook gelden voor de kohieren, die de borgemeesters en andere collec-
teurs van de gemeentelijke belastingen nodig hebben.596  

De aldus toegenomen druk om jaarlijks een ordentelijke belastingadministratie in de 
vorm van afzonderlijke categoriale en integrale rekeningen te organiseren, brengt dorps-
besturen van plaatsen waar achterstand heerst in beweging. Ook dit geeft aanleiding tot 
aanvullende regelgeving.

De regenten van Berghem hebben het probleem, dat verschillende sloten van de bor-
gemeestersrekeningen over oktober 1708 tot oktober 1729 nog niet naar behoren zijn 
vereffend. Door de Leen- en Tolkamer daarover al eerder op de vingers getikt, zoeken zij 
een oplossing om in één keer de problemen de baas te worden. Daartoe vragen zij aan 
de Raad van State iemand te machtigen om dit karwei te klaren door alle betrokken re-
keningen na te zien, de sloten ervan naar bevind van zaken bij te stellen en van de nieu-
we saldi, positief en negatief, één afsluitende rekening te maken, zodat hun gemeente 
weer op “eene effe voet” wordt gebracht.597 De raad en rentmeester-generaal, om reactie 
gevraagd, is terughoudend: een gefundeerd advies acht hij pas mogelijk als de rekenin-
gen overeenkomstig het verzoek eerst door een deskundige zijn onderzocht. De Raad 
faciliteert daarop 26 augustus 1734 dat onderzoek door de rentmeester te machtigen de 
rekeningen in kwestie naar zijn kantoor te doen overbrengen en zelf een deskundige 
te benoemen. Dat wordt het lid van de Leen- en Tolkamer, Johan Cornelis Santvoort. 
Diens technische rapport van 25 november 1734 wordt begin december daarna door de 
rentmeester doorgeleid naar de Raad van State met een advies, waarin hij de problema-
tiek verbreedt. Aanleiding daartoe is een reactie van de Leen- en Tolkamer, dat gelijk-
soortige problemen ook spelen in Oss en Oisterwijk, zij het niet alleen bij de rekeningen 
van de borgemeesters, maar ook bij die van de collecteurs van de verpondingen, beden 
en gemene middelen. Hij adviseert daarom tot vernieuwing en bijstelling van het be-
sluit uit 1716, zodat ook de collecteurs binnen zes weken na het sluiten van de rekening 
met parate executie hun saldi kunnen opeisen. Ten aanzien van de initiërende Berghem-
se kwestie stelt de Raad 22 december 1734 vast, dat zijn besluit van 1716 is overtreden, 

derdelen van zijn besluit het advies van de raad en rentmeester-generaal van 3 november 1729, opgenomen 
in: BHIC, LTK 28, fo. 9r-v.
596  GPB 6, 1252.
597  Deze constructie is niet door de regenten zelf bedacht. In hun verzoek refereren zij aan een recent pre-
cedent dienaangaande.
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maant hij de bestuurders dit voortaan precies na te komen, staat echter toe schoon schip 
te maken door een afzonderlijke rekening op te maken, die alle positieve en negatieve 
saldi van de gewraakte rekeningen bevat en stelt daartoe een aantal concrete uitvoerings-
voorschriften vast.

In een nadere nuancering van de geconstateerde overtreding van het besluit van 1716, 
stelt de Raad vervolgens vast dat het niet alleen gaat om een overtreding als zodanig, 
maar ook over de situatie, waarin de overdracht van de saldi wel in de opvolgende reke-
ning wordt opgenomen, maar tussen de rendanten niet feitelijk wordt afgerekend. Dan 
wordt, aldus de Raad, formeel wel aan dat besluit voldaan, maar in feite slechts in schijn, 
hetgeen weer tot nieuwe wanorde leidt. Om dit tegen te gaan vernieuwt hij niet alleen 
het besluit van 1716, maar verbiedt hij aansluitend de officieren, regenten en secretaris-
sen van alle dorpen en plaatsen in de Meierij mee te werken aan zogenaamde narekenin-
gen en er strikt zorg voor te dragen dat de sloten van alle rekeningen van borgemeesters 
en collecteurs zelf tussen de gaande en komende rendanten wordt afgerekend, alles op 
een boete zoals bij resolutie van 9 november 1729 vastgesteld.598  

Drie jaar later scherpt de Raad zijn voorschriften van 1733 over de uitgifte de collect-
boeken verder aan door 20 september 1736 te bepalen, dat de collectboeken over de be-
lasting op onroerend goed (beden, verponding en reële omslagen) binnen zes weken en 
die over de personele lasten (gemene middelen inzake de consumptie en personele om-
slagen) binnen drie maanden aan de dienaangaande borgemeester dan wel collecteur 
dienen te worden overhandigd. Verder geeft hij voorschriften over de inrichting van de 
collectboeken, alsmede een jaarlijkse begroting van de personele omslagen op basis van 
de ervaringen van het jaar daarvoor en het concrete vooruitzicht op nieuwe uitgaven en 
dringt hij aan op een tijdige aanbesteding van de collecte dan wel aanstelling van de col-
lecteurs van de landsmiddelen (met als boete voor officieren en regenten bij nalatigheid 
van f 50). Ook stelt hij voor hen en de secretarissen eenzelfde boete vast bij het niet tij-
dig overhandigen van de collectboeken, terwijl alle schade, die de gemeente, borgemees-
ters en collecteurs lijden, op de secretaris kan worden verhaald.599  Dezelfde dag, maar 
bij een apart besluit breekt de Raad de eerder door hem geboden wijze van invordering 
door afzonderlijke borgemeesters en collecteurs open door de aanstelling van “generaale 
Collecteurs” mogelijk te maken. Deze zijn dan belast met de invordering van de lands-

598  NA, RvSt 233, fo. 880v-881v, 26 augustus, 1211v-1212r, 7 december, 1270r-1272v, 22 december 1734 (ko-
pie in: BHIC, 53, ongefolieerd, 22 december 1734); BHIC, RRGD 29, fo. 151r-v, 25 augustus 1734 en fo. 
182v-183v, 4 december 1734.
599  Publicatie RvSt van 20 september 1736 in: GPB 6, 1283-1285. Hierin worden ook aanvullende maatre-
gelen getroffen over het aantal termijnen, waarbij reële en personele omslagen kunnen worden ingevorderd, 
alsmede over de betaling van rente op geleende kapitalen. 
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middelen zowel als die van de reële en personele omslagen en andere inkomsten voor de 
bekostiging van de dorpshuishouding.

Het verbod aan de plaatselijke regenten om zich inhoudelijk met de sloten van de re-
keningen te bemoeien blijkt in de praktijk overigens niet altijd absoluut. Eigenmach-
tig optreden blijft volstrekt verboden, maar als regenten de Haagse overheid vragen het 
slot van de ene rekening te mogen gebruiken voor een tekort uit anderen hoofde, valt er 
over te praten, mits er sprake is van bijzondere of uitzonderlijke omstandigheden. Een 
drietal, ook nu weer aselecte voorbeelden belicht deze praktijk en het ook hierbij weer 
toegepaste maatwerk. De aanvankelijke gestrengheid van het besluit maakt onder om-
standigheden plaats voor een hardheidsclausule. Ook blijkt hieruit, dat de eindbeslis-
sing in dezen niet het monopolie van de Staten Generaal is; ook de Raad van State is 
daartoe bevoegd.

Casus 1: volk en vee in Sint Oedenrode
Bij de introductie van de belasting op de gemene middelen, zo vangen de regenten van 
Sint Oedenrode een verzoek aan de Raad van State aan, was hun vrijheid “volk en vee 
rijk”. De invordering van die belasting is aanvankelijk zo hoog verpacht, dat enkele 
pachters daardoor geruïneerd zijn en aanzienlijke bedragen aan het land schuldig zijn 
gebleven. De Raad heeft daarop die belastingen op een vast bedrag gefixeerd, dat op 
grond van een door de regenten vast te stellen taxatie over de inwoners werd omgesla-
gen.600 Door een snelle ontvolking van de vrijheid hebben zij die taxatie evenwel moe-
ten verminderen, waardoor een jaarlijks terugkerende achterstand van ongeveer f 300 
is ontstaan. Dat tekort is voorheen betaald uit de personele omslag ten behoeve van de 
kosten van het dorpshuishouden en als zodanig als uitgave in de dorpsrekening geboekt. 
De Leen- en Tolkamer heeft daar echter bij de controle van de rekening over 1727 met 
een beroep op de regels van 1708 en 1709 met een remarque een stokje voor gestoken. 
Hun verzoek is dan ook om deze uitgave voor 1727 alsnog te fiatteren en voor de toe-
komst aan te geven hoe in dezen te handelen. De raad en rentmeester-generaal  maakt 
in zijn gevraagde advies korte metten met dit verzoek. De manier waarop de regenten in 
strijd met alle voorschriften al jaren de grondslag vaststellen voor de heffing van de ge-
mene middelen, in het bijzonder die van alcoholhoudende drank, heeft tot een tekort 
geleid. Indien dit zou worden gecompenseerd uit de gelden voor de dorpshuishouding, 
dan zouden ook personen aan dat tekort meebetalen, die niet in deze gemene midde-
len worden aangeslagen.601 De Raad van State wijst hierop het verzoek van de hand. Hij 

600  Als tijdstip van deze fixatie wordt (het jaar van) de vrede van Rijswijk (1697) genoemd. 
601  De rentmeester verhaalt ook, dat hij is geïnformeerd, dat dat tekort mede is ontstaan doordat verschil-
lende plaatselijke herbergiers hun bier betrekken bij brouwerijen van oud-bestuurders van Sint Oedenrode 
en dat hun omzet “veel te laag” is getaxeerd.
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houdt vast aan de absolute scheiding tussen de verschillende rekeningen. De regenten 
worden nadrukkelijk aangezegd, dat zij ieder der ingezetenen slechts aanslaan voor dat 
wat zij werkelijk gebruiken, ook al om klachten tegen hen wegens ongefundeerde belas-
tingen te voorkomen.602  

De regenten houden echter voet bij stuk en werken een aangepast voorstel uit.603 Begin 
oktober 1734 verzoeken zij de Raad dit besluit in te trekken en hun eerste verzoek, nu 
ook uitgebreid tot de rekening over 1728, alsnog te fiatteren. De kern van hun verzoek is 
dat het slechts geldt voor de in het verleden ontstane situatie, omdat zij garanderen dat 
dit zich in de toekomst niet meer zal voordoen. In zijn door de Raad van State verzoch-
te advies blijft de raad en rentmeester-generaal bij zijn eerdere principiële stellingname 
(wat het bestuur heeft gedaan, is apert onjuist). Niettemin vermurwen de voorgestelde 
waarborgen hem voor de toekomst, waarin naar zijn mening herhaling absoluut is uit-
gesloten, tot een mild oordeel: onder die condities zou het verzoek kunnen worden toe-
gestaan. De Raad gaat hierin bij wijze van hoge uitzondering en voor één keer mee (zijn 
fiat spreekt overigens alléén over de rekening over 1727), mits de Rooise regenten  zich 
voortaan strikt aan zijn beslissing van 3 september 1731 houden en de daarin genoemde 
algemene besluiten .604  

Casus 2: de nieuwe pastorie in Valkenswaard
De regenten van Valkenswaard willen graag een geleend bedrag van f 1600 ten behoeve 
van de aankoop van een pastoriewoning versneld aflossen en daarvoor tezamen met de 
verschuldigde rente de batige saldi van de rekeningen over 1733 van de invordering van 
de landsmiddelen en het positieve saldo van de borgemeestersrekening over 1732 benut-
ten.605 Vanuit het principiële standpunt, dat vermenging en overheveling van rekenin-
gensaldi een en andermaal verboden is, stelt de raad en rentmeester-generaal - en met 
hem de door hem gepolste Leen- en Tolkamer - dat inwilliging niettemin ten voordele 
van de gemeente is. De op die rekeningen nog resterende saldi zijn voor de algehele af-
lossing van hoofd- en rentesom toereikend. Het alternatief is, dat jaarlijks aan aflossing 

f 150 moet worden betaald, hetgeen met rente neerkomt op een extra omslag over de 
ingezetenen en geërfden van zo’n f 200. Dat lijkt hem “bij dese sleghte tijden” echter niet 
geraden. Omdat de landsbelastingen ook al over de twee komende jaren zijn betaald en 
het overschot bestaat uit een voldoende mix van reële en personele omslagen adviseert 

602  NA, RvSt 226, fo. 1035r-1036r, 22 augustus, fo. 1100v-1101v, 3 september 1731; BHIC, RRGD, 28, fo. 
148r-149r, 21 augustus 1731.
603  Het schepencollege heeft dan ten opzicht van 1731 een substantiële wijziging ondergaan: nieuwe be-
stuurders, andere inzichten. Mommers, St. Oedenrode, Lijst van schepenen, 40.
604  NA, RvSt 233, fo. 1008r-v, 6 oktober, fo. 1032r-v, 13 oktober 1734; BHIC, RRGD 29, fo. 166r-v, 4 ok-
tober 1734.
605  Die lening is bij resolutie SG van 14 april 1731 toegestaan.
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hij in dit geval in te stemmen met het verzoek, mits die permissie binnen twee maanden 
ter Leen- en Tolkamer wordt geregistreerd en ook aldaar bij de controle van de desbe-
treffende rekening wort overgelegd. De Raad sluit zich 18 mei 1736 bij dit advies aan.606

Casus 3: de kosten van de huishouding en waterwerken te Waalwijk 
Eind maart 1739 vragen de regenten van Waalwijk de Staten Generaal toestemming het 
batige saldo van de rekeningen van de verponding, beden en gemene middelen te mogen 
gebruiken voor het tekort op de dorpsrekening over 1736 en, blijft dan nog over, voor de 
aflossing van schulden, aangegaan voor het vergraven en verdiepen van een vaart en afwa-
tering. Verder verzoeken zij om een verhoging van een al eerder toegestane reële omslag ter 
delging van voor die werkzaamheden aangegane leningen. De raad en rentmeester-gene-
raal adviseert na een uitvoerig onderzoek van de financiële situatie ter plaatse, waarbij hij 
onder meer alle rekeningen over 1731 tot en met 1733, een kostenoverzicht van de water-
werken en een overzicht van wat in 1734 tot en met 1738 in personele zin over de inwoners 
is omgeslagen betrekt, deels positief. Hij concludeert, dat alle extra reële en proportioneel 
nogal hoge personele omslagen ten spijt de rekening over 1733 sluit met een tekort van bij-
na f 1500, wat vooral voortkomt uit de hoge onderhoudskosten van sluizen, bruggen en 
uitwateringen. Eenzelfde bedrag is ook nog nodig ter bekostiging van voornoemde water-
werken (totale kosten: f 5500, waarvoor met machtiging van de Staten Generaal  f 4000 ge-
leend). Hoewel deze tekorten eigenlijk uit een personele omslag moeten worden voldaan, 
overheveling van een batig saldo van een  rekening naar een andere sedert 1708 verboden 
is en regenten zelfs strikt geboden is zich met de sloten van de rekeningen niet te bemoei-
en, toont hij begrip voor het verzoek. Ter plaatse zijn al onevenredig hoge personele lasten 
geheven, waardoor moeilijk nog hogere tot leniging van die tekorten kunnen worden ge-
vergd. Bovendien acht hij de reële omslag, waartoe destijds machtiging is verkregen, in ver-
gelijking met de personele omslagen aan de lage kant, mede omdat daarbij geen rekening 
is gehouden met de daarop te betalen rente op de lening van f 4000, zodat die rente nu 
ten laste van het dorpshuishouden komt. In dat verband kritiseert hij ook het feit, dat in 
1735 door de Staten het octrooi om een vaartgeld te heffen is ingetrokken. Ten slotte blijkt 
hem, dat uit het overschot op de rekeningen betreffende de landsmiddelen niet alleen de 
aanslag over 1733, maar zelfs ook al die over 1737 is betaald, zodat het Land bij inwilliging 
van het eerste verzoek geen nadeel lijdt. Hij refereert daarbij aan de primaire doelstelling 
van de aanwijzingen van 1708: het veiligstellen van de betaling van landsbelastingen. Bij 
gebreke van andere mogelijkheden om snel aan voldoende liquiditeit te komen, is zijn ad-
vies - ook met een referte aan eerder toegestane gelijksoortige verzoeken 607 - om voor één 

606  NA, RvSt 236, fo. 408v-410r, 11 mei, fo. 438r-v, 18 mei 1736; BHIC, RRGD 29, fo. 254v-255v, 10 mei 
1736.
607  Hij verwijst onder meer naar een resolutie van de Raad van State van 18 mei 1736. Zie daarover de 
hiervoor staande casus 2. 
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keer, en wel in de rekening over 1734, de verzochte saldo-overdracht ter delging van beide 
tekorten toe te staan. Wel dienen de regenten er voor te zorgen, dat de personele omslagen 
zó worden georganiseerd, dat daaruit het restant van die schulden kan worden betaald, de 
in 1736 toegestane reële omslag aan de gemeentehuishouding niet te kort komt en de toe-
stemming op hun verzoek ten kantore van de Domeinen wordt geregistreerd en bij gele-
genheid van de toezending ter controle aan de Leen- en Tolkamer van die rekening ook als 
bijlage wordt bijgevoegd. Op het tweede deel van het verzoek adviseert hij negatief, omdat 
door de saldo-overdracht voldoende soelaas in de tekorten wordt geboden. De Raad van 
State neemt dit advies onverkort over, waarna ook de Staten Generaal 4 juli 1739 dienover-
eenkomstig besluiten.608

Ten slotte
De hiervoor besproken reeks maatregelen, die de Haagse overheid in de loop der jaren 
ontwikkelt om niet alleen de inning van haar eigen inkomsten (de landsmiddelen) vei-
lig te stellen, maar in het kielzog daarvan ook waarborgen te scheppen voor een zorgvul-
dige invordering van de dorpslasten blijven door de bank genomen het regiem van het 
incasso en het beheer van beide geldstromen bepalen. In Eersel, Duizel en Steensel 1767 
wordt, om een ijkpunt te noemen, bij verschillende artikelen een en andermaal naar de 
hier besproken resoluties verwezen.609 Uiteraard stopt die ontwikkeling niet waar de be-
schrijving hier eindigt. Zoals gezegd, is die beschrijving vooral bedoeld om een referen-
tiekader te geven als achtergrond bij de wording en inhoud van de dorpsreglementen. 
Voor het kennen van vervolg van deze ontwikkeling wordt verwezen naar 3.4.

3.3.7 1724 - Nieuwe fiscale en financiële maatregelen; bestuurlijk-
administratieve reorganisatie 
Hoge belastingen, zware oorlogslasten en dalende prijzen voor agrarische producten zijn 
volgens Kappelhof de drie factoren voor een crisis, die Staats-Brabant in een depressie 
zuigt. Klachten, en dat in grote getale, blijven niet uit. Het dwingt de Staten Generaal 
en Raad van State tot handelen.610 De Raad van State laat de ‘constitutie’ van de Meierij 
onderzoeken en opnemen door een door hem speciaal ingestelde commissie.611

Van de maatregelen, die vervolgens worden getroffen, is hier vooral het in samenwer-
king met de Raad van State getroffen besluit van de Staten van 20 september 1724 van 

608  NA, SG 3459, fo. 11r-12r, 4 juli 1739 (kopie in: BHIC, LTK 55, op datum 4 juli 1739), RvSt 242, fo. 
292v-293v, 27 maart (met insertie van resolutie SG van 23 maart), 375v-376v, 5 mei 1739, 243, fo. 595r-596r, 
30 juni 1739, 563, ongefolieerd, 30 juni 1739; BHIC, RRGD 30, 260r-262v, 2 mei 1739.
609  Zie Overzicht 5.4.
610  Kappelhof, De belastingheffing, 54-59, en ‘Besturen op afstand’, 64-66.
611  NA, RvSt. 561, ongefolieerd, 14 november 1727 (advies van de Raad van State aan de Staten Generaal, 
waarin aan de werkzaamheden van die commissie wordt gerefereerd).
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belang. Dit besluit geldt overigens niet voor alleen de Meierij, maar voor het gehele ge-
bied van Staats-Brabant.612 

Deze in principe brede werking blijkt ook uit de opdracht van de Staten over de ver-
zending van afschriften daarvan naar de hoogschout van stad en Meierij van ’s-Herto-
genbosch, de kwartierschouten van dezelfde Meierij, de drossaards van Breda, Bergen op 
Zoom, Grave en het Land van Cuijck en verdere officieren aldaar. Daarentegen is voor 
wat betreft haar werkingsgebied in de aanhef sprake van de Meierij van ’s-Hertogen-
bosch en andere kwartieren van Staats-Brabant èn, ook nog meer preciezer, van “Staats 
Brabant, en insonderheid van de Meyerye van ’s Hertogenbosch”. Dit laatste geeft als 
zodanig wel aan waar het zwaartepunt van de aanleiding tot deze voorzieningen, de re-
latieve ernst van de crisis in de Meierij, ligt.

Door de afgekondigde maatregelen wordt een aantal belastingen verlaagd en een fonds 
tot aflossing van geleende gelden “waarmede het platte Land van Brabant tot sinkens toe 
overlaaden is” ingesteld. In dat verband wordt registratie van alle lopende leningen bij 
de onderscheiden ontvangkantoren van de beden voorgeschreven. Deze aspecten blijven 
hier verder onbesproken.613 

Een derde voorziening in dat besluit is een nogal drastisch bestuurlijk ingrijpen in “de 
huishouding en bestier” van de kwartieren en plaatsen. De gewenste veranderingen en 
verbeteringen beogen de Staten Generaal evenwel niet te bereiken door de onderschei-
den besturen als zodanig daarop aan te spreken, maar hun bevelen daartoe uitsluitend 
en rechtstreeks te richten tot de meest daarvoor geachte verantwoordelijke functionaris-
sen, te weten de officieren en andere ambtsdragers, wier taak het is om op de juiste uit-
voering van reglementen en plakkaten van de hoge overheid te letten, alsmede de overige 
“officianten”, in het bijzonder de secretarissen met het oog op hun taak, de dorpsreke-
ningen op te stellen. 

Ten aanzien van de officieren wordt als voornaamste oorzaak van de bestuurlijke 
zwakte in de dorpen vooral hun veelvuldige afwezigheid gezien. Zij worden verplicht 
voortaan ten minste vier maanden per jaar in de plaats van hun benoeming aanwezig te 
zijn, in ieder geval ten tijde van de verpachting van de gemene middelen. De officianten 
wordt bevolen - en dit in feite bij bevestiging - om vast in de plaats van hun aanstelling 
woonachtig te zijn. Als boete geldt, dat zij beiden over de periode van afwezigheid het 
dubbel van hun salaris voor die periode verbeuren. Daarnaast worden degenen, die het 
salaris van de kwartiers- of dorpsofficier betalen, verplicht om van beide ambtsdragers 
een schriftelijke verklaring over zijn presentie ter plaatse tijdens de verplichte aanwezig-

612  GPB 6, 1163-1175; gedrukte versie in: BHIC, LTK 49, 20 september 1724. Zie over deze resolutie ook: 
Huiskamp, ‘Op de snijtafel’, 101.
613  Zie daartoe. Kappelhof, ‘Besturen op afstand’, 64-66.
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heidsperiode te eisen. Bij nalatigheid zijn zowel die functionarissen als degenen, die zijn 
declaratie hebben geaccepteerd, in persoon en ieder afzonderlijk voor de bedreigde boete 
aansprakelijk. 

Een tweede waarborg die de Staten creëren is de opdracht aan de schouten van de vier 
kwartieren van de Meierij om steeds in persoon ter plaatse aanwezig te zijn bij het sluiten 
van de jaarlijkse rekeningen, zowel die “van ’s Lands, als Gemeentens Penningen”. Zijn 
speciale taak is dan om er op toe te zien, dat die sluiting steeds op het voorgeschreven 
tijdstip geschiedt, dat in de rekening geen onbehoorlijke uitgaven zijn geboekt en meer 
in het algemeen er voor te waken dat bij het afsluiten en het corrigeren van de fouten de 
vigerende  voorschriften van de hoge overheid worden nagekomen.

Als derde maatregel geldt de opdracht aan de secretarissen om voortaan rekeningen 
ter verantwoording van onderscheidenlijk de verponding, de beden en andere landsmid-
delen, alsmede van de reële en personele omslagen en overige dorpsfinanciën “op een 
eenpaarigen voet” te formuleren. Die uniformiteit wordt vastgelegd in een viertal uitge-
werkte modellen voor deze rekeningen.614

Ten slotte wordt de kwartierschouten en de fiscaal van Brabant, ieder binnen zijn ei-
gen verantwoordelijkheid, bevolen om op de naleving van een en ander toe te zien.  

De voorschriften betreffende de inrichting en afdoening van de plaatselijke rekeningen 
zullen nog regelmatig worden aangevuld. Een belangrijke stimulans daarbij is de sedert 
1727 verankerde kwaliteitsbewaking van de Leen- en Tolkamer en haar snel toenemende 
expertise op het terrein van de dorpsfinanciën. Op deze ontwikkeling wordt hierna ver-
der ingegaan. Veel procedurele en inhoudelijke bijstellingen komen dan ook voort uit 
een rechtstreeks initiatief van die Kamer, daartoe, zoals elders al uiteengezet, door de 
Raad van State met aanvullende bevoegdheden en taken geïnstrumenteerd.615 Ter illus-
tratie wordt volstaan met een drietal voorbeelden.

Als uitkomst van een overleg tussen Raad van State en Leen- en Tolkamer in 1733 stelt 

614  Model 1 bevat het model voor de jaarlijkse rekening betreffende de dorpshuishouding van de 
borgemeester(s), onderverdeeld in een onderdeel Inkomsten met 6 hoofdstukken (1. Ontvangst van het slot 
van de voorafgaande rekening, 2. reële buitengewone omslagen, 3. bijzondere inkomsten uit huishuur en 
de verkoop van hout en heivlaggen, 4. aangegane leningen, 5. personele omslagen, en 6. ontvangsten van 
het kantoor van de beden ter hoogte van 1%  van de uitstaande leningen) en een onderdeel Uitgaven met 12 
hoofdstukken (1. uitgaven ten laste van het slot van de voorafgaande rekening, 2. renten op uitstaande le-
ningen van vóór 1695, 3. renten op uitstaande leningen van nà 1695, 4. afgeloste leningen, 5. onderhoud van 
gemeente-eigendommen, 6. traktementen van officieren, secretarissen en andere dorpsdienaren, 7. kwar-
tierlasten, 8. nota’s van advocaten, procureurs en dergelijke personen, 9. kosten van vervoer, boden en ver-
blijf voor werkzaamheden ten dienste van de gemeente, 10. verteringen, 11. overige uitgaven, en 12. kosten 
voor het afsluiten van de rekening.
De modellen 2 tot en met 4 hebben, ook met een onderverdeling naar inkomsten en uitgaven, betrekking 
op respectievelijk de verpondingen, het hoofdgeld en de beden.  
615  Zie 1.3.3.10 en 3.3.10.
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de Raad 6 augustus 1734 een vijftal nadere voorschriften betreffende de dorpsrekenin-
gen vast:
- alle rekeningen dienen jaarlijks uniform, dat is met een gelijke volgorde van de vaste 

posten te worden opgesteld, 
- betalingen dienen in één bedrag in de rekening te worden opgenomen, tenzij de om-

standigheden betaling in gedeelten vereisen; in zo’n geval dient ook steeds te worden 
vermeld wat de hoofdschuld is en wat daarvan nog resteert,

- de afzonderlijke rekeningen dienen per jaar in één boekwerk te worden ingebonden en 
binnen twee jaar na afloop van het rekeningenjaar aan de Leen- en Tolkamer ter on-
derzoek te worden ingezonden,

- aan ieder hoofdstuk van een rekening dient apart te worden toegevoegd wat het totale 
beloop van de inkomsten en uitgaven is,

- de rekeningen dienen door de regenten persoonlijk te worden afgedaan in de raadka-
mer; het is verboden om die  zonder formele afdoening door de afzonderlijke regenten 
bij hen thuis te laten ondertekenen; ook wordt het opeisen van auditiegelden door re-
genten en officier verboden, omdat de afdoening van rekeningen al tot hun betaalde 
werkzaamheden behoren.616

In 1740 ligt opnieuw een rapportage van de Leen- en Tolkamer aan verdere richtlijnen 
van de Raad van State ten grondslag. Uit de aard van de aanbevelingen mag worden ge-
concludeerd, dat het onderzoek van de Kamer aanzienlijk aan intensiteit en diepte heeft 
gewonnen. Het gaat niet meer om alleen enkelvoudige onregelmatigheden. In de eerste 
plaats wijst de Kamer er op, dat het vooraf gefixeerde saldo van de inkomsten aan ver-
ponding, beden en reële omslagen ondanks die fixatie in de onderscheiden rekeningen 
van de verponding, beden en dorpshuishouding van jaar tot jaar verschillen. Het is haar 
daarom onmogelijk om te controleren of die inkomsten volgens de juiste vigerende cri-
teria zijn aangeslagen.617 Een tweede punt is, dat tussen sommige dorpen afspraken be-
staan over onder meer het gemeenschappelijk onderhoud van bruggen en de verdeling 
van kosten bij het beroepen en bevestigen van predikanten. Die onkosten worden in de 
rekening te boek gesteld zonder vermelding van het bedrag dat volgens afspraak in die 
gemeenschappelijk aangelegenheden dient te worden bijgedragen of worden alle beta-
lingen dienaangaande in één inkomsten- of uitgavenpost opgenomen.618 Ook worden 
deze betalingen door middel van een aparte omslag verhaald op de inwoners, terwijl de 
grondslag van die omslag nimmer aan de Kamer bekend is gemaakt. Dit alles bemoei-
lijkt een goede controle van de rekeningen. Zonder nader onderzoek vaardigt de Raad 

616  NA, RvSt 233, fo. 805v-806r; GPB 6, 1279; BHIC, LTK 53, ongefolieerd.
617  De Kamer refereert hierbij aan de resoluties van de Staten Generaal van 20 september 1724 en 9 ok-
tober 1734.
618  De Kamer verwijst hier expliciet naar de praktijk te Gastel en Soerendonk, waar dit geschiedt ten aan-
zien van de traktementen en de verpondingen. 
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hierop 25 april 1740 de volgende richtlijnen uit: 1. de regenten en secretarissen dienen 
binnen drie maanden een afschrift van de desbetreffende kohieren in te zenden, waar-
bij twee van hen op hun ambtseed moeten verklaren, dat zij zich bij het opstellen van 
de rekeningen door die kohieren laten leiden; bij nalatigheid is de raad en rentmeester-
generaal bevoegd hen op privé kosten in gijzeling te nemen en een boete van f 25 op te 
leggen, 2. in de rekeningen dient voortaan te worden vermeld tot welk gedeelte men in 
gemeenschappelijk zaken financieel bijdraagt; met de hiervoor bedoelde omslagen mag 
worden voortgegaan, mist deze volstrekt informeel worden opgemaakt 619, 3. de secreta-
rissen zijn verplicht de inkomsten en uitgaven van deze omslagen afzonderlijk in een re-
kening te boekstaven en deze rekeningen tegelijkertijd met de andere ter onderzoek aan 
de Leen- en Tolkamer te zenden.620 

3.3.8 1724 - Traktement van de plaatselijke secretarissen
Een bijzonder onderdeel van de zojuist besproken maatregelen is dat naar aanleiding 

van velerlei klachten over “het exorbitant declareeren” de salariëring van secretarissen 
aan strikte banden wordt gelegd. 

Die klachten hebben betrekking op hun gehele dienstuitoefening, dus niet alleen voor 
diensten jegens de gemeente, maar ook voor werkzaamheden ten behoeve van particu-
lieren. Voor dit laatste 

gelden voor de secretarissen binnen de Meierij van ’s-Hertogenbosch, het Marki-
zaat van Bergen op Zoom en de Baronie van Breda al vaste tarieven door een door de 
Raad van Brabant daartoe 9 juli 1659 vastgesteld reglement, dat door de Staten Ge-
neraal nog op verzoek van alleen de secretarissen in de Meierij 19 januari 1662 wordt 
geratificeerd. Wanneer de Staten in het kader van de voorbereiding, van zijn plakkaat 
van 20 september 1724 moeten constateren dat de toepassing van dat reglement sleets 
is geworden, bevestigen zij het bij de uitvaardiging van dat plakkaat opnieuw met de 
gebruikelijke opdracht aan alle secretarissen en andere betrokkenen, het stipt na te 
komen.621

619  De Raad van State doet hier een beroep op artikel 20 van het dorpsreglement van Bladel van 22 augus-
tus 1724, luidende: “Dat geen Rekeningen tussen Bladel, Reusel, Netersel, die men noemt Banckrepar(ti)
tie, naar desen zullen mogen werden gemaakt, maar dat zulcx alleen zal geschieden op een simpel papier, 
zonder enige formaliteyt off ondertekeninge, en dat yder Banck daar van een afschrift gegeven sal werden”. 
Zie voor dit reglement 9.2.3 en 10.2.3.
620  NA, RvSt. 24, fo. 386v-389r.
621  BHIC, RRG 517 (afschrift 1661 van het reglement 1659 van de Raad van Brabant); NA, SG 3268, fo 
21r, 14 januari, 32r, 19 januari 1662; GPB 2, 2795-2798, GPB 6, 1175-1177. In 1671 heeft de Raad van Brabant 
op verzoek van de regeerders van Oirschot nog verklaard, hoe in geval van meer betrokkenen jegens hen de 
vergoeding per verrichting mag worden berekend. Deze verklaring wordt door deze Raad als gevolg van ge-
bleken nieuwe discussie hierover 7 december 1742 herhaald. GPB, 7, 856-857.
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Een tweede belangrijke component van het traktement van een secretaris bestaat uit sa-
laris voor zijn diensten aan het lokaal bestuur.622 

Voor dit onderdeel blijft aanvankelijk een centrale salarisregeling achterwege. Dat ver-
andert als de classis van ’s -Hertogenbosch zich eind augustus 1721 bij de Raad van State 
beklaagt over de kerk- en armenrekeningen te Alem en Maren.623 De Raad geeft daar-
op de rentmeester van de geestelijke goederen in ’s-Hertogenbosch en het kwartier van 
Maasland opdracht deze klacht te onderzoeken. Daarnaast verbreedt hij de kwestie aan-
zienlijk, omdat dit voor hem het zoveelste signaal is over de hoogte van de beloningen, 
die de secretarissen zich permitteren bij het opstellen en kopiëren van de dorpsrekenin-
gen en die van de kerk en de armen.  Hij schrijft daarom de kwartierschouten en de ge-
committeerden van de vier kwartieren aan om in de eerstvolgende kwartiervergadering 
te overleggen hoe daaraan paal en perk kan worden gesteld. Dit leidt er uiteindelijk toe, 
dat voor de gehele Meierij voor elk kwartier een salarisregeling tot stand komt, die, na 
door de Raad van State te zijn goedgekeurd, door de Staten Generaal  wordt vastgesteld. 
Het kwartier Peelland weet al 30 augustus 1722 een regeling vast te stellen. Deze bestaat 
uit twee onderdelen: eerst een analytische en categoriale opgave van de verschillende se-
cretariële verrichtingen en vervolgens een lijst met een per plaats jaarlijkse uitkoopsom 
per categorie (voor onderscheidenlijk gemeente, kerk en armen) gepleegde verrichtin-
gen.624 De tweede lijst is die van het kwartier van Kempenland. Beide worden door de 
Staten Generaal als onderdeel van hun plakkaat van 20 september 1724 vastgesteld.625 De 
lijst voor het kwartier Oisterwijk volgt 19 oktober, die voor Maasland 27 oktober 1724.626 
Voor het kwartier van Maasland wordt dezelfde lijst 21 februari 1726, nu voorzien van 
een functiebeschrijving voor de betrokken secretarissen, nogmaals gepubliceerd.627

622  Zie voor deze diensten 2.4.9.
623  Secretarissen zijn blijkens artikel 34 van het Reglement op de aanstelling van de kerk- en armmees-
ters (1700), GPB 4, 351-354, belast met de voor deze functionarissen benodigde schrijfwerkzaamheden. Als 
zodanig specificeert deze bepaling: verpachtcondities, lijsten van inkomsten en uitgaven, de rekeningen en 
alles wat verder aan de orde komt. Voor deze verrichtingen kunnen zij hun normale tarief, mits “op het al-
derminste genomen”, in rekening brengen. De schout of drossaard ziet toe, dat er dienaangaande geen ex-
cessen optreden. 
624  Zie hiervoor 2.4.9.
625  GPB 6, 1173-1174 (kwartier van Peelland), 1175 (kwartier van Kempenland).
626  NA, SG 3413, fo. 319r-320v (kwartier van Oisterwijk); GPB 6, 1181-1182 (kwartier van Oisterwijk), 
1182-1183 (kwartier van Maasland). Het salarisreglement van de Raad van Brabant bevat ook andere stelpos-
ten dan louter gerechtelijke en buitengerechtelijke verrichtingen, zoals het assisteren bij de schouwvoering 
en het noteren van de overtreders, alsmede het concipiëren van de rekeningen en wat daarbij hoort. Hoewel 
dit reglement door de Staten Generaal in 1724 nogmaals onverkort wordt vastgesteld, moet worden aange-
nomen, dat dit, gezien de strekking en omvang van de vergoeding voor bestuurlijke werkzaamheden,  voor 
de secretarissen in de Meierij geschiedt onder impliciete intrekking van  deze in feite ‘bestuurlijke’ stelpos-
ten.
627  GPB 6, 1193-1195
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Als sluitstuk blazen de Staten Generaal in hun plakkaat van 20 september 1724, ook in 
reactie op vele daarover ontvangen klachten,  nog nieuw leven in alle voorgaande reso-
luties, die zich richten tegen de onnodige en buitensporige kosten, die door officieren 
en andere gecommitteerden van de kwartieren en dorpen voor dienstreizen naar ’s-Gra-
venhage en elders worden gedeclareerd. In het bijzonder verwijzen zij naar het voor de 
kwartiervergaderingen 7 februari 1714 vastgestelde reglement, dat bij deze gelegenheid 
opnieuw wordt vastgesteld en aangevuld met dezelfde boete als ten aanzien van het zon-
der verklaring declareren van salarissen is gesteld. Deze vermaning zal in 1727 nog een 
vervolg krijgen.

3.3.9 1727 - Traktementen van de kwartierschouten voor werkzaamheden ter 
plaatse
De vermaning uit 1724 aan onder meer de schouten over het in toom houden van hun 
vergoedingen heeft onvoldoende effect.628 Daarentegen is de brede salarisfixatie voor de 
secretarissen uit dat jaar zo’n succes, dat de Raad van State, daarmede wederom een pre-
advies van de raad en rentmeester-generaal overnemend, de Staten Generaal in het kader 
van zijn advies over het nieuwe toezicht door de Leen- en Tolkamer ook een dergelijke 
stap adviseert voor de plaatselijke werkzaamheden van de kwartierschouten en dros-
saards van particuliere heren in de Meierij.629

De Staten nemen dit voorstel 25 juni 1727 ongewijzigd over. De procedure die daartoe 
moet leiden komt eveneens uit de kraamkamer van de nieuwe salarisregeling voor de se-
cretarissen: de kwartierschouten en de gecommitteerden ter kwartiervergadering wordt 
aangeschreven daartoe in overleg met de plaatselijke besturen binnen drie maanden een 
voorstel te formuleren. Hoewel hieraan gehoor wordt gegeven, stagneert het vervolg. Zo 
klaagt de kwartierschout van Oisterwijk bij de Staten over het uitblijven van een besluit: 
zolang dat uitblijft, weigeren verschillende dorpsbesturen hem en zijn stadhouder elke 
salarisbetaling. De Staten Generaal staan hierop 26 november 1729 toe, dat hangende 
de nadere voorziening de gebruikelijke traktementen kunnen worden geïnd.630 De pre-
cieze toepassing van dit fiat zorgt in het kader van het toezicht op de rekeningen door 
de Leen- en Tolkamer voor discussie over de vraag wat voorgaat: dat fiat of de toetsings-
criteria.631  

Ook lokale besturen mengen zich in deze discussie. De procedure, die daaruit volgt, 
laat zien, dat het bij het initiële besluit van de Staten Generaal tot fixatie van de beloning 
voor lokale verrichtingen door de schouten om een eng gedefinieerde categorie werk-
zaamheden gaat en dat zij daarnaast ter plaatse nog andere beloningen kunnen genieten. 

628  Zie 3.3.7.
629  Zie voor de aard van deze werkzaamheden 2.4.2.
630  NA, SG 3429, fo. 449v-450r.
631  Zie 3.3.10.9.2.
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De gezamenlijke regenten van Oss, Heesch, Berchem, Nistelrode en Lithoijen mel-
den eind augustus 1727 de Staten Generaal in verband met de criteria, gesteld voor de 
toetsing door de Leen- en Tolkamer, discontinuïteit te vrezen voor bepaalde recognities 
aan de kwartierschout die qua omvang opwegen tegen hun vaste traktement. Zij doe-
len daarbij op de jaarlijkse recognitie, die de schouten boven hun traktement ontvan-
gen voor het toelaten van roomse wereldpriesters in de dorpen. Om die discontinuïteit 
te voorkomen, pleiten zij er voor om deze recognitie bij wijze van uitkoop te betrekken 
bij de vaststelling van een definitief traktement voor de schouten en hen te gelasten om 
elke overtreding tegen de uitoefening van de rooms katholieke godsdienstuitoefening of 
tegen de roomse inwoners, net zoals bij andere overtredingen geschiedt alleen met straf-
vervolging op te treden. Ook zou hen moeten worden verboden om op enigerlei wij-
ze jegens een priester of die inwoners een godsdiensttuitoefening te verhinderen, tenzij 
dit door een rechter wordt opgedragen. Dit achten zij nodig om te voorkomen, dat de 
schouten alsnog in het geheim gaan doen wat hen in het openbaar is verboden. Hun 
verzoek is, zo menen zij, niet strijdig met de algemene regelgeving op dit punt, maar 
versterkt juist de uitvoering ervan. De Staten vragen hierop advies aan de Raad van Sta-
te, die over deze kwestie eerst het preadvies inwint van de advocaat-fiscaal van Brabant, 
de hoog- en laagschout van ’s-Hertogenbosch en de kwartierschout van Maasland. Ook 
verstrekken de betrokken dorpen nog een nadere toelichting op hun verzoek. De raad 
en rentmeester-generaal der Domeinen wordt niet om commentaar gevraagd. Zijn vaste 
adviseurschap in kwesties waarbij gemeenten zijn betrokken is dus geen wet van Meden 
en Perzen.  

In een uitvoerig advies van 14 november 1727 rapporteert de Raad de Staten zijn be-
vindingen. Alvorens in te gaan op de twee onderdelen van het verzoek, ontmaskert hij 
eerst de ware reden ervan. Waar de regenten voorgeven, de gevolgen van de resolutie van 
de Staten van 25 juni 1727 te vrezen, ligt de werkelijke aanleiding in een conflict tussen 
de bestuurders van Heesch met de stadhouder van de Bossche hoogschout over de be-
noeming van een opvolger van de overleden pastoor in hun dorp. Die stadhouder heeft 
hun voorkeurskandidaat geweigerd, omdat een andere priester daartoe oudere rechten 
kan laten gelden. Dit tendeert, aldus de Raad,  naar een onafhankelijksheidsstreven, dat 
strijdt met een besluit van de Staten, waarbij de toelating van een priester nadrukkelijk 
aan het fiat van de hoogschout wordt voorbehouden.632  De schepenen, die de Raad kwa-
lificeert als “belhamels”, hebben de regenten van de andere dorpen in dezen weten mee 
te krijgen.  Hoewel de Raad vervolgens zegt zich niet in dat conflict te willen mengen, 
acht hij het wel belangrijk om de Staten daarover te informeren, omdat, als het verzoek 

632  De Raad refereert aan een resolutie van de Staten Generaal van 27 november 1726, waarbij is bepaald, 
dat een roomse priester of diens kapelaan in geval van een vacature in de Meierij zonder fiat van de hoog-
schout mag opvolgen nadat hij hem tevoren van zijn goed gedrag heeft doen blijken en met een handdruk 
beloofd zich naar behoren (“in alle seedigheid”) te gedragen.   
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zou worden toegestaan, de regenten van Heesch voornemens zijn de stadhouder in een 
proces ter verantwoording te roepen en er bovendien van uitgaan dan van de recognitie 
in dezen verlost te zijn. 

Vervolgens scheurt de Raad het verzoek over de recognities als zodanig aan flarden. Zo 
veegt hij de argumentatie van tafel  dat het bij de onderhavige recognities zou gaan om 
betalingen, die zich qua hoogte kunnen meten met de vaste salariëring van de schouten, 
zo niet hoger dan deze zijn en dat het om betalingen zou gaan, bedoeld om in het ge-
heim binnen te halen wat zij met hun vaste traktement in het openbaar niet vermogen 
te doen. Ook de bewering, dat deze recognities door hun omvang alleen uit de dorpsre-
kening kunnen worden betaald, slaat hij dood. 

Fiscaal, hoog- en kwartierschout hebben bevestigd, dat de gewraakte recognities al se-
dert lange tijd worden betaald, maar slechts gering van omvang zijn.633 Bovendien achten 
zij de klacht zelfs onbeschaamd, omdat de klagers deze al enkele jaren niet meer hebben 
betaald. Dat de recognities ten laste van de dorpsrekening behoren te komen, acht de 
Raad volstrekt inopportuun. Deze dienen alleen door de betrokken priesters, de roomse 
gemeente of haar kerkmeesters te worden voldaan. 

Nog heftiger is de Raad in zijn commentaar op het verzoek om de officieren bij over-
tredingen “in het stuk van den Roomschen dienst” te verplichten uitsluitend door 
middel van een gewoon proces op te treden. Eigenlijk acht hij dit zo abject, dat het nau-
welijks discussie verdient. Vanaf het vroegste moment is er immers voor gekozen om 
“paapsche stoutigheden”, die zich, alle strenge plakkaten en andere voorzieningen ten 
spijt,  steeds vaker voordoen, buiten een formele procesgang, maar juist de plano af te 
doen.634 De Raad wijst de afschaffing van deze procedure zonder meer van de hand, er 
daarbij nog aantekenend dat deze kort en goedkoop is in plaats van een langdurig, kost-

633  De fiscaal van Brabant spreekt over een jaarlijkse betaling van een pistool, de hoogschout over een 
jaarlijks bedrag van f 34. De kwartierschout meldt slechts, dat de recognitie gering is, zonder deze verder te 
specificeren. 
    Pistool: benaming voor de dubbele Spaanse escudo en dubbele Franse kroon. Enno van Gelder, De Ne-
derlandse munten, 266. 
634  De Raad refereert hierbij nadrukkelijk aan een groep plakkaten uit de periode van de retorsie (1629-
1648), zoals gepubliceerd in GPB, 1, 239 en volgende. Het eerste van deze groep is een Placaet vanden Raedt 
van State, waer by den Ingesetenen vande Meyerie van s’Hertogen-Bosch ghelast werdt niemandts bevelen, dan 
die van oft wegen hare Hooch Mog: d’Heeren Staten Generael der Vereenichde Nederlanden, soo in ’t Geestelijc-
ke als Wereltlijcke te gehoorsamen: Ende specialijck dat de Roomsche Patoren haer sullen onthouden van Kercke-
lijcke diensten, op peyne van confiscatie van hunne particuliere goederen, ende arbitrale correctie, &c. In dat den 
3 Januarij 1630. Voorts citeert de Raad artikel 40 van het Reglement op de politieke reformatie, waarin het 
toezicht van de Raad van State en in het bijzonder zijn commissie naar de jaarlijkse verpachting van de tien-
den op de  uitvoering van dat reglement is voorzien. Deze bepaling gebiedt tot de afdoening de plano van 
in dat kader gerezen kwesties. Ook de recente resolutie van 27 november 1726, die de hoogschout machtigt 
om de facto priesters die zich niet naar de plakkaten weten te gedragen te weren acht de Raad van dezelfde 
strekking getuigen.  
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baar en onzeker proces voor de gewone rechter. Dit blijft, naar de Raad meent, de beste 
manier om zowel de heimelijke als publieke uitingen van “het pausdom”, het opstoken 
door priesters van de onderdanen tegen hun wettelijke overheid en hen verslaafd maken 
aan een “vreemde geestelijke magt” te bestrijden. 

Na aldus het concrete verzoek op alle punten te hebben afgewezen, maakt de Raad van 
de gelegenheid gebruik om een impuls te geven tot beteugeling van de uitwassen waar-
toe de ongebreidelde vrijheid om de hier bedoelde recognities te eisen aanleiding heeft 
gegeven. De Raad onderkent dat een groot aantal “roomsgesinden” volgens de “gesonde 
principes van humaniteit, religie, en politie” leeft en daarom niet alleen “vrijheid van 
consientie”, maar ook “bij weege van tolerantie en in der stilte” vrijheid van godsdien-
stuitoefening geniet. Vooral zij verdienen het om niet door de officieren en hun stad-
houders onnodig met allerlei onderdrukkende maatregelen op de huid worden gezeten, 
dit des te meer omdat deze daartoe te gemakkelijk gelegenheid hebben. De Raad grijpt 
hierbij terug op een conclusie van zijn commissie, die - ter voorbereiding van de ver-
lichtende maatregelen in 1724 en later - in 1723 de “consitutie der Meijerie” heeft on-
derzocht. Die heeft moeten ervaren, dat voor de uitoefening van de Roomse godsdienst 
nogal hoge geldbedragen worden betaald aan de fiscaal van Brabant, de hoogschout van 
’s-Hertogenbosch zowel in de stad als in de Staatse dorpen en aan de kwartierschouten. 
De Raad legt de schuld trouwens meer bij de stadhouders van die officieren dan bij die 
officieren zelf. Tegen uitwassen is echter, zo constateert hij ook, van staatswege nog niet 
eerder opgetreden. De Raad verbreedt voorts de kwestie geografisch tot alle officieren 
en vooral hun plaatsvervangers in de gehele Generaliteit, die misbruik maken van het 
gebrek aan regelgeving op dit punt. De Raad nuanceert overigens wel de conclusie van 
haar commissie: het zijn niet de fiscaal en de hoogschout die op dit punt hoge bedragen 
toucheren, hun bescheidenheid hierbij is zelfs lovenswaardig. 

De Raad benoemt vervolgens het Scylla en Charibdis: aan de ene kant onderkent hij 
het gemis van een formele titel om voor de handhaving van de regelgeving “tegens de 
papisten” recognities te kunnen vorderen en het feit, dat uit de wel vigerende regelge-
ving zowel als uit de taakopdracht van de officieren eerder het tegendeel volgt; aan de 
andere kant geeft hij toe geneigd te zijn om die recognities, die al voeger “bij ooglui-
king”  stilzwijgend ingeslopen en nu algemeen geaccepteerd zijn, verder te gedogen, 
omdat hij het op zich toelaatbaar acht dat de “pausgesinden” voor de uitoefening van 
hun godsdienst iets betalen. Hij hekelt daarentegen de “losse toom” bij officieren, die 
op dit punt tot allerlei uitwassen heeft geleid, omdat zij “na (hun) welbehaagen” en “hu-
meur” recognities eisen  voor zaken als de toelating van priesters en een positief advies 
over de vergroting van paapse kerken, waarbij hun “begeerlijkheid en geldsucht” op de 
voorgrond staat. Ook meent hij, dat paal en perk moet worden gesteld aan het betalen 
van die recognities uit de voor de dorpshuishouding bestemde gelden, omdat anders de 
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gereformeerde inwoners meebetalen aan het tolereren van de roomse godsdienst. 
Al met al komt de Raad tot een meervoudige optie. In het verbieden van recognities, 

die tot nu toe het grootste deel van het inkomen der officieren uitmaken, wegens het 
alleen ontbreken van een wettelijke grondslag ziet hij geen heil. Hij pleit daarom voor 
een regularisatie volgens een vast tarief en knoopt daarbij aan bij de motivering die op 
zijn advies heeft geleid tot de procedure voor de vaststelling van een vast jaartraktement 
voor deze functionarissen, zoals deze door de Staten bij hun besluit van 25 juni 1727 is 
ingezet. Wel wil hij die recognities los zien van dat traktement, omdat de eerste niet, de 
tweede wel door de dorpen moeten worden opgebracht. Voorts stelt de Raad voor om 
zo’n regeling niet alleen voor de officieren in de Meierij, maar voor alle officieren in de 
Generaliteit te laten gelden.635 Zij allen zouden moeten worden verzocht opgave van de 
door hen genoten vergoedingen te doen, zodat aan de hand daarvan een maximumtarief 
kan worden vastgesteld. Verder adviseert hij om er voortaan streng op toe te zien, dat de 
officieren ook daadwerkelijk in hun standplaats wonen.636 Juist door hun zo te betreuren 
voortdurende afwezigheid krijgen hun stadhouders te veel de vrije hand om met onder-
drukking de van de roomse ingezeten hun zakken te vullen, wat weer leidt tot “stijving 
en aanwas” van de roomse godsdienst. Ten slotte adviseert de Raad de secretarissen te 
verbieden om nog bedoelde recognities in de dorpsrekeningen op te nemen op straffe 
van oneervol ontslag, waarna de Raad dit advies eindigt met een oratio pro domo door 
de verwachting uit te spraken dat door invoering van al deze maatregelen zijn commis-
sie naar de verpachting van de tienden een nog beter toezicht kan houden op de toe-
passing van het Reglement op de politieke reformatie en de afdoening van zaken in dat 
verband. 637 

Tot dusverre is bij deze episode over de recognities als onderdeel van de inkomstenpoli-
tiek ten aanzien van de schouten en drossaards stil gestaan, omdat deze aanschurkt tegen 
de algemene ontwikkelingen over het jaartraktement voor bestuurlijke verrichtingen van 
de schouten en drossaards. Op dat terrein is echter meer in beweging. Uiteindelijk tre-
den de Staten Generaal op basis van een advies van enkelen hunner leden versterkt met 

635  Die regeling zou behoren te gelden van hoog tot laag: voor de fiscaal van Brabant tot en met de kwar-
tierschouten. Voor een tweetal officieren maakt de Raad evenwel een uitzondering: de ambtman van Grave 
en het Land van Cuijck heeft al eerder aangegeven tot zijn “loff en eer” voor de uitoefening van de roomse 
godsdienst geen vergoeding te willen hebben en de drost van Breda, die zijn functie van de Nassause Do-
meinraad heeft gekocht onder meer op voorwaarde f 3400 van de paapse kerken in de Baronie te mogen 
vorderen.
636  De Raad verwijst naar artikel 6 van het Reglement op de politieke reformatie (1660), luidende, dat 
de officieren en hun stadhouders ter plaatse dienen te wonen op straffe van verlies van hun functie. GPB 
2, 2607. 
637  NA, RvSt 216, fo. 899v-901v, 6 augustus (met insertie van resolutie SG van 31 juli 1727), fo. 1059r-v, 11 
september, fo. 1275v-1276r, 31 oktober, fo. 1321r-v, 14 november 1727, 661, ongefolieerd, 14 november 1727.
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een delegatie uit de Raad van State 19 juli 1730 regulerend op.638 In een uitgebreid betoog 
zoeken zij een antwoord op de vraag hoe de katholieken in de Generaliteit te bevrijden 
van de afpersing van geld, hoe de officieren kunnen worden gestimuleerd om de voor-
schriften tegen de uitoefening van de roomse religie te handhaven en als laatste op de 
vraag om welke plakkaten die handhaving precies gaat. Op dit alles wordt hier niet ver-
der ingegaan. Volstaan wordt met nog te melden, dat de Staten Generaal voor zover het 
de Meierij aangaat de officieren verbieden om nog langer recognities te eisen, laat staan 
te incasseren. In de plaats daarvan dienen voor de toelating van de katholieke godsdienst 
door betrokkenen een vaste vergoeding te worden betaald aan de rentmeester voor de 
geestelijke goederen. Hiermee wordt een fonds gevormd waarop de officieren de kosten 
van de handhaving van de desbetreffende plakkaten kunnen verhalen en waaruit zij voor 
het gemis aan inkomsten van de recognities enigszins kunnen worden gecompenseerd.639 
Dit aspect van de werkzaamheden van de officieren blijft al met al uit andere bron gefi-
nancierd dan als onderdeel van hun vergoeding voor de verrichting van hun bestuurlijke 
en justitiële taken. 

Een van de redenen waarom, zoals hierboven gezegd, de procedure rond de vaststelling 
van een jaartraktement voor de officieren stokt, is dat de Raad van State om beter zicht 
te krijgen op wat tot dan toe door de schouten en hun stadhouders aan beloning in de 
dorpen wordt genoten ook de nieuwe expertise van de Leen- en Tolkamer inzet. 17 ja-
nuari 1729 vraagt hij die Kamer om een per plaats gerangschikt overzicht van die belo-
ningen op basis van de toetsing van de eerste tranche dorpsrekeningen, te weten die over 
1727. Dit verzoek komt voort uit een discussie over die beloning in het kader van de 
toepassing van het toezicht van die Kamer, waarbij als criterium geldt of een salaristoe-
kenning berust op een wettelijk besluit dan wel een ononderbroken praktijk van 25 jaar. 

13 September 1730 heeft de Kamer haar overzicht klaar.640 Naast door haar accepta-
bel geachte traktementen bevat het ook de beloningen, die door haar geroyeerd zijn. 
In nogal wat dorpen blijkt, dat de schouten voor de afdoening van de rekeningen van 
de beden, verpondingen en gemene middelen afzonderlijke auditiegelden in rekening 
brengen. Deze zijn, zo licht de Kamer toe,  door haar consequent geschrapt, omdat dit 
behoort tot de werkzaamheden waarvoor al salaris wordt betaald.641 

638  Dat advies berust op verschillende, opeenvolgende verzoeken daartoe. De eerste dateert van 18 novem-
ber 1727, de laatste van 30 juni 1730.  
639  GPB 6, 359-365 (gedrukte resolutie in: LTK 51, ongefolieerd, 19 juli 1730). 
640  De Raad vraagt om inzending van een overzicht per kwartier, zodra alle rekeningen van de plaatsen 
binnen een kwartier door de Kamer zijn onderzocht. Hierop stelt de Kamer op basis van haar bevindingen 
een voor de dorpen en heerlijkheden kwartiergewijs gerangschikt overzicht op. Het concept van de trakte-
mentsberekening van de Kamer in: BHIC, LTK 318.   
641  Een tweede expliciete toelichting op dat overzicht betreft de recognities aan de kwartiermeester-ge-
neraal te ’s-Hertogenbosch, de jager van de gouverneur en de dienaar van de hoogschout. De Kamer heeft 
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Er volgt over de vaststelling van de salarissen nog geregeld overleg tussen de Staten Ge-
neraal en de Raad van State. 4 Juni 1734 wordt de definitieve lijst door de Staten vastge-
steld, terwijl de Raad van State zorgtdraagt voor verspreiding en bekendmaking.642 Dit 
besluit zal in het kader van het nieuwe toezicht door de Leen- en Tolkamer nog voor de 
nodige discussie zorgen.643  

3.3.10 1727 - Toezicht van de Leen- en Tolkamer op de plaatselijke rekeningen: 
het remarque-systeem 

3.3.10.1 Inleiding
In 1727 treft de Haagse overheid in aansluiting op de maatregelen van 1724644 aanvullen-
de voorzieningen ten aanzien van de gemeentelijke rekeningen door daarop een toezicht 
door de Leen- en Tolkamer te organiseren. De introductie daarvan en de eerste ontwik-
kelingen daarna worden in de volgende paragrafen beschreven.645 Omdat deze maatregel 
haar stempel drukt op meer dan alleen maar een louter feitelijk toezicht wordt hierbij 
in vergelijking met andere evoluties uitgebreider stilgestaan. Het toezicht versterkt en 
verruimt de positie van de Leen- en Tolkamer, maar is ook van substantiële invloed op 
andere ontwikkelingen, zoals de verdere evolutie, beter: de stagnatie van de evolutie van 
het dorpsreglement.

De kern van het stelsel, de remarque van de Leen- en Tolkamer op een post in het 
haar toegezonden ontwerp van de plaatselijke rekeningen waarop door de verantwoor-
delijken en andere betrokkenen weer kan worden gereageerd, is trouwens op zich geen 
nieuw, maar een oud en beproefd systeem. Het wordt onder meer al toegepast bij de 
controle door de Rekenkamer van de hertog bij haar controle van de rekeningen van de 
Bossche hoog- en laagschout over de aan hem toevertrouwde inning van de hertogelijke 
inkomsten. Bij die controle plaatst die Kamer kritische kanttekeningen bij de desbetref-
fende posten, waarop de schout in de volgende rekening antwoordt. Het systeem mag 
dan oud en beproefd zijn, maar in zijn uitwerking is het traag. 

deze geaccepteerd, mits daarover alsnog van een ononderbroken praktijk van 25 jaar blijk wordt gegeven. 
Omdat de totaalsom van deze recognities voor de gehele Meierij een substantieel bedrag uitmaakt, terwijl 
deze voor de betrokken dorpen geen nut hebben, adviseert de Raad daarentegen deze alsnog af te schaffen.  
642  NA, SG 3429, fo. 449v-450r, 26 november 1729; RvSt. 224, fo. 1104r-v, 14 september 1730; BHIC, 
RRGD 28, fo. 71v-81v, 13 september 1730; LTK 53, ongefolieerd, afschrift resolutie RvSt van 8 juni 1734 met 
insertie resolutie SG van 4 juni 1734; GPB 6, 601-603 (resolutie SG van 27 juni 1727), 1261-1263 (resolutie 
RvSt van 8 juni 1734).
643  Zie 3.3.10.9.2.
644  Zie 3.3.7.
645  Zie ook: Huiskamp, ‘Op de snijtafel’, 101-102.
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3.3.10.2 De introductie van het toezicht op de rekeningen door de Leen- en 
Tolkamer
Voor de Meierij blijken de maatregelen van 1724 ondanks hun tal en gestrengheid on-
voldoende. 

“Nu de Meijerie van ‘S Hertogenbosch is gebragt tot een bijna onuitspreekbare ar-
moede en elende steeken de abuisen en excessen, die aldaar begaan sijn, en nog begaan 
worden tot verdere totale ruïne van veele goede Ingeseetenen, en onder anderen voor al 
die begaan worden in de administratie en uitgaaf der gemeentenspenningen, Soo in het 
oog, dat hoewel bij resolutie van U Ho: Mo: van den 20 September 1724, al in veel op-
sigten daar tegen voorsien is, egter nog nader remedie nodig is”, zo begint de Raad van 
State 20 juni 1727 zijn advies aan de Staten Generaal met een pleidooi voor aanvullende 
maatregelen.646 

25 Juni 1727 nemen de Staten dit pleidooi over. Centraal daarin staat een nieuwe vorm 
van controle in de vorm van een toetsing van de ontwerp-dorpsrekeningen door de 
Leen- en Tolkamer. De Staten Generaal formuleren deze toetsing in een opdracht aan de 
plaatselijke secretarissen om de concept-rekeningen aan die Kamer ter controle in te zen-
den; de Kamer zelf spreekt over die toetsing als haar door de Staten “gedemandeerd”.647 
Die toetsing kan uitmonden in een bemerking van de Kamer, de remarque, die, behou-
dens nog in te stellen bezwaar, tot royement van een in een rekening opgenomen uitgave 
dient te leiden. Als synoniem voor het begrip “remarque” wordt, zij het in veel mindere 
mate, ook “apostille” gebruikt.648 

De secretarissen in de Meierij wordt opgedragen de rekeningen, nadat zij deze op ba-
sis van de administratie van de rendanten hebben geconcipieerd, vóór hun plaatselijke 
afdoening eerst in concept ter controle aan de Leen- en Tolkamer in te zenden. Die Ka-
mer toetst dat concept dan aan de volgende punten: 1. is het opgesteld overeenkomstig 
de vastgestelde modellen, 2. is het eventuele overschot van de voorafgaande rekening 
volledig als ontvangst geboekt, en 3. zijn posten opgenomen die strijdig met hogere re-

646  NA, RvSt 215, fo. 679v-683v; 561, ongefolieerd, 20 juni 1727. De Raad van State komt tot dit advies in 
het kader van een breder onderzoek naar verschillende uitvoeringsmaatregelen ten behoeve van de resolu-
tie van de Staten Generaal van 24 september 1724. In zijn resolutie van 20 juni doet hij twee zaken af: eerst 
een nadere voorziening omtrent onder meer de afschrijving van verlaten hoeven en landerijen van het ver-
pondingskohier, waarna hij zijn advies over de rekeningentoetsing door de Leen- en Tolkamer formuleert. 
Het eerste leidt tot een afzonderlijke publicatie van de Raad van State, gepubliceerd in GPB 6, 1209-1210. 
Andere maatregelen die de Raad ter uitvoering van de resolutie van 20 september 1724 invoert, zijn gepu-
bliceerd in GPB 6, 1210-1223. 
647  BHIC, LTK 92, fo. 200v-203r,  8 juli 1749. Zie hierover verder 1.3.3.9.
648  Santvoort, Handschrift 13, 26, s.v. Appostillen en 244, s.v. Remarques verwijzen beide naar een resolu-
tie van de Raad van State, waarin sprake is van de “Appostillen en Remarques van de Leen- en Tolkamer”. 
Een kopie van deze resolutie in: BHIC, LTK, 58 op datum van de resolutie. Zie voor Handschrift 13: 3.4.3.2 
en 3.4.3.3.  
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gelgeving zijn. Verder dienen de rekeningen te worden gecontroleerd - de Staten achten 
dit zelfs nadrukkelijk het belangrijkste aspect van die controle - op de aanwezigheid van 
“blinde posten, gratuiteiten” (niet onderbouwde respectievelijk onjuist gemotiveerde 
posten), dan wel “recognitien” die vallen buiten de vaste en eerder door de Staten vast-
gestelde jaarlijkse financiële toekenningen dan wel niet gebaseerd zijn op een ongestoor-
de praktijk van 25 jaar. Die toetsing dient te geschieden aan de hand van de plakkaten, 
ordonnanties, reglementen en de haar “bekende resoluties of ordres van het Land”. In 
dat  “bekende” ligt bij twijfel of onduidelijkheid over de rechtsgrond en rechtmatigheid 
van een in een rekening opgenomen uitgave, zo blijkt ook uit de praktijk van de toet-
sing, het beginsel van passieve rechtsvinding besloten. De bewijslast voor de juistheid en 
rechtmatigheid van de in een rekening opgenomen posten berust primair bij de plaatse-
lijke autoriteiten, die met het sluiten van de rekening zijn belast.

Zonder het fiat van de Kamer mogen geen rekeningen worden vastgesteld; posten 
waarbij de Kamer een remarque heeft geplaatst blijven buiten die vaststelling, tenzij in 
een door belanghebbende te initiëren beroepsprocedure de Raad van State ten aanzien 
van posten van f 50 en hoger en de Leen- en Tolkamer bij lagere bedragen daartoe als-
nog toestemming verleent. 

Die toetsing door de Leen- en Tolkamer is op documentniveau overigens beperkt tot 
de rekeningen zelf, omdat uit een oogpunt van kostenbesparing de (doorgaans vele) bij-
lagen bij de rekeningen niet behoeven te worden meegestuurd. Ook de tijd, die de Ka-
mer voor de toetsing wordt gegund is beperkt: na veertien dagen kunnen de rekeningen 
weer worden opgehaald. De onderzoekskosten bedragen f 12 per rekening, door de des-
betreffende plaats aan de Kamer te voldoen. 

Na de toetsing dienen belangstellenden ter plaatse de gelegenheid te hebben om ge-
durende veertien dagen in de plaatselijke secretarie de concept-rekening in te zien en 
daarvan  op eigen kosten extracten vorderen, iets wat de secretaris niet mag weigeren. 
Die terinzagelegging dient, waar geen vaste dag voor het afhoren bestaat, publiekelijk 
te worden aangekondigd. Ten slotte volgt een stevige boete: handelen in strijd met deze 
regels maakt de vaststelling van de rekening nietig, terwijl degene wie dat te verwijten is 
een boete van f 50 verbeurt.649

Volgens de plakkaten van 1724 en 1727 dienen volledige concept-rekeningen ter toet-
sing aan de Leen- en Tolkamer te worden ingezonden. Volledigheid betekent niet alleen 
volledigheid ten aanzien van de verschillende inkomsten en uitgaven, maar ook het ne-
gatieve en positieve saldo daarvan. Een afwijking daarvan leidt tot afwijzing. In uitzon-
derlijke gevallen is de Raad van State niettemin bereid daarop uitzondering toe te staan, 
zoals uit het volgende voorbeeld blijkt.

649  G.P.B 6, 601-603; Kappelhof, De belastingheffing, 171-172, en ‘Besturen op afstand’, 68-70. 
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Casus: de insolvente boedel van een dorpssecretaris 
De regenten van Stiphout melden de Raad van State nog geen gelegenheid te hebben 
gehad om het slot van de rekeningen betreffende de verponding, bede en gemene mid-
delen over de periode 1731 tot en met 1736 vast te stellen. Dit heeft alles te maken met 
de afwikkeling van de insolvente en geabandonneerde boedel van de overleden drossaard 
Pieter de Cort, die verschillende jaren ook de invordering van deze belastingen heeft uit-
gevoerd. Zolang nog niet vaststaat welke bedragen uit zijn boedel aan de gemeente kun-
nen worden toegewezen, verzoeken zij de Raad de concept-rekeningen zonder slot aan 
de Leen- en Tolkamer te mogen toezenden en al die sloten naderhand in de rekeningen 
over 1737 te mogen opnemen. De om advies gevraagde raad en rentmeester-generaal be-
vestigt dat het probleem inderdaad aan De Cort is toe te schrijven. Ook bevestigt hij dat 
de afwikkeling van diens boedel nog gaande is, zodat de sloten van zijn rekening niet 
aan de nieuwe collecteurs uitbetaald kunnen worden. Zijn advies is dan ook het verzoek 
toe te staan en zelfs te verruimen tot 1737, waarna alle sloten over 1731 tot en met 1737 
in de desbetreffende rekeningen over 1738 kunnen worden verantwoord. De eventuele 
permissie dienen de regenten wel ter Leen en Tolkamer te laten  registreren en er verder 
zorg voor te dragen, dat de rekeningen in kwestie uiterlijk binnen twee maanden naar 
die Kamer worden overgebracht. De Raad gaat hier 20 mei 1740 volledig in mee.650 

Het plakkaat van 1727 is in beginsel gericht op een toetsing van afzonderlijke rekeningen 
op jaarbasis. Al snel blijkt, dat de Leen- en Tolkamer de verschillende rekeningen over 
de dorpshuishouding, verpondingen, beden, en gemene middelen over een bepaald jaar 
ook in onderlinge samenhang beschouwt, alsmede ook de doorwerking van remarques 
in latere rekeningen monitort. Een remarque betekent niet altijd een vermaning tot di-
recte schrapping van een uitgavenpost. Er ontstaat een glijdende schaal van een verbod 
een uitgave te doen, het alsnog bij een volgende rekening gelegenheid geven om de le-
gitimiteit van een uitgave aan te tonen dan wel slechts een aanwijzing hoe het anders 
kan. Remarques leiden niet alleen plaatselijk tot beleidsaanpassingen, maar werken ook 
door als aanjager en katalysator van bijstelling van generiek beleid voor alle plaatsen in 
de Meierij. Al deze aspecten zijn herkenbaar in de hierna volgende bespreking van de 
toepassing en uitwerking van het  remarquesysteem.

Remarques hebben niet alleen voor het momentum van de desbetreffende rekening, 
maar ook voor daarna betekenis. Als zodanig zijn zij een precedent voor de toekomst.  

Naar aanleiding van de dorpsrekening van 1733 en 1735 van Eersel en die van Duizel 
respectievelijk Steensel van 1737 fixeert de Leen- en Tolkamer bij wijze van remarque het 
toegestane jaarlijkse bedrag aan verteringen door de regenten. Deze fixatie wordt door 

650  NA, RvSt 244, fo. 514r-515r,; BHIC, RRGD 30, fo. 341r-v, 19 april 1740.
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Santvoort als norm voor de jaarlijkse toetsing van de rekeningen voor deze dorpen in 
zijn Manuaal (1741) opgenomen.651 In het dorpsreglement van 1767 voor deze dorpen 
wordt in artikel 20 aan deze gefixeerde bedragen gerefereerd.652 Dit geschiedt op een ge-
lijkwaardige wijze als in dat reglement wordt verwezen naar resoluties van de Haagse 
overheid. Remarques hebben, behoudens de beroepsmogelijkheid daartegen, al met al 
kracht van wet. 

3.3.10.3 De eerste uitvoeringsjaren van het remarquesysteem
De eerste tranche concept-rekeningen, die door de dorpsbesturen aan de Leen- en Tol-
kamer moeten worden voorgelegd, zijn die over 1727. Deze komen vanaf 1728 daar op 
tafel. Er moet bij verschillende lokale besturen nog de nodige druk worden uitgeoefend; 
waar overreding faalt wordt het middel van gijzeling ingezet. De inzending geschiedt 
niet volgens een bepaald stramien of bepaalde volgorde, maar vanuit de gehele Meierij, 
zonder dat daarbij de indeling naar kwartieren van belang is. 

De eerste rekeningen, die worden onderzocht zijn die van Helvoirt. Het onderzoek 
van de Kamer duurt twee dagen, 4 en 6 september 1728. Die duur van twee dagen kan 
waarschijnlijk uit de aard van dat eerste onderzoek als leerproces om ervaring op te doen 
worden verklaard. 7 December 1728 zijn de rekeningen van Nieuwkuijk en Empel aan 
de beurt. Daarmee wordt een trend ingezet, waarbij, afhankelijk van de aangeboden 
hoeveelheid, per werkdag één of doorgaans meer rekeningen worden gecontroleerd. In 
1729 is de toestroom over het gehele jaar verspreid. 6 December 1729 worden de rekenin-
gen van vijf plaatsen besproken. Begin 1730 is er sprake van toenemende drukte, mede 
omdat de Kamer gehouden is om de controle binnen twee weken na ontvangst uit te 
voeren. Er zijn dan dagen waarop de rekeningen van vijf (5 en 12 januari), acht (19 en 
26 januari), zes (9 februari) en opnieuw acht plaatsen (18 februari) op de snijtafel van de 
Kamer komen. Daarna luwt de instroom weer.653 Rond augustus 1730 zijn verreweg de 
meeste rekeningen ontvangen èn onderzocht. Alleen van Hagoort ontbreken deze dan 

651  Santvoort, Manuaal II (1741), 79 (Eersel met verwijzing naar de remarque bij de rekening  1735, fo. 
19r), 73 (Duizel met verwijzing naar de remarque bij de rekening 1737, fo. 8v) en 270 (Steensel met verwij-
zing naar de remarque bij de rekening 1737, fo. 19r). 
652  Zie voor dit reglement 10.2.7. In dit artikel wordt trouwens voor Eersel anders dan in het Manuaal 
van Santvoort gerefereerd aan de dorpsrekening over 1733, fo. 24v.
653  Dit overzicht is gebaseerd op gegevens uit BHIC, LTK 318 (“Overzichten van de ontvangsten en uit-
gaven der dorpshuishoudingen over 1726-1728 met aantekeningen van examinatie en opmerkingen van de 
Leen- en tolkamer. 1728-1730. 1 pak”). Dit inventarisnummer bevat gegevens betreffende 69 dorpen, dat is 
twee derde van het totale aantal in de Meierij. De hier vermelde gegevens omtrent instroom en werkdruk 
zijn derhalve niet absoluut. Daarnaast laat het iets zien van de wijze waarop de Kamer zich op de controle 
voorbereidt. Bijgesloten zijn door haar vervaardigde uittreksels van de dorpsreglementen van Sint Oeden-
rode 1660 en Oirschot 1662, wat overigens wel opmerkelijk is, omdat dit laatste reglement formeel al in 1664 
is vervangen door een, zij het sterk daarop gelijkend, ander, zie Tabel 8.7. 
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nog. De rekeningen van de dorpen, die ressorteren onder de Nassause Domeinraad, zijn 
wel overgebracht, maar nog niet definitief gecontroleerd.654  

De verplichting tot tijdige overbrenging aan de Leen- en Tolkamer ligt bij de secreta-
ris en via hem ook bij het plaatselijk bestuur. In geval van nalatigheid ontvangen zij een 
aanschrijven van de raad en rentmeester-generaal, die hen alsnog tot spoedige inzending 
(met eindtermijn) maant. Bij die gelegenheid wordt hen bij verdere nalatigheid ook gij-
zeling aangezegd. Op enig moment besluiten rentmeester en Kamer deze herinnering 
niet meer te verzenden, maar de nalatige regenten en secretaris door tussenkomst van 
een deurwaarder direct te ’s-Hertogenbosch in een daartoe aangewezen herberg in gijze-
ling te nemen tot het moment van het herstel van hun nalatigheid.655

In haar inhoudelijke toetsing vat de Leen- en Tolkamer haar nieuwe taak met de no-
dige gestrengheid op, waarbij het onderscheid tussen acceptatie en royement van uitga-
ven scherp langs de kam van de normstelling van de Staten Generaal wordt geschoren. 
Die norm bevat geen overgangsperiode, zodat de gestrengheid van de toetsing door de 
gecontroleerden wordt ervaren als een alles-of-niets-situatie. Klachten blijven dan ook 
niet uit. Ook de Kamer loopt tegen uitvoeringsvragen aan, die zij vervolgens om uitleg 
aan de Raad van State voorlegt. Remarques betreffen in principe de rechtsgeldigheid en 
rechtmatigheid van afzonderlijke posten in een rekening, maar ook de wijze waarop de 
rekening als zodanig wordt opgesteld. De behandeling van bezwaren en vragen leidt bij 
de Raad van State niet altijd tot een oordeel over de remarque sec, maar vormt ook aan-
leiding tot nieuwe regelgeving. Dat kan zijn voor alleen het dorp in kwestie, voor alle 
dorpen tezamen dan wel een koerswijziging in het toetsingsstelsel als zodanig. In het al-
gemeen kan worden gezegd, dat door dit alles de toepassing en doorwerking van de re-
marques in een breder bestuurlijk-procedureel en beleidsmatig kader worden geplaatst. 
Ook geeft het aanleiding tot inhoudelijke verfijning en aanscherping van het nieuwe 
toezichtstelsel. 

Deze verschillende aspecten worden hierna geïllustreerd aan de hand van een overzicht 
van de verdere ontwikkeling gedurende de eerste uitvoeringsjaren. Daarnaast wordt aan-
dacht besteed aan enkele aselect gekozen thematische aspecten van die ontwikkeling. 
Deze bespreking geschiedt vooral vanuit het perspectief van de betrokkenheid van de 

654  Dit blijkt uit een dorpsgewijs ingerichte opgave van de in de dorpsrekeningen vermelde traktemen-
ten  en andere vergoedingen van de kwartierschouten en drossaards, zoals opgenomen in een bericht van de 
raad en rentmeester-generaal en Leen- en Tolkamer van 13 september 1730, BHIC, RRGD 28, fo. 71v-81v. 
Zie over dit overzicht ook hiervoor. De burgemeestersrekening over 1727-1728 van Eindhoven wordt 4 no-
vember door de Kamer gecontroleerd. De Wit, ‘Financiën en fiscaliteit’, 93. Zie over de aanleiding van deze 
uitgestelde controle 3.3.10.7.
655  BHIC, RRGD 477.
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Haagse overheid, dat is dus doorgaans het perspectief dat wordt gevormd als deze door 
de Leen- en Tolkamer dan wel door een door een remarque van die Kamer gelaedeerde 
de Raad om een beslissing vraagt. Dit overzicht beoogt niet meer dan een indruk te ge-
ven van de diversiteit, intensiteit, dynamiek en doorwerking waartoe het remarquesys-
teem aanleiding geeft. Uitputtend is het dus niet.656

De Raad van State zelf is trouwens de eerste, die het nieuwe stelsel met een concrete aan-
wijzing tot een royement toepast. Op zich is dit opmerkelijk, omdat hij in dat stelsel in 
principe uitsluitend als beroepsinstantie bij remarques van f 50 en hoger op de achter-
hand zit. Nog voordat de eerste concept-rekeningen van de dorpen bij de Leen- en Tol-
kamer ter toetsing moeten worden ingeleverd preludeert hij daarop door de Leen- en 
Tolkamer bij voorbaat een opdracht tot een royement te geven. 

Casus: de katholieke schoolmeester te Lommel
Aanleiding daartoe is een rapportage van de classis van Kempenland aan de Raad, dat in 
Lommel behalve door de gereformeerde in hetzelfde gebouw ook door een katholieke 
schoolmeester les wordt gegeven, dat de laatste daarvoor een jaarlijks salaris van f 100 uit 
de dorpskas geniet en de gereformeerde schoolmeester ondanks voorafgaande waarschu-
wingen die situatie niet wenst te beëindigen. Een intern onderzoek bij de Raad conclu-
deert, dat dit volstrekt strijdt met de uitgangspunten van het Schoolreglement (1655) en 
de plakkaten op de politieke reformatie, waarna de Raad de gereformeerde schoolmees-
ter vanwege zijn recalcitrante houding voor een periode van drie jaar schorst en bij de 
uitvoering hiervan vrijwel het hele bestuursapparaat in de Meierij betrekt. Uit dat laat-
ste blijkt wel de grote verbolgenheid van de Raad over deze situatie.657 De regenten van 
Lommel wordt aangezegd erop toe te zien dat alleen onderwijs wordt gegeven door een 
gereformeerde schoolmeester, de secretaris van Lommel “scherpelijk” verboden om bij 
het concipiëren van de dorpsrekening een uitgave van f 100 voor salaris van de paapse 
schoolmeester op te nemen, de raad- en rentmeester-generaal en de Leen- en Tolkamer 
opgedragen om bij de toetsing van die rekening zo nodig deze post alsnog te royeren 
en daarvan aan de Raad kennis te geven, de hoogschout van ’s-Hertogenbosch gelast op 
de situatie een wakend oog te houden en de nieuw te benoemen gereformeerde school-

656  Deze keuze is mede gebaseerd op Santvoort, Manuaal I (1741), 33 en 83-84, omdat de daarin gemaakte 
eigentijdse keuze het daaraan gehechte beleidsbelang ervan weerspiegelt. De beleidsdynamiek van de recht-
streekse discussies en contakten tussen dorpsbesturen en de Leen- en Tolkamer blijven hier onbesproken. 
657  De Raad kwalificeert het gedrag van de gereformeerde schoolmeester, die ondanks herhaald aandrin-
gen van de classis en zijn gecommitteerden naar de tiendverpachting in de Meierij de assistentie door een 
“paapse kærel” niet heeft beëindigd, als “ten hoogste verfoeyelijk” en ”een notoire en evidente vuiligheid”. 
De weinige gereformeerde kinderen worden “bloot gestelt (…) aan de arglistige verlijdingen van een paaps 
meester”. Zie voor de hoofdlijnen van deze kwestie ook: Roosenboom, De dorpsschool, 68-69. 
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meester de helpende hand te bieden, zijn eigen Tiendcommissie gelast de uitvoering van 
dit besluit te monitoren, terwijl als laatste de classis van Kempenland wordt verzocht 
voor drie jaar een gereformeerde vervangende schoolmeester voor te dragen.658 

In deze casus wordt duidelijk, dat de exclusieve positie van de Raad als beroepsinstan-
tie in royementszaken hem niet verhindert, zich ook bevoegd te achten om in dergelijke 
zaken vóóraf concrete aanwijzingen tot zo’n royement te geven. Uit de gegeven situatie 
is in ieder geval af te leiden, dat dit geldt als het belang om tegen een royement van de 
Leen- en Tolkamer beroep aan te tekenen niet opweegt tegen een algemeen en hoger ge-
acht  belang van de politieke reformatie. Dat dit voor de justitiabelen de beroepsmoge-
lijkheid bij voorbaat illusoir maakt, is voor hem kennelijk geen overweging. 

3.3.10.4 De inlevertermijn bij de Leen- en Tolkamer in de praktijk  
De nieuwe toetsingsregels zijn uniform en dus zonder onderscheid naar plaatselijke om-
standigheden, zoals omvang en relatieve draagkracht van de betrokken lokale entiteiten 
opgezet. Dit roept verzet op.

Als eerste doen drost en regenten van Gansoijen hun beklag bij de Staten Generaal over 
de in hun situatie moeizame en dure uitvoerbaarheid van de toetsing. Centraal in hun 
klacht staat “de kleijne importantie” van hun dorp, dat slechts bestaat uit 60 morgen 
land, drie “slegte woonhuijsjes” met een inwonertal van elf volwassen en vier onvolwas-
sen personen en een doorgaans onbewoond kasteel. Verder benoemen zij daartoe de 
relatieve bedragen die aan lasten moeten worden opgebracht.659 Op grond hiervan vra-
gen zij dispensatie van de verplichte overbrenging van hun rekeningen naar de Leen- en 
Tolkamer en van de onderzoekskosten van f 12. Ook verzoeken zij toestemming om de 
dorpsrekening samen met die over de verpondingen, beden en imposten op de dranken, 
bestiaal en hoornbeesten, alsmede over het hoofdgeld in één rekening te mogen opne-
men, mits de inkomsten en uitgaven van alle verschillende rekeningen in afzonderlijke 
hoofdstukken worden ondergebracht in een zodanige ordening, dat daaruit blijkt dat 
personele en reële omslagen niet met elkaar zijn vermengd en de verschillende gelden al-
leen voor het gecollecteerde doel zijn gebruikt.660 

Door de Staten hierover 18 augustus 1728 om advies gevraagd, wint de Raad van Sta-
te eerst preadvies in van raad en rentmeester-generaal. Deze vreest bij dispensatie van 
de verplichte inlevering precedentwerking en een hausse aan gelijksoortige verzoeken. 

658  NA, RvSt 217, fo. 93r-96v.
659  Aan verponding f 150, koningsbeden f 9-7-14, daarnaast de (niet gespecificeerde) kosten van de dorps-
huishouding en de kwartierlasten, alsmede in de personele lasten (bieren, wijnen en bestiaal) f 31-4-6 en ten 
slotte het hoofdgeld naar rato van het aantal personen. 
660  NA, SG 7741, 18 augustus 1728 in behandeling genomen door de Staten Generaal. 
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Daarbij vermoedt hij, dat het bij andere dorpen dan niet om een besparing op de on-
derzoekskosten, maar om allerlei andere redenen zal gaan. Daarmede legt hij indirect 
bloot, dat er bij vele dorpsbesturen grote weerstand tegen de verplichte controle door 
de Leen- en Tolkamer bestaat. Dispensatie raadt hij dus af. Daarentegen bepleit hij een 
differentiatie in de onderzoekstarieven. Hij baseert dit niet alleen op de grote verschil-
len in draagkracht van de dorpen (in dit verband vergelijkt hij Gansoijnen, “het alder-
kleijnste Dorpje in de Meierij” met een “groot Dorp, als bij exempel Oirschot”), maar 
ook op de omstandigheid, dat naar mate een dorp groter is ook zijn rekeningen om-
vangrijker en gecompliceerder zijn en dat daardoor ook de intensiteit van de controle 
per dorp aanmerkelijk verschilt.661 Dit leidt hem tot een voorstel tot kostendifferentiatie 
in vijf klassen naar rato van ieders aanslag in de verponding: bij een aanslag van onder f 
300: f 6, vanaf f 300 tot f 600: f 12, vanaf f  600 tot f 1200: f 18 en vanaf f 1200: f  24. Over 
het verzoek om te kunnen volstaan met één rekening, adviseert de rentmeester gema-
tigd positief. Hij verwerpt het verzoek om de verschillende rekeningen als afzonderlijke 
hoofdstukken in één totaalrekening op te nemen. Wel stelt hij voor toe te staan, dat de 
verschillende rekeningen in één band worden opgenomen, mits iedere rekening met een 
eigen eindsaldo (“slot”) wordt opgemaakt en dat voor de gecombineerde rekeningen een 
termijn van uiterlijk anderhalf jaar na ommekomst van de periode waarop deze betrek-
king hebben voor de inlevering aan de Leen- en Tolkamer wordt vastgesteld. 

De Raad van State neemt dit preadvies op beide onderdelen geamendeerd over als zijn 
advies aan de Algemene Staten. Centraal daarin staat zijn conclusie, dat het de verzoe-
kers vooral om de voor hen relatief hoge onderzoekskosten te doen is en de Leen- en 
Tolkamer een vergoeding voorstelt die overeenstemt met de werkdruk van de toetsing.662 
Voor wat betreft het laatste stelt de Raad een nog gedifferentieerder tarief voor: bij een 
aanslag in de verponding van onder f 300: f 3, vanaf f 300:  f 6, vanaf f 600: f 12, vanaf f 
1200: f 20 en vanaf f 2000: f  24. Voorts adviseert hij, dat de rekeningen uiterlijk binnen 
twee jaar na het jaar waarop zij betrekking hebben bij de Leen- en Tolkamer dienen te 
worden ingediend en de raad en rentmeester-generaal wordt gemachtigd om de nalatige 
regenten en secretarissen daartoe middels gijzeling op eigen kosten alsnog te dwingen. 
Ten slotte volgt hij het voorstel van de rentmeester tot afwijzing van het verzoek om alle 
rekeningen als hoofdstuk in één rekening te mogen onderbrengen. Alle rekeningen be-
horen volgens de modellen van het besluit van 20 september 1724 te worden opgesteld 

661  Hij baseert dit ook op de eerste ervaringen van de Leen- en Tolkamer met het onderzoek van de eer-
ste rekeningen, waarbij hij het desbetreffende onderzoek van die van Helvoirt met name noemt. Ook stelt 
hij, dat die intensiteit mede afhankelijk is van de hoeveelheid remarques. In het geval van Helvoirt zijn er 
dat al vele. 
662  Voor Gansoijen, zo meent de Raad, zijn de vaste onderzoekskosten ad f 12 in relatie met de door dit 
dorp op te brengen jaarlijkse verponding van f 115 en de gemene middelen tot minder dan de helft van dat 
bedrag een extra uitgave en daarmee inderdaad een te hoge belasting.    
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en per rekening ook met een afzonderlijk slot te worden gesloten. Wel wijzen zij op de 
mogelijkheid, de verschillende  rekeningen over dezelfde periode in één band te combi-
neren.. De Staten Generaal nemen 15 juni 1729 dit voorstel ongewijzigd over.663 

Met name het in tijd gelimiteerde moment van inzending en de daaraan gekoppelde 
gijzeling op eigen kosten blijken een teer punt te zijn. Zowel de kwartierschout van Peel-
land als de gecommitteerden van het kwartier van Kempenland tekenen bij de Staten 
Generaal bezwaar aan en doen voorstellen tot aanpassing. De kwartierschout vraagt voor 
de rekeningen over 1727 om een extra uitstel van vier tot zes maanden, de gecommit-
teerden van Kempenland zelfs om een uitstel van twee tot vier jaar.664 Voor het gebruike-
lijke advies van de Raad van State brengt de raad en rentmeester-generaal een preadvies 
uit. Het verzoek van de kwartierschout brengt hij terug tot een vergissing. De eerste re-
keningen moeten pas uiterlijk pas  half maart 1730 naar de Leen- en Tolkamer worden 
overgebracht. Er is daarvoor dus gewoonweg nog voldoende tijd beschikbaar. Van het 
verzoek van de gecommitteerden van Kempenland maakt hij daarentegen gehakt. In fei-
te betoogt hij, dat hun verzoek alleen maar is gebaseerd op de omstandigheden die aan-
leiding voor de maatregelen van 1724 en 1727 zijn geweest. Het verzoek zet hij dan ook 
eenvoudig weg als oppositie daartegen. Naar zijn mening toont het tevens de geringe 
bereidheid van plaatselijke regenten aan om ook andere voorschriften toe te passen.665 

663  NA, SG 3426, fo. 171r-v, 18 augustus 1729, 3428, fo. 505v-507r, 15 juni1729 (kopie van deze resolutie in 
BHIC, LTK 51); RvSt 218, fo. 958r-959r, 23 augustus 1728, 220, fo. 604v-605r, 10 juni, fo. 638r-639v, 21 juni 
1729, 561, ongefolieerd, 10 juni 1729;  BHIC, RRGD 28, fo. 198r-200v (missive RRGD), november 1728. 
Naast zijn advies aan de Staten Generaal stelt de Raad 10 juni 1729 op voorstel van de raad en rentmeester-
generaal ook een verdeelsleutel per zes gulden voor de door de dorpen te betalen toetsingskosten vast: voor 
de raad en rentmeester-generaal f 1-9-0; de drie leenmannen, per leenman 19 stuivers, dus tezamen f 2-17-0, 
de griffier f 1-9-0 en de huissier of kamerbewaarder 5 stuivers. In de resolutie van 15 juni 1729 staan de Staten 
Generaal het bestuur van Gansoijen ook nog voor negen jaar vanaf 1728 een reële omslag van 1¼ verponding 
toe, mits deze concessie binnen twee maanden ter Leen- en Tolkamer wordt geregistreerd; het dorpsbestuur 
had om een fiat tot een reële omslag van  1½  verponding voor tenminste tien jaar gevraagd, maar de raad 
en rentmeester-generaal brengt dat in zijn preadvies terug tot de nadien toegestane omslag. 
Santvoort, Manuaal I, 33, refereert ten aanzien van de tarifering ook aan een resolutie van de Staten Gene-
raal van 21 juli 1729. Er is daarbij wellicht sprake van een abuis in de datering. In het resolutieregister van de 
Staten Generaal is onder deze datum geen resolutie met deze inhoud aangetroffen.  
664  De kwartierschout van Peelland vraagt ook degenen, die aan een dorp geld hebben geleend of nog 
zullen lenen te gelasten hun rentevordering overeenkomstig de geldende regelgeving op te stellen en hun 
vordering ter secretarie onder het nummer waaronder deze ter Leen- en Tolkamer is geregistreerd te laten 
aantekenen. Hierop besluiten de Staten Generaal, dat, anders dan voorgesteld, de secretarissen de rentekwi-
tanties hebben te nummeren volgens de registratie ter Leen- en Tolkamer (een kopie daarvan is ieder dorp 
ter beschikking gesteld) en dat de regenten voor de toekomst verplicht zijn de kwitanties (naar het te Vught 
al gebruikelijke model) te laten drukken en de secretaris deze dient in te vullen en te nummeren om door 
de rente-heffers te worden ondertekend. Ook dit besluit gaat terug op het preadvies van de raad en rent-
meester-generaal. De kennelijke  poging een deel van de administratieve last bij derden te leggen, mislukt.
665  In dat verband wijst hij er op, dat in veel plaatsen van het kwartier van Kempenland de administra-
tie van de borgemeesters en beurmeesters pas laat kan beginnen, omdat hen door de regenten niet volgens 
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Verder bestrijdt hij de opvatting van vele regenten, dat alleen de borgemeestersrekenin-
gen en niet die van verpondingen, beden en gemene middelen voor onderzoek bij de 
Leen- en Tolkamer zouden moeten worden ingeleverd. Dit laatste is des te meer noodza-
kelijk omdat in die rekeningen dezelfde fouten en buitensporigheden voorkomen als in 
de borgemeestersrekeningen.666  Ook noemt hij het verzoek “t’eenemael absurd”, omdat 
de crediteuren niet vier jaar lang op betaling van hun vordering zullen willen wachten 
en tot incasso zullen overgaan, terwijl de borgemeesters en collecteurs door uitstel veel 
te lang met de verantwoordelijkheid voor hun administratie belast zullen blijven. Ten 
slotte vindt hij het verzochte uitstel niet nodig, omdat de dorpsrekeningen van verschil-
lende “van de armste, en de slegste Dorpen” van het kwartier al naar de Leen- en Tolka-
mer zijn overgebracht. Niettemin wil de rentmeester enig soelaas bieden: een uitstel van 
drie maanden voor de rekeningen over het kalenderjaar 1727. 

De Raad zendt dit preadvies als zijn advies aan de Staten Generaal, die 31 januari 1730  
toestaan, dat voor één keer, alléén voor de rekeningen over 1727, de periode waarna gij-
zeling mag worden toegepast met vier maanden wordt verlengd, waarmede dus een fei-
telijk uitstel voor die termijn wordt toegestaan.667 

 
Naast deze algemene oprekking van de inlevertermijn, blijkt er ook in bijzondere indivi-
duele gevallen ruimte voor enig uitstel. De volgende voorbeelden illustreren dit. 

Casus 1: de ambtelijke erfenis van de secretaris van Haaren, Berkel, Enschot en Heukelom
De gezamenlijke regenten van Haaren, Berkel, Enschot en Heukelom en hun aller in 
1728 nieuw benoemde secretaris vragen de Staten Generaal uit vrees voor gijzeling om 
een extra jaar tijd voor het inzenden van hun rekeningen aan de Leen- en Tolkamer. Als 
reden voeren zij aan dat de vorige secretaris sedert de invoering van het toetsingsstel-
sel nog geen rekeningen heeft opgemaakt, zijn opvolger daarmee nu bezig is, maar dat, 

voorschrift de “behoorlijke Kohieren, ofte Gaarboeken, alsmede de Lijsten, volgens welcke (zij) de betalinge 
der interessen, en andere Doprslasten moeten doen” binnen zes weken, maar pas na vele maanden ter hand 
worden gesteld. Dit veroorzaakt allerlei kosten, maakt een zorgvuldig functioneren van de borgemeesters en 
beurmeesters lastig, zo niet onmogelijk, terwijl de crediteuren van het dorp niet op tijd hun vordering kun-
nen innen, wat weer leidt tot kostbare invorderingsmaatregelen.
666  Ter illustratie haalt hij ‘het geval van Geldrop’ aan. Aldaar waren “sedert eenige jaeren geen Reke-
ningen van de Gemeene Middelen” opgemaakt. Nadat dit op bevel van de Raad van State (besluit van 5 
augustus 1728) wordt gecorrigeerd, blijkt het totale saldo van de desbetreffende rekeningen zodanig, dat ge-
durende een jaar geen nieuwe omslag voor de gemene middelen nodig is. Zonder nadere specificatie stelt 
de rentmeester dat in veel plaatsen in de Meierij “seer vele Rekeningen van die natuur nogh niet opgenoo-
men, nog geslooten sijn”.  
667  SG 3429, fo. 453r-454r, d.d. 29 november 1729, 455v-456v, 1 december 1729, 3431, fo. 88v-89v, 31 januari 
1730; NA, RvSt 222, fo. 12v-13r, 5 januari, fo. 32r-v, 11 januari, fo. 104r-v, 25 januari, fo. 135r-136v, 3 februari 
1730 (kopie hiervan in: BHIC, LTK 51), 562, ongefolieerd, 25 januari 1730; BHIC, RRGD 28, fo. 20r-22r,  
30 december 1729, fo. 22v-23v, 9 januari 1730. 
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mede door het overlijden van een aantal rendanten, verschillende documenten in het 
ongerede zijn geraakt.668  

De Staten vragen hierop 20 december 1729 advies aan de Raad van State, die het ver-
zoek om preadvies doorzendt naar de raad en rentmeester-generaal. Deze gaat er van uit, 
dat de aanleiding van het verzoek moet worden gezocht in de traagheid en nonchalance 
van de vorige secretaris, waardoor zijn opvolger niet aan de gestelde inlevertermijn kan 
voldoen. Eén jaar uitstel vindt hij echter te veel, omdat de rekening van Haren over 1722 
en die van de drie andere dorpen over 1725 inmiddels al zijn vastgesteld. Drie maanden 
moeten daarom voldoende zijn, mits de toestemming zo spoedig mogelijk ter Leen- en 
Tolkamer wordt geregistreerd op straffe van dat bij nalatigheid de rentmeester hen als-
nog tot het overbrengen van de rekeningen door gijzeling mag dwingen. De Raad van 
State concretiseert dit preadvies in een precieze datum door een uitstel tot uiterlijk 1 juli 
1730 te adviseren, waarmee de Staten Generaal 8 februari 1730 instemmen.669

Casus 2: misverstanden en slordigheden in Cromvoirt
Een vergelijkbare, vrijwel onvermijdelijke coulance wordt ook de regenten van Crom-
voirt gegund. Na de borgemeestersrekening over 1727 binnen de gestelde termijn aan 
de Leen- en Tolkamer te hebben ingezonden, vragen zij de Staten Generaal zes maan-
den uitstel voor de rekeningen van de verpondingen, beden en gemene middelen. Zij 
excuseren zich daarbij voor het feit aanvankelijk te hebben gemeend dat de inzendplicht 
alleen voor de eerste en niet voor de andere rekeningen zou gelden. De Leen- en Tol-
kamer heeft hen op die vergissing gewezen. Probleem is echter, dat als gevolg van eerst 
kort daarvoor bijgelegde onenigheden en processen tussen de regenten en de geërfden 
verschillende achterstallige rekeningen nog moeten worden gesloten, voordat die over 
1727 aan de Kamer kunnen worden overgezonden. Daarvoor hebben zij een uitstel van 
zes maanden nodig. Om dit binnen die termijn te kunnen klaren, vragen zij tevens toe-
stemming om de collecteurs, die vóór 1 maart aanstaande hun collectboeken met bijla-
gen nog niet hebben ingeleverd daartoe met gijzeling te mogen dwingen. 

Het onderzoek van de raad en rentmeester wijst uit, dat in Cromvoirt al sedert 1712 
de rekeningen in kwestie niet meer zijn gesloten. Naar informatie van de plaatsvervan-
gend secretaris is hiervan de reden, dat de collecteurs van de verpondingen en de beden 

668  Die vorige secretaris is Johan Althoffer, overleden eind oktober 1728. Zijn opvolger Cornelis Segbroek 
is in 1728 tot eerste afzonderlijk secretaris van deze vier dorpen aangesteld. Daarvoor is het secretarisambt 
aldaar vervuld in combinatie met dat van de vrijheid Oisterwijk, Udenhout, de dingbank, de Eninghe van 
Oisterwijk en van de kwartiervergadering. Fasel, Inventaris van de archieven der gemeente Haaren 1597-1943, 
Inleiding, 9. Zie hierover ook 2.4.9.
669  NA, SG, 3431, fo. 110r-v, 8 februari 1730, 7745, 20 december 1729; RvSt 221, fo. 1396r-v (met kopie re-
solutie SG van 20 december 1729), 222, fo. 116r, 30 januari, fo. 142v-143r, 6 februari 1730, 562, ongefolieerd, 
6 februari 1730; BHIC, RRGD 28, fo. 33v-34r, 28 januari 130.
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(en wellicht ook die van de gemene middelen) meer ophalen dan strikt genomen voor 
de betaling van die belastingen nodig is. Zij zijn echter niet bereid om hun administratie 
te overleggen, terwijl de regenten hen daartoe niet dwingen. Het overschot moet, naar 
verluidt, inmiddels zo hoog zijn opgelopen, dat daaruit ten minste twee jaaraanslagen in 
de verponding kunnen worden betaald. De rentmeester onderkent enerzijds het belang 
van de afdoening van de rekeningen, maar voorziet anderzijds dat daarvoor tijd nodig is, 
omdat ook de andere dorpszaken behoren door te gaan. Op de door de verzoekers geme-
moreerde conflicten als oorzaak gaat hij trouwens niet in. Hij adviseert ten slotte met het 
verzochte uitstel in te stemmen, mits men zich daarna stipt aan de voorschriften houdt. 

De Raad van State neemt dit preadvies over. Hoewel hij niet twijfelt aan de goede wil 
van de verzoekers, verwijt  hij hen wel slordigheid in het niet-houden van de collecteurs 
tot het doen van hun rekeningen. De Staten Generaal gaan 8 februari 1731 hierin mee.670 

3.3.10.5 De introductie van een hardheidsclausule
De Leen- en Tolkamer voert, zoals gezegd, haar toetsing binnen het door de Staten Ge-
neraal gegeven kader in een grote mate van gestrengheid uit. Kritiek en protest van de 
gecontroleerden en gelaedeerden blijven dan ook niet uit. Het leidt ook tot werklast bin-
nen het huis van de Haagse overheid. De Raad van State trekt daar lering uit en maant 
tot coulance. 

Het keerpunt is de omvangrijke kritiek van de Kamer op de rekeningen van Oir-
schot en Best over 1727 betreffende het dorpshuishouden, de verpondingen, de beden, 
de hoorngelden, de bezaaide morgen, dranken en geslacht. Die kritiek richt zich op in 
nogal wat posten opgenomen onjuistheden en onderlinge tegenspraak, reden waarom zij 
in totaal een bedrag van enkele honderden guldens schrapt. De regenten van de vrijheid 
protesteren eind januari 1731 hierover direct bij de Raad van State. Ook stellen zij de be-
voegdheid van de Leen- en Tolkamer ter discussie. Verder zinspelen zij op een relatieve 
bestuurlijke zelfstandigheid op basis van verleende privileges en het door de Staten Ge-
neraal vastgestelde dorpsreglement van 11 maart 1664. 671 Ook beklagen zij er zich over, 
dat de Leen- en Tolkamer zonder hen te horen tot een oordeel is gekomen, waardoor 
zij in hun omvangrijke gemeente met ruim duizend gezinnen in opspraak zijn gebracht 
zonder iets onbehoorlijks te hebben gedaan.

In zijn advies hierover gaat de raad en rentmeester-generaal, mede na overleg met de 

670  SG 3431, fo. 109v-110r, 8 februari 1730, 7746, 9 januari 1730; RvSt, 222, 40v-41r, 12 januari (met inser-
tie van resolutie SG van 9 januari 1730), 6 februari 1730, 562, ongefolieerd, 6 februari 1730; BHIC, RRGD 
28, fo.32v-33r, 26 januari 1730.
671  Met name benoemen zij privileges van keizer Maximiliaan van 4 januari 1483 en van Albert en Isabella 
Clara Eugenia van 24 november 1614. Zie over de doorwerking van het privilege van 1483 in de organisa-
tie van het plaatselijk bestuur elders in deze studie, 2.3.3.2.2, 2.3.4.3, 2.4.5,. 4.10.4.3, 5.3.2., 5.3.3., 6.4.2.1.4, 
6.4.2.1.6, 6.4.2.1.8, 6.4.2.2.2., 7.4.9 en 7.5.5.1 en 9.2.18.; zie voor het reglement 10.2.18.
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Leen- en Tolkamer, omstandig en verwijzend naar relevante regelgeving vooral in op 
de inhoudelijke motieven die de Kamer tot haar op- en aanmerkingen hebben geleid. 
Daarnaast tekent hij aan, dat de regenten zich niet hebben gehouden aan het voorschrift 
om zich bij remarques van minder dan f 50 uitsluitend tot de Leen- en Tolkamer te wen-
den. Voorts stelt hij ter discussie of betaalopdrachten van de regenten, die strijdig zijn 
met Haagse regelgeving, wel als rechtsgeldig kunnen worden beschouwd. Verder vestigt 
hij er de aandacht op, dat uit het plaatselijke reglement van 1664 is af te leiden in welke 
mate de Staten Generaal bij de vaststelling ervan die privileges hebben betrokken en la-
ten doorwerken.672 Ten slotte wijst hij er op, dat bij de opdrachten geen beroep op de 
door de regenten bedoelde privileges is gedaan en dat die privileges bij de Leen- en Tol-
kamer niet bekend zijn.673  

Deze kwestie, gepaard aan al eerder opgedane ervaringen met het nieuwe stelsel, 
confronteert de Raad van State met lastige uitvoerings- en rechtsvragen, alsmede op-
nieuw met onvrede, met name over remarques die betrekking hebben op al te com-
fortabel geachte traktementen. Het brengt de Raad tot nieuwe inzichten, waarbij een 
synthese wordt gezocht om het stelsel zowel veilig te stellen als beter realiseerbaar, lees 
geaccepteerd(er) te krijgen. Na over het bericht van de rentmeester intern advies van 
twee van zijn leden, de thesaurier-generaal en de secretaris te hebben ingewonnen, komt 
de Raad 18 januari 1732 tot een veelzijdig besluit, waarin - anders dan eerder - beleids-
matige aspecten meer dan alleen maar strikte handhaving de boventoon voeren. Of hij 
zich hierbij ook verstaan heeft met de Staten Generaal als hoogste wetgever is onbekend. 

Voor alles complimenteert de Raad de Leen- en Tolkamer  met de nauwkeurige en 
zorgvuldige manier van haar rekeningenonderzoek.674 Verder bevestigt de Raad dat het 
nog steeds de intentie is, dat alle overtredingen van Haagse regelgeving moeten worden 
tegengegaan, in het bijzonder ten aan zien van uitgaven, die niet op formele besluiten 
of een ononderbroken praktijk van 25 jaar zijn gebaseerd. Ook verzekert hij de Leen- 
en Tolkamer in de precieze uitvoering van haar taken en haar “trouwen iver” in dezen 
te blijven ondersteunen. Na deze laudatio komt echter de vermaning: ook ten opzichte 
van de rekeningen, waarin vele en grove fouten en excessen zijn geslopen, moet niet tot 
het uiterste het verleden worden gecorrigeerd, maar dient juist met “eenige moderatie 
en aequitijt naar omstandigheden van zaaken” te worden geoordeeld. De Raad acht dit 
noodzakelijk ter voorkoming van vele bezwaren en klachten en van de daarmee gepaard 
gaande kosten. Ook oordeelt hij het van belang om vooral door middel van “zagtigheijt 
en billikheijt” uiteindelijk tot het fundamentele doel van de controle te komen, namelijk 
rekeningen, die alle op dezelfde manier zijn ingericht en voorkoming van alle fouten en 

672  De rentmeester werkt dit overigens niet verder uit.
673  BHIC, RRGD 28, fo. 121v-126r.
674  De Raad spreekt in dit verband zonder voorbehoud over “oplettentheid, exactitude, en cordate behan-
deling (…), in het visitereeren en examineeren der Reekeningen”.
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excessen uit het verleden.675 Na de introductie van deze hardheidsclausule als overgangs-
maatregel erkent de Raad echter de onmogelijkheid om door de grote verscheidenheid 
van de posten in de rekeningen voor de toetsing een gedetailleerd voorschrift te geven. 
Hij stelt daarom als algemeen kader alleen een tweetal uitgangspunten vast, te weten 
dat herstel in de rekeningen overeenkomstig de vigerende regelgeving wordt beoogd en 
moet worden bevorderd en dat het aan de prudentie van de Leen- en Tolkamer wordt 
overgelaten om in dezen naar bevind van zaken te handelen.676 In feite trekt de Raad 
een nog grotere wissel op de Kamer dan in eerste instantie al van haar werd gevergd.677 

Tot slot van dit besluit stelt de Raad inzake de initiële klachten over de remarques zelf 
eerst een voorlopige voorziening voor het traktement van respectievelijk de kwartier-
schout en de drossaard vast. De afdoening van de bezwaren over de remarques betref-
fende de posten van minder dan f 50 verwijst hij terug naar de Leen- en Tolkamer. Voor 
de afhandeling van de bezwaren over de geroyeerde posten van f 50 en hoger kunnen de 
regenten bij de raad en rentmeester-generaal een overzicht indienen met opgave van de 
posten in kwestie (met extract daarvan uit de rekening), de remarques dienaangaande en 
hun (zo kort mogelijk geformuleerd) verweer, die dat overzicht, voorzien van zijn com-
mentaar, aan de Raad dient toe te zenden.

In de verdere behandeling van de door de Raad van State naar de regenten van Oir-
schot terugverwezen bezwaren is deze nieuwe aanpak, handhaving met coulance, al 
zichtbaar. Over het royement van de uitgaven onder f 50 wordt rechtstreeks tussen die 

675  Deze beleidsaanwijzing wordt inderdaad een beleidsnorm bij de toetsing door de Leen- en Tolkamer. 
In een advies van de raad en rentmeester-generaal van 15 april 1737 aan de Raad van State naar aanleiding 
van een protest van de regenten van Tilburg over remarques van de Leen- en Tolkamer bij de concept-re-
kening over 1731 refereert hij zonder bronvermelding aan deze aanwijzing als toetsingsnorm. BHIC, RRG 
30, fo. 75v-86r. 
676  Resolutie van de Raad van State van 18 januari 1732; kopie in: BHIC, LTK 52, ongefolieerd. Anders 
dan Weijters, ‘De totstandkoming’, 29, veronderstelt, is het minder waarschijnlijk dat de Raad van State in 
dit besluit alleen een uiting van zijn welwillende gevoelens ten opzichte van de Meierijse dorpsbesturen in 
hun moeilijkheden na de resolutie van de Staten Generaal van 25 juni 1727 laat zien. Eén van de achterlig-
gende drijfveren is ongetwijfeld geweest het proberen in te dammen van een door een strenge toepassing 
van dit besluit ontstane onvrede bij betrokkenen. En onvrede is het laatste wat de  Haagse overheid beoogt, 
zeker niet bij functionarissen, die in feite regionale en plaatselijke steunpilaren van dat beleid geacht worden 
te zijn, de (kwartier)schouten. De achtergrond van dit besluit is daarom beslist strategisch-opportunistisch 
te noemen. De remarques van de Leen- en Tolkamer hebben immers voor een deel betrekking op door hen 
genoten traktementen en andere vergoedingen. 
677 Als hulpmiddel voor de toetsing ontwikkelt Johan Cornelis Santvoort, griffier van ’s-Hertogenbosch 
en leenman ter Leen- en Tolkamer op basis van een door hem bijeengebrachte documentatie ten behoeve 
van het “Comptoir der Domeynen” een “Woorde-boek”. Dit “Woorde-boek” vormt de grondslag voor het 
in 1741 (met octrooi van de Staten Generaal van 22 juni 1740) in druk uitgegeven Manuaal of Woorden-boek, 
Alleen Betrekkelyk tot alle de Rekeningen van de Steeden, Vryheden, en Dorpen in de vier Quartieren van de Mey-
erye van ’s Hertogenbossche”, zowel ten gebruike van de Leen- en Tolkamer als “ten nutte van het Gemeen”. 
Niet zonder trots citeert Santvoort in het voorwoord de laudatio van de Raad, maar laat diens vermaning 
weg. Zie verder over dit Manuaal 3.4.3.
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regenten en de Leen- en Tolkamer overleg gepleegd. Centraal staat daarbij de door de 
eersten genoten vergoeding bij de invordering van de landsbelastingen. Afgesproken 
wordt dat de blokkade van de Kamer daarop wordt opgeheven. Voor de toekomst stelt 
de Kamer hen echter voor om akkoord te gaan met een jaarlijkse vergoeding aan trak-
tement en werkzaamheden binnen de vrijheid van maximaal f 350 volgens een nader 
vast te stellen verdeelsleutel over de 26 betrokken regenten.678  Op dezelfde voet wordt 
een voorziening getroffen voor verschillende verteringen: voor het verleden wordt de 
remarque opgeheven, voor de toekomst een lumpsum vastgesteld.679 Een derde remar-
que wordt zonder meer opgeheven, omdat deze bij nader inzien op een misverstand be-
rust.680 Ondanks deze overeenstemming vragen de regenten hierop zekerheidshalve toch 
nog de goedkeuring van de Raad van State.681 

Ook het overleg tussen de regenten en de raad en rentmeester-generaal over de bezwa-
ren tegen de remarques, die ter beroep bij de Raad van State staan komt tot een oplos-
sing, waarbij feitelijk het verleden wordt geaccepteerd en de toekomst anders geregeld. 
Kernpunt van de remarque is, dat de regenten jaarlijks een overschot op de rekening van 
de beden voor de bestrijding van de kosten van het dorpshuishouden gebruiken. In zijn 
rapportage over dat overleg wijst de raad en rentmeester-generaal er op, dat dit volstrekt 
in strijd is met Haagse regelgeving en dat bovendien het overschot van de beden voor 
de bekostiging van het dorpshuishouden eigenlijk niet nodig is. Niettemin adviseert hij 
om andere redenen - de grondeigenaren, op wie het teveel van de beden drukt, zijn al 
op andere wijze gecompenseerd - tot enige souplesse, waarom hij de Raad van State ad-
viseert de op zich foutieve en onnodige overboeking over de jaren 1727 tot en met 1736 
toch maar toe te staan. De Raad neemt zijn advies 26 februari 1733 over.682 

678  Op voorstel van de raad en rentmeester-generaal wordt die verdeelsleutel: per schepen f 28, voor zeven 
schepen dus f 196; voor de president-schepen en de vice-president-schepen ook nog als vergoeding van een 
dag werk bij het innen van de cijnzen ieder f 1-10-0, dus in totaal f 3; voor de zeven gezworenen en zeven 
raadslieden ieder f 9, dus in totaal f 126; de kerkmeester te Oirschot f 6-0-0, die te Best f 4-0-0, en de drie 
armmeesters per persoon f 5-0-0, dus in totaal f 350.   
679  Dit betreft verteringen bij het veranderen van de wet, het aanstellen van borgemeesters en collecteurs 
en het sluiten van de verschillende rekeningen (dorpshuishouden, verpondingen, beden en gemene lands-
middelen). De redenen zijn, dat verschillende verteringen zijn gebaseerd op een ononderbroken praktijk 
van 60 tot 70 jaar, terwijl bij het sluiten van de rekeningen ook de “Regenten uit de agt haertgangen” aan-
wezig dienen te zijn, omdat zonder hen de rekeningen niet mogen worden afgedaan. De lumpsum aan ver-
teringen wordt vastgesteld op f 250. 
680  Deze betreft de vergoeding van kosten van meerdaagse dienstreizen naar elders. De dagvergoeding 
heeft de Leen- en Tolkamer gerelateerd aan dienstreizen van hoogstens één dag uit en thuis, zoals vermeld in 
artikel 31 van Oirschot 1662 (artikel 21 in Oirschot II). Bij nader inzien gaat de Kamer alsnog akkoord met de 
vergoeding van f 2-5-0 per dag, zoals deze eerder door de regenten, met inbegrip van vervoerskosten (“kar-
rendiensten”), al is vastgesteld.   
681  NA, RvSt 228, fo. 707v-709v  8 juli 1732; BHIC, RRGD 28, fo. 206r-207r,  7 juli 1732.
682  NA, RvSt 230, fo. 251v,  26 februari 1733, fo. 285r-v,  10 maart 1733; BHIC, RRGD 29, fo. 14r-15v,  25 
februari 1733. Zie over dit soort overboekingen hierna uitgebreider 3.3.10.6.
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De toepassing van de hardheidsclausule krijgt in het beleid nog verdere uitwerking in 
een vorm, die als volgt kan worden samengevat: uitgaven die niet voldoen aan de ge-
stelde criteria, maar wel verontschuldigbaar zijn worden onder het mom van ‘eens’, ge-
accepteerd, doch als ‘nooit meer’ voor de toekomst verboden of anders gereguleerd. De 
clausule wordt niet alleen toegepast op nieuwe zaken, maar ook bij al lopende betrok-
ken. Van het laatste getuigt het volgende voorbeeld.

Casus: de inkwartiering te Hoge Mierde
In 1728 worden te Hoge Mierde gedurende twee dagen 119 ruiters met hun paarden in-
gekwartierd. Ter vergoeding van gemaakte kosten hebben de borgemeesters ieder der in-
gezetenen, bij wie inkwartiering heeft plaatsgehad, f  1-5-0 per dag, dus tezamen f 2-10-0 
gekort op hun voor de dorpshuishouding te betalen bijdragen, in totaal f 297-10-0. Voor 
de inkwartiering is echter slechts vanwege het desbetreffende regiment een vergoeding 
van f 71-2-8 ontvangen, waardoor het nadelig saldo voor de gemeente f 226-7-8 bedraagt. 
Dat bedrag is door de borgemeesters als uitgave geboekt en als zodanig geaccepteerd, 
net zoals in 1708, 1711 tot en met 1713 en 1716 in gelijke gevallen is geschied. Bij deze uit-
gave heeft de Leen- en Tolkamer een remarque geplaatst, hetgeen dus tot royement van 
de post en restitutie door de ingezetenen van de door hen te veel genoten korting zou 
moeten leiden. In zijn preadvies verdedigt de raad en rentmeester ten principale de juist-
heid van de remarque.683 In strijd met de staande regelgeving ontvangt in Hoge Mierde 
iedereen, bij wie ingelegerd is, een gelijke vergoeding om te voorkomen dat degenen die 
over een stalling beschikken niet onevenredig boven hen zonder stalling zouden worden 
bezwaard. Hij voorziet echter veel problemen bij restitutie, reden waarom hij pleit om 
de uitgave voor deze keer nog goed te keuren onder vermaning dat daarna de algemene 
vergoedingsregels worden gevolgd. Hij onderbouwt dit preadvies met een exact citaat 
van de bewoordingen waarmee de Raad van State zelf de hardheidsclausule heeft geïn-
troduceerd: op deze manier komt men uiteindelijk “langs den weg van sagtigheijdt” tot 
het effectueren van de bedoeling van het toezicht op de rekeningen. De Raad sluit zich 
25 november 1732 bij dit preadvies aan.684 Uiteraard, zou men kunnen zeggen, want het 
laat zien, dat het door hem uitgestippelde beleid door betrokkenen op het niveau van 
uitvoering en advisering wordt gevolgd. 

De relatie tussen controleur en gecontroleerden blijft ook nadien een moeizame. De 
raad en rentmeester moet bij overschrijding van de tijdslimiet herhaalde malen nogal 
wat dorpen rappelleren. Daarbij oefent hij met gijzeling ook de nodige druk uit. Daar-

683  Deze is gebaseerd op de artikelen 6 tot en met 8 van de Naader ordre noopende de logeeringe der Militie 
soo te voet als te paardt van de Raad van State van 11 april 1704, gepubliceerd in: GPB 5, 136-137. 
684  NA, RvSt 229, fo. 1205r-1206r, 18 november, fo. 1236r-1237r, 25 november 1732; BHIC, RRGD, 28, fo. 
234v-235r, 17 november 1732.

PS_LL_def.indd   265 19-11-20   13:16



266

entegen proberen de gecontroleerden als die druk te hoog wordt alsnog bij hoger gezag, 
de Raad van State, leniging of uitstel te krijgen. De volgende, willekeurig gekozen voor-
beelden illustreren dit. 

Casus 1: de ontbrekende documenten in Erp
Eind november 1732 beklaagt de secretaris van Erp er zich bij de Raad van State over, dat 
hij de dorpsrekening over 1729 nog niet kan opstellen, omdat hij daarvoor nog docu-
menten mist. Om herhaling te voorkomen verzoekt hij de Raad als panacee de regenten 
te verplichten om jaarlijks twee maanden voor expiratie van de reguliere inlevertermijn 
bij de Leen- en Tolkamer ter secretarie alle daartoe relevante documenten in te leve-
ren.685 De om preadvies gevraagde raad en rentmeester acht dit verzoek niet opportuun. 
Hij wijst er op, dat de regenten afhankelijk zijn van het moment waarop de borgemees-
ters en de collecteurs hun administratie aan de regenten overdragen. Bij nonchalance of 
nalatigheid in hun incasso zouden bij inwilliging van het verzoek de schepenen daarop 
dan, ook met executie en betaling van de daaraan verbonden kosten, kunnen worden 
aangesproken. Hij wil de lat dan ook niet bij de schepenen, maar bij de borgemeesters 
en collecteurs leggen door juist hen tot inlevering van hun documenten binnen de ge-
stelde termijn te verplichten en de regenten toe te staan, hen bij nalatigheid daartoe met 
gijzeling op privé kosten te dwingen. En hijzelf is, zo voegt hij er nog aan toe, al be-
voegd om in geval van nalatigheid van de regenten hen in gijzeling te nemen. De Raad 
van State volgt hem 5 januari 1733 in dit pleidooi. Hij benadrukt de schepenen er voor 
te zorgen, dat de secretaris de rekening tijdig ten behoeve van de overbrenging naar de 
Leen- en Tolkamer concipieert; bij nalatigheid kunnen zij door gijzeling daartoe worden 
gedwongen, met dien verstande, dat zij bij een verwijtbaar verzuim van de secretaris de 
kosten daarvan op hem kunnen verhalen.686 Deze resolutie zal een uitgangspunt worden 
voor een nadere verfijning en verdichting van de regelgeving op dit punt.

Casus 2: de gegijzelde regenten van Someren
Eind 1740 bestaat te Someren een achterstand in de toezending van de ontwerp-reke-
ningen aan de Leen- en Tolkamer. De raad en rentmeester laat daarom een deurwaar-
der twee regenten van Someren in gijzeling nemen. Bij de Raad van State probeert  het 
dorpsbestuur deze gijzeling opgeheven te krijgen. Diens verweer is, dat altijd naar ver-
mogen aan de inleveringsplicht voldaan, maar dat dit nu onmogelijk is, omdat de in-
woners door hun grote armoede de borgemeesters niet meer kunnen betalen. Daardoor 
kunnen de kosten van de dorpshuishouding en vooral de rente op uitstaande leningen 

685  Een tweede, hier verder niet beschreven verzoek in dit rekest betreft de vernieuwing van de legger van 
de verpondingen en de hoogte van zijn vergoeding daarbij. 
686  NA, RvSt 229, fo. 1303r-v, 15 december 1732. 230, fo. 9r-10v, 5 januari 1733; BHIC, RRGD 28, fo. 240v-
241v, 13 december 1732, LTK 52, ongefolieerd (resolutie RvSt van 5 januari 1733).     
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(er is sprake van f 100.000 aan uitstaande gelden) niet worden voldaan. Bij de afdoe-
ning van de rekeningen is hen gebleken, dat de renten op dat geleend kapitaal niet wa-
ren betaald, waarop zij bij gebreke van de noodzakelijke kwitanties die posten in die 
rekeningen hebben geroyeerd. Dit leidde tot negatieve saldi van f 2000 en meer, die de 
borgemeesters dus schuldig bleven. Omdat die saldi naar de volgende rekening moes-
ten worden overgeboekt, groeide het tekort uiteindelijk tot de opbrengst van een bor-
gemeester over een geheel jaar. Om de financiële chaos, die daaruit voortkwam in te 
perken en de rendanten de kans te geven om alsnog op kwitantie de renten te betalen, 
hebben zij daarom besloten de rekeningen voorlopig niet af te handelen, dit ook om-
dat de hoge negatieve saldi met geen mogelijkheid en niet zonder hun persoonlijke in-
solventie van de oud-borgemeesters, “doorgaans geringe menschen”, konden worden 
verkregen. Wel leidde dit uitstel tot een gewaarborgde betaling van ’s lands belastingen, 
die nu eenmaal als eerste prioriteit geldt. Een langdurige gijzeling van schepenen lost 
deze situatie niet op, betekent alleen maar hun persoonlijke ondergang en moedigt niet 
aan om nog als zodanig te willen aantreden. Het jaarlijkse traktement van f 15 voor zo’n 
honderd dagen “dorpsdienst” weegt daar niet tegen op. Om de rekening alsnog in orde 
te brengen verzoeken zij de gijzeling voor acht weken op te schorten om in die periode 
de laatste gecontroleerde concept-rekening te sluiten en de daaropvolgende rekening ter 
controle van de Leen- en Tolkamer op te maken.687 Ook vragen zij voortaan een jaar la-
ter dan voorgeschreven de rekeningen te mogen inzenden. 

Na hierover het preadvies van de raad en rentmeester-generaal te hebben ingewon-
nen, overweegt de Raad eerst in algemene zin dat de Meierij “door de tegenwoordige 
calamiteuse tijd veel komt te leijden” en dat het gijzelen van regenten veel kosten met 
zich brengt. Op grond hiervan maakt hij 16 januari 1741 voor deze keer inbreuk op het 
beleid van de rentmeester. Hem wordt opgedragen alle regenten, dus niet alleen die 
uit Someren, die inmiddels worden gegijzeld, uit die gijzeling te ontslaan, zodat zij als-
nog binnen twee maanden de achterstallige rekeningen kunnen opmaken en ter con-
trole overzenden. Bij verdere nalatigheid zullen zij zonder pardon opnieuw in gijzeling 
worden genomen. Het verzoek van de regenten van Someren om een jaar langer uitstel 
wordt daarentegen afgewezen.688

Casus 3: de inkwartieringen te Hoge Mierde en Hoogeloon
Een laatste markant voorbeeld om uitstel te krijgen betreft de afwijzing van de Raad 
van State van twee vrijwel gelijkwaardige verzoeken van de schepenen en secretaris van 
de dingbank Hoge Mierde, Lage Mierde en Hulsel en van de dingbank Hoogeloon, 

687  In feite vragen zij ter vermijding van kosten om meer, namelijk ook om een voorlopige opschorting 
van de gijzeling voor de periode die de Raad van State voor zijn besluitvorming nodig heeft. 
688  NA, RvSt. 246, fo. 19v-20v, 5 januari 1741, fo. 83r-v; BHIC, LTK fo. 92v-95v, 16 januari 1741.
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Hapert, Casteren en Dommelen.689 De eerste dingbank vraagt medio januari 1749 om 
uitstel tot april van dat jaar van de inzendplicht, de tweede om een uitstel van vier maan-
den. De inkwartiering en het doortrekken van geallieerde troepen, gevolgd door de 
legering van huzaren heeft, aldus de Mierden en Hulsel, plaatselijk tot zoveel werk ge-
leid, dat het onmogelijk is de rekeningen op tijd te kunnen aanbieden. In zijn preadvies 
schuift de raad en rentmeester dit argument volledig van tafel. Deze dorpen hebben een 
forse achterstand: de rekening over 1743 is nog niet ingezonden, terwijl die over 1744 
al had moeten zijn overgebracht. Alle dorpen met achterstand heeft hij nog 14 okto-
ber 1748 gerappelleerd. Omdat dit door de verzoekers wordt verzwegen, verwijt hij hun 
kwade trouw. Hun argumentatie is bovendien onzin, omdat de regenten van nu andere 
personen zijn dan die van 1744 en omdat het redigeren van de rekening een “ordinaer 
werk” is, dat niet veel tijd en inspanning vergt, daar in een rekening slechts dat wat al 
in de administratie van de borgemeesters en collecteurs is verantwoord in de voorschre-
ven volgorde moet worden ingeschreven. Ook vreest de rentmeester een precedent voor 
andere luie secretarissen die er alleen maar op uit zijn dit karwei op de langst mogelij-
ke baan te schuiven en refereert hij aan vele klachten van de regenten over die luiheid, 
omdat dit hen in grote verlegenheid brengt ten aanzien van “het quiteeren der slooten”. 
Verder hebben twee regenten, die hem hun rekest met het adviesverzoek van de Raad te 
zijnen kantore ter preadvisering hebben overhandigd, hem geïnformeerd, dat zij van het 
rekest op hun naam in het geheel geen weet hebben gehad. Zijn standpunt, het verzoek 
zonder meer af te wijzen, wordt 3 februari 1749 door de Raad onverkort gevolgd. Voor 
de afdoening van het gelijksoortige verzoek van Hoogeloon c.a. heeft de Raad zelfs geen 
preadvies van de rentmeester meer nodig. Het wordt eveneens 3 februari 1749 zonder 
reserve afgewezen. Ook het verweer, dat zij meer dan andere dorpen last hebben gehad 
van troepenbewegingen en inkwartiering, dat hun archief op nadering van de troepen 
is geëvacueerd en de secretaris door de inlegering zijn woning heeft moeten verlaten en 
buiten de dingbank moest gaan wonen vermag de Raad niet meer te vermurwen.690  

Hiermee wordt dit overzicht op hoofdlijnen van de eerste ontwikkelingen van het re-
marquesysteem afgesloten. Zoals daaruit blijkt, leiden deze ontwikkelingen niet alleen 
tot beslissingen in afzonderlijke gevallen, maar ook tot aanpassing en verfijning van dat 
systeem. Hierna volgen nog enkele capita selecta, waarin vooral thematische aspecten 
van de doorwerking van de remarques worden belicht. Ook hierbij komen verdere ver-
fijningen van de procedure en het systeem aan de orde. Het overzicht wordt afgesloten 
met een voorbeeld van hoe de Leen- en Tolkamer in haar remarques zonder aanzien van 

689  Hoewel de kwestie niet de dingbank als zodanig, maar de daartoe behorende dorpen regardeert, tre-
den de drie respectievelijk vier dorpen hier tezamen als dingbank naar voren, omdat zij per dingbank een 
gemeenschappelijke secretaris hebben, wiens taak het is de rekeningen te concipiëren.   
690  NA, RvSt 271, fo. 212v-213r en 215r; BHIC, RRGD 31, fo. 336v-337v, 31 januari 1749.
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de persoon te werk gaat: zij schuwde niet om daarmee ook de belangen van particuliere 
heren en Staatse functionarissen aan te spreken. 

 
3.3.10.6 Remarques en het herschikken van geldstromen
Het nieuwe toetsingsstelsel is kritisch op uitgaven, die ten onrechte in de dorpsrekening 
worden gedaan. Het gaat daarbij óók om uitgaven die op zich legitiem zijn, maar naar 
het oordeel van de Leen- en Tolkamer ten onrechte op het conto van de gemeente en 
dus op dat van de dorpsrekening worden geschreven, maar integendeel ten laste van de 
direct daarbij belanghebbenden of betrokkenen behoren te worden gebracht. In die ge-
vallen grijpt de Leen- en Tolkamer in met een remarque. De twee navolgende door de 
Raad van State behandelde gevallen illustreren dit. Deze betreffen vergelijkbare thema’s, 
maar staan in hun uitkomst diametraal tegenover elkaar. Zij geven daarom ook blijk van 
maatwerk.  

Casus 1: de kerk van Moergestel
De kerk van Moergestel behoeft reparatie, maar haar inkomsten (jaarlijks slechts f 15) 
zijn daartoe  ontoereikend. In 1727 is haar daarom door de regenten f 28 ten laste van 
het dorpshuishouden toegekend. Deze subsidie is echter door de Leen- en Tolkamer 
geschrapt. De regenten hebben daarop de Kamer verzocht hiermede alsnog in te stem-
men. De meegezonden kopie van de kerkrekening tot en met 1729, waaruit blijkt dat 
de kerkmeester meer heeft uitgegeven dan ontvangen (f 69-16-8) overtuigt de Leen- en 
Tolkamer ten dele. Zij staat 16 augustus 1730 de uitgave van f 28 toe, mits de regenten 
de Raad van State vragen degenen, die tot de reparatie gehouden zijn, op te dragen dat 
bedrag te restitueren. Dit verzoek wordt door de Raad eerst om commentaar voorgelegd 
aan de rentmeester der geestelijke goederen, vervolgens aan de raad en rentmeester-ge-
neraal. De laatste verdedigt de principiële stellingname van de Kamer: de reparatie dient 
uiteindelijk door de belanghebbenden te worden betaald. Het verzochte fiat van de Raad 
van State acht hij nodig ter vermijding van eventuele processen van die belanghebben-
den tegen de regenten over de restitutie. De thesaurier-generaal bestudeert het verzoek 
en de beide commentaren. Zijn advies luidt diametraal anders dan de verzoekers hebben 
gehoopt. De Raad gaat hierin 23 april 1741 mee. Hij draagt de regenten op de kerk in 
goede staat te brengen en te houden en de kosten daarvan eerst en vooral uit het inko-
men van de kerk te halen. Daarbij merkt de Raad op dat die kerk over meer inkomsten 
dan f 15 jaarlijks beschikt.691 Wat dan nog schort, dient met een personele omslag op de 
ingezetenen te worden verhaald. De regenten krijgen nog wel de gelegenheid om aan te 
tonen waarom de tiendheffers of anderen verplicht zouden zijn aan dat onderhoud ge-

691  In dit verband noemt hij enkele vaten rogge jaarlijks en incidenteel f 4 voor de begrafenis van een be-
jaarde en f 2 voor die van een kind. 
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heel of gedeeltelijk mee te betalen. Op voorhand laat de Raad echter al weten, er over te 
zijn geïnformeerd dat het onderhoud, zoals nu door hem vastgesteld, van oudsher altijd 
al zo is bekostigd. Ook wijst hij er nadrukkelijk op, dat de kerk, die in 1584 als gevolg 
van oorlogsomstandigheden - een belegering van omliggende plaatsen - volledig is afge-
brand in 1610 met octrooi van de toenmalige soeverein en de plaatselijke heer volledig 
op kosten van de gemeente is herbouwd.692

De door de Leen- en Tolkamer beoogde herschikking van gelden komt derhalve niet 
tot stand. De Raad van State laat zich leiden door andere feiten en verlegt de bewijs-
voering van die Kamer naar de betrokken regenten. De passieve informatieplicht - de 
Kamer behoeft slechts rekening te houden met de haar gemelde of anderszins bekende 
feiten - doet zijn werk.

Casus 2: het torentje op de kerk van Waalwijk
In Waalwijk komt, naar de regenten beweren, de reparatie van het torentje op het schip van 
de kerk al lange tijd ten laste van de gemeente, zodat de daarmee gepaard gaande kosten als 
uitgave in de dorpsrekening worden verantwoord. Bij de rekening over 1739 heeft de Leen- 
en Tolkamer daarover enkele remarques gesteld, terwijl zij bij de toetsing van die over 1741 
heeft laten weten deze uitgave in de rekening niet langer te laten passeren, omdat die kos-
ten door de tiendheffers behoren te worden betaald. De regenten wenden zich hierop tot 
de  rentmeester der geestelijke goederen, die vervolgens de kwestie aan de Raad van State 
voorlegt met het verzoek de Leen- en Tolkamer op te dragen deze uitgavenpost in de reke-
ning alsnog te accepteren dan wel hem namens het Land en verdere tiendheffers te mach-
tigen daarvoor zorg te dragen. De Leen- en Tolkamer wordt om een reactie gevraagd. Zij 
beroept zich op een verklaring van de ‘statuten synodaal of concilie” van het bisdom Luik, 
die bepaalt dat het schip en de daarop staande toren van de kerk uit de grote tiende moet 
worden betaald.693  Deze toelichting overtuigt de Raad om 13 september 1746 te besluiten, 
dat voortaan de reparatiekosten van het torentje niet meer in de rekeningen van Waalwijk 
mogen worden opgenomen en de onderscheiden tiendheffers te gelasten voortaan die kos-
ten, voor zover deze niet door de kerkfabriek zelf kunnen worden gedragen, te voldoen.694

692  NA, RvSt 225, fo. 139r-140r, 30 januari, fo. 176v-177r, 7 februari, fo. 393v-394r, 3 april, fo. 491v-492r, 
23 april 1731; BHIC, RRGD 28, fo. 113r-v, 31 maart 1731.
693  De Kamer verwijst naar deze verklaring, zoals vermeld in Van Oudenhoven, Beschryvinge van de Mey-
erye van s’Hertogen-Bossche (1670), 136-138. Zij  acht deze nog steeds rechtsgeldig van toepassing, ook al is 
de stad ’s-Hertogenbosch in 1559 tot bisschopsstad verheven en onder het diocees van de aartsbisschop van 
Mechelen geplaatst. Dit volgt, zo meent de Kamer, uit een plakkaat van 28 maart 1611 van de Aartsherto-
gen Albert en Isabella, dat stelt dat de gewone reparatie van de kerken blijft geschieden “naar den voet, dien 
men van alle oude tijden in dien opzigte heeft gevolgt en naar de concordantien in voorige tijden des wee-
gens aangegaan”. Zowel de Staten Generaal als de Raad van State hebben ook een en andermaal vastgesteld, 
dat dit plakkaat nog steeds geldt.    
694  NA, RvSt 262, fo. 696v, 20 mei, 902v, 30 juni, 1103r-v, 8 augustus, fo. 1260r-v, 13 september 1746; 

PS_LL_def.indd   270 19-11-20   13:16



271

3.3.10.7 Remarques en het territorialiteitsbeginsel - de Nassause territoria in de 
Meierij695

Hiervoor is vermeld op welke wijze de Nassause Domeinraad voor de Nassause territo-
ria in de Generaliteit medio 1700 dispensatie weet te krijgen van het plakkaat van 31 ok-
tober 1695, waarbij de Staten Generaal het aangaan van leningen en het verrichten van 
reële omslagen aan een voorafgaand fiat hebben gebonden. 696 De gedachtegang achter 
deze dispensatie - een hang naar autonomie en zelfstandigheid - beïnvloedt in sterke 
mate de doorwerking van het nieuwe toezicht op de rekeningen van deze gebieden bin-
nen de Meierij door de Leen- en Tolkamer. Ook hier zorgt uiteindelijk een nieuwe status 
van de heer voor een zodanige politiek-bestuurlijke druk, dat in 1750 voor de Nassause 
Domeinen in de Meierij een geografische bres in het aanvankelijk voor de gehele Meierij 
beoogde uniforme toetsingsstelsel wordt geslagen.697 In concreto gaat het hierbij om de 
stad Eindhoven, de omliggende prinsenheerlijkheden Woensel, Stratum, Strijp en Ge-
stel, alsmede de Baronie van Cranendonck, bestaande uit de dorpen Budel, Maarheeze, 
Soerendonk en Gastel.698 Hierna worden vanuit de betrokkenheid van vooral de Staten 
Generaal en Raad van State de belangrijkste ontwikkelingen, die ten slotte tot die dis-
pensatie leiden, geschetst. 

De verschillende episodes van dit onderdeel vormen voor in ieder geval de raad- en 
rentmeester-generaal en voor de Leen- en Tolkamer een doorlopende reeks van irritatie 
en ergernis, die van een voortdurende obstructie tegen Haagse gezag van de Nassause 
Domeinraad en de door hem bestierde heerlijkheden in de Meierij getuigt.699 Deze van 
1730-1750 durende periode wordt hierna op hoofdlijnen geschetst.

Medio juni 1730 beklaagt de raad en rentmeester-generaal der Domeinen zich bij de 
Raad van State over enkele dorpen, plaatsen en heerlijkheden in de Meierij die weigeren 
hun rekeningen over de jaren 1727 en 1728 overeenkomstig de nieuwe voorschriften ter 
controle aan de Leen- en Tolkamer in te zenden.  In het bijzonder, zo specificeert hij, be-

BHIC, LTK 9, fo. 1803-181v, 7 augustus 1746.
695  Zie ook: Spijkers, ‘Bemoeienis van het heerlijke gezag’, 64-65. Zijn beschrijving van deze periode is 
minder gedetailleerd en vooral vanuit de optiek van de Nassause Domeinraad geschreven. Het hier vermel-
de beziet vooral de actes et gestes in dezen van de Staten Generaal en Raad van State. Er is tussen beide niet 
naar een synthese gestreefd.
696  Zie 3.3.5.
697  Dit is overigens onderdeel van een bredere ontwikkeling. In 1750 verkrijgt de Nassau Domeinraad ook 
voor de stad Breda, hoofdplaats van de gelijknamige Oranje-Baronie, het toezicht op de stadsrekeningen. 
De Wit, ‘ Financiën en fiscaliteit’, 81. 
698  Kappelhof, ‘Institutionele structuren’, 11-12 en ‘Over romantische ruïnes’, 111-112; Van Asseldonk, De 
Meierij, 359.
699  Zie het hierna te bespreken commentaar van de raad en rentmeester-generaal van 8 juli 1749, waarin 
deze de voorgeschiedenis van de uiteindelijke dispensatie als een geheel presenteert.
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treft dit de dorpen en plaatsen, die tot de nalatenschap van koning-stadhouder Willem 
III († 19 maart 1702) behoren.700 

Zijn klacht richt zich in eerste instantie vooral op de regenten van de dorpen van de 
Baronie. Nadat deze nalatig zijn geweest om hun rekeningen over 1727 tijdig in te zen-
den, heeft hij hen daartoe eerst schriftelijk gemaand, maar geen van hen heeft hierop ge-
reageerd. Daarop heeft hij de regenten en secretarissen op hun kosten in gijzeling laten 
nemen. Dat leidde er toe dat zij die rekeningen alsnog hebben ingezonden. Dan  blijkt 
echter dat deze alle reeds in juni 1728 zijn gesloten.701 Dit strijdt volgens hem met de  voor-
schriften, zodat deze afdoening van nul en gener waarde is, terwijl allen, die daaraan heb-
ben meegewerkt, ieder voor zich in een boete van f 50 zijn vervallen. Bovendien zijn deze 
rekeningen op 10 juli 1728 al door een commissaris van de Nassause Domeinraad onder-
zocht en goedgekeurd. Hij vermoedt, dat de betrokken regenten die commissaris niet over 
de nieuwe controlevoorschriften hebben geïnformeerd. Ten slotte hekelt de rentmeester de 
hovaardige en tartende toon in het begeleidende schrijven, waarmee de rekeningen alsnog 
aan de Leen- en Tolkamer zijn toegezonden.702 Daarin stellen de inzenders dat die toezen-
ding alleen “om gevoegs wille” geschiedt ter voorkoming van onnodige onkosten en zon-
der dat het de rechten van hun heer en de regenten schaadt. Voor het laatste wijzen zij er 
op, dat  het oppergezag over hun dorpen specifiek door de Domeinraad wordt uitgeoe-
fend. Ten slotte meldt de rentmeester, dat soortgelijke problemen ook bij de rekeningen 
van Eindhoven en omliggende dorpen zijn aangetroffen, om ten slotte zijn rapportage te 
beëindigen met een verzoek aan de Raad van State om uitsluitsel hoe in deze kwestie verder 
te handelen. Die gelast 21 juni 1730 de thesaurier-generaal om een onderzoek en advies.703 

De thesaurier zoekt contact met de Nassause Domeinraad. Het resultaat daarvan be-
paalt de oplossing. Die oogt meer praktisch en probleemvermijdend dan principieel van 
aard. Kernpunt daarvan, zo leidt de Raad zijn beslissing van 19 oktober 1730 in, is dat 
niet alleen de bestuurders van de betrokken plaatsen, maar ook de Domeinraad zelf in 
de veronderstelling verkeerden van de verplichting tot het inzenden van de ontwerp-re-
keningen aan de Leen- en Tolkamer te zijn vrijgesteld.704 Die veronderstelling blijkt te 

700  Ongeveer tegelijkertijd ervaart de Tiendcommissie van de Raad van State, op dienstreis door onder 
meer de Meierij, dat Eindhoven en andere tot de Nassause Domeinen behorende plaatsen in gebreke blij-
ven om haar de kerk- en armenrekeningen te tonen. Naar haar verluidt, zou dat geschieden met een beroep 
op de resolutie van de Staten Generaal van 24 juni 1700, waarin het toezicht op “de economie off huiyshou-
dinge van die dorpen” bij de Nassause Domeinraad zou zijn gelaten. NA, RvSt 1831, Verbaal Tiendcommis-
sie 1730, fo. 52v. 
701  De raad en rentmeester-generaal noemt als data voor het plaatselijk afhoren en sluiten van deze reke-
ningen te respectievelijk Budel, Maarheeze, Gastel en Soerendonk: 7, 9, 11 en 15 juni 1728. 
702  Bij brieven van 3 juni 1730, van elk der vier dorpen één schrijven van gelijke datum en inhoud. Dit 
wijst dus op samenwerking tussen of zelfs een kongsie van deze dorpen.  
703  NA, RvSt 223, fo. 661r-663v; BHIC, RRGD 28, fo. 49v-51r,20 juni 1730.
704  De Domeinraad werkt met een eigen controlestelsel, waarbij aanvankelijk de gesloten rekeningen van 
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zijn gebaseerd op de dispensatie van de hiervoor reeds genoemde resolutie van de Staten 
Generaal van 24 juni 1700. Daarnaast geeft de Domeinraad toe, dat de rekeningen over 
1729 en voorgaande jaren niet in alle opzichten zijn opgesteld volgens de door de Alge-
mene Staten voorgeschreven modellen. Ook belooft hij er voor te zorgen, dat de reke-
ning over 1729 alsnog ter onderzoek aan de Leen- en Tolkamer wordt gezonden en dat 
de latere rekeningen in overeenstemming met de modellen worden gebracht. Hiermee 
acht de Raad van State deze kwestie voldoende afgedaan. De Domeinraad krijgt zelfs 
nog meer, omdat de Raad niet alleen de rekeningen over 1727 en 1728, maar ook die over 
1729  voor deze keer als naar behoren gesloten beschouwt en het royement van bepaalde 
posten daarmee opheft. Ook ziet hij af van de invordering van boetes. Niettemin krijgt 
de Leen- en Tolkamer de gelegenheid om nog haar remarques bij deze rekeningen te ma-
ken, zodat de plaatselijke regenten daaruit voor de toekomst lering kunnen trekken.705

Vooralsnog blijkt deze interventie van de Raad van State effectief. Als de Leen- en Tol-
kamer in de rekening over 1729 van Eindhoven een post van f 851-19-1 schrapt - deze post 
hangt samen met de beroepingskosten van een nieuwe predikant -  wenden de regenten 
van deze stad zich eerst tot de Tiendcommissie van de Raad, die hun verzoek om uitbe-
taling en aanwijzing, hoe in dezen voortaan te handelen, naar de volle Raad doorgeleid. 
Die legt de kwestie vervolgens om advies aan de raad en rentmeester-generaal voor.706 
In zijn rapportage probeert deze eerst de stelling van de regenten te ontzenuwen, dat 
de rekening conform een eerder besluit van de Raad als reeds gesloten kan worden be-
schouwd.707 De desbetreffende resolutie van 19 oktober 1730 geldt volgens hem alleen de 
rekeningen over 1727 en 1728.708 Op zich, zo vervolgt hij, bepaalt artikel 35 van het Re-
glement op de politieke reformatie (1660), dat de kosten van de beroeping van een pre-
dikant door het plaatselijke bestuur ten laste van de dorpshuishouding moeten worden 
betaald. De gedeclareerde kosten acht hij echter in een relatieve vergelijking met die van 
elders disproportioneel.709 Na aldus de feitelijke juistheid van de remarque te hebben 

de dorpen en plaatsen namens hem door een commissaris worden gerevideerd. Vanaf 1733 gaat de Domein-
raad er toe over om de nog ongesloten rekeningen te controleren. Spijkers, ‘Bemoeienis van het heerlijke 
gezag’, 64. 
705  NA, RvSt 224, fo. 1224v-1225v; kopie in BHIC, LTK 51, ongefolieerd.
706  NA, RvSt 230, fo. 135r-146r. 
707  BHIC, RRGD, 29, fo. 60r-62r, 6 augustus 1733.
708  Dat besluit geldt echter óók de rekening over 1729. Zie hiervoor 3.3.10.2.
709  De kosten van de beroeping van een proponent tot predikant te Helmond bedroegen in 1690 (besluit 
van de Raad van State van 18 oktober 1690) f 180 en in 1732 (besluit van dezelfde Raad van 11 februari 1732) 
f 106-14-14. De rentmeester werkt zijn stelling nader uit aan de hand van een aantal door de regenten van 
Eindhoven ingeleverde nota’s: vacatiegelden om predikanten te Oosterhout, Sprang en Eijsden te horen pre-
ken en het doen van een voordracht aan “haare Hoogheijt Mevrouw de Princesse van Orange” ad f 256-14-0; 
de kosten van twee extra classisvergaderingen (die naar zijn oordeel anders hadden kunnen worden georga-
niseerd) ad f 220-0-0, de verhuiskosten van de nieuwe predikant ad f 141-5-0 en ten slotte de kosten van de 
feestelijke maaltijd na diens bevestiging ad f 125-0-0.
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verdedigd, maakt hij echter een volledige tournure. Onder verwijzing naar de door de 
Raad van State begin januari 1732 ingestelde hardheidsclausule adviseert hij de Raad om 
de Leen- en Tolkamer te machtigen de gewraakte kosten, die bovendien reeds betaald 
zijn, alsnog te accepteren. Voor de toekomst stelt hij daarentegen voor de gehele Meierij 
een aantal concrete, scherp omschreven  richtlijnen voor.710 Het eerste deel van dit ad-
vies wordt door de Raad 20 oktober 1733 onverkort overgenomen: de gehele declaratie 
mag voor deze keer ten laste van de dorpsrekening worden gebracht. Ten aanzien van het 
tweede deel oordeelt de Raad strenger met nog meer aangescherpte voorschriften.711 De 
Raad belast de rentmeester met het verder bekendmaken van deze richtlijnen.712

Al met al laat deze episode zien dat op dat moment de Nassause heerlijkheden in de 
pas van de Haagse overheid zijn gaan lopen en hoe een remarque in een specifieke aange-
legenheid een dynamische stimulans tot  generieke regelgeving kan geven. Ook de Do-
meinraad staakt vooralsnog verdere oppositie ten principale. Alleen als het hemd nader 
komt dan de rok, dat is wanneer concreet de rechten van zijn heer of, daarvan afgeleid, 
zijn eigen positie in het gedrang dreigen te komen, laat hij van zich horen.713

710  Gezien de omvang van het gewraakte bedrag kan verworden verondersteld, dat de rentmeester vanuit 
een zeker opportunisme de hardheidsclausule (mede) gebruikt om lastige discussie met de betrokken classis 
te voorkomen. De door hem geadviseerde maatregelen voor de toekomst zijn: 1. de kosten van beroep en be-
vestiging van predikanten en proponenten door een classis in plaatsen waar geen kerkenraad bestaat worden 
naar een eerder besluit van de Raad van State van 16 november 1680 gekapitaliseerd op ten hoogste f 60, 2. 
predikanten en proponenten dienen hun eigen verhuiskosten te betalen (hierbij refereert hij aan resoluties 
van 5 januari, 26 april (afschrift in: BHIC, LTK 52, ongefolieerd, op datum) en 11 juni (afschrift in: BHIC, 
LTK 52, ongefolieerd, op datum) 1731van de Staten Generaal dienaangaande betreffende Breda, Maastricht, 
Bergen op Zoom en Sluis (Vlaanderen), 3. de kosten van beroep en bevestiging van predikanten en propo-
nenten in plaatsen met een kerkenraad worden gemaximaliseerd op f 150.
711  1. Voor het horen van predikanten en proponenten mogen geen reis-, verblijf- en andere kosten (bij 
de plaatselijke overheid) worden gedeclareerd, 2. hetzelfde geldt voor de kosten van extra vergaderingen van 
de classis, 3. de kosten van beroep en bevestiging, met inbegrip van die van een maaltijd, worden gemaxi-
meerd op
 f 60, 4. De verhuiskosten van proponenten mogen niet worden vergoed, die van predikanten, mits zij uit 
een andere plaats komen, op kwitantie alleen voor de vervoerskosten van zijn inboedel. 
712  NA, RvSt 230, fo. 145r-146r, 9 februari 1733; 231, fo. 881r-882r, 7 augustus, fo. 1148r-1149r, 20 augus-
tus 1733 (kopie in: BHIC, LTK 52, ongefolieerd); BHIC, RRGD 29, fo. 60v-62r, 6 augustus 1733. Zie voor 
een korte samenvatting van deze episode ook: Houben, Geschiedenis van Eindhoven, 2, 256. Hoe dit nieuwe 
bekostingsregiem uitpakt ervaren naderhand de regenten van Deurne en Liessel. Zij hebben in de dorps-
rekeningen in totaal f 111-7-0 voor de onkosten van de beroeping van een nieuwe predikant in rekening 
gebracht. De Leen- en Tolkamer schrapt hiervan het surplus van boven de f 60, derhalve f 51,70. Hierop 
vragen zij de Raad van State toestemming om het geroyeerde deel alsnog in de rekening over 1737 te mogen 
opnemen, omdat de beroeping van de predikant de gecombineerde standplaats Deurne en Vlierden betreft 
en de regenten van Vlierden hun aandeel in de totale onkosten tot 25 % hebben betaald, een bedrag dat als 
inkomsten in de rekening over 1736 is verantwoord. De Raad van State slaat dit verzoek gedecideerd af met 
als reden, dat de vergoeding voor de beroeping en bevestiging van een predikant per keer op een vast bedrag 
van f 60 is gefixeerd. RvSt. 246, fo. 130r-v, 26 januari 1741. 
713  Zie ook: Spijkers, ‘Bemoeienis van het heerlijk gezag’, 64-65.
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Een volgende episode wordt ingeleid door een verzoek van de regenten van Eindhoven 
begin oktober 1734 aan de Staten Generaal om permissie, de eerste termijn van de aflos-
sing van een lening ten bedrage van f 4000, die door de borgemeesters ten laste van een 
reële omslag is gebracht, als zodanig in de rekening te mogen handhaven onder belofte 
dat de drie andere termijnen door middel van een personele omslag zullen worden vol-
daan. Formeel geschiedt dit verzoek in onderdanigheid aan het Staatse gezag, inhoude-
lijk is het echter als obstructie te duiden.

De feiten: bij octrooi van de Staten Generaal zijn de regenten van deze stad gemach-
tigd om een lening aan te gaan van f 4000, mits de aflossing ervan uit het overschot van 
het “casseij en weggelt” zou worden betaald en, indien dat niet toereikend zou zijn, ten 
laste van een personele omslag zou worden gebracht. In Eindhoven worden echter “ver-
mits de sleghte neeringloose tijden” nimmer personele omslagen geheven. Na verkregen 
fiat van de Nassause Domeinraad, hebben de borgemeesters de eerste aflossing bekos-
tigd uit een reële omslag en als zodanig in hun rekening gebracht. De Leen- en Tolkamer 
heeft hiertegen bezwaar aangetekend omdat dit “volgens de letter” van het octrooi is. De 
regenten vragen de Staten alsnog in te stemmen met deze reële omslag onder belofte dat 
de resterende drie termijnen uit een personele omslag worden betaald “hoewel sulvx de 
Stadt en Ingesetenen seer nadeligh en hinderlijck sal wesen”. 714 

Nadat de Staten dit verzoek 11 oktober 1734 om advies aan de Raad van State hebben 
voorgelegd, zendt die Raad dit om commentaar aan de raad en rentmeester-generaal. In 
zijn bericht van 10 november 1734 licht deze eerst toe, dat het rekest inderdaad voort-
komt uit een remarque van de Leen- en Tolkamer over een post in de stadsrekeningen 
over de terugbetaling van een lening, die gefinancierd is uit een reële omslag. Hij hekelt 
deze wijze van betaling. In Eindhoven worden, anders dan in de andere plaatsen van de 
Meierij, de kosten van de stadshuishouding alleen via een reële omslag omstreden. Hij 
acht dit niet alleen strijdig met alle voorschriften dienaangaande van de Haagse over-
heid, maar ook met de constante praktijk van de Staten Generaal bij het verstrekken van 
octrooien voor plaatselijke reële omslagen. Ook acht hij die vorm van bekostiging niet 

714  Dit octrooi dateert van 29 november 1725. De lening moet in vier jaarlijkse termijnen van steeds f 
1000 worden afbetaald; de rente bedraagt “drie en een halven gulden percente jaerlijcx”.  Het fiat van de 
Domeinraad dateert reeds van 11 augustus 1727; de desbetreffende borgemeestersrekeningen zijn die over 
respectievelijk 1730 en 1731.
Er is in dit geval voor de Eindhovense regenten kennelijk een keuzemogelijkheid voor een beroepsgang te-
gen de desbetreffende remarques van de Leen- en Tolkamer. Het in principe vast omschreven primaire be-
roep bij remarques (zie 3.3.10.2) laten zij links liggen door te proberen rechtstreeks bij de Staten Generaal 
alsnog een wijziging van de voorwaarden bij het verleende octrooi te bepleiten. Door in hun rekest niet te 
spreken over een ‘remarque’, maar over een ‘bedenking’ (“swarigheijt”) van de Leen- en Tolkamer is het aan-
nemelijk, dat zij de primaire beroepsgang proberen te verhullen. Dit aspect speelt in de verdere procesgang 
overigens geen rol, mogelijk omdat bij de behandeling van het voorstel door de Staten de Raad van State en 
via deze de Raad en rentmeester-generaal toch worden ingeschakeld.  
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rechtvaardig, omdat deze alleen belasting vordert van huis- en grondeigenaren en dus 
anderen, die wel in een personele omslag kunnen bijdragen buiten schot laat. Voorts 
wijst hij er onder meer op, dat het verzoek van de regenten verbonden is aan een lening, 
waarbij de Staten Generaal bij hun octrooi van 29 november 1725 nadrukkelijk terugbe-
taling uit de opbrengt van een personele omslag hebben bedongen. Om deze redenen 
heeft de Leen- en Tolkamer in haar remarque dan ook gesteld, dat de gewraakte voldoe-
ning alsnog uit een personele omslag wordt voldaan. Hij adviseert dan ook het verzoek 
af te wijzen en de regenten alsnog tot die personele omslag te verplichten.

De Raad van State stelt dit bericht eerst om een reactie in handen van de thesaurier- 
generaal. Diens positieve commentaar volgend adviseert de Raad 6 december 1734 de 
Staten Generaal het eigenzinnige verzoek van de Eindhovense regenten af te wijzen en 
hen onder bepaalde nadere voorwaarden te verplichten de gewraakte lening alsnog door 
middel van een personele omslag af te lossen. De Staten conformeren zich 14 februari 
onverkort aan de opvatting van de Raad van State. 715 

Hoewel in procedureel opzicht vanuit de ‘Nassause dorpen’ na een moeizame start en 
soms nog slechts schoorvoetend wordt voldaan aan de Staatse toezichtregels, blijven hun 
rekeningen voor de Leen- en Tolkamer inhoudelijk een zorgenkind. Ook de Domein-
raad speelt daarbij in de ogen van de Kamer een negatieve rol. In de tweede helft van 
1741 komt in het daarom ogenschijnlijk rustige tableau weer beweging.

Elders is beschreven hoe de Leen- en Tolkamer de Raad van State 2 september van dat 
jaar een andere werkwijze voorstellen over haar rapportage aan die Raad over de haar ge-
bleken onregelmatigheden in de plaatselijke rekeningen.716 Daarbij beklaagt de Kamer 
zich tevens over verschillende manco’s bij de afdoening van haar remarques bij rekenin-
gen van Eindhoven en de haar omliggende dorpen Woensel, Strijp, Stratum en Gestel. 
De kern van haar klachten is de grote mate van eigenzinnigheid die deze plaatsen be-
trachten in hun reactie op door de Kamer geplaatste remarques. In het bijzonder vragen 
zij om richtlijnen hoe in dezen het beste op te treden.717 

715  NA, SG 3444, fo. 254r-v, 11 oktober 1734, 7761 (rekest regenten); RvSt 233, fo. 1044v-1045r, 18 oktober 
1734, 1141r-v, 11 november 1734, fo.1204r-v, 6 december, RvSt 562, ongef., 6 december 1734; BHIC, RRGD 
29, 173v-175r, 10 november 1734; LTK 53, kopie van de resolutie van de Staten Generaal d.d. 14 december 
1734. 
716  Zie 1.3.3.9.
717  Deze klachten betreffen allereerst de constatering, dat in Woensel in strijd met resoluties  van de Sta-
ten Generaal de totale kosten van het dorpshuishouden uit een reële omslag en niet uit een combinatie van 
zo’n omslag met een personele belasting worden voldaan, terwijl die omslag gezien het overschot ook veel 
te hoog is. De Kamer wijst hierbij in het bijzonder op het plakkaat van 31 oktober 1695 (zie hierover 3.3.5) 
en een besluit van 5 oktober 1736 (betreffende onder meer de onderlinge verhouding naar omvang tussen de 
reële en personele omslagen en hun beider bestemming). Ook al zijn de plaatsen sedert 1700 vrijgesteld van 
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De Raad laat dit verzoek echter onbehandeld liggen, reden waarom de Kamer 27 juni 
1742 haar verzoek herhaalt.718 Een beslissing is volgens haar alleen maar dringender ge-
worden, omdat inmiddels ook de volgende tranche rekeningen van deze plaatsen ter 
controle voorligt. Zij zet haar verzoek kracht door mede te delen, dat zij deze rekenin-
gen onbesproken onder hun griffier zal laten berusten. Dit impliceert, dat het verdere 
afdoeningsproces, ook bij de Domeinraad en de betrokken plaatsen, vooralsnog stil ligt, 
met alle consequenties van dien.719  

Op advies van de thesaurier-generaal besluit de Raad 2 juli 1742 om met een deputa-
tie van twee leden, de thesaurier-generaal en de secretaris contact op te nemen met de 
Domeinraad en hem over de gebleken “excessen” te “adverteren”. Concreet worden de 
volgende punten genoemd: 1. in Woensel worden de kosten van de dorpshuishouding 
geheel door een reële omslag ter hoogte van f 1883-3-12 bestreden, 2. dit geschiedt on-
danks eerdere opmerkingen van de Leen- en Tolkamer hierover en is ook in strijd met 
een eerder besluit van de Staten Generaal, waarbij “een seekere proportie’ tussen de re-
ele en personele omslag is voorgeschreven, 3. de gecommitteerden uit de Domeinraad 
die de desbetreffende rekening hebben onderzocht hebben hierop onvoldoende acht ge-
slagen, en 4. een gelijksoortige onevenredigheid in de beide omslagen is ook in andere 
plaatsen, die ressorteren onder de Domeinraad, in het bijzonder te Eindhoven en Gestel 
geconstateerd. 

Dat het inderdaad om een aanzeggen van de Domeinraad gaat, blijkt uit het feit, dat 

het besluit van 1695,  acht de Kamer het toch onbegrijpelijk dat de verdeelsleutel van 1736 (die geen onder-
deel van die dispensatie is) niet is toegepast. Verder acht zij het onbestaanbaar, dat de Nassause Domeinraad 
zelf geen acht heeft geslagen op haar remarque.  Zij meent dan ook, dat die Raad hierop moet worden gewe-
zen, dit des te meer omdat de door de regenten van Woensel gegeven verklaring als reactie op haar remarque 
onvoldoende wordt geacht. In de rekeningen van Eindhoven en Gestel heeft zij trouwens, zo rapporteert de 
Kamer verder, vergelijkbare manco’s gevonden. Naast dit specifieke punt, zo gaat de klacht verder, geldt dat 
ook op andere punten haar remarques door zowel de betrokken regenten als de Domeinraad worden gene-
geerd. De rekeningen van Eindhoven en de vier dorpen worden niet, zoals voorgeschreven, in een “hoornen 
bant” gebonden ter Leen- en Tolkamer ingeleverd, in de rekening van Woensel wordt een remarque over de 
maximale hoogte van de verteringen veronachtzaamd. Iets dergelijks speelt ook in Strijp. In de rekeningen 
van alle plaatsen wordt het voorschrift om uitgaven toe te lichten met een verwijzing naar de datum of kor-
te inhoud van de desbetreffende plakkaten niet opgevolgd. Een laatste punt betreft de in de rekening van 
Eindhoven als uitgave opgenomen kosten voor de gruit en de waag. Omdat deze behoren tot de regalia van 
de plaatselijke heer, behoren deze kosten ook door hem te worden gedragen. Ten slotte dringt de Kamer aan 
op voortvarendheid bij het treffen van maatregelen, waarvoor zij niet schuwt concrete voorstellen te doen. 
Zo zou de Domeinraad kunnen worden geadviseerd of opgedragen op de door hem toegestane omslagen 
voor de betrokken plaatsen alsnog een mindering (“redres”) te verlenen en zou de regenten van die plaatsen 
strikt worden opgedragen de remarques van de Kamer op te volgen of overeenkomstig de gestelde procedure 
daartegen beroep aan te tekenen. Verder geeft de Kamer onder meer aan, dat de remarque ten aanzien van 
de gruit en de waag moeten worden nagekomen. 
718  BHIC, LTK 92, fo. 3v-4r.
719  In principe dienen rekeningen binnen twee weken te worden onderzocht, zie 3.3.10.2.
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deze punten min of meer onverkort terugkeren in de daaropvolgende beslissing van de 
Raad van State van 2 juli 1742. Daarbij werkt die Raad de onderbouwing daarvan als 
volgt uit. De in 1700 door de Staten Generaal aan de dorpen en plaatsen onder de Do-
meinraad verleende vrijstelling van het plakkaat van  1695 over een voorafgaand fiat van 
de Staten bij leningen en reële omslagen is alleen verleend in de veronderstelling, dat het 
fiat van de Domeinraad op gelijke wijze, dus vooraf en niet achteraf bij gelegenheid van 
de goedkeuring van een rekening zou worden toegekend. Bovendien is bij de vernieu-
wing van dat plakkaat in 1725 die dispensatie niet opnieuw bevestigd. Daarnaast wijst hij 
er nog op, dat door het ontbreken van proportionaliteit tussen reële en personele omsla-
gen de eigenaren van onroerend goed in de betrokken plaatsen, die aldaar niet woonach-
tig zijn ten onrechte voor dubbele lasten worden aangeslagen. Ten slotte spreekt hij de 
verwachting uit, dat de Domeinraad doeltreffender zal gaan optreden, zodat op dit punt 
de remarques van de Leen- en Tolkamer kunnen worden opgeheven en de voorschriften 
van de Algemene Staten weer punctueel worden nagekomen. 

Over de andere remarques van de Kamer bij de rekeningen van Eindhoven en de vier 
dorpen verwijst de Raad slechts in algemene zin naar de gewone bezwaarregeling, met 
andere woorden die remarques blijven, behoudens bezwaar van betrokkenen en de be-
handeling daarvan, onverkort in stand. De Raad verlegt dus het initiatief van de Kamer 
naar de betrokken regenten, daarmede impliciet de autoriteit van de Kamer bevesti-
gend.720  

Ook kost het de Leen- en Tolkamer regelmatig grote moeite om de betrokken plaatsen 
- hier zijn dat met name de onder de Baronie van Cranendonck ressorterende dorpen - 
tot de inrichting van de rekeningen naar de voorgeschreven modellen te krijgen.721 Een 
specifiek pijnpunt daarbij is, dat sommige rekeningen niet in Hollandse (zoals in die 
modellen voorgeschreven), maar in Luikse valuta worden opgesteld. Daarover gestelde 
remarques worden soms echter gewoonweg genegeerd, zo in Budel een remarque bij de 

720  NA, RvSt 250, fo. 991r-993v; kopie in: BHIC, LTK 57, ongefolieerd. In zijn beslissing over de remar-
ques en de bezwaarregeling verwijst de Raad naar de resolutie van de Staten Generaal van 25 juni 1727 en de 
sedertdien gevormde, hiervoor al besproken algemeen geldende ‘jurisprudentie’, daarmede dus ook aange-
vend, dat er wat hem betreft in dat opzicht voor de Nassause Domeinen in de Meierij geen uitzonderingssi-
tuatie bestaat. Volledigheidshalve zij nog vermeld, dat de Raad ten aanzien van de rekeningen van Woensel 
en Eindhoven nog enkele concrete beslissingen neemt, die hier verder onbesproken blijven. De kwestie over 
de gruit en de waag te Eindhoven komt overigens nog opnieuw op de agenda van de Raad van State. Dit 
wordt ingeleid door een verzoekschrift van de Eindhovense regenten, waarna de raad en rentmeester op een 
verzoek van de Raad van State van 19 oktober 1742 daarover 7 april 1743 adviseert en de Raad vervolgens op 
19 april tot een eindbeschikking  komt. Deze komt er op neer, dat op dit punt het verzoek van de Eindho-
vense bestuurders wordt geaccordeerd, maar voor het overige zijn besluit van 2 juli 1742 in stand blijft. NA 
RvSt 252, fo. 378v, 8 april , fo.378v, 19 april 1743; BHIC, LTK 92, fo. 43v-52r, 7 april 1743; zie ook: Spijkers, 
‘Bemoeienis van het heerlijk gezag’, 65.
721  BHIC, LTK 92, fo. 40r-43r, 25 maart 1743. 
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dorpsrekening van 1739, dat de volgende rekeningen nog uitsluitend in Hollandse valuta 
mogen worden opgesteld.722 Als de rekening over 1740 toch weer in Luikse valuta wordt 
gepresenteerd, melden de raad en rentmeester-generaal en de Leen- en Tolkamer dit aan 
de Raad van State. Groot is hun verontwaardiging te moeten vaststellen, dat die hard-
nekkigheid voortkomt uit een directe opdracht van de controlerende commissaris van 
de Domeinraad om de rekeningen ook in de toekomst in Luikse valuta te blijven stellen. 
Hij beroept zich hiertoe op een resolutie van de Staten generaal van 22 mei 1649. Deze 
houdt echter, naar de Kamer meent, niet meer in dan dat in Budel leningen in Luikse 
valuta mogen worden aangegaan, maar dat betalingen uitsluitend in Hollandse mogen 
geschieden. Daaruit is dus geenszins af te leiden, dat de rekeningen in Luikse valuta mo-
gen worden geschreven. In dit opzicht heeft die commissaris niet alleen onjuist, maar 
ook onbevoegd gehandeld. Een andere ergernis van de Kamer is, dat de bestuurders van 
Budel hun standpunt niet zelf toelichten, maar slechts een kopie van de genoemde reso-
lutie van de Staten Generaal bijvoegen. Dat is procedureel niet in orde, omdat zij zich 
rechtstreeks tot de Raad van State hadden moeten wenden. Verder herinnert hij aan het 
recente bevel van de Raad aan de betrokken dorpen (diens resolutie van 2 juli 1742) om 
de remarques zonder meer na te komen. De adressanten willen dan ook graag vernemen 
hoe  deze kwestie af te handelen. De Raad neemt dit verzoek 26 maart 1743 in behan-
deling door de thesaurier-generaal met een onderzoek te belasten. Als dat uitblijft, rap-
pelleert de Leen en Tolkamer, waarna de Raad de thesaurier-generaal opnieuw met een 
onderzoek belast.

Op diens advies keurt de Raad uiteindelijk 9 januari 1744 feitelijk de handelwijze van 
Budel af. Niettemin kiest hij, om niet meer tijd te verliezen en verdere kosten uit te spa-
ren, voor een praktische oplossing: de rekeningen, die al ter onderzoek zijn overgebracht 
kunnen op dit punt onveranderd blijven, maar latere rekeningen dienen uitsluitend in 
Hollandse valuta te worden opgesteld.723 

Later dat jaar deponeert de Leen- en Tolkamer een meer algemene klacht over de dor-
pen en plaatsen onder de Domeinraad. In een rapport van 23 september 1744 aan de 

722  Naast het formele voorschrift van de modellen, wijst de Kamer ook op de praktische voordelen van 
het gebruik van Hollandse valuta: dit bevordert het gemak van de secretaris bij het concipiëren van de re-
kening en het toezicht van de Leen- en Tolkamer, terwijl de kantoren van de beden, verponding en gemene 
middelen in Hollandse valuta moeten worden betaald en de betalingskwitanties ook in die munt worden 
uitgegeven. Het omrekenen van Hollandse naar Luikse munt bij het opstellen van de rekeningen kan bo-
vendien niet anders dan tot fouten leiden.
723  NA, RvSt 252, fo. 310r-311v, 26 maart 1743, 664v, 17 juni 1743 (kopie in: BHIC, LTK 58, ongefolieerd.), 
254, fo. 30v-31r (kopie in: BHIC, LTK 58, 9 januari 1744); BHIC, LTK 92, fo. 40r-43r, 25 maart 1743, fo. 45v-
46r, 16 juni 1743. Omdat de rekeningen van Budel over 1739 en 1740 na het besluit van de Raad van State 
onder die Raad zijn blijven berusten, moet de Leen- en Tolkamer om restitutie vragen, hetgeen die Raad 20 
april 1744 toestaat. RvSt 254, fo. 568v-569r; BHIC, LTK 92, 16 april 1744.
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Raad van State hekelt zij de grote en stelselmatige ongehoorzaamheid van de regenten 
van deze plaatsen om aan haar remarques te voldoen.724 Deze klacht specificeren zij thans 
met hoe de regenten van Stratum met haar remarques op de verpondingsrekening over 
1740 zijn omgegaan. Ondanks het voorschrift, dat op remarques slechts in de volgende 
rekening mag worden ingegaan en eerdere vermaning, zelfs van de Raad van State, om 
zich onverkort aan dit voorschrift te houden, blijven zij hun “solutie” op gestelde remar-
ques onder die remarque zelf opnemen, waarbij zij zich zelfs ook wel tegen zo’n remar-
que keren. Voor de Kamer is de maat vol, reden waarom zij niet opnieuw maatregelen 
tegen de regenten in kwestie voorstelt, maar de Raad suggereren om een boete van f 25 
vast te stellen jegens alle regenten en secretarissen, die behoudens in te brengen bezwa-
ren niet aan de remarques voldoen. De Raad sanctioneert 24 september 1744 dit voorstel 
direct, dus zonder voorafgaand intern onderzoek, zij het dat de boete beduidend lager 
op vier dukatons wordt vastgesteld.725 

Uiteindelijk komt aan de sluimerende en bij tijd en wijlen opflakkerende controverse 
een eind als de  heer van de Nassause Domeinen in de Meierij, Willem IV, in 1747 eerst 
(om slechts de belangrijkste functies te noemen) door een benoeming tot kapitein-gene-
raal en admiraal-generaal der Unie en nadien tot stadhouder in Den Haag een bestuur-
lijk-politieke status verwerft om ook in particuliere zaken de balans in zijn voordeel te 
laten omslaan. Onder de schaduw van die nieuwe signatuur wendt de Nassause Do-
meinraad zich 23 juni 1749 tot de Staten Generaal.726 De Raad wijst daarbij allereerst op 
zijn eigen praktijk, waarbij van oudsher vanuit zijn taak om toe te zien op de “æcono-
mie, policie en financie” van de onder hem ressorterende heerlijkheden in de Meierij en 
de gehele Generaliteit de rekeningen van die heerlijkheden door zijn gecommitteerden 
worden geëxamineerd. De resolutie van de Staten Generaal van 25 juni 1727 heeft dat 
systeem echter doorbroken door zonder onderscheid de regenten van alle steden, dorpen 
en heerlijkheden in de Meierij te verplichten hun rekeningen in concept door de Leen- 
en Tolkamer te laten toetsen. Dit is van meet af aan beschouwd als een “zeer groote Læ-

724  De Kamer verwijst hierbij naar haar eerdere klachten, te weten die van 2 september 1741 (met aanslui-
tend resolutie van de Raad van State van 2 juli 1742) en van 25 maart1743 (met aansluitende resolutie van de 
Raad van State van 9 januari 1744). De dukaton heeft een waarde van f 3. H. Enno van Gelder, De Neder-
landse munten (Utrecht/Antwerpen 1968), 260.
725  RvSt 256, fo. 1518r-1519r (kopie in: BHIC, LTK 58, ongefolieerd); BHIC, LTK 92, fo. 113r-115r, 23 sep-
tember 1744.. 
726  Spijkers, ‘Bemoeienis van het heerlijk gezag’, 65 meldt dat dit rekest door Willem IV zou zijn gete-
kend. De in BHIC, LTK 60, ongefolieerd, afschreven kopie van dit rekest meldt daarentegen als onderte-
kening “Die van den Raade en Reekeningen van Zijne Hoogheid den Heere Prinse van Oranje en Nassau”, 
met als toevoeging “(was geparapheert J. Reigersman vt, Lager stond, Ter Ordonnantie van deselve, was ge-
teekend J. van Schinne)”. Deze ondertekening wordt bevestigd in de resolutie van de Staten Generaal van 
29 mei 1750, waarin deze een definitief standpunt over dit verzoek innemen (zie hierna).
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sie van de præminentie en regten van Zijne Doorlugtigste Hoogheid”. Met dit argument 
stevent de Domeinraad rechtstreeks op zijn doel, het uitschakelen van het Staatse toe-
zicht af. Er wordt geen beroep meer gedaan op inmiddels discutabel gebleken eerdere 
vrijstellingen, die bovendien van afhankelijkheid getuigen. 

Deze dubbele toetsing leidt, aldus de Domeinraad, niet alleen tot dubbele onderzoeks-
kosten, maar ook tot verdubbeling van kosten voor het overbrengen en ophalen van de 
rekeningen en het inwinnen van extern advies over hoe op gestelde remarques te reage-
ren en een geroyeerde uitgave  alsnog te kunnen realiseren. Op dit punt speelt het ver-
zoek een in de loop der jaren sterker geworden troef uit, namelijk dat remarques van de 
Leen- en Tolkamer al eerder zijn opgeheven. Het rekest spreekt zelfs van “veelmalen”, 
hetgeen, aldus de Domeinraad,  wordt verklaard doordat de Kamer zich bij haar toet-
sing alleen op de regelgeving van de Staten Generaal en van de Raad van State heeft ge-
richt en die van de Domeinraad heeft veronachtzaamd. Ook al is deze laatste, zo wordt 
verder beweerd, bij die Kamer niet bekend, dan doet dat niet af aan het feit dat deze  “in 
viridi observantia” is gebleven en qua uitvoering gelijk is gesteld aan de besluiten van de 
Haagse overheid voor de andere districten van de Generaliteit. Het verzoek claimt dus 
kortweg voor de Nassause Domeinen oudere rechten en een gelijkwaardig gezag aan dat 
van de Staten Generaal en Raad van State en ondermijnt tevens dat gezag door openlijk 
aan de deskundigheid van de Leen- en Tolkamer te twijfelen. Zonder omwegen leidt het 
ten slotte tot het verzoek aan de Staten Generaal om bij wijze van interpretatie van hun 
resolutie van 25 juni 1727 te verklaren, dat het toezicht van de Leen- en Tolkamer niet 
meer op de Nassause heerlijkheden in de Meierij van toepassing is, maar dat deze als van 
oudsher alleen onder dat van de Domeinraad vallen.727 

Opmerkelijk in dit rekest is de toonzetting, die behoudens de obligate beleefdheids-
formules nergens van enige onderdanigheid aan het Haagse gezag getuigt. De nieuwe 
status van zijn heer verschaft de Domeinraad overduidelijk nieuw elan. 

De Staten leggen dit voorstel om advies aan een van hun commissies voor, dit keer niet 
die voor de Meierijse aangelegenheden, maar die voor de wet- en regelgeving.728 Deze 
verstaat zich hierop met de Raad van State, die op zijn beurt de raad en rentmeester-ge-
neraal en de Leen- en Tolkamer om preadvies vraagt. Dat preadvies van 8 juli 1749 be-
gint met een overzicht van de gehele voorgeschiedenis, vanaf het plakkaat uit 1695, de 
daarop in 1700 verleende dispensatie, de vernieuwing zonder dispensatie van genoemd 
plakkaat in 1725 729, de introductie en reikwijdte van de toetsing van de concept-rekenin-
gen door de Leen- en Tolkamer, het misverstand dat de dispensatie van 1700 ook voor 

727  BHIC, LTK 60, ongefolieerd, rekest Nassause Domeinraad van 23 juni 1749.
728  Formeel genoemd: “de Gedeputeerden tot de zaaken van de Placaaten en Reglementen”.
729  Deze rapportage is onderbouwd met een verwijzing naar staande regelgeving en staand beleid in de 
vorm van verschillende resoluties van de Staten Generaal en de Raad van State, alsmede eerder door de rent-
meester en/of de Kamer uitgebrachte adviezen. 
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die toetsing zou gelden en de toezegging van de Domeinraad om zich aan de toetsings-
regels te houden. Verder benadrukt het , dat de Leen- en Tolkamer bij haar toetsing wel 
degelijk met zowel de besluiten van de Domeinraad als die van de Staten Generaal en de 
Raad van State rekening heeft gehouden. Na dit neutraal geformuleerde overzicht, dat 
tussen de regels door wel leest als een oratio pro domo tot behoud van de toetsing, maakt 
het preadvies een ommezwaai. De toetsing van de concept-rekeningen is, zo gaat het 
verder, geen absoluut en haar van nature toekomend recht van de Leen- en Tolkamer, 
maar haar in 1727 opgedragen door de Staten Generaal en nadien door hen en de Raad 
van State een en andermaal bevestigd. Een beslissing over de vraag of die toetsing ook 
voor de plaatsen onder de Domeinen van Nassau moet blijven bestaan, laten zij daarom 
over aan de Algemene Staten, een beslissing die zij bij voorbaat zullen respecteren.730 Een 
toch wel opvallende tournure. Na een jarenlange actieve strijd tot handhaving van de 
rekeningentoets voor de betrokken dorpen, stellen rentmeester en Kamer in een realisti-
sche besef over de gewijzigde politiek-bestuurlijke verhoudingen, zich slechts terughou-
dend op als een manus ministra van de Haagse overheid.

Na dit advies duurt het nog bijna een jaar voordat de commissie van de Staten teza-
men met een viertal gedeputeerden vanuit de Raad van State tot een advies komt. 29 
Mei 1750, dus bijna een jaar later, ligt hun rapport op tafel. De uitkomst is zonder enig 
voorbehoud een knieval voor het verzoek. Deze houdt enkel in dat de gewraakte resolu-
tie van 25 juni 1727 voortaan niet meer op “Zyne Hoogheids Domeinen in de Meyerye 
van ’s Hertogenbosch” van toepassing is. Een onderbouwing ontbreekt. De Staten Ge-
neraal nemen dit advies onverkort over.731 Men kan zeggen: dit besluit blinkt uit door ge-
serreerde zakelijkheid, maar in de zeer korte formulering ervan klinkt verholen frustratie 
door over een ‘we willen, maar kunnen niet anders’. Sedertdien is het eerst gesloten front 
van een uniforme toetsing van de dorpsrekeningen in tweeën gesplitst.  

3.3.10.8 Remarques en dorpsreglementen
8 Mei 1732 stelt de Raad van State een dorpsreglement voor Tilburg en Goirle vast.732 Dit 
reglement is de resultante van een door de regenten van Tilburg begonnen bezwaarpro-
cedure tegen door de Leen- en Tolkamer over de rekening van 1727 gemaakte remarques. 
Bij die vaststelling ervan ordonneert de Raad, dat dat reglement voortaan de grondslag 
vormt voor de toetsing door die Kamer van de rekeningen van beide dorpen. Voor de 
definitieve afdoening van de rekeningen van vóór 1732 staat hij daarentegen toe, dat met 
de plaatselijke praktijk tot dan toe rekening kan worden gehouden. Als zodanig heft hij 
de remarques van de Leen- en Tolkamer op, met dien verstande dat waar die oude prak-

730  BHIC, LTK 92, fo. 200v-203v, 8 juli 1749.
731  NA, SG 3502, fo. 489v-490v (gepubliceerd in: GPB 7, 789-790), RvSt 273, fo. 1452r-v, 10 juli 1749.
732  Zie over de genese van dit reglement 9.2.26.
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tijk ook in het reglement is begrepen, dan de norm van dat reglement geldt. 
En daar blijft het bij. De wording van het Tilburgse reglement wordt ondanks alle 

daarin geïnvesteerde tijd, moeite en aandacht en ondanks het feit, dat de inhoud van het 
vastgestelde reglement uiteindelijk meer teruggaat op de inbreng van de Leen- en Tolka-
mer dan van betrokkenen zelf, door die Kamer of de Haagse overheid niet opgepakt als 
een ontwikkeling die navolging verdient. Naar de redenen hiervan kan slechts worden 
gegist. Niet is gebleken, dat de omstandigheden in Tilburg zo uitzonderlijk zijn te kwa-
lificeren dat daartoe expliciet de bijzondere voorziening van een dorpsreglement gebo-
den zou zijn, iets wat in die vorm elders, alle gebreken in bestuur en dorpshuishouding 
aldaar ten spijt, niet nodig zou (kunnen) zijn. 733

De controle van de dorpsrekeningen vergt veel van de capaciteit van de Leen- en Tol-
kamer, mede omdat de afdoening van bezwaren op door haar gestelde remarques het 
nodige daarvan in beslag neemt. Een model-reglement, aanpasbaar aan de maat en de 
behoefte van een specifiek dorp, zou daarin wellicht soelaas hebben kunnen bieden, 
maar de idee daartoe komt bij de Kamer, en dan nog vanuit een ander perspectief, pas 
35 jaar later op, evenwel zonder dat de Raad van State het dan overneemt.734 Het is in 
1732 eerder nog andersom. Het is aannemelijk, dat de Leen- en Tolkamer bevreesd is, 
dat verdere reglementering door haar (mogelijke) lokale diversiteit de nieuwe toetsings-
bevoegdheid wel eens zou kunnen bemoeilijken, belemmeren of inperken en daarom na 
de specifieke casus in Tilburg, van een verdere ontwikkeling naar andere dorpsreglemen-
ten heeft afgezien. Dat dit een bewuste keuze van die Kamer geweest moet zijn mag wel 
worden afgeleid uit het feit, dat die verdere ontwikkeling daarna abrupt afbreekt. Til-
burg 1732 blijft dus het enige reglement, dat rechtstreeks uit het remarque-systeem voort-
komt. Daarbij komt ook nog het volgende. 

De werkzaamheden van de Leen- en Tolkamer op het punt van toezicht op het bestuur 
van de lagere overheden blijven al met al eerst en vooral gericht op de afzonderlijke 
plaatsen en hun verschillende rekeningen. Haar remarques daarop gelden, behoudens 
de uitkomst van een beroepsgang, als specifieke en rechtstreekse ingreep met precedent-
werking op de plaatselijke financiële huishouding en als zodanig op de actes et gestes van 
de betrokken besturen. Voor zover remarques aanleiding geven tot generieke, voor alle 
Meierijse dorpen geldende regelgeving, is er ook sprake van directe doorwerking in de 
afzonderlijke dorpen. Dit alles leidt slechts tot de retorische vraag of de Leen- en Tol-
kamer in die context voor andere plaatsen nog wel behoefte aan een vervolg op het Til-
burgse reglement heeft gehad. De normering van een reglement als grondslag voor de 

733  Op grond van de verwikkelingen bij de genese van dit reglement is niet uit te sluiten, dat bij die ge-
nese, naast inhoudelijke redenen, ook sprake is van een zekere prestigeslag tussen het Tilburgse bestuur en 
de Leen- en Tolkamer.
734  Zie hierover de genese van het dorpsreglement van Eersel, Duizel en Steensel (1767), 9.2.7.
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controle verstart immers die controle, omdat het niet meegroeit met andere of nieuwe 
inzichten en verdere rechtsontwikkeling en dus op termijn ook weer aanleiding is of kan 
zijn voor nieuwe geschillen en discussies. Het feit, dat die Kamer zich tot meer algemeen 
beleidsinformant en -adviseur van de Raad van State weet te ontwikkelen, is daarop wel-
licht ook van invloed geweest. Pas 35 jaar na het Tilburgse reglement komt een nieuw, 
tevens laatste dorpsreglement, dat van Eersel, Duizel en Steensel (1767) tot stand. Die 
totstandkoming is echter gebaseerd op bijzondere plaatselijke omstandigheden en het 
streven van de Leen- en Tolkamer om in dat reglement een ordening van de vigerende 
veelheid aan Haagse besluiten aan te brengen.735 

Naast het rechtstreeks uit het toetsingsstelsel voortkomende Tilburgse dorpsreglement, 
is er in het kader van door de Leen- en Tolkamer gemaakte remarques een enkele maal 
ook een confrontatie met reeds bestaande reglementen. Hierboven is reeds besproken 
hoe de regenten van Oirschot en Best zich in hun bezwaar tegen bepaalde remarques be-
roepen op hun reglementen uit 1662 en 1664.736 

In de hierna te bespreken casus over het traktement van de drossaard van Deurne 
grijpt de rentmeester de gelegenheid aan om ten principale de grondslag van de legiti-
miteit van een aldaar getroffen reglement aan de kaak te stellen.737 Dat reglement is door 
de heer en de regenten op eigen gezag vastgesteld en dus, zo betoogt hij, onbevoegd tot 
stand gekomen: de vaststelling van dit soort reglementen is immers aan het fiat van de 
hoge overheid voorbehouden. Ter adstructie verwijst hij naar het besluit van de Staten 
Generaal van 4 april 1682, waarbij het reglement voor Waalwijk is vastgesteld als een 
“sake (…), de Politie, en de Souverainiteijt” betreffende. Bovendien wordt de in 1663 
geïntroduceerde clausule gemist, dat een reglement geen inbreuk maakt op de de Staten 
Generaal toekomende soevereiniteit, hoogheid en jurisdictie of ander gezag over het des-
betreffende dorp of heerlijkheid.738 Naar de Raad toen heeft bepaald, dient die clausule 
niet alleen in nog vast te stellen reglementen te worden opgenomen, maar geldt deze ook 
voor reeds vastgestelde. In dat verband wijst hij er op, dat deze clausule niet voorkomt 
in de reglementen van het onderscheidenlijk door de vrouwe van Sint Michielsgestel in 
1663 en door de heer van Drunen in 1679 vastgestelde reglement.739 De door hem hier-

735  Zie 4.13.8 en 9.2.7.
736  Zie 3.3.10.5.
737  Zie 3.3.10.9.2.
738  Deze clausule is geïntroduceerd bij de vaststelling van het reglement voor Bergeijk en Hoogeloon, zie 
hierover 9.2.2 en 9.2.12. Zie voor de inhoud van de clausule, 4.11.4. 
739  Voor wat betreft Drunen heeft de raad en rentmeester-generaal het niet helemaal bij het rechte eind. 
Hij spreekt over dit reglement als door de regenten vastgesteld. In werkelijkheid is dat  reglement op verzoek 
van de schepenen, borgemeesters en inwoners door de plaatselijke heer vastgesteld, die aan het door hem 
door de verzoekers voorgelegde ontwerp nog andere bepalingen toevoegt. Zie voor de genese van de door 
hem genoemde reglementen 9.2.29, respectievelijk 9.2.22 en 9.2.6.

PS_LL_def.indd   284 19-11-20   13:16



285

aan gekoppelde vraag aan de Raad van State is hoe de Kamer met deze drie reglementen 
en wellicht nog andere waarin de bedoelde clausule ontbreekt moet omgaan.740

Op basis hiervan geeft de Raad de Kamer opdracht tot een algemeen onderzoek naar 
alle dorpsreglementen, waarop in de rekeningen ter verantwoording van daarin ver-
melde uitgaven een beroep wordt gedaan. Hiermee geeft de Raad derhalve impliciet, 
en waarschijnlijk ook onbedoeld een theoretisch-kritische grens aan voor de legitimiteit 
van de dorpsreglementen: alleen als deze doorwerken in de uitgaven, die in de rekenin-
gen behoren te worden verantwoord, behoeven deze Haagse goedkeuring. In de praktijk 
komt het echter niet voor dat reglementen dit effect niet hebben.

Indien de Kamer zou blijken, dat reglementen nog niet door de Haagse overheid zijn 
goedgekeurd, dan dient zij dit, mede op verzoek van de betrokken regenten of andere 
belanghebbenden, aan de Raad te melden.741 De Raad wenst dus zekerheid, dat door de 
rentmeester aan te melden reglementen nog door de desbetreffende plaatselijke regeer-
ders worden gedragen.

Het is overigens opmerkelijk, dat de raad en rentmeester-generaal in zijn preadvies het 
reglement van Deurne zonder meer gelijk stelt met die van Sint Michielsgestel, Drunen 
en Waalwijk en indirect ook met die van Bergeijk en Hoogeloon (beide van 1663). Het 
reglement van Deurne is beperkt tot salarisvoorzieningen, die vijf andere zijn veel meer 
meeromvattend. Ook de Raad van State maakt in zijn besluitvorming geen onderscheid. 

Het is onduidelijk of de Leen- en Tolkamer aan dit verzoek heeft voldaan.742 Een dien-
aangaande rapportage is niet aangetroffen. Mogelijk mag worden aangenomen, dat de 
kamer uiteindelijk heeft kunnen concluderen, dat er geen reglementen zijn, die zich bui-
ten de door de Raad van State geldende grenzen bewegen, waarna zij - als initiator van 
deze opdracht - geen negatief resultaat aan haar opdrachtgever meer heeft gemeld. Het 
eerder genoemde reglement van Deurne heeft in het Manuaal (1741) van Santvoort zijn 
eerdere aanduiding als zodanig verloren en wordt daar nog slechts een “Resolutie van 
den Heer en Magistraat” genoemd.743 De reglementen van Sint Michielsgestel en Dru-
nen blijven ook ten behoeve van de rekeningen en hun toetsing onverkort toegepast, 
zonder dat deze alsnog door de Haagse overheid worden goedgekeurd.744 Een reglement 
als dat van de heer van Asten  uit 1719 blijft echter buiten schot.745 

740  BHIC, RRGD 228, fo. 104r-106r. 
741  NA, RvSt 225, fo. 156r-158r,  5 februari 1731; 228, fo. 59r-60r,  16 januari 1732 (kopie in BHIC, RRGD 
52, ongefolieerd).
742  Een dienaangaande rapportage is niet aangetroffen.
743  Santvoort, Manuaal (1741) II, 56. 
744  Zie Santvoort,  Manuaal (1741) II, 67 (Drunen) en 188-190 (Sint Michielsgestel).
745  Als alleen de toetsingscriteria betreffende Asten uit het Manuaal (II, 10-12) en het reglement van 1719 
met elkaar worden vergeleken, bestaan daartussen soms aanmerkelijke verschillen. Zo kent het Manuaal de 
president-schepen aan jaarlijks salaris f 30 en aan iedere schepen f 15 toe. In het reglement van 1719 zijn die 
bedragen (artikel 5) respectievelijk f 80 en f 20. Dit wijst er op, dat bedoeld reglement in 1741 in ieder geval 
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3.3.10.9 Remarques en de hoge(re) heren

3.3.10.9.1 Inleiding 
Ter afsluiting van bovenstaande verkenningen van de ontwikkeling en de uitwerking van 
het remarquesysteem volgende nog enkele voorbeelden van waaruit kan worden afge-
leid, dat de Leen- en Tolkamer zich bij haar controle strikt laat leiden door haar wettelij-
ke opdracht en de daartoe gestelde wettelijke criteria. Deze rationele en zakelijke aanpak 
leidt tot een toezicht zonder aanzien des persoons. Ook particuliere heren, Staatse au-
toriteiten en andere dignitarissen ondervinden de gevolgen van een remarque, zeker als 
deze worden gesteld bij hun traktementen en recognities, die zij vanuit dorpen en heer-
lijkheden gewend waren te genieten.  

3.3.10.9.2 Traktementen en recognities van de kwartierschouten 
Hiervoor is beschreven dat de Staten Generaal in 1727 een procedure in gang zetten om 
te komen tot vaste traktementen voor de kwartierschouten en drossaards voor hun werk-
zaamheden in de onderscheiden dorpen en de overgangsvoorziening die zij daartoe in 
1729 treffen.746 Deze maatregelen zijn - het gaat immers om salarissen - een beladen on-
derwerp, dat in het kader van de rekeningencontrole door de Leen- en Tolkamer voor 
nieuwe discussie zorgt.  

In het besef van die beladenheid is het in een eerste geval de Leen- en Tolkamer zelf, die 
om uitleg vraagt. Dit geschiedt naar aanleiding van de constatering, dat in de dorpsreke-
ning van Veghel over 1727 verschillende uitgaven voor traktement en andere vergoedingen 
voor de kwartierschout van Peelland, diens stadhouder en ander personeel zijn opgeno-
men. Het is de Kamer echter, getoetst aan de normstelling van de resolutie van 25 juni 
1727, onduidelijk of al deze uitgaven teruggaan op een te accepteren langdurige en onon-
derbroken praktijk. Haar vraag is daarom hoe in dezen en gelijksoortige gevallen bij andere 
dorpsrekeningen te opereren. De Raad kiest 17 januari 1729 voor een praktische oplossing. 
Omdat de desbetreffende uitgaven al zijn gedaan, kunnen deze worden geaccepteerd. In 
de volgende rekeningen dienen deze echter te worden geroyeerd, tenzij de declaranten zelf 
alsnog een ongestoorde praktijk van 25 jaar aantonen. Dat bewijs dient bij die rekening te 
worden overgeleverd.747 Is dat bewijs afdoende, dan kan de Kamer deze uitgave accepteren. 
De Raad beveelt deze handelwijze ook voor soortgelijke gevallen aan.748 

op onderdelen blijkbaar al is uitgewerkt.    
746  Zie 3.3.9.
747  Dit is op zich geen inbreuk op het voorschrift van de Staten Generaal dat alleen de rekeningen en 
niet de  bijbehorende bijlagen (in de vorm van betalingsopdrachten en -bewijzen) moeten worden overge-
leverd. Het verzochte bewijs ziet hier immers op de rechtmatigheid van de vordering, niet op de vordering 
als zodanig .
748  NA, RvSt 220, fo. 56v-57v, 17 januari 1729 (kopie in: BHIC, LTK 51); BHIC, RRGD 27, fo. 203v-

PS_LL_def.indd   286 19-11-20   13:16



287

In een ander geval klaagt de Leen- en Tolkamer bij de Raad, dat haar remarques door 
plaatselijke regenten niet volgens het voorschrift van 25 juni 1727 worden afgehandeld. 
Dit geschiedt aan de hand van een voorbeeld uit de visitatie van de dorpsrekeningen van 
Esch. De Kamer constateert, dat haar remarques bij verschillende posten in de dorps-
rekening over 1 april 1727 tot ultimo maart 1728 niet conform de voorschriften zijn af-
gedaan, omdat in de  daaropvolgende rekening gelijksoortige uitgaven slechts van een 
toelichtende aantekening zijn voorzien. Die posten betreffen bijna alle het traktement 
en andere vergoedingen van de kwartierschout en zijn stadhouder. De regenten verde-
digen deze uitgaven met een beroep op een resolutie van de Staten Generaal van 26 no-
vember 1729, die toestaat dat de kwartierschouten hun traktementen blijven genieten 
tot daarin nader zal worden voorzien. De rentmeester brengt echter naar voren, dat die 
toelichting pas in tweede instantie is ingebracht en de regenten ook nimmer een ko-
pie van dat besluit ter kennis van de Leen- en Tolkamer hebben gebracht. De Raad be-
vestigt 10 juli 1730  hierop kort en goed, dat posten in een rekening waarbij de Kamer 
een remarque heeft geplaatst niet mogen worden gepasseerd. Degene die zich bezwaard 
voelt kan zich daarover, afhankelijk van de hoogte, wenden tot die Kamer dan wel de 
Raad zelf. De raad en rentmeester-generaal wordt verder gemachtigd  degenen, die zo’n 
post ondanks een remarque wel hebben gefiatteerd, bij parate executie tot terugbetaling 
dwingen en voor een boete van f 50 aanslaan.749 In feite bepaalt de Raad, dat de grens 
van een 25-jarig ongestoorde praktijk ook geldt voor de toepassing van de resolutie van 
de Staten Generaal van 26 november 1729. 

Daarnaast stelt de Raad - eveneens op voorstel van de Kamer - vast, dat niemand een 
besluit tot schrapping van een remarque mag effectueren voordat hij dit besluit ter ken-
nis van de Leen- en Tolkamer heeft gebracht met het verzoek de desbetreffende remar-
que op te heffen. Ten slotte verklaart hij dit novum van algemene strekking door te 
bepalen dat het door de raad en rentmeester-generaal en Leen- en Tolkamer ter kennis 
van alle plaatselijke besturen in de Meierij moet worden gebracht.750

Dit besluit wordt door de raad en rentmeester-generaal bij schrijven van 3 augustus 
1730 aan alle dorpen, plaatsen en heerlijkheden in de Meierij toegezonden. Vooral de 
aangescherpte dwang- en strafmaatregelen leiden bij de regenten van Helvoirt tot de 
nodige schrik, zeker nadat de raad en rentmeester-generaal ieder van hen wegens wets-
overtreding in de gestelde boete van f 50 heeft aangeslagen. Om zich daarvan alsnog te 

204v, 23 december 1728. In directe aanvulling hierop ordonneert de Raad de Leen- en Tolkamer nog hem 
een overzicht toe te zenden over de traktementen en vergoedingen van de kwartierschouten en hun stadhou-
ders, nadat alle dorsrekeningen over 1727 door hem getoetst zullen zijn. Zie hierover verder 3.3.9.
749  Het aldus van hen privé teruggevorderde bedrag dient de raad en rentmeester te overhandigen aan de 
zittende borgemeester ter verantwoording in diens rekening.
750  NA, RvSt 223, fo. 532v-533r, 15 mei 1730, 752v-753r, 10 juli 1730 (kopie in: BHIC, LTK 51, ongefoli-
eerd); BHIC, RRGD 28, fo. 43v-44v, 13 mei 1730.
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vrijwaren, haasten zij zich ter verantwoording en verontschuldiging naar de Raad van 
State. Eerst door de boete, zo wenden zij voor, zijn zij gaan beseffen, dat zij in strijd met 
geldende regelgeving hebben gehandeld. Daarbij geven zij toe een aantal remarques bij 
verschillende uitgaven in de eerste door de Kamer gecontroleerde dorpsrekening (peri-
ode oktober 1727 tot en met september 1728) te hebben genegeerd. Hun excuus is, dat 
zij de resolutie van de Staten Generaal van 25 juni 1727 “als zijnde meer gewent en dage-
lijc beesiger met den landbouw, als wel om sig te leggen op het continueel nalesen van 
de succesive resolutien welke zedert eenige tijd soo meenigvuldig haar sijn toegezon-
den” niet in alle onderdelen hebben begrepen. Daarentegen hameren zij er op dat an-
dere remarques wel door hen stipt zijn nagekomen. Vormt dit al een tegenstelling met 
hun primaire excuus, vervolgens geven zij ook nog een gedetailleerde toelichting op de 
expliciete redenen waarom zij die andere remarques hebben genegeerd. Voor de raad en 
rentmeester-generaal maakt juist dit de motivering van hun verzoek ongeloofwaardig. 
Hij fileert hun toelichting op drie van de vier punten.751 Bovendien verwijt hij de stad-

751  Het gaat om de volgende punten (H staat voor het standpunt van de regenten van Helvoirt; RRGD 
voor de reactie van de raad en rentmeester-generaal daarop):
1. H: de traktementen voor de kwartierschout en zijn stadhouder dienen overeenkomstig de resoluties van 
de Staten Generaal van 25 juni 1727 en 26 november 1729 te worden betaald (zie voor deze resoluties 3.3.9);
RRGD: In de rekening is aan traktement een bedrag van f 53 opgenomen, waar in de vorige daartoe slechts 
f 26 was opgenomen; de remarque strekte er toe deze post tot laatst bedoeld bedrag te verminderen, tenzij 
alsnog het hogere bedrag zou worden gemotiveerd, hetgeen niet is gebeurd; de resolutie van 26 november 
1729 is niet aan de orde, omdat die alleen toestaat dat de kwartierschout en zijn stadhouders hun traktement  
genieten totdat daarin definitief zal zijn voorzien; voorts is f 8-15-0 voor het publiceren van zeven plakkaten 
geschrapt, omdat dit a. behoort tot de werkzaamheden waarvoor de schout en zijn stadhouder traktement 
ontvangen, b. in een resolutie van de Raad van State van 10 april 1720 voor het doen van publicaties geen 
salaris wordt toegekend, en c. dit overal elders tot de vaste werkzaamheden van de kwartierschouten, de 
stadhouders en de drossaards in de heerlijkheden behoort. Als voorbeeld refereert hij aan artikel 9 van het 
Reglement tot redres vande Policie, Justitie ende Finantie, inden Ampte van Hulst van 4 juni 1695 (gepubliceerd 
in: GPB, 4, 145-146): “Dat den Officier sal gehouden zijn de publicatien van Placaten te laten doen, sonder 
belastinge des Ambachts, gelijck inde Stadt Hulst ende elders geschiedt, als zijnde dit een dependentie van 
sijn Charge”.  Ten slotte memoreert hij, dat de Leen- en Tolkamer ook nog de volgende tegemoetkomingen 
aan de stadhouder heeft geschrapt, omdat deze niet voldoen aan de voor de legitimiteit ervan gestelde cri-
teria: 400 bonenstaken, 300 erwtenplanten, een pot boter, vier karren harde turf, tezamen voor een waarde 
van f 19-14-0.
2. H: aan een landsdeurwaarder is f 1-13-0 betaald voor het doen van een aanmaning om tijdig  de hoofd-
geldlijst aan het desbetreffende kantoor over te zenden, voordat de regenten er weet van kregen, dat dit niet 
is toegestaan; terugvordering achten zij echter problematisch.
RRGD: de regenten hebben de remarque veronachtzaamd, waarbij hen is gevraagd toe te lichten bij welk 
formeel besluit de deurwaarder gemachtigd is deze aanzegging te doen; bovendien is zo’n aanmaning vol-
strekt nutteloos, omdat de Raad van State steeds bij gedrukte en openbare bekendmakingen laat weten wan-
neer de verpachting van de gemene middelen plaats heeft.    
3. H.: een extra betaling van f 6-6-0 aan de secretaris is bedoeld voor het schrijven, grosseren en verzenden 
van enkele rekesten aan de Staten Generaal en de Raad van State over aangelegenheden van de gemeente, 
waarvoor anders veel duurdere advocaten hadden moeten worden ingeschakeld; bovendien is in dit bedrag 
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houder en de secretaris de onkunde van de schepenen niet te hebben verholpen: zij zijn 
ter plaatse de deskundigen bij uitstek. Indirect legt hij daarmee een verband met de re-
marques in kwestie, die voor een substantieel deel op de traktementen van beide functi-
onarissen slaan. Ten slotte laat hij het aan de Raad van State over om aan te geven of hij 
de opgelegde boeten zal innen of niet. 

Onder strenge voorwaarden stemt de Raad 14 september 1730 uiteindelijk in met het 
verzoek. Hij ontslaat de regenten van de boete, mits zij binnen zes weken ter Leen- en 
Tolkamer aantonen de gewraakte uitgaven te hebben teruggedraaid en de met hun ver-
zoek gemoeide kosten en die van het herstel van die uitgaven voor hun privé rekening 
te hebben genomen. Laten zij dit na, dan blijft de boete gehandhaafd. Bij recidive zal 
niet alleen de dan te verbeuren boete, maar ook de reeds eerder verbeurde direct execu-
tabel zijn.752 

De lijn omtrent de wettigheid van traktementen van de kwartierschouten in relatie tot 
de door de Leen- en Tolkamer te hanteren toetsingscriteria wordt nadien ook nog beves-
tigd door de Staten Generaal. De aanleiding daartoe is een door de regenten van Haaren 
en Belveren aangebracht geval over de restitutie van betaald traktement aan de stadhou-
der van de kwartierschout waarover de Leen- en Tolkamer op grond van een praktijk van 
minder dan 25 jaren een remarque tot schrapping heeft gemaakt.753 

ook de door hem voorgeschoten briefport begrepen.
RRGD: het door de Staten Generaal vastgestelde jaarsalaris van de secretaris voor al diens verrichtingen bin-
nen de gemeente en schrijfwerk, ”bedagt, en onbedagt” bedraagt f 200; voor zover in het gewraakte bedrag 
briefport is begrepen, is de Leen- en Tolkamer bereid deze uitgave alsnog te accepteren.
4. H: inmiddels  is afgesproken, dat aan jaarlijkse verteringen niet meer dan f 100 wordt uitgegeven; de extra 
uitgave ad f 7-1-0 komt door de veelheid aan bijeenkomsten ten behoeve van de gemeente; verder wordt dit 
vergoelijkt met de mededeling, dat de regenten hun werkzaamheden zonder beloning verrichten.
RRGD: laat dit punt onbesproken.
752  NA, RvSt. 224, fo. 1080v-1082r, 8 september, fo. 1098v-1099v, 14 september 1730; BHIC, RRGD 228, 
fo. 69v-71r, 6 september 1730.
753  Deze casus wordt in het rekest van de regenten van Haaren en Belveren als volgt omschreven. Het 
dorp Haaren betaalt de kwartierschout een jaarlijkse vergoeding van f 25-4-0. De betaling daarvan wordt 
steeds in de borgemeestersrekening verantwoord. Bij het aantreden in 1714 van diens stadhouder heeft deze 
de toenmalige regeerders boven die vergoeding tot een traktement van f 16 weten te bewegen. In 1715 heeft 
hij dit bedrag verhoogd tot f 36, een bedrag dat hem sedertdien jaarlijks tot en met 1727 is betaald en ook 
steeds in de borgemeestersrekening is opgenomen. In de rekening over 1727 heeft de Leen- en Tolkamer 
daarbij geremarqueerd, dat dit bedrag alleen kan worden uitgekeerd bij een ongestoorde praktijk van 25 jaar 
en anders dient te worden geroyeerd. De regenten hebben daarop besloten die uitkering, die eerst sedert 1715 
was ingevoerd, verder aan te houden. Wel hebben zij de stadhouder medegedeeld, bereid te zijn om hem de 
gewone recognitie van de kwartierschout te betalen, hetgeen door hem werd geweigerd, omdat hij tegelijk 
met die som ook de vergoeding van f 36 wenst te ontvangen. In plaats van bezwaar tegen de remarque aan te 
tekenen volgens de gebruikelijke beroepsregeling heeft de stadhouder daarop onder de naam van de kwar-
tierschout met een beroep op de resolutie van 26 november 1729 zijn beklag over deze gang van zaken bij 
de Staten Generaal gedaan. De regenten zijn daarentegen van oordeel, dat die resolutie slechts van toepas-
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De raad en rentmeester vindt in zijn preadvies aan de Raad van State dat de regenten 
door de stadhouder “in de uijterste verlegentheijt” zijn gebracht, omdat zij bij uitbeta-
ling en dus het negeren van de remarque vervallen in de daartoe gestelde boete, terwijl 
de desbetreffende rendanten dan die kosten zelf moeten dragen. Dit acht hij ongerijmd. 
In deze constatering formuleert hij in feite ook de rechtsvraag naar welke regeling voor-
gaat. Hij verlegt bovendien de kwestie naar de kwartierschout van Kempenland, die bij 
zijn eerder verzoek tot continuïteit in de betaling van zijn traktement en dat van zijn 
stadhouder heeft verzwegen, dat er sprake was van een remarque, maar alleen een beta-
lingsweigering door de regenten van verschillende plaatsen in zijn kwartier te berde heeft 
gebracht. 754 Nu blijkt echter, dat het hem alleen ging om de vergoedingen waarbij geen 
sprake is van een ononderbroken praktijk van 25 jaar. Hij adviseert de stadhouder te ge-
lasten de betrokken regenten te vrijwaren van de kosten van de door hem aangevangen 
procedure en hen niet verder met deze kwestie lastig te vallen. De Raad van State neemt 
dit preadvies over met dien verstande dat hij de rechtsvraag in zijn advies aan de Staten 
Generaal pregnanter formuleert. Die beslissen 26 oktober 1730 daarop, dat hun resolu-
tie van 27 juni 1727 en daarmee aan de door de Leen- en Tolkamer gemaakte remarques 
derogeren aan de resolutie van 26 november 1729 over de betaling van het traktement 
aan de kwartierschout en zijn stadhouder. Verder wordt de stadhouder opgedragen het 
hem betaalde deel van zijn traktement, dat bewezen korter dan 25 jaar wordt genoten, 
terug te betalen, de regeerders te vrijwaren van de kosten van de door hem tegen hen 
aangevangen procedure en hen daarmee niet verder niet lastig te vallen, alles met dien 
verstande dat hij tegen de remarque volgens de gebruikelijke regeling bezwaar kan aan-
tekenen.755 

Ook de kwartierschout van Maasland merkt dat het nieuwe toetsingsstelsel zich te-
gen hem keert. De Leen- en Tolkamer plaatst een remarque in de rekeningen van ver-
schillende dorpen van zijn kwartier bij zijn vergoeding van f 25 voor zijn aandeel in het 
afhoren van de rekeningen en nog enkele andere, niet nader gespecificeerde geringe 
emolumenten, omdat zij meent dat de desbetreffende werkzaamheden door zijn regu-
liere salaris worden gedekt. De kwartierschout beroept zich echter op een langdurige, 
ook al onder zijn voorgangers gebruikelijke praktijk. De raad en rentmeester-generaal 
maakt in zijn preadvies aan de Raad korte metten met die opvatting. Allereerst wijst hij 
er op, dat een bezwaar geconcretiseerd moet zijn: algemene termen als ‘kleine emolu-

sing is op de traktementen, die voldoen aan de normen van de resolutie van 25 juni 1727. Hun verzoek aan 
de Staten Generaal is dan ook om daarover helderheid te verschaffen. Ten slotte delen zij nog mede, dat de 
stadhouder weigert het over 1727 te veel betaalde te restitueren.
754  Zie daarover 3.3.9.
755  NA, SG 3432, fo. 313v-314v, 17 oktober, fo. 337vr-v, 26 oktober 1730 (met kopie in: BHIC, LTK 51, 
ongefolieerd); RvSt 224, 1234v-1235r, 20 oktober 1730, 562, ongefolieerd, 20 oktober 1730; BHIC, RRGD 
28, fo. 81v-81r. 
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menten’ volstaan dus niet. Voorts deelt hij de opvatting van de Kamer, dat het afhoren 
van de rekening behoort tot de bezigheden waarvoor een traktement wordt genoten. 
Verder merkt hij op, dat conform staande regelgeving de kwartierschout of zijn stad-
houder verplicht is om de vastgestelde rekeningen te ondertekenen. Onderzoek in de 
rekeningen van de dorpen van Maasland heeft echter uitgewezen, dat bijna geen enkele 
rekening door de kwartierschout of ten minste door zijn stadhouder is gewaarmerkt.756 
In zijn beslissing volstaat de Raad met de kwartierschout er op te wijzen, dat hij zijn 
bezwaren nader dient te specificeren en die bezwaren behoort te richten aan de daartoe 
aangewezen instantie, bij bezwaren over remarques over bedragen van minder f 50 dus 
bij de Leen- en Tolkamer.757

Daarentegen weet de per 25 juli 1729 nieuw benoemde kwartierschout van Kempen-
land, Johan Bout, een voor hem door een remarque van de Leen- en Tolkamer ongun-
stig tij te keren.758 De Leen- en Tolkamer heeft bij een post in de dorpsrekening over 
1727 van Oirschot, waarbij hem een bienvenue van f 100 is toegekend, een remarque 
tot schrapping gesteld. Hoewel hij meent al vanuit zijn aanstelling recht op zo’n bien-
venue te hebben, brengt hij in, dat hem door de gezamenlijke steden, dorpen, heerlijk-
heden en plaatsen van het kwartier een bienvenue van f 500 is toegekend. Het aandeel 
van Oirschot ad f 100 verklaart hij uit de omstandigheid, dat deze vrijheid 1/5 deel van 
het kwartier beslaat. Daarbij plaatst hij dit bienvenue ook in een historische context.759 
Al met al wijst hij op een ongestoorde praktijk van 73 jaar. De raad en rentmeester-gene-
raal, hierover om preadvies gevraagd, verklaart het royement van de Leen- en Tolkamer 
vooral uit het feit, dat haar aanvankelijk alleen uit de Oirschotse rekening over 1727 is 
gebleken, dat er sprake is van een bienvenue; dat bienvenue is echter, zoals pas daarna is 
gebleken, door de andere betrokken plaatsen eerst in hun rekening over 1728 geboekt. 
Ook ontbrak in de Oirschotse rekening een toelichting in de vorm van een besluit tot 
toekenning ervan. Verder kritiseert hij de hoogte: omdat de kwartierschout slechts voor 
de helft schout te Oirschot is, zou het bedrag moeten worden gehalveerd en weigert hij 
te spreken over een ongestoorde praktijk, omdat de toekenning van een bienvenue geen 
jaarlijks terugkerende zaak is. De rentmeester is desondanks duidelijk in dubio: in plaats 

756  Hij verwijst daartoe naar een resolutie van de Staten Generaal van 27 juli 1729 en van de Raad van 
State van 18 januari 1720.  
757  NA, RvSt 224, fo. 1514v-1515r, 29 december 1730, 225, fo. 39r-v, 9 januari1; BHIC, RRGD 28, fo. 95r-
v, 28 december 1730.
758  Mr. Johan Bout, heer van Lieshout. Zijn benoemingsdatum is vermeld in zijn rekest aan de Raad van 
State. In de Inleiding op de Inventaris archief kwartier van Kempenland, 12, wordt abusievelijk als begin van 
zijn ambtstermijn 1731 genoemd. 
759  Aan zijn voorgangers Van Bergaigne, heer van Vladeracken (ambtstermijn 1657-1666) en Sweerts, heer 
van Oirschot (1666-1704) is destijds door Oirschot een bienvenue van f 150 als onderdeel van een bienve-
nue van f 750 van het gehele kwartier toegekend, terwijl zijn directe voorganger Van Heemskerck (1705-
1729) door Oirschot f 100 als onderdeel van een bienvenue voor het gehele kwartier van f 500 is toegestaan. 
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van een voorstel tot handhaving van de remarque legt hij de Raad een open vraag voor 
hoe in dezen en in vergelijkbare gevallen te handelen. Voor de Raad van State is de voor-
geschiedenis van het bienvenue voldoende bewijs voor een ongestoorde praktijk. Hij 
sommeert 9 april 1731 de Leen- en Tolkamer haar remarque te schrappen en in gelijk-
soortige gevallen een dergelijke uitgave te accepteren, mits deze niet hoger is dan direct 
daaraan voorafgaande is uitgekeerd.760 Deze uitspraak van de Raad betekent derhalve, 
dat een ongestoorde praktijk niet per se op een herhaling op jaarbasis behoeft te zijn ge-
baseerd, maar bezien dient de worden vanuit haar aard, in dit geval alleen een toeken-
ning bij aantreden. 

Ook anderszins wordt de Leen- en Tolkamer door de Raad van State op het punt van 
traktementen gevoelig op de vingers getikt. Het gaat daarbij om een door de Raad vast-
gestelde inschattingsfout. 

3 Augustus 1725 sluiten de heer en de plaatselijke regering van Deurne in de termen 
van een reglement een akkoord over de traktementen van de drossaard, schepenen, se-
cretaris, vorster, gemeijntmeesters en schutter. In dat akkoord is voor de drossaard naast 
een jaarlijks traktement van f 225, 00 een jaarlijkse recognitie van f 100 voorzien.761 

Bij eerste gelegenheid - de dorpsrekening over 1727 - plaatst de Leen- en Tolkamer 
een remarque bij de in de dorpsrekening opgenomen recognitie. De drossaard, Pero de 
Casemajor, protesteert medio januari 1730 bij de Raad van State en vraagt om opheffing 
omdat zijn gehele beloning slechts bescheiden is te noemen. De Raad zendt dit verzoek 
om bericht naar de raad en rentmeester-generaal. 

In zijn preadvies, opgesteld na overleg met de Leen- en Tolkamer, laat hij weinig van 
die recognitie heel. Eerst deelt hij mee, dat het reglement, waarop de drossaard zich be-
roept, bij de Kamer ten tijde van haar remarque niet bekend was en dat in de dorpsreke-
ning ook niet daarnaar wordt verwezen. Voorts wijst hij op de onjuiste suggestie van de 
drossaard dat die remarque zijn gehele beloning zou betreffen, waar deze alleen de recog-
nitie betreft. Over die recognitie zelf zegt hij 1. dat er in de gehele Meierij nergens anders 
sprake is van een recognitie aan een drossaard, 2. waar sprake is van een recognitie, wordt 

760  NA, RvSt 225, fo. 214v-216r, 15 februari, fo. 916v-917r, 9 april 1731; BHIC, RRGD 28, fo. 108r-109r, 
14 februari 1731.
761  Dit reglement is gepubliceerd in: Van Emstede, Varia Peellandiae, deel Deurne en Liessel, SR 87 en 
140-142. Zie ook: BHIC, Kwartier Peelland, 4 (Stukken betreffende een reglement voor de verschillende 
ambtenaren en functionarissen in het kwartier van Peelland; met een concept van een zodanig reglement 
voor het kwartier van Maasland. 1727). In een overzicht van de Leen- en Tolkamer op basis van plaatselijke 
opgaven van de traktementen van schouten en drossaards is voor Deurne, naast de recognitie van f 100, een 
traktement van 
f 250 vermeld. Zie hierover 3.3.9.  Door de Staten Generaal wordt in 1734 in het kader van een algehele vast-
stelling van de traktementen het jaarsalaris van de drossaard voor Deurne op f 250 vastgesteld (GPB 6, 1262; 
zie ook hierna, alsmede 3.3.9).
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deze alleen betaald aan plaatselijke heren en niet eens aan alle en 3. de beloning voor de 
drossaard is in vergelijking met andere dorpen excessief hoog.762 Ten slotte weerspreekt 
hij het verwijt, dat de Leen- en Tolkamer zich de bevoegdheid van de Raad van State 
heeft aangematigd door de drossaard naar bewijs van de wettigheid van zijn recognitie te 
vragen. Die Kamer heeft, aldus de rentmeester, met zijn vraag bij de volgende dorpsre-
kening de wettigheid van de recognitie aan te tonen niet meer willen zeggen dan dat hij, 
als hij die wettigheid genoegzaam aantoont, in 1728 alsnog over  1727 mag declareren.

Na intern onderzoek door twee van zijn leden, de thesaurier-generaal en de secreta-
ris komt de Raad 16 januari 1732 evenwel tot een andere conclusie. De recognitie die 
de drossaard al van oudsher geniet geldt in feite als zijn traktement. De remarque had 
daarom niet daarop betrekking moeten hebben, maar op het bedrag van f 225 dat hem 
daarboven, maar pas sedert kort ook als traktement wordt betaald. Verder is hem geble-
ken, dat dit laatste bedrag is bedoeld als een uitkoopsom van alle afzonderlijke declara-
ties van de drossaard. Naar de Raad meent, is dan ook de vraag aan de orde of de hoogte 
van deze uitkoop proportioneel, naar rato van de hoeveelheid van diens werkzaamheden 
is. De Leen- en Tolkamer krijgt de opdracht deze kwestie in die zin te bezien, alsmede 
of het lokale reglement niet eerst door hoger gezag had moeten worden goedgekeurd al-
vorens als grondslag voor de uitbetaling te kunnen dienen.763 Dit laatste sluit aan bij een 
dienaangaande opmerking van de raad en rentmeester-generaal, waarbij hij ook op an-
dere niet eerder door door het Haagse gezag goedgekeurde dorpsreglementen wijst.764

3.3.10.9.3 Recognities van particuliere heren en anderen
De Leen- en Tolkamer is niet alleen kritisch op uitgaven voor de traktementen van de 
schouten en drossaarden, maar richt haar pijlen, zonder aanzien des persoons, ook op de 
vergoedingen van anderen.  

Een eerste voorbeeld is de remarque die zij plaatst in de dorpsrekening van 1727 van 
Deurne en Liessel bij een vergoeding van f 25 voor het onderzoeken en goedkeuren door 

762  Hij vergelijkt deze met die van de grootste dorpen in zijn ambtsgebied, waarbij hij Tilburg en Oir-
schot met name noemt. Deze zijn in de verponding aangeslagen voor f 10.180-0-0, Deurne “slechts” voor f 
2.940-16-0. De drossaard van Tilburg en Oirschot genieten aan jaarlijks traktement ieder f 200, 00.
763  Hoe dit en detail verder verloopt is niet nagegaan. Bij resolutie van de Staten Generaal van 4 juni 
1734 wordt het jaarsalaris van de drossaard vastgesteld op f 250-0-0. Zie over deze resolutie 3.3.9. Dit bedrag 
wordt ook vermeld in Santvoort, Manuaal II, s.v. Deurne, 56. In deze uitgave wordt alleen nog bij het trak-
tement van de gemeijntemeesters gerefereerd aan het plaatselijk reglement, dan slechts een resolutie van de 
heer en magistraat van 3 augustus 1725 genoemd. Een dergelijk verwijzing ontbreekt aldaar bij het trakte-
ment van respectievelijk de schepenen, vorster en schutter. Bij het traktement van de secretaris (jaarlijks f 
300)  wordt zelfs verwezen naar de anterieure resolutie van de Staten Generaal van 20 september 1724. Zie 
over deze resolutie 3.3.8.
764  Zie hierover nader 3.3.10.8.
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de plaatselijke heer van de jaarlijkse dorpsrekening. De in 1728 aangetreden nieuwe heer 
van de heerlijkheid Deurne en Liessel, Balthasar Coymans tekent hiertegen medio no-
vember 1732 bezwaar aan bij de Raad van State. Zijn argumentatie is tweeërlei: zijn voor-
gangers hebben deze vergoeding over een periode van 50 jaar onafgebroken genoten, 
terwijl deze vergoeding ook is vermeld op de lijst van inkomsten, zoals hem die in 1728 
bij de verwerving van de heerlijkheid ter hand is gesteld. In zijn advies hierover recht-
vaardigt de raad en rentmeester-generaal uitvoerig het royement door de Kamer. Het 
enkele feit, dat deze vergoeding op bedoelde lijst staat, geeft nog geen recht op uitbe-
taling. Dit soort lijsten geven bovendien vaak een overdreven voorstelling van zaken.765 
Ook heeft de heer van Deurne ten aanzien van het afhoren en sluiten van de rekening 
geen ander recht dan de medegeërfden, die zonder vergoeding aanwezig kunnen zijn bij 
het sluiten van de rekeningen.766 Ten slotte wijst hij er vergelijkenderwijs op, dat de aan-
leiding van het royement van die beloning ook nog ligt in het feit, dat de Nassause Do-
meinraad aanvankelijk wel - en dus anders dan de heer van Deurne - een rechtsgrond 
voor betaling door de desbetreffende dorpen voor diens controle van hun rekeningen 
had, maar zich daarvan na de introductie van het toezicht door de Leen- en Tolkamer 
heeft onthouden.767 

De Raad van State negeert dit advies volledig. 21 april 1733 gelast hij de Leen- en 
Tolkamer zonder voorbehoud zijn remarque in te trekken, omdat er naar zijn oordeel 
in de zin van de toetsingsregels sprake is van een ononderbroken praktijk van 25 jaar. 
Wel merkt hij nog op, dat iedereen die zich door dit besluit benadeeld voelt daartegen 
te bestemder plaatse bezwaar kan aantekenen. Waar deze opmerking uit voortkomt is 
niet vermeld. Voor de al op zijn wenken bediende heer van Deurne kan zij niet zijn 
bedoeld. Dat het een geste naar de rentmeester is, lijkt jegens hem als subaltern func-
tionaris alleszins onwaarschijnlijk. In de minuut van de resolutie staat echter ter plaat-
se een doorgehaalde verwijzing naar de regenten van Deurne. Het kan dus zijn, dat 
de Raad deze opmerking bij nader inzien heeft geanonimiseerd om te voorkomen dat 

765  In dat verband wijst hij op het ook daarin vermelde salaris van de drossaard ad f 325, een bedrag dat 
in vergelijking met andere plaatsen en heerlijkheden in de Meierij veel te hoog is. Ter adstructie refereert hij 
aan een overzicht van de iura van de officieren, zoals hij dat eerder aan de Raad heeft ingezonden. Indien de 
opvatting van de heer van Deurne juist zou zijn, dan zou dat salaris bij daadwerkelijke toekenning, zo be-
toogt hij verder, ook niet kunnen worden veranderd, quod non. 
766  Bij deze stelling laat de raad en renmeester generaal een onderbouwing achterwege.
767  Die rechtsgrond is de dispensatie, die de Staten Generaal 24 juni 1700 ten aanzien van de Nassause 
heerlijkheden jegens het plakkaat van 31 oktober 1695 (zie 3.3.5) betreffende verplichte goedkeuring door de 
Staten bij leningen en reële omslagen heeft toegestaan. Zijn samenvatting van dit aspect doet echter strikt 
genomen niet in alle opzichten recht aan de werkelijke gebeurtenissen, vooral niet ten aanzien van de dis-
pensatie zelf. Aannemelijk is daarom, dat hij ook de door de Nassause Domeinraad aan die dispensatie ge-
geven ruimere uitleg in zijn betoog betrekt.  Hij voegt hieraan  trouwens nog wel toe, dat bij het onderzoek 
naar de rekeningen over 1727 van die heerlijkheden is gebleken, dat de Domeinraad zich dat recht weer heeft 
aangemeten. Zie hierover meer gedetailleerd 3.3.10.7.
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die regenten deze als een (te) directe uitnodiging om maar in beroep te gaan zouden 
kunnen beschouwen.768

Op grond van een besluit van de schepenen van 19 oktober 1717 ontvangt de heer van 
Berlicum en Middelrode een jaarlijkse recognitie van f 200.769 Dat bedrag is een gesal-
deerde uitkoop voor een aantal regalia, die voorheen door de heer van de gemeente wer-
den genoten. Bij de toetsing van de dorpsrekening over 1726/1727 plaatst de Leen- en 
Tolkamer een remarque, dat die slechts mag worden uitbetaald als daarover alsnog een 
ononderbroken praktijk van 25 jaar wordt aangetoond. De plaatselijke regenten reage-
ren hierop door ter plaatse in die rekening te noteren, dat uit onderzoek van vorige re-
keningen is gebleken, dat aan de heren al langer dan 25 jaar recognitiën zijn betaald. 
Voor de Kamer volstaat deze ongespecificeerde opmerking niet, reden waarom zij bij de 
toetsing van de volgende dorpsrekening haar remarque herhaalt. Hierop wordt de post 
door de regenten in de rekening geschrapt. In de rekening over 1728/1729 voeren zij deze 
post opnieuw op, dan vergezeld van een toelichting op wat de heer sedert 1703 van ge-
meentewege heeft ontvangen. Die toelichting kan de Kamer echter niet overtuigen: op 
grond daarvan stelt zij vast, dat er tussen verschillende jaren verschil zit in die inkomsten 
en deze bovendien niet ononderbroken zijn genoten. Zij blijft derhalve bij haar remar-
que.770 Omdat zij niet over posten van hoger dan f 50 kan beslissen verwijst zij voor be-
zwaar door naar de Raad van State. Als gedupeerde pakt de heer met een beroep op hem 
toekomende heerlijke rechten medio februari 1734 die handschoen op. Het gaat dan in-
middels om een behoorlijk opgelopen bedrag.771  De Raad vraagt de raad en rentmeester-
generaal om advies. Uit onderzoek van de rekeningen en het plaatselijke besluit van 1717 
blijkt hem, dat de recognitie, naast een algemeen bedrag van f 70, uit elementen bestaat, 
die ten onrechte door de gemeente worden betaald.772 Hij adviseert dan ook de uitkoop-

768  NA, RvSt. 230, fo. 320v-321v,  18 maart 1733, fo. 463r-v,  21 april 1733; BHIC, RRGD 29, fo. 24r-25r,  
16 maart 1733.
769  Dit besluit is door de schepenen genomen op voorstel van de drossaard in aanwezigheid van 40 geërf-
den. De formele reden is om met de nieuwe heer van de heerlijkheid, David le Leu de Wilhem,  “in vrede 
en vriendschap te leeven”. BHIC, DB Berlicum 21, fo. 35r-v.
770  BHIC, DB Berlicum 130 (borgemeestersrekening 1728/9), fo. 13r-14r.
771  Zijn verzoek beslaat de geroyeerde uitbetaling over 1727, 1728 en 1729, alsnog erkenning van de wel 
volgende jaren zijn recht op de recognitie weer zonder verdere inmenging van hogerhand te mogen uitoefe-
nen. In zijn rekest gewaagt de heer naast de geldelijke recognitie van een jaarlijkse recognitie in natura, een 
vet varken. Op dit laatste wordt in het vervolg van de procedure niet ingegaan. 
772  Het bedrag van f 200 bestaat uit: f 70 voor houtschat, f 20 voor de gemene waarheid, f 40 voor de 
boeten op de schouw, f 70 als algemene recognitie. Het bedrag voor de houtschat gaat voorbij aan het feit, 
dat degenen die van betaling daarvan zijn vrijgesteld, zoals de ingezetenen en geërfden van Berlicum zelf, 
daaraan nu via hun bijdrage van de dorpslasten meebetalen; het bedrag voor de gemene waarheid is ten on-
rechte een afkoopsom, die over alle inwoners wordt omgeslagen voor het niet ontdekken van degenen, die 
de rechten van de heer schenden; een gefixeerd door de inwoners als zodanig op te brengen bedrag is niet in 
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som slechts tot het lopende jaar, 1734, te laten doorwerken en de heer voor daarna te 
verplichten zijn regalia overeenkomstig de plaatselijke costuimen in te vorderen. Alleen 
de algemene recognitie van f 70 vindt genade in zijn ogen, deze mag blijven bestaan. De 
Raad van State beslist 23 april 1734 overeenkomstig het advies van de rentmeester. De 
uitkoop geldt tot en met 19 oktober 1734, waarna de heer de hem toekomende regalia 
slechts mag invorderen voor zover die hem rechtens toekomen.773 

Niet alleen plaatselijke heren, maar ook anderen worden in hun recognities door een re-
marque van de Leen- en Tolkamer getroffen. Zo vraagt de commandeur van ’s-Herto-
genbosch begin maart 1739 de Raad van State, net zoals zijn voorgangers, de regenten 
van Den Dungen, Boxtel, Sint Michielsgestel, Schijndel, Vught, Udenhout, Berkel, En-
schot, Heukelom, Helvoirt, Haaren, Esch en Rosmalen formeel te fiatteren hem bepaal-
de recognities in natura te mogen blijven uitkeren. De rentmeester-generaal laat zich in 
een bijeenkomst met de betrokken besturen informeren over welke recognities het gaat 
en hoe zij tegenover het verzoek staan. Hij bevindt hierbij dat die recognities tot 1727 
zijn betaald en dat zij daarmee daarna uit vrees voor een royement door de Leen- en Tol-
kamer zijn gestopt, maar die betaling met een fiat van de Raad eigenlijk willen conti-
nueren. Hij onthoudt zich echter van een richtinggevend advies, zodat hij de beslissing 
geheel en al aan de Raad overlaat.  Die Raad aarzelt, overweegt deze kwestie eerst nog 
door zijn commissie naar de eerstvolgende verpachting van de aMeierijse tienden nader 
te laten onderzoeken om dan bij nader inzien toch te besluiten het verzoek direct af te 
wijzen. 

De commandeur wenst daarin niet te berusten en probeert het medio juni 1741 op-
nieuw.774 De betrokken dorpsbesturen, zo betoogt hij, hebben daartegen geen enkel be-

overeenstemming met de aard van die boeten: die moeten juist garanderen dat ten behoeve van inwoners, 
voer- en kooplui en andere passanten wegen en rivieren behoorlijk worden onderhouden. In de marge he-
kelt de rentmeester overigens de kwaliteit van het onderhoud van de Aa: nergens als in Berlicum en Mid-
delrode wordt deze zo slecht onderhouden.    
773  NA, RvSt 232, fo. 416v-417r, 16 april, fo. 446v-447r, 23 april 1734; BHIC, RRGD 29, fo. 126r-128v, 15 
april 1734. Het besluit van de Raad wordt in de desbetreffende borgemeestersrekening vermeld als grondslag 
voor de uitbetaling van de recognitie aan de heer, BHIC, DB Berlicum 130, fo. 14v.
774  In zijn advies specificeert de raad en rentmeester-generaal die recognities als volgt:
- Den Dungen: een vet varken en twee zakken aardappelen,
- Boxtel: een vet varken,
- Vught: een vet varken en een zak aardappelen,
- Helvoirt, Udenhout, Enschot, Berkel, Heukelom, Haaren en Esch: ieder een wagen hout,
- Rosmalen: een kar stro.
Uiteindelijk zullen deze recognities overeenkomstg deze opsomming worden vastgesteld (1741).
Over de ook nog door de commandeur genoemde recognities uit Sint Michielsgestel en Schijndel (ieder een 
varken) stelt de raad en rentmeester-generaal echter, dat deze niet aan hem, maar aan de kwartiermeester-
generaal zijn verstrekt. Die blijven dan ook buiten de uiteindelijke toekenning.  
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zwaar, maar vrezen dat de Leen- en Tolkamer hen zal verhinderen de kosten daarvan in 
de dorpsrekening op te nemen. In het bijzonder probeert hij het aspect van de eventuele 
niet ononderbroken praktijk te ontzenuwen: in sommige plaatsen is de recognitie niet 
uit de dorpsrekening, maar uit “particuliere of geheijme fondsen” betaald en zijn recht-
streekse voorgangers, die niet steeds in ’s-Hertogenbosch woonden, hebben die recogni-
tie niet altijd jaarlijks geïnd. Hij vindt dat dit niet in zijn nadeel mag werken. Bovendien 
wil hij liever die oude recognities blijven genieten dan nieuwe lasten op de betrokken 
gemeenten leggen. Ten slotte acht hij die recognities deel van zijn aanstelling. Het al 
eerder door de rentmeester uitgebrachte advies wordt erbij gehaald, waarna deze kwes-
tie aan een commissie, nu die voor de inspectie van de versterkingen langs de Maas, ter 
onderzoek en afdoening wordt overgedragen. Die commissie ervaart, dat de betrokken 
dorpsbesturen die recognities inderdaad willen verstrekken, maar een weigering van de 
Leen- en Tolkamer vrezen, tenzij de Raad deze alsnog fiatteert. Omdat de commandeur 
domicilie houdt te ’s-Hertogenbosch en nergens anders ook nog woonachtig is, geeft zij 
er 24 augustus 1741 blijk van zijn verzoek genegen te zijn. Wel beschouwt zij die tege-
moetkoming niet aan de functie verbonden, maar uitsluitend als een persoonlijke. Te 
rekenen vanaf 1741 stemt zij in met de verdere betaling voor de duur van de aanstelling 
van de commandeur met opdracht aan de Leen- en Tolkamer deze te accepteren. Zij laat 
het aan diens opvolger over om al dan niet opnieuw dit fiat te vragen.775

3.4 Verdere ontwikkelingen in het Haagse beleid jegens de plaatsen in de 
Meierij

3.4.1 Inleiding
In de voorafgaande onderdelen van dit hoofdstuk is aan de hand van een panoramisch 
overzicht op hoofdpunten de ontwikkeling van de meest substantiële algemene regelge-
ving van de Haagse overheid met een rechtstreekse inwerking op de autonomie en het 
functioneren van het lokale bestuur in de Meierij beschreven. Thema’s van na 1700 en 
vooral betrekking hebbend op het beheer van de plaatselijke financiën zijn daarbij uit-
voeriger dan andere maatregelen aan de orde gekomen, omdat vooral in deze een illus-
tratieve verdichting van de regelgeving van de Haagse overheid optreedt.

Dit overzicht is vooral bedoeld als achtergrondperspectief voor de inhoud van dorps-
reglementen. Ook de plotseling te noemen afname van die reglementen vindt hierin een 
verklaring: de ontwikkeling van generiek Haags beleid is omgekeerd evenredig aan de 
genese van specifieke dorpsreglementen. Voor dit overzicht volstaat het gezien de evo-

775  NA, RvSt 242, fo. 432v-433r, 19 mei 1739, 247, fo. 873v-875r, 15 juni 1741, 1562, Verbaal commissie-
Maas 1741, fo. 52r-54v; BHIC, RRGD 30, fo. 269r-270r, 16 mei 1739, LTK 139, fo. 124v-127v, 24 augustus 
1741.
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lutie van de dorpsreglementen dit overzicht te laten lopen  tot de jaren veertig van de 
achttiende eeuw. De regelgevende ontwikkelingen vanuit Den Haag gaan echter uiter-
aard door. 

Die ontwikkelingen kunnen vanzelfsprekend worden gekend uit de primaire bronnen, 
te weten de archieven van de Staten Generaal en de Raad van State en de daaraan geli-
eerde archieven zoals die van de raad en rentmeester-generaal en de Leen- en Tolkamer. 
Ook gedrukte bronuitgaven zoals het Groot Plakkaatboek bevatten, zij het niet uitput-
tend, de nodige informatie. 

Daarnaast zijn kenbronnen beschikbaar, die een globale samenhangende oriëntatie op 
de Haagse regelgeving mogelijk maken. Deze worden hierna besproken.

3.4.2 Andere kenbronnen van Haagse regelgeving 
Met de introductie van de rekeningencontrole door de Leen- en Tolkamer krijgt (los van 
de geschillen die daaruit voorkomen en de regelgeving die daarvan weer het gevolg is) 
de laatste bestuurlijke reorganisatie op dorpsniveau in de Meierij van enige substantiële 
omvang zijn beslag. Een Recueil van eenige Resolutien tot Soulaas van het platte Land on-
der het Ressort van de Generaleit, principalijk de Meyery van s’Bosch bevestigt dit voor de 
periode 1724-1761.776 Het bevat een chronologische opsomming met korte inhoudsbe-
schrijving van door de Staten Generaal in dat opzicht genomen resoluties. De eerste is 
van 20 september 1724 (waarbij onder meer de modellen voor de plaatselijke rekeningen 
werden vastgesteld), de laatste van 22 juli 1761 (waarbij voor de Meierij de reële omsla-
gen vanaf 1762 voor vijf jaar worden geregeld). In het tijdsbestek van dit overzicht ligt 
grosso modo het accent aanvankelijk op resoluties met bestuurlijke voorzieningen, sedert 
1736 verschuift dat naar concrete en specifieke financiële en fiscale maatregelen, zoals 
de aflossing van geleende gelden en de heffing van verschillende belastingen, vanaf 1750 
worden uitsluitend resoluties over de tenuitvoerlegging van financiële en fiscale zaken 
benoemd. Daarmede geeft dit overzicht een momentopname van de ontwikkelingen op 
dit terrein sedertdien. 

Ook het reeds eerder genoemde reglement van Eersel, Duizel en Steensel (1767) geeft 
zo’n momentopname van de relevante Haagse generieke regelgeving voor de Meierijse 
plaatsen. Weliswaar is het alleen voor deze dorpen opgesteld, maar daarnaast geniet het, 
zoals in 4.13.8 wordt uitgewerkt, ook de waardering van een voor alle lokale entiteiten in 
de Meierij bruikbaar ‘handboek administratief recht’. Het geeft dan ook met zijn meer 
dan 100 verwijzingen naar regelgeving van de Haagse overheid een breed en actueel 
overzicht daarvan op het moment van zijn vaststelling.777 Dat de ontwikkelingen trou-
wens snel kunnen gaan blijkt uit de tweede druk (1768) van dat reglement: Daarin zijn 

776  NA, Collectie Van der Hoop, 56.
777  Zie 5.3.6.2, in het bijzonder Overzicht 5.4.
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in een aanvulling al enkele verdere resoluties opgenomen.778 Die algemene waardering 
blijft de rest van het Staatse tijdperk bestaan, een waardering, die ook als het reglement 
al lang is uitgewerkt nog doorklinkt.

Een derde kenbron van belang is het zogeheten Manuaal van Jan Cornelis Santvoort. 
Dit werk wordt hierna besproken. 

Van deze drie hier benoemde kenbronnen is het bereik van het Eerselse reglement het 
breedst. Dat bestrijkt het gehele spectrum van plaatselijk bestuur (samenstelling, com-
petenties en taakstelling). De focus van het Manuaal richt zich vooral op het terrein van 
de controle van de plaatselijke rekeningen en wat daarmee samenhangt, maar laat daar-
bij zien hoe de Haagse overheid in toenemende mate regels voor de lokale overheden 
munt. Het voornoemde Recueil  is slechts een opsomming van onder haar noemer bij-
eengebrachte Haagse besluiten. 

3.4.3 Het Manuaal van Santvoort in eigen historisch perspectief

3.4.3.1 De herkomst
De ontwikkeling van de regelgeving op het meer specifieke terrein van het toezicht op 
de gemeentelijke rekeningen als aspect van het beheer van de plaatselijke financiën is, 
zoals gezegd, af te lezen uit het reeds eerder genoemde, door Johan Cornelis Santvoort 
samengestelde Manuaal of Woorden-boek, Alleen Betrekkelyk tot alle de Rekeningen van 
de Steeden, Vryheden, en Dorpen in de vier Quartieren van de Meyerye van ’s Hertogenbos-
sche. Omdat de rekeningen de financiële verantwoording van de plaatselijke inkomsten 
en uitgaven van lokaal bestuurlijk handelen bevatten komen in deze context ook tal van 
beleidsaspecten aan de orde.

De auteur, mr. Johan Cornelis Santvoort is geboren te Leerdam 1 januari 1698 en poor-
ter van ’s-Hertogenbosch sedert november 1719. Hij promoveert te Utrecht 11 maart 
1720 tot doctor in de beide rechten (Romeins en canoniek). In ’s-Hertogenbosch is hij 
schepen van juli tot oktober 1729 en rentmeester van het Geefhuis 1733-1735. Zijn leven 
staat vooral in dienst van het kantoor van de Domeinen van Brabant. Aldaar is hij waar-
nemend rentmeester-generaal 1725-35, alsmede bij de Leen- en Tolkamer  griffier 1735 - 
1769 en leenman 1735-1769. Hij overlijdt te ’s-Hertogenbosch 19 november 1769.779

Primair is het Manuaal gericht op gebruik door de Leen- en Tolkamer, maar daarnaast 

778  Zie voor de details 10.2.7.2. 
779  Andere functies te ’s-Hertogenbosch: diaken; ontvanger van de personele quotisatie; rentmeester van 
het gereformeerde weeshuis 1743-48. Alle gegevens: www. bossche-encyclopedie.nl/Personen/Johan Cornelis 
Santvoort (1698-1769); geraadpleegd 28 december 2018).
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is het, blijkens de titelpagina, ook bedoeld “ten nutte van het Gemeen”. Dit in 1741 bij 
de Bossche boekdrukker Hendrick van Irhoven in druk uitgegeven werk bestaat uit 
twee delen. In het eerste deel wordt aan de hand van 58 alfabetisch geordende trefwoor-
den relevante en vrijwel geheel aan resoluties van de Staten Generaal en Raad van State 
ontleende regelgeving beschreven. In het tweede deel worden in alfabetische volgorde 
(Alem - Zeelst) naar voor de steden, vrijheden, heerlijkheden en dorpen in de Meierij 
belangrijke (controle)gegevens voor de comptabiliteit zowel ten aanzien van de inkom-
sten als de uitgaven benoemd. Het Manuaal schept ordening in de veelheid van Haagse 
directieven en maakt daardoor de toetsing hanteerbaar en, mede door de vele verwijzin-
gen naar de oorspronkelijke en aanvullende regelgeving, transparant.

Santvoort heeft het Manuaal opgezet, nadat hij in 1725 voor de raad en rentmeester-
generaal Philip Jacob van Borsele van der Hooghe  met de waarneming van diens ambt 
is belast.780 Om zicht te krijgen op taken en werkzaamheden van het domeinkantoor ver-
zamelt hij in de eerste periode van zijn waarnemerschap in zes folianten de ten kantore 
aanwezige “’s Lands Placaten, ordonnantien, Reglementen, Publicatien, en Resolutien” 
en relevante besluiten uit het Groot Plakkaatboek en vult hij deze aan met besluiten die 
hij elders zoekt.781

Om deze serie hanteerbaar te maken ontwerpt Santvoort een “Woorde-boek” in drie 
“zeer dikke” kwartijnen.782 Vervolgens wordt op basis hiervan het eerste deel van het nog 
handschreven “Woorde-boek of Manuaal” samengesteld, dat hij aanvult met een tweede 
deel met relevante comptabele gegevens per stad, vrijheid, heerlijkheid en dorp.783 Het is 
een zelfstandig werk, geschikt voor gebruik los van zijn bron.

De waardering, die zijn werk van collegae leenmannen krijgt (enkelen schrijven het zelfs 
over), brengt Santvoort op de idee om het verder aan te vullen en te verbeteren, waarbij ook 

780  Gegevens over de totstandkoming van het Manuaal zijn ontleend aan het daarin opgenomen Voorbe-
rigt van de hand van de auteur. 
781  De in BHIC, Collectie Santvoort onder de inventarisnummers 1 tot en met 12 beschreven serie van 12 
delen is volgens E.H. Korvezee, samenstelster van deze inventaris, waarschijnlijk de verzameling waarover 
Santvoort in het Voorberigt op zijn Manuaal spreekt en die hij daarna tot zijn overlijden heeft voortgezet. 
Korvezee, Collectie Santvoort, 62. Het zesde deel loopt over de jaren 1737-1745 en is, de waarschijnlijkheid 
van Korvezee ter zijde latend, dus ten tijde van de uitgave in druk van het Manuaal (1741) nog niet afgeslo-
ten. Een vergelijkbare in de achttiende eeuw aangelegd serie als ‘bedrijfsarchief ’ bestaat bij de Leen- en Tol-
kamer: BHIC, Leen- en Tolkamer, 43-78 “Placaaten en resolutien” 1630-1794.   
782  Het begrip “Woorde-boek” lijkt een begrip bij gebrek aan beter. “Laat ik het zoo maar noemen”, zegt 
Santvoort er zelf over. Na verschillende mislukte pogingen tot een efficiënte indeling, spiegelt hij zich daar-
toe aan de opzet van de Codex Belgicus van Anselmus, en de Codex Batavus van Zurick. Dit “Woorde-boek” 
is niet aangetroffen en moet waarschijnlijk als verloren worden beschouwd.
783  Als bronnen voor dit tweede deel noemt hij in de eerste plaats de dorpsrekeningen zelf. Daarnaast al-
lerlei tijdelijke en permanente resoluties van de Haagse overheid betreffende financiële aangelegenheden. 
Onder ‘tijdelijke’ verstaat hij besluiten over onder meer reële omslagen en remissies op de verponding; on-
der ‘permanente’ die betreffende recognities en traktementen. 
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de gedachte opkomt het te zijner tijd te laten drukken. Het feitelijke initiatief daartoe komt 
evenwel niet van hem, maar van Hendrick van Irhoven, die hij opdraagt zijn handgeschre-
ven exemplaar in te binden. Irhoven dringt daarop bij de griffier van de Leen- en Tolkamer, 
mr. Jan Hendrik van Heurn aan om het in druk te doen uitgeven.784 Het wordt geen biblio-
fiele, maar een gebruiksuitgave. Omdat er nog steeds nieuwe resoluties bijkomen en de au-
teur niet kan garanderen, dat hij alle bestaande relevante resoluties heeft opgenomen, is in 
deel I extra ruimte voorzien om aanvullende aantekeningen te maken, zodat wordt voorko-
men dat een gedrukt exemplaar alsnog zou moeten worden doorschoten.785  

3.4.3.2 De opeenvolgende versies
Het Manuaal beleeft slechts één druk, zodat zijn informatieniveau met alle door Sant-
voort reeds onderkende tekortkomingen op het jaar van uitgave (1741) blijft gefixeerd.786 
Hierop bestaat een aantal handschriftelijke actualisaties. Bij de beschrijving hiervan ligt 
het accent op deel 1 van het Manuaal, dat gegroepeerd naar trefwoorden het beleidsma-
tige onderdeel bevat. 

Nieuwe ontwikkelingen sedertdien zijn door Santvoort voor eigen gebruik bij wijze 
van eerste actualisering van de gedrukte versie in handschrift ingeschreven in een door 
hem (noodgedwongen door de veelheid) wel doorschoten exemplaar van die gedruk-
te uitgave.787 Zowel zijn onmiskenbare handschrift als de anonieme mededeling op het 
schutblad “De aantekeningen zijn van den autheur” bevestigen dit auteurschap.788 De 

784  Gezien de toelichting die Santvoort zelf over het belang van zijn gedrukte werk voor derden geeft, is 
niet uit te sluiten dat de tussenkomt van Van Irhoven een (geslaagd) opzetje is om het werk niet op eigen 
kosten te hoeven drukken. Die toelichting bestaat vooral in het benadrukken van dat derdenbelang, omdat 
de ervaring leert, dat reglementen en andere plakkaten, resoluties en publicaties van de hoge overheid niet 
meer in de dorpskom of ter secretarie worden aangetroffen. Over Johan Hendrik van Heurn:  
785  Voor het maken van die aanvullingen is het papier van dat deel geplaneerd, zodat het beter geschikt 
is om te beschrijven. In dit verband verzucht hij overigens, dat zijn werk vollediger had kunnen zijn als niet 
in vele plaatsen achterstand in het inzenden van de ontwerp-rekeningen ter onderzoek door de Leen- en 
Tolkamer zou hebben bestaan. Een verzuchting, die zich  niet alleen als een verontschuldiging, maar ook 
als een verwijt laat lezen. 
786  Exemplaren van het gedrukte Manuaal zijn onder meer aanwezig in: Universiteit van Tilburg, Brabant 
Collectie, KOD 1741 ’s-Hert 3, KOD 1741 ’s-Hert 3b (blijkens een handtekeningenstempel op het schutblad 
is dit exemplaar eigendom geweest van ene Van Breugel. Deze is meer dan waarschijnlijk Caspar van Breu-
gel (1752-– 1833), van 1790 tot 1794 buitengewoon leenman bij de Leen- en Tolkamer en pleitbezorger voor 
een belastinghervorming in Brabant. Zie uitvoeriger: DeWit, ‘Caspar van Breugel’, 35-39 en www.bossche-
encyclopedie/Personen/Caspar van Breugel (1672-1833); geraadpleegd 28 december 2018) en TRE 083 A19, 
en BHIC, toegang 1142, K438.
787  Universiteit van Tilburg, Brabant Collectie, KOD 1741 ‘sHert 3a. Het is deze uitgave waaraan Kor-
vezee, Collectie Santvoort, 63, noot 1 onder het toenmalige kenmerk: Bibliotheek Provinciaal Genootschap, 
1741 ’s-Hertogenbosch 8 refereert.
788  De afstandelijkheid van deze mededeling laat zich niet uit bescheidenheid van de auteur zelf verklaren, 
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aanvullingen betreffen zowel het eerste als het tweede deel. Naast aanvullingen zijn tal 
van nieuwe verwijzingen naar oudere resoluties van de Haagse overheid opgenomen, 
terwijl ook in aanvulling informatie uit verschillende al oudere dorpsreglementen is toe-
gevoegd. Dat in het algemene deel naar die dorpsreglementen wordt verwezen, behoeft 
op zich geen verwondering te wekken. Door hun heterogene inhoud zijn zij, anders dan 
doorgaans de afzonderlijke enkelvoudige resoluties van de Haagse overheid, een relevan-
te Fundgrube voor meervoudige regelgeving. Opmerkelijk is wel, dat op deze manier be-
palingen uit specifieke, dorpsgebonden reglementen als het ware een algemeen geldende 
strekking krijgen. Van de andere kant dient te worden gezegd, dat een dorpsreglement 
weliswaar regels in een unieke setting voor een bepaalde plaats inhoudt, maar, specifieke 
zaken daargelaten, ook vele voorschriften van algemene gelding bevat.

De aanvulling is al met al door bijschrijving van nieuw recht niet alleen geënt op ver-
breding, maar door aanvulling met bestaand recht ook op verdieping. Aan de ordening 
van de trefwoorden in het eerste deel worden 15 nieuwe trefwoorden, soms alleen in de 
vorm van kruisverwijzingen, toegevoegd.  De laatst aangetroffen bijgeschreven resolutie 
is een resolutie van de Raad van State van 24 december 1751, zodat deze datum als de ter-
minus ad quem van de inhoudelijke bijwerking  kan gelden.789 De feitelijke bijschrijving 
heeft uiteraard na deze datum plaats gehad.

Een volgende actualisering moet gezocht worden in een tweetal handschriften, die door 
E.H. Korvezee in de inventaris van de Collectie Santvoort onder de nummers 13 en 14 zijn 
beschreven (hierna aangeduid als: Handschrift 13 respectievelijk 14). Zij heeft deze geclas-
sificeerd als “lexicografische repertoria op de resoluties, ordonnanties, plakkaten, regle-
menten etc., voornamelijk uit de 18e eeuw en hoofdzakelijk het toezicht van de Leen- en 
Tolkamer op de plaatselijke rekeningen betreffende, samengesteld door mr. J.C. Sant-
voort”. 790 Handschrift 13 is volgens Korvezee circa 1752 samengesteld en tot 1767 bijgehou-
den, Handschrift 14 circa 1757 en eveneens tot 1767 bijgehouden. Deze stukken zijn door 
haar in genoemde inventaris geplaatst na de nummers 1 tot en met 12, die de hiervoor al ge-
noemde serie afschriften van vooral Haagse besluiten bevatten. Verder stelt zij in een nota 
bene, dat beide repertoria zijn gebaseerd op diens gedrukte Manuaal (1741).  

maar uit de omstandigheid dat deze mededeling uit de pen van een derde vloeit. Die derde zou dan een op-
volgend gebruiker bij de Leen- en Tolkamer geweest kunnen zijn, wat betekent dat deze aangevulde versie 
ook na het overlijden van Santvoort (1769) nog is gebruikt.
789  Eerste deel, s.v. “Slooten”, doorgeschoten bladzijde na pagina 98; uit hetzelfde jaar zijn er nog twee 
andere bijschrijvingen: eerste deel, s.v. “Secretarissen”, doorgeschoten bladzijde na p. 90 een resolutie van 
de Raad van State van 30 september 1751 en tweede deel, s.v. “Helmond”, 130 een resolutie van de Raad van 
State van 24 april 1751. 
790  In de digitale versie van deze inventaris op de website van het BHIC is, anders dan in de gedrukte in-
ventaris, bij de nummers 13 en 14 het begrip “repertorium” zonder het adjectief “lexicografische” vermeld 
en daaraan ter kennelijke verklaring van dat begrip het woord “index”  toegevoegd. (www.bhic.nl/Archie-
ven/315. Santvoort, 1629-1803); gelezen 24 juli 2016).
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De vraag is echter of beide handschriften inderdaad als een toegang op die serie zijn te 
duiden, dan wel als een vervolg op het Manuaal zijn bedoeld. 

Handschrift 13 draagt vrijwel de zelfde titel als het als zelfstandig werk in druk verschenen 
Manuaal. Alleen het in de titel van het gedrukte werk gestelde primaire (“Eerst samen-
gestelt ten dienste van die van de Leen- en Tolkamer”) en secundaire (Vervolgens ten 
nutte van het Gemeen”) doel zijn weggelaten. Het verwijst noch in die titel noch elders 
naar een repertoriumfunctie en verder, anders dan in het voorwoord van het Manuaal 
(1741) direct noch indirect naar die serie. In zijn opzet volgt het handschrift de opzet van 
het algemene deel van het manuaal, dat is, per trefwoord (Aanbesteeden – Wijnen) wor-
den uittreksels van daarbij relevante besluiten van doorgaans de Haagse overheid opge-
nomen. In enkele gevallen verwijst het handschrift ook naar andere bronnen.791 

Op grond hiervan kan worden gesteld, dat, anders dan Korvezee veronderstelt, Hand-
schrift 13 niet louter als een repertorium op genoemde serie is opgezet dat slechts op het 
gedrukte Manuaal is gebaseerd, maar te beschouwen is als een compleet nieuwe en op de 
dan laatste stand van zaken gebrachte handgeschreven versie van het gedrukte Manuaal. 

Voor Handschrift 14 geldt in feite hetzelfde, zij het dat het geen voorwerk bevat dat, 
anders dan in Handschrift 13, naar het gedrukte Manuaal verwijst. Het bevat alleen de 
per trefwoord (Abuijsen – Wijnkoop) geordende uitwerking van door de auteur voor de 
rekeningencontrole relevant geachte besluiten. Daaraan voorafgaand wordt in een an-
dere hand medegedeeld, dat het “van mr. J.C. Santvoort eigenhandig (is) geschreven”. 

3.4.3.3 Nadere analyse Handschrift 13 
Het in één band (b 11,3 x h 19 x d 3) gebonden Handschrift 13 noemt op het titelblad 
Santvoort als auteur, bevat geen voorwoord en is ongedateerd. In zijn opzet is het be-
perkt, omdat het alleen de inhoud van deel 1 (beleidsdeel op trefwoorden) van het ge-
drukte Manuaal bestrijkt. Op de gebruikelijk plaats van een voorwoord is een tweetal 
Latijnse citaten opgenomen.792

Het handschrift heeft een compacte en ononderbroken structuur en oogt als zodanig 
als aus einem Gusz vervaardigd. 793 Het bevat slechts enkele in de marge bijgeschreven 

791  Bij het trefwoord Galgh (blz. 127) verwijst hij naar zijn, hierna nog te benoemen ‘adviesboek’. Verder 
verwijst hij bij het zelfde trefwoord naast andere auteurs onder meer naar “Dibbits, Militair Woordenboek” 
(Johan Dibbits, Het Militair Woordenboek (’s-Hage 1739/1740)) en bij het trefwoord “Toorns”(blz. 294) naar 
“Beschrijving van de Meijerije van ’s Bosch door Oudenhoven, pag. 136” (Jacob van Oudenhoven, Beschry-
vinge van de Meyerye van s’Hertogen-Bossche (1670), 136-138. De laatste verwijzing heeft betrekking op “de 
Statuten van Luijck”. Zie hiervoor 3.3.10.6 (casus 2). 
792  In de Brabant Collectie, bibliotheek Universiteit van Tilburg bevindt zich ook een over twee banden 
(onderscheidenlijk Alem-Leende en Liempde - Zeelst) verdeelde en  afzonderlijk bijwerkte versie van deel 2 
van het Manuaal (1741), TRE 21 A 3/1 respectievelijk 3/2.
793  Deze verzuchtingen zijn in dit werk opgenomen na de titelpagina op bladzijde 2 in de vorm van een 
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teksten ter aanvulling van de hoofdtekst. Het is op een enkele uitzondering na door de-
zelfde hand geschreven.794

Inhoudelijk zet deze handschriftelijke versie de lijn van verbreding en verdieping voort 
van het doorschoten exemplaar van de gedrukte versie. Het bevat enerzijds tal van ver-
wijzingen naar resoluties van de Staten Generaal en de Raad van State uit de jaren veer-
tig en vijftig van de achttiende eeuw. Daarnaast wordt  bij de onderbouwing van de 
regelgeving naast aanvullende verwijzingen naar resoluties van de Staten Generaal en de 
Raad van State van vóór die periode meer dan in de druk van 1741 rechtstreeks terugge-
grepen op verschillende  bepalingen van dorpsreglementen, ook die ‘van het eerste uur’. 

Het aantal trefwoorden en daarmede het gebruiksgemak, wordt vermeerderd tot 217. 
Die uitbreiding heeft niet alleen betrekking op het toegenomen aantal besluiten, maar 
is ook een gevolg van een verfijning van de thesaurus, waarbij deze met meer naar elkaar 
verwijzende synonieme trefwoorden wordt aangevuld. 

tweetal Latijnse citaten. Zij laten kennelijk zien hoe Santvoort het werken tijdens zijn langjarige verbon-
denheid aan de Leen- en Tolkamer en vooral de waardering van derden daarover heeft ervaren. Het eerste 
citaat is van Quintus Ennius (Latijns dichter, 239-169 v.Chr.), het tweede van Menander (Grieks toneel-
schrijver, 342- 291 v.Chr.).

“Ennius in 8. Annali 
Pellitur e medio sapientia, vi geritur res ,/ Spernitur orator bonus, horridus miles amatur, / Haud 
doctis dictis certantes, sed maledictis / Miscent inter sese inimicitias agitantes: / Non ex iure ma-
num consertum, sed mage ferro / Rem repetunt, regnum repetunt, vadunt solida vi.” 
    Quintus Ennius, Annalen, Ingeleid, bezorgd en vertaald door Vincent Hunink ( www.vincen-
thunink.nl/ennius. htm; geraadpleegd 18 juni 2016), 84:
  <Wijsheid gaat terzijde, alles wordt geweld, men smaadt een goede spreker, maar een ruw sol-
daat omarmt men; geen geleerd debat, of laag gebekvecht, nee, men wisselt slechts schermutse-
lingen uit; geen wettelijk geschil, men raakt gewapend slaags om goederen of macht; slechts hard 
geweld bepaalt.>

“Menander
Homini, si bonus sit, si nobilis, valdeque generosus, / Hoc tempore ei profuerit nihil. Valet nunc omnium 
/ optime assentator, deinde calumniator, postremo / Nequissumus.”
<Voor een mens, als hij goed is, edel van geboorte en zeer vol van aanzien, op dit moment zal niets hem tot 
voordeel zijn (geweest). Nu vermag de vleier het meest, vervolgens de trucjes-man en ten  slotte de waarde-
loze, degene die voor niets goed is.> Deze tekst stamt uit Menander’s Theophoroumene (‘Het bezeten meis-
je’). Met dank voor vertaling en contextinformatie aan drs. A.J.J.M. Smits te Veldhoven. 

Beide citaten komen aan elkaar gekoppeld tot twee keer toe voor in: Paulus Montanus, Juan Gutérrez en 
Borgnino Cavalcanis, Tractatus de tutore, curatore, et usufructu milieri relicto (1675), 71 en 92. Gezien het feit, 
dat Santvoort dit citatenpaar onverkort, dat is ook met volledige overname van de daarbij vermelde bron-
vermeldingen overneemt, mag worden aangenomen, dat deze inderdaad uit dit traktaat stammen. Zie voor 
een (eerste) overzicht van de drukgeschiedenis van dit traktaat: Marus de Schepper, ‘Doctis hospes eris: nog 
een jeugdgedicht (1595) van Jacob Cats’.
794  Korvezee, Collectie Santvoort, 63, deelt zonder nadere specificatie mede, dat in dit handschrift “enige 
notities” van de hand van Santvoorts zoon mr. Theodoor François zijn opgenomen.
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Handschrift 13 is waarschijnlijk door de auteur alleen voor alleen eigen gebruik be-
doeld. Het ontbreken van een voorwoord en de op de plaats daarvan opgenomen La-
tijnstalige verzuchtingen wijzen in die richting.795 Het is onduidelijk of de idee tot een 
tweede, vermeerderde druk bij het ontstaan op de achtergrond (mede) een rol heeft ge-
speeld. Die druk is er in ieder geval niet gekomen. 

Het auteurschap van Santvoort staat buiten kijf. Het titelblad vermeldt zijn naam. 
Daarnaast is het onmiskenbaar in zijn hand geschreven. Bovendien wijst Santvoort in 
een aantekening bij het trefwoord Galgh (blz. 127) naar een zekere memorie “te vinden 
in het 1ste Deel mijner geschrevene Advisen op fol. 433, en in specie fol. 452”. Dit stemt 
inderdaad overeen met de memorie, zoals deze ter genoemder plaatse in het adviesboek 
van Santvoort is opgenomen.796 

Hoewel ongedateerd, laat de tijd van voltooiing van het handschrift zich niettemin per 
ipsum identificeren. Daartoe is een drietal referenties aan resoluties van de Raad van Sta-
te bepalend. Dit zijn in chronologische volgorde: resoluties van 22 juni 1761, 5 mei 1762 
en 16 januari 1767. Het zijn teven de laatste bijgeschreven resoluties.

Die van 1761 is onder het trefwoord Duplicaten als eerste opgenomen in een doorlo-
pende reeks van vier verwijzingen, in deze volgorde: resoluties van de Raad van State van 
22 juni 1761, 24 januari 1752 en 17 mei 1752, alsmede een resolutie van de Staten Gene-
raal van 21 februari 1726.797 Anders dan bij de twee volgende, is er geen sprake van een 
latere toevoeging.

Onder het trefwoord Geroijeerde Posten wordt in een sterk afwijkend, rond handschrift 
de zakelijke inhoud beschreven van de bedoelde resolutie van de Raad van State van 5 
mei 1762.798 Dit handschrift is duidelijk niet dat van Santvoort.799 Of deze inschrijving 
eerst na afsluiting van het schrijfwerk aan het hoofdwerk is toegevoegd is niet duidelijk, 
maar niet onmogelijk, zelfs eerder waarschijnlijk. Uit de combinatie van de eerste twee 
inschrijvingen mag in ieder geval worden vastgesteld, dat de resolutie van 1761 bij de ver-
vaardiging van het manuscript al beschikbaar is en de tweede nog niet dan wel dat het 

795  Niettemin dringt de idee zich op, dat achter het opnieuw uitschrijven van deze nieuwe aangevulde 
versie de gedachte aan een mogelijke tweede druk schuilgaat. Van zo’n druk is het echter niet gekomen. 
Wellicht heeft de gedacht aan een vervolgdruk nog meegespeeld bij het advies (1766) van de Leen- en Tol-
kamer om bij het ontwikkelen van een nieuw dorpsreglement voor Eersel, Duizel en Steensel als een voor 
alle plaatsen in de Meierij, uiteraard in druk uit te geven, algemeen dorpsreglement vast te stellen. Zo’n re-
glement zou functioneel de sores en kosten, mede in verband met de gevorderde leeftijd van de auteur, van 
een tweede druk hebben voorkomen. Zie hierover Zie over de wording en de  bredere ‘bestuursrechtelijke’ 
reikwijdte van genoemd reglement 9.2.7 en 4.13.8.
796  BHIC, Collectie Santvoort 16, “Adviesboek”, register van adviezen, gegeven door mr. J.C. Santvoort, 
zowel afzonderlijk als in vereniging met andere rechtsgeleerden (…), 1661-1761.
797  Handschrift 13, 115.
798  Handschrift 13, 131.
799  Zie over een mogelijke identificatie van dit handschrift elders in dit onderdeel.  
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belang tot opname ervan aanvankelijk niet wordt onderkend, zodat zich de kennelijke 
noodzaak tot latere toevoeging voordoet. 

De derde referentie, onder het trefwoord Agent, betreft het besluit van de Raad van 
State tot vaststelling van  het dorpsreglement van Eersel, Duizel en Steensel van 16 janu-
ari 1767.800 Dit trefwoord bevat een drietal thema’s, bij ieder waarvan in hetzelfde hand-
schrift als het hoofdwerk, dat van Santvoort zelf dus, een verwijzing naar artikel 75 van 
dat reglement wordt bijgeschreven. Het is echter meer dan twijfelachting of deze bij-
schrijving als een terminus ad quem van de totstandkoming van het manuscript als zo-
danig kan worden beschouwd. Het handschrift is dan wel hetzelfde, maar de penvoering 
is duidelijk anders. Waar de rest van de tekst in een krachtige hand is geschreven, is deze 
met minder druk op het papier aangezet. De verklaring hiervoor kan worden gezocht in 
de leeftijd van Santvoort, die - nog in actieve dienst als leenman bij de Leen- en Tolka-
mer - 19 november 1769 te ’s-Hertogenbosch overlijdt. De bijschrijving moet dus tussen 
januari 1767 en november 1769 plaats gehad hebben. Naast deze uiterlijke kenmerken, is 
er echter ook een inhoudelijke indicatie dat de bijschrijving van het besluit van 16 janu-
ari 1767 niet als terminus ad quem voor de vervaardiging van het handschrift als geheel, 
maar als latere bijschrijving moet worden aangemerkt. 

In het handschrift wordt diverse keren aan het eerste dorpsreglement van Eersel, Dui-
zel en Steensel (zoals dat in eerste lezing 3 augustus 1662 is vastgesteld) gerefereerd.801 Van 
die referenties wordt hier een drietal voorbeelden genoemd:
- blz. 47, onder de rubriek Borgemeester: achtereenvolgens wordt verwezen naar artikel 

14 van het reglement van Oirschot (9 juni 1662), artikel 10 van het reglement van Bla-
del (22 augustus 1724), een resolutie van de Raad van State (30 oktober 1709), artikel 
21 van het reglement van Bergeijk (19 februari 1663) en artikel 29 van het reglement 
van Eersel (3 augustus 1662);

- blz. 239, onder de rubriek Rekeningen wordt gerefereerd aan een resolutie van de Sta-
ten Generaal (25 juni 1727, met vindplaats: Gr.Pl. (Boek) 6, pag. 601) “confer Art. 21 
Reglem. Eersel, 3. Aug. 1662, Art. 52 Reglem. Tilborg, 8 Meij 1732”,  

- blz. 276, onder de rubriek Secretaris wordt primair verwezen naar artikel 15 van het re-
glement van Eersel (3 augustus 1662) en secundair naar een resolutie van de Raad van 
State (15 november 1752).

Deze en de hier niet vermelde referenties aan het Eerselse reglement wijzen er eenduidig 
op, dat op het tijdstip waarop deze werden geschreven, dat reglement nog volledig geldt. 
Het wordt pas bij de vaststelling van het reglement van 3 januari 1767 met zoveel woor-
den ingetrokken Dit wijst er op, dat het Handschrift vóór die datum moet zijn vervaar-

800  Handschrift 13, 21 en 22.
801  Dit is de eerste versie van dat reglement, dat nadien bij resolutie van de Raad van State van 25 oktober 
1762 wordt gewijzigd. Zie hierover 9.2.7 en 10.2.7.
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digd. Die intrekking heeft trouwens niet geleid tot doorhaling van de in feite vervallen 
verwijzingen naar het reglement van 1662. 

Al met al luidt de conclusie, dat Handschrift 13 is voltooid in het begin van de jaren 
zestig van de achttiende eeuw, meer concreet mogelijk in 1761 en dat het nadien nog met 
aantekeningen uit 1762 (door een derde) en 1767 (door Santvoort) is bijgehouden. Het 
jaar van overlijden van de auteur, 1769, is uiteraard de absolute terminus ad quem.802

3.4.3.4 Nadere analyse Handschrift 14 
Voor dit handschrift geldt grosso mode hetzelfde als hierboven over Handschrift 13 is ge-
zegd. Het in één band (b 18,8 x h 22,8 x d 6,2 cm.) ingebonden deel is volgens de zelfde 
compacte en ononderbroken structuur opgezet. Het auteurschap is onomstreden van 
Santvoort. Niet alleen wijst de (latere) vermelding in het begin van dit werk daarop, 
maar het is ook geschreven in hetzelfde, zo voor Santvoort karakteristieke handschrift. 
Het aantal trefwoorden ondervindt daarentegen een aanzienlijke uitbreiding tot 261. De 
oorzaken hiervan zijn, net als bij Handschrift 13, gelegen in zowel een toename van op-
genomen verwijzingen en aanhalingen van overheidsbesluiten als een verdere verfijning 
van de thesaurus met kruisverwijzingen. Daarnaast is er sprake van voortschrijdend in-
zicht, omdat niet alle trefwoorden uit Handschrift 13 worden overgenomen. Naar vorm, 
inhoud en auteurschap bezien, bestaat tussen beide handschriften een sterke verwant-
schap. Hun onderlinge samenhang wordt daaruit echter niet duidelijk: stammen beide 
uit dezelfde periode of zijn zij elkaar opvolgend? 

Hierboven is vastgesteld, dat Handschrift 13 omstreeks 1761 is voltooid en dat het na-
dien nog spaarzaam (éénmaal in 1762 respectievelijk 1767) is bijgewerkt. Deze conclusie 
wordt als het ware vanuit Handschrift 14 bevestigd. Dit handschrift bestrijkt door mid-
del van bijschrijving van resoluties van de Staten Generaal en Raad van State ook de ja-
ren na 1761. Hieruit mag worden geconcludeerd, dat Handschrift 14 door Santvoort als 
opvolger van Handschrift 13 wordt aangelegd. 

De laatste bijschrijvingen betreffen een viertal resoluties van de Raad van State 
uit 1767, waarvan de laatste van 1 september 1767 dateert.803 Als terminus ad quem 
kan derhalve uitgegaan worden van ultimo dat jaar. De uiterlijke verschijning van 
Handschrift 14 oogt overigens, meer dan zijn directe voorganger, door het gemis van 

802  Van de genese van een nieuw reglement voor Eersel, Duizel en Steensel is voor het eerst sprake in een 
rapport van de Leen- en Tolkamer aan de Raad van State van eind juni 1765. Die Kamer stelt zelfs voor dat 
reglement daartoe niet te beperken, maar een voor alle plaatsen en dorpen in de Meierij geldend reglement 
vast te stellen. Dit voorstel wordt echter niet gerealiseerd. Het reglement voor Eersel cum annexis wordt wel 
mede op dat denkbeeld opgezet. Zie hierover 4.13.8. 
803  Deze resolutie is bijgeschreven onder het begrip “Eed”. De andere resoluties uit dat jaar zijn twee sa-
menhangende resoluties van 20 januari en 24 februari 1767 (s.v. “Slooten”en een resolutie van 6 mei 1767 
(s.v. “Secretarissen”).
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gebruikssporen alsof het in de dagelijkse bestuurspraktijk niet of nauwelijks is gehan-
teerd. De verklaring hiervan kan mogelijk worden gezocht in het overlijden van de 
auteur in 1769. 

3.4.3.5 Een laatste versie
Deze min of meer gereconstrueerde ‘chronologische serie’ van het Manuaal kan worden 
afgesloten met een doorschoten exemplaar (b 19,5 x h 26 x d 7 cm.) van het oorspronke-
lijke drukwerk. Dit exemplaar is afkomstig van Johan Hendrik van Heurn (1716-1793), 
sedert 1738 griffier van de Leen- en Tolkamer en nadien waarschijnlijk in het bezit geko-
men van Willem Cornelis Ackersdijck (1735-1794), naar eigen zeggen raad en leenman 
bij dezelfde Kamer.804 

Wanneer Van Heurn met zijn aanvullingen op het Manuaal is begonnen kan vanuit 
het door hem bewerkte exemplaar niet precies worden vastgesteld. Dit bevat tal van ver-
wijzingen naar Haagse besluiten van nà 1741. Op zich is daarom niet uit te sluiten, dat 
hij hiermee al in de eerste jaren van zijn griffierschap is aangevangen. Er is één concrete 
aanwijzing, waaruit  blijkt, dat hij zijn exemplaar al bijwerkt in de periode, dat Sant-
voort, auteur van het Manuaal, leenman bij de Leen- en Tolkamer is.805 Van Heurn voegt 
aan de 58 in het gedrukte werk opgenomen trefwoorden uiteindelijk 21 eigen trefwoor-
den toe. Hoewel een aantal van die trefwoorden geheel of nagenoeg geheel overeenstemt 
met die, welke door Santvoort als curator van zijn eigen werk worden geïntroduceerd, 
gebruikt Van Heurn ook lemmata, zoals “Bijbels” en “Rouwe”, die bij Santvoort niet 
voorkomen.806 Hieruit mag worden afgeleid, dat er tussen Santvoort en Van Heurn bij 
het bijhouden van het Manuaal niet structureel wordt samengewerkt en ieder voor zich 
zijn eigen exemplaar naar eigen inzicht en behoefte aanvult. 

804  SA’s-H, Archief van de stad ’s-Hertogenbosch, 9184. De titelpagina bevat in eigen handschrift de me-
dedeling: “Dit boek hoord den ondergetekenden in zijn particulier toe, J.H. van Heurn”. De overgang van 
dit exemplaar van het Manuaal op Ackersdijk wordt in de toelichting bij dit inventarisnummer veronder-
steld; Zie voor Johan Hendrik van Heurn: Pirenne, ‘Johan Hendrik van Heurn (1716-1793’, 63-67.  Zie voor 
Willem Cornelis Ackersdijck: Mommers, Brabant van Generaliteitsland tot Gewest, 2, 315. Formsma, De ar-
chieven van de Raad en Rentmeester-generaal, 28 noemt als zijn ambtsjaren 1772-1781(1794). 
    Volledigheidshalve zij opgemerkt, dat in SA’s-H, Archief van de stad ’s-Hertogenbosch, 9186 zich een 
handschrift bevindt met als titel  “Manuaal der Meierij van ’s-Hertogenbosch”. Het is een zelfstandig werk, 
maar wel schatplichtig aan het Manuaal van 1741. De vermoedelijke auteur is Willen Ackersdijck. Het is on-
geveer 1789 vervaardigd. Het bevat echter uitsluitend een bijgewerkte versie van het oorspronkelijk tweede 
deel van het Manuaal betreffende de plaatsen in de Meierij A-Z. 
805  Dit mag worden afgeleid uit het feit, dat één aanvulling in het verder volledig door Van Heurn zelf bij-
gehouden exemplaar van het Manuaal onder het trefwoord “Placaten” in het karakteristieke handschrift van 
Santvoort is bijgeschreven (bij wijze van collegiale vriendendienst?). Dit betreft de zakelijke inhoud van een 
resolutie van de Staten Generaal van 2 mei 1670.  Santvoort neemt deze aanvulling in precies dezelfde be-
woordingen ook op in zijn eigen Handschrift 14 onder het trefwoord “Resolutien”, waarbij zij aangetekend, 
dat in dit handschrift onder het lemma “Placaten” zonder meer wordt doorverwezen naar “Resoluties”. 
806  Zie hiertoe nader de overzichten in Deel III van deze studie.
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Afgaande op de laatste aangetroffen bijschrijvingen heeft van Heurn het eerste deel 
van zijn exemplaar bijgehouden tot ongeveer 1784.807  In het tweede deel komen nog 
bijschrijvingen van later datum voor, onder meer een (in afwijkend handschrift) van 23 
oktober 1787 betreffende Nistelrode.808 Van Heurn wordt 30 januari 1786 als griffier op-
gevolgd door zijn zoon Jan.809 Het is derhalve aannemelijk, dat deze ook dit Manuaal 
heeft gebruikt, echter zonder het eerste deel nog verder aan te vullen. Johan van Heurn 
blijft griffier tot aan de opheffing van de Leen- en Tolkamer in 1796.

De hierboven vermelde versies van het Manuaal zijn afkomstig van personen die werk-
zaam zijn geweest bij de Leen- en Tolkamer, personen die derhalve dicht bij het vuur, 
eigenlijk, getuige de verzuchtingen die Santvoort aan Handschrift 13 meegeeft, in het 
vuur van de controle van de dorpsrekeningen zitten. Van een onderzoek naar mogelijk 
ook nog elders aanwezige (bijgewerkte) versies van het Manuaal is afgezien, omdat de 
hier besproken serie volstaat om de betekenis ervan als kenbron voor de ontwikkeling 
van de regelgeving betreffende de plaatselijke financiën in de periode vanaf 1741 tot 1795 
te duiden. Daarbij zij aangetekend, dat in de periode vanaf ongeveer 1785 naar nieuwe 
mogelijkheden tot een betere verdeling van de belastingdruk wordt gezocht, waarbij de 
Leen- en Tolkamer ten nauwste is betrokken.810 

3.4.3.6 Ter afsluiting
Ter afsluiting worden de hierboven besproken opeenvolgende versies van het Manuaal 
in het volgende schema nogmaals kort in hun chronologie samengevat. De focus hier-
bij is uitsluitend gericht op het eerste deel van het Manuaal, dat op trefwoorden geor-
dend een thematisch overzicht bevat van voor het doel van dit werk relevante Haagse 
besluiten.

807  Dit volgt uit de twee laatste bijschrijvingen, die beide betrekking hebben op de dorpsrekening van 
1782 van onderscheidenlijk Loon op Zand en Mierlo. De concept-dorpsrekeningen behoren in beginsel bin-
nen twee jaar na afloop van het betrokken dienstjaar ter controle aan de Leen- en Tolkamer te worden in-
gezonden (zie daartoe 3.3.10.2).  
808  Deel 2, op een ingeplakte notitie op doorgeschoten pagina tegenover blz. 17 met het trefwoord “Col-
lecte”. De pagina’s 195 tot en met 206 (Moergestel – Nistelrode) met bijbehorende doorgeschoten pagina’s 
uit deel 2 zijn abusievelijk ingebonden in deel 1 na blz. 2. De bladzijden 1-2 zijn op hun beurt abusievelijk 
ingebonden tussen de bladzijden 16 en 17 van deel 1. 
809  Formsma, De archieven van de Raad en Rentmeester-generaal, 31.
810  Zie hierover onder meer: ‘Beschreeve Staat van de Meierij (1794)’, Inleiding, 99-107; De Wit, ‘Het 
onderzoek van Mr. Caspar van Breugel’, 83-137 en Een plan voor de verbetering van de publieke financiën, 
146-216.
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Overzicht 3.1

Overzicht van de opeenvolgende versies van het manuaal (1741) van Santvoort

Kenbron: Auteur/ Gedrukt in/ Vindplaats en 
 eigenaar bijgehouden tot signatuur
Woorde-boek  Santvoort vóór 1741; verloren (?) Voorberigt Manuaal
(“Proto-Manuaal”)    1741  

Manuaal  Santvoort 1741 TU, Brabant collectie,   
   KOD 1741 ’s-Hert 3,   
   KOD 1741 ’s-Hert 3b en   
   TRE 083 A19

   BHIC, 1142, K438.

Bijgewerkt Manuaal  Santvoort ca.1752 TU, Brabant Collectie,   
   KOD 1741 ‘sHert 3a 

Handschrift 13 Santvoort ca.1761 BHIC, Coll. Santvoort 13

Handschrift 14  Santvoort ca. 1767 BHIC, Coll. Santvoort 14

Bijgewerkt Manuaal Van Heurn ca. 1784 (1787) SA’s-H, OSA 9185

Bij wijze van illustratie van de inhoudelijke ontwikkeling van deze verschillende versies 
is in Deel III van deze studie per versie een overzicht opgenomen van de daarin voorko-
men trefwoorden.

3.5 Samenvatting en slotbeschouwing
In dit hoofdstuk is nagegaan hoe, op welke terreinen en in welke mate de Haagse over-
heid haar soevereiniteit over de plaatsen in de Meierij van ’s-Hertogenbosch allengs door 
middel van regelgeving heeft laten gelden. Het perspectief van dit onderdeel van het on-
derzoek is het verkrijgen van een beeld op hoofdlijnen over deze ontwikkeling als achter-
grond waartegen de dorpsreglementen tot stand komen. De hierbij betrachte terminus 
ad quem houdt dan ook gelijke tred met de evolutie van die reglementen, waarvan Eer-
sel, Duizel en Steensel 1767 de laatste is. 

De beschrijving van de algemene ontwikkeling van de regelgeving als achtergrond van 
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de genese van de dorpsreglementen heeft iets dubbels. Een dorpsreglement is immers 
enerzijds (vanuit de procedure bezien) niet meer dan een species van het genus algemene 
regelgeving van de hoge overheid, maar kan tevens (vanuit de inhoud bezien) als een 
specifieke vorm van het product van het generieke proces van de totstandkoming van 
‘hogere’ regelgeving worden beschouwd. De relatie van het specifieke ten opzichte van 
het generieke is een verbinding in eenzijdige afhankelijkheid. Het reglement voegt zich 
steeds naar de algemeen geldende regelgeving en incorporeert deze. Andersom geschiedt 
dit nimmer. Het incorporeren cumuleert dusdanig, dat het laatst vastgestelde reglement 
als een ‘handboek voor het plaatselijk bestuursrecht’ kan worden aangemerkt, een kwa-
lificatie die het in de dagelijkse (bestuurs)praktijk ook daadwerkelijk heeft verworven. 

Het reglement initieert dus als zodanig geen algemene, voor de in de Meierij gelegen 
plaatsen geldende regelgeving. Hierin verschilt de ontwikkeling van die reglementen van 
wat meer dan eens de bron is van algemeen geldende  regelgeving. Die vloeit juist vaak 
voort uit een plaatselijk incident of plaatselijke gebeurtenis. Daarentegen stimuleert de 
ontwikkeling van en rond de dorpsreglementen met als inspiratiebron zichzelf wel haar 
eigen ontwikkeling als rechtsfenomeen. Dit laatste aspect wordt verder in Hoofdstuk 8 
uitgewerkt. Al met al kan de evolutie van de dorpsreglementen worden omschreven als 
een introspectieve specifieke ontwikkeling met endogene, generieke invloed. 

150 Jaar Haagse regelgeving voor de Meierij en haar plaatsen is een gestage stroom aan 
regelgeving voor zowel alle dan wel afzonderlijke plaatsen. Over de gehele periode be-
zien leidt dit tot een uitdijende en steeds meer het kleinste detail omvattende Haagse 
gezagsuitoefening en een daaraan omgekeerd evenredig gerelateerde krimpende plaatse-
lijke autonomie. Ook wordt het toezicht op de uitvoering en daarmede de handhaving 
van regelgeving in de loop der jaren geïntensiveerd. Dit alles staat overigens en eigenlijk 
ook uiteraard los van de effectiviteit van die regelgeving en die handhaving. 

In de Haagse regelgeving kan ten aanzien van haar intentie en opzet voorzichtig enige 
structurele ordening worden onderscheiden. Die voorzichtigheid is nodig, omdat een 
beschrijving van die ordening slechts een theoretische is en zeker niet teruggaat op een 
‘regelgevend plan’ van de toenmalige hoge overheid. Het is dan wellicht beter om in 
plaats van ordening te spreken over tendensen, dit des te meer, omdat lang niet alle as-
pecten van die ordening tegelijkertijd in dezelfde mate aanwezig zijn. 

Een eerste vorm van ordening berust - grofweg gezegd - op het in principe in stand la-
ten van de ‘oude’ staatkundige ordening en inrichting van dat gebied en het voorzien in 
door de afscheiding veroorzaakte lacunes door de oprichting van nieuwe organen, met 
name de Raad van Brabant, op het fundament van de voorheen vertrouwde structuur. 
In een later stadium worden aan bestaande functionarissen en organen ook nieuwe func-
ties toevertrouwd. 
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Een tweede is het introduceren en vervolgen van maatregelen, die vorm geven aan het 
door hen gewenste algemene beleid ten aanzien van de Eingliederung van Brabant als ge-
reduceerd gebied in de Republiek. Centraal staat daarbij een beleid, dat moet leiden tot 
de politieke reformatie van dat gebied en de daartoe behorende onderdelen. 

Naast de (regelgevende) introductie van ideëel beleid komt er als derde te onderschei-
den groep algemene regelgeving tot feitelijke organisatie en instandhouding van het 
voor dat gebied gewenste beleid en een daarbij behorende, vaak casuïstische  uitvoe-
ringsproblematiek. Tot deze categorie kan onder meer de generieke regelgeving op het 
omvangrijke terrein van de plaatselijke financiën en belastingen worden gerekend.

Als laatste kan worden genoemd een bonte stoet van allerlei regels en besluiten, die 
in meer specifieke en doorgaans afzonderlijke aangelegenheden gebieds- of plaatsgewijs 
recht, orde, rust en vrede beogen te handhaven. 

Haagse regelgeving dringt uiteindelijk door in alle op ordening gerichte haarvaten van 
een plaatselijke samenleving en haar bestuur. Het maakt daarbij nauwelijks verschil of 
het om de introductie van nieuw beleid dan wel voortzetting van reeds van vóór 1648 
bestaand beleid gaat. Een voorbeeld (uit velen) van hoe zo’n proces verloopt is de over-
gang van plaatselijk autonoom beleid ten aanzien van de vestiging van nieuwe inwoners 
naar Haagse regelgeving. Eerst wordt die autonomie ingekapseld, daarna overgenomen, 
waarna de regelgeving nader wordt verfijnd.811

In de, zoals gezegd, gestage stroom aan Haagse regelgeving zijn, gespiegeld aan de dui-
ding ervan in de dorpsreglementen of hun genese, highlights te onderkennen,. Verwij-
zingen naar hogere regelgeving in een dorpsreglement mogen zeker worden opgevat als 
verwijzingen naar regelgeving, die ook buiten de context van zo’n reglement door hun 
substantiële, langdurige en gedetailleerde doorwerking in de plaatselijke gemeenschap 
en haar bestuur van grote invloed op de inrichting en organisatie ervan is geweest. Het 
zijn daarom verwijzingen naar een belang dat in feite het in zichzelf besloten belang 
van zo’n reglement verre overstijgt. Een overzicht van die referenties in dorpsreglemen-
ten is dus tevens een overzicht van de belangrijkste regelgeving voor alle plaatsen in de 
Meierij. 

Achtereenvolgens komen als zodanig in dit hoofdstuk op hoofdlijnen de regelgeving 
en de impact ervan ten aanzien van de introductie van een nieuwe belasting (de ver-
ponding, 1657), de apotheose van de politieke reformatie in de vorm van een reglement 
(1660) en aanmerkelijke beperkingen van de plaatselijke autonomie (voor het voeren 
van processen, 1674 en het aangaan van kapitaalsleningen en het opleggen van belasting 

811  Zie voor dit voorbeeld 3.3.1.

PS_LL_def.indd   312 19-11-20   13:16



313

op onroerend goed, 1695) aan de orde. Na de eeuwwisseling verschuift het accent in de 
regelgeving naar een financieel-fiscale invalshoek. 

Een eerste serie maatregelen richt zich vanaf 1708 op het scheiden van de verschillende 
belastingen, die in de plaatsen worden geheven. Daarbij wordt een strikte splitsing ge-
maakt tussen de heffing van belastingen ter bekostiging van de eigen plaatselijke huis-
houdelijke zaken en het incasso van de door de hoge overheid opgelegde belastingen. 
De invordering van de laatste wordt eens en voor altijd onttrokken aan de plaatselijke 
borgemeesters. De regels worden nadien nog aanzienlijk  geconcretiseerd, aangevuld en 
verfijnd. In de praktijk weet zich ondanks de principiële scheiding toch een hardheids-
clausule te ontwikkelen. Deze maakt naar gebleken omstandigheden een verzachting 
van de strikte toepassing van deze maatregelen bespreekbaar. Dit geldt vooral het punt 
van het verbod van het overboeken van een overschot op de ene belasting naar een an-
dere (plaatselijke) uitgave. Omdat dit steeds maatwerk is, geeft het aanleiding tot een 
kleurrijke casuïstiek. Hoewel de strikte scheiding tussen de verschillende belastingin-
komsten blijft gehandhaafd, wordt in 1736. het incasso daarvan  gediversifieerd  door de 
introductie een generale collecteur.812 

Een meer dan substantiële ingreep op het terrein van de plaatselijke financiën is de 
uit 1724 stammende regelgeving betreffende een uniforme opzet van alle plaatselijke re-
keningen. Die maatregel is onderdeel van een bredere voorziening, die financieel-eco-
nomisch herstel ten “platte Land van Brabant” beoogt. De regeling maakt echter ook 
duidelijk, dat het zwaartepunt van haar aanleiding in de Meierij van ’s-Hertogenbosch 
is te zoeken. Een van de daarbij getroffen maatregelen is een krachtige uniformering van 
de opzet van alle plaatselijke rekeningen, zowel die van de eigen huishouding als ten aan-
zien van de verschillende landelijke belastingen. Dit komt vooral tot uitdrukking in de 
voorgeschreven modellen van die rekeningen. Als ankerpunt voor een stipte uitvoering 
worden in het bijzonder de functionarissen aangesproken, die op een correcte uitvoe-
ring van de maatregelen van de hoge overheid hebben te letten, onder wie de plaatselijk 
opererende schouten en drossaards en de secretarissen. Vooral de schouten worden daar-
toe concrete opdrachten toegevoegd, zoals een (herhaalde) algemene residentie-plicht en 
specifieke presentie-plicht bij het afhoren en sluiten van de rekeningen. De uitvoering 
van de maatregelen geeft ten slotte aanleiding tot verdere detaillering en verfijning, zo 
onder meer in 1734 en 1740. 

Ook inhoudelijk komen nieuwe regels tot stand. Zo komt er een algemeen geldend 
stelsel voor de salariëring van de secretarissen (1724) en de schouten voor hun plaatse-
lijke werkzaamheden (1727). Een bijzonder aspect bij de discussie over het laatste is of 
de door hen genoten recognities voor het gedogen van de uitoefening van de katholieke 

812  Zie daarover ook 2.4.6.4.
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godsdienst wel of niet tot die plaatselijke vergoeding behoren. Uiteindelijk wordt voor 
die recognities door de Staten Generaal in verband met bijzondere politieke overwegin-
gen een afzonderlijke voorziening vastgesteld (1730). 

In 1727 komt uitsluitend voor de Meierij het sluitstuk van de nieuwe regelgeving over de 
inrichting van de plaatselijke rekeningen tot stand. In dat jaar krijgt de Leen- en Tolka-
mer de taak toebedeeld om van alle plaatsen in die regio de ontwerp-rekeningen, dat is 
dus voorafgaande aan hun vaststelling ter plaatse, te toetsen. De Kamer verricht die toet-
sing aan de hand van een drietal criteria: 1. zijn de rekeningen opgesteld overeenkomstig 
de voorgeschreven modellen, 2. is het overschot van een rekening naar de volgende reke-
ning overgeboekt, en 3. zijn in een rekening vermelde posten in overeenstemming met 
de geldende voorschriften. Daarbij moet in het bijzonder worden gelet op “blinde pos-
ten, gratuiteiten” (niet onderbouwde respectievelijk onjuist gemotiveerde posten), dan 
wel “recognitien” die vallen buiten de vaste en eerder door de Staten vastgestelde jaar-
lijkse financiële toekenningen of niet zijn gebaseerd op een ongestoorde praktijk van 25 
jaar. Die toetsing dient te geschieden aan de hand van de regelgeving van de hoge over-
heid, voor zover die de Kamer bekend is, waardoor de toetsing steunt op het beginsel van 
de passieve rechtsvinding. De bewijslast voor de juistheid en rechtmatigheid van de in 
een rekening opgenomen posten berust primair bij de plaatselijke autoriteiten, die ver-
antwoordelijk zijn voor het sluiten van de rekening.

Zonder het fiat van de Kamer mogen geen rekeningen worden vastgesteld; posten 
waarbij de Kamer een remarque heeft geplaatst blijven buiten die vaststelling, tenzij in 
een door belanghebbenden te initiëren beroepsprocedure de Raad van State ten aanzien 
van posten van f 50 en hoger en de Leen- en Tolkamer bij lagere bedragen daartoe als-
nog toestemming verleent. 

Die toetsing geldt alleen de rekeningen zelf; de daarbij behorende bijlagen behoeven 
niet te worden ingezonden. Conditio sine qua non is de volledigheid van de rekeningen, 
zowel ten aanzien van de inkomsten en uitgaven als van het positieve of negatieve eind-
saldo. Alleen in bijzondere omstandigheden wordt daarvan soms ontheffing verleend. 
Na inzending heeft de Kamer ten hoogste veertien dagen om die toetsing te verrichten. 
Elke toetsing kost de desbetreffende plaats f 12. Overtreding van een van deze voorschrif-
ten maakt de rekening nietig, terwijl de schuldige f 50 verbeurt. 

De wijze waarop de Leen- en Tolkamer haar nieuwe taak met de nodige gestrengheid en 
dwang oppakt, leidt tot nieuwe discussie en bijstelling van het stelsel met als gevolg dif-
ferentiatie en nuance ervan. Zo wordt het eenheidstarief voor de toetsing van f 12 om-
gezet in een tarief afhankelijk van de werkdruk van de toetsing. Het tarief zelf wordt 
bepaald door het te relateren aan de hoogte van de verponding, die een plaats heeft op 
te brengen. Onder omstandigheden blijkt ook uitstel op het verplichte moment van de 
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inlevering van de ontwerp-rekeningen te kunnen worden verleend. De rigiditeit van de 
toetsingscriteria wordt verruimd met een hardheidsclausule, waarbij met “eenige mo-
deratie en aequitijt naar omstandigheden van zaaken” niet tot het uiterste, maar voor-
alsnog vooral door middel van “zagtigheijt en billijkheijt” naar het gestelde doel van de 
toetsing dient te  worden gestreefd. Dat doel is de rekeningen in overeenstemming bren-
gen met de vigerende regelgeving, maar de wijze waarop wordt verder aan de pruden-
tie van de Kamer overgelaten. Er ontwikkelt zich hierop een beleid, dat ten aanzien van 
uitgaven die niet voldoen aan de gestelde criteria, maar wel verontschuldigbaar zijn, kan 
worden samengevat in een ‘voor een keer’ geaccepteerd, maar als ‘nooit meer’ voor de 
toekomst worden verboden of anders worden gereguleerd. Een bijzonder aandachtspunt 
bij de toetsing is de vraag of bepaalde uitgaven, die op zich legitiem zijn, niettemin ten 
onrechte in de rekening zijn opgenomen en dus eigenlijk ten laste van anderen behoren 
te komen. Ook dit aspect leidt tot de nodige casuïstiek. 

Naast deze inhoudelijke aspecten ontstaat ook discussie over het aan de toetsing ten 
grondslag liggende territorialiteitsbeginsel, namelijk zonder uitzondering gelden voor 
alle plaatsen in de Meierij. Het is met name vanuit de plaatsen die onder beheer staan 
van de Nassause Domeinraad, dat met behulp en instemming van die Raad oppositie 
tegen die toetsing van staatswege wordt gevoerd. Over een twintigtal jaren is een reeks 
van voorvallen te noteren, die uiteindelijk op dit punt teruggaan. In 1750 wordt het pleit 
door de Staten Generaal onder druk van dan heersende politiek-bestuurlijke verhou-
dingen ten voordele van de Nassause Domeinraad en voor de daaronder ressorterende 
plaatsen beslecht. Voor die plaatsen wordt de toetsing afgeschaft, waardoor binnen de 
Meierij het eenduidige front van de toetsing wordt doorbroken en er ook een onder-
scheid ontstaat tussen de Nassause en de andere heerlijkheden, wier rekeningen wel aan 
de toetsing onderhevig blijven. 

De Leen- en Tolkamer verricht haar toetsing verder zonder aanzien des persoons. Ook 
hoge heren, zoals de kwartierschouten, heren van heerlijkheden en andere hooggeplaats-
ten, zoals de commandeur van ’s-Hertogenbosch ondervinden dit. 

De doorwerking van de remarques gaat verder dan alleen maar een bedenking tegen 
een  afzonderlijke post in een rekening. In de praktijk ontstaat een glijdende schaal 
van een verbod een beoogde uitgave te verrichten tot slechts een vermaning het voort-
aan anders te doen. Ook zijn remarques precedenten voor de toekomst en hebben zij, 
behoudens een in te stellen beroep, feitelijk de kracht van wet, niet alleen voor de des-
betreffende concrete post, maar ook voor een soortgelijke post in de toekomst. Re-
marques zijn ook aanjager en katalysator van de bijstelling van generiek beleid voor 
alle plaatsen in de Meierij. Al met al verschaft de regelgeving over het remarque-stelsel 
niet alleen de Leen- en Tolkamer een nieuwe status binnen de Meierij, maar ook een 
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ruimhartig gezag in het kader van een (repressief ) toezicht op de actes et gestes van de 
plaatselijke besturen. 

Alle versterking en verbetering die het remarque-systeem vanuit een Haagse optiek be-
oogt ten spijt, is het voor de verdere evolutie van de regelgeving betreffende de dorpsre-
glementen als het ware een nogal abrupt eindstation. Weliswaar komt in 1732 als direct 
uitvloeisel uit remarques van de Kamer op de dorpsrekening nog een reglement voor Til-
burg tot stand, maar dat is tevens het laatste. De oorzaak hiervan is niet zozeer gelegen in 
een capaciteitsprobleem bij de Leen- en Tolkamer, maar meer in de (te veronderstellen) 
gedachte, dat plaatselijke reglementering, die als normstelling geldt voor de door haar 
te verrichten toetsing wel eens belemmerend zou kunnen werken. Een vrees voor een 
te grote lokale diversiteit van die normstelling en het risico op een te grote verstarring 
daarvan kunnen daarbij een rol hebben gespeeld. Tilburg 1732 blijft het enige reglement, 
dat rechtstreeks uit het remarque-systeem voortkomt. De gedachte om het remarque-
systeem te koppelen aan een model-reglement voor alle plaatsen in de Meierij komt niet 
op. Die komt pas op als onder invloed van nogal plaatsgebonden omstandigheden de 
Leen- en Tolkamer de vernieuwing van Eersel, Duizel en Steensel 1662 op de agenda van 
de Raad van State zet. Het aanvankelijke voorstel voor zo’n  algemeen model staat dan 
echter los van de toetsing van de rekeningen, maar is uitsluitend op de verwarrende veel-
heid aan vigerende Haagse regelgeving gebaseerd. Dit model komt echter niet tot stand, 
wel in 1767 een nieuw reglement voor Eersel en de twee andere dorpen, dat echter zo is 
opgezet, dat het een voorbeeldfunctie kan verwerven en ook verwerft.813  

Het jaar van vaststelling van het laatste reglement markeert in het onderhavige hoofd-
stuk tevens het slot van het overzicht van Haagse regelgeving. 

Naast een Recueil van eenige Resolutien tot Soulaas van het platte Land onder het Res-
sort van de Generaleit, principalijk de Meyery van s’Bosch, dat het tijdvak van 1724-1761 
bestrijkt is het reglement voor Eersel, Duizel en Steensel uit 1767 zelf te beschouwen als 
een (verdere) kenbron voor Haagse regelgeving. Omdat die binnen het tijdsbestek van 
het overzicht vallen, is daarnaast aandacht besteed aan een nog omvangrijkere kenbron, 
te weten die van het Manuaal of Woorden-Boek van Johan Cornelis Santvoort, dat in 1741 
in eerste en enige druk verschijnt, maar in verschillende opeenvolgende handschriften 
aangevulde versies van later datum beslaat. De gezamenlijke versies van deze aanvullin-
gen lopen uiteindelijk door tot 1784 (1787) en geven daarmee een representatieve indruk 
van de Haagse regelgeving, die vanuit de optiek van de werkzaamheden van de Leen- en 
Tolkamer opportuun en relevant wordt geacht. 

813  Zie daarover 4.13.7 en 9.2.7.
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Hoofdstuk 4

Het dorpsreglement I - Institutionele en generieke aspecten

4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden verschillende aspecten over het rechtsfenomeen ‘dorpsregle-
menten in de Meierij’ behandeld. Daarbij gaat het om onderwerpen, die in beginsel al 
deze regelingen betreffen.

Achtereenvolgens komen eerst hun benaming en oorspronkelijke herkomst en positie 
binnen het bredere geheel van de dorpsregelgeving aan de orde. Bij het laatste wordt  in 
het bijzonder op de relatie met andere ‘gereglementeerde’ voorzieningen ter plaatse zoals 
de jaargeboden, ingegaan.  Ook de uniciteit en het kwantitatieve aantal van de dorpsre-
glementen in de Meierij zijn een punt van aandacht. Verder wordt bezien of, en zo ja in 
hoeverre exogene factoren op de in beginsel endogene ontwikkeling van het fenomeen 
invloed (kunnen) hebben gehad. Verder wordt de inwendige structuur en opbouw als-
mede de geldigheidsduur van de reglementen geanalyseerd. Een afzonderlijk punt vormt 
de rol van particuliere heren bij de wording van de reglementen. Vervolgens wordt de 
betrokkenheid van de hoge overheid bij de totstandkoming van de dorpsreglementen en 
een persoonlijk-politieke visie uit Den Haag daarop beschreven. Ook wordt nagegaan 
hoe de Haagse instituties zich bij die betrokkenheid tot elkaar verhouden. Ten slotte 
wordt bezien welke kansen de hoge overheid niet heeft benut om tot centrale reglemen-
tering voor de Meierij te komen en hoe dat uiteindelijk langs een formeel onbedoelde 
weg feitelijk toch min of meer geschiedt.

4.2 De benaming van het reglement
Tot dusver is - kortheidshalve en als samenvattend begrip - steeds gesproken over het 
reglement als dorpsreglement. Deze term is overigens reeds eerder in de literatuur ge-
bruikt.814 Daarnaast komen daarin ook als begrip ‘bestuursreglement’ of (als variant 

814  Een selectie: Smulders, ‘Dorpsreglement van Haren’, 2-8; Wuisman, ’Het dorpsreglement van Moer-
gestel in 1713’, 15-25; Jacobs, ‘Reglementering van politie en justitie, 138 spreekt in samenvattende hertaling 
van het onderliggende document over ‘dorpsreglementen’; Van Emstede, Varia Peellandiae Historiae ex fon-
tibus, onder meer in de banden: Breugel en Zon (DR 1-38), 4, Deurne en Liessel (DR 1-9).en Someren (DR 
2-4); Coenen, Son en Breugel, 193, duidt het reglement voor Breugel (1660) aan als ‘dorpsreglement’. Verder: 
Kappelhof, De belastingheffing, 175; Kappelhof, ‘Institutionele structuren’, 12;  Van Asseldonk, De Meierij, 
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daarop815) ‘regeringsreglement’ of zelfs nog een andere term  voor.816 Ook wordt volstaan 
met het citeren van de oorspronkelijk titel van het reglement.817 

In wezen gaat het bij de eerste twee gevallen om aanduidingen, die door de verschil-
lende auteurs zonder motivering of verwijzing naar een historische herkomst aan het 
reglement zijn toegekend, derhalve feitelijk om hedendaagse  en niet om eigentijdse be-
namingen. Een onderzoek naar hoe deze reglementen in hun tijd zelf werden benoemd 
is daarom opportuun. 

De bestuurlijke procedures tot de beoogde vaststelling van een reglement noch die vast-
stelling zelf kennen over de gehele onderzochte periode nimmer eenduidige kwalificeren-
de termen ter aanduiding van het reglement. Op dit aspect wordt hierna verder ingegaan. 

Hetzelfde geldt voor eigentijdse literaire werken en kenbronnen van recht. Vaste aan-
duidingen als ‘bestuursreglement’ of ‘dorpsreglement’ zijn daarin niet aangetroffen. 
Santvoort verwijst in het tweede deel van zijn Manuaal (1741) waarin hij voor de con-
trole van de gemeenterekeningen relevante financiële gegevens per dorp heeft geordend 
onder de neutrale term “reglement” naar die voorziening.818 Van Slingelandt vat in zijn 

passim, vooral 339; Van Asseldonk, De Meierij ontrafeld, passim en vooral 165-166.                   
815  ‘Regering’ als synoniem voor: bestuur, ongeacht of ‘bestuur’ in de zin van organisatie dan wel functie 
kan worden gezien.
816  ‘Bestuursreglement’: Panken en Van Sasse van Ysselt, Beschrijving van Bergeik, 152 schrijven over een 
reglement waarin het bestuur en administratie van Bergeijk worden georganiseerd. De term sec bij:  Hagen, 
‘De bestuursreglementen voor Eersel, Duizel en Steensel’, 113-128, en Van Boven, ‘Helmond in een bestuur-
lijk spanningsveld’, 105-106; Kappelhof , De belastingheffing, 69 en 146 (reglement op het bestuur); Weijters, 
‘De totstandkoming van het bestuursreglement van 1732 voor Tilburg en Goirle’; Portegies, ‘De invloed van 
de heren van Asten op hun heerlijkheid, 1500-1813’, 114-118, schrijft over het reglement als een “reglement op 
het bestuur” of kortweg over “reglement”, alsmede over “dorpsreglement”. 
   ‘Regeringsreglement’: Dijksterhuis, Bijdragen tot de geschiedenis der heerlijkheid Tilburg en Goirle, 36; Kok-
ke, Inventaris van het archief der gemeente St. Michielsgestel, Inleiding, 11, en in aansluiting hierop Heesters 
en Rademaker, Sint-Michielsgestel, 112; Klaasen hanteert bij de tekstuitgave van het reglement voor Oirschot 
(1662) in Campinia, 4 (januari 1975), nr. 16, 168-178 de term ‘politiek reglement’. Vera, Gemene gronden, 384 
spreekt over “het politiek of bestuursreglement”.  
    De omschrijving van de hier bedoelde reglementen in archiefinventarissen zijn buiten beschouwing ge-
laten. Globaal gezegd vertonen deze omschrijvingen een even divers beeld als de hierboven genoemde li-
teratuur. Wel verdient de omschrijving in BHIC, Van Cooth, 10 vermelding. Onder dat nummer worden 
bedoelde reglementen als “gemeentelijke reglementen” aangeduid, een aanduiding die verder elders nergens 
is aangetroffen.
817  Mommers, St. Oedenrode, 12: “reglement nopens de policie en financie der vrijheyt St. Oedenrode; 
Vera, ‘Het reglement voor de heerlijkheid 1686’ [betreft Loon op Zand], 17-36, waarmede hij in feite de ti-
tel van de publicatie van dit reglement in: GPB 4, 361-364 onverkort overneemt. Cunen, Geschiedenis van 
Oss, 15, verwijst naar het reglement van Oss 1700, maar geeft daaraan geen bijzondere benaming. De Visser, 
Boxtel binnenste buiten, 57, noemt het reglement voor Boxtel (1665) enkel “reglement”, maar meldt tevens 
dat het vooral betrekking heeft op de dorpsfinanciën en de taakomschrijving van enkele bestuurscolleges. 
818  Santvoort, Manuaal, 2 (1741), passim.
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postuum uitgegeven Staatkundige Geschriften de door de Raad van State vastgestelde re-
glementen samen onder de benaming “Reglementen (…) op de Regeeringe van de Dor-
pen in het district van de Generaliteit”.819 Wettenpublicaties als het Groot Plakaatboek 
en het Nederlandsch Placaat- En Rechtskundig Woordenboek volgen het formele formu-
lier van vaststelling en hanteren dientengevolge steeds het neutrale begrip “reglement”. 
De Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren (1740) omschrijft bij 
de bespreking van Oirschot de reglementen voor die vrijheid als “Reglementen (…), de 
Regeering van Oorschot betreffende”.820 De titel waaronder deze reglementen daarin 
zijn opgenomen geeft echter geen directe aanleiding tot de omschrijving uit genoemd 
werk.821 Er heeft daarin dus op basis van de inhoud van die reglementen een kwalifi-
cerende hertaling plaatsgehad, zij het niet in een enkelvoudig maar descriptief begrip. 
Daarop steunend neemt de Vaderlansche Geographie, of Nieuwe Tegenwoordige Staat en 
Hedendaagsche Historie der Nederlanden (1791) door te spreken over “reglementen op de 
regeering” deze omschrijving over.822 Beide verwijzingen zijn, ook al hebben zij sec be-
trekking op regelgeving, als aanduiding evenwel niet als een bron uit een regelgevende, 
maar als een uit een verhalende context te duiden.

Hoewel het bovenstaande voor zowel het begrip ‘bestuursreglement’ (met varianten) als 
“dorpsreglement” geldt, is er niettemin toch een verschil. In enkele primaire eigentijdse 
bronnen is vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw de eerste enkelvoudige term 
niet, maar de tweede  wel een drietal keer aangetroffen. De eerste vermelding “Dorps-
reglement” komt voor in een ongedateerd afschrift van het reglement van Loon op Zand 
(1686), dat - blijkens het gebruikte schrift - uit de tweede helft van de achttiende eeuw 
zou kunnen stammen.823 Het tweede geval is een samenvatting uit dezelfde periode van 
de meeste bepalingen (33 van de 38) van het “Dorps-Reglement” van Hoogeloon (1663) 
op basis van de publicatie ervan in het Groot Plakkaatboek.824  Het derde geval betreft 
een schrijven van de regeerders van Hilvarenbeek aan de raad en rentmeester generaal 
der domeinen te ’s-Hertogenbosch (1780). 825  Deze brief dateert van ruim na de tot-

819  Van Slingelandt, Staatkundige Geschriften, 3 (1785), 168.
820  Daarbij wordt verwezen naar de publicatie van die reglementen in het GPB 2, 2823, 3155 en 3157.
821  Onderscheidenlijk zijn dit: “Reglement voor die van de Vrijheit” (1662) en “Reglement ende Ordon-
nantie voor die van de Heerlijckheijt van Oorschot, Meierije van ’s Hertogen-Bosch” en “Ander Reglement 
ende Ordonnantie voor die van de Heerlijckheijt van Oorschot, Meierije van ’s Hertogen-Bosch”(beide 
1664). Zie voor de genese van deze reglementen 9.2.18.
822  Bachiene, Vaderlansche Geographie, (1791), 4, 609.
823  SA’sH, SB ’s-Hertogenbosch, 9192. Het reglement is in GPB 2, 3135-3142 gepubliceerd onder de titel 
“Reglement voor die van den Dorpe van Hoogeloon”.
824  SA’sH, SB ’s-Hertogenbosch, 9193. 
825  BHIC, RRGD 42, schrijven van drossaard, schepenen en regenten Hilvarenbeek van 7 oktober 1780 
aan de raad en rentmeester generaal met referte aan art. 50 van het “dorpsreglement” van 1700.
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standkoming van het laatste afzonderlijk tot stand gekomen reglement (Eersel, Duizel 
en Steensel 1767), heeft dan ook geen betrekking op de genese van een reglement als 
zodanig, maar uitsluitend op de toepassing van enkele bepalingen uit het al weer tien-
tallen jaren bestaande Hilvarenbeekse reglement. Deze drie gevallen tonen aan, dat de 
term “dorpsreglement” in het bestuurlijk bewustzijn aanwezig is, maar niet algemeen in 
zwang is. Getalsmatig zijn die vermeldingen bijna verwaarloosbaar, maar inhoudelijk 
daarentegen ook niet te negeren. 

Er is al met al aanleiding te bezien of de verschillende in de onderzoeksliteratuur gebruik-
te eenvormige termen (voor de duiding van een reglement als meervoudige voorziening) 
op een te billijken keuze zijn gebaseerd. Het volgende op het authentieke opschrift als 
meest oorspronkelijke aanduiding van de reglementen gebaseerde overzicht over de peri-
ode van 1648-1795 vormt daartoe het uitgangspunt. De aanduiding van een reglement is 
daarbij ontleend aan het opschrift van het reglement zelf dan wel, als zo’n opschrift ont-
breekt, aan de omschrijving in het desbetreffende vaststellingsbesluit. In geval de proce-
dure tot vaststelling van een reglement niet verder is gekomen dan de formulering van 
één of meer conceptteksten daartoe, dan is dit in het overzicht vermeld.

Overzicht 4.1

Chronologische opsomming van de aanduiding van de dorpsreglementen

Legenda: -  = reglement; (c) = de beoogde vaststelling van een reglement is blijven steken in een concepttekst

jaar   plaats aanduiding van het reglement
1649  Hilvarenbeek  poincten ende articulen [tot “beter ordre” in de vrijheid]
1654 Oirschot uitspraak Staten Generaal “als een Reglement van hare Regieringe”
1655  Loon op Zand  - voor de regeerders van den dorpe van Venloon opt Sant
1657  Boxtel  poincten ende articulen tot het voordeel ende welstant onser 
  onderdanen int gemeijn
1657  Hilvarenbeek  poincten ende articulen [tot “beter ordre” in de vrijheid]
1658  Moergestel  poincten ende articulen [op het beleid van schout en schepenen]
1659  Erp - op de costen van commissien buijten dorps, gerechtdagen, ve-

hooren en sluyten van dorpsrekeningen ende schouwen van wegen 
1660  St. Oedenrode - nopens de policie en financie der vrijheyt St. Oedenrode, daarnaast 

ook: - ofte ordre op het beleijt ende jaerlijcx omslaen van de pen-
ningen dienende tot betaelinge van de commeren ende lasten

1660  Breugel - oft ordre ….. op het beleijt ….. int opbeuren van de lasten
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1661  Boxtel  - van goede ordre zowel in de politie als in de justitie
1661  Hilvarenbeek - voor die van de vrijheijt van Hilvarenbeeck
1662  Oirschot  - voor die van de Vryheydt van Oorschot
1662 Schijndel -  voor de regeerders ende nabueren ….. op het beleijt …. int opbeu-

ren van de lasten ende andere 
1662  Vechel -  voor die van den dorpe van Vechel
1662  Eersel c.a.  -  voor die van de Vryheyt Eersel, Duysel ende Steensel
1662 Son -  (op den voet van andere dorpen)
1662 Deurne - ende ordre nopende de regieringhe ende administratie van de ge-

meijne dorpspenningen als andersints in die heerlijckeyt van Doer-
ne (c 1 en 2)

  -  voor die van den heerlijckheden van Deurne ende Liessel (c 3a)

  -  voor die van den heerlijckheijt ende dorpe van Deurne (c 3b)

  -  voor de inwoonderen der heerlijckhijt Doeurne (c 4)
1663 Waalwijk (1) - (geen verdere specificatie)
1663 Waalwijk (2) - pointen ende articulen (geen verdere specificatie)
1663  Bergeijk -  voor die van de vrijheijt van Bergeijck
1663  Hoogeloon -  voor die van den Dorpe van Hooge Loon
1663  St. Michielsgestel -  (geen verdere specificatie)
1663  Nistelrode -  voor die van den dorpe van Nistelroy
1664  Maren -  voor den dorpe van Maaren
1664  Oirschot  -  voor de regenten en ingezetenen van Oirschot
1665  Boxtel   -  op de politie
1666  Asten -  ten meesten profijte deser gemeijnte opgericht ….. streckende tot 

afweeringe van alle noodeloose costen
1668 Breugel -  voor die van Breugel
1671  Breugel -  voor den dorpe van Breugel
1679  Drunen -  (geen verdere specificatie)
1681  Waalwijk -  (op de) regeringe, politie ende justitie
1681  Someren -  voor die van Someren
1681  Waalwijk  articulen (geen verdere specificatie)
1682  Waalwijk -  (geen verdere specificatie)
1686  Loon op Zand - over de Heerlijkhijd van Loon
1688  Tilburg concept-reglement gemaeckt over de heerlijcheijt Tilburg 
1689  Berlicum -  ende ordre op het beleijt ende opbeuren mitsgaeders jaerlijcxse om-

meslaen van de penningen dienende tot betaelinge der commeren 
en lasten (c)

1691  Heesch -  voor die van den dorpe van Heesch
1692 Boxtel nader - op het politiek en justitieel beheer
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1693  Oisterwijk project van -, poincten ende articulen om binnen de vrijheijt 
  Oisterwijck voortaen onderhouden ende naergecomen te werden (c) 
1693  Nuland articulen tot beter administratie van de justitie en de regeringe (c 1)
  respectievelijk tot beter administratie van de justitie en de politie (c 2)
1699 Hilvarenbeek  - op het beleijt der finantien en gemeentens saken der vrijheijt
1700  Hilvarenbeek  - op het beleijt der finantien en gemeentens saken der vrijheijt
1700  Oss  -  opt beleijt der finantie ende gemeintens saecken der vrijheijt 
1701  Berlicum -  op het belijdt der finantie ende gemeentens saken (concept)
1702 Geffen -  op het beleid van de gemeente’s saaken (c)
1703  Haaren -  voor den dorpe van Haren bij Oisterwijk
1705 (ca.)Kessel   [bevat geen specifieke titel]  (c)
1713  Moergestel -  omme geobserveert te worden binnen de Heerlikheyt van Moerge-

stel
1719  Asten ampliatie ofte explicatie bij forme van reglement
1721  Oisterwijk -  voor de vryheyt van Oosterwyck
1722  Udenhout -  tot bespaaring van kosten
1723  Tilburg   - concept-reglement (zonder verdere specificatie) (concept)
1724  Bladel -  op het beleyt der financien en gemeyntens saken in den dorpe van 

Bladel
1726  Nieuwkuijk  -  voor de Heerlijckheydt van Nieuw-Cuyck
1732  Tilburg -  voorde huyshoudinge en finantie vande Heerlijckheden van Til-

burg en Goirle 
1767  Eersel c.a.  -  voor de huyshouding en finantie van Eersel, Duyzel en Steensel

Uit dit overzicht blijkt, dat in de meeste gevallen het opschrift van het reglement, aan-
vankelijk ook met het op zich gebruikelijke synoniem: “poincten ende articulen”, zonder 
nadere duiding van de inhoud enkel verwijst naar de staatkundige constellatie (rechts-
subject in de zin van een bestuurlijk-geografische eenheid: dorp, vrijheid, heerlijkheid) 
waarvoor het geldt, dan wel naar alle betrokkenen of belanghebbenden (rechtssubjecten 
in de zin van de betrokken justitiabelen, aangeduid als “die”, ook wel geconcretiseerd in 
“regenten en ingezetenen”, “regeerders ende nabueren”, dan wel enkel “regeerders”, “on-
derdanen” of “inwoonderen”) binnen die geografische eenheid. 

In een iets minder aantal omschrijft het opschrift de belangrijkste inhoudelijke strek-
king als het werkingsgebied van het reglement. In meer abstracte zin gaat het dan om 
een omschrijving als reglement tot “beter orde”. Meer concreet zijn omschrijvingen als 
reglement “op de costen van commissies” en andere dorpsaangelegenheden, “op het be-
leijt … int opbeuren van de lasten”, “tot afweeringe van alle noodeloose costen”, dan wel 
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“op het beleijt ende opbeuren (en) jaerlijcxse ommeslaen van de penningen dienende tot 
betaelinge der commeren en lasten” of “tot bespaaring der kosten”.

Daarnaast kan een derde categorie worden onderscheiden, waarbij meer in abstracto 
wordt gerefereerd aan de verschillende in de desbetreffende bestuurlijke constellatie te 
behartigen bestuursfuncties of beleidsterreinen. Dan komen aanduidingen voor als re-
glement “op de politie”, “nopens de policie en financie”, “van goede ordre zowel in de 
politie als in de justitie”, “op de regeringe, politie ende justitie”, “nopende de regieringhe 
ende administratie van de gemeijne dorpspenningen als andersints”, “op het beleyt der 
financien en gemeyntens saken” en “voor de huyshouding en finantie”.826

4.2.1 Samenvatting en conclusie
Samenvattend kan worden gesteld, dat bij het benoemen van inhoudelijke aspecten 
in het opschrift van een reglement in een redelijke mate van verscheidenheid enerzijds 
wordt verwezen naar de betrokken rechtssubjecten en anderzijds wordt gerefereerd aan 
de betrokken beleidsterreinen. In enkele gevallen worden beide duidingen in één op-
schrift gecombineerd. 

Een enkelvoudig begrip om het reglement in dezen specifiek te duiden wordt in de 
bestuurlijke praktijk, hier te verstaan als de praktijk waarbinnen een reglement tot stand 
en tot gelding komt, niet gehanteerd. Wel zijn er, zoals hiervoor verhaald, enkele aan-
wijzingen, dat de term ‘dorpsreglement’ wel, maar eerst vanaf ongeveer het midden van 
de achttiende eeuw in het dagelijkse spraakgebruik en daarmede in het rechtsbewustzijn 
voorkomt.  

Om praktische reden is er in deze studie voor gekozen om het reglement in kwestie 
te duiden met een gestandaardiseerde vaste term. Gemeten naar zijn eigentijdse refe-
rentiekader is een hedendaagse aanduiding als ‘dorpsreglement’ zowel als ‘bestuurs- of 
regeringsreglement’ verdedigbaar. Omdat de eerste term op grond van sporen van her-
kenbaar woordgebruik als het ware in zijn eigen verleden wortelt, is het gebruik van 
‘dorpsreglement’ als hedendaagse korte aanduiding voor dit rechtshistorisch fenomeen 
iets minder geconstrueerd dan die van de tweede term, dat als verkort begrip feitelijk 
‘slechts’ een hedendaagse samenvatting van een eigentijdse omschrijving is. 

826  In artikel 17 van het reglement voor Eersel, Duizel en Steensel (1767) wordt verwezen naar het Re-
glement, tot beeter Regeering en directie van zaaken van de vier Quartieren (1714). In GPB 5, 1332-1336 wordt 
dit reglement enkel onder de neutrale term Reglement voor de vier Quartieren van de Meyerye gepubliceerd. 
Blijkens het inleidende opschrift gaat de  meer inhoudelijke omschrijving terug op het concept van dat re-
glement van 1693. Voor de geschiedenis van dit reglement: Jacobs, ‘Reglementering van politie en justitie in 
de Meierij van ’s-Hertogenbosch’. 
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4.3 Het dorpsreglement als originaire, niet derivatieve regeling 
Anders dan in de literatuur soms wordt verondersteld, bestaat er voor de dorpen géén ver-
plichting tot de vaststelling van een dorpsreglement. Coenen vermeldt ten onrechte, dat 
sedert 1648 als uitvloeisel van de invloed die de Staten Generaal op de dorpen op politiek, 
godsdienstig en economisch gebied proberen uit te oefenen dorpsreglementen vereist zijn. 

827  Ook de opvatting van Van Boven, dat met name de Raad van State vanaf 1660 actief 
is geweest om dergelijke reglementen in alle dorpen en steden van de Meierij ingevoerd 
te krijgen wordt niet door de feiten gestaafd. Ditzelfde geldt ook voor het door hem ver-
onderstelde belangrijkste motief van die Raad, te weten het verkrijgen van inzicht in de 
financiële huishouding van de betrokken plaatsen in verband met de landelijke belasting-
heffing.828 In te ongenuanceerde zin stelt Van Asseldonk, dat de Staten Generaal en de 
Raad van State in een dertigtal plaatsen de totstandkoming van dorpsreglementen hebben 
aangemoedigd. In werkelijkheid hebben beide colleges vaak enkel lijdelijk gehoor gegeven 
aan plaatselijke wensen om zo’n reglement vast te stellen en slechts in enkele gevallen in het 
kader van een bredere procedure zelf daartoe het initiatief getroffen.829  

De ontwikkeling van een dorpsreglement vloeit steeds voort uit concrete omstandig-
heden per afzonderlijke plaats. In Deel II wordt dit per reglement nader uitgewerkt. Dit 
verklaart ook, waarom lang niet voor alle plaatsen in de Meierij zo’n reglement tot stand 
is gekomen. Hierna komen enkele, soms tot in het kleinste detail uitgewerkte, maar uit-
eindelijk mislukte of anderszins niet doorgegane pogingen om te komen tot een cen-
traal, voor alle plaatsen in de Meierij geldend reglement aan de orde.830 Ook daaruit kan 
grosso modo worden afgeleid, dat - over de gehele onderzochte periode bezien - het de 
Haagse overheid, anders dan elders in Brabant daartoe aan durf of ambitie  heeft ont-
broken.831  Wel is het zo, dat bij de genese van een dorpsreglement wordt aangeknoopt 
bij reeds voor andere plaatsen vastgestelde reglementen. Dit leidt tot onderlinge inhou-
delijke samenhang, een aspect dat Hoofdstuk 8 nader wordt beschreven. 

Een enkele maal wordt in de literatuur gesuggereerd, dat een dorpsreglement een plaatse-
lijke aanpassing is van het Haagse Reglement op de politieke reformatie van 1 april 1660.832 

827  Coenen, Son en Beugel, 173.  
828  Van Boven, ‘Helmond in een bestuurlijk spanningsveld’, 105-106.
829  Van Asseldonk, De Meierij, 343.
830  Zie 4.13.
831  Zie voor ‘gewestelijke’ reglementen voor het plaatselijk bestuur elders 4.4.
832  Heesters en Rademaker, Sint-Michielsgestel, 112. In dit geval is die hoge overheid de vrouwe van Sint-
Michielsgestel, Elisabeth van Hohenzollern-Van den Bergh. Zie hierover 9.2.22.. Op zich legt Dijksterhuis, 
Bijdragen tot de geschiedenis der heerlijkheid Tilburg en Goirle, 32 een juiste relatie tussen het Reglement op 
de politieke reformatie en het dorpsreglement voor Tilburg en Goirle (1732), maar hij geeft daaraan een on-
juiste betekenis. Het eerste reglement regelt volgens hem “de voogdijschap over deze landen (lees: de Ge-
neraliteitslanden)”, zodat die regeling ook door een referentie aan dat besluit in dat dorpsreglement (artikel 
62) doorklinkt. Met zijn kwalificatie gaat hij er echter aan voorbij, dat die “voogdijschap” besloten ligt in de 
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Het tegendeel is waar.833 Een dorpsreglement komt buiten dat Reglement tot stand.834 
Het Reglement op de politieke reformatie is door zijn algemene gelding, zowel naar 

inhoud, strekking als geografische reikwijdte van een andere, hogere rangorde dan de 
op het maatwerk van lokaal bestuur toegesneden dorpsreglementen. Dat verklaart ook 
waarom in diverse dorpsreglementen nominatim aan het Reglement op de politieke 
reformatie wordt gerefereerd.835 Het is feitelijk een dooddoener om te zeggen, dat dit 
andersom niet het geval is. Het Reglement op de politieke reformatie deelt trouwens 
referenties in dorpsreglementen met andere directieven van de Haagse overheid.836 Het 
aspect van de samenhang tussen reglementen en deze directieven wordt in Hoofdstuk 5 
nader uitgewerkt.  

Die rangorde is ook herkenbaar bij een vermeende collisie tussen het Reglement op de 
politieke  reformatie en een dorpsreglement. 

De secretaris van Nistelrode laat eind augustus 1663 de Raad van State weten last van 
het kort tevoren in werking getreden Nistelrode 1663 te hebben, in het bijzonder van ar-
tikel 9, dat hem verbiedt om herberg te houden. Zijn primaire bezwaar is, dat deze bepa-
ling overbodig is, omdat ter plaatse de gerechtsdagen plaats hebben in een afzonderlijke 
raadkamer in de kerk, waar ook geen verteringen plaats hebben. In haar beoordeling van 
dit verzoek overweegt een commissie van de Raad van State bij wijze van actieve rechts-
vinding, dat door dit laatste is voldaan aan artikel 17 van het Reglement op de politieke 
reformatie. Deze bepaling gebiedt onder meer dorpsbesturen om bijeenkomsten niet in 
een herberg maar in een speciaal daartoe ingerichte ruimte te houden. Met haar beslis-
sing, dat de secretaris daarom zijn herberg mag aanhouden, schuift zij het herbergverbod 
van het dorpsreglement feitelijk ter zijde.837 Een vergelijkbare situatie doet zich een jaar 
later in Maren voor. Ook daar houdt de secretaris een herberg, een combinatie die men 
hem met een beroep op het kersverse Maren 1664 wenst te ontnemen. Op basis van een 
zelfde argumentatie als zijn collega te Nistelrode doet de secretaris hierover zijn beklag 
bij de Raad van State. Een verschil is echter, dat hij zich wel actief op artikel 17 van het 

Vrede van Münster (1648) en het Reglement op de politieke reformatie zich richt op consolidatie en verdere 
uitwerking van het beleid “om te meer de Christelijcke Gereformeerde Religie voort te setten”, aldus de In-
leiding op dit reglement (GPB 2, 1605). 
833  Het Reglement op de politieke reformatie vordert in geen enkele bepaling de totstandkoming van 
een dorpsreglement. In geen enkele genese van een dorpsreglement komt een totstandkoming conform dat 
Reglement aan de orde. Dat laatste geschiedt ook niet als voor de Meierij wordt gepoogd om tot een voor 
alle plaatsen geldend dorpsreglement te komen. Ook het feit, dat in de Staatse periode van anderhalve eeuw 
lang niet alle plaatsen in de Meierij een dorpsreglement krijgen, wijst op het ontbreken van een aansturing 
vanuit een centraal beleid op dat punt.
834  Zie ook: Panken en Van Sasse van Ysselt, Beschrijving van Bergeik, 163. 
835  Zie onder meer 6.4.2.12-3, 6.4.2.1.12, 6.4.2.2.4, 6.4.2.2.7, 7.5.5.4 en 7.3.6.
836  Zie de uitwerking van dit aspect Hoofdstuk 5.
837  Zie uitvoeriger 9.2.17.
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Reglement op de politieke reformatie beroept. Medio maart 1664 vergunt die Raad hem 
zijn herberg aan te houden, mits hij zich strikt aan dat artikel 17 houdt. Aan de verhou-
ding tussen die bepaling en het dorpsreglement op dat punt wijdt de Raad echter geen 
woord.838

Een ander voorbeeld - van ruim 80 jaar later - betreft de benoeming van schepenen. 
Een tweetal gereformeerde ingezeten van Oirschot beklaagt zich in 1747 bij de Staten 
Generaal ten onrechte bij de plaatselijke schepenbenoeming te zijn gepasseerd. In de 
daarop gevolgde procedure gaat het onder meer over de vraag of de in Oirschot I 1664/1 
voor een schepenbenoeming gehanteerde vermogenseis van ten minste f 500 in strijd is 
met de artikelen 13 en 14 van het Reglement op de politieke reformatie, dat in algemene 
zin voor zo’n benoeming gereformeerden in openbare functies favoriseert en faciliteert 
en zo’n vermogenseis niet kent.839 Uiteindelijk oordelen de Staten Generaal op basis van 
een door de Raad van Brabant uitgebracht advies, dat de vermogenseis ook voor gerefor-
meerden geldt. Wel bevestigen zij het voorkeursbeleid van het Reglement op de politieke 
reformatie. De prioriteit van dat reglement wordt daarmee bevestigd, terwijl tegelijker-
tijd ook wordt vastgesteld, dat het voor gereformeerden milde benoemingsperspectief in 
dat reglement naar gelang van plaatselijke omstandigheden, zoals voorwaarden in een 
dorpsreglement, ook jegens hen kan worden verzwaard.840

4.3.1 Samenvatting en conclusie
Naar zijn herkomst bezien is een reglement steeds de resultante van een proces dat spe-
cifiek op het bestuur en het besturen van een lokale gemeenschap is gericht om een of 
meer plaatselijke controverses en geschillen aldaar te beëindigen. In feite zijn die contro-
verses en geschillen steeds de oorsprong van het ontstaan van een plaatselijk reglement. 
Anders dan in de literatuur wel wordt verondersteld, bestaat er geen algemene of centra-
le verplichting tot de vorming van dorpsreglementen. Ook zijn deze niet als uitwerking 
van andere regelgeving te beschouwen. Tegen deze achtergrond zijn deze reglementen 
als van geval tot geval oorspronkelijk en niet als afgeleide van iets anders, wat dan ook, 
te beschouwen. Bij een collisie tussen het Reglement op de politieke reformatie en een 
dorpsreglement blijkt de toepassing van het eerste te prioriteren boven het laatste, alhoe-
wel er ook sprake van cumulatie kan zijn.

4.4 De uniciteit van het dorpsreglement 
In de Verantwoording bij deze studie is beargumenteerd waarom een studie naar de 
dorpsreglementen binnen de beslotenheid en eigenheid van de Meierij van ’s-Hertogen-

838  Zie uitvoeriger 9.2.14.
839  Zie voor de artikelen 13 en 14 van het Reglement op de politieke reformatie (1660) 3.3.3, voor Oirschot 
I 1664/1 10.2.18. 
840  Zie uitvoeriger 9.2.18.
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bosch verantwoord te noemen is en welke uitzonderingen en accenten daarbij niettemin 
hebben gegolden. Reglementering van (aspecten van) de organisatie en de taken van 
plaatselijk bestuur als vorm van regelgeving is echter geen uniek en typisch verschijnsel 
voor de Meierij en zeker geen monopolie.

Wat door de bank genomen de ontwikkeling in de Meierij vooral onderscheidt 
van ontwikkelingen elders zijn de langdurige inhoudelijke continuïteit en onder-
linge samenhang bij de wording. Ook is voor de Meierij het volledig ontbreken van 
centrale reglementering een aspect, terwijl die elders soms wel dominant aanwezig 
is. 

Een niet-systematische (aselecte), dus meer exemplarische dan uitputtende oriëntatie 
illustreert dit voor andere regio’s, zowel binnen Staats-Brabant als daarbuiten. 

In 1680 komt de Nassause Domeinraad tot een algemene basisreglementering voor de 
plaatsen van de Baronie van Breda (vrijheden en heerlijkheden met uitzondering van 
de stad Breda) betreffende verschillende aspecten van de justitie, politie en financiën. 
Achtereenvolgens betreft deze een reglement van 10 mei 1680 en 15 september 1680. Het 
eerste gaat over de taken en bevoegdheden van de schouten in de baronie, terwijl het 
tweede onder de titel “ordre en ampliatie” verschillende zaken “op het stuck van de po-
litie en finantie” in de baronie regelt.  In een viertal hoofdstukken komen achtereenvol-
gens aan de orde het opmaken van de kohieren betreffende de onroerende goederen, de 
reële en personele belastingen en hun omslag, de ontvangers van de gemene lands en 
plaatselijke belastingen en een ambtsinstructie voor hun taken, en het beleggen van de 
“gemeene Landts vergaderinghen, als oock van de Gerechten, en eenige andere poincten 
van Politie”.841 Uit de slotbepaling blijkt de betekenis van “ampliatie“ in de titel. Daarin 
wordt niet alleen verwezen naar het eerste reglement van dat jaar, maar ook nog naar een 
eerder van 2 juli 1677. 

841  Van Goor, Beschryving der Stadt en Lande van Breda, 353-356; Kappelhof, ‘Besturen op afstand’, 65. 
De tekst van het eerste reglement (“Reglement voor de respective Schouten in de Baronnye van Breda”) op 
als afzonderlijk druksel: http://google.books.nl (geraadpleegd: 2 februari/ en 7 oktober  2019), die van het 
tweede, ook als afzonderlijk druksel: NA, Nassause Domeinraad na 1581, nr. 7986, fo. 104r-117v. Gedrukte 
exemplaren van het reglement voor de schouten ook in: BHIC, Plakkaten 1520-1795, 2076, jaar 1680 en 
Plakkaten 1540-1683, 1, jaar 1680, alsmede van het Nader Reglement in BHIC, Plakkaten 1540-1683, nr. 1, jaar 
1680 en in Tilburg University, Brabant Collectie, TRE C 2008 en 2008a.
Het tweede reglement roept aanvankelijk verzet op. Vergelijk: RA West-Brabant, DB Zundert, 261: Af-
schrift ener memorie der schouten uit de Baronie van Breda aan de Domeinraad, houdende grieven tegen 
het nieuwe reglement op hun ambt, 1681. 
Het reglement van 1680 wordt in 1686 (17 januari) op enkele onderdelen aangevuld en blijft sedertdien van 
kracht (met dank voor deze mededeling aan dr. A.C.M. Kappelhof ). Zo wordt in 1782, derhalve een eeuw 
later, nog daaraan  gerefereerd: GPB 9, 803: “Publicatie van den Domein-Raad des Princen van Orangen, 
houdende diverse voorzieningen tegen de Bezitters van ’s Heeren Gronden zonder voorafgaande Octroy, 
mitsgaders van Cyns-plichtige Goederen en Gronden in de baronie van Breda”, 11 september 1782.

PS_LL_def.indd   327 19-11-20   13:16



328

Deze reglementen gelden nadrukkelijk alleen voor de baronie en niet voor de an-
dere, zelfs nabij gelegen andere Nassause Domeinen, die onder beheer van die Raad 
staan.842 

Uit het Markizaat van Bergen op Zoom is een tweetal voor individuele plaatsen door de 
Raad van State vastgestelde reglementen te noemen: een voor “de Policie voor de Dor-
pen van den Ouden-Bosch, Oudt ende Nieuw-Gastel” (18 februari 1675) 843 en een ander 
voor “de Gerechten ende Politcie voor die van den Finart-Heyningen, Appelaer, Schud-
debos, ende annexe Polders” (17 maart 1676).844 Bijzonder is, dat het eerstgenoemde 
reglement in 1681 door de ontwerper betrokken wordt bij het formuleren van een ont-
werp-reglement voor Waalwijk, de enige keer dat bij een dergelijke activiteit vanuit de 
Meierij van  grensoverschrijdende inspiratie blijkt. Uit het markizaat zijn overigens ook 
oudere dorpsregelingen bekend.845

Ook meer centrale reglementering komt voor. In dat verband kan onder meer verwe-
zen worden naar een ontwerp-reglement voor het Oostkwartier van het markizaat. In 
dit reglement richten verschillende bepalingen zich rechtstreeks op de inrichting van het 
openbaar bestuur en de financiën van de daarbinnen gelegen dorpen. Blijkens de Inlei-
ding op het concept is de nieuwe reglementering geboden omdat eerdere reglementen 
niet meer voldoende werken.846 

De Raad en Rekenkamer van de Zoomse markiezen is trouwens in de tweede helft 
van de zeventiende eeuw ook betrokken bij de ontwikkelingen rond de reglementen 
in de Meierij, omdat met name Sint-Michielsgestel onder diens bereik valt.847 Het 
product van die betrokkenheid past daarbij in de Meierijse evolutie. Later vormt dat 
reglement ook buiten deze heerlijkheid nog een bron van inspiratie voor een andere 

842  Ook al past de Nassause Domeinraad ten aanzien van, bijvoorbeeld, de centrale controle op de reke-
ningen dezelfde principes toe. Zie 3.3.10.7.
843  GPB 3, 499-500. Vergelijk voor Oud- en Nieuw-Gastel ook: Van Ham, Inventaris van de archieven van 
de Raad en rekenkamer van de Markiezen van Bergen op Zoom, Tweede stuk: Deel A Inventaris (’s-Hertogen-
bosch 1980), 506: Memorie van de secretaris van Oud- en Nieuw-Gastel over zaken van bestuur administra-
tie en financiën aldaar, 1680 (1 stuk).
844  GPB 3, 500-501. 
845  Van Ham, ‘Plaatselijk bestuur en rechtspraak in West-Brabant vóór 1795’, 37 refereert aan een gedruk-
te regeling voor het dorpsbestuur voor Zundert van 1574 (met verwijzingen naar: Van der Hoeven, Bijdra-
gen tot de geschiedenis van Zundert en Wernhout (Zundert 1920), 370 e.v. en Archief dorpsbestuur Zundert 
1526-1810, 256. Zie ook:  Brekelmans en Delahaye, Inventaris van het archief van de gemeente Zundert (Zun-
dert 1961), regest 24  Deze regeling voor Groot- en Klein-Zundert en Wernhout wordt door Kappelhof, ‘Het 
Brabantse zanddorp’, 13, als een reglement aangeduid. Van Ham deelt ook nog mede, dat in dit verband nog 
gewezen kan worden op de regelingen uit 1596 voor onderscheidenlijk Ossendrecht en Putte, zoals vermeld 
in de Inventaris van de archieven van de raad en rekenkamer van de markiezen van Bergen op Zoom, 437 (Os-
sendrecht) en 438 (Putte) (mededeling van 6 augustus 2018).gemet
846  BHIC, Oost-, Zuid- en Westkwartier markizaat Bergen op Zoom, 13.   
847  Zie 9.2.22.
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heer in de Meierij (1700) en bij de Haagse overheid van potentiële bestuurlijke erger-
nis (1732).848

Ook in het hertogdom waarvan Staats-Brabant afgescheiden is, is het fenomeen verre 
van onbekend. Zo is daar een “Reglement voor de Regeerders van den Dorpe van Goyck” 
uit 1705 van de Brusselse Raad van Brabant. Dit reglement legt het accent op een rege-
ling voor het opstellen van fiscale documenten en het incasso van de belastingen, alsme-
de de organisatie van de openbare verkoping van (on)roerende goederen. Het staat op 
zijn beurt model voor tal van andere dorpen.849 Verder kunnen het dorpsreglement van 
Zepperen (1706) en dat van Vreren (1756) worden genoemd.850

Naast deze reglementen met een ‘Brabantse signatuur’ worden ook bij grensoverschrij-
ding buiten dat gebied gelijksoortige reglementen aangetroffen. Binnen de huidige pro-
vincie Noord-Brabant kan uit het voormalige deel van Holland worden gewezen op het 
door de Raden en Rekenmeesters van de Domeinen van de Staten van Holland en West 
Friesland vastgestelde reglement voor de dorpen en heerlijkheden in het land van Heus-
den (1702).851 Babyloniënbroek is hiervan uitgezonderd, omdat het “voor alsnoch werdt 
gelaten” bij het reglement, zoals dat door dezelfde instantie al in 1668 is vastgesteld. Het 
geldt voor Engelen, Vlijmen, Hedikhuizen, Aalburg, Wijk, Veen, Genderen en Dove-
ren. In feite gaat het om een opwaardering en vernieuwing van een reglement dat eerder 
al in 1692 enkel voor Engelen is vastgesteld. Dit alles met dien verstande, dat het reeds 
sedert 1692 voor alleen Engelen geldende reglement nu voor al deze dorpen wordt vast-
gesteld en in feite voor Engelen wordt bevestigd.  

Ook in Waspik kent men een reglement. Dat is het resultaat van een tussen schout en 
heemraden enerzijds en de gecommitteerden van de voornaamste ingelanden anderzijds 
voor twee Dordtse notarissen in 1687 gesloten “reglement ende ordonnantie” om “de ge-
meene saken (…) te beschikken en te dirigeren”. Dit reglement is in 1688 door commis-

848  Zie 3.3.10.8.
849  Geysen, Inventaris van het archief van de Schepenbank en het Leenhof van Gooik (http://search.arch.be 
(geraadpleegd 23 juni 2018), 15-18 en 23.
850  Zepperen: Dorpsreglement van Zepperen, home.scarlet.be/~zepperen/pg.htm (geraadpleegd 24 juni 
2018). Dit reglement bevat naast bepalingen over de organisatie van het bestuur ook bepalingen, die be-
trekking hebben op de handhaving van de openbare orde; Vreren: Archief Breren-Vreren, 1421-1783, stuk 
17 – Dorpsreglement van Vreren, uit het schepenboek, 04/10/1756, beeldbandtongeren.be (geraadpleegd 24 
juni 2018).
851  GPB 5, 620-424 “Reglement over de Dorpen en Heerlijckheden van Heusden, den 16. Februarii 
1702”; Tilburg University, Brabant Collectie, TRE033 B 18: “Reglement over de dorpen en heerlykheden in 
den lande van Heusden, behoorende tot de domeynen van hare Edele Groot Mog.”(’s-Gravenhage 1702); 
Van Zurck en Van der Schelling, Codex Batavus (Rotterdam 1758), 518 verwijzen naar genoemde publicatie 
in het GPB. 
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sarissen van het Hof en de Vierschaar van Zuid-Holland goedgekeurd. Na een geschil 
over aangelegenheden, die in het reglement onvoldoende zijn voorzien, voor dezelfde in-
stantie wordt dit reglement op instigatie van een harer commissarissen in 1719 bevestigd 
en verder aangevuld.852 Verder kent het naburige Raamsdonk een reglement. Een eerste 
versie dateert van 1690, de tweede vernieuwde en aangevulde van 1730.853

Aan gene zijde van het Hollands Diep kan in het zuidelijke deel van het Graafschap Hol-
land worden verwezen naar de reglementen van  Giessendam en Giessen-Oudekerk.854 
Daarnaast kunnen de verwikkelingen rond de totstandkoming van reglementering in de 
ambachtsheerlijkheden Sliedrecht, Naaldwijk en Niemandsvriend (1676) in dat verband 
worden genoemd.855 

Als laatste voorbeeld uit Holland mag gelden het uitvoerige reglement van 19 augus-
tus 1716 dat de Staten van Holland en Westfriesland voor de heerlijkheid Lekkerkerk 
vaststellen. Dit reglement wordt onder de uitvoerige titel van “Reglement voor Bailliu, 
Schout, Mansmannen, Heemraden, Scheepenen, Secretaris en Boode van de Heerlijck-
heyt van Leckerkerck, mitsgaders op de politique regeeringen en Huyshoudinge aldaar” 
vastgesteld en strekt er toe om verschillende “differenten in den Ambachte van Lekker-
kerk” te beëindigen.856 

852  Rehm, De geschiedenis van Waspik, 60-61; ‘Ontwikkeling in de zeventiende en achttiende eeuw’ in: 
Waspik, een reis door de tijd, etappe 5, http://goedespoorwaspik.nl (geraadpleegd 23 juni 2018); Tekst van het 
reglement 1719 in: SAsH, OSA 9197.
853  RA Tilburg, DB Raamsdonk, 127, 130- 132; Tilburg University, Brabant Collectie TRE 032 F 02 “Or-
donnantie en reglement over de ambagtsheerlykheid van Raamsdonk, betreffende de regeeringsforme, po-
licie, en financie van dezelve ambagtsheerlykheid: waar na schout en dykgraaf, schepenen en heemraden, 
secretaris, burgemeesteren, ontfanger, kerkmeesteren, armmeesteren, gerechtsbode en schutter, mitsgaders 
alle particuliere ingezetenen, ende geerfdens, yder in hun reguard zich respective zullen hebben te regulee-
ren”.
854  Anneke Bode, ‘Instructie voor bestuurders van Giessendam en Giessen-Oudkerk, in: Streekgeschiedenis 
Álblasserwaard,  https://geschiedenisalblasserwaard.wordpress.com/2018/01/26/instructie-voor-bestuurders-
giessendam (geraadpleegd 24 juni 2018). In deze bijdrage wordt verwezen naar: NA, Heerlijkheid Alblas-
serdam, 4.
855  Historische Vereniging Sliedrecht, Geschiedenis van Sliedrecht, onderdeel 11. Armoede en Twist (http://
www.historie.sliedrecht.nl; geraadpleegd 25 juni 2018). Zie ook: RA Dordrecht, Gemeente Sliedrecht,, 11 
(Reglement op het bestuur van de ambachten Naaldwijk, Sliedrecht en Niemandsvriend (concept, circa 
1e helft zeventiende eeuw), 12 (Reglement op het bestuur van het ambacht Sliedrecht (1675, authentiek af-
schrift), 13 Reglement op het bestuur van het ambacht Naaldwijk (1677, met wijzigingen 1686 (concept en 
authentieke afschriften) en 14 Index op de reglementen van de ambachten Naaldwijk en Sliedrecht (circa 
achttiende eeuw).
856  Gepubliceerd in: GPB 5, 665-672 en Nederlandsch Placaat- en Rechtskundig Woordenboek, 4 (Amster-
dam, 1795), sub voce ‘Lekkerkerk’, 118-122. In een afzonderlijke druk van dit reglement (zonder plaats en 
jaar van uitgave)  zijn, naast de tekst van het reglement (blz. 1-22), opgenomen het in aansluiting op de re-
solutie van 19 augustus 1716 uitgebrachte “Verbaal van het Gebesoigneerde By de Heeren Gecommitteerden 
van d’Ed: Groot Mog: Heeren Staaten van Holland en Westvriesland ter voorschreeve zaake” van 13 decem-
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4.4.1 Samenvatting en conclusie
Reglementering van plaatselijk bestuur is, zo kan alleen al op grond van een exempla-
rische, dus allerminst uitputtende vergelijking met aangrenzende gebieden worden ge-
constateerd, voor de Meierij van ’s-Hertogenbosch geen uniek verschijnsel te noemen. 
Het instrument ‘reglement’ wordt alom ingezet om dat bestuur te reguleren. Buiten de 
Meierij treedt naast de afkondiging van een reglement voor afzonderlijke plaatsen ook 
regionalisering op, waarbij zo’n reglement tegelijkertijd voor meer plaatsen binnen een 
groter bestuurlijk geheel wordt afgekondigd. Dit aspect komt in de Meierij niet voor en 
is dus in de vergelijking tussen die regio en de aangrenzende gebieden een kenmerkend 
verschil.857 Ook het feit, dat, op één tijdelijke uitzondering na (Waalwijk 1681), de ont-
wikkeling buiten de Meierij de ontwikkelingen binnen de Meierij niet beïnvloedt, mag 
als zo’n verschil gelden. Het laat ook iets van de politiek-bestuurlijke beslotenheid van 
de Meierij zien. 

4.5 Dorpsreglementen slechts in een minderheid van de Meierijse plaatsen
In deze studie wordt er verschillende keren gewag van gemaakt, dat niet meer dan in on-
geveer een derde van de plaatsen in de Meierij een dorpsreglement is komen te gelden.858 
Zeker tegen de achtergrond van een langdurige continuïteit, inhoudelijke consistentie 
en onderlinge samenhang binnen die ontwikkeling, dringt de vraag zich op waarom die 
verspreiding tot dat aantal beperkt is gebleven of, anders gezegd, de vraag waarom zo’n 
ontwikkeling naar een bredere verspreiding niet  heeft plaatsgehad.

De in Deel II beschreven genese van de afzonderlijke dorpsreglementen laat door de 
bank genomen zien, dat het slechts een hoogst enkele keer voorkomt, dat de vrijwillige 
acceptatie van een reglement (en dan nog waarschijnlijk meestal ogenschijnlijk) berust 
op een initiatief van bestuurders en bestuurden tezamen. De vaststelling van een regle-
ment door een hoger orgaan is doorgaans de slotfase van een plaatselijke strijd om een 
verbeterd (in de zin van bevestiging, bijstelling of versterking) bestuurlijk evenwicht. Al 
met al ligt de wording van dorpsreglementen niet besloten in bij voorbaat plaatselijke 
eensgezindheid, maar, integendeel, in onenigheid en ontevredenheid. Tweespalt is, zoals 
vrijwel altijd, eerder een bron van rechtsvorming dan eenheid van opvatting. 

Vanuit het ‘altijd’ als ‘eeuwigheidsperspectief ’ bezien, is het verklaarbaar, dat de factor 

ber 1720 inzake het “opnemen, sluyten en arresteeren van de Rekeningen van de respective omslage” (blz. 
1-22) en een vervolg daarop van 14 januari 1721 (blz. 23-40). De afzonderlijk druk van het reglement: https://
books.google.nl/reglement lekkerkerk (geraadpleegd 28 januari 2019). Zie voor de reglementswording en 
het reglement ook: SA Midden-Holland, Oud-archief Lekkerkerk, 23-27.
857  Tussen de reglementen in de Meierij bestaat wel onderlinge samenhang. Dit aspect wordt in Hoofd-
stuk 8 nader uitgewerkt. 
858  Zie ook Overzicht 2.1 en 4.1.
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van een brede vrijwillige acceptatie van dorpsreglementen vrijwel ontbreekt. In dat op-
zicht heeft vanuit de plaatsen zelf door het gemis van een causa een gemeenschappelijke 
motivatie tot reglementering eenvoudigweg ontbroken. Daar komt nog bij dat het zeker 
de bestuurders aan behoefte zal hebben gemankeerd om zich in een meer bindend en 
verplichtend harnas van gedragsregels en mogelijk zelfs een vergrote vorm van burgerin-
spraak te laten hijsen. Want hoe dan ook, een reglement schudt steeds de relatie tussen 
bestuurders en bestuurden in het voordeel van de laatsten op.

Als tweede algemene oorzaak mag de omstandigheid gelden, dat de Haagse hoge over-
heid nimmer een centraal actief beleid tot de invoering van dorpsreglementen heeft 
gevoerd, alhoewel zich daartoe in de loop van het Staatse bewind verschillende moge-
lijkheden hebben voorgedaan.859 Dit impliceert, dat, waar die overheid kansen op cen-
trale reglementering heeft laten liggen, zij er kennelijk ook geen behoefte aan had. Naar 
haar redenen kan slechts worden gegist. Die zullen echter eerder feitelijk dan theoretisch 
zijn geweest. De Haagse overheid is immers op zich niet wars van centrale regelgeving 
(ook niet in de vorm van reglementen), niet alleen om, bijvoorbeeld, door haar hoog 
geachte politieke doelen te realiseren (men denke aan het Reglement op de politieke 
reformatie 1660), maar ook om centraal of in algemene zin voor de plaatsen in de Ge-
neraliteit, Brabant of de Meierij zaken te regelen, die bronnen in een incident in een af-
zonderlijke plaats. In dat verband is ook de verhandeling over de dorpsreglementen van 
Van Slingelandt illustratief.860 Zijn pleidooi over de bevoegdheid van de Raad van Sta-
te als in principe bevoegde instantie in dat verband blijft beperkt tot een pleidooi over 
de bevoegdheid tot de vaststelling van afzonderlijke reglementen. Hij kiest als het ware 
voor een werkelijkheid, die zich daaromtrent aandient en voegt daaraan geen voorstel 
voor centrale regelgeving, dat de door hem bepleite bevoegdheid van de Raad in dezen 
zou kunnen versterken, toe. Elders in deze studie is al betoogd, dat als oorzaak van deze 
passieve, afwachtende opstelling van de Haagse overheid met name te denken is aan de 
omstandigheid, dat de verschillen in de structuur en organisatie van de betrokken plaat-
sen het (te) complex maken om centrale reglementering in te voeren en zo’n invoering 
weer allerlei nieuwe onrust, vetes, processen, inzet van de Haagse overheid zelf  en dus 
omvangrijke kosten met zich zouden brengen. En dat is, kort gezegd, vaak het laatste 
waarop een overheid zit te wachten.

Waar aldus aan beide kanten van het bestuurlijke spectrum, de afzonderlijke plaatsen res-
pectievelijk de hoge overheid, een algemene prikkel tot reglementsvorming ontbreekt, 
is de wording van reglementen feitelijk maatwerk van incident tot incident. In plaatsen 

859  Zie voor een analyse hiervan 4.13.
860  Zie hierover 4.12.3-5.
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Kaart 4.1 De verspreiding van dorpsreglementen in de Meierij vóór 1648
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Kaart 4.2 De verspreiding van dorpsreglementen in de Meierij tussen 1648 
en 1658
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schiet een initiatief tot een reglement pas wortel als de feiten en gebeurtenissen zich daar-
toe lenen en een van de betrokken partijen, meestal een oppositionele beweging vanuit de 
bevolking, een voorstel daartoe (al dan niet voorzien van een concept-reglement) ontwik-
kelt. De hoge overheid komt pas in actie als zij daartoe wordt gevraagd dan wel in een con-
crete plaatselijke controverse zelf een initiatief tot een reglement ontplooit. En dan heeft 
die overheid nog altijd de keuze om zo’n controverse met ‘enkel’ een eenvoudige maatregel 
of een reglement te beslechten. Op die keuze zal ongetwijfeld mede de omvang en duur 
van een conflict van invloed zijn, zodat veelal het bestaan van een reglement als aanwijzing  
voor de heftigheid van het veroorzakende conflict mag gelden. 

De wording van de dorpsreglementen is al met al een uiting van een incidentenpoli-
tiek van zowel de afzonderlijke plaatsen als de hoge overheid te noemen. In feite geldt 
dit echter ook voor het middenbestuur, in het bijzonder de Raad en rentmeester gene-
raal en de Leen- en Tolkamer. Beiden zijn in deze volgorde (ook chronologisch: in de 
zeventiende eeuw ligt het adviseurschap bij de rentmeester, in de loop van de volgende 
eeuw verschuift dat naar de Kamer) als adviseur van de Raad van State betrokken bij 
de ontwikkeling van dorpsreglementen. In hun adviezen tekenen zij steeds voor een 
of meer van de drie bovengenoemde aspecten van continuïteit, consistentie en samen-
hang. Hoewel beiden in bestuurlijke aangelegenheden niet schromen te adviseren om 
een maatregel naar aanleiding van een plaatselijke controverse of plaatselijk incident 
te veralgemeniseren voor alle plaatsen in de Meierij, doen zij dit nimmer ten aanzien 
van een eventuele algemene verbindend verklaring van dorpsreglementering, integen-
deel. Ook niet in 1732 als in uitvloeisel van het nieuwe remarque-stelsel  op advies van 
de Leen- en Tolkamer een reglement voor Tilburg en Goirle tot stand komt.861 Dit re-
glement wordt integendeel feitelijk het laatste in zijn soort. De Kamer kiest dan, zoals 
elders wordt betoogd, kennelijk toch liever voor haar nieuwe controlerende taak van 
de dorpsrekeningen zonder belemmering vooraf dan haar controleregiem door middel 
plaatselijke reglementering verder vast te leggen.862 

Het strikte kwantitatieve onderscheid tussen plaatsen met en zonder reglement kan 
echter op twee majorerende manieren worden genuanceerd.

Een eerste nuance betreft een vijftiental gevallen in plaatsen, waar een procedure tot de 
vaststelling van een reglement weliswaar wordt aangevangen, maar onvoltooid blijft. In 

861  Zie 9.2.26.
862  Zie 3.3.10.8. Het keerpunt komt eerst 35 jaar later, wanneer de Kamer de Raad van State dan voorstelt 
de gelegenheid van een nieuw reglement voor Eersel, Duizel en Steensel ook aan te grijpen voor ook het 
ontwerpen van een algemeen reglement voor alle plaatsen in de Meierij, een voorstel dat uiteindelijk niet 
wordt geëffectueerd. Dat dit reglement in de praktijk niettemin een bovenlokale uitstraling verwerft is een 
ander verhaal. Zie hierover 4.13.8 en 9.2.7.
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onderstaand chronologisch overzicht worden deze gevallen in (zeer) verkorte vorm geïn-
diceerd.863 De oorzaak van de niet-voltooiing zijn onderling verschillend, vaak zelfs on-
duidelijk of onbekend. Op grond van hun aantal kan niettemin worden vastgesteld, dat 
er onder bepaalde plaatselijke controversiële omstandigheden kennelijk een grotere be-
hoefte aan een reglement heeft bestaan dan het totaal aantal reglementen, dat feitelijk is 
vastgesteld. Er is dus een discrepantie te constateren tussen oorspronkelijke behoefte en 
het uiteindelijk aantal vastgestelde reglementen. Die behoefte wordt kennelijk gedragen 
door de gedachte dat een reglement dè of een panacee is voor alle bestuurlijke proble-
men op dat  moment. 

Overzicht 4.2

Onvoltooid gebleven reglementeringsprocedures 

Toelichting: de in de laatste kolom vermelde ‘oorzaak niet voltooing’ is slechts een kernachtige duiding ervan; zie voor de 

nuance de desbetreffende genese in Deel II.  

Legenda: ca. = circa; RRGD = Raad en rentmeester generaal der Domeinen, RvBr = Raad van Brabant; RvSt = Raad van 

State; SG = Staten Generaal

Plaats Ja(a)r(en) Initiatief- Overheid  Con-  Oorzaak niet voltooiing
  nemer(s)  cept(en) 

Vught  1662 RvSt RvSt geen onbekend
Deurne  1662/3 inwoners RvSt diverse opgegaan in procedure bij   
     RvBr
Oss  1663 inwoners RvSt geen onduidelijk
Mierde  1663/4 bestuurders en RvSt geen onduidelijk
  inwoners
Aarle-Rixtel 1665 borgemeester RvSt geen negatief advies RRGD
Gerwen c.a.  1671 inwoners RvSt geen negatief advies Tiend-
     commissie RvSt
Berlicum  1689 heer -- ja indiening bij SG blijft 
     achterwege
Nuland 1693 heer SG ja stokt in adviesprocedure RvBr

863  Deze onvoltooide procedures zijn in Deel II als onderdeel van de beschrijving van de wording van 
de dorpsreglementen uitgewerkt. Een samenvatting ervan is opgenomen in Hoofdstuk 8 van het onderha-
vige deel.
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Kaart 4.3 De verspreiding van dorpsreglementen in de Meierij tussen 1659 
en 1671
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Oisterwijk 1693 hoog- en laagschout SG ja (mogelijk) andere
       oplossing
Valkenswaard 1693 ingezeten   SG ja onduidelijk 
Berlicum 1700 regeerders en ingezeten SG ja stokt in adviesproce-
       dure RvBr
Geffen 1702 RRGD  RvSt ja onduidelijk
Kessel ca. 1705 onbekend  -- ja onbekend
Lithoijen 1708 geërfden  -- geen onbekend
	 1711 schepenen en geërfden RvSt geen onbekend
Esch 1723 geërfden  RvSt geen andere oplossing
Reusel 1744 regeerders  SG geen obstructie regeerders

Een tweede nuance geldt een tweetal plaatsen (Oerle 1662 en Dinther 1713) waarvoor 
de Raad van State weliswaar niet in de vorm van een reglement een organieke maatregel 
treft, maar die in de praktijk naar hun inhoud en doorwerking nadien door betrokkenen 
wel als een reglement wordt ervaren en ook letterlijk als reglement wordt aangeduid. In 
deze beleving van zo’n maatregel schuilt, zo mag hieruit (ondanks hun geringe aantal) 
wel worden geconcludeerd, een rechtsbewustzijn, dat voorzieningen van een bepaalde 
inhoud en signatuur aanmerkt dan wel erkent als van een zelfde gewicht als een regle-
ment. 

4.5.1 Samenvatting en conclusie
Over het gehele tijdvak van deze studie bezien komt ongeveer slechts een derde van de 
plaatsen in de Meierij over een eigen dorpsreglement te beschikken. Daarnaast is er een 
aantal pogingen om een reglement te verwerven onvoltooid gebleven, terwijl ook enkele 
voorzieningen, die niet het oorspronkelijke stigma ‘reglement’ hebben meegekregen, in 
de praktijk als zodanig worden aangemerkt. 

Dat het aantal vastgestelde reglementen relatief beperkt is gebleven laat zien dat uit 
hun langdurige continuïteit, inhoudelijke consistentie en onderlinge samenhang als zo-
danig te weinig stimulans is uitgegaan voor een bredere evolutie. Dit wordt ook beves-
tigd door de feitelijke ontwikkeling: er moet sprake zijn van een duidelijk oorzaak, die 
uiteindelijk tot zo’n vaststelling kan leiden: zonder zo’n als het ware voorbestemde oor-
zaak geen reglement. Ook de Haagse overheid heeft, zoals nog nader zal worden geana-
lyseerd, nimmer centraal dwingend beleid op dit punt geformuleerd. 

De wording van de dorpsreglementen is al met al als incidentenpolitiek van zowel de 
afzonderlijke plaatsen als de hoge overheid te kwalificeren. 
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4.6 De conjunctuur van de genese van de dorpsreglementen

4.6.1 Inleiding 
Als grondslag voor elk reglement geldt dat het tot stand komt omdat daartoe in de des-
betreffende gemeenschap een al dan niet expliciet geformuleerde behoefte bestaat. Als 
zodanig is elk reglement de resultante van een uniek, namelijk een door plaatselijke ge-
voelens, omstandigheden en tegenstellingen gevoed en vormgegeven proces.864

In deze studie worden de dorpsreglementen vanaf ongeveer 1600 en vooral uit de 
Staatse periode besproken als een doorlopende ontwikkeling. Dit wordt gedragen door 
de omstandigheid, dat deze, mede door de schaal van hun geografisch bereik en de ge-
richtheid van hun doelstelling, tal van inhoudelijke overeenkomsten bevatten en on-
danks allerlei plaatselijke verschillen door hun betrekkelijke eenduidigheid elkaar in die 
ontwikkeling zelfs tot model dienen. 

Indien die kwalitatieve ontwikkeling daarentegen wordt beschouwd naar jaren van 
herkomst, blijkt dat er in kwantitatieve zin niet van een constante en continue ontwik-
keling kan worden gesproken, maar dat er sprake is van een golfbeweging, die in ver-
schillende perioden kan worden ingedeeld. Dit roept de vraag op of naast endogene 
wellicht ook exogene factoren en gebeurtenissen de frequentie en duur van die kwantita-
tieve ontwikkeling hebben beïnvloed. In deze paragraaf wordt geprobeerd die frequentie 
mede in dat perspectief te duiden. 

De factor ‘filiatie’ en daarmede de continuïteit, zoals in Hoofdstuk 8 uitgewerkt, bun-
delt de reglementen tot een fenomeen over langere termijn. Waar een reglement model 
voor een later heeft gestaan, wordt dat hier daarom in beginsel niet aangemerkt als een 
externe of exogene impuls jegens dat latere, maar als deel van de evolutie van dat feno-
meen. 

Als exogene invloed op de wording van de dorpsreglementen is, zoals al eerder be-
sproken, bij voorbaat uit te sluiten het in de literatuur voorkomende misverstand, dat 
de Haagse overheid de totstandkoming van deze reglementen zou hebben gestimu-
leerd en dat deze als uitvoeringsvoorschriften van het Reglement op de politieke refor-
matie (1660) zouden moeten worden beschouwd.865 Hooguit kan gezegd worden, dat 
de Haagse overheid door afzonderlijke ontwerp- reglementen te fiatteren deze heeft 
gefaciliteerd. De enkele keren dat die overheid zelf opdracht geeft tot het formuleren 
van een dorpsreglement zijn ook geen uiting van zo’n algemene stimuleringstendens. 
De omstandigheid, dat bij die overheid over de gehele periode van deze studie geme-
ten verschillende pogingen om voor alle plaatsen in de Meierij tot een algemeen regle-

864  Voor de afzonderlijke in dit onderdeel besproken of aangeduide reglementen wordt voor de details 
van hun genese naar de desbetreffende onderdelen van Deel II van deze studie verwezen. Waar het om hun 
onderlinge samenhang gaat zij voor de details verwezen naar Hoofdstuk 8.
865  Zie daarover 4.4.
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ment te komen op niets zijn uitgelopen, bevestigt het ontbreken van zo’n stimulerend 
beleid.866 

4.6.2 De evolutie van de genese naar perioden
In de twee eeuwen, die deze studie grofweg bestrijkt, is een zevental beredeneerde perio-
des te onderscheiden, waarin de evolutie van de wording van de dorpsreglementen zich 
heeft voltrokken:  
- de reglementen van vóór 1648,
- de reglementen van 1648 - 1658,
- de Bossche impuls, 1659 - 1660,
- de eerste expansie, 1661 - 1671,
- een intermezzo, 1672 - 1698,
- de opleving, 1699 - 1732 (1744),
- de afsluiting, 1733 - 1767 - 1795.

Deze tijdvakken zullen hierna afzonderlijk worden besproken. De lengte van deze pe-
rioden is verre van gelijk. De termini post en ante quem zijn bepaald door wat per periode 
als gemeenschappelijk kenmerk kan gelden.867

4.6.3 De reglementen van vóór 1648

Het eerste in deze studie behandelde reglement (dat voor Oisterwijk) dateert in zijn 
uiteindelijke versie van januari 1610. De aanleiding daartoe ligt in een proces, dat in 1597 
door de gemene ingezetenen voor de Brusselse Raad van Brabant tegen de schout en 
schepenen wordt geëntameerd en (kennelijk) sedertdien slepend is gebleven. Die proce-
dure wordt beëindigd kort na het ingaan van het Twaalfjarig Bestand als een commissie 
van twee raadsheren en een griffier uit de Raad van Brabant in de Meierij rondreist om 
verschillende (plaatselijke) problemen te beslechten. Het momentum van het reglement 
ligt dus in de waarborg van veiligheid tegen oorlogsgeweld en -dreiging die dat bestand 
waarborgt.868 In de meeste bepalingen van dit reglement wordt voorzien in een nadere 
organisatie van diverse aspecten van het plaatselijk bestuur. In één bepaling klinken ech-
ter ook de bijzondere omstandigheden van het tijdseigen door. In 6 wordt vastgelegd 
onder welke voorwaarden gelagkosten van militairen in de plaatselijke herbergen voor 
vergoeding uit de dorpskas in aanmerking komen. 

Dit aspect laat zich ook zien in Hilvarenbeek 1627 en Boxtel 1634. Deze komen tot 
stand in de  periode, waarin na het Twaalfjarig Bestand de zuidelijke en noordelijke Ne-
derlanden met alle troepenbewegingen van dien, zeker na de Staatse verovering van ’s-

866  Zie hierover 4.13.
867  Zie daarover nader Hoofdstuk 8, passim.
868  Adriaenssen, Staatsvormend geweld, passim.
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Hertogenbosch (1629), elkaar het gezag over de Meierij betwisten. In beide reglementen 
wordt in tal van plaatselijke kwesties orde op zaken gesteld, terwijl deze ook rechtstreeks 
aan bijzondere tijdsomstandigheden refereren: in het eerste wordt in 22 en 25 een rege-
ling getroffen voor de vergoeding van de kosten van de inkwartiering van militairen in 
herbergen en de heerdgangen. Het tweede bevat in 6 een vergelijkbare voorziening.869 
Voor beide geldt derhalve, dat de plaatselijke gevolgen van de gemilitariseerde omstan-
digheden op zich niet bepalend zijn voor het tijdstip van de genese van beide reglemen-
ten, maar daarin wel zichtbaar aanwezig zijn.870 

4.6.4 De reglementen van 1648 tot 1658

Het in 1627 door de Brusselse Raad van Brabant vastgestelde reglement voor Hilvaren-
beek wordt in 1649 door de Haagse Raad van Brabant en in 1657 door de Staten Ge-
neraal opnieuw onverkort vastgesteld. In beide gevallen wordt slechts aan een lokaal 
verzoek daartoe gerefereerd. Van exogene redenen wordt geen gewag gemaakt. Niet-
temin mogen deze worden verondersteld. Voor de bevestiging van 1649 kan de bij de 
Vrede van Münster beklonken definitieve overgang van de Meierij naar Staats gezag als 
motief gelden.871 Door opnieuw bestuurlijke bevestiging van het reglement van nu de 
Haagse Raad van Brabant te vragen wordt de continuïteit ervan (gezien het tijdstip: 
bijna op voorhand) verzekerd. Een verlangen naar continuïteit kan ook achter het ver-
zoek in 1657 aan de Staten Generaal worden vermoed. Dat verzoek loopt in ieder geval 
chronologisch vooruit op de erkenning door de Staten Generaal in 1658 van de rechten 
van de halfheer van particuliere huize van deze heerlijkheid.872 Die erkenning zal onge-
twijfeld zijn schaduw hebben vooruitgeworpen. Hoewel de Staten Generaal als andere 
halfheer gelden, is het aannemelijk, dat het verzoek om bevestiging hen niet in die hoe-
danigheid maar in die van hoge overheid is gedaan. De aanleiding ligt dus mogelijker-
wijze in het op dit punt bij voorbaat proberen te voorkomen van gezagsuitoefening door 
deze ‘herstelde’ halfheer op de organisatie van het plaatselijke bestuur. Dat zo iets niet 
denkbeeldig is, blijkt uit een latere casus.873  

De redenen, die aan beide bevestigingen ten grondslag liggen zijn specifiek te noe-
men en derhalve niet maatgevend voor de genese van andere reglementen in dit tijdvak. 

De reden van Oirschot 1654 kent uitsluitend een interne herkomst. Dit reglement is het 
sluitstuk van een jarenlange procedure over de pretenties en ambitie van de schatheffers 

869  Zie voor een specificatie van deze bepalingen 7.4.11.
870  De vraag of die bijzondere omstandigheden (mede) van invloed zijn geweest op het ontstaan van de 
problemen, die beide reglementen beogen op te lossen, is vanuit die reglementen zelf niet te beantwoorden.
871  Volledigheidshalve is wel te wijzen op de mogelijke invloed van de bestuurlijke onrust, die de secreta-
ris in deze jaren jegens het bestuur initieert; zie daarover 9.2.11.
872  Zie hierover nader 9.2.18 en 9.2.11.
873  Zie 9.2.11. over de in 1668 geslaagde interventie van deze halfheer op het latere reglement van 1661.
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Kaart 4.5 De verspreiding van dorpsreglementen in de Meierij tussen 1699 
en 1732 (1744)
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Kaart 4.6 De verspreiding van dorpsreglementen in de Meierij tussen 1732 
en 1795
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en de borgemeester om meer greep op het plaatselijke bestuur. Met dit reglement wijzen 
de Staten Generaal hen terug naar hun authentieke posities.874 

Ook voor Loon op Zand 1655, Boxtel 1657 en Moergestel 1658 geldt, dat er voor hun ge-
nese alleen plaatselijk gebonden redenen en omstandigheden worden aangevoerd. Wel 
dringt de gedachte zich op, dat de persoonlijke inspanningen van de desbetreffende 
plaatselijke heren, die allen uit het Zuiden komen, (mede) eerst en vooral zouden kun-
nen, of zelfs moeten worden gezien als een demonstratie jegens de Haagse overheid van 
hun gezagspositie.875 Dat deze reglementen, de een sneller dan de ander, alsnog ter fiatte-
ring aan die overheid worden voorgelegd, heeft overigens weer uitsluitend te maken met 
plaatselijke ont- en verwikkelingen.        

Al met al zijn er in deze periode geen externe factoren aan te wijzen, die de totstand-
koming van de genoemde reglementen substantieel hebben bevorderd of beïnvloed, laat 
staan veroorzaakt.

4.6.5 De Bossche impuls, 1659-1660

De onder deze naam aan te duiden fase is van korte duur en geldt de totstandkoming 
van twee reglementen: Sint Oedenrode en Breugel, beide 1660. Daaraan kan waarschijnlijk 
ook Erp 1659 worden toegevoegd.876

De gemeenschappelijke externe factor bij uitstek bij de genese van deze reglementen is 
de directe en dominante invloed van de te ’s-Hertogenbosch wonende buitengeërfden, 
die als belastingplichtigen in deze plaatsen paal en perk wensen te stellen aan onder meer 
het hoge uitgavenniveau van het plaatselijke bestuur. Die greep op het bestuur kunnen 
zij bewerkstelligen door gebruik te maken van het kort tevoren (1658) bij gelegenheid 
van de definitieve invoering van de verponding door de Raad van State verleende recht 
aan de binnen- en buitengeërfden op een directe betrokkenheid bij de benoeming van 
de desbetreffende collecteur en de vaststelling van de dienaangaande belastingkohie-
ren.877 Dit nieuwe recht wordt voor genoemde buitengeërfden als het ware de externe 
uitvalbasis om hun invloed op meer te laten gelden en het op zich al bestaande feno-
meen van dorpsreglement een nieuwe dimensie te geven, een dimensie die in de jaren 
daarna, op dat initiatief voortbouwend, op een robuuste wijze verder tot ontwikkeling 
komt. Bij die verdere ontwikkeling zijn die buitengeërfden echter niet meer zo herken-
baar betrokken, reden waarom de duiding van de fase van deze impuls tot de aangege-
ven jaren beperkt kan blijven.

874  Zie nader 9.2.18.
875  Zie over die slinkende positie 2.2.3.5.
876  Zie hierover 8.4.2 en 9.2.8.
877  Zie hierover nader 3.3.2 en 8.4.1.
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4.6.6 De eerste expansie, 1661-1671

De direct aansluitende periode van precies een decennium laat een over de gehele Meierij 
verspreide ontwikkeling van het dorpsreglement zien, die in overwegende mate op de re-
glementen uit de voorafgaande periode is geënt. Als zodanig is er in de zin van herkomst 
en verdere ontwikkeling sprake van samenhang. Die samenhang is echter in bestuur-
lijke en geografische zin niet systematisch, omdat het bij de Haagse overheid ontbreekt 
aan centrale sturing ten aanzien van de genese van reglementen. In deze periode komt 
een zeventiental reglementen tot stand (voor enkele plaatsen in successie zelfs meer dan 
één).878 Verder is sprake van zes pogingen om in even zovele plaatsen een reglement te 
verwerven. In één plaats komt een vergelijkbare voorziening tot stand, die, ondanks het 
feit dat deze niet in de vorm van een reglement is gegoten, nadien wel als ‘reglement’ 
wordt aangeduid (Oerle 1662), zodat deze oorspronkelijke kwalificatie het meetellen er-
van legitimeert.879  

Kenmerkend voor deze fase is de bijna voortdurende betrokkenheid van de Staatse 
overheid (vooral de Raad van State) bij de vaststelling  van de reglementen. Slechts in 
enkele gevallen is deze initiërend en dan steeds als onderdeel of uitvloeisel van een reeds 
lopende procedure jegens de betrokken plaats. In de meeste gevallen is de rol van die 
overheid faciliterend, omdat deze zich beperkt tot fiattering van een reglement. De prik-
kel of aanleiding tot de genese komt steeds uit de plaats zelf, wat iedere genese, complex 
of niet, op zich uniek maakt.

Waar het begin van deze fase echter scherp kan worden afgebakend, is de terminus ad 
quem ervan enigszins diffuus. Het zwaartepunt ligt bovendien op de eerste vijf jaren, die 
een snelle groei van door ‘Den Haag’ gefiatteerde reglementen laat zien. Na 1664 stag-
neert deze toename en wordt de periode afgesloten met alleen nog Asten 1666 als sluitstuk 
van een al in 1663 aangevangen episode, Breugel 1668 respectievelijk 1671 als een vervolg op 
Breugel 1660 en een ook in 1671 daarop geënte poging om in Gerwen, Nuenen en Boort 
een reglement te verkrijgen.880 Het is onwaarschijnlijk, dat deze afname, gezien de relatieve 
groei van de reglementen in de eerste vijf jaren, wordt veroorzaakt door een gebrek aan be-
hoefte daaraan in andere plaatsen. Een factor, die echter wel van invloed kan zijn geweest 
is het begin februari 1665 aangevangen onderzoek van de Raad van State naar de invoe-
ring van een nieuwe belasting op vermogen en de vorming van een algemeen reglement 
op de “domestyque lasten”.881 Het door een commissie van die Raad ingestelde voorberei-
dende algemene veldonderzoek kan tot terughoudendheid in individuele gevallen hebben 

878  Boxtel 1661 en 1665 niet meegerekend, omdat deze in essentie teruggaan op Boxtel 1657. Zie hiervoor 
9.2.4.
879  Zie over deze pogingen respectievelijk het ‘reglement’ voor Oerle: 8.5.8, 8.5.15 en 8.5.17.
880  Het concept Drunen 1666 is hier buiten beschouwing gelaten, omdat onduidelijk is wat met het ver-
zoek om vaststelling is geschied. Zie 9.2.6.
881  Zie hiervoor 5.9.3.
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geleid. Bestuurlijke drukte bij de Raad van State bij voorbeeld  ten gevolge van bemoei-
enissen met de tweede Engelse (zee)oorlog (1665-1667) lijken van weinig invloed te zijn 
geweest.882 De Raad had dan ook geen bemoeienis met de marine. Dit kan wel veronder-
steld worden van de oorlogsagressie van de bisschop van Münster, die zich bij de Engelsen 
aansluit en in 1666, naast veroveringen elders in de Nederlanden, delen van de Meierij (en 
West-Brabant) plundert en veel inwoners naar de steden doet vluchten.883 Dit tweetal exo-
gene ontwikkelingen kan derhalve prohibitief op een verdere evolutie van nieuwe dorps-
reglementen zijn geweest. En, zo toch niet, dan lijkt dit wel in ieder geval te gelden voor 
de gebeurtenissen van 1672, het jaar waarin Engeland en Frankrijk de Republiek de oorlog 
verklaren en Franse troepen de Meierij overlopen, brandschatten en plunderen.884 De ver-
dere evolutie van dorpsreglementen komt in dat jaar voorlopig tot stilstand.  

4.6.7 Een intermezzo, 1672-1698

In de tijd, dat de Republiek in oorlog is, blijft dat zo: er komt geen enkel dorpsreglement 
tot stand. In 1674 wordt vrede met Engeland, in 1678 met Frankrijk gesloten.885 Over een 
periode van ruim 25 jaar komen slechts vier reglementen (Drunen 1679, Waalwijk 1681 en 
1682 en Heesch 1691) tot stand en wordt voor twee plaatsen (Loon op Zand 1685 en 1686, 
Boxtel 1692) een vernieuwd of aanvullend reglement vastgesteld. Verder worden voor vijf 
plaatsen pogingen tot de invoering van een reglement ondernomen (te weten: Tilburg 
1688, Berlicum 1689, Oisterwijk, Valkenswaard en Nuland, alle 1693). Het dorpsreglement 
raakt dan wel niet uit de gratie, maar treedt vanuit het bestuurlijk-politiek perspectief dat 
het in de vorige fase van overigens slechts tien jaar geniet wel meer op de achtergrond. 

Ook is tussen de verschillende reglementen weinig onderlinge cohesie te onderken-
nen.  Verreweg het merendeel baseert zich op specifiek plaatselijke omstandigheden en 
problemen, waarbij het bestaan van reglementen elders wellicht, maar zeker niet de tekst 
daarvan als voorbeeld heeft gediend.886 Een klein aantal andere zoekt daarentegen wel 
steun bij reeds bestaande reglementen.

882  Het zo-even bedoelde onderzoek naar een nieuwe belasting en een omvattend reglement heeft in 1665 
onverkort en ongehinderd door oorlogsomstandigheden plaatsgehad.    
883  Van Asseldonk, De Meierij, 62. Tussen de bisschop en de Republiek werd in genoemd jaar een afzon-
derlijke vrede, de vrede van Kleef, gesloten. Breugel 1668/12 regelt op basis van negatieve ervaringen daarover 
hoe voortaan de kosten van inkwartiering van staatse militairen behoren te worden gedeclareerd. Hoewel de 
regeling formeel beperkt is tot de militairen van eigen bodem, gaan die ervaringen mogelijk terug op deze 
gebeurtenissen.
884  Van Asseldonk, De Meierij, 62.
885  Van Asseldonk, De Meierij, 62.  
886  In Waalwijk 1681/31 en Loon op Zand 1685/22 zijn externe sporen zichtbaar, die kennelijk mede de 
noodzaak voor reglementen bepalen. In beide bepalingen wordt onder meer concreet gerefereerd aan de 
zogenaamde Franse contributie ten tijde van de oorlog met Frankrijk. Beide reglementen hebben echter in 
deze versie slechts kort gegolden; in Waalwijk 1682 komt deze bepaling niet terug, terwijl in Loon op Zand 
1686 deze bedoelde bepaling in een meer in algemene zin (zie 7.4.11) voorkomt. 
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Al met al stagneert in vergelijking met de voorafgaande periode de ontwikkeling qua 
aantal en onderlinge continuïteit. Het kan zijn, dat het begin van dit tijdvak onder druk 
heeft gestaan van vooral de oorlog met Frankrijk. Voor het einde ervan zou dat ook kun-
nen gelden, omdat de Meierij ook tijdens de oorlog met Frankrijk van 1688 tot 1697 
weer het nodige te verduren heeft gehad.887 Daartegen spreekt echter dat juist in deze 
periode een aantal initiatieven tot een reglement wordt getroffen, die juist laten zien, 
dat het openbaar bestuur op die momenten functioneert. Eerder lijkt het einde van dit 
tijdvak (vooral) te worden afgebakend door een lokaal initiatief dat leidt tot een nieuwe 
fase van opleving. 

4.6.8 De opleving, 1699-1732 (1744)
In 1699 en 1700 wordt in twee etappes een nieuw reglement voor Hilvarenbeek vastge-
steld, ter vervanging van het eerdere van 1661, maar waarin de nog relevante aspecten 
uit dat eerdere worden geïncorporeerd. Als zodanig staat het lokaal voor vernieuwing 
en continuïteit in de organieke regelgeving. De oorzaak van de genese is louter lokaal. 
Daarentegen vormt dit plaatselijke initiatief een zodanig nieuwe bron voor reglementen 
elders in de Meierij, dat van een opleving van dit rechtsfenomeen kan worden gespro-
ken. Anders gezegd, zonder Hilvarenbeek 1699/1700 zou er hoogst waarschijnlijk geen 
sprake van een nieuwe fase zijn geweest, ook al worden er daarna ook enkele reglemen-
ten (een minderheid) ontwikkeld, die daarvan wat losser staan.888 Er zijn geen externe 
factoren aan te wijzen die hun genese hebben beïnvloed, laat staan hebben gedomineerd. 
Die ontwikkelingsgang wordt enkel gevoed door endogene factoren, ook al zijn bij het 
initiatief externe organen betrokken.

Dit geldt daarentegen niet voor het laatste reglement in deze periode, Tilburg 1732. Dit 
vindt zijn oorsprong in de afkeuring door de Leen- en Tolkamer van de dorpsrekeningen 
over 1727. Nadat de Leen- en Tolkamer een door de plaatselijke regering ontworpen re-
glement heeft afgekeurd, formuleert deze in opdracht van de Raad van State een ander 
concept, dat door die Raad onverkort wordt vastgesteld en opgelegd. Dit reglement is 
feitelijk te beschouwen als het laatste dorpsreglement dat gedurende de Staatse tijd tot 
stand komt. Het model, dat de Kamer hiervoor ontwikkelt, wordt echter niet gebruikt 
als stimulans en uitgangspunt voor meer. De redenen hiertoe zijn slechts te benaderen.889 
In feite markeert dit reglement het einde van een tijdperk, ware het niet dat het zich la-
ter nog één keer zal manifesteren.  

887  Van Asseldonk, De Meierij, 62.
888  Een nogal sterk afwijkend reglement is Bladel 1724. Bij dit reglement kan ook de chronologisch la-
tere (mislukte)  poging (1744) in Reusel om een woordelijk daaraan gelijkluidend  reglement te verkrijgen 
worden geclassificeerd. Om deze reden is in de aanduiding van deze periode subsidiair ook dit jaartal op-
genomen.
889  Zie hiervoor 3.3.10.8.
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4.6.9 De afsluiting, 1733 - 1767 - 1795

In de ruim 60 jaar van de nog resterende Staatse periode komt nog slechts één maal een 
nieuw dorpsreglement tot stand, te weten Eersel, Duizel en Steensel 1767. Ook dit re-
glement komt voort uit ter plaatse gebleken bestuurlijke wantoestanden en een reactie 
daarop van de Haagse overheid. Het reglement wordt ontworpen door de Leen- en Tol-
kamer en vrijwel ongewijzigd goedgekeurd door de Raad van State. Als zodanig is het 
proces enigszins met de herkomst van Tilburg 1732 vergelijkbaar: plaatselijke omstandig-
heden geven direct aanleiding tot ingrijpen van hogerhand. De aanleiding is derhalve 
endogeen, terwijl de effectuering in de op zich gebruikelijke, maar wel externe bestuurs-
kolom geschiedt. Het voorstel van de Leen- en Tolkamer tot de verbreding van het con-
cept naar een algemeen reglement voor alle plaatsen in de Meierij wordt uiteindelijk niet 
gerealiseerd. Niettemin krijgt het vastgestelde reglement in de dagelijkse bestuursprak-
tijk een voorbeeldfunctie.890 

De laatste keren dat nog sprake is van nieuwe regelgeving in het kader van een dorps-
reglement is in 1784 (aanvulling op Hilvarenbeek 1699/1700) en 1791 (aanvulling op Oir-
schot 1664 I)891. Dit betreft echter niet de vorming van een geheel nieuw reglement. Het 
laat wel zien, dat waar de vorming van nieuwe ophoudt, bestaande reglementen toepas-
sing blijven vinden.

4.6.10 Samenvatting en conclusie
De zeven beredeneerde periodes waarin de ontwikkeling van de dorpsreglementen is in 
te delen, laten nu en dan exogene impulsen onderkennen op het begin en het einde van 
die periode. Die impulsen hebben echter sterk naar tijd en tijdseigen wisselende oorza-
ken. Er is derhalve geen sprake van een constante en eenduidige invloed van buitenaf op 
de genese van de dorpsreglementen.  

4.7 De structuur en opbouw van de dorpsreglementen
Rubrica non est lex; interne ordening binnen regelgeving vergroot vooral de transparan-
tie en bruikbaarheid ervan, zeker bij  meeromvattende regelgeving. Dorpsreglementen 
kunnen tot deze laatste categorie worden gerekend. In dit onderdeel wordt vanuit hun 
structuur en opbouw nagegaan of rubricering van regels met het oog op deze aspecten 
is te onderkennen.

Geen enkel dorpsreglement is naar onderwerp of thema gestructureerd in afzonderlijke 
hoofdstukken of in een anderszins direct zichtbare onderverdeling (rubrieken, afdelin-
gen, enzovoorts). Dit geldt voor het kortste (Someren 1681, 8 artikelen) tot en met het 

890  Zie 4.13.8.
891  Zie hierover respectievelijk 9.2.11 en 9.2.18.
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meest uitvoerige reglement  (Eersel, Duizel en Steensel 1767, 83 artikelen). Alle reglemen-
ten bevatten enkel een al dan niet eigentijds doorlopend genummerde reeks bepalingen.

Hieruit mag worden afgeleid, dat vanaf de fase van de eerste formulering tot en met 
de definitieve vaststelling van de tekst van een dorpsreglement door geen enkele betrok-
kene aan dit aspect aandacht is besteed, met als voor de hand liggende verklaring, dat 
aan een zichtbare onderverdeling in hoofdstukken of anderszins geen behoefte bestaat. 

De meeste reglementen worden slechts één keer vastgesteld. Nadien vindt daarin, in-
dien nodig, nog slechts wijziging in de zin van bijstelling, aanvulling of schrapping in 
de bepalingen zelf plaats. Zo’n wijziging heeft uiteraard geen invloed op de bestaande 
structuur van een reglement. In de spaarzame gevallen, dat een reglement met andere 
bepalingen wordt uitgebreid, worden die bepalingen, voor zover zij geen bestaande arti-
kelen wijzigen, eenvoudigweg aan het slot van het reglement toegevoegd.892 Voorbeelden 
hiervan zijn Boxtel 1657, waaraan kort na zijn vaststelling door de heer nog enkele artike-
len worden toegevoegd. Loon op Zand 1685 en Loon op Zand 1686 zijn in eerste instantie 
een integrale vernieuwing van Loon op Zand 1655, maar worden vervolgens ook uitge-
breid met een twaalftal bepalingen, die daarop ten vervolge worden aangehecht. Ook 
Hilvarenbeek 1699 overkomt dit. Na de insertie van enkele wijzigingen worden daaraan 
aan het slot nog enkele nieuwe bepalingen toegevoegd, waarna het reglement als zodanig 
opnieuw wordt vastgesteld (Hilvarenbeek 1700). 

Geen vaste praktijk zonder uitzondering geldt trouwens ook hier. In één situatie gaat 
het anders, alhoewel daarbij al direct de aantekening past, dat deze uiteindelijk niet tot 
een vastgesteld reglement heeft geleid. In april 1662 formuleert een plaatselijke oppositie 
te Deurne tegen het bestuurlijke streven van de heer het bestuur steeds meer aan zich te 
trekken een concept-reglement, dat in het najaar daarna volledig door een ander con-
cept wordt vervangen. Dat tweede ontwerp is dus geen aanvulling op het eerste, maar 
een nieuw concept, waarin de bepalingen van het eerste, soms naar strekking, zijn ge-
integreerd.

Slechts in één geval vindt, maar dan uitsluitend om politieke redenen, een zekere her-
ordening plaats. In 1662 stellen de Staten Generaal, tevens halfheer van de vrijheid Oir-
schot, een volledig door  de Raad van State voorbereid reglement voor die vrijheid vast. 
In de eerste vier artikelen worden regels gesteld voor de exclusieve competentie en de 
gehuchtgewijze samenstelling van het plaatselijke bestuur en het voordrachtrecht van de 
gehuchten ten aanzien van die samenstelling. Na een protest van de heer van particuliere 
huize over de schending van zijn aandeel in het recht op de benoeming van plaatselijke 

892  Het verschijnsel dat nieuwe bepalingen doorgaans zonder onderlinge samenhang aan het slot van een 
bestaande regeling worden toegevoegd wordt wel organische aangroei genoemd. Zie hierover Antheun Jan-
se, in een recensie van Hans van Hall, Eijsden, een vrijheid met Luikse stadsrechten (https://www. bmgn-lchr.
nl/articles/10.18352/bmgn-lchr.8524/gallery/8877/download/; geraadpleegd 29 mei 2019).  
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bestuurders worden deze artikelen met een meer evenwichtige verdeling tussen beide 
halfheren, maar zonder voordrachtrecht van de gehuchten  opnieuw vastgesteld. Dit ge-
schiedt (1664) in een afzonderlijk reglement voor alleen “het verkiesen ende aenstellen 
van de regenten”. Ook de overige bepalingen van het reglement van 1662 worden dan, 
vrijwel onveranderd, opnieuw in een afzonderlijk reglement vastgelegd.

Uit enkele reglementen uit de achttiende eeuw kan overigens worden afgeleid, dat 
vooral bij meer uitvoerige de behoefte ontstaat aan een snelle en efficiënte hanteerbaar-
heid ervan. Ook de complexer wordende inhoud van de bepalingen zal aan deze behoef-
te hebben bijgedragen. Moergestel 1713 (55 artikelen) introduceert in de gedrukte uitgave 
zonder dwingend voorschrift daartoe bij elk artikel een korte samenvatting daarvan.893 In 
Oisterwijk 1721 (66 artikelen) heeft dit nog geen vervolg. Tilburg 1732 (75 artikelen) en 
de eerste druk (1767) van Eersel, Duizel en Steensel 1767 (83 artikelen) bevatten ieder een 
artikelsgewijs geordend register. De tweede (1768) en derde (1775) druk van het laatst-
genoemde reglement bevat een alfabetisch opgezet register op trefwoorden. Voor beide 
reglementen gaat dat terug op respectievelijk artikel 74 en 82, die bij alle artikelen de 
plaatsing van een korte samenvatting dan wel de opneming van een register achter het 
reglement voorschrijven.

Het ontbreken van een zichtbare inwendige ordening betekent evenwel niet dat binnen 
de dorpsreglementen  geen sprake van een zekere ordening in de opbouw zou zijn. Dit 
blijkt, hoewel niet altijd even loepzuiver, uit de uit hun inhoud af te leiden beredeneerde 
volgorde van de bepalingen en het feit, dat bepaalde thema’s in groepen of groepjes van 
samenhangende bepalingen zijn samengebracht.

Als vuistregel kan op basis van een voorzichtige en onderling vergelijkende analyse 
worden gesteld, dat als Leitmotiv in de meeste reglementen een tweetal ordeningsmodi is 
te onderkennen. De ene richt zich op een kennelijke urgentie van te regelen zaken; bij 
de tweede, die vooral in reglementen van latere datum voorkomt, komt eerst de com-
petentie-attributie in de betrokken plaats aan de orde, waarna bepalingen over taken, 
verplichtingen en verantwoordelijkheden volgen. In dat opzicht is binnen  afzonderlijke 
reglementen wel een logisch-rationele, dus bedachte volgorde van de verschillende on-
derwerpen te onderkennen. Zo’n ordening is echter niet standaard; deze kan van regle-
ment tot reglement verschillen. In de praktijk is er ook sprake van een gemengd model.

Ter illustratie van beide modellen mag de uitwerking van een tweetal reglementen gel-
den. Voor het eerste model is dat Sint Oedenrode 1660, voor het tweede Eersel, Duizel 

893  In de dagelijkse bestuurspraktijk komt het overigens al eerder voor, dat in de tekst van een reglement 
bij elk artikel alsnog een korte samenvatting van de inhoud ervan wordt genoteerd. Zie bijvoorbeeld: BHIC, 
DB Boxtel A4.106, kopie van Boxtel 1665.

PS_LL_def.indd   351 19-11-20   13:16



352

en Steensel 1767. Het eerste reglement staat aan het begin van de Staatse reglementen, 
dat voor Eersel c.a. is het laatste. De keuze voor deze reglementen wordt vooral bepaald 
doordat zij als het ware het begin en het einde van de actieve Haagse bemoeienis met 
dorpsreglementering gedurende de gehele Staatse periode markeren. 

Overzicht 4.3

Structuur en opbouw van een tweetal dorpsreglementen

Hoofdindeling van Sint Oedenrode 1660
Artikel(en) Onderwerp
1-4  betaling van de verpondingen respectievelijk de beden
5-6  betaling van de rente op geleend geld
7-9  incasso van de landsmiddelen
11  verantwoordelijkheden van de verschillende belastingbeurders
12-13  rekening en verantwoording van de verschillende incasso’s
10, 14-32 afzonderlijke beleidsaspecten en -thema’s (buitengewone omslagen, voeren van 

processen, hoogte van vergoedingen, enzovoorts)

Hoofdindeling van Eersel, Duizel en Steensel 1767
Artikel(en) Onderwerp
1-3  samenstelling en benoeming van de schepenen
4-5  competentie van schepenen en kwartierschout
6-9  houden van rechtszittingen
10  aanstelling van rekenmeesters, zetters, borgemeesters en collecteurs
11-13  voorzieningen voor de plaats van en de convocatie tot vergaderingen; zorg voor 

de archieven 14 fiattering hoge overheid bij het aangaan van leningen, het voe-
ren van processenen en de verkoop van vroenten 

15  aanbesteding van publieke werken
16  traktementen 
17-19  bezendingen naar elders
20  vergoedingen voor bestuurlijke aangelegenheden en verrichtingen
21-24  aanbesteding van de lands- en plaatselijke belasting; collectboeken
25-33  incasso en beheer van belastinggelden
34  vergoeding voor plaatselijke functionarissen bij de uitwinning van goederen
35  tijdelijke vrijstelling van herbenoeming voor borgemeesters en collecteurs 
36-38  betalingen door en vergoeding van de borgemeesters   

39-40  rekening en verantwoording door de borgemeesters en collecteurs
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41-61  afhoren en sluiten van de rekeningen
62-63  vernieuwing van de kohieren van de verponding en beden
64-66  taken en verplichtingen van de secretaris
67-69  vertrek van personen naar en van elders (borgbrieven)
70-81  verschillende beleidsthema’s onder verwijzing naar regelgeving van de Haagse 

overheid
81-83  slotbepalingen

Beide voorbeelden maken duidelijk dat er binnen een reglement grosso modo sprake is 
van een zekere logische opbouw. Omdat deze voorbeelden zonder wezenlijk verschil in 
de uitkomst door andere zouden kunnen worden vervangen, zijn deze, met uitzondering 
van slechts enkele reglementen, richtinggevend voor de gehele Staatse periode. Zo’n uit-
zondering is door zijn afwijkende vorm bijvoorbeeld het door de Raad van State vastge-
stelde Someren 1681.894 

Uit de vele reglementen, waarin dus een logisch-rationele ordening valt te onderken-
nen, is er  overigens één uit wiens opbouw moet worden geconcludeerd, dat bij zijn 
verwoording bewust een hiërarchische volgorde in de verschillende te regelen thema’s is 
aangebracht. Dit betreft het door een advocaat als voorman van de plaatselijke oppositie 
ontworpen reglement voor Waalwijk, 1681. 

Zijn concept beslaat 49 artikelen. Kenmerkend voor dit reglement is een tweetal groe-
pen van samenhangende bepalingen, die beide door een speciaal daartoe opgenomen be-
paling (onderscheidenlijk artikel 9 en 20) worden ingeleid. Daarnaast kent het nog een 
derde groep (artikelen 25 tot en met 32) met elkaar verbonden bepalingen, waarvan de 
eerste bepaling tevens een verbindende schakel met de overige vormt. 

De artikelen1 tot en met 8 zijn gewijd aan de benoeming en bezoldiging van onder-
scheidenlijk de schepenen, borgemeesters en tienmannen. Artikel 9 bevat de inleidende 
bepaling op de taken, die door deze drie bestuursgremia tezamen behoren te worden 
verricht, waarna die taken in de artikelen 10 tot en met 18 afzonderlijk worden benoemd. 
Artikel 19 bevat een boetebepaling bij overtreding van die gezamenlijke besluitvorming. 
Artikel 20 leidt vervolgens de taken in, die uitsluitend door schepenen en borgemees-
ters tezamen dienen te worden verricht.895 Deze taken worden in de artikelen 21 tot en 
met 23 geconcretiseerd. In de daarop volgende artikelen (24-47) worden in aansluiting 

894  Zie hierover nader 9.2.24.
895  Op één punt vergist de concipiënt van dit ontwerp zich, te weten waar hij de plaatselijke rechtspraak 
tot de gezamenlijke competentie van schepenen en borgemeesters rekent. De Raad van Brabant corrigeert 
dit. Zie hierover nader 9.2.29.
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hierop verschillende bestuurlijke aangelegenheden uitgewerkt.896 De derde groep samen-
hangende bepalingen bevindt zich binnen een groep bepalingen (25-38) betreffende de 
rekening en verantwoording. In de artikelen 25 tot en met 32 wordt, met een inleiding 
daartoe in artikel 25, een verplichte indeling van de rekening in een achttal hoofdstuk-
ken voorgeschreven.  

De Raad van Brabant stelt dit reglement enigszins geamendeerd vast. Door de ingreep 
van de Raad telt het dan 46 artikelen, terwijl hij de voorgestelde structuur van het ont-
werp onverkort handhaaft. Deze structuur, feitelijk een indeling in drieën: organen, or-
ganisatie van werkzaamheden en uitvoeringsvoorschriften, is echter uniek en zonder 
navolging gebleven. Dit is mogelijk (mede) te wijten aan de omstandigheid, dat dit re-
glement slechts het korte leven van enkele maanden beschoren is geweest. 897  

4.7.1 Samenvatting en conclusie
Het bovenstaande samenvattend kan worden gesteld, dat aan de dorpsreglementen qua 
opbouw en structuur een beredeneerde inhoudelijke opzet ten grondslag ligt. Omdat 
die opzet niet in een zichtbare thematische onderverdeling is uitgewerkt, is deze op een 
basaal niveau gebleven. Aannemelijk is, dat de omvang van de reglementen aanvanke-
lijk ook geen aanleiding voor zo’n onderverdeling heeft gegeven. In enkele latere, meer 
uitvoerige reglementen wordt de bruikbaarheid bevorderd door de toevoeging van een 
samenvatting van de bepaling bij het desbetreffende artikel dan wel een artikelsgewijs 
geordend register of een register op trefwoorden.

4.8 De geldigheidsduur van de reglementen
Dorpsreglementen worden stuk voor stuk vastgesteld voor onbepaalde tijd.898 De stan-
daarduitdrukking, die terminologisch in verschillende varianten voorkomt, daarbij is 
vaak dat het reglement voor de toekomst het brengen van orde, rust en vrede beoogt.899 
Een enkele keer wordt een reglement ‘provisioneel’ vastgesteld. Dit geschiedt niet in de 

896  Deze betreffen: de vergaderplaats (artikel 24), het tijdstip van de indiening van de rekeningen, de wijze 
van het opstellen en het afhoren daarvan, alsmede de afrekening na hun vaststelling (25-38), de kosten van 
bezendingen (39), een herbergexploitatie-verbod voor de secretaris (40), een gelijkheidsbeginsel in de be-
lastingen (41), voorschriften ten aanzien van de berging van het archief, het houden van bepaalde registers 
en verstrekken van gegevens (42-46), het salaris van de secretaris (47). De twee slotartikelen bevatten ach-
tereenvolgens het voorschrift tot registratie en jaarlijkse publicatie (48) en een boete bij overtreding (49).
897  Zie 9.2.29.
898  Zie voor de in dit onderdeel genoemde voorbeelden en andere vergelijkbare casusposities Deel II van 
deze studie bij de hierin voor de desbetreffende dorpen weergegeven genese van de reglementen.   
899  Beide behelzen juridische principes, die in het hedendaagse Nederlandse recht nog steeds zijn vastge-
legd: de artikelen 4 (De wet verbindt alleen voor het toekomende en heeft geene terugwerkende kracht) en 5 
(Eene wet kan alleen door eene latere wet, voor het geheel of gedeeltelijk, hare kracht verliezen) van de Wet 
van 15 mei 1829, houdende algemeene bepalingen der regelgeving van het Koningrijk, Staatsblad 1829, 28.
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betekenis dat het reglement slechts tijdelijk wordt vastgesteld, bijvoorbeeld totdat het 
beoogde effect is bereikt, maar dat de vaststellende autoriteit zich de verandering of in-
trekking van dat reglement voorbehoudt.

In het algemeen kan dus worden gezegd, dat een reglement in strikt juridische zin 
blijft gelden tot het wordt ingetrokken dan wel door een andere voorziening wordt ver-
vangen. Het besef van tijdelijkheid komt duidelijk naar voren in een omschrijving, zoals 
in Breugel 1671. Artikel 22 gelast iedereen om dat reglement punctueel na te komen tot-
dat het wordt ingetrokken. Om plaatselijk blijvende bekendheid te waarborgen bevatten 
veel reglementen een voorschrift tot registratie ter secretarie en jaarlijkse publicatie.900 
Die registratie en jaarlijkse publicatie zijn dus enkel bedoeld om het reglement in herin-
nering en de daarbij betrokkenen ‘bij de les’ te houden, dus geen (absolute) voorwaarde 
voor de geldigheidsduur van het reglement.901  

Intrekking van gehele reglementen zonder vervangende voorziening is niet aangetroffen, 
wel komt partiële verandering of aanvulling voor, een enkele keer ook partiële intrek-
king. Reglementen kunnen ook in de loop der tijd sleets worden en daardoor in onbruik 
of zelfs in vergetelheid raken. De duidelijkheid die een reglement bij zijn inwerkingtre-
ding beoogt te bieden, betekent immers dat het, als het niet meegroeit met nieuwe ont-
wikkelingen, mettertijd alleen maar belemmerende verstarring oplevert, met de kans op 
sleetsheid tot gevolg. Op basis van de in Deel II omschreven genese van de onderschei-
den reglementen bestaat de indruk, dat deze situatie echter relatief weinig voorkomt. 
Men zoekt bij nieuwe behoeften vaak de zekerheid van een partiële wijzing, hetgeen er 
op wijst dat het reglement als zodanig nog steeds wordt gepraktiseerd.  

Een ander aspect van partiële veroudering van een reglement kan ontstaan door nieuwe re-
gelgeving van de Haagse overheid, in het bijzonder regelgeving, die voor alle plaatsen in de 
Meierij geldt. Bij deze regelgeving worden nimmer reglementen van afzonderlijke plaatsen 
gewijzigd of nadrukkelijk aangepast. Niettemin is het gevolg hiervan, dat zo’n reglement 
op zich ongewijzigd blijft, maar wel op dat nieuwe punt feitelijk zijn werking verliest. Het 
is mede op grond van dit aspect, dat de Leen- en Tolkamer in 1765 bij de Raad van State 
pleit voor een totale herziening van het uit 1662 stammende en door nieuwe Haagse regel-
geving sterk verouderde reglement voor Eersel, Duizel en Steensel.902

Hoe men in de praktijk  omgaat met een reglement - naar de letter toepassend , interpre-
terend dan wel omzeilend - ligt primair bij de politiek-bestuurlijke krachtsverhoudingen 

900  Zie 7.5.2.
901  Hierin verschilt het dorpsreglement met de in een ‘reglementsvorm’ gegoten plaatselijke jaargeboden. 
Zie herover 4.10.4.  
902  Zie nader 9.2.7.

PS_LL_def.indd   355 19-11-20   13:16



356

ter plaatse, de situatie van het moment en de slagvaardigheid en effectiviteit van hoger 
toezicht op die uitvoering. Aan de formele werkingsduur van het reglement doet dit op 
zich evenwel weinig af. In het algemeen blijven eenmaal vastgestelde reglementen for-
meel van kracht tot de veranderingen in de bestuursorganisatie van de gemeenten vanaf  
de tijd van de Bataafse Republiek (1795).903 Illustratief daartoe, is dat Tilburg 1732 nog in 
1788 in een afzonderlijke uitgave van 150 oplagen wordt herdrukt, terwijl dat reglement 
in 1794 door de vorster officieel wordt afgekondigd.904  

Het langdurige werkingsbereik blijkt duidelijk uit de gevallen, waarbij later de toepas-
sing, bijstelling of vervanging van een eerder vastgesteld reglement aan de orde komt. 
Dit komt ook vele jaren na de oorspronkelijke vaststelling van het reglement voor. Hier 
wordt volstaan met het noemen van enkele voorbeelden met betrekking tot de toe-
passing van een bestaand reglement dan wel de vervanging van een bestaand door een 
nieuw reglement, omdat juist bij opeenvolgende regelgeving de continuïteit nadrukke-
lijk aan de orde is.905 Deze voorbeelden zijn trouwens niet gekozen op basis van enig in-
houdelijk belang, maar alleen om op basis van het tijdstip ervan de lange werkingsduur 
van reglementen te laten zien.  

Bij de vaststelling van het reglement voor Waalwijk (1682) hebben de Staten Generaal 
bepaald, dat men zich te Waalwijk primair heeft te houden aan de bestaande bestuurlij-
ke praktijk èn het reglement van 1 april 1660. Na bijna een eeuw, in 1767 ontstaat bij het 
hanteren van dat dus nog steeds vigerende dorpsreglement over die passage onduidelijk-
heid bij de Leen- en Tolkamer. Op haar verzoek laat de Raad van State weten, dat met 
dat reglement van 1660 alleen het reglement op de politieke reformatie en geen ander is 
bedoeld.906 Met een verzoek van de schepenen van Loon op Zand om salarisverhoging 
stemmen de Staten Generaal in 1786 in door aanpassing van artikel 1 van het dan net een 
eeuw oud zijnde - het dateert van 1686 - dorpsreglement.907 In Haaren ontstaat in 1779 
onzekerheid omtrent de wijze van toepassing van de periodieke borgemeesterskeuze, zo-
als voorgeschreven in artikel 1 van het reglement van 1703. Op verzoek van de plaatse-
lijke regenten geven de Staten Generaal in 1780 uitsluitsel.908 Ook de al eerder vermelde 

903  Zie hierover: Alberts, De geboorte en groei van de Nederlandse gemeente, 101-107; De Vries en Van Poel-
je, Bronnen tot de kennis van de gemeentewet; meer specifiek voor de Meierij: Van Asseldonk, De Meierij,  
80-82 en 349-352.
904  Zie 9.2.26.
905  De toepassingsvoorbeelden zijn uitsluitend ontleend aan de bemoeienis van de Haagse overheid. Dis-
cussies hierover, die niet verder zijn gekomen dat de plaatselijke krachtsverhoudingen zijn niet benoemd.  
In deze studie is de dagelijkse toepassing van de reglementen, die niet uitmondt in een concrete bijstelling 
ervan, niet op uitputtende wijze gevolgd.
906  Resolutie Raad van State van 13 juli 1767. Kopie hiervan in BHIC, LTK 68.
907  Resolutie Staten Generaal van 6 april 1686. Kopie hiervan in BHIC, LTK 77.
908  Resolutie Staten Generaal van 5 mei 1780. Kopie hiervan in BHIC, LTK 74.
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wijzigingen op Hilvarenbeek 1699/1700 in 1784 en op Oirschot 1664 I in 1791 verdienen in 
dit verband te worden vermeld.909

Voor wat betreft de vervanging van een geheel reglement kan eerst verwezen worden 
naar het in 1661 vastgestelde en in 1668 door gedeeltelijke intrekking bijgestelde regle-
ment voor Hilvarenbeek. Een nieuwe discussie leidt in 1699 tot een nieuw reglement, 
bij de voorbereiding waarvan als een der uitgangspunten geldt, dat het zo veel mogelijk 
op basis van het vigerende wordt geformuleerd. Op onderdelen aangepast wordt dat in 
1700 opnieuw vastgesteld.

Een andere voorbeeld is het in 1662 vastgestelde reglement voor Eersel. In 1749 is dat 
nog in gebruik, maar nadien wordt in een bestuurscrisis geconstateerd dat dat in verge-
telheid is geraakt. Daarop wordt in 1767 een nieuw reglement vastgesteld, waarbij na-
drukkelijk het reglement uit 1662 wordt ingetrokken.910  

Saillant is de situatie te Moergestel. Het in 1658 door de heer en nadien door de Raad 
van Brabant vastgestelde reglement wordt nog toegepast in het jaar waarin (1711) de dis-
cussie over een nieuw reglement een aanvang neemt. Het nieuwe reglement (1713) neemt 
echter niet in alle opzichten de plaats in van het oude. Daaruit vloeit een conflict en een 
proces voor de Raad van Brabant voort, waarbij dan blijkt dat het oude reglement op 
die punten nog doorwerkt.

Naast bovenstaande voorbeelden is de lange geldigheidsduur van de reglementen ook af 
te lezen uit de gevallen, waarbij van het reglement sprake is zonder dat wijziging of in-
terpretatie ervan op de agenda staat. Zo beroept in 1762 een groot aantal inwoners van 
Oisterwijk zich in een geschil met het bestuur op artikel 60 van Oisterwijk 1721. 911 In 
een kwestie over de schouw brengt de drossaard van Boxtel in 1762 bij de Staten Ge-
neraal het dan bijna een eeuw oud zijnde Boxtel 1665 in.912 Op hetzelfde reglement be-
roepen de borgemeesters, armmeesters en negenmannen, mede namens een “zeer groot 
getal der notabelste ingezetenen van Boxtel zich bij de Raad van State in een kwestie 
tegen de drossaard en schepenen.913 In een zaak over de benoeming van een kerkmees-
ter beroep te heer van Nieuwkuijk zich in 1772 bij de Raad van State op het reglement 
voor die plaats.914 In 1787 bepleit een groot aantal inwoners van Tilburg met referte aan 

909  Zie hierover hiervoor, alsmede 9.2.11 en 9.2.18.
910  Tegenover deze bestuurlijke vergetelheid staat trouwens tegelijkertijd het feit, dat een plaatselijke op-
positie juist zeer wel op de hoogte van dat reglement is. Zie over beide aspecten 9.2.7.   
911  BHIC, Resoluties Staten Generaal 100, fo. 378, d.d. 26 mei 1762 en 101, d.d. 7 maart 1763..
912  BHIC, Resoluties Staten Generaal 100, fo. 167-168, d.d. 10 maart 1762, 387, d.d. 1 juni en 712, d.d. 
26 oktober.
913  NA, RvSt 352, fo. 1146v-1149v d.d. 5 augustus 1784.
914  NA, RvSt 327, fo. 709r-710r, d.d. 3 augustus 1772.
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Tilburg 1732 bij de Staten Generaal om een zeker besluit van het plaatselijk bestuur on-
gedaan te maken.915 

4.8.1 Samenvatting en conclusie
Eenmaal vastgestelde reglementen blijven in principe gelden, tot zij nadrukkelijk wor-
den ingetrokken. Reglementen kunnen op den duur tot ongewenste verstarring en daar-
mee tot sleetsheid leiden. Dit kan dan weer uitmonden in een al dan niet opzettelijke 
non usus van het reglement. Daartegenover staat echter een veelheid van gevallen, waarin 
de weg wordt gekozen van een partiële wijzing. Dit doet zich tot aan het einde van Re-
publiek voor. 

4.9 Dorpsreglementen en heerlijkheden      
De gemiddelde gang van zaken bij de verwerving van een dorpsreglement is een plaat-
selijk initiatief, dat ter beoordeling en vaststelling aan een der instituties van de Haagse 
overheid wordt gezonden. Omdat de werkelijkheid zich bijna nooit langs het kortste 
traject, de rechte lijn beweegt, bestaan op dit eenvoudige model tal van modaliteiten en 
variabelen. Anders gezegd, elk reglement heeft zijn eigen wordingsdynamiek.

Eén van die variabelen is de situatie, waarbij de Staten Generaal niet het directe opper-
gezag over een plaats hebben, maar een heer van particuliere huize dat uitoefent. Elders 
is uiteengezet in welke mate dat in de Meierij aan de orde is en welke fluctuaties daarin 
zijn te onderkennen.916  

Voor wat betreft de totstandkoming van dorpsreglementen is het in de beginjaren voor-
al de Raad van Brabant, die wordt benaderd met verzoeken om vaststelling van een re-
glement, dat door een plaatselijke heer is geïnitieerd en vastgesteld. Die verzoeken gaan 
overigens niet van de heer zelf, maar van anderen uit de desbetreffende plaatsten uit. 
(Boxtel 1657/1661; Moergestel 1658). Voor de Raad is zo’n eerdere vaststelling geen belet-
sel.917 Nadien zijn het wisselend de Staten Generaal en de Raad van State die bij ‘heer-
lijke’ dorpsreglementen zijn betrokken. 

In 1663 trekt, zoals elders verder wordt uiteengezet, de Raad van State een duidelijke 
streep: reglementen dienen de soevereiniteit van de Staten Generaal te respecteren en 
mogen derhalve niet in strijd zijn met Haags beleid, met als consequentie dat alle regle-

915  BHIC, Resoluties Staten Generaal 126, fo. 742-743, s.s. 12 juli 1787. 
916  Zie 4.9 en 3.3.10.7.
917  Zie hierover 9.2.4 en 9.2.15. De laatste keer dat de Raad van Brabant zich met een reglement bemoeit 
is in 1681 met een reglement voor de vrijheid, tevens heerlijkheid Waalwijk. In 1682 verbieden de Staten 
Generaal die Raad elke directe bemoeienis met bestuurlijke aangelegenheden. Zie uitgebreider 9.2.29. Dat 
verbod is echter van algemene strekking en heeft dus als zodanig niet te maken met het zijn van heerlijk-
heid van Waalwijk.   
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menten, ook die van de heerlijkheden hogere goedkeuring vereisen.918 Opmerkelijk is, 
dat in de zelfde periode de vrouwe van Sint-Michielsgestel op eigen gezag een reglement 
voor die plaats vaststelt en zich daarbij nadrukkelijk de bevoegdheid tot verandering en 
uitleg voorbehoudt.919 De enige beperking, die zij zich stelt, is dat dit tot voordeel van de 
heerlijkheid en haar ingezetenen moet strekken. Zij wordt daarin door de Haagse over-
heid ongemoeid gelaten. In een poging bij de Staten Generaal om de vaststelling van een 
oppositioneel reglement voor de heerlijkheid Berlicum tegen te houden, beroept de heer 
van die heerlijkheid zich in 1701, onder verwijzing naar die handelwijze van genoemde 
vrouwe, op de hem exclusief toekomende bevoegdheid om reglementen vast te stellen. 
Omdat dit reglement om andere redenen uiteindelijk niet tot stand komt, is de reactie 
daarop van de Staten niet bekend. 

In 1732 wordt door de Leen- en Tolkamer geconstateerd, dat er reglementen door 
plaatselijke heren in strijd met voornoemd voorschrift van 1663 zijn vastgesteld. De 
Raad van State geeft hierop die Kamer opdracht dit nader te onderzoeken.920 Dit leidt 
echter niet tot een rapportage van de Kamer. Waarom is niet bekend. De bestaande door 
alleen heren vastgestelde reglementen, die aanleiding zijn voor de onderzoeksopdracht 
(Sint-Michielsgestel 1663 en Drunen 1679) blijven onverkort gehandhaafd. Andere op ei-
gen gezag vastgestelde reglementen (Boxtel 1692 en Asten 1719) blijven ook ongemoeid. 
De reden hiervoor is waarschijnlijk bij de eerste twee, dat zij geen bepalingen bevatten, 
die in strijd zijn met de (financiële) voorschriften van de Haagse overheid. Mogelijk 
geldt hetzelfde ook voor de twee laatst genoemde. Uit niets blijkt overigens, dat deze 
überhaupt bij de Leen- en Tolkamer bekend zijn.921  

In de praktijk blijken de plaatselijke heren lang niet altijd dezelfde betrokkenheid bij 
de wording van dorpsreglementen te hebben. Grofweg kunnen daarbij de volgende ge-
vallen worden onderscheiden: de heer neemt zelf een initiatief, pleegt een interventie op 
een initiatief van anderen, reserveert de bevoegdheid tot de vaststelling voor zichzelf of 
reageert pas achteraf, dus na de vaststelling van het reglement door een ander (hoger) 
gezag.

In onderstaand overzicht is in alfabetische volgorde per betrokken heerlijkheid in die 
verschillende situaties aangegeven welke rol de plaatselijke heer bij het streven naar een 
reglement heeft gespeeld. Dit overzicht gaat ten koste van detaillering en nuance. Voor 

918  Zie 4.11.4. 
919  Zie 9.2.22.
920  Zie voor de details 3.3.10.8.
921  De onderzoekfocus is conform de opdracht beperkt tot het aangehaald worden van die reglementen 
in de plaatselijke rekeningen als grond voor de verantwoording bij uitgaven. Indien dit niet is geschied en 
deze reglementen niet anderszins aan de Kamer zijn aangemeld, dan zijn deze formeel dus onbekend bij de 
Kamer. Vergelijk ook de door de Kamer te betrachten lijdelijkheid bij haar toetsing van de plaatselijke re-
keningen. Zie hierover 3.3.10.2.
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beide laatste aspecten wordt verwezen naar de beschrijving van de genese van de desbe-
treffende reglementen in Deel II.

Overzicht 4.4

Betrokkenheid van plaatselijke heren bij de totstandkoming van dorpsreglementen 

Toelichting: de aard van de betrokkenheid wordt aangegeven met ‘X’. Onder vaststelling wordt de formele vaststelling van 

een reglement verstaan. Indien de heer alleen het concept ter fine van fiattering door de Haagse overheid vaststelt, is dat 

met een ‘X c’ aangegeven. Een ‘c’ in de kolom Haagse overheid duidt aan, dat het aangeboden concept door het aangege-

ven orgaan niet is vastgesteld.

Legenda: RvBr = Haagse Raad van Brabant; RvBrB = Brusselse Raad van Brabant; RvSt = Raad van State; SG = Staten 

Generaal; c = concept; ca. = circa.

Heerlijkheid ja(a)r(en)   Betrokkenheid 
     heer Haagse overheid
       
  initiatief interventie vaststelling achteraf vaststelling
Asten 1663/6 - X X c - RvSt

 1719 X - X - -

Berlicum 1689 X - X c - -

 1701 - - - X SG c 

Boxtel 1634 - - - - RvBrB

 1657 X - X - -

 1661 - X - - RvBr

 1665 - - - - SG

 1692 X - X - -

Drunen 1666 X - c - -

 1679 - - X - -

Geffen 1702 - - - - RvSt c

Hilvarenbeek 1627 - - - - RvBrB

 1649 - - - - RvBr
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 1657 - - - - SG

 1661/8 - - - X RvSt

 1699/0 - - - - RvSt

Kessel              ca.  1705 - - - -  -

Loon op Zand 1655 X - X - -
 1685/6 X - X - SG

Moergestel 1658 X - X - RvBr

 1713 - - - - RvSt

Nieuwkuijk 1726 - - - - RvSt

Nuland 1693 X - X c - SG c

Oirschot 1654 - - - - SG
 1662 - - - X SG
 1664 X - - - SG

St. Michielsgestel 1663 - - X - -

Tilburg 1688 - - c - -
 1723 - - c - -
 1732 - X X X (1761) RvSt

Valkenswaard 1693 - X - -  -

Waalwijk 1663 - - - - RvBr

 1681 - - - -  RvBr

 1682 - X - -  SG

Elders is al de allengs afkalvende bestuurlijke invloed van particuliere heren in de eigen 
heerlijkheden benoemd.922 Het zijn uiteindelijk steeds de Staatse organen, die de gren-
zen van hun autonomie en Freies Ermessen bepalen. Dit manifesteert zich niet alleen in 
generieke maatregelen en regelgeving, die voor alle plaatsen in de Meierij, en ‘dus’ ook 

922  Zie 2.2.3.5.
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voor de heerlijkheden gelden, maar ook in concrete maatregelen en regelgeving voor 
specifieke heerlijkheden.

Het laatste laat zich illustreren aan de hand van de tekst van enkele dorpsreglementen, 
waartoe aanvankelijk door de plaatselijke heer het initiatief is getroffen, maar nadien ter 
fiattering aan ‘Den Haag’ is voorgelegd. Het directe gevolg van deze gang van zaken laat 
zich uit de tekstontwikkeling van zo’n reglement aflezen. 

Een voorbeeld hiervan is een opeenvolgende trits van inhoudelijk sterk samenhangende 
reglementen voor Boxtel. Het initiële reglement is in 1657 vastgesteld door de plaatselijk 
heer, een opeenvolgend in 1661 door de Raad van Brabant, terwijl in 1665 een derde door 
de Staten Generaal wordt vastgesteld.923 Kenmerkend voor deze trits is, dat de bevoegd-
heid tot vaststelling van het voorafgaande reglement door een opvolgend orgaan nim-
mer wordt betwist of anderszins ter discussie wordt gesteld en dat elk betrokken orgaan 
zichzelf bevoegd acht om tot vaststelling over te gaan.924Uit verschillende momenten van 
de opeenvolgende ratificatieprocedures bij zowel de Raad van Brabant als de Staten Ge-
neraal blijkt, dat de autoriteit van de heer niet privilegieert, maar dat hij in feite ‘slechts’ 
een van de betrokken partijen voor het forum van de hoge overheid is. Zo moet hij er 
expliciet voor pleiten om te worden gehoord en zich verdedigen tegen aantijgingen van 
plaatselijke functionarissen.925

Boxtel 1657 kent op een totaal van 32 artikelen een vijftiental bepalingen, die als het 
ware ‘doordrenkt’ zijn van de autoriteit van de plaatselijke heer. In het door de Raad 
van Brabant vastgestelde reglement wordt dat grondig gewijzigd, een wijziging, die in 
de versie van de Staten Generaal onverminderd doorklinkt. In onderstaande tabel is dit 
nader uitgewerkt. 

923  Zie voor deze samenhang 8.3.5, in het bijzonder Tabel 8.1.
924  Voor de Raad van Brabant is dat opmerkelijk te noemen, omdat deze aanvankelijk door de Staten Ge-
neraal tot de procedure wordt geroepen, zie 9.2.4.
925  Voor de details 9.2.4.
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Overzicht 4.5a

De ‘ontheerlijking’ van de redactie van Boxtel 1657 bij latere ratificaties  
door hoger Staats gezag

Toelichting: in deze tabel zijn de meest in dit opzicht relevante bepalingen benoemd; per artikel zijn de desbetreffende rele-

vante frases aangehaald; indien een frase meer dan eens in een bepaling voorkomt is dit met ‘(aantal x)’ aangegeven; indien 

een frase zonder meer is vervallen, wordt dit met: ‘(vervallen)’, aangegeven; zie voor de volledige context van deze bepalin-

gen 10.2.4. 

Boxtel 1657 
3 Ordonneren (Wij) onsen 

secretaris
4 willen en begeren Wij
6. Wijders ordonneren Wij
11 advis ende goetvinden van 

Ons en Onsen drossart

13 onsen drossart (2x)
14 ordonneren Wij Onsen 

drossart
15 onse schepenen en borge-

meesteren.
17 ordonneren Wij onsen of-

ficier
19 statueren Wij
21 verbieden Wij

22 ordonneren Wij Onsen 
drossaaerdt, schepenen 
ende h.geestmeesters

23 onsen drossart ende schepe-
nen

25 ordonneeren Wij dit bij 
ons gemaeckt reglement 
onse voors. baronnije

30 onsen drossaert
31 Wij verclaeren

Boxtel 1661
3 is geraemt ende goedtge-

vonden den secretaris
5 Item dat
7 Wijders dat
10 advies ende goedtvinden 

van den drossaert (en an-
dere functionarissen)

12 Den drossaert (1x)
13 (vervallen) den voors. dros-

sart
14 de schepenen ende borge-

meesteren
16 Wordt goedgevonden den 

drossaert
18 Is goetgevonden
20. dat egeene goederen (…) 

sullen mogen verkogt (…) 
worden

21. Is goedtgevonden den dros-
saerdt, schepenen ende 
h.geestmeesters

22. den drossaert ende sche-
penen

[ontbreekt]

[ontbreekt]
30. Item dat

Boxtel 1665
3 is geraemt ende goetgevon-

den den secretaris
5 Item dat
7 Wijders dat
12 advis ende goetvinden van 

den drossaert (en andere 
functionarissen)

14 Den drossaert (1x)
15 (vervallen) den drossaert

16 de schepenen ende borge-
meesteren

18 Werdt goedgevonden den 
drossaert

20 Is goetgevonden
23 dat egeene goederen (…) 

sullen mogen verkogt (…) 
worden

24 Is goetgevonden den dro-
saerdt, schepenen ende 
h.geestmeesters

25 den drossart ende schepenen

[ontbreekt]

[ontbreekt]
34. Item dat
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Nauw gelieerd aan Boxtel 1657 is het door de heer van Moergestel in 1658 vastgesteld re-
glement.926 Ook dat reglement maakt, dan op basis van een voorstel van de inwoners dat 
onverkort is afgeleid van de door de heer vastgestelde regeling, een ratificatiegang naar 
de Raad van Brabant. De tekst van het reglement van de heer is niet aangetroffen, zo-
dat deze niet rechtstreeks met Boxtel 1657 kan worden vergeleken. Uit de door de Raad 
van Brabant vastgestelde versie is niettemin te herleiden, dat óók het reglement van de 
Moergestelse heer vóór fiattering door de Raad een redactionele vertaalslag heeft onder-
gaan. De slotbepaling, artikel 28, bevat de frase “Ende opdat niemant eenige ignorantie 
en hebbe te pretenderen, ordonneeren wij (enz.)”.927 Deze frase is direct te koppelen aan 
Boxtel 1657/25 928, zodat feitelijk is uit te sluiten dat deze uit de koker van de Raad van 
Brabant komt. Aannemelijker is daarentegen, dat deze bij de revisie over het hoofd is ge-
zien, waardoor de oorspronkelijke frase derhalve per abuis is blijven staan.  

Dit zijn trouwens ook de twee enige voorbeelden, waarbij in de redactie van een aan-
vankelijk  door een particuliere heer vastgesteld reglement zo’n ‘ontheerlijking’ zicht-
baar is. Een derde casus betreft nog de trits Loon op Zand 1655, 1685 en 1686. Andere door 
een particuliere heer vastgestelde reglementen, zoals Sint-Michielsgestel 1663 en Drunen 
1679929, zijn nimmer door hoger Haags gezag vastgesteld.

Het eerste reglement voor Loon op Zand wordt in 1655 vastgesteld door de plaatse-
lijke heer. Hoewel daarbij wel hogere goedkeuring van de Staten Generaal aan de orde 
is geweest, is deze uiteindelijk niet aangevraagd. Het initiatief van het tweede is afkom-
stig van twee ooms als voogden van diens dan nog onvolwassen zoon (1685). Deze leg-
gen hun reglement wel aan de Staten Generaal ter fiattering voor (1685).930  Deze geven 
daarop die gevraagde toestemming. In het volgende overzicht zijn de relevante passages 
uit deze reglementen samengevat. 

926  Zie voor deze samenhang 8.3.6., in het bijzonder Tabel 8.2 en voor de wording van Moergestel 1658 
9.2.15.
927  Zie voor de volledige tekst 10.2.15.
928  Voor de details van laatstgenoemde bepaling: 10.2.4.
929  Zie daartoe 3.3.10.8, alsmede onderscheidenlijk 9.2.22 en 9.2.6.
930  Zie voor de wording van deze reglementen 9.2.13.
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Overzicht 4.5b

De ‘ontheerlijking’ van de redactie van Loon op Zand 1655 bij latere 
renovatie en ratificatie

Legenda: indien een frase meer dan eens in een bepaling voorkomt is dit met ‘(aantal x)’ aangegeven; ongen. = ongenum-

merd.

Heer 1655
1 onse wethouderen
2 verbieden wij 
 onse wethouderen 
 onsen drossaert
3 onsen drossaert
4 onsen drossaert 
 bij ons (…) te autoriseren 

5 sijnde (…) onse intentie
     onse ordonnantie
6 ordonneeren wij 
 daartoe bij ons te commite-
   ren
11 van onsen voors. dorpe (2x) 

 aan de welcke wij belasten 
ordonneeren wij 

 onse wethouderen
12 van onsen voors. dorpe

 --

Eerste slotbepaling 
ongen. 
 Wij ordonneeren 

onse officieren ende wet-
   houderen
     administrateur onser goede-
   ren tot Loon
 Wij bij dezen authoriseeren 

Heer 1685 
1 de wethouderen
2 verbieden wij 
 de wethouderen
 onsen drossaert
3 onsen drossaert
4 onsen drossaert
 bij ons (…) te authoriseren
  
5 sijnde (…) onse intentie
 onse ordonnantie
6 ordonneren wij
 daartoe bij ons te commit-
   teren
12 van de voorsschreven/voor-
   nomde dorpe (2x) 
 [ontbreekt] 
 sullen 
 onse wethouderen
13 van den voornoemde.dorpe

--
       

24

 wij ordonneeren 
 de officieren ende wethou-
   deren  
 administrateur van onse
   neve goederen tot Loon
 wij bij desen autoriseren  

Staten Generaal 1686
1 de Wethouders
2 wert verboden
 de Wethouderen
 den Drosaert
3 Onsen Drossaert
4 den Drossaert
 by Ons te (…) te 
   authoriseren
5 sijnde (…) Onse intentie
 dit Reglement
6 soo sal
 daer toe by Ons te 
   commiteren
12 van den voorschreeven Dor-
   pe (2x)
 [ontbreekt]
 sullen
 Onse wethouderen
13 van den voorschreeven Dor-
   pe
22 Octroy daar toe van Ons te
   verkrijgen

24

 sullen 
 --         
 
 administrateur van des Hee-
   ren Goederen tot Loon
 Wij by desen authoriseren
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De voogden nemen in 1685 de bepalingen van Loon op Zand 1655 grotendeels met hun 
oorspronkelijke redactionele ‘heerlijke’ signatuur over.931 Daarentegen onthouden zij 
zich in de bepalingen, die zij daaraan toevoegen (de artikelen 14 tot en met 24) van een 
dergelijke signatuur. In de procedure van goedkeuring bij de Staten Generaal heeft nog 
verdere ‘ontheerlijking’ plaats, zij het niet consequent: diverse artikelen ontspringen die 
dans. Die vertaalslag vindt naar alle waarschijnlijkheid plaats in de fase van advisering 
door de Raad van Brabant over het reglement. Daarnaast wordt een artikel 25 toege-
voegd, waarin de Staten Generaal zich ook in termen van “Wy” en “by Ons” bepaalde 
bevoegdheden voorbehouden. Het gevolg hiervan is, dat in dit reglement deze termen 
in een dubbele betekenis voorkomen, te weten als verwijzing naar bevoegdheden van de 
plaatselijke heer zowel als naar die van de Staten Generaal als hoogste staatsorgaan. Ove-
rigens is niet gebleken dat dit tot problemen bij de uitvoering heeft geleid. 

Al met al kan worden gesteld dat in de overgang van Loon op Zand 1655 naar 1685 eni-
ge en van 1685 naar 1686 verdere, maar mogelijk per abuis geen volledige ‘ontheerlijking’ 
plaats heeft.932 

4.9.1 Samenvatting en conclusie
In vrijwel de gehele periode van deze studie is waar het om heerlijkheden gaat in een 

931  Zie verder over de wording van dit reglement 9.2.13.
932  Een andere verklaring zou zijn, dat in het handhaven van deze termen een overgang van heerlijke be-
voegdheden naar de Staten Generaal zou kunnen of moeten worden gelezen. Dat zoiets beoogd zou zijn, is 
echter verre van aannemelijk, omdat de procedure bij de Staten Generaal er vanuit die Staten vooral op is 
gericht  om de relatie tussen de bevoegdheden van de plaatselijke heer en die van de Staten Generaal helder 
te krijgen (zie hierover 9.2.13), er op dat moment geen actuele, laat staan opportune reden is voor de Staten 
Generaal om zo’n overgang te willen bewerkstelligen en dit bovendien ongetwijfeld tot een confrontatie met 
de plaatselijke heer en dus een procedure tussen hen beiden aanleiding zou hebben gegeven. 

 onsen drossaert ende sche-
   penen
 
 

Tweede slotbepaling
ongen.      

onser ordonnantie 
t’onser beliefe ende goet-

   duncken 

 drossaert ende schepenen  

 behoudende aan ons
  
 naar onse geliefte (…)  

  authoriseeren 

ongen.  
 onser ordonnantie   

t’onser beliefte ende goed-
   duncken

 den Drossaert ende Schepe-
   nen
 behoudendende (…) aan
   Ons
 na Onse geliefte (…) autho-
   riseren

 25.

 hebben Wy de Supplianten
 by Ons (…) geëmaneerd  
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meerderheid van gevallen bij het streven naar een dorpsreglement wel een vorm van 
betrokkenheid van plaatselijke heren te onderkennen. Die vorm varieert van geval tot 
geval.  Voor wat betreft de autonome vaststelling van reglementen vindt er wel een dras-
tische verschuiving naar de Haagse bestuursorganen plaats. In dat opzicht boet het gezag 
van de plaatselijke heren aanmerkelijk in. Waar particuliere heren eigener autoriteit re-
glementen vaststellen, gaat die autoriteit teloor op het moment dat organen van de hoge 
overheid bij (nadere) ratificatie worden betrokken. 

4.10 Dorpsreglementen en dorpsregelgeving

4.10.1 Inleiding
Het dorpsreglement kan vooral door zijn veelzijdigheid worden beschouwd als een bij-
zondere vorm van de voor een plaats geldende regelgeving. 933 In die vorm is het oor-
spronkelijk, zij het dat het zich uiteraard, naast de creatie van nieuw recht, ook voegt 
naar geldende Haagse regelgeving en bestaande plaatselijke regelgeving bevestigt door 
deze als het ware te absorberen.

4.10.2 Dorpsregelgeving
Het begrip ‘dorpsregelgeving’ kan worden omschreven als het geheel van de rechtsregels, 
die aan het bestuur van een lokale gemeenschap en diens taken (afdwingbaar) richting be-
ogen te geven, in hedendaagse termen: van wetten tot beleidsregels. Deze regels omvatten 
derhalve alle voorschriften, ongeacht de regelgevende autoriteit en de aard van die regel-
geving. De reikwijdte van die duiding kan vanuit verschillende kanten worden benaderd. 

In strikte zin is dorpsregelgeving alle regelgeving, die op basis van door een hoger gezag 
(plaatselijke heer, hertog of Staatse overheid) toegekende bevoegdheid binnen de structuur 
en organisatie van de lokale entiteit tot stand komt, kortom regelgeving door de (represen-
tanten van de) lokale gemeenschap zelf. Los van de plaatselijke goedkeuringsprocedures 
zijn de jaargeboden (keuren en breuken) en afzonderlijke door daartoe bevoegde bestuur-
ders al dan niet in overleg of overeenstemming met de bestuurden getroffen besluiten (re-
soluties en ordonnanties) de meest in het oog vallende verschijningsvormen. 

Daarnaast kan dorpsregelgeving vanuit het perspectief van een dorp worden beschouwd 
als het geheel van regels dat voor die plaatselijke entiteit geldt, waarbij het niet alleen de 
op grond van eigen autonomie binnen die entiteit zelf vastgestelde regels omvat, maar ook 

933  Andere auteurs, zoals Coopmans in ‘De betekenis van de gemeynten’ , 139 en 144, gebruiken als sy-
noniem de term ‘dorpswetgeving’. Aan het gebruik van de enkelvoudige term ‘dorpsregelgeving’ als samen-
vattend begrip voor de voor een plaats geldende voorschriften wordt in deze studie door zijn open, minder 
strikt descriptieve omschrijving van de aard van de betrokken regels de voorkeur gegeven boven het en-
kelvoudige begrip ‘wetgeving ’ of het dubbele, maar taalkundig enkelvoudige begrip ‘wet- en regelgeving’. 
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alle door een hogere overheid voor haar uitgevaardigde regels. Bij dat laatste is niet van be-
lang of die regels uitsluitend voor alleen een bepaalde entiteit zijn vastgesteld (een besluit 
van de hoge overheid voor één enkele plaats) of door hun algemene gelding óók voor die 
entiteit gelden (zoals het meergenoemde Reglement op de politieke reformatie). Ten slotte 
is er nog de categorie van plaatselijk gewoonterecht, de costumen.

In de praktijk van alledag kan worden geconstateerd, dat specifiek op één dorp toegesne-
den besluiten van een hogere overheid uit verschillende bewegingen tot stand kan komen. 
Het kan zijn dat die overheid rechtstreeks ingrijpt in plaatselijke geschillen. Ook komt het 
voor dat dergelijke besluiten voortkomen uit voorstellen en initiatieven van actoren uit de 
betrokken dorpsgemeenschap zelf. Als zodanig kan voor en vanuit de lokale entiteit een 
bevoegdheid tot initiatief worden onderkend, waarvan geregeld gebruikt wordt gemaakt. 
Gebruik van die bevoegdheid behoeft niet per se van het formele dorpsbestuur afkomstig 
te zijn. Naast een voltallige regering kunnen - om slechts enkele varianten te noemen - bij 
de hoge overheid voorstellen en initiatieven ook worden ingediend door afzonderlijke le-
den van een bestuur of ambtelijke functionarissen als een secretaris, door een bestuur in 
samenwerking met stemgerechtigde ingezetenen (doorgaans de geërfden) of alleen de ge-
erfden of zelfs slechts enkelen van hen. De in Deel II uitgewerkte geneses van de reglemen-
ten bevatten voor deze diversiteit de nodige voorbeelden.  

Schematisch kan dorpsregelgeving naar herkomst als volgt worden weergegeven.

Overzicht 4.6 

Dorpsregelgeving naar herkomst 
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4.10.3 Dorpsreglementen als onderdeel van de dorpsregelgeving
Bezien vanuit de bevoegdheid tot vaststelling behoren dorpsreglementen tot de catego-
rie van regels die voor een dorp in principe door de Haagse overheid als een haar prero-
gatief, dus als een strikt aan zichzelf voorbehouden recht worden vastgesteld. Door hun 
unieke lokale werking maken dorpsreglementen deel uit van de voor een bepaalde plaats 
geldende regels en zijn daardoor onderdeel van de dorpsregelgeving in de ruimere bete-
kenis van dat begrip. 

Coopmans beschouwt de dorpsreglementen als eigen regelingen, die door de magistraat, 
comptabelen en meest geërfden worden ontworpen en ter goedkeuring aan de Staten 
Generaal of de Raad van State worden gezonden. Deze visie behoeft correctie, omdat de 
werkelijkheid van die totstandkoming doorgaans veelzijdiger en complexer is. 

Dorpsreglementen komen in een beperkt aantal gevallen, soms slechts na een lange 
interne voorgeschiedenis, als een meestal broos compromis (bestuursakkoord) uit de ge-
meenschappelijke koker van deze drie actoren tezamen.

De totstandkoming van een dorpsreglement is echter in de meeste gevallen een eenzij-
dige opzet van een plaatselijke oppositionele beweging, die zich tegen vermeende wan-
toestanden in het plaatselijke bestuur verzet. Slechts een (hoogst) enkele keer wordt 
zo’n initiatief door alleen een bestuur tegen haar oppositie ingezet. Daarnaast neemt de 
Haagse overheid soms ook zelf het voortouw tot een reglement om lokale discussie over 
bestuurlijke controverses te beëindigen.

Om zicht te krijgen op het initiatief tot de procedure ter verkrijging van een reglement 
worden in het volgende overzicht in chronologische volgorde per plaats die verschillende 
initiatieven aangegeven. Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt tussen procedures 
die tot een reglement hebben geleid en die in de voorbereidingsfase zijn blijven hangen. 
Het overzicht vermeldt alleen wie een procedure als eerste is begonnen. Zo’n initiatief 
kan trouwens onderdeel zijn van een andere procedure. Een weerwoord op zo’n initiatief 
wordt niet vermeld. Het overzicht is daardoor niet representatief voor de gehele proce-
dure als context van waaruit het streven naar een dorpsreglement kan worden gekend. 
Daarvoor wordt verwezen naar Deel II, waarin meer gedetailleerd de totstandkoming 
van de verschillende reglementen wordt beschreven.934

934  In dit overzicht ontbreekt de vermelding van het initiatief tot een dorpsreglement voor Someren (1681) 
en Kessel (circa 1705), omdat de relevante gegevens hierover ontbreken.
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Overzicht 4.7

Het (eerste) initiatief tot de genese van een dorpsreglement 

Legenda: (c) = een initiatief tot een reglement is in de voorstel- of conceptfase blijven stekken; c.a. = cum annexis; i.o.m.= 

in overeenstemming met. 

Toelichting: bij vastgestelde reglementen is het jaar van vaststelling aangehouden; het eerste initiatief daartoe kan van uit 

een eerder jaar stammen.

Jaar  Plaats Initiatief van 
1609 Oisterwijk ingezetenen 
1627 Hilvarenbeek schepenen en andere regeerders.
1634 Boxtel schepenen, borgemeesters, kerk- en armmeesters en oud-schepenen
1649 Hilvarenbeek schepenen en andere regeerders
1654 Oirschot submissie van de regeerders respectievelijk de achtmannen, borgemees-

ters en geërfden aan de uitspraak van de Staten Generaal
1655 Loon op Zand inwoners
1657 Boxtel heer van Boxtel
1657 Hilvarenbeek schepenen en andere regeerders 
1658 Moergestel heer van Moergestel 
1659 Erp schepenen, borg-, kerk- en armmeester, aantal geërfden  
1660 St. Oedenrode regenten en binnen- en buiten geërfden   
1660	 Breugel geërfden en ingelanden
1661  Boxtel schepenen, borgemeesters, kerk- en armmeesters en meest gegoede ge-

erfden 
1661 Hilvarenbeek inwoners
1662 Schijndel regeerders, geërfden en gemene ingezetenen
1662 Veghel geërfden
1662  Eersel c.a. oud-schepenen, borgemeesters, gezworenen en inwoners
1662 Son schout, schepenen, kerk- en armmeesters en naburen 
1662 Oirschot Raad van State

1662 Oerle oud-schepenen, borgemeesters, gezworenen en inwoners
1662 Vught Raad van State
1662  Deurne enkele schepenen, borgemeesters, kerk- en armmeesters, enkele ge-

meentemeesters en een aantal inwoners 
1663	 Bergeijk borgemeesters
1663 Hoogeloon inwoners
1663  St. Michielsgestel inwoners
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1663 Nistelrode inwoners
1663 Oss inwoners (c)
1663 Waalwijk (1) regeerders
1663 Waalwijk (2) schepenen, borgemeesters, oud-borgemeesters en inwoners
1663 Hooge Mierde  borgemeesters, oud-schepenen en –borgemeesters, armmeesters, ge-

zworenen en c.a. meest vooraanstaande inwoners (c)
1664 Maren schepenen, oud-schepenen, borgemeesters, kerk- en armmeester, ge-

zworenen en belangrijkste geërfden
1664 Oirschot heer van Oirschot
1665 Boxtel schepenen
1665 Aarle-Rixtel borgemeester en enkele inwoners (c)
1666 Asten geërfden 
1666 Drunen borgemeesters, schepenen en inwoners (c)
1671 Gerwen c.a. inwoners (c)
1679 Drunen schepenen, borgemeesters en inwoners
1681 Waalwijk geërfden
1682 Waalwijk  drossaard, schepenen en borgemeesters
1686 Loon op Zand heer van Loon op Zand
1688  Tilburg niet nader vermelde oppositionele beweging (c)
1689 Berlicum heer van Berlicum (c)
1691 Heesch inwoners
1692 Boxtel heer
1693 Oisterwijk hoog- en laagschout van ’s-Hertogenbosch (c)
1693 Nuland heer van Nuland (c)
1693 Valkenswaard drossaard, schepenen en kerkmeesters (c)
1699 Hilvarenbeek  Raad van State
1700 Hilvarenbeek Raad van State
1700 Oss Raad van State
1701 Berlicum schepenen (c)
1701 Geffen Raad van State (c)
1703 Haaren Raad van State
1708 Lithoijen voornaamste geërfden (c)
1711 Lithoijen schepenen en voornaamste gegoeden en geërfden (c)
1713 Moergestel raad en rentmeester generaal der Domeinen
1713 Dinther gedeputeerden Raad van State
1719 Asten heer van Asten
1721 Oisterwijk schepenen, borgemeesters, raadsmannen, kerk- en armmeesters, dekens 

en zegelaars van het wollenambacht en een aantal van de notabelste ge-
goeden en geërfden  
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1722 Udenhout borgemeesters, zetters en ingezeten
1723 Tilburg inwoners (c)
1723 Esch enkele voornaamste geërfden (c)
1724 Bladel Leen- en Tolkamer
1726 Nieuwkuijk schepenen, borgemeesters en naburen
1732 Tilburg c.a. raad en rentmeester-generaal
1744 Reusel regenten (c)
1767 Eersel c.a. Leen- en Tolkamer

4.10.3.1 Samenvatting en conclusie
‘Dorpsregelgeving’ in de Staatse periode kan worden omschreven als het geheel van 
rechtsregels, die aan het bestuur van een lokale gemeenschap en diens taken (afdwing-
baar) richting beogen te geven, in hedendaagse termen: van wetten tot beleidsregels. 
Dorpsregelgeving komt enerzijds voort uit de door hoger gezag toegekende autonome 
bevoegdheden van een lokale gemeenschap om regels te stellen en anderzijds uit regels, 
die de hogere overheid zelf in algemene zin voor meer plaatsen tegelijkertijd of in speci-
fieke zin voor afzonderlijke plaatsen stelt. Voor wat betreft de laatste categorie blijkt veel 
van die regelgeving terug te gaan op initiatieven van of oorzaken vanuit de plaatsen zelf.  

Dorpsreglementen zijn vanuit de bevoegdheid tot vaststelling ervan het prerogatief 
van de hoge overheid. In principe vastgesteld door de hoge overheid zijn zij in hun ca-
tegorie onderdeel van de dorpsregelgeving, die bront in de voor een afzonderlijke plaats 
tot stand gekomen regelgeving. Een bijzonder aspect is wie daartoe het initiatief treft. 

Een overzicht (Overzicht 4.7) maakt duidelijk, dat het initiatief tot een dorpsregle-
ment geen constante is, het ook niet  exclusief voorbehouden is aan een vooraf omlijnd 
gremium binnen een plaats en zelfs van buiten kan komen. Het initiatief is steeds op 
hetzelfde gericht, maar vertoont in zijn herkomst grote verschillen naar dynamiek en di-
versiteit.  

4.10.4 Dorpsreglementen, jaargeboden en andere meervoudige dorpsregelgeving

4.10.4.1 Inleiding
De hierboven reeds vermelde jaargeboden zijn aan te merken als een verzameling van 
deels samenhangende, deels zelfstandige regels die betrekking hebben op de gang van 
zaken in een dorp.935 Hun oorsprong ligt in de keurbevoegdheid die de soeverein in het 
algemeen aan lokale gemeenschappen (steden, vrijheden en dorpen) in de loop der tijd 
toestond. Voor steden en vrijheden wordt die keurbevoegdheid in de vorm van privi-

935  Coopmans, ‘De betekenis van de gemeynten’, 151.
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leges verleend. Voor lokale entiteiten  zonder stedelijke of vrijheidsstatus, door Coop-
mans aangeduid als eenvoudige dorpen936, geldt dat die bevoegdheid door de soeverein 
(hertog of smalheer) werd gegeven in de brieven waarbij gemene gronden werden uitge-
geven of bevestigd.937 Vera heeft dat laatste genuanceerd door te betogen, dat de dorpse 
keurbevoegdheid zich in de praktijk heeft ontwikkeld zonder daartoe door middel van 
een hertogelijk privilege gemachtigd te zijn. Zijn conclusie is dan ook dat moet wor-
den aangenomen, dat de uitgiftebrieven ten aanzien van de keurbevoegdheid niet zo 
zeer nieuw recht creëren, maar veelal een bestaande praktijk bevestigen, consolideren en 
sanctioneren.938 Van Zalinge-Spooren wijst er op, dat jaargeboden in beginsel regels zijn 
voor het gebruik van de gemeint, waaraan bepalingen van andere aard en herkomst wor-
den toegevoegd. Bij de vaststelling van jaargeboden is er geen sprake van een autonome 
bevoegdheid. De gebruikers van een gemeint mogen alleen zelfstandig optreden binnen 
eigen kring en slechts voor zover de uitgever hen dat toestaat.939

Jaargeboden, ook wel bekend als keuren en breuken of jaarkeuren, hebben doorgaans 
een qua formele geldigheidsduur beperkte strekking van slechts één jaar, zodat zij steeds 
jaarlijks, eventueel gewijzigd of aangevuld, moeten worden vastgesteld. Later geschiedt 
vaststelling ook voor een langere periode, waarbij dan het moment van vernieuwing de 
aanleiding voor nieuwe vaststelling is.940  

Jaargeboden richten zich in beginsel op allerlei aspecten betreffende het beheer en ge-
bruik van de gemene gronden, alsmede op het onderhoud van de gemene wegen, stra-
ten en wateren. Daarnaast bevatten zij bepalingen over de openbare orde en veiligheid 
alsmede de economie.941 Als zodanig duiden Coopmans en Van Boven deze geboden aan 
met de moderne term van algemene politie verordening, thans algemene plaatselijke ver-

936  Coopmans, ‘De betekenis van de gemeynten’, 147

937  Coopmans, ‘De betekenis van de gemeynten’, 146-149. Zie ook Van Asseldonk, De Meierij, 184, 188 
en passim.
938  Vera, Gemene gronden, 368-369. Hij wijst er overigens ook op, dat Coopmans zelf al enige nuance op 
zijn eerdere visie heeft aangebracht in diens Het openbaar bestuur van Waalwijk en Drunen, 16.
939  Van Zalinge-Spooren, Gemeint en gemeenschap, 412.
940  Volgens Van Zalinge-Spooren is, anders dan bij andere auteurs als Coopmans en van Boven, de jaar-
lijkse vernieuwing van de jaargeboden als het ware een constitutief vereiste. Zij omschrijft die geboden als  
“lokale bepalingen met een geldigheidsduur van een jaar, die door de leden van de gemeenschap zelf worden 
opgesteld”. Hierin verschillen de jaargeboden ook van de besluiten en verordeningen, die alleen, dus zonder 
directe medezeggenschap van de ingezetenen, door  het plaatselijke bestuur worden getroffen. Deze blijven 
gelden, totdat zij worden ingetrokken of vervangen. Van Zalinge-Spooren, Gemeint en gemeente, 18-21 en 63. 
941  Van Zalinge-Spooren, Gemeint en gemeenschap, 100 noemt als voorbeelden in dit verband: van de 
Oisterwijkse geboden handelt 85% over de gemeint, straten, wegen en waterlopen en 15% over andere za-
ken, zoals particuliere erven, openbare orde en veiligheid en economie; Voor de Deurnese geboden geldt, 
dat 80% gaat over de gemeint en 20% over openbare orde en veiligheid, economie, openbare gezondheid 
en het bestuur in het algemeen.
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ordening.942 Van Zalinge acht dit om zowel een semantische als een inhoudelijke reden 
onjuist.943 

Meestal bevatten zij, zo heeft Coopmans al bevonden, geen of weinig bepalingen over 
de bestuursinrichting en de financiën. Hij signaleert, dat deze aspecten meer het terrein 
zijn van de dorpsreglementen die pas na 1650 hun beslag krijgen.944 De relatie, die hij 
hierbij tussen jaargeboden als uiting van eigen keurbevoegdheid en de dorpsreglemen-
ten als goedkeuring van de soeverein vergende eigen regelingen legt, behoeft echter, zo-
als hierboven reeds betoogd, correctie, omdat de herkomstduiding van die reglementen 
door hem te eenzijdig en te beperkt wordt voorgesteld. Ook werkt hij zijn bevindingen 
op dit punt niet uit. 

Om deze reden is nader bezien of en zo ja, in hoeverre de dorpsreglementen schat-
plichtig zijn aan de jaargeboden, of anders gezegd of en waar de doorgaans anterieure 
rechtstraditie van de jaargeboden heeft doorgewerkt in de inhoud en strekking van die 
reglementen, die pas later op het plaatselijk toneel verschijnen. Dit gaat dus verder dan 
het enkele gebod van artikel 23 van het oudere reglement van Hilvarenbeek van 1627 
(nadien bevestigd in 1649 en 1657) dat de “keure” naar ouder gewoonte stipt dient te 
worden uitgevoerd.

Deze vergelijking is niet voor alle plaatsen waar tegelijkertijd jaargeboden en een dorps-
reglement gelden uitgevoerd, maar a-select beperkt tot de plaatsen van het kwartier van 
Peelland, Oirschot in het kwartier van Kempenland en Waalwijk in het kwartier van 
Oisterwijk. Daarnaast wordt nog bezien of er in meer algemene zin, dat is los van een 
één-op-één-relatie binnen dezelfde plaats, sprake zou kunnen zijn van overloop of mi-
gratie van bepalingen uit jaargeboden naar dorpsreglementen. De uitkomst van beide 
benaderingen wordt voor voldoende representatief gehouden. 

4.10.4.2 Plaatsen in het kwartier van Peelland
Voor het kwartier van Peelland is een eventuele samenhang tussen de plaatselijke jaarge-
boden en de dorpsreglementen nader bezien voor de plaatsen, waarin van beide sprake 
is. Voor de dorpsreglementen is dat ruim genomen: niet alleen alle plaatsen, waarvoor 
reglementen zijn vastgesteld, maar ook die waar daartoe een (mislukte) poging is onder-
nomen.945 

942  Coopmans, ‘De betekenis van de gemeynten’, 151-153; Van Boven, ‘De keuren van de stad Helmond’, 79. 
943  Van Zalinge-Spooren, Gemeint en gemeenschap, 99-100, 199 en met een nuancering 414.
944  Coopmans, ‘De betekenis van de gemeynten’, 151 en 153.
945  De gegevens over de in deze relevante bepalingen van de jaargeboden van deze dorpen zijn welwillend 
ter beschikking gesteld door mw. dr. C.A.M. van Zalinge-Spooren. Zij gaf bij dit onderdeel ook een aantal 
suggesties en adviezen.  
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Overzicht 4.8

Plaatsen in het kwartier van Peelland met jaargeboden en een vastgesteld 
of beoogd dorpsreglement

Legenda: x = dorpsreglement dan wel jaargeboden vastgesteld; c = poging tot vaststelling dorpsreglement; - = geen jaar-

geboden vastgesteld

Plaatsen jaargeboden dorpsreglement
1.  Sint Oedenrode x x
2.  Deurne x c
3.  Asten x  x
4.  Schijndel x  x
5.  Veghel x  x
6.  Aarle en Rixtel x  c
7.  Someren x x
8.  Erp x x
9.  Nuenen en Gerwen x c
10. Son - x
11.  Breugel -  x

Dit overzicht dient nader te worden gepreciseerd, omdat niet voor alle dorpen een effec-
tieve vergelijking tussen jaargeboden en dorpsreglement kan worden gemaakt (het num-
mer verwijst naar de nummering in het voorafgaande overzicht):
4. Schijndel: een tekst van de jaargeboden is niet meer beschikbaar,946

6. Aarle en Rixtel: er is wel een poging om een reglement te verwerven, maar dit leidt 
niet tot vaststelling van zo’n reglement; bij die poging wordt ook geen concept daar-
voor geformuleerd,947

8. Erp: van het in 1659 vastgestelde reglement is geen tekst bewaard,948

9. Nuenen en Gerwen: een poging om een reglement te verwerven leidt niet tot 
vaststelling van zo’n reglement; bij die poging wordt ook geen concept daartoe 
geformuleerd,949 

946  Vergelijk ook 9.2.21, voetnoot 1.
947  Zie 9.3.1.
948  Zie 9.2.8.
949  Zie hierover nader 9.3.6. De jaargeboden bevatten wel een aantal bepalingen op het beheer van de 
plaatselijke financiën, die mogelijkerwijs van invloed zijn geweest op op de afwijzing door de Raad van State 
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10. Son: de tekst van het reglement is onbekend; er zijn geen jaargeboden aangetroffen,950

11. Breugel: er zijn geen jaargeboden vastgesteld.951

Voor een vergelijking blijven uit het hierboven staande oberzicht de nummers 1, 2, 3, 5 
en 7 over. Onder dat nummer wordt hierna per dorp aangegeven of en zo ja, in hoeverre 
er sprake is van een inhoudelijke samenloop van bepalingen uit de desbetreffende jaar-
geboden respectievelijk het betrokken dorpsreglement. Eerst komt een drietal plaatsen 
waarvoor zo’n samenhang niet is gebleken, daarna twee plaatsen waar zo’n vergelijking 
wel mogelijk blijkt te zijn aan de orde.

1. Sint Oedenrode: tussen het in 1660 vastgestelde reglement en de verschillende bewaard 
gebleven optekeningen van de jaargeboden, zoals deze sedert 1610 zijn afgekondigd, is geen 
overlap te constateren.952 Terzijde zij opgemerkt, dat die jaargeboden wel een bepaling over 
de vestiging van nieuwe inwoners (verplichte afgifte van een bewijs van goed gedrag en een 
garantie dat betrokkene met zijn gezin niet ten laste van de plaatselijke armenvoorzienin-
gen zal komen) bevatten, die vanaf 1661, te beginnen met Boxtel 1661/19b en Hilvarenbeek 
1661/39,  in verschillende dorpsreglementen voor andere plaatsen voorkomt. 

3. Asten: ook voor dit dorp bestaat geen verwantschap tussen de nog aanwezige jaarge-
boden, die teruggaan op een optekening uit 1659, en het dorpsreglement uit respectie-
velijk de jaren 1666 en 1719.953

5. Veghel: de in 1627 aangelegde jaargeboden en het reglement uit1662 bevatten geen 
verwante of vergelijkbare bepalingen.954

De jaargeboden, die voor verdergaande inhoudelijke vergelijking in aanmerking komen 
zijn (om praktische redenen in omgekeerde volgorde) aldus voor het kwartier Peelland 
alleen die van 7. Someren en 2. Deurne. 

7. Someren
Voor deze plaats zijn de jaargeboden, zoals deze vanaf 1627 zijn gepubliceerd voor een 
vergelijking relevant. Een tweede serie dateert uit 1686-1709, derhalve van nà het regle-
ment van 1681.955

van dit reglement, zie 4.10.5.
950  Zie ook 9.2.25.
951  Van Zalinge-Spooren, Gemeint en gemeenschap, 228 en 246; zie ook 9.2.5. 
952  Zie voor een beschrijving van deze jaargeboden: Van Zalinge-Spooren, Gemeint en gemeenschap, 92-
94.
953  Zie voor een beschrijving van deze jaargeboden: Van Zalinge-Spooren, Gemeint en gemeenschap, 80-81.
954  Zie voor een beschrijving van deze jaargeboden: Van Zalinge-Spooren, Gemeint en gemeenschap, 97-
98.
955  Zie voor een beschrijving van deze jaargeboden: Van Zalinge-Spooren, Gemeint en gemeenschap, 94-95.
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In de oudste serie geboden komt een aantal bepalingen voor, die zich voor een verge-
lijking met het dorpsreglement (1681) zouden kunnen lenen. Eén artikel betreft de ver-
plichting van elke inwoner met een minimumbedrag van twee stuivers in de dorpslasten 
en “commeren” bij te dragen, tenzij hij vrijstelling kan bewijzen. Een drietal bepalingen 
betreft de plichtsvervulling van de zetters: zij mogen de in de kohieren vastgestelde aan-
slagen niet verminderen, de invordering dient binnen een kwartaal te zijn afgerond, ter-
wijl zij alle belastingen zullen invorderen en daarvan ook rekeningen overleggen. 

Geen van deze bepalingen komt echter voor in het dorpsreglement. Hierbij dient wel 
te worden opgemerkt, dat het in 1681 vastgestelde dorpsreglement als een mogelijk in 
een versnelde procedure tot stand gekomen buitenbeentje moet worden aangemerkt. 
Het wijkt dan ook in substantiële mate af van het dan al min of meer geijkte model voor 
dergelijke reglementen.956

Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt, dat een aanvulling op de jaargeboden (1686-
1709) een tweetal bepalingen over de vestiging van nieuwe inwoners bevat. Deze aanvul-
ling dateert van nà het dorpsreglement. Op zich hadden deze, zoals elders wel gebeurt, 
ook in het reglement kunnen worden opgenomen. Waarom dat niet is geschied, behoort 
tot het domein van de retrospectieve speculatie, met als meest voor de hand liggende 
mogelijkheid dat dat dan niet op de agenda van de te regelen thema’s staat.

2. Deurne
De oudst nog bekende optekening van de jaargeboden dateert van 1625-1628, maar die ge-
boden zelf zijn in hun oorsprong van oudere datum.957 In 1665 zijn deze geboden door de 
Raad van Brabant in het kader van een proces tussen de inwoners en de heer (opnieuw) 
vastgesteld. Daarbij zijn deze gefixeerd op 1658 toen Rogier van Leefdael de heerlijkheid 
kocht en is een aantal bepalingen wegens strijd met Haagse regelgeving geschrapt.

Nadat de heer van Deurne in 1660 zijn door koop verworven heerlijkheid in bezit 
heeft genomen, ontwikkelen zich tussen hem en de bevolking al direct verschillende 
spanningen en controverses. De heer probeert zijn (vermeende) rechten en inkomsten 
tegen de aanspraken van de inwoners te consolideren, uit te breiden en zelfs te usur-
peren. Ook de jaargeboden worden door hem tot inzet van die controverses gemaakt. 
De ingezetenen trachten bij de Raad van State hun belangen veilig te stellen door een 
dorpsreglement voor te stellen. Uiteindelijk zal dat niet slagen. Een proces voor de Raad 
van Brabant leidt in 1665 tot een uitspraak die vooralsnog de gemoederen sust.958 Onder 
schrapping van een aantal bepalingen wordt het overgrote deel van de jaargeboden door 
die Raad gesanctioneerd.

956  Zie 9.2.24.
957  De oudste jaarvermelding is die van 1577. Zie voor een beschrijving van deze jaargeboden: Van Zalin-
ge-Spooren, Gemeint en gemeenschap, 82-85.
958  Zie 9.3.3.
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Er is derhalve geen vastgesteld dorpsreglement, dat met de plaatselijke jaargeboden 
kan worden vergeleken. In de procedure bij de Raad van State, die tot de vaststelling van 
het reglement had kunnen leiden, wordt door de verschillende partijen een viertal con-
cept teksten ingebracht, twee elkaar aanvullende door de opponerende ingezetenen, één  
mede daarop gebaseerd concept van de raad en rentmeester generaal en één van de heer, 
waarin hij in alles afstand neemt van de visie van de ingezetenen. Het ambtelijke con-
cept van de rentmeester en het voorstel van de heer vallen voor een vergelijking af, het 
eerste omdat de rentmeester bij het ontwerp niet alleen rekening heeft gehouden met 
het voorstel van de oppositie, het tweede omdat de heer alleen oog heeft voor zijn eigen 
visie en eisen. De beide concepten van de inwoners staan het dichtste bij de bron. De 
vraag, die dus blijft, is of de inwoners bij het formuleren daarvan die geboden hebben 
betrokken. In het tweede ontwerp van de inwoners is hun eerste geïncorporeerd, zodat 
dat tweede het meest effectief als uitgangspunt voor een vergelijking met de jaargeboden 
kan worden genomen.

De bepalingen uit de jaargeboden die, gelet op hun inhoud en strekking en op basis van 
een daartoe ruim gestelde selectie, voor een confrontatie met het oppositionele concept-
reglement in aanmerking komen zijn de navolgende.959

1. de borgemeesters mogen geen turfveld of iets anders van de gemeinte uitgeven en 
anderszins strijdig met de usantiën ten laste van het dorp handelen, tenzij na vooraf-
gaand fiat,

2. de bedezetters mogen, nadat zij hun boeken (zetcedulen) aan de borgemeesters heb-
ben overhandigd, daarin niets meer veranderen dan na fiat van de schepenen, [ge-
schrapt]

3. vertrokken ingezetenen dienen de belastingen uit de periode van hun vestiging in 
Deurne te betalen,

4. bedezetters leveren binnen 14 dagen hun beden in,
5. oud-borgemeesters mogen geen verdere interest vorderen; nieuwe borgemeesters die-

nen na een jaar rekening en verantwoording af te leggen; alleen over dat jaar mogen 
zij interest vorderen [17 maart 1628],

6. bij overlijden, uitval of gebleken ongeschiktheid van de borgemeesters mogen de re-
geerders een of twee nieuwe uit de inwoners kiezen, zonder hun weigering; hun aan-
stelling wordt als een verkiezing beschouwd,

7. iemand die uit angst om tot borgemeester te worden gekozen uit Deurne vertrekt, 

959  Legenda bij deze opsomming: 
- een tussen [ ] geplaatste datum is de datum van vaststelling van de desbetreffende bepaling.
- de artikelen onder de nummers 2, 14, 15 en 16 zijn geschrapt bij de uitspraak van de Raad van Brabant van 
4 februari 1665. Zie over deze uitspraak hierboven.
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mag toch voor een jaar worden gekozen, waarna hij verplicht is dat jaar als zodanig 
te dienen,

8. vestigingsvoorwaarden nieuwe inwoners,
9. de borgemeesters dienen hun “boecken” binnen acht jaar na hun aantreden volledig 

te betalen,
10. allen die goederen huren, dienen de belastingen te betalen; bij nalatigheid mogen de 

eigenaren op betaling worden aangesproken [17 maart 1633],
11. aangaan van leningen gemaximeerd tot f 1.000; hogere bedragen niet zonder vooraf-

gaande fiat; bij gebreke daarvan betalen de borgemeesters de rente [17 maart 1640]
12. borgemeesters mogen voortaan bij een lening geen hogere interest inbrengen dan 

voor drie jaar bij een bedrag van f 1.000 [17 maart 1741] 960

13. het is inwoners ter ontduiking van belastingen verboden om hun huizen te verkopen 
of af te breken en buiten Deurne te brengen [17 maart 1642]

14. heffing van accijns op consumptie van bier, [geschrapt]
15. heffing van accijns op bier, dat buiten Deurne wordt gebracht [17 maart 1643] [ge-

schrapt]
16. de borgemeesters dienen zowel de belastingkantoren van de koning van Spanje als 

die van de Staten Generaal te betalen [17 maart 1645] [geschrapt]
17. een door borgemeesters af te sluiten lening nader gemaximeerd op f 500 voor een 

looptijd van twee jaar tegen een “behoorlijcke” interest, tenzij de regeerders anders 
beslissen. [17 maart 1752]

18. de borgemeesters zullen jaarlijks een “lantheffing” (= reële omslag) invorderen ter be-
taling van de lopende leningen; de “ongebruijckers” betalen een extra heffing van een 
koningsbede [17 maart 1652] 

Geen van de 54 artikelen van het tweede ontwerp-reglement (1662) van de inwoners kan 
naar hun inhoudelijke formulering direct aan een van deze achttien bepalingen van de 
jaargeboden worden gekoppeld. Aan onbekendheid met die jaargeboden kan dat niet 
hebben gelegen, die worden immers jaarlijks afgekondigd, terwijl oud-bestuurders in de 
oppositie leidend zijn. Het tegendeel, bekendheid van de opstellers met de jaargeboden, 
wordt bovendien gedemonstreerd in het tweede concept-reglement van de inwoners, 
waarin in artikel 59 aan het jaarlijks te publiceren “jaer keurboeck” wordt gerefereerd. 
Hoewel die oppositie vermeend verworven rechten probeert veilig te stellen en te beves-
tigen, oriënteert zij zich bij het opstellen van haar visie op de organisatie, taken en be-
voegdheden van het plaatselijk bestuur echter primair op vergelijkbare reglementen van 
elders.961 De inhoud en actualiteit van de tussen de heer (en bestuur) enerzijds en de in-

960  Vergelijk deze bepaling met die onder 11.
961  Zie 8.5.8.      
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woners anderzijds bestaande problemen zullen daarbij beslist een rol hebben gespeeld. 
Bij de keuze voor een reglement kan ook het feit, dat de vaststelling van jaargeboden 
een in beginsel autonome aangelegenheid binnen de desbetreffende lokale gemeenschap 
is, terwijl de vaststelling van dorpsreglementen het prerogatief is van de hoge overheid 
en een verzoek tot vaststelling dus toegang tot die overheid verschaft,  een overweging 
zijn geweest: men zoekt in de controverse met de heer de bescherming van die overheid. 

Daarentegen kunnen op thematisch niveau enkele overeenkomsten worden vastge-
steld, hetgeen meer wijst op een structureel aangevoelde noodzaak bepaalde zaken duur-
zaam te regelen dan op een overloop tussen beide regelingen. Hierop wijzen ook de 
relatief grote verschillen in de formulering van die thema’s in onderscheidenlijk de jaar-
geboden en het concept-reglement: de thema’s als zodanig vertonen overeenkomst, hun 
concrete verwoording laat saillante, soms diametrale verschillen zien. Hierbij zij aange-
tekend, dat in het navolgende overzicht de thema’s ruim zijn genomen.

Overzicht 4.9

Symmetrie tussen de jaargeboden van Deurne en het ontwerp-reglement van de inwoners 
van deze plaats

Toelichting: de jaargeboden worden benoemd onder het desbetreffende nummer uit bovenstaand overzicht; de nummers 

bij het concept-reglement verwijzen naar de desbetreffende artikelen.

Legenda: ged. = gedeeltelijk

Jaargeboden Concept-reglement
5.(ged.) rekening en verantwoording borge- 31. (ged.) rekening en verantwoording borge-
   meesters      meesters
8. vestiging nieuwe inwoners 21/22. vestiging nieuwe inwoners
11/12/13. aangaan van leningen 55. aangaan van leningen  

Dit geringe aantal uitsluitend thematisch getinte overeenkomsten bevestigt, dat de jaar-
geboden bij het concipiëren van het dorpsreglement niet direct zijn betrokken. Toch be-
vat dat concept-reglement één  bepaling, waaruit blijkt, dat de jaargeboden niet aan de 
aandacht van de opstellers zijn ontsnapt. Het perspectief hiervan is echter niet een in-
houdelijke, maar een politiek-strategische reden.

In artikel 59 wordt rechtstreeks en ongedifferentieerd aan de jaargeboden als “jaer 
keurbock” gerefereerd met de bepaling, dat dat keurboek, zoals dat “bij de regeerders 
in voortijden geraemt ende gemaeckt (is) op de poenen ende breucken daer bij uijtge-
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druckt” jaarlijks op 17 maart bekend dient te worden gemaakt en gepubliceerd en dat 
eventuele aanvullingen met boetestelling alleen door dezelfde regeerders behoren te wor-
den gemaakt. De eventuele boetes zelf blijven voorbehouden aan de heer en zijn officier. 
Dit laatste maakt de intentie van deze bepaling duidelijk: heer en officier hebben zich 
verre van de jaargeboden te houden, genieten alleen de boetes. Het is juist de bevoegd-
heid tot het vaststellen van jaargeboden die door de heer wordt betwist. Gesteld kan dus 
worden, dat artikel 59 in procedurele zin daarop reageert, waarbij het jaarkeurboek als in 
het verleden tot stand gekomen package deal inhoudelijk niet ter discussie wordt gesteld.

Overigens bevat deze bepaling (mede) een antwoord op de hierboven gestelde vraag 
naar de eventuele doorwerking van de jaargeboden in het concept-reglement. Het gel-
dingsbereik van het keurboek wordt nadrukkelijk omschreven als te gaan “over het ge-
bruijck der gemijnte”. De daarin in verre minderheid voorkomende bepalingen over 
organisatie en werkzaamheden van het bestuur en het beheer van de plaatselijke finan-
ciën worden daarbij impliciet noch expliciet onderkend. Hieruit mag wel de conclu-
sie worden getrokken, dat de jaargeboden ondanks die bepalingen toch vooral worden 
gezien als een specifieke regeling voor de gang van zaken op de gemeinte. Deze bepa-
ling wordt overigens pas in het tweede concept van de oppositie opgenomen. Het is een 
bepaling uit de authentieke koker van die oppositie en dus niet ontleend aan enig dan 
reeds bestaand dorpsreglement van elders. Zij getuigt er niet alleen van hoe het denken 
binnen die groep vanaf haar eerste ontwerp zich ontwikkelt, maar ook dat de jaargebo-
den aanvankelijk buiten haar aandacht zijn gebleven. Aldus beschouwd worden dan ook 
de geringe overeenkomsten tussen jaargeboden en concept meer duidelijk: deze zijn eer-
der toeval dan gezocht.  

4.10.4.3 Oirschot in het kwartier Kempenland
Voor Oirschot wordt in 1662 een dorpsreglement vastgesteld. Dit reglement wordt in 
1664 gesplitst in twee reglementen. In het eerste worden (grofweg gezegd) de bepalin-
gen over de organisatie en bevoegdheden van het plaatselijk bestuur, in het tweede  die 
betreffende de overige bestuurlijke aangelegenheden opgenomen. 962 Deze reglementen 
blijven tot aan het eind van de achttiende eeuw van kracht. 

Van 1619 dateert voor deze vrijheid een optekening van de jaargeboden in een jaar-
keurboek van 137 bepalingen. Nadien zijn deze nog aangevuld met een zevental bepa-
lingen, waarvan de laatste in 1672. Bij resolutie van 26 oktober 1718 hebben de Staten 
Generaal deze jaargeboden na advies van de Raad van Brabant integraal goedgekeurd.963 

962  Zie hierover 9.2.18. Aan het eerder, in 1654 door de Staten Generaal vastgestelde reglement kan hier 
worden voorbijgegaan, omdat dat reglement een uitvloeisel is van een plaatselijke controverse, waarbij de 
jaargeboden niet in het geding waren. 
963  In hun rekest vragen de regenten nadrukkelijk de Staten Generaal als hoogste soeverein om de dan 
vigerende  jaarkeuren met inbegrip van de geldende boetes opnieuw goed te keuren. Directe aanleiding van 
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Slechts in algemene zin verklaren zij bepalingen, die strijdig zouden zijn met bestaande 
of toekomstige bevelen, resoluties of plakkaten van henzelf of van de Raad van State on-
verbindend. De jaargeboden zijn tot en met ten minste 1791, doorgaans jaarlijks, afge-
kondigd.964  

De regeling is niet in rubrieken of anderszins ingedeeld, maar behelst zonder nader 
onderscheid een doorlopende reeks bepalingen. Zoals gebruikelijk staan de jongste be-
palingen - de toevoegingen sedert 1619 - aan het einde. De meeste  hebben betrekking 
op het gebruik en beheer van de gemene gronden en de plaatselijke economie. Slechts 
een dertiental bepalingen (iets meer dan 9%)  betreft zaken op het gebied van bestuur-
lijke en financiële aangelegenheden. 

De artikelen uit de jaargeboden, die voor een vergelijking met de nadien tot stand geko-
men dorpsreglementering in aanmerking komen zijn achtereenvolgens:  
1. (artikel 68) iedereen betaalt de belastingen (bede, dorps- en andere lasten) waarvoor 

hij wordt aangeslagen,
2. (artikel 82) vestigingsvoorwaarden voor nieuwe inwoners,
3. (artikel 106) procedure tot het vaststellen van verordeningen,
4. (artikel 107) gewoonterecht mag alleen bij meerderheid van stemmen worden veran-

derd,
5. (artikel 108) rekeningen dienen met schriftelijk of mondeling bewijs te worden on-

derbouwd,
6. (artikel 113) heffers (collecteurs) dienen zonder uitstel de vastgestelde omslagen op te 

halen,

dit verzoek zijn conflicten met de officieren van de vrijheid over de hoogte van die boetes. Voor die hoge-
re goedkeuring refereren zij aan vergelijkbare goedkeuringen van onderscheidenlijk Maria van Merode als 
Vrouwe van Oirschot in 1590 en de Aartshertogen Albert en Isabella als dan halfheren van Oirschot in 1614. 
De Staten nemen dit verzoek 29 mei 1716 in behandeling door het om advies aan de Raad van Brabant te 
zenden. Die Raad vraagt daarop eerst advies aan de advocaat-fiscaal en nadien ook aan de Vrouwe van Oir-
schot en de plaatselijke officier. 21 Oktober (in de hierna te noemen editie van Klaasen van het jaarkeurboek 
staat abusievelijk: 12 oktober 1718 adviseert die Raad positief. Wel plaatst hij de aantekening, dat daarbij een 
voorbehoud behoort te worden gemaakt ten aanzien van eventuele strijdigheid met reeds uitgevaardigde of 
nog uit te vaardigen “ordres, resolutien, off placcaten” van de Staten Generaal of de Raad van State, dit des 
te meer omdat de jaarkeuren bepalingen bevatten waarin inmiddels door Haagse regelgeving is voorzien. 
Dit algemene voorbehoud, dat door de Raad niet verder wordt geëxpliciteerd, wordt door de Staten Gene-
raal overgenomen. NA, SG 3773, pag. 902, alsmede SG 5219 en 7694; BHIC, RvBr 3, nr. 1663. Zie over de 
goedkeuring door de Staten Generaal en de Raad van State van jaargeboden ook: Vera, Gemene gronden, 385.
   Naast deze algemene ratificatie van de jaarkeuren komt ook die van afzonderlijke bepalingen voor. 24 Mei 
1751 nemen de Staten Generaal een verzoek van de regenten van Oirschot in behandeling, waarin opnieuw 
om goedkeuring van artikel 82, handelende over de vestiging van nieuwe inwoners, wordt verzocht. NA, SG 
3507, fo. 456r-457r en 3806, pag. 309-310.
964  Klaasen, ‘Het Jaarkeurboek van de Vrijheid en Heerlijkheid in Oirschot-Best’, in: Campinia 1 (1971), 
33-40, 74-79, 132-137 en 185-190; 2 (1972), 11-17, 55-60, 112-117 en 162-164; 3 (1973), 9-12 en 62-64.
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7. (artikel 114) verbod op geldleningen zonder voorafgaand overleg en voorafgaande be-
sluitvorming,

8. (artikel 115) de jaarlijkse renten dienen in een register te worden geregistreerd,
9. (artikel 116) in geval van insolventie of andere problemen bij de heffers mag hun 

schuld op de desbetreffende heerdgang worden verhaald,
10. (artikel 117) procedure van het sluiten van nog openstaande en toekomstige rekenin-

gen,
11. (artikel 121) iemand, die een woning betrekt, is verplicht de eerder daarop gestelde 

belastingen te voldoen,
12. (artikel 122) niemand is voortaan vrijgesteld van belastingbetaling; de verordening 

van 13 maart 1583, die onder eed staande personen zo’n vrijstelling in plaats van een 
vergoeding voor werkzaamheden toestaat, wordt terzijde gesteld,

13. (artikel 123) nadere regeling van de collegialiteit bij bestuurlijke werkzaamheden en 
besluiten,

14. (artikel 124) een tekort in afdracht zal op de persoon of goederen van de collecteur wor-
den verhaald en indien niet toereikend op de heerdgang, die hem heeft aangesteld. 

De concentratie van de meeste bepalingen in dit overzicht (106-108, 113-117 en 121-124) 
wijst op een betrekkelijk gelijktijdige samenhang bij hun totstandkoming, zodat het 
aannemelijk is, dat zij in die samenhang reflecteren op de bestrijding van een of meer 
bestuurlijke crises. Als zodanig vormen zij binnen de totaliteit van de jaargeboden quasi 
een reglement op zich zelf. 

Of, en zo ja in hoeverre deze bepalingen (mede) hebben behoord tot het instrumenta-
rium aan de hand waarvan het dorpsreglement van 1662 is ontworpen, is op grond van 
alleen tekstvergelijking niet uit te maken.965 Daardoor verschilt door tijdsverloop de on-
derlinge wijze van formuleren te zeer. 

Een confrontatie kan dus hooguit betrekking hebben op de inhoudelijke intentie van 
bepalingen met vergelijkbare thema’s. En zelfs dan blijft het nog maar de vraag of er van 
een directe doorwerking van de oudere regeling in de jongere sprake is dan wel in meer 
algemene zin van een inhoudelijke samenhang, die enkel wijst op een algemeen rechtsbe-
wustzijn dat leidt tot herhaling in regelgeving van dezelfde onderwerpen. Ook kan een 
vergelijking slechts op hoofdpunten worden gemaakt, omdat de jaargeboden zich soms in 
details verliezen, die bij soortgelijke bepalingen in het dorpsreglement ontbreken. 

Een ander beletsel voor een rechtstreekse confrontatie ligt in de genese van het dorpsre-
glement. Die is de resultante van een procedure, waarbij een door de raad en rentmeester 
generaal ontworpen concept de drager van het vastgestelde reglement wordt. Bij het ont-

965  Een vergelijking met het dorpsreglement van 1664 blijft achterwege, omdat dat reglement onder ver-
nummering grosso modo dezelfde bepalingen behelst als dat van 1662. Zie hierover 8.5.4, Tabel 8.7.
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werpen ervan heeft hij volgens opdracht van de Raad van State ook een tweetal proeven 
daartoe betrokken, één afkomstig van het bestuur en één van diens oppositie.966 Daarnaast  
heeft hij daarbij, naast eigen kennis en ervaring, ook het in 1661 voor Hilvarenbeek vast-
gestelde reglement betrokken.967 Als er al sprake is van doorwerking van de jaargeboden 
in de tekst van dat concept, kan gevoeglijk worden aangenomen, dat dat via één of beide 
plaatselijke proeven moet zijn ingebracht. De tekst van die ontwerpen is echter niet meer 
bekend. De vergelijking tussen jaargeboden en reglement is dus feitelijk een indirecte. 
Daarbij moet er Ten slotte volledigheidshalve op worden gewezen, dat het reglement 1662 
beslist niet de intentie had om bestaand recht te codificeren, maar er slechts toe strekt om 
het hoofd te bieden aan actuele controverses in Oirschot, hetgeen impliceert dat doorwer-
king en codificatie niet de eerste optie zijn geweest. In het reglement komt dan ook geen 
enkele rechtstreekse verwijzing naar de jaargeboden voor. De confrontatie kan dan ook 
slechts op het niveau van mogelijke thematische verwantschap geschieden.  

Het resultaat van deze vergelijking onder dit gesternte van voorbehouden kan niet an-
ders dan onvolkomen, diffuus en dus hooguit indicatief zijn voor het antwoord op de 
vraag of er tussen jaargeboden en reglement  een inhoudelijke relatie is te onderkennen. 
Het onderstaande overzicht werkt dit verder uit. Uitgangspunt zijn de hierboven aan-
geduide bepalingen uit de jaargeboden. In dit overzicht  niet genoemde bepalingen van 
de jaargeboden (de artikelen 106, 107, 113, 116, 121, 123 en 124) hebben geen thematische 
evenknie in het reglement.

Overzicht 4.10

Symmetrie tussen de jaargeboden (1619) en het reglement (1662) van Oirschot

Toelichting:in beide kolommen verwijst het nummer naar het desbetreffende artikelnummer.

Jaargeboden (1619)`

966  Zie 9.2.18.
967  Zie 8.5.4.

68 - iedereen betaalt de belastingen (bede, 
dorps- en andere lasten) waarvoor hij 
wordt aangeslagen          
 

122 - niemand is vrijgesteld van belasting- 
betaling

Reglement (1662)
42 - niemand, zonder uitzondering, mag vrij-

dom van belastingbetaling pretenderen
 N.B.: deze bepaling ontbreekt in het op-

volgende reglement (1664)
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Al met al gaat het derhalve uiteindelijk om een gering aantal bepalingen, waarin tussen 
jaargeboden en reglement enige vorm van verwantschap of overeenkomst is vast te stel-
len. Daarbij gaat het zeker niet om een naar inhoud volwaardige gelijkenis. Daarnaast 
kan worden geconstateerd, dat van de veertien geselecteerde bepalingen van de jaarge-
boden van zeven geen dienovereenkomstige bepalingen in het reglement voorkomen. 
De spoeling blijkt dus uiteindelijk ook in de Oirschotse situatie dun. Dit bevestigt, dat 
de jaargeboden en het reglement alleen convergeren op aangelegenheden die, al dan niet 
toevallig, op het moment van beider formulering, tot de actualiteit van het dan noodza-
kelijke crisismanagement behoren en dat bij het formuleren van het reglement niet be-
wust aansluiting bij de jaargeboden is gezocht. 

Naast de jaargeboden als mogelijke inspiratiebron voor het Oirschotse reglement van 
1662, kunnen ook nog de “costuijmen ende lantrechten” van deze vrijheid in beeld wor-
den gebracht. 968 In de optekening uit 1607 is een afzonderlijke titel “Aengaende de 
policije ende regeringe der voers. Vrijheijt van Oirschot” opgenomen. Deze bepaling be-
schrijft de attributie van bestuurlijke competenties binnen de vrijheid volgens een reeds 
bestaand stelsel, waarbij in het bijzonder wordt verwezen naar een privilege van keizer 
Maximiliaan van 1483. Het bestuur behoort toe aan de schepenen, gezworenen, raads-
mannen, kerk- en heilige geestmeesters, alsmede de achtmannen als “representerende 
het  corpus derselver (vrijheid)”, terwijl het afhoren van de rekeningen door de rendan-
ten geschiedt ten overstaan van schepenen, gezworenen, raadsmannen, kerk- en heilige 

968  Transcriptie in: Klaasen, ‘De oude landrechten’, in: Campinia 3, 130-132 en 197-200 en 4, 12-14, 57-59 
en 115-117. Een gedeeltelijke transcriptie in: Lijten, Het burgerlijk proces, 282-285. 

82 - vestigingsvoorwaarden voor nieuwe inwo-
ners

108 - rekeningen dienen met schriftelijk of 
mondeling bewijs te worden belegd

117 - procedure van het sluiten van nog open-
staande en toekomstige rekeningen

114 - verbod op geldleningen zonder overleg en 
besluitvorming

115 - de jaarlijkse renten dienen in een register 
te worden geregistreerd

38- vestigingsvoorwaarden van nieuwe inwo-
ners

13 - rekening en verantwoording door borge-
meesters

39 - rekeningen van de armmeesters

18 - verbod op geldleningen zonder vooraf-
gaand octrooi en besluitvorming

17 - er dient een (eenmalige) staat van leningen 
te worden opgemaakt
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geestmeesters en “andere gemeijne nabueren” die daarbij na voorafgaande aankondiging 
aanwezig willen zijn.969 

In het onder regie van de Staten Generaal tot stand gekomen reglement van 1654 
wordt deze competentie-attributie binnen het bestuur van de vrijheid onder nadrukke-
lijke uitsluiting van de achtmannen voor zaken die verder gaan dan hun oorspronkelijke 
taken aangescherpt.970

Uit de voorbereiding door de raad en rentmeester generaal van het reglement van 1662 
blijkt, dat voor hem de  dan al bijna klassiek te noemen attributie van bevoegdheden 
op zich geen thema meer is. Zijn concept voegt zich dan ook als vanzelfsprekend naar 
dat stramien. In artikel 50 wordt zelfs nadrukkelijk bepaald, dat alle voorgaande regle-
menten, ordonnanties, statuten en “hercomen” van kracht blijven, voor zover het nieu-
we reglement deze niet verandert.971 De achterliggende strekking is ongetwijfeld om elk 
lokaal streven naar onafhankelijkheid binnen het oude verband van de vrijheid defini-
tief de kop in te drukken. Ook de aanvulling van de tresorier generaal daarop met een 
viertal bepalingen betreffende de samenstelling van het bestuur en zijn bevoegdheden 
volgt grosso modo dat geijkte stramien. Wel werkt het in vergelijking met de bepaling 
uit de costuimen dit enigszins verder uit.972 Dat deze aanvulling al snel nadien de opmaat 
vormt voor een aanpassing van dat reglement in 1664 vloeit dus niet uit een ongewenste 
wijziging van dat stramien als zodanig voort, maar uit de omstandigheid dat de halfheer 
van particuliere huize zich door het reglement van 1662 in de uitoefening van zijn heer-
lijke benoemingsrechten gedwarsboomd voelt.  

4.10.4.4 Waalwijk in het kwartier van Oisterwijk
In 1622 stellen de heer, schout, schepenen, borgemeesters heilige geest- en kerk- en 
gasthuismeesters tezamen met de ingezetenen (“ghemeijne nabuijren”) van de vrijheid 
Waalwijk een “Ordonnantie ende raeminghe (….) opt stuck van den Regeringhe van 
de borgemeesterschappe” vast.973 Coopmans kwalificeert dit reglement (raming) van 34 
artikelen als een dorpskeur, die naast bepalingen over de taken en bevoegdheden van de 
borgemeesters op de terreinen van de belastingen, de openbare orde en de veiligheid ook 

969  De bepaling refereert daarbij aan een gang van zaken “van allen ouden tijden” en “soe men van outs 
(…) is te doen”, alsmede aan het privilege van keizer Maximiliaan van 4 januari 1483 (1484). Bij dit privi-
lege, gepubliceerd in Campinia 7 (1977), 6-7, verleent Maximiliaan, hertog van Brabant, de inwoners van 
Oirschot het recht jaarlijks zogenaamde achtmannen, één per gehucht, te benoemen, die betrokken zijn bij 
al wat de vrijheid aangaat op het gebied van inkomsten en uitgaven. Van Asseldonk, De Meierij, 334, veron-
derstelt abusievelijk, dat deze titel van de costumen onder meer de samenstelling van de plaatselijke regering 
betreft. Die samenstelling wordt echter vóórondersteld.
970  Zie 9.2.18.
971  Deze bepaling gaat overigens terug op Oirschot 1654, artikel 12; zie 8.5.4, Tabel 8.6.
972  Zie over deze voorbereidingsfase nader 8.5.4 en 9.2.18.
973  15 Januari 1622. BHIC, Phlips en Rogier van Leefdael 6, fo. 531-540v. 
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voor de ingezetenen menige bepaling in de vorm van een ver- of gebod bevat.974 Hij gaat 
er van uit, dat het om een samenvatting van oude willekeuren onder eventuele toevoe-
ging van nieuwe bepalingen gaat. In 1659 wordt in ieder geval op die ordonnantie nog 
een beroep gedaan en blijkt deze dus nog in zwang te zijn.975

Voor een vergelijking met de ordonnantie van 1622 komen successievelijk het als com-
promis tussen de regeerders en de ingezetenen geformuleerde reglement uit 1663  en het 
in 1681 door een oppositionele beweging vanuit de bevolking opgestelde ontwerp voor 
een nieuw en uitgebreider reglement 1681 in aanmerking. Beide reglementen komen 
voort uit een controverse over onder meer de wijze van afdoening van de plaatselijke re-
keningen en de inspraak van de ingezetenen daarbij, kortom aangelegenheden met een 
bestuurlijke strekking.976 De aard van die controverses heeft dan ook in belangrijke mate 
de inhoud van beide reglementen bepaald. Daarmede verschilt de optiek van deze rege-
lingen beduidend van die van de ordonnantie.

Een eerste gevolg van dit verschil in optiek is, dat bij een vergelijking de bepalingen uit 
de ordonnantie, die zich rechtstreeks met gedragsbeïnvloeding tot de inwoners richten 
buiten beschouwing kunnen worden gelaten.977 Geen van deze bepalingen keert in beide 
reglementen terug. 

De relevante bepalingen in de ordonnantie die zich op de bestuurlijke taken en bevoegd-
heden van de borgemeesters richten  kunnen op hoofdzaken als volgt worden samen-
gevat978: 
1. de borgemeesters staan de vrijheid met vrijheidspenningen, alsmede met raad en 

daad bij zonder deze schade te berokkenen,
2. als de borgemeesters tijdens een dienstreis voor de afdracht van geïnd belastinggeld 

dat geld afhandig wordt gemaakt, zijn zij daarvoor niet aansprakelijk,
4. zij mogen goederen, waarvoor geen belasting is betaald, na voorgaande veiling ver-

huren,
5. dit mogen zij onder bepaalde voorwaarden ook doen ten aanzien van “uytgeteult” 

land, dat is land zoals het er na de oogst bijligt,
6. de borgemeesters zorgen voor het schutten van dieren en mogen op hun voorwaar-

den een schutter aanstellen; na betaling van een boete geeft de schout geschutte die-

974  Coopmans, Het openbaar bestuur van Waalwijk en Drunen, 48.
975  Zie 9.2.29.
976  Zie over beide reglementen 9.2.29.
977  Zie hiervoor ook: Coopmans, Het openbaar bestuur van Waalwijk en Drunen, 48-51.
978  Zie hiervoor ook: Coopmans, Het openbaar bestuur van Waalwijk en Drunen, 39-40. Het nummer in 
dit overzicht verwijs naar het desbetreffende artikel van de ordonnantie.
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ren weer vrij979,  
8. de borgemeesters zijn met de schout betrokken bij de schouw van veld en veen (in 

29 ook: een nader aangeduide zomerdijk), 
10. na afloop van hun termijn leggen de borgemeesters rekening en verantwoording af; 

komen zij geld tekort, dan zullen hun opvolgers hen dit betalen of zekerheid stellen; 
hebben zij geld over dan moeten zij dit ten behoeve van de gemeente aan hun opvol-
gers afdragen,

11. weigert de gemeente de rekening binnen uiterlijk twee maanden na hun aftreden af 
te handelen  dan zijn de borgemeesters met het tonen van de akte van indiening van 
hun rekening van alle verantwoordelijkheid dienaangaande bevrijd,

12. de borgemeesters dienen alle schulden en belastingbetalingen over hun ambtsjaar af 
te rekenen; zo nodig kunnen zij daartoe worden gedwongen,

18. de borgemeesters zijn bevoegd om namens de gemeente te procederen; de kosten 
hiervan dienen zij te verantwoorden; alle kosten zijn ten laste van de vrijheid,

19. de schout en borgemeesters mogen de publieke aanbesteding van openbare werken 
uitschrijven,

24. zonder toestemming van schout en borgemeesters is het verboden aan niet-ingezete-
nen woonruimte te verhuren,

26, 31 en 33. de borgemeesters zijn soms alleen, soms samen met de schout en schepenen 
betrokken bij het treffen van brandpreventieve voorzieningen,

34. de borgemeesters zorgen voor juiste maten en gewichten.980

Indien de bepalingen van het reglement van 1663 hiermede worden geconfronteerd, blij-
ken vijf van de twaalf bepalingen te gaan over onderwerpen, die ook in de ordonnantie 
voorkomen. Het is echter niet in alle gevallen een absolute overeenkomst. De verschil-
len hebben, gezien de herkomst van het reglement, ongetwijfeld van doen met een ver-
sterking van de positie van de geërfden en ingezetenen in verschillende aspecten van het 
bestuur van de vrijheid. 

979  In 23 worden ook de schout en de schutter in relatie tot het schutten benoemd.
980   In een beperkt aantal gevallen wordt in de ordonnantie aan schepenen ook nog een discretionaire 
bevoegdheid toegekend om te mogen afwijken van in die ordonnantie vastgestelde boeten (artikelen 8, 20, 
24, 25 en 27).
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Overzicht 4.11

Overeenkomsten tussen de ordonnantie van 1622 en de reglementen van 
1663 en 1681 (concept) van Waalwijk

    Onderwerp    

  

Beslissing tot uitvoering openbare werken

Ordonnantie 1622

8/29 - borgemeesters en schout

10 - door de borgemeesters 

10 - door de oud-borgemeesters
       aan hun opvolgers

10 - door de opvolgers aan de
       oud-borgemeesters

18 - bij de borgemeesters

19.- bij schout en borgemeesters

    

Reglement 1663

Schouw, betrokken actoren
3 - vijf tot zes niet nader 
     benoemde personen

Tijdig indienen rekeningen
4 - door de borgemeesters

Verrekening positief saldo
7 - door de oud-borgemeesters
      aan hun opvolgers

Verrekening negatief saldo
 8 - door de opvolgers aan de
      oud-borgemeesters

Bevoegdheid om te procederen
   --------

  ---------

Reglement 1681 (ontwerp)

22 - schepenen en borgemeesters;
        ten hoogste vijf personen

25 - door de borgemeesters en 
        andere rendanten

36 - door de oud-borgemeesters 
        aan hun opvolgers

37 - door de opvolgers aan de 
       oud-borgemeesters

14 - bij borgemeesters, schepenen  

       en tienmannen

13 - bij borgemeesters, schepenen  

        en tienmannen
N.B.: de aanbesteding is een taak  

van alleen borgemeesters en sche- 

penen (22). 
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Vanuit de ordonnantie van 1622 bezien ‘stroomt’ slechts een beperkt aantal bepalingen 
door naar de latere reglementering van 1663 en 1681. Vanuit die reglementen bezien is 
daarentegen niet aan te geven of, en zo ja in hoeverre de overeenkomsten met de ordon-
nantie zijn toe te schrijven aan een directe ontlening. Indien dat al zo zou zijn, dan is er 
niettemin toch steeds naar omvang en inhoud een aanmerkelijk verschil in de feitelijke 
uitwerking in de verschillende bepalingen. De meest zekere conclusie is, dat de over-
eenkomst tussen beide type regelingen getuigt van regelmatig terugkerende bestuurlijke 
problemen en controverses, die om een gelijksoortige oplossing vragen. De verschillen 
in uitwerking tussen gelijksoortige bepalingen zijn te verklaren uit nieuwe feitelijke ont-
wikkelingen en andere inzichten.

4.10.4.5 Een algemener perspectief op mogelijke migratie tussen jaargeboden 
en dorpsreglementen?
In het voorafgaande is steeds per plaats nagegaan of er een mogelijke relatie tussen 
jaargeboden en dorpsreglementen bestaat. Naast dit specifieke, geografisch nogal be-
grensde perspectief zou de vraag naar zo’n relatie ook vanuit een algemener perspec-
tief kunnen worden bezien, te weten of er in meer algemene zin, los van  een directe 
relatie tussen jaargeboden en dorpsreglementen binnen eenzelfde plaats, afzonderlijke 
bepalingen herkenbaar zijn, die zowel in de (doorgaans) vroegere jaargeboden als in de 
(doorgaans) later opkomende dorpsreglementen voorkomen en dus als het ware van 
de ene naar de andere regeling ‘overlopen’ of ‘migreren’. Daarbij is het natuurlijk wel 
een vraag of zo’n breder perspectief opportuun is, omdat daarbij specifieke bepalin-
gen uit jaargeboden van een of meer bepaalde plaatsen met specifieke bepalingen uit 
dorpsreglementen van een of meer andere plaatsen zouden worden vergeleken. Om-
dat in deze algemene zin tussen beide ‘eenheden’ geen directe ontwikkelingslijn ligt, 
zou dat neerkomen op een vergelijking tussen eenheden, die (anders dan de één-op-
één benadering in de vorige onderdelen) onderling volledig een intrinsieke ontwikke-
ling ontberen. Er is daarom van afgezien deze vergelijking op het specifieke niveau van 
concrete bepalingen uit respectievelijk jaargeboden en dorpsreglementen te maken. In 
plaats daarvan is gekozen voor een meer thematische benadering. Deze benadering is 
bovendien globaal: op de inhoud van de onder een thema te rangschikken bepalingen 
uit jaargeboden en dorpsreglementen wordt hier niet ingegaan, maar doorverwezen 
naar elders. 

Een tweede aantekening hierbij is, dat de vergelijking wordt gemaakt tussen de recente 
analyse van Van Zalinge-Spooren van de inhoud van de bepalingen in de jaargeboden 
van de plaatsen in het kwartier van Peelland, terwijl in de onderhavige studie de analyse 
van de inhoud van de bepalingen in de dorpsreglementen het gehele gebied van de Mei-
erij van ’s-Hertogenbosch bestrijkt. 

Van Zalingen-Spooren onderkent in haar analyse twee hoofdgroepen: bepalingen be-
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treffende het beheer en gebruik van de gemeint en die betreffende beschermenswaardige 
belangen van de (plaatselijke) gemeenschap. 

In de eerste groep onderscheidt Van Zalinge de navolgende categorieën (met soms ook 
nog per categorie een onderordening): het weren van buitenstaanders, de verdeling van 
het gebruik onder de gerechtigden, het veedrijven en schutten, de producten, de toe-
zichthouders en de schouw, de toegankelijkheid en de brandpreventie, de bestrijding 
van dierziekten, het uitvoeren van gemeenschapsdiensten, het recht van voorpoting en 
het incorporeren en plaatsen van bebouwing.981

Wat in de dorpsreglementen aan bepalingen, die de gemeint raken, voorkomt wordt 
in deze studie elders geanalyseerd en besproken. Het gaat daarbij vooral om bepalingen 
over verschillende zaken betreffende de functionarissen die met het toezicht op en het 
beheer van de gemeint zijn belast dan wel het  beheer, het gebruik en de opbrengst van 
de gemeint.982 

Naast een inhoudelijke duiding van wat dienaangaande in deze reglementen wordt 
voorzien, laat  deze analyse zien, dat bepalingen over de gemeint slechts in een minder-
heid van de dorpsreglementen voorkomen. Verder is het scala van deze bepalingen be-
perkt, met doorgaans een accent op ‘bestuurlijke’ aangelegenheden als de  taakstelling 
en beloning van de desbetreffende functionarissen en de procedure bij de verkoop van 
percelen uit de gemeint, de wijze van exploitatie in de vorm van productontneming en 
de publieke verantwoording van de geldelijke opbrengst daarvan. 

Al met al is er geen reden om te veronderstellen, dat er in dit verband tussen jaargebo-
den en dorpsreglementen in het algemeen enigerlei migratie van bepalingen heeft plaats 
gehad. Voor zover in beide thematisch verwante bepalingen voorkomen, is de behoefte 
daaraan klaarblijkelijk steeds bepaald door een behoefte op het moment van hun vast-
stelling.  

In de tweede hoofdgroep (bepalingen betreffende de gemeenschap) onderscheidt Van 
Zalinge de volgende categorieën (met ook hier soms een onderordening): handel, plich-
ten van de ingezetenen, het weren van vreemdelingen, inclusief levering aan soldaten, de 
rechtspraak, de vergadering van eedspersonen, kerkelijke zaken en armenzorg, de aan-
stelling en bezoldiging van en verantwoording door eedspersonen, de financiën van de 
gemeenschap, de brandpreventie, de bestrijding van besmettelijke ziekten, bruiloftsbier 
en nieuwjaarszingen, de dienstboden, het begraven.983 

Als deze categorieën in de uitwerking van van Zalinge worden vergeleken met de the-
ma’s uit de dorpsreglementen blijkt dat zo’n vergelijking slechts voor een deel van die 
categorieën en dan soms nog slechts niet voor honderd procent opgaat. Zo ontbreken 

981  Van Zalinge-Spooren, Gemeint en gemeenschap, 107-1178.
982  Zie respectievelijk 6.4.2.1.13 en 7.4.9.
983  Van Zalinge-Spooren, Gemeint en gemeenschap, 185-222.
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in de dorpsreglementen bepalingen ten aanzien van handel, brandpreventie, bestrijding 
van besmettelijke ziekten, bruiloftsbier en nieuwjaarszingen, dienstboden en begraven. 
Datzelfde geldt feitelijk tevens voor de rubrieken ‘plichten van de ingezetenen’, ‘het we-
ren van vreemdelingen’ (met uitzondering van het aspect ‘levering aan soldaten’), ‘recht-
spraak’ en ‘kerkelijke zaken’.

De andere door Van Zalinge onderkende rubrieken zijn als thema’s, zij het met op de-
tailniveau de nodige verschillen, in de dorpsreglementen te herkennen. In onderstaand 
overzicht wordt dit globaal samengevat.

Overzicht 4.12

Globale vergelijking tussen thema’s betreffende bestuurlijke aangelegenheden  
in jaargeboden en dorpsreglementen

Legenda: o.m.= onder meer.

Jaargeboden 

levering aan soldaten

de vergadering van eeds-
personen

armenzorg

de aanstelling en bezoldi-
ging van en verantwoording 
door eedspersonen

de financiën van de  
gemeenschap

Dorpsreglementen  

uitgaven onder druk van oorlog en andere buiten-
gewone omstandigheden

bijeenkomsten 

zorg voor de armen en de vestiging van vreemde-
lingen 

- samenstelling, organisatie en competenties (bij 
het lokale bestuur)

- salarissen, emolumenten, toelagen en vergoedin-
gen  

- invordering van lands- en dorpsbelastingen 
- aangaan van leningen 

In deze 
studie o.m.
7.4.11

6.4.2.2.2

7.4.7
 

6.4..2 

 6.4.3
 

7.2.
7.4.2
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Ook in deze categorie kan worden vastgesteld, dat bij een algemene thematische verge-
lijking tussen de inhoud van de jaargeboden en de dorpsreglementen blijkt dat van een 
algemene overloop of migratie van bepalingen van de eerste naar de tweede nauwelijks 
gesproken kan worden. Omgekeerd is dat ook niet het geval, al was het maar om de jaar-
geboden veelal van ouder datum dan de dorpsreglementen zijn. 

Op grond van het bovenstaande kan worden gesteld, dat jaargeboden en dorpsregle-
menten bestuurlijke voorzieningen bevatten, maar dat deze ‘tamelijk ongehinderd’ naast 
elkaar hebben kunnen bestaan. Saillant verschil is (uiteraard), dat binnen de totaliteit 
van de jaargeboden de regeling van bestuurlijke aangelegenheden slechts één aspect is, 
terwijl die regeling daarvan in de dorpsreglementen de kern van de zaak is.

De vraag, waarom dit soort aangelegenheden in jaargeboden aan de orde komen is 
nogal eenduidig te verklaren. Die ligt in het algemeen in hun anterieure herkomst toen 
er nog geen dorpsreglementen waren. Dat blijkt ook uit de aard en inhoud van de des-
betreffende bepalingen in die jaargeboden: deze zijn kennelijk opgenomen, omdat er 
daaraan binnen een gemeenschap op dat moment behoefte  bestaat, maar eenmaal op-
genomen, daarin een vaste plaats verkrijgen. Getalsmatig blijft het aantal bepalingen in 
jaargeboden, àls zij al zijn opgenomen, aan de bescheiden kant. Zij betreffen bovendien 
meestal incidentele maatregelen en geen volledig uitgewerkte voorzieningen. 

4.10.4.6 Samenvatting en conclusies
In het bovenstaande is eerst op basis van een één-op-één-relatie per plaats de mogelij-
ke beïnvloeding van de doorgaans anterieure jaargeboden op de posterieure dorpsre-
glementen geduid. Die invloed blijkt op basis van een selectie van potentiële gevallen 
uiterst gering, zo niet verwaarloosbaar. Slechts enkele bepalingen komen in beide rege-
lingen voor, maar dan doorgaans hooguit in de vorm van een thematische vergelijking 
en dus niet als letterlijke ontlening. Kan derhalve eigenlijk niet worden gesproken over 
een directe beïnvloeding van de jaargeboden op de inhoud van de dorsreglementen, 
wijst die thematische overeenkomst wel op de duurzaamheid van een in het rechtsbesef 
levende doorgaande rechtsontwikkeling op die punten.  

Omgekeerd kan nog wel de vraag worden gesteld of dorpsreglementen bepalingen 
bevatten die tot het oorspronkelijke en traditionele bereik van de jaargeboden ten aan-
zien van het beheer en het gebruik van de gemeinte behoren of deze wellicht aanvullen. 
Vera heeft dit aspect aan de hand van voorbeelden uit de dorpsreglementen van Oir-
schot (1662 en 1664), Hilvarenbeek (1661 en 1700) en Loon op Zand (1686) al belicht.984

Een meer algemene vergelijking tussen de jaargeboden van de plaatsen in het kwartier 

984  Vera, Gemene gronden, 384-385. Hij wijst er daarbij op, dat naast die dorpsreglementen “de meer tradi-
tionele reglementen of dorpskeuren” blijven bestaan. Zie voor een verdere uitwerking van dit aspect 7.4.9.
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van Peelland en de dorpsreglementen uit de geografisch bredere regio van de Meierij van 
’s-Hertogenbosch leidt tot eenzelfde conclusie. 

Wat over de relatie jaargeboden en dorpsreglementen kan worden gezegd, geldt in 
feite ook voor de relatie van die reglementen met andere meervoudige vormen van an-
terieure dorpsregelgeving. Waar enige overeenkomst blijkt, is deze vooral van themati-
sche aard. 

Al met al is de conclusie, dat bij de totstandkoming van de dorpsreglementen ante-
rieure dorpsregelgeving nauwelijks een wezenlijke en hoogstens een indirecte rol heeft 
gespeeld.

4.10.5 Vigerende plaatselijke regelgeving beletsel voor de genese van 
dorpsreglementen? 
Uitgaande van de omstandigheid dat dorpsreglementen als onderdeel van de voor een 
plaats geldende regelgeving kunnen worden beschouwd, is in de voorafgaande paragra-
fen vastgesteld, dat tussen die reglementen en andere vormen van meeromvattende re-
gelgeving slechts op enkele punten iets van samenhang of overgang is te constateren. 
Omgekeerd kan de vraag worden gesteld of reeds bestaande regelgeving de totstandko-
ming van een dorpsreglement heeft verhinderd of belemmerd.

In het onderdeel van deze studie waarin de wording van de dorpsreglementen wordt ge-
duid, is bij de vaststelling van een reglement nimmer het argument of dat in verband 
met reeds bestaande regelgeving wel opportuun zou zijn aan de orde geweest. Daarnaast 
is er uit de periode 1662 - 1745 ook een aantal gevallen bekend waarbij slechts sprake 
is van een poging tot reglementsvorming zonder dat die in een daadwerkelijk vastge-
steld reglement uitmondt.985 Ook ten aanzien van deze gevallen kan worden vastgesteld, 
dat die procedure nooit op dat argument in het voordeel van andere, reeds bestaande 
dorpsregelgeving is gestaakt, maar steeds anderszins tot staan is gebracht. De algeme-
ne conclusie kan dus slechts zijn, dat vigerende regelgeving op de ontwikkeling van de 
dorpsreglementen eigenlijk geen invloed heeft gehad. Hoewel die conclusie nogal een-
duidig is, passen hierbij toch enkele kanttekeningen. 

In het hiervoor besproken geval over de mogelijke samenhang tussen de jaargeboden 
van Deurne en het concept-reglement is al gebleken, dat het substantieel aantal bepalin-
gen in de jaargeboden, dat op het beheer van de plaatselijke financiën betrekking heeft, 
op zich geen beletsel is voor de inwoners om naar een dorpsreglement te streven. Dat 
laat zich verklaren uit de omstandigheid, dat de reden die aan dat verlangen ten grond-
slag ligt, uit iets anders voortkomt, namelijk uit een competentiestrijd tussen de inwo-

985  Zie hierover nader Hoofdstuk 8.
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ners en de plaatselijke heer.986 De inwoners claimen rechten, die de heer hen ontzegt. 
Als zodanig beroept de heer zich op heerlijke rechten om het door de inwoners geconci-
pieerd reglement te voorkomen, maar zet daarvoor wel een eigen ontwerp in de plaats. 
Uiteindelijk komt het überhaupt niet tot een reglement, omdat die strijd in 1665 in een 
voorlopig compromis wordt beëindigd. In dat compromis wordt ten aanzien van het 
meest heikele punt, namelijk de jaarlijkse benoeming van de borgemeesters, nieuw recht 
gecreëerd, dat tot het domein van de dorpsregelgeving kan worden gerekend.  

Een tweede aantekening betreft de banraam of jaargeboden van Nuenen en Gerwen. In 
deze geboden komt een vijftiental bepalingen voor met betrekking tot het beheer van 
de plaatselijke financiën. Op grond van dat aantal meent Van Zalinge-Spooren, dat die 
jaargeboden  als een tussenvorm van jaargeboden en dorpsreglement zijn te beschou-
wen987 Nuenen kent, een poging in 1671 zo’n reglement te verwerven ten spijt, geen 
afzonderlijk dorpsreglement. Om deze reden dringt de vraag zich op of tussen die (mis-
lukte) poging en de jaargeboden wellicht toch samenhang bestaat. Cruciaal daarbij is de 
vraag of die bepalingen uit de jaargeboden al ten tijde van die poging zouden hebben 
gegolden en, zo ja, of deze onderdeel van de afwijzing van dat reglement zijn geweest.  

De (enige bekende) optekening van deze jaargeboden dateert uit 1709. Naar de analyse 
van Van Zalinge-Spooren zijn deze geboden een vermenging van bepalingen uit 1627 en 
latere bepalingen, waarbij de inschrijving in 1709 bestaat uit een mengeling van jaarge-
boden en van een dorpsreglement.988 Als zodanig duidt zij onder die laatste term met het 
nodige voorbehoud de wellicht in 1686 toegevoegde bepalingen over de dorpsfinanciën 
en administratie aan.989 

Die bepalingen kunnen op hoofdpunten als volgt worden samengevat:
- borgemeesters dienen uitgaven met specificaties te onderbouwen; bij gebreke daarvan 

behoren zij deze met een eed te “verificeeren”,
- borgemeesters dienen binnen zes weken na afloop van hun ambtstermijn rekening en 

verantwoording af te leggen,

986  Zie verder 9.3.3.
987  Van Zalinge-Spooren, Gemeint en Gemeenschap, 107.
988  Van Zalinge-Spooren, Gemeint en gemeenschap, 90-91.
989  De voorliggende redactie van deze bepalingen verwijst in ieder geval naar een eerdere (oorspronke-
lijke) optekening dan 1709. Vanuit die redactie alleen kan echter niet eenduidig worden beoordeeld of dat 
in 1686 of wellicht toch nog vroeger is. Voor een vaststelling van nà 1671 zou kunnen pleiten, dat de gede-
puteerden van de Raad van State, na een onderzoek ter plaatse over klachten over vermeende financiële on-
regelmatigheden, van oordeel zijn dat een verzocht reglement niet noodzakelijk is. Daarbij wordt expressis 
verbis geen beroep gedaan op reeds ter plaatse bestaande procedurevoorschriften, laat staan op dergelijke 
voorschriften uit de jaargeboden. Hier staat dan wel tegenover, dat deze gedeputeerden alleen hun conclusie 
en niet hun overwegingen in hun rapportage opschrijven. Zie verder 9.3.6.  
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- dienstreizen, die door één persoon kunnen worden volbracht, mogen op straffe van 
korting op de reis- en verblijfkosten, niet door meer personen worden uitgevoerd,

- schepenen en borgemeesters mogen voor dienstreizen niet meer vorderen dan de van 
ouds gebruikelijke vergoeding; het te veel gedeclareerde is voor eigen rekening,

- voorschriften omtrent het incasso door de borgemeester en hun vergoeding; verma-
ning aan de inwoners om hun belasting te betalen op straffe van uitpanding,

- borgemeesters mogen op straffe van niet meer ontvankelijk te zijn na de vaststelling 
van hun rekening (“bedecedulle”)  geen oninbare posten meer inbrengen,

- bij het opmaken van akten door de secretaris dienen altijd twee schepenen aanwezig te 
zijn,

- een bezwaarprocedure naar aanleiding van de door de zetters vastgestelde belasting-
aanslagen,

- criteria voor de vaststelling van de belastingaanslagen (twee bepalingen),
- indien huurders door hun armoede de bede niet kunnen betalen, zijn de verhurende 

eigenaren daarvoor aansprakelijk,
- een regeling omtrent het incasso en de afdracht van vervallen “restanten van contribu-

tien”,  
- een voorziening omtrent de presentie van de naburen bij de banschouw, de verkiezing 

van de borgemeesters en een voorziening bij weigering tot aanvaarding van die func-
tie,

- bij metterwoon vertrek uit de gemeente moet men alle tot dan vervallen belasting be-
talen,

- een nadere regeling omtrent de vergoeding van de borgemeesters.

Naar hun redactie bezien komen deze bepalingen uit de jaargeboden in geen enkel an-
der dorpsreglement uit de tweede helft van de zeventiende eeuw voor. In dat opzicht is 
er dus geen aanleiding te veronderstellen dat deze bepalingen (mede) aan een dorpsre-
glement van elders zouden zijn ontleend. In dat opzicht kunnen deze bepalingen als lo-
kaal authentiek worden bestempeld. Hetzelfde geldt voor een vergelijking op basis van 
inhoud en strekking van die bepalingen. Daaruit blijkt, dat er slechts in een enkel geval 
enige overeenkomst met die dorpsreglementen bestaat. Als geheel zijn de bepalingen uit 
Nuenen meer omvattend dan de reglementen uit deze periode. Ook dit kan wel als een 
aanwijzing voor hun specifieke authenticiteit naar herkomst worden beschouwd. 

Als deze bepalingen inderdaad eerst in 1686 aan de jaargeboden zijn toegevoegd (en van-
uit alleen dat perspectief bij de poging van 1671 dus niet in het geding hebben kunnen 
zijn), zou niettemin nog wel de vraag kunnen worden opgeworpen of deze als zodanig 
toch niet van ouder datum (kunnen) zijn en die opneming in de jaargeboden slechts als 
codificatie zou moeten worden beschouwd. 
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In procedureel opzicht behoeft immers niet te worden uitgesloten, dat die bepalingen 
inderdaad ouder dan 1686 zijn en dus al eerder dan die codificatie zijn gepraktiseerd en 
wellicht zelfs al eerder dan 1686 feitelijk in de jaargeboden zijn opgenomen. In dat geval 
zouden zij in 1671 wel onderdeel van de overwegingen bij de afwijzing van een afzonder-
lijk dorpsreglement kunnen zijn geweest. 

Voor het vermoeden van ouder datum bestaan verschillende redenen. In de eerste 
plaats geldt dat de formulering voor wat betreft de gehanteerde redactie, grammatica en 
woordkeuze. Die oogt ouder, namelijk op zijn laatst de eerste helft van de zeventiende 
eeuw.990 Een andere aanwijzing voor een hogere ouderdom en een eerdere opneming in 
de jaargeboden dan de codificatie van 1686 is, dat dit dan geschiedt in een periode  dat 
een dorpsreglement nog niet alom en vogue is. In dat verband kan ook worden gewezen 
op het voorschrift van de Raad van State uit 1663, waarbij de vaststelling van dorpsregle-
menten en feitelijk de vaststelling van bepalingen met betrekking tot het beheer van de 
plaatselijke financiën tot exclusief domein van de hoge overheid wordt verklaard.991 Dit 
maakt een voor het eerst in 1686 onderbrengen van dit soort bepalingen in jaargeboden 
eerder onwaarschijnlijk dan waarschijnlijk. 

Hoewel derhalve enerzijds het vermoeden aannemelijk is, dat de onderhavige bepalin-
gen al uit de tweede helft van de zeventiende eeuw stammen, is dit anderzijds niet met 
zekerheid vast te stellen.

Op grond van dit alles, kan evenwel niet als vaststaand worden gezegd dat de onder-
havige bepalingen wellicht bij de afwijzing van een dorpsreglement in 1671 een rol (kun-
nen) hebben gespeeld, maar uit te sluiten is dit (vooralsnog) ook weer niet. 

De hierboven gestelde vraag is tot nu toe vooral benaderd vanuit een een-op-een-relatie 
tussen de wording van een dorpsreglement en reeds plaatselijk geldende andere dorps-
regelgeving. Daarbij blijkt dat bestaande dorpsregelgeving, behoudens één potentiële 
uitzondering (Nuenen, 1671), tot en met het hoogste regelgevende niveau (de Haagse 
overheid) geen beletsel voor een procedure tot de genese van een dorpsreglement vormt. 
Dit geldt ook buiten die een-op-een-relatie. Wanneer die overheid algemene maatrege-
len ten aanzien van de dorpsreglementen treft, doet zij dat alleen voor die reglementen 
en betrekt zij daarbij dus geen andere vormen van dorpsregelgeving, die overeenkom-
stige of gelijkwaardige bepalingen (kunnen) bevatten. Een tweetal voorbeelden: als de 
Raad van State in 1663 als standaard voor bestaande en toekomstige dorpsreglementen 
de ‘Bergeijk-clausule’ introduceert, geschiedt dat nadrukkelijk alleen voor die reglemen-

990  In die zin hebben deze bepalingen meer overeenkomst met gelijksoortige, uit het tweede kwart van de 
zeventiende eeuw daterende, bepalingen uit de jaargeboden van Deurne dan met de schrijfstijl van de bepa-
lingen uit de dorpsreglementen uit het derde en vierde kwart van die eeuw. 
991  Zie daarover 4.11.4.
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ten.992 Datzelfde geldt in 1732 als die Raad een onderzoek gelast naar buiten de Haagse 
overheid om tot stand gekomen dorpsreglementen; ook dat onderzoek geldt alleen  die 
reglementen en geen andere vormen van dorpsregelgeving.993 Dit alles wijst erop, dat 
de dorpsreglementen in de visie van de Haagse overheid niet alleen een specifieke vorm 
van regelgeving vertegenwoordigen, maar in dat opzicht ook als exclusief worden be-
schouwd en in de inhoud van andere dorpsregelgeving geen of slechts een te verwaar-
lozen ‘concurrentie’ hebben te duchten. Dit laatste kan dus ook worden gezien als een 
indirecte bevestiging van het feit, dat in andere dorpsregelgeving in het algemeen weinig 
vergelijkbare bepalingen voorkomen. 

4.10.5.1 Samenvatting en conclusie 
In het algemeen blijkt, dat andere dorpsregelgeving niet prohibitief is geweest op de wor-
ding van de dorpsreglementen. Dit geldt ook voor de gevallen, waarbij wel een streven 
naar zo’n reglement heeft bestaan, maar niet is geëffectueerd. Hier geldt wel de nuance, dat 
waar dit voor de ene plaats (Deurne) met bijna zekerheid is vast te stellen, voor een andere 
plaats (Nuenen) op dit punt minder duidelijkheid  bestaat. Vanuit een algemeen perspec-
tief kan tevens worden vastgesteld, dat de Haagse overheid bij het treffen van generieke 
maatregelen jegens ‘het’ dorpsreglement daarbij geen andere vormen van dorpsregelgeving 
betrekt. Dit wijst op het exclusieve karakter van zo’n reglement, dat op zijn wording door 
de bank genomen geen concurrentie van andere regelgeving ondervindt.

4.11 De betrokkenheid van de hoge overheid bij de wording van de 
dorpsreglementen

4.11.1 Inleiding
Reglementen worden doorgaans door de hoge overheid vastgesteld, in een aantal geval-
len zelfs ook geïnitieerd. Vóór de definitieve afscheiding van Staats Brabant van het zui-
den van het hertogdom (1648) is het betrokken orgaan de Brusselse Raad van Brabant. 
Daarna zijn dit vanuit Den Haag de Staten Generaal, de Raad van State en de Raad van 
Brabant. Aan de rol van de Raad van Brabant in dezen maken de Staten Generaal in 
1682 abrupt een einde. Uitzondering op de hoofdregel vormen sommige heerlijkheden. 
In een beperkt aantal gevallen stellen  heren van particuliere huize (nog) op eigen gezag 
een reglement vast. 

In dit onderdeel wordt de vraag, welke autoriteit heeft uiteindelijk een dorpsreglement 
vastgesteld, bezien. Voor de context daarvan wordt verwezen naar de in Deel II opgeno-
men afzonderlijke geneses van de reglementen. 

992  Zie voor deze clausule 4.11.4.
993  Zie voor dit onderzoek 3.3.10.8.

PS_LL_def.indd   398 19-11-20   13:16



399

De hierna gebruikte indeling naar tijdvakken sluit aan op de indeling, die in deze stu-
die al eerder is gebruikt.994 

4.11.2 Vóór 1648

In de periode van vóór 1648, het jaar van de vorming van Staats Brabant, is het de Brus-
selse Raad van Brabant, die zich met de reglementering voor de dorpen  in de Meierij 
bemoeit. De als reglement aangeduide voorziening die een delegatie van deze Raad in 
1609 in Oisterwijk treft en de vaststelling van het reglement voor Hilvarenbeek in 1627 
zijn daarvan voorbeelden.995 Bij die voorziening in Oisterwijk speelt overigens op de ach-
tergrond een in 1597 begonnen proces van de gemene ingezetenen tegen de schout en 
schepenen voor die Raad mee, de betrokkenheid bij het Hilvarenbeekse reglement gaat 
uit van een daarop gericht verzoek van de schepenen en overige regeerders en is kenne-
lijk alleen en direct op die approbatie gericht. 

Deze vorm van directe bemoeienis van de Raad komt overigens ook bij andere dorpse 
aangelegenheden voor. Al eerder is de betrokkenheid van een delegatie uit de Raad in 
1609 vermeld bij de vaststelling van een nieuwe heffingsgrondslag voor de beden in Aar-
le-Rixtel. Het reglement voor het salaris van de secretaris van Bergeijk dat deze Raad op 
verzoek van betrokkene na de plaatselijke regeerders te hebben gehoord en na advies van 
de Antwerpense schepenbank in 1599 vaststelt behoort ook tot deze categorie.996

De “poincten ende articulen”, die schepenen, kerkmeesters, heilige geestmeesters en 
borgemeesters, alsmede enkele oud-schepenen van Boxtel als “representerende het cor-
pus deser Baronnie” in 1634 vaststellen, gewagen  er tot twee maal toe (in de conside-
rans zowel als in het formulier van publicatie) van te zijn geformuleerd “op welbehaegen 
van de hooghe overicheijt”. Of onder die overheid (mede) de heer van Boxtel behoort 
te worden verstaan, is onduidelijk. Diens eventuele betrokkenheid wordt in ieder geval 
nergens nadrukkelijk vermeld. Dat het origineel van het reglement daadwerkelijk naar 
de Brusselse Raad van Brabant is gezonden, wordt door de zittende schepenen nog op 
7 november 1634 verklaard. Of deze Raad de verzochte goedkeuring verleent, vermeldt 
het desbetreffende document echter niet. Wel is aangetekend, dat het voorafgaande aan 
de bekrachtiging door plaatselijke bestuurders “op een gemeijnen waerheijt bij volle ver-
gaederinghe van de gemeijnte” is gepubliceerd. Toestemming van de Brusselse Raad van 
Brabant of niet, de regeling blijkt in 1645 te Boxtel nog relevant.997 

994  Zie onder meer 4.6 en 8.2-8. Voor de details van de in dit onderdeel aangeduide genese van de regle-
menten wordt verwezen naar Deel II van deze studie. 
995  Zie hiervoor 9.2.19 resp. 9.2.11.
996  RHCe, GB Bergeijk 17.
997  De informatie over dit reglement is ontleend aan een notariële kopie van 1645. BHIC, Phlips en Ro-
gier van Leefdael 6, fo. 490r-495r. Zie verder 9.2.4.
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4.11.3 Periode 1648-1658

De eerste reglementen, die vanaf 1648 op de agenda van de Haagse overheid verschijnen, 
betreffen alle reglementen van heerlijkheden. 

In 1649 bevestigt de Staatse Raad van Brabant onverkort het in 1627 door de Brusselse 
Raad voor Hilvarenbeek vastgestelde reglement. In 1657 wordt het als zodanig door de 
Staten Generaal bevestigd. 

Het voor de vrijheid en heerlijkheid Oirschot in 1654 door de Staten Generaal afge-
kondigde regle-ment is weliswaar geen ‘dorpsreglement’ pur sang, maar heeft als “Re-
glement op hare Regeringe“ wel die uitwerking.998 Het wordt door de Staten vastgesteld 
ter afsluiting van een langdurige episode van lokale strijd en onvrede over de bestaande 
gezagstructuur.

Op eigen autoriteit stelt de heer van Loon op Zand in 1655 een “Reglement op de ad-
ministratie van de politie ende justitie tot Venloon” vast. Het begin van de akte van vast-
stelling getuigt van dit eigen gezag (“Wij Thomas van Immerselle [volgen zijn titels], 
op de clachte aen Ons bij de gemene opsetenen (enz.)”.  Ook het slot, waarin hij zich 
de “veranderinge, verminderinge oft vermeerderinge deser ordonnantie t’onser beliefe 
ende goetduncken” voorbehoudt, is van dezelfde strekking. Als schepenen, borgemees-
ter en “andere nabueren” uiteindelijk dit reglement onderschrijven, tekenen zij daarbij 
nadrukkelijk een voorbehoud aan ten aanzien van “aggreatie, approbatie van (de) hoge 
overicheijt, soo verre des noots zijnde, sonder prejuditie van elcx authoriteijt ende ge-
rechticheijt”, een formule die het absolute gezag van de heer tart, maar in relatieve zin 
erkent. Het voorbehoud tot hogere goedkeuring wordt echter niet geëffectueerd. Eerst 
wanneer dit reglement in 1686 door het heerlijk gezag door een bijgesteld reglement van 
de dan zittende heer wordt vervangen, wordt daarop vanwege de heer goedkeuring van 
de Staten Generaal verzocht.999 

Het door de heer van Boxtel in 1657 vastgestelde reglement, wordt in 1661 grosso 
modo door de Haagse Raad van Brabant en nadien, in 1665 door de Staten Generaal, na 
advies van de Raad van Brabant, met enkele wijzigingen goedgekeurd. 

In 1658 stelt de heer van Moergestel een reglement vast. De regeerders verzoeken de 
Staten Generaal om inspraak als hen dat reglement om goedkeuring zou worden voor-
gelegd. De ingezetenen kiezen in hun strijd tegen het plaatselijk bestuur echter voor een 
gang naar de Raad van Brabant, die daaraan zonder meer het gevraagde fiat hecht.

Tegen de achtergrond van de gemeenschappelijke factor, dat het - behoudens Oirschot 
1654 - in al deze gevallen om een verzochte goedkeuring van een reglement voor een tot 

998  Als zodanig geldt het ook als eerste reglement van de hoge overheid in de Staatse periode, zie 9.2.18.
999  Zie voor de details Deel II van deze studie, 9.2.13. De verwijzing naar dit Deel II geldt in het onder-
havige onderdeel ook voor de totstandkoming van alle andere hierin vermelde plaatselijke reglementen.
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een heerlijkheid behorende plaats gaat - dit maakt in dat opzicht een betrouwbare verge-
lijking mogelijk -, zijn de Staatse Raad van Brabant en de Staten Generaal gelijkelijk tot 
die approbatie bevoegd. Meer genuanceerd gezegd, laten de Staten Generaal op dit punt 
in ieder geval de bevoegdheid van de Raad van Brabant in stand. De vraag, of de Staten 
Generaal van de actes et gestes van de Raad op dit punt ook effectief op de hoogte zijn en 
er dus sprake zou zijn van een bewust in stand laten dan wel een uit onwetendheid ge-
dogen moet echter onbeantwoord blijven. De Staten tonen in dit opzicht ook geen eigen 
initiatief. Ook tekenen de Moergestelse regenten, die hun belang tegen het door de heer 
vastgestelde reglement eerder bij de Algemene Staten hebben aangekaart, bij dit college 
geen bezwaar aan tegen het door hen niet gewenste fiat van de Raad van Brabant. Bij 
gebreke daarvan laten de Staten het eerder van hen ontvangen rekest ook verder buiten 
behandeling. In het geval waarin de Staten het voortouw krijgen, vragen zij daarentegen 
de Raad van Brabant om advies (Boxtel 1665). Al met al is er wat betreft de bevoegdheid 
om rechtsgeldig op te treden eerder sprake van samenwerking dan concurrentie.

Een tweede gemeenschappelijke factor is, dat het voor de ontvankelijkheid van een 
verzoek om approbatie bij beide organen niet uitmaakt, van wie - plaatselijke bestuur-
ders of ingezetenen - het initiële verzoek afkomstig is.  

De Raad van State is nog niet bij het goedkeuringsproces betrokken. 

4.11.4 1659-1660/1661-16711000  
Dat laatste verandert snel als ook statendorpen zich voor een reglement in Den Haag 
melden. De aanleiding hiervan komt elders aan de orde.1001 Het eerste reglement, dat de 
Raad van State vaststelt, is een reglement voor Erp (1659). Er is daarbij waarschijnlijk 
zelfs van een omslagpunt van de Staten Generaal naar de Raad van State sprake, omdat 
de regeerders en naburen van dit dorp hun verzoek om vaststelling eerst aan de Staten 
en pas daarna aan de Raad voorleggen. Deze omslag is alleen verklaarbaar als wordt aan-
genomen, dat de Staten hen (informeel) naar de Raad van State hebben doorverwezen.

De jaren erna tot 1672 komt bij de Raad van State, zonder inmenging van enig ander 
Haags overheidsorgaan, een veertiental procedures tot de vaststelling van een reglement 
op diens agenda.

1660 - Sint Oedenrode, Breugel
1661 - Hilvarenbeek
1662 - Schijndel, Veghel, Eersel, Duizel en Steensel, Son 
1663 - Bergeijk, Hoogeloon, Nistelrode
1664 - Maren

1000  De eerder onderscheiden periodes 1659-1660 en 1661-1671 worden hier om praktische redenen als 
één tijdvak besproken.
1001  Zie 8.4.
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1666 - Asten
1668 - Breugel
1671 - Breugel 

Dit aantal kan met zeven worden vermeerderd als de procedures, waarbij een reglement-
achtige voorzienig wordt getroffen en die, waarbij de totstandkoming van een reglement 
wel aan de orde is, maar uiteindelijk niet wordt vastgesteld, worden meegeteld:

1662 - Oerle, Vught, Deurne, Oss en Hoge en Lage Mierde
1665 - Aarle-Rixtel
1671 - Nuenen, Gerwen en Boort

Een bijzonder te benoemen geval betreft de totstandkoming in 1662 van een reglement 
voor Oirschot. Die genese is onderdeel van een complexe en langdurige periode van on-
vrede en onrust over de financiën binnen die vrijheid en de pogingen van enkele bui-
tengehuchten om in dat verband een grotere zelfstandigheid te verkrijgen. Wanneer de 
Raad van State bij deze geschillen wordt betrokken, neemt hij door de betrokken plaat-
selijke partijen uit te nodigen ieder daartoe een voorstel te doen het initiatief voor de 
genese voor zo’n reglement. Als uiteindelijk een door de Raad gefiatteerde tekst ter tafel 
ligt, legt hij dit in verband met de daarin opgenomen voorziening ten aanzien van de 
bestuursorganisatie alsnog ter goedkeuring aan de Staten Generaal voor. Die Staten ne-
men daarop de behandeling over en stellen het reglement vervolgens ongewijzigd vast. 
Zij delen echter ter plaatse het heerlijke gezag met een heer van particuliere huize, die 
kort daarvoor door diezelfde Staten in al zijn rechten is hersteld. Als die particuliere heer 
zich tegen dat reglement keert, wordt in overleg tussen beide halfheren gezamenlijk een 
aangepaste voorziening getroffen (1664). De directe betrokkenheid van de Staten Ge-
neraal bij deze Oirschotse reglementering is derhalve, zo kan worden vastgesteld, niet 
alleen gelegen in de opperste macht van de Staten over Staats-Brabant, maar ook in de 
bijzondere omstandigheid van een met een particuliere heer gedeelde soevereiniteit over 
de heerlijkheid.

Ook de betrokkenheid van de Raad van Brabant blijft tot één specifieke reglements-
ontwikkeling, te weten in Waalwijk, beperkt. Deze ontwikkeling komt niet voort uit 
een autonoom verzoek om goedkeuring, maar uit een voor de Raad tussen plaatselijke 
partijen gevoerde procedure. In het desbetreffende vonnis (1662) treft de Raad ook en-
kele algemene en specifieke regels omtrent de dorpshuishouding. Nadat de plaatselijke 
regeerders dit vonnis in een reglement hebben hertaald, geeft de Raad daaraan onver-
kort zijn fiat. Vrijwel tegelijkertijd geeft de Raad aan de tegenpartij van de regeerders op 
onderdelen een uitleg van zijn eerdere vonnis. Uiteindelijk weten de plaatselijke partijen 
elkaar te vinden in een compromis dat als nieuw reglement aan de Raad van Brabant ter 
goedkeuring wordt voorgelegd. Die stemt (1663) met dat verzoek in. 

In één geval wordt een dorpsreglement vastgesteld (Sint-Michielsgestel 1663) door al-
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leen het plaatselijk heerlijk gezag, de markiezin van Bergen op Zoom. Het vertrouwen 
in het eigen gezag van deze markiezin is groot. Zij behoudt zichzelf nadrukkelijk het 
recht voor om dit reglement te wijzigen en uit te leggen. Het is ongetwijfeld een reactie 
op het zéér kort tevoren door de Raad van State algemeen geformuleerde prerogatief ten 
aanzien van deze aspecten. Het reglement wordt door de Haagse overheid als volstrekt 
volwaardig gedoogd.1002 Ten slotte kan er nog op worden gewezen, dat in een ander geval 
aan de heer van Loon op Zand in 1666 wel de vraag naar een reglement wordt voorge-
legd, maar dat dit verzoek  waarschijnlijk niet tot het beoogde gevolg heeft geleid. 

Al met al worden in de periode 1659 - 1671 de meeste goedkeuringsprocedures voor het 
forum van de Raad van State gevoerd. Die kwantiteit is van een dusdanige omvang dat 
met recht kan worden gesproken van een omslag, die ongetwijfeld (mede, zo niet vooral) 
teruggaat op ontwikkelingen in het takenpakket van die Raad, zoals formeel vastgelegd 
in zijn instructie van 1651. Het feit, dat die procedures voor het merendeel Staatse dor-
pen betreffen is daarbij zonder twijfel ook van betekenis geweest. De inzet van de Staten 
Generaal, van de Raad van Brabant en zelfs van plaatselijk heerlijk gezag blijft beperkt 
tot slechts enkele gevallen. 

In deze periode bevestigt de Raad van State nadrukkelijk het gezag van de hoge over-
heid, alsmede zijn  prerogatief tot het vaststellen van dorpsreglementen. Te beginnen 
met het dorpsreglement voor Bergeijk respectievelijk Hoogeloon voegt hij 19 februari 
1663 expliciet een slotbepaling (Bergeijk 1663/46; Hoogeloon 1663/38) toe, waarin wordt 
bepaalt dat de goedkeuring van het reglement niet derogeert aan de “souverainiteijt, 
hoogheijt, jurisdictie ofte ander gesach” van de Staten Generaal. Daarnaast behoudt hij 
de aanvulling en interpretatie van deze reglementen aan zich, als ook het maken van 
nieuwe en andere reglementen als de belangen (in deze volgorde) van de Staat en het 
desbetreffende dorp dat vergen.1003 Deze bepaling wordt nadien als standaardbepaling in 

1002  Santvoort verwijst onder Sint-Michielsgestel in zijn Manuaal II (1741), 188-190 naar dit reglement 
(“Reglement by den Heer gemaakt”) op gelijke wijze als hij bij andere dorpen refereert aan reglementen 
voor die dorpen. Hieruit valt - het is elders in deze studie ook al gezegd - af te leiden, dat voor de controle 
op de dorpsrekeningen dit reglement dezelfde status heeft als de door de Haagse overheid vastgestelde regle-
menten. Het reglement overleeft ook in 1732 een opdracht van de Raad van State aan de Leen- en Tolkamer 
om een onderzoek in te stellen naar “illegale”, dat zijn zonder goedkeuring van Staten Generaal of Raad van 
State vastgestelde reglementen. Zie hierna en 3.3.10.8.
1003  Zie voor beide reglementen 9.2.2 en 9.2.12  Beermann, Stad en Meierij van ’s-Hertogenbosch van 1648 
tot 1672, 13 legt deze bepaling te restrictief uit als vrijheidsbeperking van de autonomie van de lokale overhe-
den. Zij beperkt in deze context die vrijheid formeel bezien slechts ten aanzien van de concrete vaststelling, 
wijziging en vernieuwing van deze (categorie) reglementen. Daarbinnen bestaat er vanuit de lokale gemeen-
schap alle vrijheid om voor een reglement en de verandering ervan voorstellen te ontwikkelen en deze als 
eigen initiatief bij de Haagse overheid in te brengen. 
De aldus gestelde clausule vormt overigens op zich geen nieuw, maar enkel een nadrukkelijke bestendiging 
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andere dorpsreglementen opgenomen. Het is een bepaling met een lange doorwerking. 
In 1732 is zij nog de grondslag voor de opdracht van de Raad aan de Leen- en Tolkamer 
om te onderzoeken welke dorpsreglementen in de Meierij zonder voorafgaande goed-
keuring van de Haagse overheid gepraktiseerd worden.1004 

4.11.5 1672-1698

Kenmerkend voor deze periode van 25 jaar is, dat van de hausse uit het vorige tijdvak 
niets meer is te bespeuren. De Raad van State behoeft zich slechts tweemaal met de ont-
wikkeling naar een dorpsreglement te bemoeien. Een eerste keer mondt dat uit in een 
voorziening (Someren 1681) die wel reglement wordt genoemd, maar inhoudelijk in ster-
ke mate afwijkt van voorafgaande door hem vastgestelde reglementen. Het tweede geval 
betreft een reglement voor Heesch (1691), dat zich meer naar de traditie voegt. 

Ook het eigen gezag van een plaatselijk heer laat zich nog gelden. De heer van Dru-
nen stelt een reglement (1679) vast, dat tot in lengte van jaren nog Haagse erkenning ge-
niet, ook al is daarbij het meergenoemde prerogatief van de Haagse overheid genegeerd.

Als in Waalwijk nieuwe geschillen over de financiën ontstaan, die leiden tot een lang-
durige procedure voor de Raad van Brabant, weet die Raad partijen Ten slotte in een 
compromis te verzoenen. Een substantieel onderdeel daarvan is de formulering van een 
nieuw reglement, waarbij de Raad de betrokken partijen uitnodigt om daartoe een eigen 
concept in te zenden. Ten vervolge hierop stelt de Raad ook dat nieuwe reglement vast 
(1681). Over procedure en inhoud doen de plaatselijke regeerders hun beklag bij de Sta-
ten Generaal, die het reglement buiten werking stellen, een nieuw reglement vaststellen 
en de Raad van Brabant verbieden zich nog rechtstreeks met de vaststelling van deze en 
gelijksoortige bestuurlijke regelingen te bemoeien. Een protest van de Raad brengt daar-
in geen verandering meer. Hem rest nog slechts een adviesfunctie op aanvraag in dezen.

Verder is in deze periode slechts sprake van concept-reglementen. Van een door de 
heer van Tilburg in 1688 in overleg met de belangrijkste ingezetenen opgesteld ontwerp 

van bestaand beleid op alle regelgevende niveau’s. Een voorbeeld van andere Staatse regelgeving: de slotbeta-
ling van het Schoolreglement (1655), gepubliceerd in GPB 2, 2409-2418 bepaalt, dat de Staten Generaal zich 
“t’allen tyden (…) d’interpretatie, vermeerderinghe ende verminderinge van dit Reglement t’haerder dis-
cretie ende goetvinden, naer gelegentheyt van tyden ende saecken” voorbehouden. Ook particuliere heren 
bezigen deze clausule (Loon op Zand 1655, zie 4.11.3. en 10.2.13, slotformule, en Sint-Michielsgestel 1663/24, 
zie 10.2.24), terwijl plaatselijk bestuur zich mede van deze formule bedient. Van het laatste is een voorbeeld 
de vaststelling van de jaargeboden van Vlierden op 20 maart 1775 (RHCe, GB Vlierden 20, 43r., met dank 
aan mw. dr. C.A.M. van Zalinge-Spooren die mij op deze tekst attendeerde): “Werdende bij heere regenten 
gereserveert omme de voors[chreven] poincten en articulen na vereijs en gelegendheid van zaaken, ten allen 
tijden te mogen veranderen, verminderen, vermeerderen en interpreteeren, soo en in voegen als na billijk-
heid regten en omstandigheeden bevonden zal werde te behooren”. Zie voor het voorkomen van deze clau-
sule in de dorpsreglementen 7.5.5.3.
1004  Zie 3.3.10.8.
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wordt gezegd, dat wel beoogd was om dat ter goedkeuring aan de Staten Generaal voor 
te leggen, maar die opzet is niet verwezenlijkt.  In Berlicum stelt de plaatselijke heer in 
1689 een concept-reglement op. Ook hier blijft echter de voorgenomen voorlegging aan 
de Staten Generaal ter fiattering achterwege. 

Daarnaast worden de Staten Generaal in 1693 wel effectief betrokken bij de genese van 
een drietal reglementen, die echter alle in de conceptfase blijven steken. Het concept van 
de heer van Nuland wordt door de Staten om advies doorgezonden naar de Raad van 
Brabant, waar de verdere afhandeling vertraging oploopt en uiteindelijk van de agenda 
verdwijnt. Het zelfde lot ondergaat een concept-reglement, dat door de Bossche hoog- 
en laagschout, die in opdracht van de Staten Generaal een onderzoek instelt naar be-
weerde financiële malversaties door de regeerders van Oisterwijk, eigener beweging voor 
deze vrijheid wordt opgesteld. Ook het verzoek van de regeerders van Valkenswaard om 
voorzieningen met inbegrip van een een reglement naar het voorbeeld van Oisterwijk, 
komt niet verder dan een vooronderzoek. 

De bemoeienis in dezen van de Staten Generaal leidt dan weliswaar niet tot de vast-
stelling van een reglement, maar wel tot de conclusie dat de Staten in geen van deze 
drie gevallen de kwestie doorverwijzen naar de Raad van State, omdat zij zich ter zake 
bevoegd achten. Quod notandum est: in alle drie gevallen is de Staten Generaal die be-
moeienis uitsluitend overkomen, omdat daaraan steeds een extern verzoek (Nuland, 
Valkenswaard) of handelen (Oisterwijk) ten grondslag ligt. 

Het belang van deze periode ligt - op macroniveau bezien - vooral hierin dat de Staten 
Generaal naast de Raad van State bij de reglementsontwikkeling in beeld is en dat aan de 
bemoeienis dienaangaande van de Raad van Brabant een einde wordt gemaakt. 

4.11.6 1699-1732 (1744)
Reglementen worden verspreid over dit tijdvak vooral vastgesteld door de Raad van Sta-
te: 1699 en 1700 - Hilvarenbeek, 1700 - Oss, 1703 - Haaren, 1713 - Moergestel en Din-
ther1005, 1721 - Oisterwijk, 1726 - Nieuwkuijk.1006 Ten slotte wordt in 1732 voor Tilburg en 
Goirle een reglement vastgesteld als directe resultante van een nieuwe bestuurlijke ont-
wikkeling. Verder is er vanuit de Raad bemoeienis met dorpse ontwikkelingen, waarbij 
het verwerven van een reglement de inzet is: 1701 - Geffen, (circa) 1705 - Kessel, 1708, 
1711 - Lithoijen en 1723 - Esch.  

De betrokkenheid van de Staten Generaal is nog beperkter. In 1701 zenden zij een 

1005  Het reglement voor Dinther is overigens een voorziening, die pas nadien als ‘reglement’ wordt aan-
geduid.
1006  Voor dit tijdvak zij volledigheidshalve nog een reglementspoging in Tilburg (1723) vermeld. Deze 
poging strandt al binnen de dorpspolitiek, zodat het naar het voorbeeld van andere reglementen opgestelde 
concept niet op een hoger bestuursechelon wordt gebracht. 
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verzoek van regeerders en ingezetenen van Berlicum tot de vaststelling van een mee-
gezonden reglement om advies naar de Raad van Brabant (die op dat moment met de 
waarneming van het heerlijk gezag aldaar is belast). Door andere verwikkelingen ter 
plaatse, waar die Raad ook bij betrokken wordt, verdwijnt die adviesaanvraag naar de 
achtergrond. Daarentegen stellen de Staten in 1724, nu na advies van de Raad van State, 
een reglement voor Bladel vast. Twintig jaar later, 1744, vragen de regenten van Reusel 
de Staten Generaal om dat reglement ook voor hun dorp vast te stellen.1007 De Staten 
vragen hierover advies aan de Raad van State, die het op zijn beurt om advies doorzendt 
naar de raad en rentmeester-generaal. Daarna verzandt de procedure, omdat de regenten 
op hun verzoek terugkomen en de opdracht aan de rentmeester frustreren.1008

4.11.7 1733 - 1767 - 1795

In deze periode komt op één uitzondering na de ontwikkeling van dorpsreglementen 
feitelijk tot stilstand. De achterliggende oorzaken hiervan komen elders aan de orde.1009 
Het enige reglement dat nog door de Raad van State wordt vastgesteld, betreft een 
nieuw reglement voor de vrijheid Eersel, Duizel en Steensel (1767). Het kenmerkende 
aspect hiervan is, dat het in essentie bedoeld is voor die vrijheid, maar in potentie zó 
wordt opgezet dat het met kleine aanpassingen voor alle andere dorpen in de Meierij tot 
gelding zou kunnen worden gebracht. Tot een formele uitwerking van deze opzet komt 
het echter niet. Niettemin wordt het reglement ook buiten Eersel (als ‘handboek’) ge-
bruikt.1010 De periode wordt ten aanzien van het wordingsproces van reglementen feite-
lijk afgesloten met een aanvulling in 1784 van het reglement 1700 voor Hilvarenbeek en 
in 1791 voor Oirschot.1011 

4.11.8 Samenvatting en conclusie
In onderstaand overzicht wordt voor de Staatse periode 1648 - 1795 aangegeven hoe-
veel keer de in aanmerking komende gezagsautoriteiten bij de procedure tot de vast-
stelling van een dorpsreglement betrokken zijn geweest. Daarbij wordt een onderscheid 
gemaakt tussen de gevallen, waarbij zo’n reglement ook daadwerkelijk tot stand is geko-
men dan wel waarbij de procedure in de verzoek- of conceptfase is blijven steken.

1007  Om deze reden is deze poging uit 1744 nog bij dit tijdvak ingedeeld.
1008  Zie 9.3.11.
1009  Zie 3.3.10.8 en 4.6.8-9.
1010  Zie hierover nader 4.13.8.
1011  Zie hierover 9.2.11 en 9.2.18.
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Overzicht 4.13

Samenvattend kwantitatief overzicht van de vaststellingsautoriteit van 
dorpsreglementen, 1648-1795

Legenda: v = vastgesteld reglement; c = betrokkenheid bij procedure, waarbij de vaststelling in verzoek- of conceptfase is 

blijven steken; x = orgaan niet meer betrokken als vaststellingsautoriteit

Toelichting: Het tijdvak vóór 1648 is niet opgenomen omdat exacte aantallen niet bekend zijn. In deze studie worden drie 

reglementen besproken bij de vaststelling waarvan de Brusselse Raad van Brabant is betrokken (Oisterwijk 1609, Hilva-

renbeek 1627 en Boxtel 1634). 

Bij reglementen die, al dan niet geamendeerd, meer dan eens zijn vastgesteld (bijvoorbeeld: Boxtel 1657 (plaatselijke heer), 

1661 (Raad van Brabant) en 1665 (Staten Generaal); Moergestel 1658 (successievelijk plaatselijke heer en Raad van Brabant); 

Hilvarenbeek 1699 en 1700 (beide Raad van State) is elk moment van vaststelling afzonderlijk geteld.

In een paar gevallen worden maatregelen niet in de authentieke vorm van een reglement getroffen, maar in de dagelijkse 

bestuurspraktijk wel als reglement aangeduid (Oerle 1662 (Raad van State); Dinther 1713 (Raad van State). Deze gevallen 

zijn in de kolom “vastgesteld reglement” meegenomen.

Reglement vastgesteld
door Staten Generaal Raad van State Raad van Brabant  Lokale heer
tijdvak     (tot 1682)
 v - c v - c  v - c v - c
1648-1658 2	 	 - -  - 2	 	 - 3  -
1659-1671	 3	 	 - 16	 	 6 3	 	 - 1  1

1672-1698 2	 	 3 2	 	 - 1	 	 - 3  3

1699-1732 (1744) 1  2 10	 	 4 x  x 1  1

1733 (1745)-1795	 -  - 1	 	 - x  x -  -  

totaal 8	 	 5 29  10 6	 	 - 8  5

Uit dit louter kwantitatieve overzicht over bijna anderhalve eeuw is af te leiden, dat, ge-
lijke tred houdend met de schommelingen in de (ook kwantitatieve) wording van de re-
glementen, het zwaartepunt van de betrokkenheid van de hoge overheid bij de Raad van 
State ligt, maar dat die betrokkenheid niet exclusief is. 
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4.12 De Haagse overheid: competitie bij competentie bij de vaststelling van 
dorpsreglementen? 

4.12.1 Inleiding
Bij de vaststelling van de reglementen voor respectievelijk Bergeijk en Hoogeloon (19 fe-
bruari 1663) voegt de Raad van State uit eigener beweging een slotbepaling toe (onder-
scheidenlijk artikel 46 en 38), waarin jegens die reglementen op twee wijzen het Haagse 
overheidsgezag wordt gemarkeerd.1012 In de eerste plaats wordt daarin gesteld, dat met de 
vaststelling van het reglement door de Raad op geen enkele wijze afbreuk wordt gedaan 
aan het oppergezag van de Staten Generaal over beide plaatsen, terwijl de Raad zichzelf 
de uitleg, wijziging of intrekking van beide reglementen voorbehoudt. Deze bepaling 
vindt nadien ook haar weg naar andere reglementen.1013 In het eerste deel positioneert 
de Raad zich als ondergeschikt aan de Staten, in het tweede als zelfstandig (uitvoerend) 
orgaan, in samenvatting van beide: de Raad staat onder het gezag van de Staten, maar 
vermag daarbinnen zelfstandig optreden.1014 In dit onderdeel wordt getoetst of dit begin-
sel in de relatie tussen genoemde organen tot geschillen over de competentie ten aanzien 
van de vaststelling van dorpsreglementen heeft geleid. 

4.12.2 Exclusiviteit of gelijkwaardigheid in de Haagse competentie-attributie
In het voorgaande is gebleken, dat de Staten Generaal zowel als de Raad van State als-
mede aanvankelijk ook de Raad van Brabant afzonderlijk en gelijkwaardig betrokken 
kunnen zijn bij de vaststelling van dorpsreglementen. 

De rol die deze colleges spelen is doorgaans volstrekt lijdelijk. Zij komen pas tot han-
delen op basis van klachten en voorstellen, die hen bereiken. Dat geschiedt ook in die 
gevallen, waarbij het eerste initiatief tot een concreet reglement door een Haags college 
wordt getroffen, maar dat initiatief wel steeds uit de context van een andere, extern aan-
gebrachte zaak voortvloeit. 

Tussen de colleges zelf heeft de vraag naar exclusiviteit bij de bevoegdheid tot de vast-
stelling van reglementen, op één enkele uitzondering na, nimmer een rol gespeeld. Dit 
laat zich afleiden uit de geschiedenis van de wording van de afzonderlijke reglementen. 

In de (enkele) gevallen (Hilvarenbeek: 1649 Raad van Brabant, 1657 Staten Generaal; 
Boxtel: 1661 Raad van Brabant, 1665 Staten Generaal) dat twee colleges na elkaar hun 
fiat aan een reglement hechten, ligt de oorzaak doorgaans niet in de omstandigheid dat 
het tweede orgaan de competentie van het eerste betwist. Het tegendeel is het geval. In 

1012  Zie voor deze artikelen ook 4.11.4.
1013  Zie 7.5.5.3.
1014  Zie over de gezagsrelatie tussen de Staten Generaal en de Raad van State 1.3.3.3.
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beide gevallen is het vaststellende orgaan het orgaan, dat door betrokkenen om vaststel-
ling wordt verzocht. Beide organen voelen zich derhalve ex ipso bevoegd. Dit wordt in 
dit geval nog versterkt door het feit, dat de Staten Generaal in 1665 zonder de eerdere 
goedkeuring van  de Raad van Brabant te betwisten diezelfde Raad over het hen dan 
voorliggende verzoek om goedkeuring advies vragen. De betrokkenheid van eerst de 
Raad van Brabant en nadien de Staten Generaal ligt uitsluitend in de keuze die de ver-
zoekers daartoe maken. 

Slechts in een beperkt aantal gevallen is er sprake van doorverwijzing door het ene 
orgaan naar een ander. Ook in deze gevallen is het aspect van de competentie niet de 
aanleiding. Het verzoek om goedkeuring van een reglement voor Erp wordt door be-
trokkenen eerst bij de Staten Generaal en kort daarop bij de Raad van State opnieuw 
ingediend. De mogelijke reden daartoe is, dat de Staten het, gezien de aard van het ver-
zoek,  (uiteindelijk) beter vinden dat de Raad van State daarover zou oordelen.1015 Het 
volledig door de Raad van State op eigen gezag in 1662 voorbereide reglement voor de 
vrijheid Oirschot wordt ter definitieve vaststelling door hem aan de Staten Generaal 
voorgelegd en door hen onverkort vastgesteld. Ook dit berust niet op een te veronder-
stellen competentiehiërarchie tussen beide organen, maar op hoogst waarschijnlijk de 
omstandigheid, dat de Staten naast hun  algemene soevereiniteit over Staats-Brabant het 
specifieke oppergezag over Oirschot delen met een halfheer van particuliere huize, een 
aspect dat in de eerste artikelen van het reglement nadrukkelijk tot uiting komt.1016  

De enige, maar dan ook abrupte uitzondering op dit stramien betreft de Raad van Bra-
bant. In 1682 maken de Staten Generaal een einde aan de bevoegdheid van die Raad tot 
kennisneming van bestuurlijke aangelegenheden. Daarbij vormt weliswaar een door de 
Raad in 1681 vastgesteld reglement de concrete aanleiding, maar het besluit van de Sta-
ten geldt de competentie van de Raad in algemene zin1017. Dat besluit bevat geen moti-
vering, maar past in de ontwikkeling waarbij het zelfstandig handelen van de hoven van 
justitie op het terrein van bestuurlijke zaken wordt ingeperkt en tot de rechtspraak te-
ruggebracht.1018 

4.12.3 De visie van Simon van Slingelandt
Niettemin is er een poging om de pretentie op een (unieke) bevoegdheid van de Raad 
van State in dezen op de politieke agenda te plaatsen. Deze is alleen uit de pen van één, 
zij het niet de minste auteur, mr. Simon van Slingelandt gevloeid. Feitelijke impact heeft 

1015  Zie 9.2.8.
1016  Zie 9.2.18.
1017  Zie nader 9.2.29.
1018  Coopmans, ‘Van beleid van politie naar uitvoering en bestuur’, 580-581; zie voor het hier genoemde 
specifieke geval 1.3.3.4 en 9.2.29.
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deze poging overigens niet gehad. Niettemin is zijn visie op dit punt interessant genoeg 
om hierop nader in te gaan, al is het maar omdat zijn mening de enige eigentijdse be-
stuurlijke visie over dit thema is en hij deze niet alleen op concrete handelingen van de 
Raad van State baseert, maar ook in een bredere bestuurlijke context plaatst. 

Simon van Slingelandt (1664 – 1736) is vanaf 1690 gedurende 35 jaar secretaris van de 
Raad van State.1019 In die positie bouwt hij een grote invloed op de werkzaamheden van 
die Raad op.1020 Aan zijn ervaringen met het landsbestuur geeft hij uitdrukking in een 
persoonlijke visie op noodzakelijke constitutionele hervormingen. Een van de kernpun-
ten daarvan is het versterken van de positie en de rol van de Raad van State. Zijn nota’s 
daarover aan de Tweede Grote Vergadering van de Staten Generaal (1716-1717) vonden 
evenwel geen onthaal, zodat een direct effect daarvan uitblijft. In latere verhandelingen 
(tot circa 1725) herhaalt hij niettemin zijn denkbeelden en werkt deze verder uit. In 1725 
wordt Van Slingelandt kortstondig thesaurier generaal om in 1727 raadpensionaris van 
de Staten van Holland en West-Friesland te worden, wat hij tot zijn overlijden blijft. Bij 
deze laatste  benoeming accepteert hij de verplichting om niets meer tegen de bestaande 
regeringsvorm te ondernemen.1021

Zijn visie op noodzakelijke constitutionele hervormingen in de organisatie van de Re-
publiek wordt pas ruim na zijn overlijden in 1784 en 1785 onder de titel van Staatkun-
dige Geschriften in vier banden uitgegeven.1022 Blijkens het Voorwoord geschiedt dit uit 
een hernieuwde brede belangstelling voor deze geschriften als inspiratiebron in een snel 
veranderend tijdsbestek, de tijd van de patriotten.1023 

1019  Van Ditzhuyzen, ‘Simon van Slingelandt’, 93-102; zie voor Van Slingelandt ook: J. Aalbers, De Re-
publiek en de vrede van Europa 1(Groningen 1980), passim (via het hierin opgenomen register van per-
soonsnamen).  
1020  Zijn invloed blijkt ook uit zijn adviseurschap ex officio van de Raad. In tal van in deze studie be-
schreven zaken, die door de Raad in deze periode worden behandeld, wordt voorafgaande aan de bestuur-
lijke besluitvorming door en in de Raad hem alleen dan wel in samenwerking met anderen eerst advies of 
rapportage  gevraagd.  Deze adviezen worden steeds, slechts enkele gevallen daargelaten, onverkort door de 
Raad overgenomen.
1021  Gosses en Japikse/Post en Japikse, Handboek tot de staatkundige geschiedenis van Nederland, 639 (met 
dank aan dr. A.C.M. Kappelhof die mij hierop heeft gewezen). 
1022  Simon van Slingelandt, Staatkundige Geschriften, 4 delen (Amsterdam 1784-1785). Voor een toegang 
op dit werk: Pelerin, Index der voornaamste zaaken in de Staatkundige geschriften van S. van Slingeland (1787) 
en Kappelhof, Aantekeningen uit de Staatkundige geschriften van Simon van Slingelandt (www. Academia.
edu, s.v. Ton Kappelhof, (versie 24 september 2015, gelezen 25 november 2015; herziene versie mei 2017, ge-
lezen 25 augustus 2017).
Adriaan Lodewijk Pelerin (1738-1804) is onder meer lid van de magistraat  van Brabantse zijde te Maastricht 
(1762-1770), vanaf 1770 tot 1794 stadspensionaris aldaar. Molhuysen Kossmann, Nieuw Nederlandsch bio-
grafisch woordenboek, 10, 718-719. Zijn bovengenoemde index heeft Pelerin opgedragen aan “d’Heer F.A.B. 
van de Duin”. 
1023  De bij zijn benoeming tot raadspensionaris gedane belofte verhindert niet, dat zijn verhandelingen 
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In de, in de latere bundeling van zijn “nagelaaten Geschriften” opgenomen, “Verhan-
deling van de Instelling, Instructie, en Ampt van den Raad van Staate der Vereenigde 
Nederlanden” behandelt hij onder meer de positie van de Raad ten opzichte van de Ge-
neraliteitslanden.1024 

In de eerste plaats erkent hij, dat de Raad op het punt van beleidsvorming ten aanzien 
van “de Politie en Justitie in het ressort van de Generaliteit” in beginsel geen bevoegd-
heid toekomt. Wel wijst hij er op, dat deze Raad in het verleden een stem in het kapittel 
heeft gehad, omdat de Staten Generaal met de Raad regelmatig over dergelijke aangele-
gen hebben “gedelibereert” vanuit het besef, dat zij dit met niemand beter konden doen 
of omdat deze aangelegenheden met het werkterrein van de Raad bij uitstek, te weten 
dat van de “Financien” samenhingen.1025 Het is duidelijk een oratio pro domo en feitelijk 
te beschouwen als een (in)direct pleidooi tot herleving van die vroegere relatie. 1026 Aan 
de omstandigheid, dat de Staten Generaal voor Brabantse beleidsvormende aangelegen-
heden ook andere adviseurs inschakelden, zoals de  Raad van Brabant, gaat Van Slinge-
landt volledig voorbij. 

Na aldus, mede op grond van benoemde precedenten, aan deze positie van de Raad 
van State in dezen nadrukkelijk te hebben herinnerd, werkt hij in de volgende hoofd-
stukken de verschillende formele taken (“Ampten”) van de Raad verder uit. Hoofdstuk 5 
is gewijd aan de hem opgedragen zorg voor de “Middelen van het district van de Gene-
raliteit”, als onderdeel van diens taken ten aanzien van de Generaliteitsfinanciën. Het is 
hierbij, dat Van Slingelandt ook de bevoegdheid (hij spreekt zelf over een “recht”) van 
de Raad tot de vaststelling van dorpsreglementen bespreekt. 

In deze verhandeling plaatst hij die bevoegdheid in de context van het algemene recht 
van de Raad om krachtens diens taken jegens het bestuur van de Generaliteitsmidde-
len kennis te nemen van de “particuliere huishouding van de Regenten in het district 
van de generaliteit, voor soo veel die een onafscheidelyke connexie heeft met ’s Lands 
financien”.1027 Het is volgens Van Slingelandt uit dien hoofde dat deze Raad “van tyd tot 

door de uitgever in overleg met de naaste familie onder de duiding van zijn laatste functie als “de nagelaaten 
Geschriften van den Heer Raadpensionaris Van Slingelandt”) in druk worden uitgegeven (Van Slingelandt, 
Staatkundige Geschriften I, rugzijde titelblad en Voorwoord (“Aan den Leezer”). 
1024  Van Slingelandt, Staatkundige Geschriften, 3, 1-289. 
1025  Van Slingelandt, Staatkundige Geschriften, 3, 52-53. Deze stelling onderbouwt hij met een aantal voor-
beelden, zoals aangelegenheden betreffende de “politique Regeering der Stad ’s-Hertogenbosch” (1656-1658) 
en de concept-instructie van de Raad van Brabant (1661).   
1026  Van Slingelandt plaatst deze passage in deel 3, 27, in het Tweede Capittel “Van verscheide pointen, 
van ouds behoord hebbende tot het Ampt van den Raad van Staate, maar meerendeels door de tyd geraakt 
in ongebruik”.
1027  In dit verband staat hij eerst uitvoerig stil bij een conflict (1704) tussen de Raad van State en de Nas-
sause Domeinraad over enkele resoluties die de Raad heeft getroffen tegen “seekere desordres, en excessen” 
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tyd Reglementen gemaakt heeft op de Regeeering van de Dorpen in het district van de 
Generaliteit, als bestaande het Ampt van de Regenten van de Dorpen meerendeels in 
de collecte en verantwoording van ’s Lands en Dorps Middelen”. Vervolgens somt hij 
twintig resoluties uit het tijdvak 1648 tot en met 1711 op, waarbij dergelijke reglementen 
door de Raad van State zijn vastgesteld. Daarbij geeft hij evenwel niet aan om welke re-
glementen het gaat.

In de volgende opsomming worden in de eerste kolom de door hem genoemde data ver-
meld. In de tweede kolom is dit aangevuld met de daarbij behorende plaatsna(a)m(en). 

16 maart 1660 St. Oedenrode
24 juni 1660 Breugel
18 juni 1661 St. Oedenrode (wijziging)
26 oktober 1661 Hilvarenbeek
03 mei 1662 Schijndel
11 juli1662 Veghel
12 augustus 1662 Eersel
25 oktober 1662 Eersel (wijziging)
19 februari 1663 Bergeijk respectievelijk Hoogeloon
07 maart 1663 Nistelrode
18 februari1664 Maren
28 juli 1666 Asten
01 september 1668 Breugel
08 februari 1669 Hilvarenbeek
17 april 1671 Breugel 
17 maart 1676 Fijnaart en Heijningen c.a. 
22 februari 1691 Heesch
24 december 1699 Hilvarenbeek
24 november 1700 Oss
09 maart 1711 Moergestel (?)1028

De stelling die Van Slingelandt betrekt is op zich duidelijk. De Raad van State is ten 
aanzien van de vaststelling van dorpsreglementen zó onbetwistbaar bevoegd, dat van een 
exclusief recht daartoe kan worden gesproken. Niettemin passen daarbij enkele kantte-
keningen. 

die door de schouten en regenten van enkele dorpen in de Baronie van Breda zouden zijn begaan.
1028  Zie hiervoor 4.12.4.
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4.12.4 Een analyse en toetsing van de visie van Van Slingelandt
Zijn dienaangaande exposé is in zijn verhandeling aan het slot van het desbetreffende 
onderdeel over het bestuur van de geldmiddelen van het district van de generaliteit op-
genomen. Dit geeft die passage, ondanks ook daarin andere vermelde voorbeelden van 
precedenten, in ieder geval onbedoeld het karakter van een ceterum censeo-toevoeging. 
Dat kan, gezien het inhoudelijk belang van de hier besproken zaken, beslist niet zijn be-
doeling geweest. Toch roept hijzelf die indruk op. Hij leidt immers deze passage in met 
de woorden: “Het sal niet ondienstig zyn, hier by te voegen tot besluit van dit Capittel 
…”. Dit wijst er op, dat hij het thema van deze passage wel onder de taken van de Raad 
wenst te rangschikken en te bespreken, maar daarvoor niet direct een andere, betere 
plaats heeft weten te vinden. 

Het ook door hem strikt omschreven werkgebied van de Raad van State - militaire 
aangelegenheden en zaken betreffende de generaliteitsfinanciën - en zijn hang naar alle 
werkzaamheden van de Raad juridisch te funderen, moeten hem daarbij parten hebben 
gespeeld.1029 De grondslag die hij formuleert voor de bevoegdheid van de Raad ten aan-
zien van de vaststelling van dorpsreglementen zal de keuze voor de plaatsing van deze 
passage (uiteindelijk) hebben bepaald.

In die grondslag creëert hij als het ware een hulpbrug, die de (op zich al lang bestaan-
de en nimmer aangevochten) bevoegdheid in deze kwesties aan de algemene opdracht 
van de Raad jegens de generaliteitsfinanciën verbindt.  Opvallend daarbij is, dat hij die 
grondslag onder voorwaarde formuleert, daarmede impliciet een plaatselijke autonomie 
op het terrein van de financiën onderkennend. De Raad is immers, zoals Van Slinge-
landt in het hierboven al weergegeven citaat betoogt, alleen bevoegd om krachtens zijn 
bestuur over de landsfinanciën kennis te nemen van een dorpshuishouding in het dis-
trict van de Generaliteit, voor zover daarbij een rechtstreekse samenhang met die lands-
financiën bestaat. Deze bemoeienis getuigt dus wel, zo lijkt hij toe te geven, van een 
noodzakelijke terughoudendheid van de kant van de Raad (geen bemoeienis, tenzij), 
maar tegelijkertijd geeft hij niet aan waar in de praktijk de grens ligt. Het is bijna van-
zelfsprekend, dat het (primaire) oordeel daarover aan de Raad zelf toekomt. 

Voor wat betreft de vaststelling van dorpsreglementen werkt hij dit aldus geformuleer-
de principe uit in de premisse, dat de bevoegdheid van de Raad daartoe voortkomt uit 
de omstandigheid, dat “het Ampt van de Regenten van de Dorpen meerendeels (curs. van 
de bewerker) in de collecte en verantwoording van ’s Lands en Dorps Middelen” bestaat. 

Al met al formuleert Van Slingelandt de bevoegdheid van de Raad van State eerst 
voorwaardelijk (voor zover) en onderbouwt hij deze vervolgens met de stelling, dat de 

1029  Zie voor die hang ook: Ton Kappelhof, Aantekeningen uit de Staatkundige geschriften van Simon van 
Slingelandt (1725-1735).
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functie van plaatselijke regenten merendeels betrekking heeft op het beheer van zowel de 
lands- als de dorpsgelden. Wat hij dus met de ene hand lijkt (toe) te geven, neemt zijn 
andere hand weer terug. 

Hierna wordt getoetst of de benadering van Van Slingelandt meer als een theoretische 
exercitie dan wel als een effectieve grondslag voor de praktijk van alledag kan worden 
beschouwd. 

Een andere kanttekening betreft zijn naar een twintigtal resoluties verwijzende toelich-
ting. In dit overzicht kan ongetwijfeld zijn belezenheid in de (historische) resoluties van 
de Raad van State worden gezien. Zijn belezenheid is echter niet absoluut, omdat dat 
overzicht niet uitputtend is. Hoewel onbekend  is of Van Slingelandt wel volledigheid 
heeft nagestreefd, lijkt niettemin een vermoeden daartoe te kunnen worden afgeleid 
uit de omstandigheid, dat hij in zijn bijna volledige overzicht twee resoluties opneemt, 
die niet meer zijn dan een aanvulling en bijstelling van een eerder besluit (Sint Oeden-
rode, 1660 en 1661; Eersel 1662). Daarentegen ontbreekt echter een verwijzing naar de 
vaststellingsbesluiten van de reglementen van Erp (1659), Son (1662), Someren (1681), 
Hilvarenbeek (1700, dat het voorafgaande, wel vermelde besluit van 1699 aanvult) en 
Haaren (1703). 

Van de andere kant biedt zijn overzicht door de verwijzing naar de resolutie, waar-
bij de Raad van State een reglement (1676) voor Fijnaart en Heijningen (Markizaat van 
Bergen op Zoom) vaststelt, een breder perspectief dan alleen het district van de Meie-
rij. Deze verbreding versterkt hij dan weer niet met een referte aan  het reglement van 
een jaar eerder (1675) voor Oudenbosch en Oud en Nieuw Gastel (ook gelegen in dat 
Markizaat).1030

Een derde punt is het door Van Slingelandt onvermeld blijven van de bevoegdheid, die 
ook de Staten Generaal toekomt om dorpsreglementen vast te stellen en ook daadwer-
kelijk uitoefent (Boxtel 1665, Waalwijk 1682 en Loon op Zand 1686).1031 Op zich is dat nog 
verklaarbaar, omdat zijn exposé uitsluitend de rol en positie van de Raad van State be-
treft. Om die reden blijft ook het volledig bij de Raad van State voorbereide reglement 
voor Oirschot (1662) buiten beeld. In zijn visie past moeilijk het feit dat dit uiteindelijk 

1030  Fijnaart en Heijningen: “Reglement, raeckende de Gerechten ende Politcie voor die van den Finart-
Heyningen, Appelaer, Schuddebos, ende annexe Polders, alle resorterende onder het Marquisaet van Ber-
gen op den Zoom” (17 maart 1676); Oudenbosch: “Reglement raeckende de Policie voor de Dorpen van 
den Ouden-Bosch, Oudt ende Nieuw-Gastel, gelegen in ’t Oost-Quartier van het Marquisaat van Bergen 
op den Zoom” (18 februari 1675). Beide reglementen zijn gepubliceerd in GPB 3, 500-501 resp. 499-500. Te-
gen de achtergrond van het betoog is het opmerkenswaard, dat in de titel van beide reglementen het begrip 
“poli(t)cie” voorkomt, waaronder gelet op hun inhoud kennelijk ook het begrip “finantie” wordt begrepen. 
Zie hierover nader 6.2. 
1031  Zie over de wording van deze reglementen onderscheidenlijk 9.2.4, 9.2.29 en 9.2.13.
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door de Staten Generaal wordt vastgesteld, ook al kan worden aangenomen dat dat te-
ruggaat op andere overwegingen dan de grondslag die hijzelf formuleert.1032 

Ten slotte kunnen in zijn overzicht nog een tweetal onzorgvuldigheden worden gesig-
naleerd.1033 

Een laatste aspect, dat aandacht verdient, is de hierboven al opgeworpen vraag of de 
door Van Slingelandt beschreven visie op de competentie van de Raad van State in dezen 
ook in de dagelijkse praktijk van de vaststelling van reglementen traceerbaar is. Dit geldt 
in het bijzonder de voorwaarde die volgens Van Slingelandt vervuld moet zijn alvorens 
de Raad van State gerechtigd zou zijn om ter zake te kunnen optreden. Achtereenvol-
gens wordt dit bezien vanuit de optiek van de Haagse overheid en die vanuit de lokale 
context van waaruit aan ‘Den Haag’ een verzoek om een reglement is gericht. 

In feite kan voor het eerste volstaan worden met het generieke antwoord, dat in alle 
gevallen - het merendeel dus van het totaal - waarbij de Raad van State bij de genese van 
dorpsreglementen betrokken is geweest de vraag naar zijn competentie direct noch in-
direct aan het begin van elke procedure dan wel alsnog in de loop daarvan aan de orde 
lijkt te zijn geweest. Voorzichtigheidshalve wordt geschreven ‘lijkt te zijn geweest’, om-
dat er, hoewel feitelijk niet waarschijnlijk, rekening mee moet worden gehouden, dat de 
competentiebeoordeling door of vanwege de Raad tegelijkertijd geschiedt met de beoor-
deling van de ontvankelijkheid van een verzoekschrift. Bij een negatieve afweging wordt 
dan het rekest niet ter vergadering gebracht en zonder sporen in het archief achter te la-
ten aan de verzoeker geretourneerd.1034 Die mogelijkheid wordt hier dan ook niet meer 
dan volledigheidshalve in theoretische zin benoemd. 

Eerder is aannemelijk, dat de Raad zich in alle gevallen waarin hij bij de totstandko-
ming van een dorpsreglement wordt betrokken daartoe steeds zonder voorbehoud be-
voegd acht. Voor de enkele keren, waarin de Raad binnen het kader van een andere 
procedure zelf het initiatief neemt, spreekt dat voor zich. Echter, ook in al die gevallen, 

1032  Zie hierover 9.2.18. Dat hij reglementen, die uitsluitend door plaatselijk heerlijk gezag zijn vastge-
steld, achterwege laat, behoeft op zich niets te betekenen. Het kan zijn, dat hij ten tijde van het schrijven van 
de onderhavige verhandeling van deze, niet meer actuele ontwikkeling niet op de hoogte is. Om dezelfde 
redenen kan hij ook voorbijgaan aan de dienaangaande rol in het verleden van de Raad van Brabant, omdat 
dan geen door die Raad vastgestelde reglementen nog in werking zijn. 
1033  In de resolutie betreffende de vaststelling van het derde reglement voor Breugel is in de datum abu-
sievelijk de maand april vermeld; de juiste datum is: 17 februari 1671. Op de datum van de laatst vermelde 
resolutie (9 maart 1711) is geen besluit over de vaststelling van enig reglement traceerbaar. Het reglement, dat 
in tijd het meest nabij die datum is, is dat van Moergestel. De wordingsprocedure hiervan loopt bij de Raad 
van State van november 1710 tot en met 30 mei 1713 (de datum van vaststelling). Noch in 1711, noch in de 
twee volgende jaren is sprake van een beluit van de Raad, die in deze procedure op 9 maart wordt getroffen. 
Er wordt in deze studie niettemin van uitgegaan, dat met de datum van 9 maart 1711, zij het dus abusieve-
lijk, zeer waarschijnlijk het Moergestelse reglement wordt bedoeld.      
1034  Zie hierover Thomassen,  Instrumenten van de macht, 114; Kappelhof, De Belastingheffing, 31-32.
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waarbij de Raad daartoe door een externe (plaatselijke) partij wordt verzocht, wordt 
het desbetreffende verzoek altijd in behandeling genomen. Dat betekent, dat de Raad 
niet alleen dat verzoek formeel ontvankelijk (het rekest voldoet aan de formele vereis-
ten), maar zichzelf ook materieel tot de afhandeling ervan (het rekest komt inhoudelijk 
voor behandeling in aanmerking) bevoegd acht. Ook komen de Staten Generaal bij een 
procedure voor de Raad vooraf, tijdens of achteraf nimmer tussenbeide. Aangenomen 
mag worden, dat de Staten bij een oordeel dat de Raad van State over zijn competentie-
schreef zou zijn gegaan die Raad ongetwijfeld op het matje zouden hebben geroepen. 
Een duidelijk voorbeeld - het is ook al eerder gezegd - is de door de Raad van State aan 
Breugel (1668) verleende kwijtschelding op bestaande schulden.1035 Iets dergelijks is bij 
de genese van reglementen niet gebleken. Eerder lijkt er tussen Staten en Raad sprake 
van (incidentele) samenwerking en slechts een enkele keer van doorverwijzing, zoals in 
de hiervoor reeds gememoreerde procedures rond respectievelijk het reglement voor Erp 
(1659) en dat voor Oirschot (1662). Daar staat tegenover, dat de Staten Generaal in de 
andere, relatief weinige reglementskwesties, die zij rechtstreeks afdoen, geen enkele van 
die kwesties ter afhandeling doorverwijzen naar de Raad van State. Beide colleges achten 
zich dus, zoals al eerder gezegd, bevoegd èn, zo wordt daar nu aan toegevoegd, respecte-
ren elkaar in die gedeelde bevoegdheid.

Over de vraag of de Haagse competentiekwestie zich op lokaal niveau heeft gemanifes-
teerd geldt als eerste, dat kwesties over de wording van reglementen doorgaans voortko-
men uit geschillen ter plaatse, meestal tussen regeerders en ingezetenen. In de gevallen, 
waarbij een van die partijen een verzoek aan de Raad tot de vaststelling van zo’n re-
glement richt, komt het niet voor dat de andere partij zich daartegen verzet door de 
bevoegdheid van de Raad op dat punt ter discussie te stellen. Hoogstens probeert een lo-
kale partij de andere partij haar bevoegdheid om zo’n verzoek in te dienen te ontzeggen. 
Ook zijn er geen gevallen bekend, waarbij een plaatselijke partij de bevoegdheid van de 
Raad van State bij een ander hoog orgaan van de Haagse overheid betwist. In een enkel 
geval wendt ieder van de plaatselijke partijen in een en dezelfde controverse zich tot ver-
schillende Haagse instituties.1036 Dit komt daarentegen wel voor bij de Staten Generaal, 
zij het niet jegens de Raad van State, maar ten aanzien van de Raad van Brabant.  Als de 
regeerders van Waalwijk zich bij de Staten beklagen over een door de Raad van Brabant 
vastgesteld reglement, verbiedt dat college in 1682 die Raad  zich verder rechtstreeks met 
bestuurlijke aangelegenheden te bemoeien.1037 De reikwijdte van dit besluit ligt derhalve 
niet alleen in de aanleiding. 

1035  Zie voor de details 9.2.5.
1036  Zie ook 2.5.2. 
1037  Zie hiervóór en 9.2.29.
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In de dagelijkse praktijk heeft er al met al - zo deze al expressis verbis geschiedt - geen 
scherpe toetsing op het punt van de competentie plaats. De Raad acht zich in alle voor-
komende gevallen steeds bevoegd om een verzoek ontvankelijk te achten en dus in be-
handeling te nemen. Binnen de gebondenheid van zijn  instructie bestaat er kennelijk 
voor de Raad van State het nodige freie Ermessen om dit soort beslissingen te nemen. 
Dat strookt met de eerdere bevindingen in de literatuur waarbij wordt gesteld, dat de 
instructies voor de Raad meer handreikingen voor de praktijk dan bindende voorschrif-
ten zijn.1038 De normering, die Van Slingelandt als Raad van State-adept aan de hand van 
die instructies formuleert (ingrijpen door de Raad in plaatselijke huishoudingen is ge-
oorloofd als het belang van ’s lands financiën in het geding is), is daarom, getoetst aan 
de praktijk, meer als richtinggevende en instructieve norm te duiden. Zij lijkt dan ook 
meer bedoeld om de positie van de Raad in dezen ten opzichte van de Staten Generaal 
een (defensieve) juridische grondslag te geven dan om de Raad op dit punt een absoluut, 
zelfs ook andere organen uitsluitend prerogatief te verschaffen.

Ook het tweede deel van zijn normering (het volstaat voor de bevoegdheid van de Raad 
dat de functie van de dorpsbesturen voor het merendeel bestaat uit de collecte en verant-
woording van de lands- en dorpslasten) lijkt vooral bedoeld om de positie van de Raad 
te bestendigen en te versterken. 

In de Hoofdstukken 6 en 7 wordt ingegaan op de inhoud van de dorpsreglementen. 
Daaruit blijkt, dat van meet af aan een groot deel van de bepalingen inderdaad op finan-
ciële aangelegenheden betrekking heeft, maar dat in ook door de door de Raad van State 
vastgestelde reglementen bepalingen worden opgenomen, die vooral, zo niet uitsluitend 
tot het domein van de justitie of politie behoren. Op beide terreinen is de Raad niet be-
voegd. Dit voert eigenlijk maar tot een één conclusie: Van Slingelandt heeft de construc-
tie van ‘het merendeel’ nodig om langs kwantitatieve weg ook de andere onderdelen van 
een door de Raad vastgesteld reglement in diens bevoegdheid te absorberen en daarme-
de de wenselijk gegroeide totaliteit van een reglement binnen het bereik van de Raad te 
houden. Ook hier blijkt de praktijk echter coulanter, minder complex en zelfs minder 
gewrongen dan de theorie. De door Van Slingelandt impliciet onderkende overschrij-
ding van bevoegdheden door de Raad is door de Staten Generaal nimmer geblokkeerd. 

4.12.5 Conclusie: de invloed van de visie van Van Slingelandt op de dagelijkse 
bestuurspraktijk
In het algemeen kan worden gesteld, dat de vraag naar de bevoegdheid van respectieve-
lijk de Staten Generaal en de Raad van State tot de vaststelling van een dorpsreglement 
tussen die colleges zowel wat betreft de procedure als de inhoud geen rol van prakti-

1038  Zie 1.3.3.3.
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sche of principiële betekenis heeft gespeeld. Wie van hen bij welk reglement betrokken 
wordt, ligt primair bij degene(n) die de kwestie aankaart. Aanvankelijk geldt dat ook 
voor de Raad van Brabant, totdat de Staten Generaal daaraan in 1682 een einde maken 
en die Raad daarna nog slechts als adviseur van de Staten optreedt. De (doelgerichte) 
normering, die Van Slingelandt voor de Raad van State formuleert, heeft dan ook meer 
betekenis voor een door hem gewenste positionering van die Raad binnen de organisa-
tie van de Haagse overheid dan voor de praktijk van de genese van de dan nog volgende 
dorpsreglementen. 

De verhandeling van Van Slingelandt, waarin zijn pleidooi over de vaststelling van 
dorpsreglementen is opgenomen, dateert van ongeveer 1721.1039 De enkele gevallen van 
na dit jaar waarbij de totstandkoming van zo’n reglement nog aan de orde komt, spelen 
bijna alle voor het forum van de Raad van State. In twee gevallen zijn de Staten Gene-
raal direct betrokken. De wensende normering van Van Slingelandt heeft in die keuze 
geen enkele rol gespeeld.  

4.13 Pogingen tot een generiek reglement voor alle plaatsen in de Meierij

4.13.1 Inleiding
In de Staatse periode (1648-1795) komt op verschillende momenten de idee op voor een 
algemeen reglement betreffende de aspecten van de politie en/of de financiën of onder-
delen daarvan voor alle steden, vrijheden, dorpen en heerlijkheden in de Meierij van 
’s-Hertogenbosch. De gelijknamige (hoofd)stad van de Meierij blijft daarbij steevast 
buiten beeld. De Meierij is dan wel het achterland van ’s-Hertogenbosch, maar hun on-
derlinge status en verhouding zijn te verschillend.1040 

Deze momenten hebben overigens slechts gemeen, dat het om denkbeelden en voor-
stellen over hetzelfde, een min of meer uniforme regeling, gaat en dat geen van hen tot 
het geopperde resultaat hebben geleid. Daarentegen kunnen zij niet over dezelfde kam 
worden geschoren: hun signatuur is naar herkomst en procedure steeds verschillend.

Deze pogingen staan overigens in contrast met andere delen van Brabant, waar zo’n 
centraal reglement wel tot stand is gekomen, zoals onder meer voor de Baronie van Bre-
da in 1677 en 1680.1041

4.13.2 1660 - Reglement op de politieke reformatie
Het op 1 april 1660 door de Staten Generaal vastgestelde Reglement op de politieke re-

1039  Kappelhof, Aantekeningen uit de Staatkundige geschriften van Simon van Slingelandt (1725-1735).
1040  Zie 1.2
1041  Zie 4.4.
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formatie is op dat moment het sluitstuk van regelgeving, waarbij - onder bevestiging van 
alle eerder uitgevaardigde maatregelen - het beleid tot verdere verspreiding en vestiging 
van de gereformeerde religie in de Generaliteitslanden in een scherp geformuleerde op-
dracht met  uitvoeringsregels wordt vastgelegd. Als zodanig kan dit reglement als een 
uniforme ‘grondwet’ voor deze gebieden worden beschouwd. Tot 1795 heeft het voor de 
inrichting van het plaatselijke bestuur een dominante, zij het in de loop der tijd en vaak 
van plaats tot plaats verschillende, rol vervult. Naast, zo men wil in aansluiting op diens 
primaire oogmerk bevat het reglement enkele bepalingen op het terrein van de wijze van 
uitoefening van de plaatselijke justitie en politie.1042 Een verdere uitwerking of opdracht 
tot uitwerking wordt niet gegeven.

De in de literatuur wel geuite veronderstelling, dat dit reglement ook de grondslag is 
voor nadere plaatselijke uitwerking in de vorm van een dorpsreglement is daarom dan 
ook onjuist: er is geen enkele aanwijzing gevonden, die deze veronderstelling rechtvaar-
digt.1043 

4.13.3 1665 - “Reglement op de domestique lasten”
In 1662 vangen de Staten Generaal op herhaald aandringen van het gewest Holland de 
voorbereiding aan voor onder meer de invoering in de Generaliteitslanden van een hef-
fing op de gemene middelen, zoals deze in Holland al bestaat. In dat verband krijgt de 
Raad van State 11 februari 1665 de opdracht om voor de invordering van een “capitael 
Schatting” over de roerende en onroerende goederen van personen met een vermogen 
van f 2000 en meer de nodige kohieren te formeren “over de Quartieren en Steden van 
’t ressort van de Generaliteyt”.1044 Daarnaast wordt hem ook verzocht om te adviseren 
over enkele rekesten van onderscheidenlijk de stad en Meierij van ’s-Hertogenbosch en 
van de Baronie van Breda met allerlei bedenkingen tegen deze nieuwe belasting.1045 Ook 
dient de Raad op het punt van de “domestyque lasten” alle rekeningen sedert 1648 van 
de afzonderlijke dorpen en van de kwartieren  van de Meierij en andere plaatsen van Bra-

1042  Zie daarover 4.13.2.
1043  Zie hierover verder 4.3.
1044  Kappelhof, De belastingheffing, 137-140. 19 Februari 1665 stellen de Staten Generaal daartoe een uit-
voerige instructie vast. Deze is gepubliceerd in GPB, 3, 1201-1203, alsmede in Melssen, Het register van de 
cijnzen, 93-99.  
1045  ’s-Hertogenbosch heeft een drietal stukken ingebracht: een rekest en bijbehorende deductie met on-
der meer bedenkingen tegen het opleggen van een buitengewone quote in alle voorvallende aangelegenhe-
den, een rekest betreffende de verpachting van de gemene lands middelen volgens de Brabantse lijst en een 
betreffende de beden. Het eerste rekest wordt door de Staten Generaal op 22 en 24 januari 1665, de twee 
volgende rekesten beide op 28 januari 1665 in behandeling genomen. Het rekest van de Baronie van Breda, 
dat 30 januari 1665 bij de Staten Generaal in behandeling komt, behelst, blijkens de samenvatting ervan in 
de desbetreffende resolutie, een verzoek om van nieuwe belastingen gevrijwaard te mogen blijven. Zie hier-
over ook: Van Heurn, Historie der Meyerye van ’s Hertogenbosch, 3, 137-145.   
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bant onder het gezag van de Staten Generaal  te onderzoeken en te bezien waar daarin 
verlichting zou kunnen worden gebracht.1046 Een door de Raad daartoe ingestelde com-
missie ad hoc maakt in de zomer van 1665 een rondreis door de Generaliteitslanden.1047

De invoering van de nieuwe belasting gaat uiteindelijk niet door, omdat in het bij-
zonder de samenstelling van de daarvoor noodzakelijke kohieren massaal wordt tegen-
gewerkt. Het onderwerp verdwijnt uiteindelijk van de agenda.1048

De commissie onderzoekt tijdens haar rondreis conform haar opdracht de invloed van 
de “domestique lasten” op de financiële situatie van de dorpen. Haar bevindingen be-
vestigen, dat op dat vlak de ingezetenen inderdaad met veel onnodige kosten worden 
opgezadeld. Zij noemt onder meer  allerlei vergoedingen, verteringen, drinkgelagen, 
en daggelden, die zwaar op de uitgaven drukken. Ook stelt zij de oorzaak ervan aan de 
kaak: bestuurders hopen op winst uit dergelijke vergoedingen, reden waarom onder val-
se voorwendselen vergaderingen en andere declarabele bijeenkomsten worden belegd.1049

De Raad van State legt dit rapport 18 augustus 1665 in de vorm van een eigen advies 
voor aan de Staten Generaal.1050 Voor wat betreft het verleden raadt hij aan om dat maar 
te laten rusten en niet verder te onderzoeken en te herstellen, maar voor de toekomst de 
uitwassen te voorkomen in de vorm van heilzame reglementen. Ook adviseert hij daar-
bij vooral de aandacht te richten op de kwartiervergaderingen, waarbij hij met name re-
fereert aan de kort daarvoor vastgestelde reglementen voor de landen van Overmaze.1051  

1046  In de opdracht wordt over de dorpen gesproken als “particuliere dorpen”. Uit de context is af te lei-
den, dat hieronder in dezen niet de dorpen onder particuliere heren, maar de afzonderlijke dorpen onder de 
vier kwartieren van de Meierij verstaan dienen te worden. Bovendien worden de territoria van bijzondere 
heren doorgaans aangeduid als heerlijkheden of particuliere heerlijkheden. 
1047  De Raad stelt 16 februari 1665 deze commissie in. Zij bestaat uit vier zijner leden en de thesaurier ge-
neraal. NA RvSt 86 I, fo. 85v d.d. 16 februari 1665. Kappelhof, De belastingheffing, 139 deelt mede, dat deze 
commissie in kleinere samenstelling, te weten slechts één lid en de thesaurier generaal haar opdracht heeft 
uitgevoerd. Rapporteur is de thesaurier generaal. N.A. RvSt 86 II, fo. 142r d.d. 18 augustus 1665.
1048  Kappelhof, De belastingheffing, 141, legt daartoe ook een relatie met de oorlog van 1672, die door een 
gedeeltelijke bezetting van de Meierij tot zware legerlasten leidt. Van Heurn, Historie der Meyerye van ’s Her-
togenbosch, 3, 145, meldt, dat de Algemene Staten, alle voorbereidingen ten spijt, expliciet besluiten de schat-
ting, “als aan verscheide ongevallen onderhevig, en dat haar beloop te gering zoude zyn” achterwege te laten. 
1049  Zie voor de volledige conclusies: Kappelhof, De belastingheffing, 169-170.  
1050  NA, RvSt 86 II, fo. 142r.
1051  Dit betreft een tweede versie - een eerdere dateert van 1661 - van het Reglement over het Landt van 
Valkenborch, het Reglement over het landt van Daelhem en het Reglement over het landt van ’s Hertogenrade, 
alle van 15 oktober 1663. Van dezelfde datum zijn ook nog het Reglement, Stijl ende maniere van procederen 
in de Landen van Valkenborch, Daelhem en ’s Hertogenrade, Over-Maze, en het Reglement ende Ordonnantie 
voor d’Officieren, Rechteren, ende Secretarissen in den Lande van Over-Maze (…), raeckende de Criminele sae-
cken ende Proceduren. Gepubliceerd in: GPB, 2, 3091-3110; 
   Deze reglementen worden alle door de Staten Generaal uitgevaardigd na het met Spanje gesloten Partage-
tractaat van 26 december 1661. De uitvaardiging geschiedt zeven dagen voordat de Staatse commissarissen 
22 oktober 1663 de aan de republiek toegewezen landsdelen officieel in bezit nemen. Wouters, Grensland en 
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De afzonderlijke dorpen vallen dus buiten dit advies. 
De Staten Generaal nemen dit advies 9 september 1665 onverkort over. Wel versmal-

len zij de geadviseerde reglementen tot één, waarna  de bal naar de Raad wordt terug-
gespeeld door hem te vragen een concept voor dat reglement voor zowel de Meierij als 
voor de andere gebieden van de Generaliteitslanden te formuleren.1052 In eerste instantie 
belast de Raad de leden van de commissie, die ter plaatse in de Generaliteitslanden het 
onderzoek hebben ingesteld, met deze opdracht, maar wijzigt dit direct daarop in een 
opdracht aan de raad en rentmeester generaal der domeinen in ’s-Hertogenbosch om 
dit reglement te ontwerpen en zo spoedig mogelijk aan te Raad te doen toekomen. Een 
op zich unieke opdracht, omdat de raad en rentmeester generaal een reglement krijgt 
te ontwerpen, dat ook buiten zijn ambtsgebied zou komen te gelden. Het blijft een on-
voltooide opdracht, het verzochte ontwerp zal er nimmer komen. Ook dit voornemen 
verdwijnt dus uiteindelijk in dezelfde Haagse la als waarin ook de hierboven bedoelde 
belastingplannen zijn geborgen. In de door de onderzoekscommissie van de Raad van 
State geconstateerde bestuurlijke extravaganties waarvoor door de ingezetenen van de 
dorpen het gelag wordt betaald, wordt in dit traject derhalve niet voorzien. Zou dit wel 
zijn geschied, dan had dit voor de verdere ontwikkeling van de dorpsreglementen niet 
zonder consequentie kunnen blijven. 

4.13.4 1688 - Een centraal reglement voor de Meierij, haar kwartieren, 
heerlijkheden en dorpen?
Tegen het einde van de zeventiende eeuw ontstaat onrust op het platteland van de Meie-
rij over de desorganisatie en het slecht functioneren van de kwartiers- en Meierijvergade-
ringen en de ingeslopen misbruiken en onduidelijkheden ten aanzien van de jurisdictie. 
Het eerste betreft vooral de kosten van deze bestuursorganisatie. Het tweede punt heeft 
betrekking op de suprematie van de Bossche schepenbank ten opzichte van de lokale 
banken in de Meierij.  

In het najaar van 1686 onderzoeken gedeputeerden van de Staten Generaal (de com-
missie Druijvesteijn)1053 en een afgevaardigde van de Raad van State de excessen, misbrui-
ken en wanorde op het terrein van politie, financiën en justitie. Naar aanleiding van hun 
verslag besluiten de Staten Generaal 15 februari 1687 om voor de politie een reglement te 

bruggehoofd.; Haas, De verdeling van de Landen van Overmaas. Wouters, aangehaald werk, 395 vermeldt, dat 
“de bekende Hollandse diplomaat Hiër. van Beverningh (…) een belangrijk aandeel in de conceptie der be-
stuursreglementen van 1661 en 1663 (had)”. Dit verklaart ongetwijfeld de herkomst van de verwijzing naar 
de reglementen voor de landen van Overmaze in het advies van de Raad van State over de ter beteugeling 
van de “domestyque lasten” te formeren reglementen, dat immers steunt op een rapport van de thesaurier 
generaal Van Beverninck.    
1052  NA, RvSt 86 II, fo. 204r.
1053  Zie voor deze commissie: Kappelhof, De belastingheffing, 178 en 207.
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maken en daarop het commentaar van de Raad van Brabant te vragen.1054 De commissie 
van onderzoek krijgt de opdracht om dit reglement te ontwerpen en over haar ontwerp 
eerst het commentaar van de Raad van Brabant, de officieren van de heerlijkheidsheren 
en van notabele geërfden te vragen. Zeven maanden later, 14 augustus 1687, stellen de 
Staten Generaal dit besluit echter bij door dan de Raad van Brabant het formuleren van 
dat reglement op te dragen. Die Raad wijst daartoe twee commissarissen uit zijn mid-
den aan, die voortvarend te werk gaan. Zij oriënteren zich onder meer op de, op hun 
verzoek dan wel eigener beweging ontvangen reacties en voorstellen van verschillende 
functionarissen en particuliere personen. Enkele  hiervan benadrukken misstanden in 
het plaatselijk bestuur. Een ander acht nadere regelgeving niet nodig, omdat er op het 
gebied van de politie al voldoende reglementen bestaan, zoals het Reglement op de poli-
tieke reformatie, het Echtreglement en het Jachtreglement, terwijl veel plaatsen over een 
dorpsreglement  beschikken.1055 

Het resultaat van hun werk is een tot in detail uitgewerkt concept-reglement, dat door 
de Raad op onderdelen geamendeerd 31 mei 1688 aan de Staten Generaal in de vorm van 
een ontwerp resolutie van de Staten wordt toegezonden. In de aanbiedingsbrief wordt 
de wijze van voorbereiding, met name het punt wie ter voorbereiding zijn gehoord, 
uiteengezet. Saillant is, dat het advies, dat geen nieuw reglement nodig is omdat er al 
voldoende relevante reglementen zijn, volstrekt wordt genegeerd, maar dat integendeel 
“verscheijdene andere Reglementen”  zijn geraadpleegd om te zien welke punten daaruit 
in het ontwerp zouden kunnen worden opgenomen. Dit wordt  overigens op één na niet 
nader gespecificeerd. 1056 Uit tekstvergelijking blijkt, dat  ten minste het dorpsreglement 
van Loon op Zand (1686) bij de voorbereiding is betrokken.1057  Ook is niet nominatim 

1054  De afdoening van de geconstateerde misbruiken betreffende de (verpachting van de) gemene mid-
delen en andere financiële zaken zou aan de Raad van State worden doorgeleid. De bevindingen op het ter-
rein van de justitie en de klachten over malversaties en andere feiten en misbruiken worden aan de Raad 
van Brabant geëndosseerd met het verzoek de criminele zaken aan het officie-fiscaal ter vervolging voor te 
dragen en de klagers en belanghebbenden mede te delen, dat zij over hun klachten in civiele zaken bij de 
Raad een actie kunnen instellen. 
1055  Zie voor de details rond de werkwijze van de commissarissen van de Raad en de door hen ontvangen 
reacties en voorstellen: Jacobs, ‘Reglementering van politie en justitie’, 138.
1056  De tekst waaraan de Raad nominatim refereert betreft een concept-reglement voor het kwartier van 
Peelland, dat door de Staten Generaal in het kader van hun adviesaanvraag ter kennis van de Raad is ge-
bracht. 
1057  Artikel 66 van het ontwerp is rechtstreeks afgeleid van artikel 10 van het dorpsreglement van Loon 
op Zand, opgenomen in 10.2.13, luidende: “Aangaande keurmeesters van de schapen, als deselve werden 
geemploijeerd in hunne functie, zullen in plaats van tering voor hun verleth en vacatie yder daags profiteren 
12 stuijvers”. Het is het enige dorpsreglement, waarin deze bepaling voorkomt. Artikel 66 van het concept-
reglement van de Raad van Brabant luidt: “Als de keurmeesters van de schapen worden geemploijeert in 
hunne functie soo sullen deselve in plaetse van teringh voor hun verleth ende vacatie ijeder dagh proffiteren 
twaelff stuijvers”. De Raad van Brabant heeft ten behoeve van de vaststelling van het dorpsreglement van 
Loon op Zand de Staten Generaal geadviseerd. Artikel 10 van het dorpsreglement gaat trouwens direct te-
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vermeld welke bestaande regelgeving door het reglement zou kunnen vervallen. Volstaan 
wordt slechts met een slotbepaling (artikel 134), dat bestaande regelgeving op het terrein 
van dit reglement van kracht blijft voor zover deze daarmee niet in strijd is. De Staten 
nemen dit concept-reglement “van politie en menage voor de Meijerije van ‘sH:bosch” 
een dag later in behandeling door het om advies aan hun vaste commissie voor de Meie-
rijse aangelegenheden te endosseren.1058 Daarna stokt de procedure en wordt verder niets 
meer over het concept-reglement vernomen.1059

De redenen hiervan zijn niet achterhaald. Mogelijk is één daarvan het sterke unifor-
merende karakter van het concept. Het scheert, alle voor de lokale bestuursorganisatie 
ten plattelande zo kenmerkende privileges, andere voorrechten en gewoonten ten spijt, 
de bestuurlijke situatie in de steden, vrijheden, dorpen en heerlijkheden in de Meierij 
voor bijna alles over één kam. Volstaan wordt hier met slechts één voorbeeld: binnen 
bedoelde bestuurseenheden geldt voor het borgemeestersjaar lang niet altijd het kalen-
derjaar, maar verschillende jaarperioden. In het ontwerp van de Raad wordt dat eendui-
dig gefixeerd op een jaarperiode van mei tot mei. Het is daarom niet uit te sluiten, dat 
de Staten Generaal er uiteindelijk (toch) voor terugschrikken dit concept vast te stellen 
uit vrees dat zo’n vaststelling door zijn gelijkvormigheid nieuwe discussie en vooral ob-
structie te weeg zal brengen.

Hoewel het concept dus min of meer stilzwijgend van de Haagse agenda verdwijnt, ver-
dient het in het kader van deze studie toch nadere aandacht. Het ordent niet alleen (be-
staande) voorschriften, óók in een logische onderlinge samenhang, voor de verschillende 
bestuurslagen en betrokken functionarissen. Dit maakt de vraag opportuun naar welke 
betekenis het eenmaal vastgestelde reglement, dat zich diepgaand en indringend met het 
plaatselijk bestuur in de dorpen, heerlijkheden, vrijheden en steden in de Meierij zou 
hebben bezig gehouden, zou (kunnen) hebben gehad op de verdere ontwikkeling van de 
dorpsregelgeving in het algemeen en ‘het’ dorpsreglement in het bijzonder. 

Het reglement is onderverdeeld in 7 hoofdstukken en bevat in totaal 135 artikelen, on-
derverdeel in een zevental hoofdstukken :

Ie Capittel van de Platte Lants vergaderinge vande geheele Meijerije (1 - 11),
IIe Capittel  van de vier Quartierschouten der Meijerije ende de vier Ordinaire gecom-

mitteerdens totte voorvallende saken van ijder Quartier (12 - 20),  
IIIe Capittel van de Respective quartiers vergaderingen (21 - 42),

rug op artikel 9 van het door de heer in 1655 vastgestelde reglement voor dit dorp. Ook andere bepalingen 
van het ontwerp van de Raad van Brabant, zoals de artikelen 64, 65, 67 en 68, zijn op bepalingen van het 
Loonse reglement geïnspireerd. 
1058  NA, SG 3317, fo. 637v; het ontwerp-reglement in NA, SG 5099..
1059  Jacobs, ‘Reglementering van politie en justitie’, 139.
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IVe Capittel van de Rentmeesters en griffiers van yder Quartier (43 - 60),
Ve Capittel van de schouten der Particuliere heerlicheden, substitut-schouten der 

quartierschouten, schepenen ende secretarissen (61 – 101)
VIe Capittel van de Respective particuliere Heerlicheden en dorpsvergaderingen sijn-

de de gemeijntens vergaderingen alsmede van het doen der Reeckeningen aldaer (102 
– 114),

VIIe Capittel van de Borgemeesters van de respective Dorpen en gemeijntens en van 
henlieder Reeckeningen (115 – 133),

alsmede een tweetal slotbepalingen:
134 - Bestaande regelgeving (“placcaten, ordonnantien, reglementen ende resolutien”) 

op het terrein van dit reglement blijft van kracht voor zover deze daarmee niet in strijd 
is.

135 - De interpretatie, aanvulling en verandering van het reglement wordt voorbehou-
den aan de Staten Generaal.

Op zich is deze opbouw in hoofdstukken weinig verrassend, eerder conservatief: zij 
gaat van hoger (districtsbestuur respectievelijk de vier subdistricten) naar het laagste be-
stuursniveau (het lokale bestuur). Drie van de zeven hoofdstukken gaan in het bijzonder 
over plaatselijke aangelegenheden (V-VII) en omvatten tezamen meer dan de helft (63 
artikelen) van het totale aantal organisatorische bepalingen (133). 

In deze bepalingen wordt successievelijk een groot aantal aspecten geregeld, die be-
trekking hebben op de bestuurspraktijk van alledag in de dorpen. In een aselecte greep 
hieruit worden hier slechts genoemd:  verplichtingen van schouten, schepenen en se-
cretarissen, de benoeming van borgemeesters en hun taken, het opstellen en afhoren 
van de rekeningen, alsmede het aan banden leggen van tal van vergoedingen. Het zijn 
alle zaken, die ook in dorpsreglementen tot dan toe aan de orde zijn gekomen.1060 Het 
antwoord op de hierboven gestelde vraag kan daarom bijna niet anders zijn dan dat de 
vaststelling van dit reglement meer dan waarschijnlijk op de verdere ontwikkeling van 
het dorpsreglement, een ontwikkeling die in de jaren ervoor juist nogal onstuimig is ge-
weest, een beslissende betekenis zou hebben gehad, wellicht zelfs die verdere ontwikke-
ling zo goed als, zo niet volledig zou hebben geblokkeerd. 

Als later, in 1693, de ontwikkeling van de reglementering voor het gehele district van 
de Meierij en haar vier kwartieren wordt hernomen, blijft dat beperkt tot een reglement 
in 1714 voor alleen die regio’s. Een afzonderlijke regeling voor de plaatsen in de Meierij 
komt in dat verband niet meer ter sprake.1061

1060  De tekst van het ontwerp-reglement is integraal opgenomen in Deel III van deze studie.
1061  Jacobs, ‘Reglementering van politie en justitie’, 141-143.
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4.13.5 1693 –Nuland en de rest van de Meierij
Begin maart 1693 legt Cornelis Gans, raad en regent te ’s-Hertogenbosch en heer van de 
heerlijkheid Nuland, de Staten Generaal een concept-reglement voor het bestuur van 
Nuland voor. Hij maakt daarbij duidelijk, dat hij weinig fiducie heeft in de bekwaam-
heid van de lokale bestuurders; hun gebrek aan kennis en kunde hebben  naar zijn zeg-
gen in zijn  heerlijkheid tot allerlei wanorde en onregelmatigheden geleid. Om hen bij 
te staan, acht hij het broodnodig dat een reglement tot handhaving van goede “justi-
tie, politie en financie” wordt vastgesteld. Zijn visie op dat reglement legt hij vast in een 
ontwerp van 44 artikelen. Maar hij gaat in een nogal paternalistische kijk op de wereld 
verder: zo’n reglement zou “veel meer heerlijckheden en dorpen” in de Meierij van ’s-
Hertogenbosch passend zijn. 

Op het een noch het ander wordt door de Staten Generaal direct inhoudelijk gere-
ageerd. Zij leggen het voorstel 29 april 1693 om advies voor aan de Raad van Brabant. 
Hierna raakt de procedure op de lange baan om daarvan uiteindelijk te verdwijnen. Ook 
Gans’ advies om voor meer heerlijkheden en dorpen een reglement vast te stellen ver-
stoft.1062

4.13.6 1722 – Udenhout als model voor andere plaatsen in de Meierij 
Een discussie in Udenhout over de beteugeling van de directe bestuurskosten, vooral die 
van de verteringen en dienstreizen van de regeerders wordt met het oog op kostenbespa-
ring begin november 1721 ter plaatse eensgezind beëindigd door de vaststelling van een 
tarieflijst voor verschillende bestuurlijke verrichtingen. Nadat dit reglement ter fiatte-
ring aan de Raad van State is voorgelegd, vraagt deze de waarnemend raad en rentmees-
ter generaal daarover niet alleen een concreet advies, maar ook over de generale vraag of 
een “diergelijcke ordre” “tot verligting van de goede ingesetenen” passend zou zijn voor 
alle plaatsen in de Meierij.1063 Het op dit punt door deze adviseur begin januari 1722 
uitgebrachte antwoord is voor de Raad aanleiding voor aanvullende vragen. Als opstap 
daartoe verwijst de Raad naar zijn eerder uitgebrachte adviezen over geregeld binnen ko-
mende vragen van Meierijse dorpen om permissie tot het doen van reële omslagen. De 
Raad wenst daarom nader te worden  geïnformeerd of daarbij wellicht ook overvloedige 
uitspattingen van regeerders betreffende verteringen of anderszins betrokken zijn en zo 
ja, wat daartegen gedaan zou kunnen worden. 

Deze procedure mondt niet uit in een eindbeslissing van de Raad. Een uniform tarief-
stelsel voor alle plaatsen in de Meierij lijkt, gezien de grote verscheidenheid in de gel-
dende vergoedingen, ook niet direct realiseerbaar. Het is daarom aannemelijk, dat dit 
dossier uiteindelijk terecht is gekomen bij het streven van de Leen- en Tolkamer om te 

1062  Zie voor de details 9.3.10.
1063  Zie 9.2.27.. 
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komen tot richtlijnen en voorschriften voor de inrichting van de plaatselijke rekeningen, 
zoals deze uiteindelijk kort na medio september 1724 op een door die Kamer voorbereid 
advies van de Raad van State door de Staten Generaal worden vastgesteld.1064 

4.13.7 1732 – Remarques en dorpsreglementen
In 1727 plaatsen de Staten Generaal door middel van een controle van de ontwerpreke-
ningen het beheer van de voor de publieke dienst bestemde gelden in de dorpen, plaat-
sen en heerlijkheden in de Meierij onder een toezichtregiem van de Leen- en Tolkamer. 
Kern hiervan is, dat op- en aanmerkingen, de zogenaamde remarques van de Leen- en 
Tolkamer, bij een post in een rekening, behoudens de mogelijkheid tot bezwaar, leiden 
tot royement van die die post. De eerste tranche rekeningen, die aan die nieuwe contro-
le van de Kamer wordt onderworpen, zijn de rekeningen over het instellingsjaar van die 
toets. Deze ontwikkeling is elders uitvoerig uiteengezet. 1065

Eén van de eerste resultaten van dit nieuwe stelsel is, dat zich direct vanuit de bevindin-
gen van de Leen- en Tolkamer over de dorpsrekening van Tilburg over 1727 een proce-
dure ontwikkelt die uiteindelijk 8 mei 1732 leidt tot een dorpsreglement van 75 artikelen 
voor de heerlijkheden Tilburg en Goirle.1066 

Deze eersteling blijft echter eenling. Het reglement wordt als afgeronde en voltooide 
ontwikkeling door Leen- en Tolkamer noch Haagse overheid opgepakt als katalysator 
voor de invoering van dorpsreglementen elders. Naar de reden hiervan kan slechts wor-
den gegist. Het kan niet hebben gelegen aan het feit, dat de omstandigheden in Tilburg 
zó uitzonderlijk zouden zijn geweest dat alleen om die reden aldaar een dorpsreglement 
vereist zou zijn. Van dergelijke omstandigheden is niets gebleken. De mogelijke oorza-
ken, waarom aan de hand van dit reglement niet is ‘doorgepakt’ behoren daarom elders 
te worden gezocht.

De rekeningencontrole betreft 111 plaatsen, waarvan een groot deel niet beschikt over 
een dorpsreglement. Het reglement voor Tilburg is voortaan, zo stelt de Raad van Sta-
te nadrukkelijk vast, de grondslag voor de toekomstige toetsing van de rekeningen van 
dit dorp. De totstandkoming heeft evenwel veel tijd, aandacht en energie van de rela-
tief kleine en alleen al voor de massieve controle van de rekeningen niet extra toege-
ruste Leen- en Tolkamer gevergd. Die intensieve ervaring met een eerste reglement kan 
hem jegens meer hebben afgeschrikt, dit des te meer omdat juist in die jaren de Kamer 
zelf nog zoekende is naar de beste gang van zaken bij de toetsing. Daarnaast is er een 
ontwikkeling van toenemende generieke, dus voor alle plaatsen in de Meierij geldende 

1064  Zie 3.3.7.
1065  Zie 3.3.10.
1066  Zie voor de wording van dit reglement 9.2.26.
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regelgeving gaande die bij de controle kan worden ingezet. Voor een controlerend or-
gaan is doorgaans een toetsing op basis van generieke regelgeving efficiënter dan maat-
werk-criteria per plaats aan de hand van specifieke dorpsreglementen. Hoe uitvoeriger 
en omvangrijker een van plaats tot plaats verschillend  maatwerk, hoe gecompliceerder 
het werk en hoe kleiner de bewegingsvrijheid, interpretatieruimte en Freies Ermessen van 
een controlerend orgaan. Van de andere kant kan echter worden gesteld, dat juist dorps-
reglementen de kans bieden om tal van lokale eigenheden in maatwerk te fixeren. Dat 
voorkomt verdere discussie daarover.1067 Toch gebeurt dit in formele zin niet. Wel komt 
er bij de Leen- en Tolkamer in materiële zin iets anders tot stand. Johan Cornelis Sant-
voort, leenman van die Kamer, creëert met zijn Manuaal een hulpmiddel voor de toet-
sing, dat, naast inzicht in de ontwikkeling van de generieke regelgeving, duidelijkheid 
in die diversiteit met zijn talrijke verschillen per plaats geeft. 

Ook de gedachte aan een model-reglement voor alle dorpen met als variabele de ver-
schillen per plaats komt nog niet op. Dat gebeurt pas tientallen jaren later.1068 

Het reglement voor Tilburg en Goirle is al met al geen nieuwe impuls voor de ontwik-
keling van andere reglementen geworden. Eigenlijk geldt het tegendeel: dat reglement is 
voor een lange reeks van jaren het laatste vastgestelde reglement. 

Verder is in het kader van het nieuwe remarque-stelsel nog vermeldenswaard, dat naar 
aanleiding van een remarque van de Leen- en Tolkamer over het salaris van de drossaard 
van Deurne de vraag naar de rechtsgeldigheid van een tussen de heer en het bestuur van 
Deurne op eigen gezag tot stand gekomen reglement over de salariëring van plaatselijke 
bestuurders aan de orde komt. In het kielzog daarvan komt ook de rechtsgeldigheid van 
een aantal dorpsreglementen aan de orde, die eerder alleen door een plaatselijke heer en 
nimmer door de Haagse overheid zijn vastgesteld, te weten die van Sint-Michielsgestel 
(1663) en Drunen (1679). De Raad draagt in 1732 de Leen- en Tolkamer op nader te on-
derzoeken op welke niet door de Haagse overheid goedgekeurde reglementen in reke-
ningen een beroep wordt gedaan. Of dit repressieve onderzoek tot een rapportage heeft 
geleid is onduidelijk. De hiervoor genoemde reglementen blijven in ieder geval onver-
kort van kracht en daarmede grondslag voor de toetsing van de rekeningen van de twee 
betrokken heerlijkheden, zonder dat de Haagse overheid deze reglementen alsnog heeft 
gefiatteerd.1069 Hier geldt derhalve slechts, dat de toetsing van de rekening een niet vol-
tooide aanzet geeft tot een onderzoek naar sommige dorpsreglementen, waarna zonder 
ver- en gevolg alles feitelijk bij het oude blijft. 

1067  Ook fixatie kan echter op den duur weer aanleiding zijn voor nieuwe discussies, controverses en pro-
cedures. Voorbeelden hiervan in Deel II van deze studie: 9.2.13 (Loon op Zand), 9.2.18 (Oirschot), 9.2.20 
(Oss), 9.2.24 (Schijndel), 9.2.26 (Tilburg), 9.2.28 (Veghel) en 9.2.29 (Waalwijk).
1068  Zie hierover verder 4.13.8.
1069  Zie hierover nader 4.13.7.
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4.13.8 1767 – Reglement voor Eersel, Duizel en Steensel niet generiek geldend, 
wel generiek gebruikt
Een ernstige bestuurlijke chaos in Eersel leidt in 1765 tot een grondig onderzoek van-
uit de Leen- en Tolkamer. Eén van haar conclusies is het voorstel aan de Raad van State 
om ter vervanging van het dorpsreglement van 1662 een geheel nieuw vast te stellen. 
De Kamer formuleert daartoe een ontwerp, waarin alle op dat moment relevant ge-
achte besluiten van de Haagse overheid zijn opgenomen. Subsidiair stelt de Kamer de 
Raad voor om zo’n reglement ook als model-reglement voor alle plaatsen in de Meie-
rij te introduceren. Dit wordt echter niet geëffectueerd, zodat het nieuwe reglement 16 
januari 1767 alleen voor de direct betrokken dorpen Eersel, Duizel en Steensel wordt 
vastgesteld.1070 

De Raad laat trouwens in deze jaren zien, dat hij eigenlijk in beginsel wars is van inte-
grale vernieuwing van bestaande reglementen. In 1773 negeert hij een advies van de raad 
en rentmeester generaal en de Leen- en Tolkamer om een procedure te beginnen ter ver-
nieuwing van het reglement van Loon op Zand, dat uit 1686 stamt. Datzelfde geldt hun 
meer algemene opmerking, dat er meer reglementen zijn die vernieuwing behoeven.1071 
Een reden geeft de Raad niet aan. Anders dan in Eersel, Duizel en Steensel, was de ernst 
van de situatie waarschijnlijk onvoldoende om tot zo’n actie over te gaan.

In de dagelijkse bestuurspraktijk heeft Eersel, Duizel en Steensel 1767 toch de waardering 
van een voorbeeldfunctie gekregen. In eigentijdse literatuur met een echo tot in het der-
de decennium van de negentiende eeuw - het reglement is dan al lang vervallen - wordt 
deze onderkend.1072 De facto verwerft dit dorpsreglement een faam, die de eigen dorps-
grenzen overschrijdt, waardoor het de duiding van model-reglement verdient. De ver-
spreiding in druk heeft dit ongetwijfeld bevorderd.

Het reglement beleeft een drietal drukken. In 1767 wordt een eerste druk uitgegeven 
door de Bossche boekdrukker V.A. Vieweg.  Een jaar later, 1768, verschijnt al een tweede 
druk, nu bij de Bossche boekdrukkers Jacobus en Hendrik Palier. Die is al publieksvrien-
delijker en krijgt het aanzien van een praktijkgericht handboek. Bij dezelfde uitgevers 
verschijnt in 1775 ook nog een derde, ongewijzigde druk. Daarnaast wordt het reglement 
ook in eigentijdse algemene juridische tekstuitgaven uitgegeven.1073  

Over het effectieve gebruik van het dorpsreglement buiten Eersel is vanuit hedendaagse 
literatuur weinig bekend. Hagen wijst vooral op de intentie van de Leen- en Tolkamer 

1070  Zie uitgebreider 9.2.7.
1071  Zie 9.2.13.
1072  Een analyse van dit reglement is onder 5.3.6.2 en 8.8.2 opgenomen.
1073  Zie voor meer details over deze drukken en uitgaven 9.2.7.
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om te komen tot een model-reglement voor alle dorpen en heerlijkheden binnen de 
Meierij.1074 Van Asseldonk volstaat met daaraan te refereren.1075 

Het ligt voor de hand om aan te nemen, dat de Raad van State, die het reglement na-
drukkelijk alleen voor Eersel en de twee andere dorpen heeft vastgesteld in bestuurlijke 
kwesties van andere plaatsen zelf nimmer een beroep op dat reglement heeft gedaan. De 
voorbeeldmatige doorwerking schuilt vooral in de wijze waarop het reglement andere lo-
kale besturen tot lering en voorbeeld heeft gestrekt. Zo verzoeken de regenten van Loon 
op Zand medio december 1772 de Raad van State in een geschil met de Leen- en Tolka-
mer over bepaalde uitgaven in zowel de dorpsrekeningen als die van de verpondingen en 
de gemene middelen om een nieuwe uitleg van  de artikelen 17 en 18 van het eigen regle-
ment uit 1686. Ter adstructie beroepen zij zich daarbij onder meer op verschillende re-
soluties van de Raad, waarvan zij “alleenlijk (…) aanhalen het Reglement bij U Ed: Mo: 
den 16 January 1767 over Eerssel, Duizel en Steensel gearresteerd, Art. 33”. 

Dit laat zien dat het reglement voor Eersel, gelegen in Kempenland, elders buiten dat 
kwartier bekend is en onderdeel uitmaakt van bestuurlijke overwegingen. Uit de op-
bouw en redeneertrant van het desbetreffende rekest - er wordt daarin ook aan andere 
resoluties van de Raad gerefereerd - is af te leiden dat het is opgesteld door iemand die 
van de Haagse regelgeving op de hoogte is. Op zich is het daarom de vraag of dit rekest 
daadwerkelijk uit de pen van de regenten of secretaris van Loon op Zand is gevloeid. 
Eerder is, bijvoorbeeld, te denken aan een om bijstand verzochte advocaat. Los van dat 
auteurschap kan niettemin  worden vastgesteld, dat het Eerselse reglement al snel tot het 
rechtsbewustzijn en de dagelijkse bestuurspraktijk in de Meierij is doorgedrongen.1076 
Een ander voorbeeld waaruit eenzelfde gevolgtrekking kan worden gemaakt geldt een 
geschil van omstreeks 1785 tussen de regenten en een aantal geërfden van Vught over de 
wettigheid van de aanvraag van alleen de regenten tot een octrooi voor de vervreemding 
van gemene gronden. Die geërfden beroepen zich ten aanzien van hun medebeslissings-
recht ter zake op onder meer op Eersel, Duizel en Steensel 1767.1077 

Naast deze referenties in concrete bestuurlijke aangelegenheden, maakt het reglement 
in het kader van nieuwe rechtsvorming ook school als voorbeeld voor reglementering 
elders. 

In het archief van de Raad van Brabant berust een document met als titel Remarques 

1074  Hagen, ‘Bestuursreglementen’, 126, vermeldt wel de derde druk van het reglement, zoals opgenomen 
in RHCe, Archief van het Gemeentebestuur van Eersel, 1380-1810, maar verbindt daaraan geen oorzaak. 
1075  Van Asseldonk, De Meierij, 339-340.
1076  BHIC, LTK 71, ongef., (het rekest als bijlage bij een kopie van een resolutie van de Raad van State 
van 9 februari 1773).
1077  Vera, Gemene gronden, 343.
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over Extract uyt de Resolutien van de Ed: Mog: Heeren Raden van Staate der Vereenigde 
Nederlanden, Vrijdag den 16. Januarij 1767 voor de Huijshouding en Finantie van Eersel, 
Duijzel en Steensel voor zoo veel practicabel in den drie Landen van Overmaze conden wer-
den gemaakt.1078 Dit document is niet gedateerd en ook niet voorzien van de naam van 
degene, die deze analyse heeft gemaakt. Ook wordt geen reden van het opmaken van dit 
document vermeld. 

Een eerste oriëntatie op de herkomst van dit document vanuit alleen het document zelf 
doet veronderstellen, dat het in ieder geval is opgesteld door iemand, die voldoende ge-
detailleerd op de hoogte is van de sedert 1663 bestaande reglementen op de inrichting 
en organisatie van de Landen van Overmaze1079 en van Eersel, Duizel en Steensel 1767 om 
op basis van een vergelijking tussen beide een voorstel voor een aangepast reglement 
voor die zuidelijke landstreken te formuleren. Het gehele document is in één en dezelf-
de hand geschreven. 

In de veronderstelling, dat het te recht in het archief van de Raad van Brabant berust, 
kan er van worden uitgegaan, dat er sprake is van enige betrokkenheid van die Raad of 
ten minste uit de omgeving van die Raad. 

De oudste in het stuk vermelde datum betreft tot twee keer toe het jaar 1771.1080  Dit 
jaar kan derhalve voor de vervaardiging als terminus post quem worden aangewezen. De 
terminus ante quem is, gezien de gehele strekking van het document, niet concreter te 
duiden dan als waarschijnlijk niet al te lang daarna.1081  

De analyse van de potentiële toepasbaarheid van Eersel, Duizel en Steensel 1767 voor een 
nieuwe reglementering voor de Landen van Overmaze is gefundeerd op het Reglement 
op de politieke reformatie (1660), terwijl (uiteraard) de in 1663 voor de Landen van 
Overmaze vastgestelde algemene en specifieke reglementen het uitgangspunt vormen. 

Na een opmerking over de algemene bruikbaarheid van het Eerselse reglement - mits 
de namen ‘Eersel, Duijzel en Steensel’ door ‘de Landen van Overmaze’ worden vervan-
gen - worden alle 81 artikelen achtereenvolgens inhoudelijk getoetst. Het resultaat van 
die analyse kan grofweg in een aantal bevindingen worden gecategoriseerd: bepalingen 

1078  BHIC, RvBr 558, map 459-2 M. Mw. prof. mr. B.C.M. Van Erp-Jacobs attendeerde op dit docu-
ment. 
1079  Zie over deze reglementen 4.13.3.
1080  De eerste vermelding betreft de opmerking bij Eersel, Duizel en Steensel 1767/1, §3, dat een commies 
ontvanger van de convooien in 1771 te Gulpen als schout is aangesteld; de tweede een vermelding van een 
resolutie van de Staten Generaal van 28 maart 1771, waarbij onder voorwaarden in de Generaliteit de benoe-
ming van schoolmeesters tot schepen wordt toegestaan. Deze resolutie in GPB 9, 252.
1081  In de inventaris van het archief van de Raad van Brabant is het stuk onder nummer 558 opgenomen 
onder de algemene beschrijving “Rapporten en verhandelingen inzake de situatie op het gebied van bestuur 
en rechtspraak in de landen van Overmaze” met een tijdsindicatie van “c(irca) 1773”.
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uit Eersel, Duizel en Steensel 1767 zijn in het geheel op de situatie in de landen van Over-
maze (1) niet of (2) slechts gedeeltelijk toepasselijk (waarbij steeds uitvoerig de reden 
daarvan wordt aangegeven) dan wel (3) zonder meer toepasbaar (met in enkele geval-
len (4) de verbijzondering, dat bepalingen uit het reglement voor de toekomst als nieuw 
recht voor de Landen van Overmaze kunnen gelden, het reglement dus als inspiratie-
bron. Daarnaast blijkt Eersel, Duizel en Steensel 1767 alleen ook niet voldoende, omdat 
aan het slot  “Eenige bijvoegsels” over verder nog te regelen zaken zijn bijgevoegd.

Het document blijkt onderdeel te zijn van een uitgebreid onderzoek dat Johannes Fre-
dericus van Steelant, advocaat-fiscaal bij de Raad van Brabant in opdracht van de Staten 
Generaal van 12 juni 1762 uitvoert naar allerlei klachten over specifieke misstanden in de 
schepenbank van Olne.1082 Van Steelant zelf heeft die opdracht nog uitgebreid tot een al-
gemeen en breed onderzoek naar de situatie in de drie Staatse Landen van Overmaze.1083  
Dit onderzoek loopt tot eind juli 1772 en wordt afgesloten met een uitvoerige rapporta-
ge aan de Staten Generaal in de vorm van een memorie en generaal rapport van 14 april 
1773 en door die Staten een week later in behandeling genomen.1084 

De conclusies van Van Steelant winden er geen doekje om. Bij “de bestieringe dier Lan-
den” is er alom “verval”, niet alleen op het terrein van de civiele en criminele justitie, 
maar ook de gang zaken op de verschillende secretarieën, de politie en de financiële huis-
houding bij de onderscheiden plaatsen.  

Deze analyse leidt overigens uiteindelijk niet tot de aanbeveling, een nieuw reglement 
voor de Landen van Overmaze te formuleren. In plaats daarvan voegt hij een drietal ont-
werp-plakkaten tot redres van zijn bevindingen aan zijn rapportage toe. In hun eerste 
besluit over deze uitvoerige rapportage endosseren de Staten dit aan hun vaste commis-
sie voor de aangelegenheden van de Landen van Overmaze om, aangevuld met enkele 
gecommitteerden uit de Raad van State, hen daarover te adviseren. In 1777 komt het 
inderdaad tot aanvullende maatregelen.1085 Een herziening van de reglementen op basis 
van de vingeroefening aan de hand van Eersel, Duizel en Steensel 1767 komt daarbij ech-
ter niet (meer) tot stand. Wat dus blijft is de constatering, dat Van Steelant kennelijk in 
een rechtsvormende exercitie van een transformatie van dit reglement naar de opzet voor 
een nieuw reglement voor de Landen van Overmaze aanvankelijk wel heil heeft gezien, 

1082  Met dank aan prof. dr. A.M.J.A. Berkvens, die mij op het spoor van de hierna te noemen publica-
tie zette. 
1083  Zie voor dit onderzoek Van Hall, ‘Een onderzoek naar de rechtspraak in de Staatse Landen van Over-
maze’, 58-86.
1084  NA SG 3589, fo. 601v-604v, 21 april 1773. De memorie en het generaal rapport van Van Steelant in: 
NA, SG 5373. 
1085  Van Hall, ‘Een onderzoek naar de rechtspraak in de Staatse Landen van Overmaze’, 86.
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maar daarvan uiteindelijk toch heeft afgezien, mogelijk omdat zo’n geheel nieuw regle-
ment (toch) een te straf geneesmiddel voor de op zich ernstige kwalen zou zijn.  

In beschrijvend-verhalende werken wordt de bredere doorwerking van dit reglement 
binnen de Meierij zelf bevestigd. Hanewinckel vermeldt het in zijn Geschied- en aardryks-
kundige beschryving der stad en meiëry van ’s Hertogenbosch (1803) de eerste twee drukken 
van het reglement. Hij tekent daarbij aan, dat het  “plagt, als bevattende eene verzame-
ling van de onderscheidene algemene bepalingen, op dat stuk, voor de Meiërysche Dor-
pen plaats hebbende, van veel nut en dienst te wezen”.1086 Een bron van deze mededeling 
neemt hij niet op.1087 In de “Voorrede” bij zijn uitgave memoreert deze auteur in dank 
de medewerking en tekstadviezen van mr. W.C. Ackersdijck, oud secretaris van ’s-Her-
togenboch en advocaat aldaar.1088 Over diens tekstbijdragen merkt hij op, dat hij deze 
niet altijd heeft opgenomen met vermelding van diens naam, mede omdat Ackersdijk 
ook zelf binnen het “klein bestek van myn Werk” toelichting en bronvermelding achter-
wege heeft gelaten. Het ligt derhalve voor de hand in Ackersdijck als man van de dage-
lijkse rechtspraktijk degene te zien die Hanewinckel de informatie over de meerwaarde 
van het reglement heeft aangereikt.1089 Opmerkelijk is, dat het reglement dan inmiddels 
zijn rechtsgeldigheid heeft verloren, hetgeen verklaart waarom deze informatie in de on-
voltooid verleden tijd (“plagt”) is gesteld, maar desondanks nog steeds memorabel is en 
dus tegelijkertijd een aanwijzing is voor de betrouwbaarheid ervan èn een bevestiging 
vanuit de praktijk van de meerwaarde voor algemeen gebruik van het reglement. Al met 
al kan op grond van deze bronnen worden gezegd, dat die meerwaarde al in 1768 wordt 

1086  Hanewinckel, Geschied- en aardrykskundige beschryving der stad en meiëry van ’s Hertogenbosch,, 386. 
Over Hanewinckel: Meijneke, ‘Stephanus Hanewinckel: een Brabantse dominee’, 11-30.
1087  De weergave van het reglement in het Nederlandsch Placaat- En Rechtskundig Woordenboek, deel 2, - 
zie hiervoor - kan niet als zodanig gelden, omdat deze geen kwalificatie van het reglement bevat. Ook het 
werk waaraan Hanewinckel zelf refereert, te weten Bachiene, Vaderlandsche Geographie, 4, sub voce “Eerssel, 
Duizel en Steensel”, 598-601 bevat evenmin zo’n kwalificatie.
1088  Willem Cornelis Ackersdijk (’s-Hertogenbosch 1760 - Rotterdam 1827), zoon van een gelijknamige 
vader (’s-Hertogenbosch 1735 - ‘s-Gravenhage 1794), die is vermeld in 4.13.8).. Zie over hem: Mommers, 
Brabant van Generaliteitsland tot Gewest, 2, 316; Van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden, 1, 
40; Jacobs, ‘Willem Cornelis Ackersdijk’, 104.
1089  In hoeverre die waardering over het reglement ook nog spruit uit waardering van de zoon voor leven 
en werk van zijn vader en daaruit zijn kennis over de ruimere werking van dit reglement put is niet meer te 
achterhalen. Vader Ackersdijk is van 1772 – 1794 verbonden aan de Leen- en Tolkamer, volgens Formsma, 
De archieven van de raad- en rentmeester-generaal, 28 als waarnemend rentmeester-generaal, volgens Mom-
mers, Brabant van Generaliteitsland tot Gewest, 2, 315 als extraordinaire leenman. Vader Ackersdijk noemt 
zichzelf in 1794 raad en leenman bij die Kamer, Mommers, aangehaald werk., 315. Zijn kennis over Eersel, 
Duizel en Steensel 1767 kan echter ook feitelijker, want uit eigen praktijk zijn opgedaan. Ackersdijk trad, 
zoals hiervoor ook al gememoreerd, als advocaat ook op voor dorpsbesturen, soms, net zoals zijn vader, als 
vaste dorpsadvocaat. Als zodanig werkt hij, bijvoorbeeld, specifiek voor Sint Oedenrode. BHIC, DB Sint 
Oedenrode 554 (vier brieven als dorpsadvocaat aan de regenten, 1776 (2x), 1778 en 1784). 
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onderkend en in 1803 door Hanewinckel nog door middel van de pen van Ackersdijk 
wordt bevestigd.

Latere auteurs schrijven Hanewinckel nog letterlijk na. Adriaan Brock, De Stad en Mey-
ery van ’s Hertogenbosch of derzelver Beschryving, Twede Afdeeling (1825) refereert in zijn 
verhandeling over Eersel in de bewoordingen van Hanewinckel aan dit reglement.1090 
Van der Aa doet hetzelfde in zijn Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden (ver-
schenen tussen 1839 en 1851) in deel 4 (1845) in de beschrijving van Eersel. 1091 Zowel 
Brock als Van der Aa laten een bronverwijzing achterwege. Het is van tweeën een: Van 
der Aa kent het manuscript van Brock dan wel Brock en Van der Aa hebben los van el-
kaar dezelfde (beschrijvend-verhalende) bron gebruikt. Het eerste kan onwaarschijnlijk 
worden geacht. Brock wordt in het hedendaagse Voorwoord op de uitgave van zijn ma-
nuscript (1978) een waarheidlievend, maar weinig ontwikkeld man genoemd.1092 Bo-
vendien meldt het titelblad van zijn slechts in enkelvoud bestaande manuscript dat het 
vooral voor eigen gebruik is bedoeld. De kans, dat Van der Aa dit manuscript heeft ge-
kend, is dus feitelijk nihil, zodat hun beider bron het werk van Hanewinckel en op de 
achtergrond Ackersdijk moet zijn geweest. In hun beider vermelding mag in ieder geval 
bij wijze van late nagalm een (gekopieerde) bevestiging het bovenlokale succes van het 
Eerselse reglement worden gezien.   

De algemene verdienste van het tweede reglement voor Eersel, Duizel en Steensel is, dat 
het in 1767 samenhang brengt in de grote hoeveelheid en diversiteit van het voor het 
bestuur van dorpen relevante bestaande Haagse besluitenrecht, zoals zich dat in de loop 
van decennia heeft ontwikkeld. Als zodanig codificeert het reglement meer dan dat het 
nieuw recht creëert. Dit blijkt ook uit de omstandigheid, dat Santvoort in zijn handge-
schreven versie van het Manuaal (het zogenaamde Handschrift 13) slechts bij één tref-
woord refereert aan slechts één bepaling (artikel 77) van dit reglement.1093 

De conclusie uit dit alles is, dat in 1767 voor Eersel, Duizel en Steensel een dorpsregle-
ment wordt vastgesteld, dat - met voorbijzien van specifiek maatwerk voor deze dorpen 
- de potentie heeft om als algemeen reglement voor alle dorpen in de Meierij te kunnen 

1090  Brock, De Stad en Meyery van ’s Hertogenbosch, 462.  Zie over dit werk de hierin opgenomen Ver-
antwoording van W.H. Cornelissen, alsmede ook: Rademaker, ‘Adriaan Brock, een vergeten geschiedschrij-
ver’, 15-18..  
1091  Van der Aa, Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 4, 67. 
1092  In de Inleiding op de digitale uitgave van dit handschrift [www.bhic.nl, geraadpleegd 24.03.2017] 
wordt daarentegen (zonder bronvermelding) vermeld, dat Brock (1775-1834) aan de universiteit van Leuven 
heeft gestudeerd, om vervolgens in zijn geboortedorp Sint Oedenrode koster, huisschilder en kaarsenma-
ker te worden. 
1093  Zie over dit Manuaal 3.4.3.
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gelden en als zodanig ook als ‘handboek’ is gebruikt. Zou de Raad van State het advies 
van de opstellers hebben gevolgd, dan zou dit ongetwijfeld substantiële gevolgen heb-
ben gehad voor de dan binnen de Meierij vigerende afzonderlijke dorpsreglementen en 
in bredere zin voor de inrichting en organisatie van het openbaar bestuur in de plaatsen 
in de Meierij.  

4.13.9 Samenvatting en conclusie
In vrijwel de gehele periode van het Haagse oppergezag over de Meierij zijn er verschil-
lende momenten geweest, waarop een algemeen voor alle plaatsen geldend reglement 
tot stand had kunnen worden gebracht. Geen daarvan is uiteindelijk benut, hetgeen er 
(mede) toe leidt dat dorpsreglementen in die periode steeds naar van plaats tot plaats 
verschillende wensen en behoeftes zijn vastgesteld. Op dat terrein is het dus bij een ge-
deconcentreerde dynamiek in plaats van een centrale aanpak gebleven. 

Eerst in 1767 komt een reglement voor Eersel, Duizel en Steensel tot stand, dat ook el-
ders in de dagelijkse praktijk zijn weg vindt en bij nieuwe rechtsvorming ten voorbeeld 
strekt. Die verdienste is echter vooral, zo niet uitsluitend te danken aan de omstandig-
heid, dat dat reglement een grote hoeveelheid aan voor het plaatselijk bestuur relevante 
Haagse plakkaten en resoluties ordent, be- en omschrijft. Met die opzet staat dat regle-
ment inhoudelijk minder in de traditie van het dorpsreglement als zodanig, maar sluit 
het meer aan bij het in 1741 uitgegeven Manuaal van Santvoort.  
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Hoofdstuk 5 
 

Het dorpsreglement II - Verbinding met andere regelgeving

5.1 Inleiding 
De wording van een dorpsreglement kan, zoals in Hoofdstuk 4 is gebleken, vanuit ver-
schillend perspectief als een ontwikkeling sui generis worden aangemerkt. Het reglement 
functioneert in een dorp echter niet in het isolement van zichzelf, maar als onderdeel 
van een breder rechtstelsel met, naar herkomst bezien, als het ware duale kenmerken. 

Enerzijds zijn er specifieke voorzieningen van hogerhand, die direct op de maat van 
een afzonderlijke plaats en haar bestuur zijn toegesneden, anderzijds zijn er tal van ge-
nerieke directieven van die overheid die op alle plaatsen en dus ook op een afzonderlijke 
plaats van toepassing zijn. Daarnaast is er als tweede component, zoals ook in Hoofdstuk 
4 uiteengezet, sprake van dorpsregelgeving, die op basis van rechtsattributie van hoger-
hand op eigen gezag binnen eigen kring kan worden uitgevaardigd. 

In dit hoofdstuk wordt verder nagegaan of, en zo ja in hoeverre een dorpsreglement, 
zijn eigen typische procedurele ontwikkeling ten spijt, inhoudelijk met andere regel-
geving van hogerhand is verbonden. Ook worden in aansluiting op Hoofdstuk 4 nog 
andere enkele andere aspecten met betrekking tot de eventuele samenhang van die re-
glementen met dorpsregelgeving besproken. 

In het kader van de relatie van dorpsreglementen tot de regelgeving van hogerhand kan 
in de eerste plaats worden vastgesteld, dat bestaande regelgeving als zodanig nimmer de 
gehele of gedeeltelijke wording van een dorpsreglement in de weg heeft gestaan. Juist 
het tegenovergestelde kan worden geconstateerd. Dat geldt voor alle reglementen die de 
meet van een Haags fiat hebben gehaald. Een enkele keer is het wel, maar zonder suc-
ces geprobeerd. In  breder verband mag als voorbeeld daartoe het ontwerp van een re-
glement voor alle plaatsen in de Meierij van de Raad van Brabant in 1688 gelden. In een 
omvraag over nut en noodzaak van zo’n reglement luidt één van de reacties, dat zoiets in 
verband met reeds beschikbare regelgeving, waaronder óók dorpsreglementen niet no-
dig is. De Raad negeert dit commentaar, maar meldt het wel aan zijn opdrachtgever, de 
Staten Generaal. Dat het ontwerp uiteindelijk niet door die Staten wordt overgenomen 
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heeft andere oorzaken.1094 Een ander, meer direct voorbeeld is een vergelijkbare klacht 
van het bestuur van Tilburg in 1732 over een door de Leen- en Tolkamer voor die heer-
lijkheid ontworpen reglement. Ook die klacht wordt enkel gearchiveerd.1095 In alle geval-
len, waarbij wel naar de totstandkoming van een dorpsreglement wordt gestreefd, maar 
uiteindelijk toch niet tot stand komt, ligt dit nimmer aan het feit, dat zo’n reglement 
in verband met reeds vigerende regels van de hoge overheid niet nodig zou zijn, maar 
steeds aan andere (bestuurlijk-politieke) omstandigheden. En Ten slotte: Eersel, Duizel 
en Steensel 1767 wordt weliswaar opgezet als een specifiek reglement voor die drie dor-
pen, maar de aanvankelijke (subsidiaire) intentie van de Leen- en Tolkamer is dat als een 
algemeen reglement voor alle plaatsen in de Meierij te laten gelden, juist om structuur 
en duidelijkheid in de veelheid van Haagse regelgeving te creëren. Hoewel die intentie 
uiteindelijk niet wordt gerealiseerd, is in het vastgestelde reglement die beoogde opzet 
zichtbaar gebleven, omdat het, naast specifieke lokale aspecten, vooral een beredeneerde 
samenvatting van de op dat moment voor het plaatselijke bestuur relevante Haagse vige-
rende regelgeving bevat.1096 Hier wordt het rechtsfenomeen van een op een enkele plaats 
toegesneden dorpsreglement in feite ingezet om in algemene zin tot duidelijkheid in en 
hanteerbaarheid van Haagse regelgeving te komen, hetgeen dus het tegendeel is van wat 
hiervoor nog in principe voor mogelijk werd gehouden.  

Daarentegen is er wel sprake van een inhoudelijke hiërarchie. Als specifieke voorzie-
ning voor een bepaald dorp absorbeert de genese van een dorpsreglement de stand van 
zaken in de ontwikkeling van de generieke regelstelling van de Haagse overheid; om-
gekeerd is dit (uiteraard) nimmer het geval.1097 Men zou kunnen zeggen: de lex specialis 
voegt zich in dit geval naar de lex generalis. 

Daarnaast is ook kenmerkend voor een dorpsreglement, dat het enerzijds procedureel 
als voorziening van de hoge overheid naar de maat van een specifieke plaats tot stand 
komt, maar anderzijds, naast nieuw recht, ook inhoudelijk elementen van staande, voor 
die plaats geldende andere regelgeving bevat. Op zich is dit niet uniek. Ook een enkel-
voudig, dat is op een afzonderlijk thema gericht besluit voor een enkele plaats van de 
Haagse overheid kan dat doen. Het verschil ligt, naar aard en omvang bezien, vooral in 
de diversiteit èn totaliteit van de richting die een reglement aan het bestuur ter plaatse 

1094  Zie 4.13.4.
1095  Zie 9.2.26.
1096  Zie nader 4.3.18 en 9.2.7.
1097  Wel kan in de dagelijkse rechtspraktijk worden geconstateerd, dat specifieke bepalingen van een 
dorpsreglement op een gelijkwaardige manier als andere besluiten van de Haagse overheid als bewijsgrond-
slag voor staand recht worden gehanteerd.. Het in 3.4.3. behandelde Manuaal van Santvoort bevat daartoe 
verschillende voorbeelden door ten aanzien bij verscheidene beleidsthema’s naar zowel specifieke besluiten 
van de Haagse overheid als naar afzonderlijke dienaangaande door die overheid vastgestelde dorpsreglemen-
ten te verwijzen.
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en dus ook aan de bestuurders en bestuurden geeft en dat het om die reden ook meer 
referenties aan andere regelgeving kan bevatten. 

De vorenbedoelde procedurele en inhoudelijke kenmerken kunnen worden samengevat 
in de contradictio in adjecto: nevengeschikte ondergeschiktheid. Nevengeschikt, omdat 
een reglement en andere regelgevende maatregelen voor een dorp qua procedure ge-
lijkwaardig in beginsel door dezelfde Haagse overheid worden uitgevaardigd; onderge-
schikt, omdat het reglement zich inhoudelijk voegt naar die andere voorzieningen en 
niet andersom. 

In dit hoofdstuk wordt dit nader uitgewerkt in een analyse van de incorporatie in de 
dorpsreglementen van andere Haagse regelgeving. Ook worden, voor zover al niet elders 
aan de orde gekomen, aspecten over de relatie tussen die reglementen en andere dorps-
regelgeving bezien.

5.2 Opzet van de analyse
Dit thema kan op ten minste twee manieren worden benaderd. Bij beide gaat het daarbij 
niet zo zeer om de inhoud van die andere voorzieningen als zodanig (alhoewel uiteraard 
alleen die inhoud de reden van de verwijzing is), maar vooral om in abstracto een beeld 
te krijgen wanneer welke andere regelgeving in welke mate en continuïteit als het ware 
in de dorpsreglementering wordt geabsorbeerd. 

Vanuit de tekst van het reglement zelf zou deductief kunnen worden bezien welke bepa-
lingen inhoudelijk in andere regelgeving wortelen. Een andere methode is deze analyse 
meer feitelijk uit te voeren aan de hand van de expliciete verwijzing in de reglementen 
naar die andere regelgeving. 

Hoewel de eerste methode in zowel kwantitatief als kwalitatief opzicht een vollediger 
beeld van die worteling zou (kunnen) geven, is hier toch gekozen voor de tweede. 

De belangrijkste reden daartoe is, dat reglementen altijd derogeren aan de regelgeving 
van hogerhand. In geen enkel reglement is een expliciete bepaling aangetroffen waarin 
een, al dan niet tijdelijke uitzondering, op hogere regelgeving wordt toegestaan.1098 Dit 
impliceert dat het reglement als geheel zowel als in zijn afzonderlijke bepalingen nimmer 
in strijd met hogere regelgeving is vastgesteld.1099 Voor de reglementen, waarbij Staatse 

1098  Overigens, geen principe zonder (schijnbare) uitzondering. Een enkele keer komt het wel voor, dat 
een voorziening van hogerhand in een dorpsreglement min of meer stilzwijgend wordt bijgesteld. Een voor-
beeld hiervan is in 2.3.4.3, onder ‘Oirschot 1662 en 1664’ besproken. Dit aantal is echter dermate gering, dat 
daarin geen principiële of effectieve inbreuk op de regel kan worden gezien. 
1099  In het andere geval zou dat zeker gecorrigeerd zijn. Vergelijk in dit verband het schrappen door de 
Raad van Brabant in 1665 van een aantal bepalingen uit de jaargeboden van Deurne, omdat deze, hoewel 
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organen zijn betrokken, ligt dat voor de hand. Voor de reglementen, waarbij óók de au-
toriteit van een plaatselijke heer in het spel is, is een enkele keer wel sprake van enige 
spanning met de Haagse overheid1100, maar de oorzaak daarvan ligt niet bij opzettelijke 
strijdigheid met Haagse regelgeving. Als zodanig ligt de uitkomst van de eerste methode 
min of meer bij voorbaat vast. 

De tweede methode heeft overigens ook een manco. Concrete verwijzingen in de 
dorpsreglementen naar andere regelgeving zijn eigenlijk nimmer uitputtend opgeno-
men. Vaak worden daarin regels opgenomen, die zonder herkomstvermelding aan el-
ders zijn ontleend. Bij deze methode moet daarom de aanname gelden, dat een wel 
concrete verwijzing door de opstellers van een reglement niet zonder bedoeling kan 
zijn geweest en dat zij zich in een keuze, wanneer en waar wel of niet expliciet refe-
reren, hebben laten leiden door overwegingen van belang en noodzaak van zo’n ver-
wijzing. De methode neemt in deze aanname derhalve een hypothetische hypotheek 
op de bij de formulering van een reglement ten aanzien van een verwijzing gemaakte 
keuzes. Of die keuzes expliciet of impliciet zijn getroffen, valt niet na te gaan. Er kan 
uiteraard zelfs ook sprake zijn geweest van een zekere willekeur. Onder dit voorbe-
houd is daarentegen wel te stellen, dat àls een verwijzing wordt gemaakt, deze nim-
mer zonder reden (ook willekeur is een reden) is opgenomen. Aan deze methode ligt 
derhalve in die aanname wel een eigentijdse, dus authentieke reden voor het opnemen 
van een referentie ten grondslag. Als zodanig is zij, mits het resultaat ervan met de no-
dige voorzichtigheid, namelijk meer in relatieve dan absolute zin, wordt gebruikt een 
hulpmiddel om de hier bedoelde verbinding tussen reglementen en andere regelgeving 
zichtbaar te maken.

5.3 Analyse van de referenties aan andere regelgeving in de dorpsreglementen 

5.3.1 Inleiding
Dorpsreglementen worden sedert 1648 in principe vastgesteld door de Staten Generaal 
en de Raad van State en tot 1682 ook door de Raad van Brabant. In een beperkt aantal 
gevallen matigen heren van particuliere huize zich ook deze bevoegdheid in hun heer-
lijkheid aan. Waar de Haagse overheid deze reglementen nadien bevestigt dan wel res-

van ouder datum, inmiddels in strijd met hogere regelgeving zijn geworden. Zie 4.10.4.2 en 9.3.3, alsmede 
Van Zalinge-Spooren, Gemeint en Gemeente, 82-85. 
1100  De snelle opeenvolging van twee reglementen voor Oirschot (1662 en 1664) heeft vooral te maken 
met de vraag naar de competentieverdeling tussen de beide betrokken halfheren. Zie 9.2.18. Ook het door 
de Raad van State in 1732 aan de Leen en Tolkamer opgedragen onderzoek naar de rechtsgeldigheid van de 
vaststelling van reglementen buiten de Haagse overheid om, heeft niet de rechtsvraag naar eventuele inhou-
delijke strijdigheid met hogere regelgeving, maar alleen de procedureel-institutionele gezagsvraag naar de 
bevoegdheid om reglementen vast te stellen als achtergrond. Dit onderzoek is trouwens nimmer voltooid. 
Zie onder meer 4.9.

PS_LL_def.indd   438 19-11-20   13:16



439

pecteert, worden deze voor dit hoofdstuk als inhoudelijk gelijkwaardig aan die door de 
Haagse overheid geratificeerde beschouwd. Ook de gevallen, waarin wel een reglement 
wordt beoogd, maar uiteindelijk niet tot stand wordt gebracht, zijn, als die poging in 
een concrete concepttekst heeft geresulteerd, hierbij betrokken op grond van de gedach-
te dat óók in de referenties aan andere regelgeving in zo’n concept dezelfde intentie als 
in vastgestelde reglementen besloten ligt.

De analyse is overigens alleen toegepast op de reglementen van ná 1648. Die van vóór die 
periode bevatten nog geen referenties. Daaruit kan worden geconcludeerd, dat de plaat-
selijke autonomie of behoefte aan een reglement nog dominant is. De voor ná 1648 ge-
bruikte periode-indeling is dezelfde als die ook elders in dit onderzoek voorkomt. 

Referenties in dorpsreglementen aan andere regelgeving kunnen op drie echelons plaats-
hebben. Het eerste bevat verwijzingen naar generieke regelgeving van de hoge overheid, 
het tweede bestaat uit verwijzingen naar specifiek voor de betrokken plaats gelden-
de hogere regelgeving, terwijl het derde referenties naar eigen dorpsregelgeving bevat. 
Daarnaast is (in de reglementen uit de zeventiende eeuw) nog een vierde categorie van 
verbinding met hoger recht te onderkennen. Die komt voor als in een reglement voor 
afzonderlijke handelingen van het plaatselijke bestuur steeds een voorafgaande Haagse 
fiatterende beschikking wordt geëist zonder dat daartoe een verplichtende grondslag 
in de vorm van een algemeen geldend hoger besluit bestaat, eenvoudigweg omdat zo’n 
grondslag nog ontbreekt. 

5.3.2 De dorpsreglementen van 1648 - 1658

De reglementen uit de eerste tien jaren van het definitieve Staatse gezag over de Meierij  
bevatten nog geen concrete verwijzing naar algemene bestuursdirectieven van de hoge 
overheid. Dit geldt voor zowel de ‘heerlijke’ dorpsreglementen (Loon op Zand 1655, Box-
tel 1657 en Moergestel 1658) als de door de Haagse overheid vastgestelde of bevestigde re-
glementen (Hilvarenbeek 1649 en 1657, Oirschot 1654). 

Loon op Zand 1655 bevat in het algemeen geen verwijzingen naar andere regelgeving. In 
1 verwijst het voor de vakantieperiode van de schepenbank wel naar de “usantie van den 
Raede van Brabant” (hetgeen in de hernieuwde versie van onderscheidenlijk 1685 en 1686 
wordt herhaald).

Ondanks alle nieuwe of opnieuw bevestigde regels voor de betrokken plaatsen - als zoda-
nig markeren de reglementen een nieuw bestuursperspectief - bevatten de overige regle-
menten in deze periode in a-specifieke termen van “als van outs”, “naar ouder gewoonte” 
en dergelijke verwijzingen naar  bestaand bestuurs(gewoonte)recht.  Als zodanig vormen 
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zij waar nuttig of noodzakelijk en bij wijze van bevestiging, mede een brug naar het ei-
gen (rechts)verleden. 

De onverkorte bevestiging van Hilvarenbeek 1627 in 1649 door de Raad van Brabant en 
in 1657 door de Staten Generaal refereert in 5 (salaris van de secretaris) aan “het (plaat-
selijke) recht ende oude costumen”) en in 23 (in het kader van hun toepassing) aan de 
plaatselijke “keure”. Andere verwijzingen zijn minder specifiek. In 1 (over de borgemees-
ters) wordt verwezen naar eerdere plaatselijke besluiten en naar oudere gewoonte, in 8 
(controle van de administratie van de borgemeesters) en in 24 (bewaring van de archie-
ven) naar bestaande gewoonte. Oirschot 1654 - een uitspraak van de Staten Generaal bij 
wijze van “Reglement van hare Regeringe”- is volledig gebaseerd op het onderliggende 
procesdossier over de vraag, wie exclusief het bestuursgezag in die vrijheid competeert.1101 
Centraal staat daarbij de toepassing van een privilege van 1483 van hertog Maximiliaan. 
Dit verklaart waarom tot tweemaal toe daaraan wordt gerefereerd (3 en 13). Daarnaast 
benadrukt 13 in een ongenuanceerde opsomming de geldigheid van andere regelgeving 
(privileges, keurboeken, oude statuten en usantien “in ’t ontfangen ende opbeuren van 
’s landts penningen”, voor zover deze niet door de hertog van Brabant zijn gewijzigd) 
en behouden de Staten Generaal zich elke uitleg over de uitvoering van dat reglement 
voor, waardoor zij ook nadrukkelijk een plaatselijk akkoord met zo’n uitleg vernietigen 
(3 en 13).

Loon op Zand 1655 verwijst alleen in 1 (voor het beleggen van rechtsdagen) naar de 
gewoonte van “oude tijden” en (voor de hoogte van het “salaris ofte dachgelt” van de 
schepenen) naar “het gebruick van den andere omliggende gebuerighe dorpen onder de 
Meijerije van S’hertogenbos resorteerende”. Het laatste is trouwens de enige keer, dat in 
een reglement naar (gewoonte)recht van andere plaatsen wordt verwezen. In de versies 
van 1685 en 1686 is die referentie vervangen door een rond bedrag van f 12.1102

Boxtel 1657 bevat een aantal ongespecificeerde verwijzingen naar bestaande (gewoonte)
regels. Eén daarvan wordt nadien door de Raad van Brabant bij zijn ratificatie in 1661 
aangepast. De overige blijven onveranderd bestaan.

In 1657 is in 23 onder meer bepaald, dat de borgemeesters, kerk- en armmeesters “ge-
lijck sulcx van outs gewoon is” worden aangesteld. Genoemde Raad accepteert dit, maar 
voegt daaraan toe dat die gewoonte niet in strijd met “de resolutien van haer Ho: Mo: 
dienaangaende”, hiermee ongetwijfeld doelend op het Reglement op de politieke refor-
matie (1660) en dienovereenkomstige besluiten, mag zijn. Deze toevoeging wordt in 
1665 door de Staten Generaal gehandhaafd (dan vernummerd tot 26). 

1101  Zie hierover 9.2.18.
1102  De ordonnantie van de heer van Asten uit 1656 waarin in enkele bestuurlijke aangelegenheden wordt 
voorzien, wordt in deze studie (zie 9.2.1 en 10.2.1) aangemerkt als een ‘quasi-reglement’ en is om die reden 
niet in deze analyse betrokken.
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In Boxtel 1661 en 1665 worden de andere in 1657 opgenomen referenties aan al bestaand 
recht gehandhaafd dan wel geschrapt. In het volgende overzicht is dat schematisch uit-
gewerkt.  

Overzicht 5.1

Overige referenties aan lokale (gewoonte)regels in Boxtel 1657, 1661 en 1665

Legenda: art. = artikel; ref. = referentie; n.v.t. = niet van toepassing; idem = hetzelfde als in limkerkolom; - = artikel ont-

breekt

onderwerp

bewaring en gebruik van 
het zegel 

salaris diverse functionaris-
sen 

vergoeding dienstreizen 
kwartiersvergaderingen  

fiat nieuwe werken van 
kerk- en armmeesters

aantal schepenen bij het af-
horen van de kerk- en ar-
menrekeningen 

vergoeding functionarissen 
bij het afhoren van de kerk- 
en armenrekeningen

vergoeding secretaris voor 
het ontwerpen van de reke-
ningen 

bewaring sleutels archief-
kom

1657
art./ref.
4  van outs gewoon-
lijck

5  van outs

15  naer ouder ge-
woonte

19  naer ouder ge-
woonte

 6  van outs

 

6  n.v.t.

-  n.v.t.

-  n.v.t.

1661
art./ref.
5  geschrapt

6 van outs ofte ander 
reglementen

14 idem

18 geschrapt

32 n.v.t.

32 van outs

31 als sijne voorsaeten

33 van outs gewoon

1665
art./ref.
5 n.v.t.

6 van outs of 
   (toekomstig ) 
   ander reglement

16 idem

20 n.v.t.

36 n.v.t.

36 idem

35 idem

37 idem

ampliatie 1657, nadien geïntegreerd in in reglement:
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Zoals gezegd bevat ook Moergestel 1658 geen verwijzingen naar hogere regelgeving. Daar-
entegen incorporeert het een zevental verwijzingen naar plaatselijke (gewoonte)regels. 
Drie daarvan zijn opgenomen in bepalingen, die geheel of gedeeltelijk aan Boxtel 1657 
zijn ontleend. In één aan Boxtel 1657 ontleende bepaling (21), worden daarnaast ook ei-
gen (gewoonte)regels opgenomen.1103 Dit impliceert, dat deze overgenomen bepalingen, 
opgesteld voor Boxtel, door hun open redactie, te weten een verwijzing naar een bekend 
veronderstelde (in de zin van een “van outs”) procedurele of inhoudelijke invulling, ook 
elders onverkort toepasbaar zijn. 

In de volgende tabel worden zijn deze referenties, ook in hun samenhang met Boxtel 
1657, geduid.  

Overzicht 5.2

Referenties aan lokale (gewoonte)regels in Moergestel 1658 in samenhang met Boxtel 1657

Legenda: art. = artikel; ref. = referentie; n.v.t. = niet van toepassing

1103  Zie voor de samenhang tussen Boxtel 1657 en Moergestel 1658 8.3.6.

onderwerp
     
bewaring en gebruik van het zegel   
 
     
salaris diverse functionarissen

vergoeding drossaard voor afhoren reke-
ningen  

vergoeding kwartiervergaderingen  

schouwvoering 
  - naar inhoud
  - procedure
  - betaling van de kosten

vergoeding schutter  

vergoeding afhoren/sluiten rekeningen 
van onmondigen en wezen

Moergestel 1658  
art./ref.   
3 van outs gewoonlijck ende 
gebruijckelijck

4 van outs respectievelijk 
oude gerechticheijt 

7 van outs

17 naer ouder gewoonte 

21 
oude gerechticheijt, tenzij 
naer ouder gewoonte
van outs gebruijckelijck

24 van outs  

27 op den ouden voet / 
van outs

Boxtel 1657
art./ref.  
4 van outs gewoonlijck

5 van outs
- n.v.t.  

 - n.v.t.

15 naer ouder gewoonte

17 n.v.t.

- n.v.t.

- n.v.t.
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Ten slotte
Bij de totstandkoming van de reglementen uit het eerste decennium van definitief Haags 
bewind is die Haagse overheid nog slechts bij enkele reglementen rechtstreeks betrok-
ken. De overige stammen oorspronkelijk alle uit overheidsgezag van particuliere huize. 

Naar herkomst en achtergrond bezien, versterkt door het feit dat algemene Haagse 
regelgeving over het functioneren van plaatselijk bestuur als het ware nog in de kinder-
schoenen staat, komen in die reglementen nog geen verwijzingen naar algemene Haagse 
regelgeving voor. Het nieuwe bestuursperspectief, dat reglementen beogen te bieden, is 
met het oog op continuïteit daarentegen wel, zij het per reglement verschillend, mede 
op  bestaande (gewoonte)regels gebaseerd. 

5.3.3 De dorpsreglementen van 1659 - 1671

In deze periode krijgt de ontwikkeling van het dorpsreglement een nieuwe impuls. De 
meeste initiatieven daartoe komen, van plaats tot plaats verschillend, uit de betrokken 
plaatsen zelf. Die impuls vindt inhoudelijk zijn oorsprong in de zich ontwikkelende 
Haagse regelgeving. Hierdoor neemt langzamerhand het aantal verwijzingen daarnaar 
toe. De verschillende colleges van de Haagse overheid, te weten de Staten Generaal, de 
Raad van State en de Raad van Brabant zijn, op enkele uitzonderingen na in heerlijkhe-
den, het vaststellende gezag.

Over het eerste door de Raad van State vastgestelde reglement (Erp 1659) is bij gebreke 
van de tekst ervan slechts te zeggen, dat het hoogstwaarschijnlijk alleen betrekking heeft 
op het beteugelen van  verschillende interne bestuurskosten.1104 Tegen deze achtergrond 
kan worden betwijfeld of er specifieke verwijzingen naar andere regelgeving in voor-
komt.  

Sint Oedenrode 1660 en Breugel 1660 bevatten beide in artikel 1, handelende over de be-
noeming van een verpondingscollecteur, een ongespecificeerde verwijzing naar de dien-
aangaande getroffen en nog te treffen besluiten van de Raad van State. Deze besluiten 
betreffen de definitieve invoering van de verponding en daarmee de kapstok voor de ge-
nese van deze reglementen.1105 Zoals elders wordt uiteengezet is vooral de daarin vastge-
legde burgerparticipatie aan de besluitvorming als kraamkamer van de daarop volgende 
dorpsreglementen te beschouwen. Die kraamkamer wordt op deze wijze echter niet lang 
‘herdacht’. Al in Hilvarenbeek 1661 komt in een gelijksoortige bepaling deze verwijzing 
naar hogere regelgeving niet meer voor. In 1 wordt de benoeming van drie plaatselijke 
verpondingscollecteurs uitsluitend gefundeerd op “naer ouder gewoonten”.  In de voor-

1104  Als zodanig worden genoemd de kosten van commissies buiten het dorp, het houden van rechts-
dagen, het sluiten van de rekeningen en het schouwen van de wegen. Zie hierover verder 9.2.8 en 10.2.8.
1105  Zie 8.4. 
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bereiding van Oirschot 1662 heeft de raad en rentmeester generaal voorgesteld om in 1, 
handelend over een vertegenwoordiging van de ingezetenen die meebeslist over de jaar-
lijkse verponding, te verwijzen naar de desbetreffende besluiten van de Raad van State 
van 6 september 1657 en 23 mei 1658. Dit is de eerste poging tot een op exacte datum ge-
stelde verwijzing naar Haagse besluiten. In het definitieve reglement komt deze verwij-
zing echter niet meer voor (5). De tresorier generaal bij de Raad van State schrapt in zijn 
redactie van het concept deze concrete verwijzingen. Wel verwijst hij ten aanzien van de 
beloning van deze belastingbeurders in ongedateerde zin naar de resolutie van de Raad 
van State, maar omdat in de definitieve tekst die beloningspassage komt te vervallen ver-
dwijnt ook deze verwijzing uit deze bepaling. 

In Schijndel 1662/1 en Veghel 1662/1, beide handelende over de aanstelling van een ver-
pondingsbeurder wordt daarentegen weer wel, zij het in ongedetermineerde zin (“plac-
caten ende daerop gevolgde resolutien”), een omschrijving die teruggaat op die van Sint 
Oedenrode 1660 opgenomen. Dit laat tevens zien, dat de afwijkende omschrijving in Hil-
varenbeek 1661/1 - die op Sint Oedenrode 1660 rust en zelf aan Schijndel 1662 en Veghel 
1662 ten grondslag ligt - een bewust lokaal gekozen (en door de Haagse overheid nadien 
gesanctioneerde) afwijking is. In latere reglementen van staatse dorpen in deze episode 
ontbreekt  ten aanzien van de lokale verpondinsmaatregelen een dergelijke verwijzing. 
Deze keert nog wel terug in artikel 1 van het particuliere reglement uit 1663 van de Vrou-
we van Sint Michielsgestel. Elders wordt aangetoond, dat dit reglement voor een deel 
schatplichtig is aan Schijndel 1662, zodat aannemelijk is dat deze referentie onverkort uit 
artikel 1 van dat reglement is overgenomen.1106 Ook tijdens de voorbereiding van Asten 
1666 wordt nog belang gehecht aan een vergelijkbare verwijzing. In het concept van de 
lokale oppositie uit 1663 wordt in 4 ten aanzien van het incasso door de borgemeesters 
een grondslag gelegd in de plakkaten en resoluties van de “Princen van den Lande”, in 
het bijzonder het besluit (van de Raad van State) van 6 september 1657.1107 Dit is op zich 
opmerkelijk, omdat de Raad van State in 1658 juist heeft gelast, dat het incasso van de 
bij dat besluit definitief ingevoerde verponding alleen door afzonderlijke verponding-
beurders en niet meer door de borgemeesters mag worden verricht. Dat dit ook in Asten 
geschiedt, ligt besloten in de artikelen 14 en 15. Deze stellen dat de invordering van de 
verponding jaarlijks in het openbaar wordt verpacht, zonder dat conform een niet na-
der benoemd plakkaat van de Staten Generaal de desbetreffende kosten ten laste van de 

1106  Juist dat onverkorte is opmerkelijk. In Schijndel 1662/1 wordt terzake nominatim gerefereerd aan be-
sluiten van de Staten Generaal. Dit is op zich opmerkelijk, omdat de besluitvorming over de (definitieve) 
invoering en eerste uitvoering van deze belasting uitsluitend bij de Raad van State ligt. Zie hierover 3.3.2.. 
Omdat in Sint Michielsgestel 1663/1 ook naar een “ordere ende placcaet” van de Staten Generaal wordt verwe-
zen, kan worden gesteld, dat in dit reglement van particuliere huize een ‘staatse’ verschrijving is ingeslopen. 
Zie over de samenhang tussen beide reglementen 8.5.13, in het bijzonder Tabel 8.15.
1107  Zie 9.2.1 en 10.2.1.
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gemeente mogen worden gebracht. Vergelijkbare bepalingen komen niet voor in het te-
genconcept van de heer. Daarentegen weer wel in het door hem met medewerking van 
een lid van de voormalige oppositie nadien aangeleverde tweede concept (respectievelijk 
de artikelen 18 en 211108) , dat door de Raad van State als reglement wordt vastgesteld. 

In 4.3 is betoogd, dat het Reglement op de politieke reformatie (1660, hierna: RPR) niet 
de grondslag is voor de latere dorpsreglementen, maar zich daartoe in een hiërarchische 
relatie verhoudt. Dat blijkt ook uit de mate waarin en de wijze waarop in die dorpsre-
glementen naar dat reglement wordt verwezen. De mate waarin is, gegeven het aantal 
reglementen in deze episode, zeer gering te noemen, terwijl de wijze waarop in feite al-
leen algemene of specifieke referenties betreffen.

De eerste keer, dat het RPR in een vastgesteld dorpsreglement wordt genoemd, is Sint 
Michielsgestel 1663.1109 Op zich is dit opmerkelijk: dit reglement wordt rechtstreeks en 
zonder verdere interventie van de Haagse overheid door de plaatselijke Vrouwe vastge-
steld, iets wat veel later nog tot vragen zal leiden.1110 In 15 herinnert dit reglement in het 
kader van de exclusieve justitiële competentie en de vergoedingen dienaangaande van de 
drossaard en schepenen aan artikel 17 RPR. Ook Maren 1664/30 bevat onder verwijzing 
naar het RPR aanwijzingen voor de schout, schepenen en secretaris voor het houden van 
de rechtszittingen. Verder spreekt Maren 1664 in 2, dat in de benoemingsprocedure van 
nieuwe schepenen en hun kwalificaties voorziet, onder verwijzing naar artikel 13 RPR, 
een voorkeur voor gereformeerde schepenen uit.1111 Een dergelijke voorkeur wordt ook 
vermeld in Oirschot 1664 I/4 als onderdeel van een door de Staten Generaal in overeen-
stemming met de halfheer van Oirschot van particuliere èn katholieke  huize vastgesteld 
reglement. Daarbij wordt echter niet naar het RPR als zodanig verwezen, iets wat onder 
de gegeven omstandigheden zeer goed verklaarbaar zou zijn geweest.1112 

Ten slotte wil de heer van Asten in 17 van zijn hiervoor reeds genoemde concept (1664) 
de drossaard manen de plakkaten van de Staten Generaal en vooral het RPR na te ko-
men en er zorg voor te dragen dat allen in Asten dit ook doen. Ook de naleving van 
het Schoolreglement (1655) en het Echtreglement (1656) worden onder zijn toezicht ge-

1108  Artikel 18 is in feite een onverkorte herhaling van artikel 4 van het oppositionele concept van 1663, zij 
het dat de verwijzing naar de “Princen van den Landen” is verkort tot het ‘ontvorstelijkte’: “van de Lande”; 
artikel 21 is een samenvatting van de artikelen 14 en 15 van het oppositionele ontwerp, waarbij de referentie 
naar een onbenoemd plakkaat van de Staten Generaal achterwege is gelaten. 
1109  Een eerdere poging ‘faalt’, omdat het desbetreffende concept (het tweede ontwerp-reglement Deurne 
1662 van de oppositionele inwoners) niet wordt vastgesteld; zie 9.3.3 en 10.3.3b.
1110  Zie 9.2.22.
1111  Zie nader 3.3.3.
1112  De Staten Generaal acteren hier immers in een dubbelrol: enerzijds als het hoogste staatsorgaan over 
het Generaliteitsland Brabant, dat in de rechten van de hertog van Brabant is getreden, anderzijds als een 
aan de andere halfheer van particuliere huize gelijkwaardige halfheer. Zie hierover nader 9.2.18.
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plaatst. Bij nalatigheid wacht hem overeenkomstig de bevelen van de Staten Generaal 
een correctie. Deze bepaling haalt echter het nadien vastgestelde reglement niet. 

Het zojuist genoemde Schoolreglement komt verder slechts sporadisch voor. Oirschot 
1662/44 en 1664 II/33 verbieden de schoolmeester op grond van dat reglement andere 
openbare functies te bekleden “dewijle sij met haere ampten in die groote gemeente (…) 
genoegh te doen hebben”. Maren 1664/9 verbiedt hen conform artikel 5 van het School-
reglement het houden van een tapperij of herberg, terwijl hem in 20 met een beroep op 
datzelfde reglement een verbod om andere functies te vervullen geldt. 

De laatste referenties aan algemene Haagse regelgeving in deze periode stammen uit 
Schijndel 1662/6 en Veghel 1662/8.  Beide artikelen bevatten een verbod tot de begunsti-
ging van derden als zijnde in strijd met niet nader aangeduide plakkaten van de Staten 
Generaal. Oirschot 1664 II/1 bevat ten aanzien van het vereiste apart houden van de re-
keningen van de gemeente- en de landsmiddelen een niet op datum gespecificeerde re-
ferentie aan desbetreffende directieven van de Staten Generaal of de Raad van State. Dit 
is ten opzichte van het direct daaraan voorafgaande en vrijwel gelijkluidende Oirschot 
1662/8 een toevoeging.

Verwijzingen van het tweede echelon zijn in deze periodee slechts sporadisch aanwezig. 
Oirschot 1662/11 respectievelijk Oirschot 1664 II/3 verwijzen betreffende de benoeming 
van de borgemeester door de acht schatheffers naar het hiervoor reeds genoemde privi-
lege van Maximiliaan (1483). Veghel 1662/29 bindt de benoeming van twee gezworenen 
aan de wijze, waarop deze volgens de “charte en privilegie” geschiedt. Het oppositionele 
concept uit de inwoners van Asten (1663) garandeert in 17 de inwoners het genot van hun 
“oude rechten ende privilegiën volgens de bescheden daer van sijnde”. Deze bepaling zal 
het definitieve reglement niet halen. 

In een tweetal eerdere reglementen wordt gerefereerd aan iets vroegere lokale bestuur-
lijke ‘mijlpalen’ van externe oorsprong. Breugel 1660/5 verwijst naar een  specifiek door de 
Staten Generaal verleend octrooi voor de delging van de dorpsschulden, waartoe in de 
volgende bepaling nog een uitvoeringsmaatregel wordt getroffen. Hilvarenbeek 1661 ver-
wijst naar een arbitrale  uitspraak van de schepenen van ’s-Hertogenbosch van 11 janu-
ari 1658 in een geschil over de grondslag van de heffing van de verponding en de beden 
tussen het bestuur en de ingezetenen (3) en naar een uitspraak van dezelfde schepenen 
van 9 september 1660 in een geschil tussen dezelfde partijen over de verdeling van de 
personele lasten (7).1113  

1113  Zie 9.2.11 en 10.2.11.
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Op het derde echelon staan de verwijzingen naar eigen dorpsregelgeving. Zo ordon-
neert Hilvarenbeek 1661/43, dat de keurmeesters op hun “oude keuren van maten ende 
gewicht” blijven.  

De meeste verwijzingen zijn echter minder specifiek en indiceren de binding met 
andere (plaatselijke) regels of een bestendig vaste praktijk in termen van “als van outs”, 
“naer ouder gewoonte”, “op de oude voet” en vergelijkbare uitdrukkingen. Het aantal 
verwijzingen per reglement verschilt zowel naar aantal als naar onderwerp. De meest 
voorkomende hebben te maken met de vergoeding van plaatselijke functionarissen 
(van drossaard tot schutter) en de procedure tot de aanstelling van lokale ambtsdra-
gers. Ook wordt deze formulering gebruikt om oudere rechten, zoals de aanwezigheid 
van iedereen bij het afhoren en sluiten van de rekeningen, te bevestigen. In feite on-
derschrijft deze wijze van formuleren de in principe vernieuwende intentie van een 
reglement: wat bekend is of kan worden verondersteld en geen echt onderwerp van 
onzekerheid of twist is of behoort te zijn, behoeft niet alsnog en détail te worden vast-
gelegd.  

Ten slotte is, zoals hierboven gezegd, in de reglementen nog een categorie binding aan 
hoger gezag te onderscheiden, namelijk bij bestuurshandelingen die een voorafgaande 
machtiging van de hogere overheid vereisen, zonder dat de verplichting tot die machti-
ging voortvloeit uit hogere regelgeving. Hier is dus geen sprake van referenties aan staan-
de regelgeving, maar aan van in aangegeven situaties door het hogere gezag te creëren 
recht in de vorm van een doelgerichte beschikking.

Verschillende reglementen bevatten een verbod tot het aangaan van leningen zonder 
voorafgaand octrooi van de hoge overheid (Oirschot 1662/18, Oirschot 1664 II/10, Veghel 
1662/17, Eersel, Duizel en Steensel 1662/24, Bergeijk 1663/16, Hoogeloon 1663/8, Nistelrode 
1663/18 en Maren 1664/18). Deze bepalingen gaan niet terug op een generieke Haag-
se maatregel (die zal pas in 1695 komen), maar, al dan niet rechtstreeks, op Oirschot 
1654/18.1114 Overgenomen als positief recht in de nieuwe reglementen voor Oirschot van 
1662 en 1664, vindt deze door middel van filiatie als nieuw recht haar weg naar de regle-
menten voor de andere hierboven genoemde plaatsen.1115

Voor de verkoop van vroenten op de gemeint geldt in sommige reglementen ook een 
voorafgaand octrooi van de Staten Generaal zonder dat daarbij aan concrete generieke 
Haagse besluitvorming wordt aangeknoopt (Eersel, Duizel en Steensel 1662/37 en Nistel-
rode 1663/30). Waar in Boxtel 1657/21 nog voorzien is in een fiat van de heer bij de ver-
koop van goederen van de kerk en de armen, wordt dit in 1661 bij de ratificatie van dit 
reglement door de Raad van Brabant vervangen door een octrooi van die Raad (20) en 

1114  Zie hierover 8.3.3. en 9.2.18.
1115  Zie verder 8.5.4-8.5.7 en 8.5.11-8.5.12.
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in 1665 bij de ratificatie door de Staten Generaal door een octrooi van die Staten (23).1116 
Het inpachten door de betrokken plaats van het incasso van bepaalde gemene mid-

delen (gemaal, bestiaal, bezaaide morgen en hoorngelden) wordt in enkele reglementen 
gebonden aan het fiat van de gecommitteerden van de Raad, die met de verpachting zijn 
belast (Hilvarenbeek 1661/10-11, Oirschot 1662/22-23, Oirschot 1664 II/13, Eersel, Duizel en 
Steensel 1662/25-26, Bergeijk 1663/1718, Nistelrode 1663/20-21, Maren 1644/21-22).1117 

Ten slotte kan worden vermeld, dat de benoeming van een substituut secretaris in 
Eersel, Duizel en Steensel 1662/14 nadrukkelijk aan de autorisatie van de Raad van State 
wordt voorbehouden. 

Verwijzingen in reglementen naar hoger recht of gezag beogen meestal in min of meer 
objectiverende zin de grondslag van daarin opgenomen bepalingen hechter te veranke-
ren. In één casus aparte worden dergelijke referentie ook in meer politieke zin ingezet. 
Dat betreft de concept-reglementen, die in Deurne in 1662-1663 in het kader van een 
bredere vete tussen de bestuurden en de heer door beiden worden geconcipieerd. Het 
initiatief komt van de eersten. De heer repliceert hun concept met een eigen ontwerp. 1118 

Het eerste concept van de inwoners bevat nog geen verwijzingen naar Haagse beslui-
ten; hun tweede concept van enkele maanden later daarentegen wel. Beide zijn gefor-
muleerd naar recente voorbeelden van elders. In het algemeen zijn de verwijzingen in 
het tweede ontwerp niet afwijkend van de verwijzingen die hiervoor al aan de orde zijn 
gekomen. 25-26 Spreken over een noodzakelijk fiat van de gecommitteerden van de Raad 
van State tot inpacht van een aantal gemene middelen, 36 vergt een octrooi van de hoge 
overheid bij de verkoop van onder meer vroenten, terwijl in 53 een gebod aan nieuwe in-
woners om een verklaring van goed gedrag en een borg tot f 300 te stellen mede aan het 
jaarkeurboek refereert, een referentie die de raad en rentmeester in artikel 26 van  zijn 
bewerking van dat concept overigens schrapt. Opvallend is daarentegen het eerste arti-
kel van het inwoners-ontwerp, handelende over de samenstelling van de schepenbank 
en de benoeming van de schepenen. In zijn formulering is het schatplichtig aan Eersel, 
Duizel en Steensel 1662/1, maar voegt daaraan ten aanzien van de benoemingskwalifica-
ties - en dat als eerste in de ontwikkelingsgeschiedenis van het dorpsreglement - een ver-
wijzing naar het RPR toe. Het laat zich in de context van artikel 2 van dat ontwerp, dat 
het benoemingsrecht van de heer van nieuwe schepenen erkent, verstaan als een politie-
ke boodschap aan die heer: dit is het kader waarbinnen u dit recht heeft uit te oefenen. 
De raad en rentmeester handhaaft deze toevoeging. Dat deze verder geen school maakt 

1116  Dat octrooi van de Staten Generaal is overigens alleen te herleiden uit de context, zie 8.3.5 en 10.2.4.2.
1117  Dit fiat ligt besloten in artikel 5 van de “Ordonnantien ende Conditien” van de Staten Generaal be-
treffende de voorwaarden voor de pacht van het incasso van de gemene middelen (1654). GPB 1, 2130-2141. 
Zie ook: Kappelhof, De Belastingheffing, 102-106. 
1118  Zie over de wording van de verschillende concept-reglementen 8.5.8, 9.3.3 en 10.3.3.
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ligt ongetwijfeld aan het feit, dat dit reglement uiteindelijk niet op Haags niveau wordt 
vastgesteld.

In zijn tegenconcept (1663) pareert de heer van Deurne de poging tot een reglement van 
zijn opponenten in een drieslag door achtereenvolgens zijn oppergezag in de heerlijk-
heid, het ontbreken van aanspraken van de inwoners op medebestuur en de onderho-
righeid aan de Haagse overheid te bevestigen en met verwijzingen naar hoger recht te 
onderbouwen. Dit doet hij in zo’n veelheid van nadrukkelijke herhalingen dat zijn ont-
werp een politieke opzet niet kan worden ontzegd.

In het algemeen zet hij in vele bepalingen zijn heerlijke bevoegdheden jegens de sa-
menstelling, benoeming en functioneren van het bestuur en de benoeming van andere 
functionarissen te Deurne centraal. In vier daarvan doet hij daartoe een rechtstreeks be-
roep op zijn koopbrief dan wel akte van admissie (1, 7, 8, 10 en 11). In 48 omschrijft hij 
zijn heerlijke, aan de hertog ontleende gezag in dezen als “het privilegie van regeeren”. In 
deze context noemt hij zich zelf de trouwe vazal van de hoge overheid (10), aan wie door 
deze “die goede voersorge en trouwhijt voor ende over de inwoonderen (…) als haere 
wethigen heer ende voocht” is toevertrouwd en opgedragen. 

De inwoners moeten zich daarentegen “danckbaerlijck” tevreden houden met de hen 
ooit door de hertog toegekende privileges (9, 32). Nieuwe aanspraken van de inwo-
ners op invloed bij de benoeming van de schepenen, het creëren van nieuwe reglemen-
ten, het introduceren van nieuwe mederegeerders (de hertsluiden), het uitvaardigen van 
“jaercoeuren (…) op de gemeente ofte politie”, het beleggen van banschouwen of bij-
eenkomsten wijst hij ten stelligste af, omdat zij daartoe niet over vrijheidsprivileges of 
stadrechten als in Sint Oedenrode, Oss en andere plaatsen beschikken (1, 9, 40). In 40 
wijst hij er tevens op, dat de inwoners der heerlijkheid bijna 300 jaar onder “vasal heren” 
hebben gestaan. Met eenzelfde beroep op het ontbreken van een door de hertog gesanc-
tioneerde titel karakteriseert hij de door  inwoners tegen hem begonnen processen als in 
strijd met zijn heerlijke rechten (28). 

Naast het in positieve verwijzingen stellen van zijn eigen gezagspositie en het door 
middel van negatieve verwijzingen ontzeggen daarvan jegens de inwoners, put de heer 
zich ook uit in het verwijzen naar doorgaans niet specifiek op naam en toenaam ge-
noemde Haagse regelgeving. Hierin laat hij zijn onbevangen en ongelimiteerde gehoor-
zaamheid aan de Staat zien. In 1 plaatst hij zijn benoemingsrecht van schepenen mede in 
het kader van dienaangaande plakkaten en reglementen van de hoge overheid, terwijl 2 
de inwoners bij het tegengaan hiervan waarschuwt voor boetes overeenkomstig de plak-
katen. Volgens 11 competeren “de politie ende de regeeringe” van de heerlijkheid en de 
gemeente de heer, die deze overeenkomstig “de wethen ende placaeten van de Lande” en 
met alleen verantwoording aan de hoge overheid door hem volgens zijn koopbrief aan 
te stellen personen laat uitvoeren. 12 trekt deze lijn door door de drossaard en secretaris 
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te gelasten zich te houden aan “de placaeten ende wethen van Brabant”. In 23 refereert 
hij, naast aan “andere beveellen van de hooch overhijt”, in algemene zin aan het RPR 
als basis van zijn exclusieve verplichtingen en die van zijn drossaard ten aanzien van het 
toezicht op het beheer van de gemeentegelden en andere dorpse aangelegenheden. Ook 
beroept hij zich hierin concreet op artikel 20 van het RPR voor de door hem voorgesta-
ne controle van de gemeenterekeningen sedert 1629. Ten slotte zoekt hij in 29 voor zijn 
bemoeienis met de tienden ter plaatse een grondslag in verder niet door hem specifiek 
benoemde directieven van de Raad van State.1119 

Uiteindelijk leidt ook dit alles tot niets, omdat het geschil tussen de heer en de in-
woners op andere wijze wordt beëindigd en daardoor de vaststelling van een reglement 
achterwege blijft.

Ten slotte
Al met al is in de onderhavige periode het aantal verwijzingen naar andere regelgeving 
gering. Voor wat betreft het eerste echelon heeft dat ongetwijfeld te maken met de stand 
van de omvang van de Haagse regelgeving in deze periode. Waar daarnaar wordt ver-
wezen betreft het in ieder geval wel kernpunten daarvan. Concrete verwijzingen in het 
tweede en derde echelon komen qua aantal zelfs zeer weinig voor. Daarnaast is in con-
crete situaties wel sprake van algemene, niet verder gespecificeerde referenties naar eigen 
(gewoonte)regels.

Hieruit kan worden afgeleid, dat in het tijdvak 1659 - 1671 bij al wat met het opstel-
len van reglementen wordt beoogd in ieder geval niet gestreefd is om dit waar mogelijk 
in alle opzichten nominatim hecht en breed op andere regelgeving te funderen. An-
ders gezegd: de maatschappelijke aanleiding van het streven naar een reglement prio-
riteert centripetaliteit (voor een reglement is het besturen van een lokale gemeenschap 
de omphalos) boven het brede(re) juridische Umfeld waarbinnen het komt te functione-
ren. Aangenomen mag worden, dat stilzwijgend als regel geldt, dat vigerend recht blijft 
gehandhaafd voor zover het niet door het reglement is gewijzigd. In een drietal regle-
menten komt zelfs een nadrukkelijke bepaling met deze strekking voor: Oirschot 1662/47 
onderscheidenlijk Oirschot 1664 II/36, Veghel 1662/32a en Schijndel 1662/43 (om nadien in 
Heesch 1691/36 nog éénmaal te worden herhaald).1120 

5.3.4 De dorpsreglementen van 1672 - 1698

Kan de vorige periode 1659-1671 het tijdvak van expansie van het fenomeen dorpsregle-
ment worden genoemd, in de daarop volgende periode van 1672 - 1698 stagneert deze 

1119  Volledigheidshalve wordt vermeld, dat in 6 ten aanzien van bepaalde vergoedingen van de schepenen 
nog wordt verwezen naar een zekere “acte van approbatie” van de Raad van State.
1120  Zie over de herkomst en de context van deze bepaling van overgangsrecht nader 7.5.5.1.

PS_LL_def.indd   450 19-11-20   13:16



451

ontwikkeling nogal abrupt. In totaal worden in ruim een kwart eeuw slechts voor zes 
plaatsen reglementen vastgesteld, terwijl voor een nog kleiner aantal alleen een ontwerp 
daartoe wordt geformuleerd. Een nog beperkter aantal van beide bevat referenties naar 
andere regelgeving.

In het, op basis van een plaatselijke oppositie opgesteld ontwerp, door de Raad van 
Brabant vastgestelde  Waalwijk 1681 wordt in 44 over het salaris van de secretaris naar 
het daarover door diezelfde Raad beklonken reglement van 9 juli 1659 verwezen. Deze 
neemt in 39 ook het voorstel tot bewaring van de archieven in een archiefkom over, maar 
zondert eigener beweging daarvan die bestanddelen uit, die volgens “speciale placcaten” 
van de Staten Generaal ter secretarie mogen verblijven. In het daarop volgende Waal-
wijk 1682 van de Staten Generaal blijven deze referenties achterwege; in de slotbepaling 
15 bepalen zij, dat het bestuur verder als van ouds blijft en nemen zij als enige verwijzing 
naar Haagse regelgeving een vermaning tot nakoming van het Reglement op de politie-
ke reformatie (1660) op.1121 Loon op Zand 1685 (een door de heer uitgebreide vernieuwing 
van 1655) verwijst in 22 naar een reeds verleend octrooi van de Staten Generaal over de 
wijze van betaling van oorlogslasten. In hun ratificatie van dat reglement in 1686 wijzi-
gen de Staten Generaal dit in een procedure tot betaling van gecumuleerde schulden als 
gevolg van een “quade directie”: daarvan moet een staat worden opgemaakt, die na een 
te verkrijgen machtiging van de Staten over de inwoners naar evenredigheid wordt om-
geslagen. In 25 voegen zij ook eigener beweging een bepaling van overgangsrecht toe, dat 
het reglement op geen enkele wijze afbreuk doet aan reeds uitgevaardigde of nog uit te 
vaardigen plakkaten en andere regelgeving over de Meierij. Door het reglement in on-
dergeschiktheid aan Haagse regelgeving te positioneren, positioneren zij ook de heer en 
de heerlijkheid ten opzichte van het Haags gezag.1122 Het concept Tilburg 1688 refereert in 
1 bij de benoeming van het college van de 22 mannen aan wat “van outs in gebruijck” 
is, verwijst in 18 in het kader van de vestiging van nieuwe personen naar interne regels 
(“volgens out gebruijck”) en vergt in 27 bij de verkoop van vroenten een voorafgaand 
octrooi van de Raad van State. Het door de Raad van Brabant in 1659 en door de Staten 
Generaal in 1662 geratificeerde reglement op het salaris van de secretaris voor zijn justi-
tiële werkzaamheden wordt geciteerd in 34. 39 Regelt Ten slotte naar “out gebruijck” de 
vergoeding van de schutter.

Heesch 1691, dat grotendeels op Veghel 1662 leunt, conformeert zich dientengevolge aan 
verwijzingen zoals deze in dat reglement voorkomen. Dit geldt de artikelen 1 (naar Veg-
hel 1), 9 (naar 8), 19 (naar 17), 30 (naar 27) 34 (naar 29) en 36 (naar 32). Voor hun inhoud 

1121  Deze verwijzing geschiedt niet onder de naam, maar alleen onder de datum van uitvaardiging van 
dit reglement (1 april 1660). Later levert dit vragen op; zie hierover 4.8.
1122  Zie ook 9.2.13.
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wordt hier kortheidshalve naar de desbetreffende artikelen van Veghel 1662 verwezen. 
Wel zij daarbij aangetekend, dat in 30 en 34 gerefereerd wordt aan respectievelijk “oude 
gewoonte ende privilegien” en aan “chartre ende privilegiën”, een grondslag die letterlijk 
is ontleend aan Veghel 1662/27 onderscheidenlijk 29. Het is van tweeën één: voor Veghel 
en Heesch geldt inderdaad eenzelfde grondslag of er is in Heesch sprake van een (in het 
verdere proces van vaststelling onontdekte) slaafse navolging. Daarnaast voegt Heesch 
1691 ook nieuwe elementen toe. In het op Veghel 1662/14 gebaseerde 16 over het aangaan 
van processen wordt voor het eerst in een dorpsreglement een verwijzing opgenomen 
naar de desbetreffende Haagse regels van 1674.1123 Ook nieuw ten opzichte van het ‘moe-
derreglement’ is, dat in 31 voor de benoeming van schepenen wordt gerefereerd aan de 
voor gereformeerden bestaande voorkeursregeling in artikel 13 RPR.

In het aanvullende Boxtel 1692 wordt ten aanzien van de plaatselijke secretarie en de 
archieven in 11 verwezen ter bevestiging naar een daarover lokaal gesloten mondeling ak-
koord en de regels die daarover nog verder zullen worden gesteld.  

Daarnaast bevatten ook in deze periode de meeste reglementen een diversiteit aan re-
ferenties naar ongespecificeerde (gewoonte)regels. De hiertoe gebruikte termen (“van 
ouds”, “naer ouder gewoonte” en dergelijke) stemmen overeen met die van de vorige 
periode. Verder geldt voor dit soort verwijzingen een zelfde bevestigende strekking als 
hiervoor. De meest voorkomende thema’s zijn ook vergelijkbaar: beloningen en andere 
vergoedingen, een vast tijdstip voor verschillende bestuurlijke gebeurtenissen of han-
delingen (het veranderen van de wet, het houden van rechtsdagen en jaargeding, het 
voeren van de schouw, het afhoren en sluiten van de rekeningen) en de benoeming van 
verschillende functionarissen (schepenen, borgemeesters, bedezetters). Ook worden in 
deze zin bestaande boetes (onder meer bij de schouw) gerevitaliseerd.  

Ten slotte
De hier besproken verwijzingen leveren alles bij elkaar ten opzichte van de voorafgaande 
periode niet zo’n spectaculair of innovatief beeld op. Dat strookt ook met het intermez-
zo-karakter van het tijdvak waarvan hier sprake is. De geconstateerde referenties laten 
zich voegen naar de indeling die eerder  is gemaakt.

Hierop bestaat echter één uitzondering, te weten het door de plaatselijke heer in 1693 ge-
formuleerde concept-reglement voor Nuland.1124 Door de dimensie en reikwijdte die hij daar-
aan geeft kan zijn poging als casus aparte worden aangemerkt. Dat geldt ook zijn regenteske 
pleidooi om het ontwerp ook maar voor de andere dorpen in de Meierij te laten gelden.  

1123  Zie voor de samenhang tussen Veghel 1662 en Heesch 1691 ook 8.6.8. 
1124  Zie voor de genese 9.3.10. Van dit concept bestaan twee versies, opgenomen onder 10.3.10. Het na-
volgende is gebaseerd op de versie, zoals deze bij de Staten Generaal ter vaststelling is ingediend. De belang-
rijkste verschillen tussen beide zijn dat de tweede versie een enigszins afwijkende volgorde van de artikelen 
kent, terwijl daarin ook een aantal bepalingen achterwege is gelaten. 
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Door een reglement beoogt hij bij zowel de rechtspraak als het bestuur orde op zaken 
te stellen. Zijn focus overschrijdt daarmee het gebruikelijke domein en stramien van de 
dorpsreglementen. Ruim de helft van de bepalingen van zijn ontwerp heeft betrekking 
op de lokale justitie. Ook in het aantal van de door hem gebruikte, ten opzichte van an-
dere dorpsreglementen voor beide thema’s vrijwel unieke verwijzingen, wordt deze bij-
zondere focus benadrukt. 

Al direct in artikel 1 pakt hij breed uit door te refereren aan de costumen van ’s-Herto-
genbosch, de Caroline Ordonnantie (1530), de Albertine Reformatie (1599), het Eeuwig 
Edict (1611), “alle verdere Ordonnantiën op het stuck van procederen in de voorschre-
ven Stad van S’Bossche gerecipeert” en Ten slotte de Raminge tussen stad en platteland 
(1495). In andere bepalingen komen meer specifieke justitiële en extra-justitiële thema’s 
aan de orde, waarbij in zeven artikelen naar relevant geachte besluiten van de hoge over-
heid wordt verwezen.1125 Voor wat betreft het domein van de politie refereert hij in 8 aan 
een plakkaat van de Staten Generaal van 19 mei 1673  dat verbaal en handtastelijk wan-
gedrag tussen bestuurders onderling en van ingezetenen jegens bestuurders beoogt tegen 
te gaan1126, in 11 worden drossaard, secretaris en vorsters gemaand zich voor hun salarië-
ring te houden aan “de ordonnantiën daer op geëmaneert bij de Hooghe Overighheijt” 
en de secretaris zich te gedragen naar de resolutie van de Staten van 2 oktober 1654.1127 
De collecteurs van de verponding worden herinnerd (24) aan onder meer hun verplich-
tingen overeenkomstig het besluit van de Raad van State van 6 april 16801128, 35 gelast 
de nakoming van het plakkaat van 18 oktober 1684 “aengaende het beschadigen van de 
nieuwe uitgediepte wateringen, kaden ende vogelkoijen” 1129  en, Ten slotte, maant 42 de 
schoolmeester en koster het Schoolreglement na te komen.1130 

1125  Omdat hier het accent ligt op de plaatselijke politie worden deze bepalingen, te weten de artikelen 
3, 4, en 30 tot en met 34, hier niet verder gespecificeerd. Zie daarvoor 10.3.10. 
1126  GPB 3, 518-519: Placaet van de Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, van amnestie tegens 
alle dissidentien ende murmuratien.
1127  GPB 2, 1483-1484: Placaet, jegens de geene die het Ampt vande Secretarissen in Brabandt onder-
kruypen”.
1128  GBP 3, 1204-1205: Placaet van den Raedt van State der Vereenighde Nederlanden, waer by de Ont-
fangers en Verponding-beurders over de Meyerye van ’s Hertogen-bosch geen verder recht van præferentie 
op de verschulde Goederen, of op de Eygenaers van dien sullen hebben, al van drie achterstallige Jaren, bo-
ven en behalven den loopenden Jare.
1129  GPB 4, 1188: Waerschouwinge (van de Raad van State), verbiedende de verbreede en verdiepte Wa-
teringen in ’t quartier van Maeslandt eenighsints te benauwen of beschadigen. In hetzelfde artikel wordt 
verder nog gerefereerd aan niet nader gespecificeerde plakkaten tegen het beschadigen van “plantasien”. 
1130  De bepaling refereert (abusievelijk) aan een Schoolreglement uit 1659; verder wordt daarin ook nog 
verwezen naar een interpretatie daarvan van 27 juli 1661.
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5.3.5 De dorpsreglementen van 1699 - 1732 (1744)

5.3.5.1 Algemeen
Na het intermezzo van de vorige periode zijn de jaren 1699 tot en met 1732 (1744) jaren 
van een (relatieve) opleving. Er komen twaalf reglementen of reglementachtige voorzie-
ningen tot stand. Een zevental blijft in de conceptfase steken.1131 

Voor wat betreft het type verwijzing vindt er een verschuiving plaats. Hoewel de in 
5.3.1 gepresenteerde indeling als zodanig herkenbaar aanwezig is, betreffen verreweg de 
meeste referenties verwijzingen naar algemene regelgeving van hogerhand, deels met 
aanduiding of datum, deels in ongedetermineerde zin, waarbij alleen naar het type be-
sluit wordt verwezen (plakkaten, resoluties en ordonnanties). Daarnaast bevatten refe-
renties een verwijzing naar vooral al vigerend recht binnen de plaatselijke gemeenschap. 
Dit laatste geschiedt doorgaans in algemene termen. 

Anders dan het hieraan voorafgaande, worden de verwijzingen nog slechts in cumu-
latieve overzichten zonder hun context weergegeven. Voor die context wordt verwezen 
naar de tekst van de reglementen zelf . 1132 Het concept-reglement 1723 voor Tilburg en het 
in 1732 voor die plaats vastgestelde reglement worden daarentegen afzonderlijk bespro-
ken, omdat in beide verwijzingen in de genese-discussie een nogal pregnante rol spelen. 

Verwijzingen naar algemeen geldende regelgeving van hogerhand komen zowel in her-
haalde als afzonderlijke vermeldingen voor.

Van de eerste categorie zijn te noemen:
- het Schoolreglement 1655 (Hilvarenbeek 1699/1700/32, Berlicum concept 1701/2), 
- het Reglement op de politieke reformatie 1660 (Hilvarenbeek 1699/1700/19, Oss 1700, 25, 

Berlicum concept 1701/27),
- de resolutie van de Staten Generaal van 30 oktober 1674 inzake een verplicht voor-

afgaande machtiging bij het aangaan van processen (Hilvarenbeek 1699/1700/38, Oss 
1700/19, Berlicum concept 1700/25, Haaren 1703/25, Kessel ontwerp, circa 1705/20, Moerge-
stel 1713/1 en Oisterwijk 1721/1),

- de resolutie van de Staten Generaal van 31 oktober 1695 over het verplichte vooraf-
gaande octrooi bij leningen en reële omslagen (Hilvarenbeek 1699/1700/20, Oss 1700/1, 
Berlicum concept 1701/11, Haaren 1703/1, Kessel ontwerp circa 1705/1, Moergestel 1713/1 en 
indirect 23, alsmede Oisterwijk 1721/1; in Bladel 1724/26 wordt echter alleen naar het oc-
trooi voor de reële omslag zonder regelgevende grondslag verwezen),

- de resolutie van de Raad van State van 30 oktober 1709 over de afzonderlijke collecte 

1131  De laatste poging dateert weliswaar uit 1744 (Reusel) , maar gaat inhoudelijk direct terug op Bladel 
1724 (zie hierover 9.3.11). Om deze reden wordt deze poging tot dit tijdvak gerekend..
1132  Deel III van deze studie. 
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van ’s lands middelen (Moergestel 1713/17 en 22, Oisterwijk 1721/35 en 36 en Nieuwkuijk 
1726/7).

Afzonderlijke verwijzingen naar hogere regelgeving komt minder voor: Berlicum concept 
1701/2 verwijst zonder datum naar een verbod van de Staten Generaal tot de aanstelling 
van herbergiers als schepen, Oisterwijk 1721/43 refereert zonder datumspecificatie aan 
het reglement op de kerk- en armmeesters (1700); 56 kent een resolutie van de Staten 
Generaal van 25 maart 1720 inzake de vestiging van nieuwe inwoners. Verder verwijst 
alleen nog Nieuwkuijk 1726 naar de algemene regelgeving “van den Lande” betreffende 
het opstellen van de collectboeken, alsmede naar een resolutie van de Raad van State 
van 26 februari 1715 in dat verband (6), naar de besluiten van de Staten Generaal van 20 
september en 19 oktober 1724 en 21 februari 1726 betreffende de salariëring van de se-
cretaris (18) en naar een resolutie van 18 december 1716 over de afdoening van de dorps-
rekningen (19).

Voorts bevatten reglementen nog enkele verwijzingen naar plakkaten, resoluties en or-
donnanties van de Haagse overheid, die niet als zodanig op inhoud of datum worden 
benoemd, zodat de betekenis daarvan alleen uit de betrokken bepalingen is af te leiden. 
Hilvarenbeek 1699/1700/1 spreekt over het kohier van de verponding en de beden, zo-
als deze overeenkomstige de regels (“de ordre”) van de Raad van State zijn opgemaakt. 
Oss 1700/5, Berlicum concept 1701/15, Haaren 1703/9, Kessel concept circa 1705/7 verwijzen 
als grondslag voor de eventuele opdracht aan de besturen om het  incasso van de lands-
middelen te verzorgen slechts in algemene, dus ongespecificeerde zin naar Haagse re-
gelgeving. Moergestel 1713/15 en 20, alsmede Oisterwijk 1721/30 spreken alleen over die 
opdracht, maar vermelden zelfs niet meer zo’n grondslag daartoe. Verder wordt ten aan-
zien van de inrichting van het verpondingskohier ook naar verder onbenoemde plakka-
ten verwezen (Moergestel 1713/15, Oisterwijk 721/31). 

In Hilvarenbeek 1699/1700/46 wordt voor de verdiensten van de onderrentmeesters en 
gezworenen in dezelfde zin aangeknoopt bij plakkaten en ordonnanties, met als alterna-
tieve grondslag de oude gewoonte daartoe.1133 

Het type verwijzing naar een besluit van de Haagse overheid zonder voorafgaande alge-
mene of specifieke regelgevende grondslag is bijna verwaarloosbaar geworden. Dit komt 
mede doordat voor een aantal van deze besluiten inmiddels generieke regelgeving is ver-
schenen, waarnaar dan vervolgens wordt verwezen (met name naar het besluit van 31 
oktober 1695).1134  

Hilvarenbeek 1699/1700/26 en 27 eisen - in aansluiting op Hilvarenbeek 1661/10 en 11 en 

1133  Zie voor het laatste ook hierna.
1134  Zie voor dat besluit 3.3.5.
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dat voor de laatste keer in de ontwikkeling van ‘het’ reglement - bij de inpacht van be-
paalde gemene landsmiddelen voorafgaande toestemming van de Raad van State. Berli-
cum concept 1701/7 laat de kosten van gevoerde processen beoordelen en vaststellen door 
de Raad van Brabant.

Ook het aantal concrete verwijzingen naar eigen dorpsregelgeving is gering. Hilvaren-
beek 1699/1700/53 verwijst voor de taakvervulling van de keurmeesters der vrijheid naar de 
oude keuren voor maten en gewichten. In Oisterwijk 1721/56 wordt naast aan een Haags 
besluit (zie hierboven) expliciet in het kader van de vestiging van nieuwe inwoners ge-
refereerd aan lokale besluiten van 6 april 1686 en 14 januari 1691. 62 Bevat een in zijn 
redactie aan Oirschot 1662/47 of 1664 II/63 ontleende bepaling, dat alle bestaande regle-
menten, ordonnanties, statuten en gewoonterecht, voor zover niet door het nieuwe re-
glement gewijzigd, onverkort van kracht blijven. Asten 1719 introduceert voor het beheer 
van de archieven een kort tevoren door de vrouwe geïnitieerd en tussen de schepenen en 
de secretaris gesloten akkoord. 

Voor het overige wordt regelmatig in de reglementen met termen als “van ouds”, “naar 
oude gewoonte” en dergelijke een algemene verwijzing naar ter plaatse geldend (ge-
woonte-)recht geïndiceerd. Bij wijze van voorbeeld wordt dit voor een drietal, op zich 
willekeurig gekozen reglementen uitgewerkt.  
- Hilvarenbeek 1699/1700: 2 “als van ouds” (aanstelling bedebeurders), 5 “volgens ouder 

usantie” (aanstelling borgemeesters), 9 “als van ouds” (overdracht rekeningen ter af-
doening aan de regenten), 12 “na ouder gewoonte” (vergoeding bedebeurders), 22 “ge-
lijk van ouds gebruijkelijk is” (verbod tot uitwinning zonder voorafgaand manen), 34 
“leges en geregtigheden tot sodanige functie staande” (onderdeel vergoeding schepe-
nen), 36 “loon en salaris die van ouds daartoe gestaan hebben” (vergoeding schout, 
schepenen, secretarissen en vorsters, met als voorbehoud eventuele aanpassingen daar-
van door de hoge overheid), 36 “na(ar) (…) ouder herkomen” (verdiensten onderrent-
meesters  en gezworenen),  

- Asten 1719: 12 “oude geregtigheijt” (de vergoeding van schepenen en secretaris), 16 
“naer oude gewoonte” (taakvervulling en vergoeding van de zetters), 23 “bij ’t oude re-
glement” (vergoeding van de borgemeesters)

- Oisterwijk 1721: 6 “van oudts” (vergoeding van schout, stadhouders, schepenen, audi-
teurs van de rekening, secretaris en alle andere functionarissen), 8 “naer ouder gewoon-
te” (september als tijdstip van de verandering van de wet), 34 “van oudts” (betreffende 
de personen, die de verpondings- en bedekohieren opstellen), 44 “”van oudts gewoon” 
(betreft de aanwezige personen bij de maaltijd ter gelegenheid van het jaargeding), 50 
“oude loon” (vergoeding van de zetters), 64 “van oudts gewoon” (ambtstermijn van de 
dekens van het wollenambacht). 
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Uit de hier besproken periode blijven nog een tweetal concept-reglementen over, die, 
zoals gezegd, een afzonderlijke bespreking verdienen. Beide betreffen Tilburg: een con-
cept-reglement van 1723 en een vastgesteld reglement van 1732. Hoewel het concept niet 
verder is gekomen dan een plaatselijke discussie, is het een goed voorbeeld van hoe een 
zich daartegen verzettend dorpsbestuur regelgeving van de hoge overheid inzet om juist 
een reglement te voorkomen. Het reglement van 1732, dat door toegenomen taken van 
de Leen- en Tolkamer tot stand komt onder het gesternte van een strakkere organisatie 
van het openbaar bestuur, laat zien hoe regelgeving voor plaatselijk bestuur in toene-
mende mate een Haagse signatuur krijgt, iets wat ook in het aantal referenties zichtbaar 
wordt.

5.3.5.2 Concept-reglement voor Tilburg en Goirle 1723

Het concept van de inwoners bevat slechts vier concrete verwijzingen naar Haagse re-
gelgeving1135: voor extra financiële omslagen op aanschrijven van de Staten Generaal en 
Raad van State gelden hun algemene plakkaten en ordonnanties (1), de aanstelling van 
de kerk- en armmeesters geschiedt volgens het reglement van 1700 (6), een lening vergt 
een voorafgaand octrooi van de Staten Generaal of Raad van State (17), de boetes naar 
aanleiding van de schouw zijn “sonder praejuditie van de placaten van den Lande” (33) 
en het salaris van de secretaris geschiedt volgens het reglement van de Raad van Brabant 
(1659) en de bevestiging daarvan (1662) door de Staten Generaal (35). Het concept is in 
dit opzicht ook niet volledig. Zo had in 18 over de plaatselijke procedure voor het aan-
gaan van processen een referentie naar het verplichte Haagse fiat (1674) niet misstaan.  
Op twee plekken vergt het expliciet toestemming van de heer of diens gecommitteerden 
(in 31 voor nieuwe openbare werken en 32 voor het ingraven van vroenten). Verder con-
formeert het zich in vier bepalingen (1, 13, 28 en 33) aan wat “van ouds” of “oude tijden” 
al geldt. Naar aantal referenties bezien onderscheidt dit concept zich nauwelijks van ver-
gelijkbare andere ontwerpen of vastgestelde reglementen. 

Het zijn daarentegen de regeerders, die hun reactie op dit concept, waarin zij de oppor-
tuniteit van de meeste voorgestelde bepalingen bestrijden, een zo breed mogelijke ver-
binding en grondslag met hogere regelgeving zoeken. In totaal doen zij veertien maal 
een beroep op die regelgeving.  
- artikel 1 - de verlangde waarborg bij extra omslagen is overbodig, omdat hierin reeds 

is voorzien in de plakkaten en ordonnanties van de Staten Generaal waarop zij hun 
ambtseed hebben gedaan op straffe van bij nalatigheid de kans op vervolging door het 
officie-fiscaal bij de Raad van Brabant, 

1135  Indirecte verwijzingen in dit concept-reglement naar besluiten van de hoge overheid zijn achter-
wege gelaten. 
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- artikel 4 - een regeling voor de organisatie van en orde voor de genecht- of rechtsdagen 
is gezien “de ordonnantie van Kayser Karel” (Caroline Ordonnantie) overbodig, 

- artikel 6 - het voorstel met betrekking tot de jaarlijkse personele omslagen en de jaar-
lijkse benoeming van kerk- en armmeesters is reeds in staande regelgeving van de Sta-
ten Generaal voorzien 1136, 

- artikel 9 - het voorstel tot een openbre procedure voor het afhoren van de kerk- en 
armenrekeningen wordt gepareerd met een referentie het Reglement op de kerk- en 
armmeesters, waarin dat zou zijn verboden 1137, 

- artikel 11 - het voorstel tot het stellen van een borg door de ontvangers en collecteurs 
en bij de collecte van de imposten en omslagen wordt onnodig geacht, omdat daarin 
reeds voorzien is in een resolutie van de Raad van State van 30 oktober 1709, 

- artikelen 12 en 14 - tegen de procedure voor het afsluiten van de rekeningen en het op-
stellen van de collectboeken voor de verponding en de beden wordt geopponeerd met 
een beroep op het plakkaat van 30 oktober 1695 van de Raad van State, 

- artikel 15 - een niet nader aangeduid reglement van 1662 van de Staten Generaal, als-
mede een ook niet verder aangeduid reglement van 1707 worden ingezet tegen het 
voorstel tot jaarlijkse afrekening door  de borgemeesters en ontvangers of collecteurs1138, 

- artikel 16 - het opstellen van een lijst van geleende gelden en de controle daarvan op 
juistheid wordt afgehouden door te verwijzen naar besluiten van de Raad van State 
van 26 juli 1692 en van het al eerder genoemde 30 oktober 1695 1139, 

- artikel 17 - die resolutie van 1695 wordt ook ingezet tegen een voorstel tot een plaatse-
lijke procedure voor het aangaan van nieuwe leningen, 

- artikel 18 - de beoogde lokale procedure voor het aangaan van processen wordt gepa-
reerd met een referte aan de resolutie van de Staten van 1674 en een besluit van 27 
november 1719, waarbij de Tilburgse regeerders door de Staten nadrukkelijk op die re-
solutie van 1674 zijn gewezen, 

1136  Voor de kerk- en armmeesters wordt aangehaakt bij artikel 3 van het in GPB 9, 351-354 gepubliceer-
de Reglement op de kerk- en armmeesters (1700) met de opmerking dat daarin anders dan in het ontwerp 
sprake is van een benoeming voor twee à drie jaren. 
1137  Daarbij wordt artikel 30 genoemd. Deze verwijzing klopt overigens numeriek noch inhoudelijk. Nu-
meriek is het artikel 28. Inhoudelijk opent dit artikel juist de mogelijkheid om naast schout, twee schepenen 
en de predikant, ook andere personen daartoe aan te wijzen. Niet alleen dit, maar ook een onjuiste aanha-
ling van de desbetreffende bladzijde in het GPB (352, in plaats van 351)  bij het hiervoor genoemde artikel 3 
van dat reglement, geeft beide verwijzingen een zweem van (haastige) onzorgvuldigheid.  
1138  Onder dat reglement van 1662 is te verstaan de “Ordre ende Reglement, Voor alle Ontfangers, Rent-
meesters ende Contrerolleurs vande gemeene Middelen, Verpondingen, Domeynen, Beden, Geestelijcke 
Goederen, Renten, ende andere Inkomsten &c. den Staet der Vereenighde Nederlanden competerende 
(…)”, gepubliceerd  in GPB 2, 1141-1146 en 2841-2846. Met het reglement van 1707 kan niets anders bedoeld 
zijn dan de hiervoor reeds genoemde resolutie van de Raad van State van 30 oktober 1709. 
1139  Het besluit van 26 juli 1692, gepubliceerd in GPB 4,1195, betreft de opdracht aan de “Quartier-
Schouten inde Meyerye (…) pertinente Lijsten over te senden vande genegotieerde Capitalen”.
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- artikel 32 - een boetebepaling op het illegaal cultiveren van vroenten wordt weerspro-
ken met een verwijzing naar een besluit van de Raad van State van 17 november 1660 
betreffende een “Ordre ende vrydom voor de geene die inde Meyerye van ’s Hertogen-
Bosch, ongecultiveerde Landen tot culture brengen willen” 1140, 

- artikel 37 – het voorstel, alle rechtsmiddelen ten behoeve van de inning en executie 
van de dorpspenningen door tussenkomst van de plaatselijke vorsters te doen verlo-
pen wordt gepareerd met een referentie aan artikel 6 van het hiervoor al genoemde re-
glement van 1662, dat bepaalt, dat die bevoegdheid berust bij door de Raad van State 
toegelaten deurwaarders,

- artikel 40 – de hierin opgenomen verplichting tot borgstelling door nieuwe inwoners 
wordt onnodig geacht in verband met dienaangaande resoluties van de Staten Gene-
raal van 7 juni 1685 en 25 maart 1720.  

Uiteindelijk komt het concept van de inwoners niet verder dan een plaatselijke discussie, 
zodat het niet, zoals door de opstellers beoogd, ter goedkeuring bij de Staten Generaal 
is ingediend. Het is derhalve onbekend in hoeverre het stevige en gedetailleerde beroep 
van de regeerders op hogere regelgeving bij de Staten op onthaal zou hebben kunnen 
rekenen.  

Het regenteske verzet laat in ieder geval zien, dat een verwijzing naar hogere regel-
geving in het proces van wording en vaststelling van dorpsreglementen als het ware op 
twee niveaus functioneert: in procedurele zin als subjectief onderdeel van de discussie 
over de opportuniteit van zo’n reglement en in inhoudelijke zin - als die subjectiviteit 
door de vaststelling van het reglement als het ware in positief recht wordt verzakelijkt - 
als geobjectiveerde worteling van verschillende bepalingen van een reglement in hogere 
regelgeving. 

5.3.5.3 Reglement voor Tilburg en Goirle 1732

Het reglement van Tilburg en Goirle markeert, hoewel het inhoudelijk in de traditie van 
voorafgaande reglementen staat,  qua verbinding met andere regelgeving als het ware de 
overgang naar een nieuw type dorpsreglement. Het is uitgebreider dan welk voorafgaand 
reglement dan ook. Die groei is voor een deel te verklaren door de omstandigheid dat de 
Haagse regelgeving inmiddels in tal en diversiteit is toegenomen. Daardoor vermeerdert 

1140  Met opgave van de publicatie van dit besluit in GPB 2, 1625-1628. Ter plaatse wordt ook verwezen 
naar een dienaangaande relevante publicatie in GPB 2, 2883 (en volgende). Ook bij deze referentie is sprake 
van een (niet gecorrigeerd) abuis. In het Generaal register op het GPB staan onder het jaar 1660 onder elkaar: 
“Procuratie voor de Ambassadeurs van de Staaten Generaal, II. 2883” en direct daarvan volgend: “ Vrydom 
voor die in de Meyerye gecultiveerde Landen tot culture brengen, II. 2626”. Dat zou een verklaring kunnen 
zijn voor de foutieve eerste verwijzing. De eerste uitgave van dit register dateert blijkens het titelblad van de 
vervolg-uitgave van 1797 echter pas uit 1752.
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ook het aantal referenties naar Haagse regelgeving fors. Het is feitelijk het laatste regle-
ment totdat pas 35 jaar later nog Eersel, Duizel en Steensel 1767 tot stand wordt gebracht. 
Als zodanig heeft Tilburg 1732 weinig impact, alhoewel het in potentie al naar de rich-
ting schuift die in Eersel c.a. 1767 zal worden bereikt. 

Het reglement komt er, omdat de Raad van State op advies van de Leen- en Tolkamer 
daartoe besluit. Het wordt ontworpen door een vakman, de griffier van die kamer, Johan 
van Heurn, in reactie op een vernietigende afwijzing van de raad en rentmeester gene-
raal en de kamer van een concept van de regenten van Tilburg zelf.1141 Niettemin worden 
de meeste beleidsmatige onderdelen van dat afgewezen concept in het ontwerp van de 
Kamer opgenomen. Desondanks achten de regenten zich door dat ontwerp gegriefd en 
in hun plaatselijke autoriteit en gezag geschaad. Zij menen, dat het ontwerp te weinig 
onderkent dat Tilburg en Goirle een heerlijkheid vormen. Daarnaast is het vooral het 
grote aantal verwijzingen naar hogere regelgeving, dat als bevoogdend en dus als onno-
dig wordt ervaren. Al die regelgeving, zo betogen zij, wordt al zorgvuldig nagekomen. 
De rentmeester generaal en de Kamer hebben naar hun mening dan ook hun bevoegd-
heden en daardoor ook de bedoelingen van de Raad van State overschreden. Teleurstel-
ling noch irritatie baten. Het reglement wordt 9 maart 1732 door die Raad onverkort 
en zonder reactie op de tegenargumenten, dus ook met inbegrip van alle verwijzingen, 
vastgesteld en opgelegd.

Het reglement bevat in totaal 75 artikelen. In 28 daarvan wordt aan hogere regelgeving 
gerefereerd. Soms wordt in verschillende artikelen naar hetzelfde besluit verwezen. Een 
enkele keer komen in een  afzonderlijke bepaling meer verwijzingen naar hetzelfde be-
sluit voor. Een negental bepalingen bevat zelfs meer dan één verwijzing naar verschillen-
de Haagse besluiten. De laatst gedateerde referentie betreft een resolutie van de Staten 
Generaal van 7 september 1731, hetgeen laat zien dat het reglement in dit opzicht ‘bij de 
tijd’ is. Het reglement bevat overigens ook bepalingen, die direct aan besluiten van de 
Haagse overheid zijn ontleend zonder dat deze nominatim worden geduid.1142 

Anders dan eerdere reglementen van elders leunt dit reglement opmerkelijk weinig 
op een ongespecificeerde al bestaande praktijk, waarbij dan ook nog opvalt dat in twee 
van de vier gevallen tevens een beroep wordt gedaan op de praktijk van elders.1143 6 

1141  Formsma, De Archieven van de Raad en Rentmeester-Generaal der Domeinen, 31. Van Heurn is grif-
fier van 1719-1738. Zie over deze Van Heurn (als vader van een gelijknamige zoon) verder: Pirenne, ‘Johan 
Hendrik van Heurn (1716-1793)’.
1142  Zo wordt in 34 verwezen naar een verplicht Haags octrooi voor de reële omslagen. Die verplichting 
gaat terug op het besluit van de Staten Generaal van 31 oktober 1695, waaraan echter niet wordt gerefereerd. 
Dat besluit wordt voor een vergelijkbaar octrooi voor het aangaan van leningen wel genoemd in 22. 
1143  Volledigheidshalve zij vermeld, dat in een tweetal bepalingen wordt verwezen naar zaken die doen 
denken aan Haagse regelgeving . 14 eist in het kader van de betaling van de beloning van lokale functiona-
rissen van gemeentewege een “gewoone en egale ongeinterrumpeerde practycq van dartig jaeren“. Vergelijk 
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Spreekt jegens schepenen en een aantal van de te beëdigen functionarissen in het ka-
der van eventuele absentie bij de beëdigingsbijeenkomst over een boete, waarvan de be-
stemming met een ongespecificeerd “als van outs” wordt bevestigd, 12 Stelt een boete 
bij wangedrag tijdens de vergaderingen door de regenten en derden ten behoeve van de 
drossaard “gelijck in hooge Heerlijckheden gebruyckelijck is”, terwijl 31 ten aanzien van 
de kosten van de strafrechtspleging refereert aan de bestaande gewoonte in de heerlijk-
heid dan wel aan “de prærogatieven en præminentien van de hooge Heerlijckheden in 
de Meyerye”. Het laatste geval betreft in 58 het voorschrift over de publicatie van plakka-
ten en andere besluiten van hogerhand “ter gewoonlijcker plaetse”. Hierbij dient wel te 
worden opgemerkt, dat het reglement door het feit, dat veel beleidsmatige aspecten uit 
het status-quo-concept van de regeerders in de definitieve tekst worden geïntegreerd (zie 
hierboven), naast alle innovatie als zodanig ook in die lokale gang van zaken wortelt.1144  

In onderstaand overzicht worden de verschillende verwijzingen naar hogere regelgeving 
nader geduid. Voor een bredere context wordt verwezen naar de integrale tekst van het 
reglement.1145

Overzicht 5.3

Chronologisch overzicht van de in Tilburg en Goirle 1732 opgenomen verwijzingen naar 
hogere regelgeving

Legenda: Hertog = hertog van Brabant, RvSt = Raad van State, SG = Staten Generaal, Art(t) = artikel(en) waarin de 

referentie(s) is/zijn opgenomen

Datum College   Verkorte titel of onderwerpsomschrijving Art(t).  

1530/1599 Hertog Caroline ordonnantie / Albertine reformatie 9

1660  01.04 SG reglement op de politieke reformatie 1, 62

1663  19.02   RvSt   positionering reglement t.o.v. autoriteit van de hoge overheid 75

1674  31.10 SG geen processen zonder octrooi 22

1695  31.10   SG  geen leningen en omslagen zonder octrooi 22

1698  16.08  RvSt geen algemene motivering bij posten in de rekening 45

een vergelijkbare termijnstelling in het besluit van de Staten generaal van 27 juni 1727, 3.3.10. In 58 over het 
vertrek en de vestiging naar elders van inwoners zonder borgbrief geldt dit de “Officien van Barmhertigheyt, 
die de selve aen haare Ingesetenen gewoon syn te laten genieten” als onderdeel van het besluit van de Staten 
Generaal van 7 september 1731. Zie hierover 3.3.1.
1144  Zie hierover 8.7.18 en 9.2.26.
1145  Zie 10.2.26.
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1700  16.03 SG reglement op de kerk- en armmeesters 62

1707  06.01 SG plakkaat tegen doodslag en brandstichting  31

1708  27.06 RvSt collectboeken ten behoeve van de verpondingen  39, 40

1709  30.10 RvSt aanbesteding collecte gemene middelen 24, 37, 38, 40

1714  07.02 SG reglement voor de vier kwartieren van de Meierij 27

1715  26.02 RvSt collecte van de kleine speciën en gemene middelen 35

1716  31.01 SG impost op gemaal en hoofdgeld 36

1716  08.12  RvSt sloten van de rekening 56

1724  19.10   SG salaris secretarissen in het kwartier van Oisterwijk 67

1724  20.09 SG dorpsrekeningen; salaris secretaris 20, 35, 45, 67

1725  07.09 SG vernieuwing plakkaat van 311.10.1695, zie hierboven 22

1726  21.02 SG salaris secretarissen in het kwartier van Maasland 67

1727  25.06 SG onderzoek rekeningen door Leen- en Tolkamer 44 
1727.25.06 SG recognitie heer en rentmeester 64

1727  10.07 RvSt reglement op de parate executie 37, 42

1728  03.09 RvSt verplichte invordering verponding door collecteurs 41

1729  27.10 RvSt reglement voor ’s lands deurwaarder 32

1729  09.11 RvSt invordering van het slot van de rekeningen 56

1730  31.01 SG tijdstip overzenden rekeningen aan Leen- en Tolkamer 15, 44 
1730  10.07 RvSt aanvullende regeling “remarques” van de Leen- en Tolkamer 54

1731  07.09 SG vestiging nieuwe inwoners; stellen van cautie 59, 60, 61

5.3.6 De dorpsreglementen van 1733 - 1767 - 1795 

5.3.6.1 Algemeen
Het laatst in de vorige periode daadwerkelijk vastgestelde reglement is Tilburg en Goirle 
1732. Hoewel het door de bepaling van de Raad van State, dat het reglement geldt als 
norm voor de toetsing van de plaatselijke rekeningen door de Leen- en Tolkamer en 
wordt ingepast in de nieuwe regelgeving ten aanzien van het financiële beheer en de fi-
nanciële verantwoording, krijgt het in de vorm van andere dorpsreglementen geen ver-
volg.1146 In de resterende Staatse periode komt nog slechts één nieuw dorpsreglement tot 
stand, in 1767 voor de in één dingbank verenigde dorpen Eersel, Duizel en Steensel. Dat 
reglement krijgt juist door zijn referentie aan hogere regelgeving een betekenis, die over 
de eigen geografische grenzen reikt.

1146  Zie ook 4.13.7.
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5.3.6.2 Reglement voor Eersel, Duizel en Steensel 1767

Het reglement voor Eersel, Duizel en Steensel is primair opgezet om ter plaatse ten aan-
zien  van de “Huyshouding en Finantie” orde op zaken te stellen. Naast die oorspronke-
lijke intentie zou het volgens de Leen- en Tolkamer ook voor meer moeten staan. 

In Tilburg en Goirle 1732 is al een omslag zichtbaar naar een sterkere gerichtheid op 
Haagse regelgeving. Hoewel eerst 35 jaar later, lijkt die omslag als een tendens te worden 
gecontinueerd. Eersel, Duizel en Steensel 1767 is secondair een tijdopname van de evolu-
tie van Haagse beleidsontwikkeling en regelgeving op het punt van het dorpsbestuur en 
het beheer van de lokale financiën.  Naast een beperkt aantal specifieke voorzieningen 
voor de drie betrokken dorpen tezamen of afzonderlijk, bevat het reglement een groot 
aantal referenties aan algemene Haagse besluitvorming. Op in totaal 83 artikelen bevat-
ten 60 artikelen één, twee of meer verwijzingen, dat is ruim 72%.1147 Alleen al op basis 
van dit kwantitatieve gegeven kan gesteld worden, dat de Haagse regelgeving op het ge-
bied van plaatselijke bestuur in de Meierij overheersend is geworden. Het is dan zelfs zo 
dominant, dat de Leen- en Tolkamer de Raad van State adviseert om het reglement niet 
alleen voor de betrokken dorpen, maar als “Generaal Reglement” voor alle plaatsen in de 
Meierij vast te stellen. Hoewel dit voorstel uiteindelijk van tafel verdwijnt, verhindert dit 
niet dat het reglement in de dagelijkse rechtspraktijk ook elders, als ware het een “hand-
boek voor lokaal bestuursrecht”, gebruikt gaat worden.1148 

Het aantal referenties aan hogere regelgeving bedraagt 113, uitgesplitst naar instanties:
Staten Generaal  34

Raad van State  71

Stadhouder Republiek   1
Raad van Brabant   2
Leen- en Tolkamer   3
Hertog van Brabant   2

Verwijzingen naar hetzelfde besluit in verschillende bepalingen zijn als één referentie 
genoteerd. In absolute zin is dat aantal echter hoger, omdat in nogal wat verschillende 
bepalingen, steeds vanuit de specifieke context van die bepaling, naar dezelfde (meerom-
vattende) Haagse besluiten wordt verwezen.  

In het hierna volgende overzicht worden de verwijzingen in het Eerselse reglement naar 
Haagse regelgeving aangegeven. Daarin is ook per besluit geïndiceerd in welke artikelen 

1147  Volledigheidshalve wordt er nogmaals op gewezen (zie hierover ook 5.2) dat voor deze analyse alleen 
de nominatim genoemde besluiten van hogerhand zijn meegeteld. Bepalingen, waarin wel de inhoud van 
dergelijke besluiten maar zonder concrete verwijzing is opgenomen zijn daar dus buiten gelaten. Het weer-
gegeven percentage is dus slechts relatief aan de concrete referenties.
1148  Zie verder 4.13.8, 8.8.2 en 9.2.27.
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die verwijzingen voorkomen. 
Met dit overzicht wordt beoogd om de concrete inwerking van de hogere regelgeving 

op het reglement te duiden. Er is gekozen voor een alfabetische ordening per bestuur-
lijk thema, zodat tegelijkertijd ook de onderlinge samenhang van die regelgeving en haar 
doorwerking in de verschillende reglementsbepalingen zichtbaar wordt. Een ordening 
naar de volgorde van de opeenvolgende artikelen dan wel de chronologie van de afzon-
derlijke Haagse regelgeving is daartoe minder geschikt, omdat dan het aspect van de on-
derlinge samenhang ontbreekt. 

Dit overzicht is een verkorte weergave van een uitgebreider overzicht, zoals dat, uit-
sluitend om redenen van omvang, in Deel III van deze studie is opgenomen. 

Overzicht 5.4

Verwijzingen naar hogere regelgeving in Eersel, Duizel en Steensel 1767

Toelichting: de omschrijving van het desbetreffende besluit geeft alleen de in het kader van het reglement belangrijkste 

essentie van een besluit aan.

Legenda: Hertog = hertog van Brabant, LTK = Leen- en Tolkamer, Stadh. = Stadhouder van de republiek, RvBr = Raad 

van Brabant,  RvSt = Raad van State, SG = Staten Generaal, Art(t) reglement = nummer van het/de artikel(en) waarin 

de referentie(s) is/zijn opgenomen

Beheer kerk- en armengelden
1700  16.03. SG aanstelling kerk- en arm-meesters
  Art(t). reglement: 70
1722  04.08 RvSt vrijstelling pachter van de novale tienden van de functie van armmeester
  Art(t). reglement: 10
1758  07.11 RvSt  nadere voorwaarden voor het sluiten van de armenrekening
  Art(t). reglement: 70
1764  01.08 RvSt verbod verkoop armengoederen zonder voorafgaand octrooi van de 

Raad van State
  Art(t). reglement: 70

Beheer, incasso, en toezicht dorpsgelden en landsmiddelen
1708  27.06 RvSt collectboeken van de verpondingen en gemene middelen
  Art(t). reglement: 24
1709  30.10 RvSt invordering gelden ter bestrijding van de kosten van de dorpshuishou-

ding respectievelijk de collecte van de landsmiddelen
  Art(t). reglement: 21
1716  08.12 RvSt overdracht slot van een rekening aan de opvolgende borgemeesters
  Art(t). reglement: 56
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1720  10.04 RvSt heffing gemene middelen in de Generaliteit
  Art(t). reglement: 64
1724  08.09 RvSt vorster behoeft voor de executoriale invordering van ’s lands of gemeen-

tepenningen machtiging van de raad en rentmeester generaal 
  Art(t). reglement: 26
1724  20.09 SG formulieren voor de ver-schillende dorpsrekeningen; salaris secretaris-

sen voor de behartiging van dorpszaken en formuleren van de kerk- en 
armrekeningen

  Art(t). reglement: 16, 17, 25, 38, 41, 44, 57, 64, 65, 71
1727  25.06 SG administratie van de gemeentepenningen
  Art(t). reglement: 16, 49, 51, 55 
1727  10.07 RvSt reglement voor de ontvangers en rentmeesters van de gemene en andere 

landsmiddelen 
  Art(t). reglement: 22
1729  09.11 RvSt invordering van de sloten van de rekeningen van borgemeesters en col-

lecteurs  overeenkomstig de resolutie van de Raad van State van 8 de-
cember 1716

  Art(t). reglement: 57
1730  10.07 RvSt precisering van de reso-lutie van 25 juni 1727, zie hierboven
  Art(t). reglement: 55
1733  05.01 RvSt toepassing gijzeling als borgemeesters en collecteurs niet tijdig de docu-

menten voor het opstellen van rekening inleveren en de regenten niet 
tijdig de rekeningen aan de Leen- en Tolkamer inzenden

  Art(t). reglement: 40
1733 16.09 RvSt collecte en administratie van ’s Lands Middelen
  Art(t). reglement: 22, 24 
1733  09.11 RvSt geroyeerde posten dienen door betrokkene te worden terugbetaald
  Art(t). reglement: 56
1734  06.08 RvSt opstellen van de dorpsrekeningen
  Art(t). reglement: 16, 47, 52, 54 
1734  02.11 RvSt één plaatselijk vertegen-woordiger bij de verpachting van de gemeene 

middelen
  Art(t). reglement: 18
1734  22.12 RvSt verbod tot het doen van narekeningen
  Art(t). reglement: 57, 59
1736  20.09 RvSt invordering van de omslagen, gaar- en collectboeken; de betaling van 

de rente op geleend kapitaal
  Art(t). reglement: 21, 24, 26, 29, 42
1736  20.09 RvSt invordering verschillende middelen door één persoon
  Art(t). reglement: 21, 22
1737  05.06 RvSt nadere voorziening betreffende de collectboeken
  Art(t). reglement: 24, 26, 62, 63 
1738  21.10 RvSt inlevering van de documenten voor het opstellen van de rekeningen; 

tijdig opstellen van die rekeningen
  Art(t). reglement: 39
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1740  25.04 RvSt opstellen van de dorpsre-keningen 
  Art(t). reglement: 43, 46
1744  24.09 RvSt boete bij weigering te voldoen aan de remarques van de Leen- en Tolkamer
  Art(t). reglement: 55
1745  27.08 RvSt aanscherping van de resolutie van de Raad van State van 21 oktober 

1738 betreffende het inleveren van de documenten ten behoeve van het 
opstellen van de rekening

  Art(t). reglement: 39
1745  28.12 RvSt geen collectloon over door een borgemeester of collecteur te restitueren 

penningen
  Art(t). reglement: 30
1746  02.08 RvSt nadere detaillering betreffende het opstellen van de dorpsrekeningen
  Art(t). reglement: 39, 80
1751  10.06 SG verbod om van nalatige ingezetenen meer te vorderen dan hun aanslag
  Art(t). reglement: 22 
1751  22.06 RvSt duplicaat van de gesloten rekening aan de desbetreffende rendant te geven
  Art(t). reglement: 60
1751  30.12 RvSt de rendant, die meer betaald dan ontvangen heeft wordt geen rente 

over het slot van zijn rekening vergoed
  Art(t). reglement: 58
1752  28.12 RvSt secretaris dient aan te tekenen, dat de nieuwe borgemeesters en collec-

teurs zijn geïnformeerd wanneer zij hun documenten voor het opstellen 
van de rekening dienen te overhandigen

  Art(t). reglement: 39
1753  25.04 RvSt duplicaat rekeningen dienen overeen te stemmen met de originele reke-

ningen; declaratoir over de vernieuwing van het verpondingskohier; de-
claratoir over de registratie van alle plakkaten, resoluties en publicaties 

  Art(t). reglement: 60, 62, 64 
1753  20.09 RvSt door collecteurs te stellen borgtocht
  Art(t). reglement: 21
1753  xx.xx LTK  aanschrijving betreffende de modellen van de rekeningen conform de 

resolutie van de Raad van State van 20.09.1724
  Art(t). reglement 41
1755  24.06 RvSt collecte van de landsmid-delen
  Art(t). reglement: 10, 21
1755  23.09 RvSt aanbesteding van de col-lecte van de landsmiddelen aan een niet inge-

zetene
  Art(t). reglement: 22
1766  21.08 RvSt afdoening rekeningen na controle door Leen- en Tolkamer
  Art(t). reglement: 51 

PS_LL_def.indd   466 19-11-20   13:16



467

Benoeming borgemeesters
1664  22.04 SG vrijstelling molenaars van het borgemeestersambt
1707  10.09 SG idem
1748  03.08 SG idem
  Art(t). reglement: 10
1738  24.03 RvSt benoeming vrouwen tot borgemeester
1762  10.02 RvSt idem
  Art(t). reglement: 10

Benoeming schepenen
1678  23.04 RvSt vrijstelling pachter novale tienden van het borgemeestersambt en ande-

re dorps-bedieningen (waaronder de functie van schepen) 
  Art(t). reglement 1 
1701  20.10 SG verandering van de sche-penbank alleen op het daartoe aangewezen 

tijdstip; burgers uit “vaste of besloote steeden” niet te benoemen tot 
schepen in een dorp

  Art(t). reglement: 1, 3
1740  27.01 SG commiezen ter recherche en anderen in principe niet verkiesbaar als 

schepen
  Art(t). reglement: 1

Beplanten Meierij en Pootkaart Eersel, Duizel en Steensel
1696  29.10 RvSt reglement op het beplanten van de Meierij
1714  09.06 RvSt vernieuwing van voor-noemd reglement
1764  12.06 RvSt pootkaart voor Eersel, Duizel en Steensel
  Art(t). reglement 78
1755  03.04 RvSt onderhoud wegen en dijken
  Art(t). reglement 20, 78

Bevestiging, beroepen en huisvesting predikant
1680  16.11 RvSt kosten voor verteringen en maaltijd bij beroeping een predikant ge-

maximeerd
1701  15.08 RvSt   beschikbaarstelling en huur predikantswoning
1702  09.03 RvSt kosten huur predikantswoning; onderhoudsplicht
1729  18.11 RvSt onkosten bij het beroepen van predikanten
1731  26.04 SG predikanten, die binnen drie jaar vertrekken, dienen onkostenvergoe-

ding terug tebetalen
1733  20.10 RvSt onkosten bij het beroepen van een predikant
1733  28.10 SG geen kosten in rekening te brengen bij het verplaatsen van een predi-

kant
1741  26.01 RvSt bevestiging van de resolutie van 20 oktober 1733
1750  08.06 RvSt verbod om over de reparatie van “Pastoryehuizen” een akkoord te slui-

ten
  Art(t). reglement: 76
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Brandpreventie en nazorg
1717  14.10 SG reglement tot het aanstellen van nachtwakers en weren van brand in 

Kempenland 
1732  06.02 SG voorkomen van brand en aanstellen van nachtwakers in de vermogende 

dorpen 
1755  19.09 SG dekken van de huisdaken met leien of pannen
1765  14.01 SG vergoeding aan de eigenaars van afgebrande huizen, stallen en schuren
  Art(t). reglement: 72

Deurwaarders
1729  27.10 RvSt regeling en reglement deurwaarders 
  Art(t). reglement: 73
 
Dorpsarchieven
1702  19.08 SG overbrengen ten tijde van oorlog van de dorpsarchieven naar een beslo-

ten stad 
  Art(t). reglement: 12

Echtreglement
1656  18.03 SG Echt-Reglement
  Art(t). reglement: 70

1740  07.01 RvSt Zie onder: Reglement op de politieke reformatie (1660)

Intrekking reglement
1662 12.10 RvSt vaststelling reglement Eersel, Duizel en Steensel
  Art(t). reglement: 83

Kwartiervergaderingen
1714  07.02 SG reglement voor de vier kwartieren van de Meierij
  Art(t). reglement: 17

Marsreglement
1750  20.07 Stadh. marsreglement 
  Art(t). reglement: 77

Notariële archieven
1704  08.04 RvBr overdracht protocollen bij overlijden notaris
  Art(t). reglement: 81

Octrooi leningen en omslagen 
1695  31.10 SG machtiging aanvragen voor aangaan van leningen en doen van omsla-

gen
1725  07.09 SG vernieuwing plakkaat van 31.10.1695 
  Art(t). reglement: 14 
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Octrooi processen
1674  30.10 SG machtiging aanvragen voor het aangaan van processen
1715  30.07 SG vernieuwing plakkaat van 30.10.1674 
  Art(t). reglement: 14

Onderhoud kerktorens
1757  29.08 RvSt onderhoud kerktoren 
1761  17.03 RvSt onderhoud tiendklok 
  Art(t). reglement: 79

Opbrengsten gemeinte en houtschatten
1756  30.01 RvSt voorwaarden bij verkoop van turf, heivlaggen, schaarhout enz. 
  Art(t). reglement: 43
1760  09.07 RvSt ordonnantie op de houtschatten
  Art(t). reglement: 74
1766  07.02 RvSt herziene uitgave van de ordonnantie op de houtschatten
  Art(t). reglement: 1, 74

Overdracht onroerende goederen
1740  08.07 RvSt overdracht onroerende goederen, aanvulling publicatie Raad van State 

van 22.01.1732
  Art(t). reglement  63

Parate executie
1727  10.07 RvSt reglement op de parate executie 
  Art(t). reglement: 22, 32
1728  03.09 RvSt interpretatie artikel 3 van het reglement op de parate executie van 

10.07.1727
  Art(t). reglement: 22, 31
1755  02.09 RvSt reglement op de jura van de executoriale verkoop van onroerende goe-

deren 
  Art(t). reglement: 34
1752  13.10 RvSt in alle akten betreffende de parate executie en koopcondities dient de da-

tum van de autorisatie als vorster te mogen optreden te worden vermeld
  Art(t). reglement: 26
1756  08.03 RvSt invordering bij parate executie is niet toegestaan na het vestrijken van 

een jaar waarop het slot van een rekening betaald had moeten worden
  Art(t). reglement: 57

Reglement op de politieke reformatie
1660  01.04 SG Reglement op de politieke reformatie 
  Art(t). reglement: 1, 70
1740  07.01 RvSt Echtreglement (1656) en Reglement op de politieke reformatie (1660) 

dienen jaarlijks in de dorpen te worden gepubliceerd
  Art(t). reglement: 70
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Salaris schepenen Eersel, Duizel en Steensel
1749  20.06 RvSt vaststelling traktement voor de schepenen van Eersel, Duizel en Steen-

sel
  Art(t). reglement: 16

Salaris secretaris
1659  09.07 RvBr reglement salaris secreta-rissen
  Art(t). reglement: 17, 71
1724  20.09 SG reglement salaris secre-tarissen
  Zie onder: Incasso, beheer en toezicht dorpsgelden en landsmiddelen
1726  21.02 SG  salaris secretarissen voor bestuurlijke aangelegenheden 
  Art(t). reglement: 16, 60, 66, 71 
1734  18.03 RvSt salaris secretarissen voor het schrijven van kohieren
  Art(t). reglement: 63
1738  04.06 RvSt betaling salaris secretarissen met drie maanden achterstand
  Art(t). reglement: 16
1755  25.04  RvSt secretaris mag eerst jura heffen bij de overdracht van de opgemaakte 

akte
  Art(t). reglement: 71
1761  02.09 SG salaris waarnemer van secretaris na diens overlijden
  Art(t). reglement: 80

Salaris officieren
1734  08.06 SG vaststelling salaris officieren
  Art(t). reglement: 16

Taken secretaris
1743  11.01 RvSt registreren van plakkaten en andere besluiten Staten Generaal en Raad 

van State
  Art(t). reglement: 64
1745  26.11 SG aanwezigheid secretarissen in dorpen, die tezamen één dingbank vor-

men 
  Art(t). reglement: 65

Verpachting tienden
1732  23.05 RvSt regeling ter voorkoming van fouten en fraude bij de verpachting van de 

tienden
  Art(t). reglement: 64

Vergoeding bestuurskosten
(1733)LTK   remarque betreffende vergoeding teerkosten schepenen Eersel
(1737)LTK   remarque betreffende vergoeding teerkosten schepenen Duizel en 

Steensel
  Art(t). reglement: 20
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Verkeer met Haagse overheid
1734  08.01 RvSt de kosten van het indienen van een rekest zonder tussenkomst van de 

agent van de Meierij kunnen niet ten laste van de dorpsrekening wor-
den gedeclareerd

  Art(t). reglement: 75
1736  21.09 SG salaris van de agent van de Meierij
  Art(t). reglement: 75
1752  29.09 RvSt elk rekest van een dorps-bestuur aan de Staten Generaal en Raad van 

State dient voorzien te zijn van een authentieke kopie van het daartoe 
genomen besluit

  Art(t). reglement: 75

Vestiging nieuwe inwoners
1731  07.09 SG vertrek inwoners en vestiging nieuwe 
1734  12.02 SG interpretatie van voorgaande resolutie
1763  28.10 SG acte van indemniteit door jonge mensen, die gaan trouwen
  Art(t). reglement: 67, 68, 69 
1735  27.10 SG interpretatie van de resolutie van 07.09.1731
  Art(t). reglement: 69

Voeren processen
1530	 Hertog Caroline Ordonnantie 
1599	 Hertog Albertine Reformatie
  Art(t). reglement: 8  
1705  05.12 SG voeren van processen en wijzen van vonnis alleen toegestaan in het 

raadhuis
1716  13.07 SG vereenvoudigde procedure betreffende processen over zaken van minder 

dan f 12
1716  07.09 SG vereenvoudigde procedure betreffende processen over zaken van minder 

dan f 12
  Art(t). reglement: 9

Ten slotte
Met zijn talrijke verwijzingen naar vigerende regelgeving van hogerhand ontkomt ook 
dit reglement niet aan referenties, die, al dan niet kortheidshalve dan wel anderszins, 
ongespecificeerd (in termen van “van ouds”, “gewoonlijk” of gebruikelijk” aan andere 
regels aanknopen.1149 In 1 wordt de benoeming van de nieuwe schepenen als van ouds 

1149  Vergelijkbare termen en begrippen worden overigens ook gehanteerd als ontlening aan een besluit 
van hogerhand. Zo bepaalt 3, dat de kwartierschout overeenkomstig het besluit van de Staten Generaal van 
20 oktober 1701 de regering niet mag veranderen dan op het tijdstip, dat “daar toe van ouds bestemd is”.  
In 37 wordt gerefereerd aan een “egaale, gewoone en (on)geinterrumpeerde Practyk van dertig Jaaren”, een 
omschrijving die doet denken aan de normering in het (niet ter plaatse vermelde) besluit van de Staten Ge-
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“gelaaten” aan de kwartierschout, 3 gebiedt de jaarlijkse verandering van de schepenen 
op het daartoe gebruikelijke tijdstip, 10 gelast de aanstelling van rekenmeesters en zetters 
te Eersel “als van ouds”, en in gelijke term de aanstelling van een borgemeester te Steen-
sel op grond van een dubbele voordracht van de plaatselijke regenten, 21 en 70 spreken 
over aankondigingen en publicatie “ter gewoonlyker Plaatze” respectievelijk “ter plaat-
ze daar men zulk gewoon is”, 48 spreekt over het opstellen van één rekening voor het 
dorpshuishouden en één voor de verpondining en beden “als van ouds gebruykelyk”, 65 
verplicht de secretaris om in aansluiting op een algemeen besluit van de Staten Generaal 
van 26 november 1745 op de daartoe “van ouds” vastgestelde dagen te Duizel en Steen-
sel aanwezig te zijn, 79 ordonneert reparatie en onderhoud van de kerktorens in de drie 
dorpen “gelyk tot  heden toe geschied is” en het onderhoud van de tiendklok naar “al 
oud gebruyk”.  

5.4 Samenvatting en conclusies
In concrete referenties wordt zichtbaar in welke ander recht een reglement wortelt. 
Daarmede wordt niet alleen herkenbaar in welke mate zo’n reglement, naast de creatie 
van nieuwe regels, bestaand recht bevestigt dan wel zich daaraan conformeert. In het al-
gemeen bronnen referenties in zowel bestaande plaatselijke (gewoonte)regels als regel-
geving van hogerhand. 

Aan het begin van de Staatse periode is het aantal referenties aan regelgeving van ho-
gerhand per reglement in verhouding tot het aantal artikelen ervan nogal beperkt. Dat 
heeft tenminste twee oorzaken. De eerste reglementen zijn van heren van particuliere 
huize, terwijl de regelgeving van de Staatse overheden nog tot ontplooiing moet komen. 
Niettemin hebben de reglementen, waarbij de Haagse overheid direct is betrokken, hun 
oorsprong in de door die overheid op het nieuwe punt van de verponding toegekende 
burgerlijke participatie en zeggenschap. 

Daarbij komt nog wat  het centripetale karakter van een reglement kan worden ge-
noemd. Reglementen beogen plaatselijke onvrede en onlust over het plaatselijk bestuur 
te beteugelen. Haagse regelgeving is daarbij een (hulp)middel, waarop wordt teruggegre-
pen om te krijgen wat men, vaak het plaatselijk bestuur ten spijt, wil hebben. Reglemen-
ten zijn niet bedoeld om door incorporatie van hogere regelgeving gehoorzaamheid aan 
hoger gezag te demonstreren, maar om plaatselijke gewenste voorzieningen een hechte-
re of bredere (afdwingbare) grondslag te geven. Reglementen worden aanvankelijk ook 
niet naar Haagse regelgeving gemodelleerd, maar voegen zich vooral naar wat door de 

neraal van 25 juni 1727 (zie hierover 3.3.10.2), terwijl 67 in het kader van het besluit van de Staten Generaal 
van 7 september 1731 over de vestiging van nieuwe inwoners spreekt over “de Officie van Barmhartigheyd, 
die dezelven (lees: de plaatselijke regenten) aan haare Ingezetenen gewoon zijn te laaten genieten” ((zie hier-
over 3.3.1). Vergelijk voor de laatstetwee ook 5.5.3.3.
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(plaatselijke) opstellers ervan in de gegeven omstandigheden voor de plaats in kwestie 
passend wordt geacht. 

In de jaren daarna verandert dat beeld langzamerhand  en wordt het reglement steeds 
meer een dragend instrument voor de plaatselijke toepassing van een steeds meer samen-
hangender geheel van de voor die plaats relevante regelgeving van de Haagse overheid. 
Aan het einde van de ontwikkelingsgeschiedenis zal dat beeld zelfs drastisch kantelen. 
Uiteindelijk is de ontwikkeling van het dorpsreglement omgekeerd evenredig aan die 
van de toename van generieke Haagse regelgeving, die inhoudelijk en organisatorisch 
direct ingrijpt op de kwaliteit van het plaatselijk bestuur, waarbij die over de wijze van 
het beheer van de lokale financiën niet de minste is. 

Als zodanig kan de ontwikkeling van de reglementen worden gezien als een ijkpunt 
van hoe mettertijd, vanaf circa 1700 zelfs in een toenemend tempo Haagse regelgeving 
de plaatselijke autonomie binnensluipt en uiteindelijk goeddeels overneemt. In Tilburg 
en Goirle 1732 zou die ontwikkeling zijn eindpunt hebben kunnen vinden. Niettemin 
vormt 35 jaar later een uitzonderlijke situatie in Eersel, Duizel en Steensel aanleiding 
tot een nieuw reglement (1767) voor die dorpen, dat, zichtbaar gemaakt door een groot 
aantal verwijzingen naar Haagse regelgeving, in overwegende mate op die Haagse regel-
geving leunt.  

Al met al geldt, dat de raison d’être van een reglement gedurende de gehele Staatse pe-
riode consistent blijft, maar dat zijn worteling in hogere regelgeving naar mate de ont-
wikkeling daarvan toeneemt en dat die toename uiteindelijk de ontwikkeling van het 
dorpsreglement doet stokken. 

PS_LL_def.indd   473 19-11-20   13:16



PS_LL_def.indd   474 19-11-20   13:16



475

Hoofdstuk 6

Het dorpsreglement III - Inhoudelijke thema’s en aspecten van de 
reglementen 1

6.1 Inleiding 
In 4.2 is aan de hand van de eigentijdse benaming van het dorpsreglement een drietal 
kernterreinen of functies van overheidszorg waarop deze reglementen betrekking heb-
ben aan de orde gekomen: justitie, politie en financiën. De wijze waarop doorgaans in 
de reglementen aan deze functies direct of indirect wordt gerefereerd geschiedt op een 
manier, die kennis over inhoud en reikwijdte van deze begrippen vóóronderstelt. Dat 
vraagt om duiding op beide punten.. 

Naast deze algemene duiding, wordt in dit hoofdstuk het dorpsreglement als zodanig 
nader ten opzichte van deze begrippen gepositioneerd en bezien in hoeverre deze ab-
stracte functies in het reglement herkenbaar hun concrete beslag hebben gekregen en of 
daarbij in de anderhalve eeuw van de Republiek sprake is van ontwikkeling. 

Deze beschouwing en toetsing zijn uitsluitend gebaseerd op de tekst van de vastgestelde 
reglementen, een enkele keer aangevuld met die van reglementen, die niet verder dan de 
ontwerpfase zijn gekomen. 

Hoewel in de documenten rond de totstandkoming van reglementen, zoals rekesten 
en adviezen, ook wel (dus nimmer standaard) aan de algemene overheidsfuncties wordt 
gerefereerd, zijn deze hierbij niet betrokken. De gedachte hierbij is, dat die documenten 
op relatief korte termijn, dat is na de vaststelling van een reglement of beëindiging van 
die procedure, al zijn uitgewerkt. Een reglement, ook een ontwerp dat uiteindelijk niet 
wordt vastgesteld, beoogt daarentegen een duurzame, voor jaren geldende regeling. Wat 
daarin wordt opgenomen en uitgedrukt heeft daarom in het algemeen een duurzaam be-
doelde intrinsieke waarde en betekenis voor de toekomst: het proces, de politieke wil in 
termen van het streven naar een reglement gaat als het ware op in het resultaat, een vast-
gestelde regeling met langdurige werking, die uiteindelijk ook los van zijn eigen genese 
moet kunnen worden uitgevoerd en toegepast.

Het volgende onderdeel is een inhoudelijke beschrijving van vooral de in de reglemen-
ten voorkomende institutionele en organisatorische thema’s betreffende het plaatselijke 
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bestuur. Anders dan bij het vorige onderdeel, waarbij als het ware naar het rechtsbesef 
‘achter’ de reglementen wordt gekeken, zijn hiertoe alleen de vastgestelde reglementen 
bezien. De overweging hierbij is, dat alleen die reglementen een duurzame betekenis 
voor het plaatselijk bestuur hebben gehad. Per thema wordt in chronologische volgor-
de steeds artikelsgewijs een globaal overzicht van die thema’s gegeven. In het volgende 
hoofdstuk wordt ten vervolge in de vorm van beleidsmatige thema’s het object van het 
plaatselijke bestuur besproken.

6.2 De kernterreinen of functies van overheidszorg: justitie, politie, wetgeving, 
financiën en defensie

6.2.1. Algemeen
Justitia, rechtspraak, is, te rekenen vanaf de Frankische tijd (derde tot negende eeuw),  
binnen het overheidsdomein als functie zo dominant, dat dat begrip de gehele over-
heidszorg voor een samenleving omspant.1150 In de latere middeleeuwen worden voor die 
zorg gescheiden overheidsfuncties met een eigen zelfstandige betekenis onderkend, die 
van justitie en politie. Justitie omvat in strikte zin de wetsvinding bij gerezen conflicten, 
de rechtspraak, de politie de zorg voor veiligheid, orde en rust binnen een gemeenschap. 
Functies als wetgeving, defensie en financiën zijn daar dan nog onder begrepen. Deze 
evolueren nadien tot afzonderlijke functies. Dit alles betekent overigens niet, dat dit 
onderscheid wat betreft bevoegde actoren op lokaal niveau leidt tot scherp gescheiden 
beleidsterreinen. Op één expliciete uitzondering na, te weten die van de rechtspraak, 
zijn de grenzen op het punt van: wie is bij plaatselijk bestuur betrokken?, vloeiend en 
worden deze steeds door ontwikkelingen in loco bepaald. Voor de lokale territoria in 
de Meierij kan aan de hand van de dorpsreglementen worden vastgesteld, dat de func-
ties wetgeving en defensie zich niet tot expliciet afzonderlijke, want niet apart benoemde 
functies ontwikkelen, maar onderdeel blijven van de politie, waarbij trouwens die van 
defensie eigenlijk niet aan de orde is. Daarentegen wordt de functie financiën in de loop 
der tijd steeds meer als een zelfstandige functie onderkend, zij het dat haar herkomst 
uit de politiefunctie door middel van raakpunten en overlap herkenbaar aanwezig blijft, 
zelfs zodanig dat politie en financiën meer dan eens in het enkele begrip politie benoemd 
blijven worden.

6.2.2 Justitie
Justitie betreft strictu senso de rechtspraak als rechtsvinding en -bedeling in geschillen 
door daarmede belaste colleges. Het is mede op grond van dit exclusieve beginsel dat de 

1150  Jacobs, Justitie en Politie, 107. Zie voor de ontwikkeling in de rechtspraak in de Frankische tijd: Les-
affer, Inleiding tot de Europsese rechtsgeschiedenis, 149-152.   
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Staten Generaal in 1682 nogal abrupt de directe beleidsbemoeienis met aangelegenhe-
den van politie en soevereiniteit van de Raad van Brabant, diens protesten met een his-
torische inslag ten spijt, beëindigen. Dit besluit ligt in lijn met een besluit van de Staten 
van Holland en West-Friesland van 12 juli 1674, waarbij op grond van de overweging, 
dat het beleid van de politie en de administratie van justitie volgens hun natuur en ei-
genschappen van elkaar verschillen en dus niet aan dezelfde organen moeten worden  
toevertrouwd, met als consequentie dat de Hoven van Justitie zich niet met aangelegen-
heden betreffende de politie mogen bemoeien.1151 Vanuit deze optiek en gegeven de over-
heersende stem van Holland in de Staten Generaal mag verondersteld worden, dat het 
besluit van 1682 ongetwijfeld door Hollandse invloed zal zijn geïnspireerd. Wel blijft de 
Raad nog betrokken bij de advisering over bestuurlijke aangelegenheden. Dit geschiedt 
op grond van een algemene resolutie van de Staten Generaal uit 1663.1152 Advisering is 
geen vaststellende bevoegdheid, maar op deze manier blijft de Raad van Brabant (in de 
praktijk: in ruime mate) betrokken bij bestuurlijke zaken. 

De facilitering van de justitie op lokaal niveau met regelgeving is in beginsel voorbehou-
den aan de soeverein. Dit verklaart, waarom de Staten Generaal in artikel 17 van het 
Reglement op de politieke reformatie (1660) kunnen uitspreken, dat “de Justitie de prin-
cipaelste zenuwe is vande Policie” en aansluitend regels stelt, in feite bij bevestiging, ten 
aanzien van de lokale justitie èn politie.1153 Policie in deze context moet derhalve als syno-
niem worden beschouwd van de exclusieve formele bevoegdheid van de hoge overheid 
om regels te stellen voor de lokale justitie en politie. Een tweede aspect, dat veronder-
steld mag worden hierin besloten te liggen is, dat de regeling hiervan voor de soeverein 
ook een voorwerp van voortdurende feitelijke zorg en aandacht is en, daaraan verbon-
den, maar meer impliciet, een bevestiging van diens oppergezag over de Generaliteit.

Bij de plaatselijke rechtspraak zijn, ieder in een eigen rol, uitsluitend de (kwartier)
schout of drossaard en vooral de schepenen en als penvoerder de secretarissen betrokken. 
De rol van schepenen als rechtsvinders en -sprekers is zo exclusief, dat in enkele dorps-
reglementen hen die taak nadrukkelijk wordt voorbehouden en op enig moment  justi-
tie als functie met de schepenstoel als orgaan wordt vereenzelvigd. Hierop wordt hierna 
teruggekomen.1154

1151  GPB 3, 495; Coopmans, ‘Van beleid van politie’, 581.
1152  Zie hierover verder 1.3.3.4 en 9.2.29.
1153  GPB. 2, 2606-2616. Dit artikel stelt verder, dat de Justitie met “nuchterheyt, heyligheyt ende be-
daertheyt” dient te worden “bekleet” en gebiedt daarom schouten, schepenen en secretarissen het gerecht 
niet in herbergen, maar in plaats daarvan in speciaal daartoe in te richten lokaties te beleggen, waar dan ook 
over “alle saecken van Policie ende Justitie” wordt vergaderd en besloten.     
1154  Zie 6.4.2.1.3.
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6.2.3 Politie
In de meest ruime zin des woords valt onder de politiefunctie al hetgeen wat niet tot de 
justitie, wetgeving en financiën gerekend kan worden. Politie is een vlottender begrip dan 
justitie. In het algemeen heeft het betrekking op alle zaken van het openbaar bestuur, an-
ders gezegd het bestuur of de regering van een lokale entiteit met als voornaamste aan-
dachtspunten het zeker stellen van haar belangen en het waarborgen van veiligheid, orde 
en rust.1155 Politie pretendeert in eigentijds geijkte termen de belangen van het gemene 
best of het welvaren van de gemeente. De zorg voor de te behartigen belangen wordt ook 
wel samengevat in de zorg voor het huishouden van een gemeente. 

De functie politie evolueert, zoals gezegd, óók op lokaal niveau uit de functie justitie tot 
een zelfstandige evenknie.1156  Voor wat betreft de plaatselijke uitoefening van die func-
ties bestaat een scherpe scheiding in die zin, dat de bij de plaatselijke justitie betrokken 
actoren ook belast zijn met de politie, terwijl dat omgekeerd  voor alle bij de politie be-
trokken actoren niet het geval is. De drossaard, schepenen en secretaris zijn ieder op hun 
eigen functionele wijze bij beide betrokken. Plaatselijke inspraak bij en andere wijzen 
van medevormgeving aan de plaatselijke politie blijven strikt uitgesloten van de uitoefe-
ning van de lokale justitie. 

6.2.4 Wetgeving
De functie wetgeving als, zoals hierboven gezegd, onderdeel van de functie politie ziet 
binnen plaatselijke territoria vooral op de bevoegdheid om eigen, autonome regels (keu-
ren en ordonnanties) te stellen, derhalve op slechts een deel van de voor zo’n plaats 

1155  Jacobs, Justitie en Politie, 43-44 en 107. Rijpperda Wierdsma, Politie en Justitie, 119-174; Rijpperda 
Wierdsma, ‘Over het woord “Politie”’, 155-168. 
1156  Van Zalinge-Oosten heeft recent aan het politiebegrip een nadere historische dimensie gegeven door 
het ook te bezien en te toetsen vanuit het perspectief van elders verschenen literatuur. Van Zalinge-Spooren, 
Gemeint en gemeenschap, 33-39, 386-389 en 407-409.
Daarbij onderscheidt zij naast ‘justitie’ het terrein van ‘goede politie’. Dat laatste heeft tot uitgangspunt de 
ordening van de gehele samenleving tot welzijn van de leden van die samenleving. De wijze waarop de idee-
en van justitie en goede politie niet allee op het centrale, maar ook op het lokale niveau doorsijpelen noemt 
zij een van de benaderingen, die Brakensiek heeft beschreven om bepaalde aspecten van de staatsvorming 
in Europa te verklaren. Kenmerkend voor dit proces is de lange duur waarin aan de inhoud van het begrip 
vorm wordt gegeven. Het begrip ‘politie’ ontwikkelt zich steeds meer tot equivalent van bestuur. ‘Goede 
politie’ wordt de legitimatie van de autoriteit van de bestuurders. Voor de lokale gemeenschappen onder-
kent zij niet alleen dat de uitbreiding van de macht van bovenaf wordt opgelegd maar door zijn positieve 
effect op de ordening van de samenleving ook van onderaf wordt gewenst. Wordt het gezag door de groter 
wordende behoefte tot regeling van de samenleving via een goede politie uitgebreid naar steeds meer on-
derdelen van die samenleving, wordt het daarentegen tegelijkertijd steeds meer wordt ingeperkt omdat de 
ordening wordt uitgeoefend door een in omvang afnemende groep personen. Dit alles speelt zich wel bin-
nen het gegeven af dat de macht van de inwoners van de gemeenschappen een afgeleid beschikkingsrecht, 
te weten  afgeleid van de heerlijke macht is.  
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geldende regelgeving. Zoals elders al besproken, is de bevoegdheid daartoe vanuit de 
soevereiniteit van de hoge overheid toegekend. Binnen die bevoegdheid is men auto-
noom, mits de regels van de hoge overheid worden gerespecteerd.1157 

6.2.5 Financiën
De functie financiën omvat grosso modo alle dienaangaande bestuurlijke aangelegenhe-
den. Zij kan zich op plaatselijk niveau vooral ontwikkelen als in de plaatsen duurzame 
kassen ontstaan, die nopen tot een permanent beheer met alle bestuurlijke consequen-
ties rond attributie van verantwoordelijkheden, toezicht en verantwoording van dien.1158 
Voortgekomen uit de politiefunctie, blijft deze in de praktijk niettemin dicht daartegen 
aanschurken en is er zelfs sprake van overlap. 

Van Slingelandt stelt, dat de financiële taken verreweg het merendeel van de werk-
zaamheden van de lokale gezagsdragers uitmaken, maar gaat daar verder niet op in.1159 
Op lokaal niveau kan in ieder geval tot de financiële functie worden gerekend al hetgeen 
behoort tot de zorg voor de invordering, het beheer en de verantwoording van zowel 
de landsmiddelen als van de gelden ten behoeve van de bekostiging van de plaatselijke 
huishouding. Al het overige behoort, grofweg gezegd, tot het domein van de politie. Ver-
richtingen op het terrein van de politie kunnen, met als ‘eindbestemming’ een post in 
een dorpsrekening, uitmonden in besluiten op dat van de financiën. De realisering van, 
om een willekeurig voorbeeld te noemen, openbare werken, is gevolgtijdelijk onder zo-
wel politie als financiën te scharen: voorbereiding van het besluit, bestek en aanbesteding, 
uitvoering, toezicht  en (financiële) afwikkeling als aspecten van dit proces laten in dat 
proces een fasegewijze verschuiving van politie naar financiën zien. Deze complementa-
riteit kent zodanige soepele overgangen tussen beide functies, dat niet altijd is aan te ge-
ven welke concrete verrichtingen en besluiten zich exclusief op het ene dan wel andere 
terrein bewegen. In de praktijk van alledag komt het dan ook meer dan eens voor, dat 
onder politie, al dan niet impliciet, de financiële functie wordt begrepen. 

6.3 De functies van overheidszorg en de dorpsreglementen 

6.3.1 Algemeen
In dit onderdeel wordt aan de hand van onderscheidenlijk het opschrift en de opbouw 
en indeling van ‘het’ reglement nagegaan in hoeverre de algemene overheidsfuncties 
daarin herkenbaar aanwezig zijn en welke betekenis die functies in dat verband hebben.

1157  Zie Coopmans, ‘De betekenis van de gemeynten’, 146-150 en passim.
1158  Vergelijk voor de ontwikkeling van de plaatselijke kas: Van Asseldonk, De Meierij, 302-328.
1159  Zie 4.1.2.3.
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6.3.2 Het opschrift van een reglement  
In 4.2 is aan de hand van de opschriften en andere aanduidingen ingegaan op de ver-
schillende denominaties van een dorpsreglement. Die blijken grofweg in een tweetal ca-
tegorieën te kunnen worden gerangschikt. 

Eén daarvan betreft een ordening naar beleidsgebieden of functies als rechtsobject, 
hier te beschouwen als het object waarop het reglement betrekking heeft. In die context 
komen aanduidingen voor het reglement voor “op het beleijt ende jaerlijcx omslaen van 
de penningen dienende tot betaelinge van de commeren ende lasten”, of, in samenvat-
ting “nopens de policie en financie” (Sint Oedenrode, 1660), “van goede ordre zowel in 
de politie als in de justitie” (Boxtel, 1661), “nopende de regieringhe ende administratie 
van de gemeijne dorpspenningen als andersints” (concept-Deurne, 1662), “op de regerin-
ge, politie ende justitie” (Waalwijk, 1681), “op het politiek en justitieel beheer“ (Boxtel, 
1692), “tot beter administratie van de justitie en de regeringe” respectievelijk “tot beter 
administratie van de justitie en de politie” (concept-Nuland, 1693), “op het beleyt der fi-
nancien en gemeyntens saken” (Hilvarenbeek 1699/1700 en vergelijkbaar Oss 1700 en con-
cept-Berlicum 1701) dan wel “voor de huyshouding en finantie” (Tilburg, 1732, Eersel, 
Duizel en Steensel 1767). 

Deze benamingen laten zien, dat daarin één of meer van de functies in hun meest 
authentieke omschrijving, dan wel in daaraan gerelateerde of daarvan afgeleide sy-
noniemen of omschrijvingen worden benoemd. Voor de beoogde strekking van de 
desbetreffende reglementen maakt dit echter geen verschil. Waar in de denominatie 
in functionele zin op die strekking wordt gezinspeeld, kan dit daarentegen wel wor-
den beschouwd als een feitelijke verwijzing naar het in het rechtsbesef onderschei-
den in overheidsfuncties. Die titulaire verwijzing kan daarom worden begrepen als 
een brug tussen dat rechtsbesef (als resultante van theoretisch denken over rechts-
functies) en de rechtspraktijk (als resultante van feitelijke rechtsvorming). Daardoor 
positioneert een reglement met in het opschrift een verwijzing naar de algemene 
overheidsfuncties zich  ten opzichte van andere dorpsregelgeving iets geprononceer-
der dan een reglement met een opschrift zonder zo’n referentie. Maar ook niet meer 
dan dat. In dat opzicht geldt voor deze groep reglementen het adagium rubrica le-
gis non est lex. 

De beperkte betekenis van een ‘functioneel’ opschrift wordt als het ware ook nog be-
vestigd door de reglementen met een andersluidend opschrift. Tussen beide categorieën 
bestaat, plaatselijke verschillen daargelaten, geen substantieel verschil in opzet en strek-
king, anders gezegd, deze reglementen zijn op deze punten elkaars gelijke. Er is ook geen 
enkele aanwijzing, waarom in het ene geval een functionele verwijzing en in een ander 
geval een naar rechtssubjecten zou zijn geboden, dan wel waarom beide achterwege zou-
den kunnen blijven. De achtergrond van de verschillende keuzen tussen deze varianten 
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moet derhalve vooral worden gezocht in de creativiteit of in wijze van rechtsdenken van 
de betrokken opsteller of opstellers.1160 

6.3.3 De opbouw en indeling van het reglement 
Een volgend punt betreft de vraag of de verschillende overheidsfuncties ook van invloed 
op de opbouw en de indeling van de reglementen zijn geweest. Het antwoord daarop is 
tweeledig.

Geen enkel dorps reglement is onderverdeeld in aparte hoofdstukken of paragrafen. 
Op dat punt kan dus de toetsing of zo’n onderverdeling (mede) op de algemene over-
heidsfunctie zou kunnen zijn gebaseerd, achterwege blijven.

Voor zover in de feitelijke volgorde van de bepalingen in een reglement sprake is van 
een thematische ordening1161 , kan ook niet in algemene zin worden vastgesteld, dat daar-
bij de intrinsieke betekenis van de algemene overheidsfuncties politie en financiën lei-
dend is geweest. Voor de justitiefunctie ligt dat iets genuanceerder. 

Omdat de functies politie en financiën niet strak gedefinieerd en niet op onderliggende 
bestanddelen zijn beschreven, zeggen zij weinig over specifieke taken of werkzaamheden 
binnen de functie, en daarmede ook weinig over de specifieke inhoud van een regle-
ment. Daar komt nog bij, dat het  onderscheid tussen beide functies enigszins diffuus 
is, omdat, zoals hiervoor gezegd, financiën zich weliswaar uit de politie tot een afzonder-
lijk onderkende functie heeft ontwikkeld, maar daarmee niettemin nauw complemen-
tair is gebleven. 

Op grond hiervan kan alleen maar worden geconstateerd, dat de strekking van regle-
menten zich ten aanzien van deze aspecten weliswaar op de aard en strekking van die 
functies richt, maar dat die functies, ieder voor zich of gezamenlijk, nominatim door-
gaans niet richtinggevend voor de ordening binnen het reglement als zodanig zijn. 

Uit de feitelijke volgorde van de bepalingen in een reglement mag daarenboven wor-
den afgeleid, dat die meer wordt ingegeven door het aan de inhoud van afzonderlijke 
bepalingen gehechte belang of de urgentie ervan dan door een behoefte aan een theo-
retische of abstrakte Einordnung conform de algemene overheidsfuncties. In de meeste 
reglementen komen bepalingen die gerelateerd kunnen worden aan de politie- of finan-

1160  Bij voorbaat is uiteraard niet uit te sluiten, dat die keuze (mede) is gebaseerd op (ook) politiek-stra-
tegische overwegingen in de ontwerpfase, waarbij men, al naar uitdrukkingsbehoefte, in de titel afwisselend 
een accent legt op de functies dan wel de subjecten van het reglement. Hieromtrent is echter moeilijk een 
algemene gedragslijn te (re)construeren. De dienaangaande overwegingen zijn in veel gevallen daartoe niet 
voldoende en détail bekend. Een op dit punt vergelijkende koppeling tussen de aanduiding van de dorpsre-
glementen (zie 4.2, in het bijzonder Overzicht 4.1) en degenen, die tot zo’n reglement het initiatief nemen 
(zie 4.10, in het bijzonder Overzicht 4.6) levert ook geen eenduidig beeld op, omdat de initiatiefnemers tot 
een reglement lang niet altijd verantwoordelijk zijn voor het eindresultaat en daarmede ook de aanduiding 
ervan, te weten het vastgestelde reglement met inbegrip van het daarbij opgenomen opschrift.
1161  Zie 4.7.
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ciënfunctie door elkaar voor. Ook kan worden gesteld, dat waar in afzonderlijke bepa-
lingen aan die functies wordt gerefereerd, dat uitsluitend gekoppeld is aan de inhoud of 
strekking van die bepalingen zelf. Hierop wordt hierna teruggekomen. In dit perspectief 
bezien, kan het reglement nog het beste worden beschouwd als een impliciete plaatse-
lijke toepassing van die overheidsfuncties.  

Voor de justitiefunctie geldt in wezen hetzelfde, zij het iets genuanceerder. 
Slechts in een minderheid van het aantal reglementen komt deze functie aan de orde. 
Dat heeft eenvoudigweg te maken met de omstandigheid, dat een reglement zich in be-
ginsel op de politie- en financiënfunctie richt. Waar wel in reglementen in afzonderlijke 
bepalingen aan deze functie wordt gerefereerd, geschiedt dat doorgaans met een dui-
delijke verwijzing naar die functie, een daaraan te relateren synoniem of opsomming 
van daartoe behorende taken en werkzaamheden. Als zodanig zijn deze bepalingen dus 
steeds goed herkenbaar. Hierop wordt hierna teruggekomen. 

In het reglement nemen deze bepalingen ook vaak een prominente plaats in: aan het 
begin, soms zelfs als opening van het reglement. 

In de herkenbaarheid en plaatsing van deze bepalingen ligt derhalve een zeker orde-
ningsmechanisme met enige invloed op de opbouw en indeling van het reglement be-
sloten. 

Deze impliciet te noemen ordening heeft ongetwijfeld alles te maken met de omstan-
digheid, dat een aantal van die bepalingen er vooral toe dient om in de dubbelrol van 
schepenen een duidelijke scheiding te maken tussen enerzijds justitiële aangelegenhe-
den, die alleen door hen worden behartigd (en in het reglement verder niet of nauwelijks 
aan de orde komen) en anderzijds bestuurlijke zaken, die vaak met anderen dienen te 
worden gedeeld. Minder waarschijnlijk is, dat dit (mede) geschiedt uit een zekere reve-
rentie voor deze taak van de schepenen, die als hun meest oorspronkelijke moet worden 
beschouwd, maar dit behoeft op voorhand ook weer niet te worden uitgesloten.

In het algemeen kan worden vastgesteld, dat de algemene overheidsfuncties als zoda-
nig op de opbouw en indeling van de reglementen nauwelijks direct sturende invloed 
hebben gehad. Wel is die invloed impliciet aanwezig, omdat de reglementen zich nu 
eenmaal op het terrein van de plaatselijke toepassing daarvan bewegen. Voor de justitie-
functie geldt dit iets pregnanter dan voor de andere twee.  

In de tekst van de reglementen en van die welke niet verder dan het conceptstadium zijn 
gekomen wordt  eigenlijk maar één maal inhoudelijk in algemene zin aan alle drie relevan-
te overheidsfuncties tezamen gerefereerd. Van de manier waarop gaat ordening uit. 

Artikel 4 van het door de stadhouder van de hoog- en laagschout ontworpen reglement 
voor Oisterwijk 1693 meldt als reden voor een reglement dat in veel aangelegenheden 
“soo wel de politie, finantie als de justitie raeckende” veel misbruik is geslopen, waarin 
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moet worden voorzien. In deze zin sorteert deze bepaling voor wat volgt. Aansluitend 
worden eerst de zaken betreffende de eerste twee functies behandeld en daarna de zaken 
betreffende de plaatselijke rechtspraak. Dit concept is echter uiteindelijk stilzwijgend 
van de agenda verdwenen.1162  

6.3.4 De afzonderlijke bepalingen

6.3.4.1 Algemeen
Een derde thema betreft de vraag of, waar en in hoeverre de algemene overheidsfuncties 
in de afzonderlijke bepalingen van dorpsreglementen herkenbaar, dat is onder hun au-
thentieke of daaraan te relateren benaming of omschrijving, aanwezig zijn. Dit betreft 
dus een concrete toepassing van die functies in een plaatselijke context. 

In het algemeen kan worden vastgesteld, dat die bepalingen niet als vanzelf uit die 
functies voortvloeien, òmdat die dat zouden dicteren. Het betreft steeds situaties waarin 
binnen lokaal verband het beter onderhouden van één of meer van die functies enige 
concrete voorziening behoeft. De behoefte aan of noodzaak tot zo’n voorziening bepaalt 
- zoals de facto bij elke voorziening, van welke aard dan ook - haar inhoud, waarbij bete-
kenis en strekking van de functies steeds worden vóórondersteld bekend te zijn.

Grofweg kunnen hierbij twee categorieën worden onderscheiden. Eén daarvan heeft een 
meer instrumenteel karakter, de andere betreft gevallen, waarbij sprake is van attributie 
van bevoegdheden. Deze indeling is trouwens meer relatief dan absoluut: er zijn tussen-
vormen te onderkennen. 

6.3.4.2 De instrumentele referentie
In de instrumentele groep wordt de behoefte aan of noodzaak tot een plaatselijke voor-
ziening redengevend en expliciet gekoppeld aan een algemene overheidsfunctie. Bezien 
binnen het totaal van alle dorpsreglementen, alsmede over de gehele periode van hun 
ontstaan en gelding, geschiedt dit in relatief weinig bepalingen. Verreweg de meeste be-
palingen worden geformuleerd binnen het algemene bereik en de algemene strekking 
van een dorpsreglement - het richtinggevend faciliteren van de bestuurlijke modus ope-
randi binnen een lokale gemeenschap - en op die manier stilzwijgend aan de algemene 
overheidsfuncties gekoppeld.  

Zo bepaalt Loon op Zand 1655/1: “… opdat de justitie behorelijck worde geadministreert, 
soo sullen onse wethouderen gehouden wesen ….”.

Oirschot 1662/3 stelt bij de verdeling van de bestuursfuncties over de gehuchten de 

1162  Zie 9.2.19.

PS_LL_def.indd   483 19-11-20   13:16



484

noodzaak daartoe om in al die gehuchten “… kenisse ….. omtrent beleydt der saecken 
tot de voorsz. regieringe specterende ende besonderlijck vande belastingen die …. wor-
den omgeslagen ….” te geven.

Het oppositionele concept-Waalwijk 1681/24 schrijft voor dat de regenten al hun verga-
deringen “soo over de policie als justitie” in het raadhuis dienen te beleggen. Het hierop 
vastgestelde reglement neemt deze bepaling in artikel 21 over. In het door de Staten Ge-
neraal vastgestelde Waalwijk 1682 worden in artikel 1 de regeerders gelast hun vergade-
ringen “over wat saken het ook zoude mogen wesen” in het raadhuis te houden; artikel 
2 stelt hetzelfde voor schepenen ten aanzien van hun “gerigte ende rechtdaagen”. De in-
steek naar de drie betrokken functies ligt in deze bepaling (mede) besloten in de positie 
van de desbetreffende actoren: regeerders dan wel schepenen.1163 

Het concept-Tilburg 1688/43 bepaalt, dat de drossaard de bijeenkomsten van schepenen 
“in stuck van justitie” en andere justitiële verrichtingen niet mag beletten. Het aanvul-
lende Boxtel 1692/3 gebiedt hem alles te doen “omme den loop van de justitie niet op te 
houden”. 

Oisterwijk 1721/4 gebiedt de hoofdschout tot het op de daartoe aangewezen dagen 
beleggen van het “genecht of rechtdag,(…) opdat de justitie in het alderminste niet en 
werde gestremt”. Het concept- Tilburg 1723/4 herhaalt deze bepaling voor de plaatselijke 
drossaard, terwijl 5 hem gebiedt na opening van de zitting de bijeenkomst te verlaten en 
“schepenen alleen (te) laten omme in processen en saaken van justitie raeckende (…) te 
sententieren”. Een vergelijkbare bepaling is opgenomen in Tilburg 1732/8.

6.3.4.3 De attributieve referentie
Bij deze referentie wordt nadrukkelijk een bevoegdheid voor de daarbij betrokken func-
tionarissen of organen gereserveerd dan wel bevestigd. Bij deze referentie worden dus, 
soms zelfs in de negatieve zin van een verbod, competenties afgebakend. Dit geschiedt 
zowel binnen het bestuurlijke terrein van de politie en financiën als dat van de justitie. 
Het eerste komt overigens betrekkelijk weinig voor; bij de justitiefunctie iets meer.  

Justitie
Ten aanzien van die justitiefunctie gaat het veelal om de plaatselijke uitoefening ervan 
exclusief voor schepenen te bevestigen en - enkele gevallen daargelaten, waarover hierna 
meer - niet om specifieke aspecten daarvan te regelen. De dubbelrol, die deze functiona-
rissen in een lokale gemeenschap vervullen: exclusieve betrokkenheid bij de verschillen-
de vormen van plaatselijke rechtspraak zowel als, gedeeld met anderen, bij het plaatselijk 
bestuur vereist een scherpe cesuur. 

1163  Zie voor dit type bepaling ook het hiervoor (6.2.2.) reeds genoemde artikel 17 van het Reglement op 
de politieke reformatie (1660) en voor dit reglement als zodanig 3.3.3. 
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In de eerste reglementen, waarin justitie nominatim als begrip wordt benoemd, geschiedt 
dat trouwens nogal dubbelzinnig. Er wordt in de desbetreffende bepalingen gesproken 
over “wat de Justitie ofte schepenstoel aangaat”, om vervolgens alleen te spreken over 
de samenstelling van het schepencollege. Justitie wordt hier dus niet zozeer als functie 
maar meer als orgaan opgevat. Dit geschiedt in Eersel, Duizel en Steensel 1662/1, Nistel-
rode 1663/1 en Maren 1664/1.1164 In het oppositionele concept-Deurne en Liessel 1662/1 is 
ook deze nevenschikking opgenomen, een terminologie die door de raad- en rentmees-
ter-generaal in zijn beoordeling van dat concept onverkort wordt overgenomen. Waarop 
deze in dubbel opzicht beperkende nevenschikking (Justitie enkel als orgaanbegrip en als 
zodanig de andere taken van de schepenen op z’n minst ogenschijnlijk miskennend) is 
gebaseerd, is niet duidelijk. Het lijkt onwaarschijnlijk, dat hier enkel een reminiscentie 
opduikt aan de oorspronkelijke Justicia als moederbegrip voor de totale overheidszorg, 
alhoewel een besef, dat de te behartigen justitie de oudste en nog steeds belangrijkste 
taak van de schepenen is, niet is uit te sluiten.1165 In verdere bepalingen van de zojuist 
genoemde  reglementen wordt trouwens weer wel in authentieke zin aan de (lokale) jus-
titiefunctie gerefereerd. Eersel c.a. 1662/7 stelt nadrukkelijk, dat de justitie, hier dus als 
taak, “privative” aan schepenen alleen behoort, waar zij, tezamen met anderen betrok-
ken zijn bij het bestuur van de vrijheid. In Nistelrode 1663/5 en Maren 1664/3  geschiedt 
hetzelfde. Het oppositionele concept-Deurne 1662/14 en 39 reserveert de justitie eveneens 
“privative” aan de plaatselijke heer en de schepenen. De dichotomie in het begrip justitie 
als orgaan èn functie doet zich in latere reglementen trouwens niet meer voor. 

Breugel 1671/1, sprekend over de samenstelling van de dingbank als orgaan, spreekt alleen 
nog over de door die bank te administreren justitie als functie. Niettemin bevestigt dit 
reglement ook (9), dat die justitie enkel de schepenen toekomt. Deze opbouw komt op 
zich overeen met die in de hiervoor genoemde reglementen. Er lijkt dus sprake te zijn 
van een correctie.  

Ruim honderd jaar later, in 1767 als Eersel, Duizel en Steensel 1662 wordt vervangen 
door een nieuw reglement waarin de nog relevante aspecten van het oude worden over-
genomen, heeft er trouwens in artikel 1 een verschuiving plaats. De  oorspronkelijke pa-
rataxis “justitie ofte schepenstoel” wordt vervangen door “regeering ofte schepenstoel”. 
Deze verschuiving doet weliswaar recht aan de strekking van dat nieuwe reglement, 

1164  Zie voor de samenhang tussen deze reglementen Tabel 8.14.
1165  De nog meest voor de hand liggende verklaring lijkt trouwens de mogelijkheid, dat de formulering 
meer op praktische, dat is direct op de te regelen omstandigheden, dan op principiële overwegingen is ge-
baseerd. In dezelfde jaren komt voor ’s-Hertogenbosch een reglement “tot beter administratie van de Justi-
tie inde Schepenstoel” tot stand (resoluties van de Staten Generaal van 31 maart 1662, 19 december 1663 en 
1 maart 1664 (GPB 2, 3088-3090, 3146-3148 en 2804-2806 met nog latere vervolgen). Functie en orgaan zijn 
in de geciteerde omschrijving strikt gescheiden. 
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maar lijkt het onderscheid tussen de justitiefunctie van die stoel en de bestuurlijke taken 
van de op die stoel zittende schepenen te miskennen. Dit heeft overigens niet verhin-
derd, dat dit reglement in de dagelijkse rechtspraktijk wordt gewaardeerd als een model-
reglement voor alle plaatsen in de Meierij.1166 

Ook in materiële zin wordt trouwens in verschillende reglementen de waterscheiding 
tussen justitie enerzijds en politie en financiën anderzijds anderszins benadrukt. Dit ge-
beurt in een bepaling, die de schepenen gebiedt hun werkzaamheden in het kader van 
contentieuze en voluntaire rechtspraak (“processe ende judiciele akten”) slechts tegen 
de daartoe gestelde  vergoedingen te verrichten en dienaangaande niets bij de gemeen-
te te declareren. Voorbeelden hiervan zijn de artikelen Sint Oedenrode 1660/23, Breugel 
1660/17, Nistelrode 1663/34, alsmede Sint Michielsgestel 1663/15 en Heesch 1691/18.

Waalwijk 1681/20 schrijft slechts voor, dat de “judicature” over alle rechtszaken als 
“van outs” blijft geregeld. Hoe wordt ter plaatse in het midden gelaten, maar de context 
maakt duidelijk, dat dit aspect voorbehouden blijft aan de schepenen.1167 

Justitie en dagelijkse politie
In reglementen van later datum is er sprake van enige verschuiving in de strikte schei-
ding tussen justitie en politie. Die verschuiving voegt een voor het dorpsreglement nieuw 
element toe, te weten dat van de dagelijkse politie.1168 Moergestel 1713/3 legt niet alleen 
de criminele en civiele justitie, maar ook de “dagelijxe loopende Policie” bij uitsluiting 
van anderen in handen van de schepenen. Oisterwijk 1721/3 handhaaft dit onderscheid, 
maar attribueert de justitie (in termen van “bewindt, directie ende behandelinge om-
trent het judicieel of reghts saake”) enkel bij de schepenen, terwijl de dagelijkse politie 
wordt belegd bij de kwartierschout of een door hem daartoe gemachtigde schepen en de 
“gecommitteerdens”. Tilburg 1732/7 herhaalt daarentegen à la Moergestel 1713 onverkort 

1166  Zie 4.13.8.
1167  In deze bepaling is sprake van een correctie van de Raad van Brabant op het hem voorgelegde con-
cept- reglement. 24 van het concept omschrijft deze competentie niet als een zelfstandige en afzonderlijke 
taak van de schepenen alleen, maar als een door schepenen èn borgemeesters tezamen uit te voeren (be-
stuurlijke) verrichting. Dit is op zijn minst opmerkelijk, omdat rechtspraak uitsluitend een scabinale com-
petentie is en het concept een bepaling verder wel een onderscheid tussen politie en justitie maakt. Er moet 
derhalve een abuis zijn ingeslopen. De reden waarom dit zó uit de pen van de opsteller, een advocaat, is 
gevloeid, is echter onverklaarbaar. Dit des te meer, omdat er vanuit de tekst van het concept bezien er wel 
degelijk sprake van een bewuste keuze lijkt te zijn. Dat concept beschrijft nadrukkelijk en uitputtend een 
viertal alleen aan schepenen en borgemeesters tezamen voorbehouden werkzaamheden, waarbij de recht-
spraak cum  annexis nadrukkelijk als “ten vierden” wordt genoemd. De Raad van Brabant corrigeert dit punt 
door het bij de gezamenlijke taken van schepenen en borgemeesters weg te halen en verder op de hierboven 
aangegeven wijze op te nemen. 
1168  Alleen in Loon op Zank 1655/3, herhaald in 1685/3 en 1686/3 is eerder een vorm van dagelijks bestuur 
te herkennen. Zie voor deze bepalingen 10.2.13.
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de exclusieve competentietoewijzing aan de schepenen van zowel de justitie als de dage-
lijkse politie. Dit schema blijft kennelijk lang in zwang. Eersel, Duizel en Steensel 1767/4 
wijst in vergelijkbare bewoordingen de justitie en de dagelijkse politie aan de kwartier-
schout en schepenen toe. 

Politie
Ten aanzien van de attributie van de politie bevatten de reglementen slechts in geringe 
getale concrete verwijzingen naar de overheidsfunctie als zodanig. 

Het door de raad en rentmeester-generaal geformuleerde concept-Deurne 1662/12 wijst 
de “regeringe ende policie van de gemeente”, met inbegrip van de benoeming van col-
lecteurs, zetters, rentebeurders en andere beheerders van dorpsgelden, gelijkwaardig toe 
aan de heer of diens drossaard, schepenen, borgemeesters, kerkmeesters, armmeesters, 
gemeentemeesters en de vertegenwoordigers van de gehuchten, de zogenoemde herts-
lieden. De heer van Deurne riposteert in zijn concept-reglement 1663/11 deze in zijn ogen 
inbreuk op zijn heerlijk gezag door “de politie ende de regeeringe” functioneel geheel 
aan zich te trekken.1169 In dat gezag erkent hij enkel de “wetten ende placaeten van de 
Lande”. Ook claimt hij op grond van zijn “coopbrieff ” de benoeming van functionaris-
sen ten dienste van de “heerlijchhijt, clemente justitie, kerck (en) h: geest”. Anders ge-
zegd: de politie behoort hem en hij is, zo voegt hij nog toe, alleen aan de hoge overheid 
verantwoording schuldig. Deze politieke discussie met als inzet de (mede)zeggenschap 
over de politie wordt uiteindelijk niet door middel van een reglement, maar in een meer 
praktisch compromis opgelost.1170  

Sint Michielsgestel 1663/12 legt de besluitvorming “raeckende de policie ende andere dorps-
saecken” indirect en in gezamenlijkheid bij de daartoe bevoegde organen, zonder deze nader 
te duiden. Die bepaling gebiedt de drossaard om overtredingen tegen die gezamenlijkheid 
te monitoren en zo nodig ter fine van het stellen van een voorbeeld te vervolgen.  

Een meer uitgewerkte omschrijving van de plaatselijke politie komt voor in het op-
positionele concept- Waalwijk 1681, dat ter vaststelling aan de Raad van Brabant wordt 
voorgelegd. In 9 tot en met 18 zijn tien zaken vermeld, waarover alleen door schepenen, 
borgemeesters en tienmannen gezamenlijk dient te worden beraadslaagd en met meer-
derheid van stemmen besloten.1171 20 Tot en met 23 bevatten vervolgens een uitputtende 

1169  In 1 van het concept wordt de inwoners elke vorm van inspraak en zeggenschap bij de benoe-
ming van schepenen ontzegd, omdat zij daartoe over geen “vrijhijtsprivilegiën ofte stadsrechten als die van 
S’Odenrode, Os ende andere” beschikken. Hij zal dit argument meer dan eens herhalen (9 en 48).
1170  Zie 9.3.3.
1171  9 Leidt deze opsomming in. In de volgende artikelen worden achtereenvolgens genoemd: het op- en 
vaststellen van alle gewone en buitengewone reële en personele omslagen, het overnemen van de invorde-
ring van landsbelastingen, het opnemen en sluiten van alle gemeenterekeningen (van borgemeesters, gast-
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opsomming van een viertal werkzaamheden, die alleen door schepenen en borgemees-
ters mogen worden behartigd.1172 24 Sluit deze attributie van bestuurlijke taken aan daar-
toe vooraf bij uitsluiting van anderen aangewezen functionarissen af met een in de lokale 
context geplaatste verwijzing naar de algemene overheidsfunctie politie”: “de regeringe 
in dier voege sijnde gereguleert”.1173

Bij zijn vaststelling, eveneens in 1681, laat de Raad van Brabant deze opzet, behoudens 
een correctie in 20 betreffende de competentie ten opzichte van de justitie1174, intact. Wel 
wijzigt hij in 2 het college van tienmannen in een van achtmannen. Ook breekt hij het in 
het concept opgenomen gesloten competentieschema open door in de gezamenlijke com-
petentie van schepenen, borgemeesters en achtmannen één taak te schrappen en verder te 
bepalen, dat die gezamenlijke competentie niet verder strekt dan de in het reglement nomi-
natim genoemde gevallen (8). Daardoor creëert de Raad ruimte voor de behandeling van 
zaken op het terrein van politie, waarbij de achtmannen niet zijn betrokken. 

Dit is het enige voorbeeld binnen het domein van de dorpsreglementen, waarbij de 
plaatselijke politiefunctie zó in detail èn samenhang wordt uitgewerkt. Deze opzet is 
echter slechts korte tijd van kracht. De Staten Generaal vernietigen 4 april 1682 het re-
glement van de Raad van Brabant en stellen een minder gedetailleerd reglement zonder 
deze nieuwe opzet daarvoor in de plaats. Ook het college van de achtmannen wordt af-
geschaft. Kenmerkend voor dit nieuwe reglement is, dat het slechts aanvullend is op dat 
wat reeds van ouds gebruikelijk is.1175  

Het aanvullende Boxtel 1692/2 reserveert voor de drossaard nadrukkelijk de bevoegdheid 
tot het bijeenroepen van de vergaderingen van schepenen “in politieke en judicieele saa-
ken”.

huis en heilige geest), het verzorgen van openbare werken, alsmede het leveren van diensten aan de staat of 
diens leger (karren, werkkrachten, versterkingen en dergelijke), het aangaan van processen, het verlenen van 
dienstopdrachten (“commissies”) om elders zaken voor de vrijheid (proberen) te realiseren, het doen van 
vereringen en verteringen, het aangaan van leningen, het opstellen van aanwijzingen voor de inkwartiering. 
1172  Deze betreffen: de publieke aanbesteding van de collecten en omslagen, alsmede van nieuwe open-
bare werken en het verrichten van de schouwen. Als vierde taak is daaraan - abusievelijk - de rechtspraak en 
het benoemen van voogden en het opnemen van hun rekeningen toegevoegd. Zoals hierboven reeds gezegd, 
herstelt de Raad van Brabant deze aberratie. 
1173  De verdere artikelen (21-49) bevatten bepalingen over meer inhoudelijke, niet direct de competentie-
attributie rakende onderwerpen. 
Ter afsluiting wordt volledigheidshalve nog opgemerkt, dat bij het opnemen der rekeningen (27)  voorzien is 
in de aanwezigheid van alle geërfden (dus niet alleen de tienmannen) en het ondertekenen van de vastgestel-
de rekening door niet alleen de schout en de schepenen, maar ook door enkele van de “notabelste ingelan-
den”. Als zodanig zijn bedoelde geërfden respectievelijk ingelanden als afzonderlijke bestuurlijke actoren te 
beschouwen, wier aanwezigheid en medewerking op dit punt boven die van de tienmannen wordt gesteld.
1174  Zie voor deze correctie 9.2.29.
1175  Zie nader 9.2.29.
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Als laatste voorbeeld geldt Nieuwkuijk 1726/5, dat  uitdrukkelijk spreekt over de “re-
geeringe” als uitsluitende bevoegdheid van de schout, schepenen en borgemeesters, met 
in andere bepalingen een nadere taakverdeling.

Financiën
Nog minder dan ten aanzien van de functie politie wordt in reglementen rechtstreeks 
en nominatim aangeknoopt bij die van de financiën. Dat geschiedt dus wel binnen de 
context dat in elk dorpsreglement een substantieel aantal bepalingen op die functie be-
trekking heeft. Waar deze functie aan de orde is, wordt echter meestal, net zoals bij de 
politiefunctie, impliciet naar die functie in een vóóronderstelde bekendheid ervan ver-
wezen. Daar komt nog bij, dat - zoals al eerder gezegd - financiën nog vaak onder de po-
litiefunctie wordt begrepen.  

In feite komt een woordelijke verwijzing naar de financiële functie alleen voor in 
het door de heer van Asten ontworpen en door de Raad van State in 1666 vastgestel-
de reglement. Bij de introductie van een college van viermannen, wier voornaamste 
taak het is mede te werken aan het afhoren en sluiten van de dorpsrekeningen, wordt 
nadrukkelijk gestipuleerd, dat hun functie dient ter controle of schepenen en overige 
regeerders “in materije van finantien” enkel ten voordele van de gemeente hebben ge-
handeld.

 
6.3.5 Samenvatting en conclusie
De hierboven gestelde beschouwing over rechtstreekse referenties in de dorpsreglemen-
ten aan de algemene overheidsfuncties is zo goed als uitputtend. Op grond daarvan kan 
worden vastgesteld, dat dergelijke referenties in kwantitatief opzicht betrekkelijk weinig 
voorkomen. Dat zo’n referentie uitzondering zou zijn is, is daarentegen weer te veel ge-
zegd; het is in ieder geval geen regel.

De algemene overheidsfuncties zijn in hun abstractie op zich dus niet maatgevend 
voor de concrete opzet en afzonderlijke bepalingen van een reglement. Het is eerder zo, 
dat de reglementen in hun oogmerk plaatselijk bestuur te faciliteren indirect schatplich-
tig zijn aan die overheidsfuncties. Reglementen zijn immers niet bedoeld als abstracte 
invulling van evenzeer in abstracto onderscheiden functies, maar gericht op actuele poli-
tieke of praktische oplossingen: het gaat primair niet om de theorie, maar om de praktijk 
van alledag van het lokale bestuur, waar concrete actoren en processen (wie heeft wat, 
waarom, wanneer, hoe en tegen welke kosten te zeggen en aan welke verplichtingen te 
voldoen) van groter, want van ingrijpender en directer  belang zijn. Het rechtsbesef van 
algemene overheidsfuncties is daarbij slechts kaderstellend en richtinggevend. Daarbij 
komt uiteraard ook nog, dat rechtsbesef niet, maar concrete daarop gebaseerde norm-
stelling wel is te sanctioneren. 

Tussen de algemene overheidsfuncties justitie, politie en financiën en de dorpsregle-
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menten bestaan verbindingen. Deze liggen vooral ten grondslag aan het oogmerk en de 
strekking van een reglement, maar zijn niet direct bepalend, hoogstens indicatief voor 
diens concrete structuur en inhoud. Dit komt, top down gezegd, niet voort uit die func-
ties als zodanig (het onderkennen van die functies leidt niet automatisch tot een dorps-
reglement), maar, bottom-up uitgedrukt, vanuit een plaatselijk gevoelde behoefte om in 
een reglement zaken, die aan die functies zijn gerelateerd, vast te leggen. 

6.4 De specifieke inhoud van de dorpsreglementen 

6.4.1 Inleiding 
Tegen de achtergrond van de voorgaande beschouwingen in dit hoofdstuk wordt in dit 
onderdeel met een vervolg in het aansluitende hoofdstuk een globaal analytisch en inte-
graal overzicht van de inhoud van de dorpsreglementen beschreven. Dit geschiedt, an-
ders dan hiervoor, alleen op basis van de tekst van de vastgestelde reglementen.1176 Door 
hun doorgaans langdurige doorwerking hebben deze, over langere periode, (mede) de 
juridische grondslag gevormd voor het lokale bestuur en als zodanig daarop hun invloed 
doen gelden. Concept-reglementen zijn daarentegen in het ‘wens- stadium’ blijven ste-
ken, ook al is, zo behoort tegelijkertijd te worden gezegd, hun inhoud vaak met de vast-
gestelde reglementen vergelijkbaar of zelfs direct daaraan verwant.

Voor de vorm van deze cumulatieve analyse is gekozen voor een rechtstreeks aan de 
tekst van de reglementen ontleende chronologisch en thematisch geordende beschrij-
ving van de vele inhoudelijke aspecten in zowel hun onderlinge juridische samenhang 
en ontwikkeling als in hun lokale diversiteit. 

Er zijn (uiteraard) andere beschrijvingsmodellen denkbaar. 
Zo’n model had een abstracte beschrijving van in de reglementen voorkomende on-

derwerpen en thema’s kunnen zijn, zonder dat daarbij steeds op die reglementen zelf 
wordt teruggegrepen. Een variant daarop zou zijn geweest, dat aan die abstracte be-
schrijving een illustratieve selectie van meest kenmerkende details uit de reglementen 
zou worden toegevoegd.  Beide varianten staan echter te ver van de herkomst die zij wil-
len beschrijven, omdat deze geen recht doen aan de chronologie van de genese van de 
reglementen, de daarin besloten ontwikkeling en de relatief grote verscheidenheid aan 
lokaal-typische details. 

Een derde variant had kunnen bestaan uit een samenvatting in de vorm van een mo-
del-reglement van de onderwerpen en thema’s uit de verschillende dorpsreglementen. 
Nadeel hiervan bleek dat deze zoveel verwijzingen naar de afzonderlijke reglementen 

1176  Erp 1659 en Son 1662 zijn hierbij bij gebreke van een volledige tekst van beide reglementen slechts be-
trokken voor zover hun inhoud uit secondaire bronnen bekend is. Zie hierover 10.2.8 en 10.2.25. 
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(om de band daarmee als kenbron niet te verliezen) vergt, dat het daardoor uiteindelijk 
niet de duidelijkheid en hanteerbaarheid zou bieden, die met zo’n enkelvoudig model 
beoogd zou moeten worden. Ook de lange periode van anderhalve eeuw en daarmede de 
intrinsieke ontwikkeling in de reglementen zou dit model niet ten goede zijn gekomen. 

Ten slotte is nagegaan of een beschrijving - bij wijze van ‘aangeklede’ pars pro toto van 
het meest uitgewerkte, tevens laatste dorpsreglement, Eersel, Duizel en Steensel 1767 - een 
reële mogelijkheid zou zijn. Ook dat bleek niet het geval. De intrinsieke signatuur van 
dat reglement is daartoe ondanks alle lijnen naar het verleden te specifiek tijdsgebon-
den, hetgeen daarom ook weer vele verwijzingen naar andere reglementen zou hebben 
gevergd. 

Uiteindelijk is daarom gekozen voor het hier gepresenteerde rechttoe-rechtaan model.  

Het geboden overzicht richt zich vooral op het gemeenschappelijke van de dorpsregle-
menten. Elk reglement is de resultante van een op zich uniek politiek-bestuurlijk pro-
ces, zelfs in die gevallen waarbij men (ogenschijnlijk) min of meer het voorbeeld van een 
ander volgt. Aanleiding, heftigheid, omvang en duur van zo’n proces, met als kern het 
plaatselijke bestuur aan strakkere regels te binden en vaak ook het bevestigen of zelfs ver-
werven van bestuurlijke inspraak of medezeggenschap, kunnen verschillen. Het resultaat 
vertoont, ondanks verschillen in kwantitatieve omvang tussen de reglementen, niette-
min een relatief grote mate van inhoudelijke gelijkheid of verwantschap. Voor grote ver-
schillen is eigenlijk ook nauwelijks ruimte: de plaatselijke kringen van belanghebbenden 
en belangen zijn daarvoor te klein en kennen daarom onderling op hoofdpunten wei-
nig differentiatie.  De lokale diversiteit op het gemeenschappelijke in de reglementen is 
evenwel, zeker aanvankelijk, onmiskenbaar. Deze diversiteit neemt echter af naarmate 
de regelgeving van de Haagse overheid evolueert. Aan dit “eenheid in verscheidenheid”-
aspect wordt de nodige aandacht besteed. Dit convergeert met het feit, dat het gemeen-
schappelijke in de reglementen als een constante factor in de reglementen kan worden 
beschouwd.

De analyse is niet gericht op de genese of de toepassing van de reglementen, maar op 
de feitelijk-juridische inhoud van de bepalingen, zoals deze bij de vaststelling van de re-
glementen zijn komen te luiden. Het enkele ‘bestaan’, niet het contextuele ‘ontstaan’ of  
de ‘doorwerking’ is derhalve het uitgangspunt. Het overzicht zegt derhalve niets over de 
status van een afzonderlijk reglement in de zin van diens (politieke) oorsprong en diens 
(bestuurlijke) doorwerking met alle fluctuaties en mogelijke geschillen van dien binnen 
de lokale gemeenschap. Een ander punt is, dat in beginsel bij de verschillende bepalin-
gen de besluiten van de hoge overheid, waarnaar daarin wordt verwezen, niet zijn be-
noemd. Dit aspect is, afzonderlijk in Hoofdstuk 5 uitgewerkt.
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Een derde punt bij deze analyse is, dat het alleen betrekking heeft op de samenhang 
en verschillen tussen gelijksoortige onderwerpen en thema’s zoals die in de reglemen-
ten herkenbaar aanwezig zijn. Sec vanuit de reglementen bezien geeft deze analyse een 
absoluut overzicht van de zaken, die belangrijk werden gevonden om daarin te worden 
opgenomen. Vanuit het  perspectief van het onderwerp of thema als zodanig bezien is 
echter aan deze opzet inherent, dat deze analyse enkel relatieve betekenis heeft, omdat 
deze niet de algemene ontwikkeling van die zaken weergeeft. Voor zo’n bredere weergave 
is onderzoek buiten het bestek van deze studie noodzakelijk.1177 Om deze reden zijn ook 
geen kwalificerende conclusies getrokken over de herkomst en evolutie van de in de re-
glementen voorkomende onderwerpen en thema’s. 

Ten slotte zij vermeld, dat het overzicht in beginsel als een positieve analyse is opge-
zet. Het bevat alleen  vermeldingen over het voorkomen van een bepaald onderwerp of 
thema in een reglement. Constateringen, dat zo’n onderwerp of thema in een bepaald 
reglement juist ontbreken, zijn, enkele uitzonderingen daargelaten, niet expliciet opge-
nomen, maar volgen uit het niet benoemen van zo’n reglement bij zo’n onderwerp of 
thema. 

Al met al is onderstaand overzicht een feitelijke inhoudelijke beschrijving van het ge-
meenschappelijke corpus van de reglementen - de eenheid die hen verbindt - in zijn on-
derscheidende lokale verscheidenheid.1178

De vele bepalingen in de reglementen laten zich in een aantal hoofdrubrieken groepe-
ren. Binnen deze rubrieken wordt, waar nodig, een nadere onderverdeling onderschei-
den. Hierbij zij bij voorbaat opgemerkt, dat verschillende bepalingen zich als zodanig 
niet eenduidig in één van deze rubrieken laten onderbrengen. Een bestuurshandeling 
als de door de zetters opgemaakte en door de secretaris geschreven collectboeken wor-
den door of onder verantwoordelijkheid van de schepenen of regenten aan de borgemees-
ters uitgereikt bevat evenveel zelfstandige lemmata als het aantal daarin voorkomende 
cursief gestelde begrippen. Omdat in beginsel elk thema afzonderlijk en zo volledig 
mogelijk in se wordt besproken, leidt dit hier en daar onvermijdelijk tot enige tekst-
dubbeling.

1177  Zie ook het onderdeel  Verantwoording bij deze studie. 
1178  De inhoud van de reglementen komt ook elders in deze studie aan de orde. In Hoofdstuk 8 wordt 
aan de hand van vergelijkende overzichten hun totstandkoming (in korte samenvatting) en onderlinge sa-
menhang beschreven. 
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Toelichting bij de beschrijving van de inhoudelijke onderwerpen of thema’s van de reglementen:
- voor de integrale tekst van de reglementen zij verwezen naar Deel III; voor hun genese naar Deel 

II van deze studie.
- reglementen worden als volgt aangehaald: 
 * Moergestel 1713/45, lees: reglement van M. uit 1713, artikel 45,
 * Oirschot 1664 II/33, lees: tweede reglement van O. uit 1664, artikel 33.
- afzonderlijke bepalingen worden kortheidshalve alleen met hun nummer aangeduid: 13 staat voor 

“artikel 13”.

In het navolgende wordt, zoals ook al vermeld in de Inleiding op dit Hoofdstuk, aan-
dacht gegevens aan de wijze waarop de bestuurlijke actoren in de reglementen voor-
komen. Hetzelfde geldt voor de beschrijving van de context waarbinnen deze actoren 
geacht worden te handelen.. De beschrijving van de beleidsmatige onderwerpen en the-
ma’s alsmede van een aantal aspecten, die direct met het reglement als zodanig samen-
hangen volgt in Hoofdstuk 7. 

6.4.2 Bestuurlijke organisatie en materiële infrastructuur van het lokale bestuur

6.4.2.1 Samenstelling, organisatie en competenties 
Dit onderdeel focust op de wijze waarop in de reglementen de plaatselijke functiona-
rissen en andere ambtsdragers aan de orde komen. Verder komen in diezelfde context 
aspecten als de inspraak en medezeggenschap van de inwoners en geërfden, alsmede de 
onverenigbaarheid van functies ter sprake. 

6.4.2.1.1 Het oppergezag: de hertog, na 1648 de Staten Generaal, of een 
particuliere heer
Het ‘oppergezag’ over een plaats kan zich in de context van de dorpsreglementen op ver-
schillende manieren manifesteren. 

In Deel III van deze studie  is per reglement de betrokkenheid van de hogere overheid 
aangegeven bij de vaststelling van de reglementen. Die hogere overheid kunnen voor de 
Staatse periode zowel de Haagse instituties als plaatselijke heren zijn. Die betrokken-
heid leidt er (soms) toe, dat het vaststellende gezag ten aanzien van verdere ontwikke-
lingen rond het reglement als het ware al bij voorbaat zijn gezag waarborgt. Dit punt is 
in dit hoofdstuk uitgewerkt in 4.11.4. Een derde thema, te weten de directe verwijzing 
naar Haagse besluiten in de reglementen en daarmede hun invloed daarop is geduid in 
Hoofdstuk 5. 

Een vierde aspect is de wijze waarop en de mate waarin de machthebbende overheid 
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zich als actieve en directe actor bij (bestuurlijke) lokale aangelegenheden in dorpsregle-
menten positioneert.1179 Dat aspect wordt hier besproken. Het gaat alles bij elkaar om 
een beperkt aantal bepalingen. De betrokkenheid van de hoogste vertegenwoordiger van 
het oppergezag ter plaatse, de (kwartier)schout of de drossaard, komt hierna afzonder-
lijk aan de orde.

Het ‘heerlijke’ Boxtel 1657/6 stelt dat de borgemeestersrekeningen aan de heer of zijn 
drossaard worden gepresenteerd. Ook wordt hierin gesproken over vier door de heer te 
benoemen auditeurs bij het afhoren van de rekeningen  In de directe opvolgers Boxtel 
1661/7 en 1665/7 is de heer op beide onderdelen reeds geschrapt. Deze reglementen zijn 
door respectievelijk de Raad van Brabant en de Staten Generaal vastgesteld. Hetzelfde 
geschiedt ten aanzien van Boxtel 1657/11, dat de toestemming van de heer of zijn dros-
saard voor het aangaan van processen voorschrijft en 12, dat een vergelijkbaar fiat bij be-
zendingen vergt. Ook in de opvolgende bepalingen (1661/10 en 1665/12 onderscheidenlijk 
1661/11 en 1665/13) is de heer geschrapt. 

Oirschot 1664 II/1-4, die de samenstelling van de plaatselijke regering regelen, verdelen 
de bevoegdheid daartoe evenwichtig tussen beide betrokken halfheren, de Staten Gene-
raal en de particuliere heer.  

Asten 1666/3, sprekend over de afdoening van de borgemeestersrekeningen, refereert 
aan daartoe door de heer dan wel “van scheepen wegen” aangewezen schepenen. 11 Vor-
dert het fiat van de heer of, bij zijn afwezigheid, van de drossaard en schepenen op vor-
deringen voordat deze zijn betaald en in de rekening kunnen worden opgenomen. 22-23 
Gaan onder meer over de aanstelling door de heer van een viertal auditeurs van de re-
keningen, uit elk gehucht één. Hun bijzondere taak is de heer te melden of in posten 
in die rekeningen het reglement wordt overtreden, opdat de overtreders beboet kunnen 
worden. De boete bij overtreding van het reglement (f 50) reserveert de heer voor zich-
zelf (26).1180  

Breugel 1668 is door zijn bijzondere voorzieningen een van het dan geijkte model afwij-
kend reglement.1181 5 eist, dat degenen, die zich uit protest tegen een opgelegde benoe-

1179  Bestuurlijke besluiten waarvoor in de reglementen een voorafgaande toestemming van een hogere 
overheid wordt genoemd als voorwaarde voor een ter plaatse bestuurlijk handelen (zoals de pacht van som-
mige gemene middelen, het aangaan van leningen en het voeren van processen) blijven hier buiten beschou-
wing. Dit aspect komt bij de verschillende thema’s zelf aan de orde.
1180  Hoewel in de regel in dit overzicht geen reglementen, die niet verder zijn gekomen dan het concept-
stadium , worden betrokken, zij niettemin ter vergelijking met Asten 1666 verwezen naar het concept-regle-
ment (1663) van de heer van de nabij gelegen heerlijkheid Deurne. De tekst hiervan, opgenomen in 10.3.3 
laat zien dat deze heer de mogelijkheid tot reglementering oppakt om waar het maar mogelijk is zijn positie 
in en vooral de macht over de heerlijkheid te vestigen; zie hiervoor ook 9.3.10.
1181  Zie 9.2.5.
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ming tot een plaatselijke functie aan de persoon en goederen van de regenten vergrijpen, 
zonder clementie “aen den lijve” worden gestraft. De hoogschout van ’s-Hertogenbosch 
wordt als vertegenwoordiger van de hoge overheid in de Meierij gelast rigoureus en óók 
om een voorbeeld te stellen tegen de daders op te treden.1182 Hij wordt daarnaast inge-
schakeld bij het directe toezicht op de uitvoering van het reglement (30). Ook de Raad 
van State zelf, die dit reglement vaststelt, blijft  niet op afstand staan van wat er plaatse-
lijk voorvalt. 9 Schept in een open formulering een actieve meldingsplicht over zaken, 
die zijn aandacht verdienen. Daartoe schuift hij zijn commissies naar voren, die perio-
diek stad en Meierij van ’s-Hertogenbosch aandoen. Klachten dienen schriftelijk te wor-
den ingediend en kunnen door een commissie voorlopig worden afgedaan, terwijl de 
Raad zichzelf de definitieve afdoening voorbehoudt. In 29 wordt in de tekst van de eed, 
die schepenen, borgemeesters en armmeesters hebben af te leggen nominatim de verant-
woording aan de Raad van State of zijn commissies opgenomen. Loon op Zand 1685/19 
respectievelijk 1686/19 introduceert bij de verpachting van de gemene middelen de rent-
meester van de heer, ongetwijfeld als diens oren en ogen, die zijn kosten dienaangaande 
ten laste van de gemeente mag declareren. 

Ten vervolge op en in sterkere mate dan in Asten 1666 positioneert de heer zich in Asten 
1719. Enerzijds neemt hij de vier, hiervoor omschreven punten uit 1666 op, maar bereidt 
hij deze, vooral op het punt van preventief of repressief toezicht, aanzienlijk uit.1183 Bui-
tengewone vergaderingen over zaken die geen uitstel verdienen behoeven zijn vooraf-
gaande toestemming (3), op verzuim tot het bijwonen van schepenenvergadering staat 
per keer een boete ten behoeve van de heer, tenzij hij de reden van dat verzuim alsnog 
accepteert (5), buitengewone vorderingen op de gemeente vereisen ter fine van betaling 
eerst zijn fiat of bij zijn afwezigheid van de drossaard en schepenen (8)1184, het gebruik 
van het zegelstempel en in de archiefkom berustende archieven mag alleen met zijn toe-
stemming (boete van f 20 ten behoeve van de heer) (11), over het voeren van processen 
en het richten van verzoekschriften aan de hoge overheid beslist uiteindelijk hij (13-14), 
de schepenen stellen onder zijn goedkeuring ieder borgemeestersjaar de personele aan-
slag vast (17). Ook over het sluiten van de rekeningen ligt het laatste woord bij hem (26). 
20-21 Herhalen Asten 1666/22-23 ten aanzien van de aanstelling door de heer van de vier 

1182  6 Vult dit aan met een oproep aan de regenten en alle ingezetenen om alles in het werk te stellen om 
de daders in hechtenis te doen nemen en voorziet verder in een regeling tot schadevergoeding.
1183  Daarnaast blijven andere bevoegdheden als, bijvoorbeeld, de benoeming van schepenen ook in dit 
reglement onvermeld. Zijn voorkomen in het reglement is beperkt tot vooral preventief dan wel repressief 
toezicht op handelingen, waarvoor de verantwoordelijkheid primair bij plaatselijke actoren ligt. 
1184  Deze bepaling komt overeen met Asten 1666/11, zij het dat het type vordering verschilt. In 1719/8 is 
sprake van buitengewone vorderingen, in 1666/11 van vorderingen zonder meer. Het is echter aannemelijk, 
dat in 1719/8 niet meer dan sprake is dan van een explicitering van wat al in 1666/11 is beoogd.
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auditeurs en hun bijzondere taken. Volledigheidshalve zij Ten slotte vermeld, dat ook in 
29 de heer de boete bij overtreding voor zich reserveert en zich de bevoegdheid tot wij-
ziging van het reglement voorbehoudt.

In Tilburg 1732/1 functioneert de heer als het orgaan, dat de schepenen, borgemeesters, 
gezworenen en zetters benoemt op basis van een bindende voordracht van de drossaard, 
schepenen en secretaris.1185 Ten aanzien van de lands- en dorpsbelastingen ontzegt 35 de 
heer elke vorm van vrijdom, terwijl 64 voor hem en zijn rentmeester hun jaarlijkse re-
cognities fixeert.1186 

Versterking van de eigen positie als actor in plaatselijke bestuurlijke aangelegenheden 
kan ook door anderen uit te sluiten. Moergestel 1713/53 verbiedt bestuurders en bestuur-
den om zich in geschillen over de toepassing van het reglement zowel als in andere 
bestuurlijke aangelegenheden niet tot een hof van justitie of een rechtbank, maar uit-
sluitend tot de Staten Generaal of  de Raad van State te wenden.1187 In Tilburg 1732/63 is 
dit onverkort overgenomen.

Een laatste punt betreft de wijze van communicatie tussen bestuurders, in casu die tus-
sen de plaatselijke en de Haagse overheid. Zoals elders al is uiteengezet, voorziet Haagse 
regelgeving in bepaalde vormvoorschriften daartoe.1188 Alleen in Eersel, Duizel en Steensel 
1767/75 wordt daaraan gerefereerd: als de regeerders zich bij rekest tot de Staten Gene-
raal of Raad van State wenden dient het besluit van tenminste de meerderheid van hen 
daartoe te worden bijgevoegd, bij gebreke waarvan het rekest niet ontvankelijk is. Verder 
dient elk rekest door tussenkomst van de agent van de Meierij (tegen betaling van een 
vast tarief en verdere onkosten) te worden ingediend. De kosten van overtreding van een 
van beide voorschriften zijn ten laste van de overtreder.

1185  In 1761 komt, zonder wijziging van het reglement, dat bindende karakter van die voordracht voor het 
leven van de dan zittende heer, maar feitelijk voor altijd te vervallen. Zie 9.2.26.
1186  Concrete bedragen worden niet genoemd. Er wordt verwezen naar een dienaangaande resolutie van 
de Staten Generaal van 25 juni 1727.
1187  In de gedrukte versie van het reglement (BHIC, Plakkaten 1520-1884, 2, omslag 1714) staat: “Ho: Mo: 
de Heeren Raden van Staten der Vereenigde Nederlanden”. Uit de handgeschreven versie van het reglement 
(RA Tilburg, DB Moergestel, 2) blijkt na “Ho: Mo:” in de gedrukte het volgende te zijn weggevallen ”de 
Heren Staten, of aan haar Ed: Mo: “ te zijn weggevallen. Op zich is een dergelijke bepaling niet nieuw. Zo 
voorzien de Staten Generaal in het Reglement op de politieke reformatie (1660) al in een vergelijkbare voor-
ziening. Zie hierover 3.3.3 en verder 7.5.5.4. De dwingende zeggingskracht van deze bepaling in het regle-
ment van Moergestel is echter twijfelachtig. De toepassing ervan leidt na vaststelling direct tot een conflict 
tussen bestuurders en bestuurden over de bevoegdheid tot de benoeming van de rekenmannen en zetters. 
Dit proces wordt op vordering van de burgerlijke oppositie volledig voor de Raad van Brabant gevoerd. De 
gedaagde bestuurders beroepen zich in dezen niet op artikel 53. Een interventie van de Raad van State als 
degene die het reglement heeft vastgesteld blijft ook uit. Zie hierover verder 9.2.15. 
1188  Zie 2.5.3.
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6.4.2.1.2 De (kwartier)schout en drossaard
In geen van de dorpsreglementen komen bepalingen omtrent de aanstelling van de 
schout of drossaard voor.1189 Dit is ook geen thema van plaatselijk beleid, maar het pre-
rogatief van degene, die over de betrokken plaats het overheidsgezag uitoefent. In de re-
glementen is daarentegen wel sprake van diens taken en verantwoordelijkheden. In het 
algemeen kan worden gezegd, dat in bestuurlijke aangelegenheden de schout in prin-
cipe altijd aanwezig is, met soms, als de stemmen staken, nadrukkelijk een beslissende 
stem. Daarnaast is zijn rol bij plaatselijke benoemingen en beëdiging onomstreden. In 
verschillende reglementen wordt dit niettemin expressis verbis bevestigd.  

Oisterwijk 1609/1 positioneert de schout als verantwoordelijke voor de benoeming van 
nieuwe schepenen aan de hand van een voordracht daartoe van de zittende schepenen, 
waarop hij naar eigen voorkeur drie personen kan veranderen. De aanstelling van borge-
meesters is echter een zaak van schout en schepenen tezamen. 

Loon op Zand 1655/2 laat de schout of bij diens afwezigheid zijn stadhouder exclusief de 
vergaderingen van de schepenen bijeenroepen. 3 Laat de schout tezamen met slechts twee 
schepenen bepaalde fiscale zaken en aangelegenheden van minder belang afdoen (met een 
verplichting tot rapportage aan het volle college).1190 Boxtel 1657/2, herhaald in 1661/2 en 
1665/2, stelt, dat alleen de drossaard en niet de schepenen de rechtszittingen en de bestuurs-
vergaderingen belegt. Ook het organiseren van de jaarlijkse schouw behoort tot zijn be-
voegdheid (1657/17, 1661/16 en 1665/18). Moergestel 1658/2 en 21 bepalen hetzelfde, maar staan 
de schepenen wel toe om bij afwezigheid van de schout zelf hun vergadering te beleggen. 

Het ‘heerlijke’ Hilvarenbeek 1661/9 laat de schout of diens stadhouder de eed afnemen 
bij de ambtsaanvaarding van de borgemeesters en de boekhouder. 40 Legt de aanstelling 
van nieuwe schepenen bij de heer of zijn schout, maar verbiedt hen tegelijkertijd sche-
penen met een onderling directe familierelatie te benoemen. Het ‘staatse’ Schijndel 1662 
Spreekt in 13 over de beëdiging door de schout van de schepenen, borgemeesters, zetters, 
gezworenen, kerk- en armmeesters. 40 Verbiedt hem als schepen tegelijkertijd personen 
in een directe familierelatie te benoemen. Veghel 1662 kent alleen de rol van de schout in 
het kader van de benoeming van de borgemeesters. 27 Staat hem toe van de twee borge-
meesters er één zelf aan te stellen op basis van een voordracht van twaalf personen (vier 
door de zittende borgemeesters, vier door de twaalfmannen en vier door de schepenen). 

Oirschot 1662 en 1664 II hebben vooral oog voor incompatibiliteiten voor de schout 
en zijn stadhouder: zij mogen niet tot borgemeester of collecteur worden benoemd 

1189  Zie voor een meer algemene omschrijving van deze functie 2.4.2.
1190  Loon op Zand 1685 en 1686 onderkennen beide in 1 de betrokkenheid van de drossaard en de sche-
penen bij de plaatselijke rechtspraak. Voor het overige conformeren deze reglementen zich aan het vooraf-
gaande van 1655. 
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(1662/19; 1664 II/11), met het beheer van de goederen van de kerk, heilige geest-, gods- en 
gasthuizen (1662/20; 664II/ 12) worden belast1191, terwijl 1662/32 en 1664 II/22  hen van het 
schepenambt uitsluiten. Wel wordt de schout  - voor het eerst; in eerdere reglementen 
ligt dit uitsluitend bij de raad en rentmeester-generaal - betrokken bij het toezicht op de 
uitvoering van het reglement door met parate executie bij overtreders ervan de daarop 
gestelde boete te vorderen (1662/48; 1664 II/37). Bergeijk 1663/5 en 42 laat de bij het regle-
ment ingestelde tienmannen beëdigen door de schout. Bij diens nalatigheid of weigering 
treedt de raad en rentmeester-generaal als beëdiger op, terwijl de schout in de bij het 
reglement vastgestelde boete vervalt.1192 Ook wordt hij op dezelfde wijze als in Oirschot 
1662 en 1664 II betrokken bij het toezicht op de uitvoering van het reglement (44).1193 
Hoogeloon 1663/3 gelast de schout jaarlijks uit een voordracht van de zesmannen de sche-
penen te benoemen. Dat ambt is voor de schout en de stadhouder zelf gesloten (12). De 
zesmannen worden door hem beëdigd (27). Ook is hij als in Oirschot 1662 en 1664 II 
direct betrokken bij het toezicht op de uitvoering van het reglement (36). In Nistelrode 
1663/2 worden de nieuwe schepenen uit een voordracht van de zittende schepenen en 
de tienmannen door de schout gekozen, terwijl tevens, net als in voorgaande reglemen-
ten, het toezicht op de uitvoering van het reglement primair bij hem ligt (48). Ook Ma-
ren 1664 is ten aanzien van de benoemingen van een vergelijkbare snit: de schout kiest 
de nieuwe schepenen uit een dubbele voordracht van de zittende (2), terwijl schepenen, 
viermannen, borgemeesters en andere functionarissen door hem worden beëdigd (37). 
Daarentegen is geen vergelijkbaar toezicht op de uitvoering voorzien. 

Het ‘heerlijke’ Sint Michielsgestel 1663/10 noemt in een bestuurlijk-consumptieve con-
text1194 gelijkelijk de drossaard, de schepenen en andere regeerders en 15 de drossaard en 
schepenen tezamen in het kader van de uit te oefenen rechtspraak. Verder worden de 
toezichthoudende taken van de schout aangescherpt. Hij wordt gelast  naar bevind van 
zaken op te treden tegen degenen die de (politieke) rust in de gemeente schaden (12) 
en belast met de jaarlijkse publicatie van het reglement (22). Ten slotte krijgt hij de op-
dracht om de archiefstukken, die nog onder derden berusten, op te sporen en het totale 
archief te inventariseren (23). 

Breugel 1668/29 laat de regeerders, borgemeesters en armmeesters door de (kwartier)

1191  Als reden daartoe wordt aangegeven dat men niet tegelijkertijd rendant en auditeur van de desbe-
treffende rekeningen kan zijn.
1192  Over de beëdiging van andere ambtsdragers wordt in dit reglement niet gesproken. Dit maakt dui-
delijk, dat dit aspect in de genese van het reglement niet aan de orde is en dus als zodanig geen (bevesti-
gende) regeling behoeft.
1193  Bij dit toezicht staat hij onder controle van de raad en rentmeester-generaal der domeinen, die bij 
nalatigheid van de schout zelf de boete bij parate executie dient in te vorderen.
1194  Die betreft het gezamenlijk genieten van een maaltijd bij de verandering van de wet.
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schout beëdigen.1195 Daarnaast gunt het hem nogal wat Freies Ermessen. 2 Laat het aan 
hem over of hij de vergaderingen van de schepenen bijwoont of niet. Die vrijheid geniet 
hij ook bij het vaststellen van een ter goedkeuring vóór eind april 1669 aan de Raad van 
State te zenden repartitie betreffende de delging van uitstaande leningen (21), de aanstel-
ling van de borgemeesters en het afhoren en sluiten van hun rekeningen (25). Daaren-
tegen is hij, tezamen met de hoogschout van ’s-Hertogenbosch, belast met het toezicht 
op de stipte uitvoering van het reglement (30). In aansluiting hierop is Breugel 1671 
minder vrijblijvend. 4 Spreekt over een vergadering van de schout met de schepenen, 
waarin voor de eerste keer de vijfmannen worden verkozen. De benoeming van hun op-
volgers, op voordracht van de schepenen en de zittende vijfmannen, is een taak van de 
schout alleen (6). Hun beëdiging vindt door de schout of zijn stadhouder plaats (18). 
De lagere ambtsdragers (collecteurs der verponding, borgemeesters, bedezetters, arm- en 
kerkmeesters) worden aangesteld door de schepenen en vijfmannen en door de schout 
beëdigd (8). Voor hem geldt een verbod, net zoals in Oirschot 1662/20 en 1664 II/ 12, ten 
aanzien van het beheer van de financiën van de kerk en sociale instellingen.

Waalwijk 1681/46  voegt aan de taken van de drossaard het toezicht op de uitvoering van 
het reglement toe: hij dient overtreders bij parate executie te beboeten; een derde van 
die boete (f 30) is voor hem zelf. In dat van 1682, dat 1681 intrekt, vervalt deze nieuwe 
taak weer. 

Heesch 1691 voert de schout alleen op bij de benoeming van borgemeesters: hij mag 
(30) naar zijn voorkeur één van hen benoemen uit een voordracht van respectievelijk de 
zittende borgemeesters, de zesmannen en de schepenen; de tweede wordt direct door 
deze voordragende gremia benoemd. Het aanvullende Boxtel 16921196 bevestigt de be-
staande positie van de drossaard. 2 Spreekt uit, dat hij als enige bevoegd is om zowel in 
politie- als justitieaangelegenheden de schepenenvergaderingen uit te schrijven. Voor wat 
betreft de rechtspraak wordt hem in 3 gelast de loop van de justitie niet op te houden en 
ieder de gelegenheid tot snelle rechtstoedeling te geven en daarom  steeds precies om de 
twee weken de bank te spannen. Bij onwillig- of nalatigheid mag de president of oud-
ste schepen de bank spannen.1197 In bestuurlijke aangelegenheden maant 4 drossaard èn 
schepenen tot gezamenlijk en open overleg.1198 Deze bepaling staat de drossaard toe zich 
door één der schepenen als substituut te laten vervangen, maar verbiedt de benoeming 

1195  Deze bepaling bevat ook (de strekking van) van het formulier van de af te leggen eed. De Raad van 
State behoudt zich overigens het recht voor om die beëdiging aan iemand anders op te dragen.
1196  In 1 wordt dienaangaande overigens niet verwezen naar het voorafgaande reglement van 1665, maar 
naar dat van 1661.
1197  Deze regel lijdt alleen uitzondering als de schepenen om gewichtige redenen met uitstel instemmen. 
1198  Open in de zin van dat het tevoren aan alle betrokkenen wordt aangekondigd. Er wordt met meer-
derheid van stemmen besloten.
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van een (vaste) stadhouder. 14 Creëert een gedragsregel: drossaard, schepenen, secreta-
ris en alle anderen die bij het plaatselijk bestuur zijn betrokken behoren zich jegens el-
kaar “in alle liefde, beleefdthijdt ende eenighijdt” en “behoorlijck respect” te gedragen 
en zich te onthouden van kwaadsprekerij en scheldwoorden, alles op een boete van f 25. 

Hilvarenbeek 1699/1700 herhaalt jegens de schout, de drossaard en hun stadhouders de 
incompatibiliteiten, die uit eerdere reglementen al bekend zijn. 28 Verbiedt hen een aan-
stelling tot ontvanger van de verponding, beden en andere in de gemeente in te vorde-
ren belastingen, 29 tot zetter en beheerder van de goederen en financiën van kerk en de 
armen. 30 Sluit een benoeming tot schepen uit.  33 Refereert aan de betrokkenheid van 
schout en schepenen bij de justitie. Oss 1700, dat op Hilvarenbeek 1699/1700 leunt, kent 
in 25 slechts de indirecte vermaning aan schout en  schepenen om dit reglement en de 
directe vermaning om het Reglement op de politieke reformatie (1660) na te komen. 

Moergestel 1713/1 rekent de drossaard tot (het eerste) lid van de regering.1199 Het con-
voceren van de regering is zijn bevoegdheid en die van schepenen tezamen. Het bijeen-
roepen van de veertiendaagse rechtszittingen is daarentegen de exclusieve competentie 
van de drossaard; bij diens weigering of nalatigheid is de president-schepen daartoe ge-
houden, dit om de behandeling van de justitie niet te belemmeren. Met de justitie zelf 
mag (3) de schout zich niet bemoeien; na het openen van de zitting en een vermaan aan 
de schepenen om “goet, cort en onvertogen” recht aan eenieder te verschaffen, verlaat 
hij terstond die bijeenkomst (5). 8 Bevestigt  de handeling, waartoe de schout bij uitstek 
bevoegd is, namelijk die van de beëdiging van de schepenen. 17 Sluit de schout uit van 
de invordering van de landsbelastingen, terwijl 39 hetzelfde doet ten aanzien van de ge-
meentelijke belastingen en inkomsten. 27 Ontzegt hem in het kader van belastingbeta-
ling elke vorm van vrijdom. 55 Legt hem een met de raad en rentmeester-generaal der 
domeinen te delen toezicht op de uitvoering van het reglement op. Overtreders dienen 
bij parate executie door hen beiden tezamen te worden beboet.

Asten 1719 spreekt in 6 in het kader van verschillende vergoedingen, derhalve slechts 
in afgeleide zin, over onder meer de jaarlijkse beëdiging van de borgemeesters door de 
drossaard. 

Oisterwijk 1721 zet, zij het met plaatselijke verschillen, de lijn uit Moergestel 1713 voort. 
1 Rekent de schout, in dit reglement ook “hooftschout” genoemd, of diens stadhouder 
tot zelfstandig lid van de lokale regering. De bevoegdheid om de vergaderingen van de 
regering bijeen te roepen deelt hij met de president-schepen en een van de borgemees-
ters (2). Hij is betrokken bij de dagelijkse politie (3). Van de behandeling van de justitie 
is hij daarentegen pertinent uitgesloten (3), zij het dat hij wel de veertiendaagse bank 
spant (en bij zijn afwezigheid de president-schepen) (4). In de bestuursvergaderingen 

1199  Zie over de volledige samenstelling van dit bestuur deze bepaling zelf, 10.2.15.
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ziet hij toe, dat deze ordelijk verlopen, men elkaar niet beledigt en zich van handgemeen 
onthoudt (65). Elke bemoeienis met het beheer van de gemeentelijke financiën (22) en 
het incasso van de landsbelastingen (35) is hem verboden. 41 Verbiedt hem in de belas-
tingen elke vorm van vrijdom. Voorts is hij belast met de beëdiging van de twaalf ge-
committeerden uit de gehuchten (1) en, op voordracht van de zittende schepenen, die 
van de nieuwe schepenen (8). Met de schepenen en een vertegenwoordiging van de ge-
committeerden stelt hij twee borgemeesters (9) en een collecteur van onderscheidenlijk 
de verpondingen en beden aan (10). Om de twee jaar beëdigt hij in het bijzijn van de 
schepenen twee, vanuit het wollenambacht zelf voorgedragen nieuwe dekens. Met sche-
penen en de gecommitteerden worden om de vier jaar vier keurmeesters en vijf zetters 
aangesteld en door hem beëdigd (63). 

Bladel 1724 is ten opzichte van de schout nogal geserreerd: 19 Verbiedt hem feitelijke 
bemoeienis met zowel de invordering van de lands- als de gemeentelijke belastingen.  

Nieuwkuijk 1726, alhoewel minder uitvoerig dan Oisterwijk 1721, treedt voor wat de 
positie en primaire bevoegdheden van de schout wel in het spoor van dat reglement. 
Naast de schepenen en de borgemeesters is hij lid van de regering (5). Hij dan wel zijn 
stadhouder roepen haar vergaderingen bijeen (bij weigering geschiedt dit door de pre-
sident-schepen en borgemeesters) (22) en hij ziet (en bij zijn afwezigheid de president-
schepen) toe op de orde tijdens de vergaderingen op een vergelijkbare manier als in 
Oisterwijk 1721/65. 4 Ontzegt hem zich te onthouden van bemoeienis met de invordering 
en het beheer van de gemeentelijke belastingen. De jaarlijkse beëdiging van de schepe-
nen is zijn exclusieve domein (1).Er geldt een bijzondere regeling voor zijn traktement 
(18). 

Van de voorafgaande reglementen zijn Moergestel 1713 en Oisterwijk 1721 vooral aan te 
merken als  kenbron voor de twee nog volgende (Tilburg/1732 en Eersel, Duizel en Steen-
sel/1767). Kleine nuances daargelaten, zijn de hierin ten aanzien van de drossaard (Til-
burg) of schout (Eersel c.a.) opgenomen voorzieningen rechtstreeks tot deze herleidbaar. 
Het laat zien dat hun formele bestuurlijke positie min of meer is gestabiliseerd.

Tilburg 1732/1 laat de drossaard de nieuwe schepenen en 6 de borgemeesters, zetters, ge-
zworenen, kerk- en armmeesters installeren en beëdigen.1200 5 Sluit hem uit van de af-
doening van de justitie en de dagelijkse politie. Wel wordt de veertiendaagse bank door 
hem (en bij zijn afwezigheid door de president-schepen) openbaar aangekondigd en ge-
spannen (7-8). Na opening van de zitting en een vermaan tot een efficiënte rechtstoede-
ling, verlaat hij deze terstond als de te behandelen criminele of civiele zaken zijn “officie” 

1200  Na armmeesters staat: “et cetera”, zodat deze ook geldt voor andere, niet met name genoemde func-
tionarissen.
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raken. Ook de bestuursvergaderingen worden door hem, met medeweten van de sche-
penen, geconvoceerd (23), hij woont deze bijeenkomsten, die iedere week op maandag 
en zaterdag worden gehouden, steeds bij (10-11).  12 Gelast hem (en bij zijn absentie de 
president) de orde tijdens de vergaderingen, vooral in geval van onheuse uitlatingen je-
gens elkaar, te bewaren en te beboeten. In het kader van zijn vaste salariëring worden 
(66) deze en andere (elders in het reglement benoemde meer specifieke) taken nogmaals 
benoemd.1201 Als aparte opdracht geldt in 29 de opsporing van landlopers, vagebonden, 
gauwdieven, geweldplegers en schelmen.1202 Elke vorm van belastingvrijdom is hem ver-
boden (35).1203  Ook mag hij zich niet (20) met het incasso en het beheer van gemeentebe-
lastingen en andere  inkomsten bemoeien.1204 Het Reglement op de politieke reformatie 
(1660) dient (60) hem tot richtlijn.  

Eersel c.a. 1767 ten slotte bevestigt in 1 het nominatierecht van de schout ten aanzien 
van de schepenen en in 2 diens bevoegdheid om in plaats van schepenen te vervangen 
een of meer schepenen te handhaven. Ook hun beëdiging vindt door de schout plaats 
(3). Verder benoemt hij voor Eersel de vier rekenmannen en de twee zetters, voor Dui-
zel twee rekenmannen en twee zetters en voor Steensel één rekenmeester en één zet-
ter (steeds met een rooster van aftreden). Ten aanzien van Steensel verkiest hij ook één 
borgemeester uit een dubbele voordracht van de regenten (10). Hij is tezamen met de 
schepenen exclusief betrokken bij de afdoening van de justitie en van de dagelijkse po-
litie, waarbij hij (of bij zijn absentie de oudste schepen) bij het staken der stemmen de 
beslissende stem heeft (4). 5 Stelt daarentegen, dat hij in de zaken van justitie “absolu-
te” geen stem heeft; in de politie-aangelegenheden heeft hij steeds een stem, behalve in 
gevallen dat een boete moet worden vastgesteld: dan mag hij daarover alleen adviseren, 
maar moet daarna op dit punt de beraadslaging verlaten. De schout spant de veertien-
daagse bank in de naam van de Staten Generaal als hertogen van Brabant en maant de 
schepenen tot een vlotte afdoening van zaken. In zaken waarin hij partij is verlaat hij de 

1201  Deze betreffen: betrokkenheid bij het afhoren en sluiten van alle rekeningen (borgemeesters, verpon-
ding, beden, gemene middelen, kerk en armen), aanwezig zijn bij de taxatie en vaststelling van alle (hef )
boeken, aanwezigheid bij aanbestedingen en verpachtingen, voeren van schouwen, beleggen van en assiste-
ren bij de rechtsdagen, de verandering en beëdiging van de schepenen, ontvangers, borgemeesters, kerk- en 
armmeesters, zetters, collecteurs, gezworenen en andere, niet met name genoemde regenten en dienend per-
soneel, assisteren bij het publiceren van de landsplakkaten, resoluties en ordonnanties, het controleren van 
de ijk en de pegel van de brouwketels, de controles bij herbergiers en tappers, het convoceren en assisteren 
van de bestuurlijke vergaderingen en het concipiëren van brieven. Verder worden zijn dienstreizen naar de 
stad en Meierij van ’s-Hertogenbosch en naar Breda en haar Baronie genoemd. 
1202  Bij deze taak laat hij zich bijstaan door de vorsters, schutters en bedelvoogden, terwijl bij arrest en 
opsluiting de kapiteins met hun manschappen uit de verschillende gehuchten desgevraagd assisteren. 
1203  In 36 geldt, behoudens voor arme personen, nog in algemene zin, dus ook voor de drossaard, een 
verbod op vrijdom ten aanzien van de betaling van het hoofdgeld. 
1204  Anders dan in Moergestel 1713/17 en Oisterwijk 1721/35 ontbreekt in Tilburg 1732 een bepaling met een 
dergelijk verbod ten aanzien van de invordering van de landsbelastingen.
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zitting (7). Ook convoceert hij (bij zijn afwezigheid de president-schepen) alle bestuurs-
vergaderingen en bewaakt de orde tijdens die vergaderingen (13).1205 65 Verbiedt hem als 
substituut secretaris te functioneren. 23 Ontzegt hem bemoeienis met de invordering 
en het beheer van zowel de lands als dorpsbelastingen. 25 Herhaalt dit nog eens voor de 
gelden, die onder het beheer van de borgemeesters staan. 70 Maant de schout het Re-
glement op de politieke reformatie (1660) en dat voor de kerk- en armmeesters (1700) 
stipt na te komen. Ten slotte bepaalt 80, dat bij terugtreden of overlijden van de schout 
of diens stadhouder gedurende de tijd van de vacature deze functie door de president-
schepen wordt waargenomen. 

6.4.2.1.3 De schepenen
Eerder in dit hoofdstuk is de functie van de schepenen1206 bij de zorgterreinen justitie, 
politie en financiën geschetst. Dit geldt ook de manier waarop de resultante daarvan in 
de dorpsreglementen is waar te nemen. Voor zover de reglementen daartoe nog verder 
aanleiding geven, wordt dat hierna nog benoemd. Dit laatste betreft onder meer de or-
ganisatorische structuur waarbinnen de schepenen bij het plaatselijk bestuur betrokken 
zijn. Hun betrokkenheid bij afzonderlijke bestuurshandelingen zelf wordt steeds bij de 
specifieke beschrijving van die handelingen geduid. De navolgende analyse van de re-
glementen heeft daarom vooral betrekking op de aanstelling van de schepenen en direct 
daarmee samenhangende zaken van meer algemene aard. 

Oisterwijk 1609/1, de direct na aanvang van het Twaalfjarig bestand tot stand gekomen 
regeling, verplicht de zittende schepenen de schout drie tot vier dagen vóór het eerste 
jaargeding (dat na Driekoningen - 6 januari - wordt gehouden) een lijst van zeven ge-
schikte kandidaat schepenen te overhandigen. Drie van die voorgedragenen mag hij 
door eigen kandidaten vervangen, waarbij óók voor hem  geldt, dat hij enkel katholie-
ken mag benoemen. 

Oirschot 1654, dat een langdurige controverse tussen de plaatselijke regeerders en de scha-
theffers uit de gehuchten definitief tracht te beslechten heeft alleen oog op de hoofdlij-
nen van de organisatie van het lokale bestuur en de daarbij behorende competenties. In 
3 wordt bevestigd, dat het bestuur in principe alleen de schepenen, gezworenen, raads-
mannen, kerk- en armmeesters met uitsluiting van verder iedereen toekomt.

Hierna duurt het tot 1662 aleer in de meeromvattende regeling van een reglement de 
aanstelling van schepenen weer aan de orde komt. Eersel, Duizel en Steensel 1662/1 beves-

1205  Deze bepaling spreekt overigens alleen over de stadhouder van de kwartierschout.
1206  Zie voor een meer algemene omschrijving van deze functie ook 2.4.3.
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tigt als “van outs”, dat de schepenbank uit zeven schepenen bestaat: drie uit Eersel, twee 
uit Duizel en Steensel elk. 2 En 3 Stellen een rooster van aftreden: het ene jaar treden 
twee schepenen uit Eersel en uit Duizel en Steensel ieder één schepen, het volgende jaar 
uit alle drie dorpen ieder één schepen terug. In een aanvulling van oktober 1662 worden 
aan de benoeming kwalificaties toegevoegd: men dient voldoende geschikt te zijn, ten-
minste tot f 500 in grond, huizen of andere kenbare goederen gegoed en bij voorkeur 
gereformeerd. 7 Regelt de competentie: in de plaatselijke rechtspraak zijn zij exclusief 
bevoegd, in bestuurlijke zaken delen zij de competentie met de achtmannen, terwijl zij 
zich ook hebben te verstaan met het gevoelen van de geërfden, dat voor de belangrijke 
aangelegenheden in een overleg met de verstandigste en meest gegoede personen wordt 
gematerialiseerd. 

Oirschot 1662/1 plaatst de schepenen binnen het grotere geheel van de plaatselijke rege-
ring, bestaande uit zeven schepenen, zeven gezworenen, zeven raadsmannen, twee kerk- 
en drie armmeesters, aan wie “gelijck van oudts” exclusief alle bestuurlijke bevoegdheid 
competeert. De eerste drie functies rouleren onderling: men is één jaar schepen, daarna 
voor eenzelfde tijdvak gezworene respectievelijk raadsman. 2 Waarborgt hen een levens-
lange benoeming, tenzij de competente rechter hen wegens “infaemerende oorsaecken” 
uit hun ambt ontzet. 3 Zoekt een binding met de plaatselijke bevolking door de ver-
schillende bestuursfunctie in een vaste verdeelsleutel over de zeven gehuchten van Oir-
schot.1207 4 Werkt die binding verder uit in een voordrachtsrecht van de gehuchten: bij 
elke aan een gehucht toegewezen functie kandideert dat gehucht drie personen uit zijn 
midden, die daartoe geschikt zijn, minimaal f 1000 gegoed en bij voorkeur van de gere-
formeerde religie.1208 Oirschot 1664/1-4 bevestigen de opzet van deze bestuursstructuur, zij 
het dat deze nader wordt ingevuld. De benoeming van de ambtsdragers komt exclusief 
en alternerend bij de beide halfheren van de vrijheid - de Staten Generaal en een parti-
culiere heer - te liggen, terwijl een radicale streep door elke vorm van inspraak van de 
gehuchten wordt gezet. Wat behouden blijft is, mits “soo veel doenlijck”, de geografische 
verdeelsleutel van alle bestuursfuncties over de verschillende gehuchten. De ambtster-
mijn voor schepenen, gezworenen en raadsmannen wordt voor een eerste periode op zes 
jaar gezet, waarbinnen men tweemaal in de volgorde van schepen, gezworene en raads-
man steeds na één jaar van functie wisselt. Daarna wordt de ambtsperiode drie jaar met 
ook een jaarlijkse functiewisseling. Het benoemingsrecht van beide halfheren wordt in 

1207  Als concrete argumentatie wordt gebezigd: om onlusten en onderlinge afgunst te voorkomen en te 
verzekeren dat iedereen in de gehuchten volkomen kennis heeft van en daardoor gerustgesteld wordt over 
de afdoening van bestuurlijke aangelegenheden, vooral die op het terrein van de belastingen. Zie voor die 
geografische verdeelsleutel 9.2.18.
1208  Die voordracht wordt alleen gedaan aan de drie eerste leden van de regering, de schepenen, gezwo-
renen en raadsmannen. Na hun akkoord wordt uit de voordracht door degenen, die daartoe “als van oudts” 
bevoegd zijn,  een nieuwe functionaris gekozen. 
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een strak schema vastgelegd, waarbij hen de keuze openstaat om zittende schepenen te 
continueren dan wel nieuwe te benoemen.1209 De kwalificatie voor een benoeming wordt 
teruggebracht tot de eis van een gegoedheid van minimaal f 500 en de voorkeur voor ge-
reformeerden. 

Bergeijk 1662 noemt de schepenstoel als zodanig niet, maar laat de schepenen in on-
der meer 6 en 7 bestuurlijke bevoegdheden delen met de nieuw ingestelde tienmannen. 
Hoogeloon 1662/3 bevestigt de samenstelling van de dingbank met drie schepenen uit 
Hoogeloon (uit elk der drie gehuchten één schepen) en de overige uit Hapert en Cas-
teren.1210 De schepenen uit Hoogeloon worden (3) jaarlijks door de schout benoemd 
op voordracht door de zesmannen van drie daartoe geschikte, minimaal tot f 500 ge-
goede en bij voorkeur gereformeerde personen. Jaarlijks treedt (4) één der drie schepe-
nen terug; zijn opvolger dient uit hetzelfde gehucht afkomstig te zijn.1211 Het ambtsjaar 
vangt aan op 1 oktober. De schepenen delen (1) veel van hun bestuurlijke taken met de 
zesmannen. Nistelrode 1663/1 beperkt allereerst de ambtstermijn van de schepenen, die 
steeds op 1 oktober aanvangt, tot twee achtereenvolgende jaren. In die periode treden 
het ene jaar vier, het andere jaar drie schepenen terug. Kandidaten worden in een dub-
beltal door de zittende schepenen en achtmannen voorgedragen, waaruit de officier een 
persoon benoemt, rekening houdend met diens geschiktheid, gegoedheid en gedrag en 
met voorkeur voor gereformeerden. 4 En 5 leggen de bestuurlijke verantwoordelijkheid 
ongedeeld in handen van schepenen en achtmannen tezamen. Maren 1664/1-2 volgen 
goeddeels de opzet van Nistelrode 1663: een ambtstermijn van twee jaar, met om het jaar 
een verandering van vier dan wel drie schepenen. Nieuwe schepenen worden op voor-
dracht in dubbeltal van de zittende door de schout, rekening houdend met vergelijkbare 
kwalificaties als in Nistelrode 1663, benoemd. Ook zij (3) delen hun bestuurlijke bevoegd-
heden met de achtmannen. Absentie bij de gespannen vierschaar, behoudens bij ziekte 
of een andere “wettige” oorzaak, wordt ter beoordeling van de andere schepenen beboet 
met een pond payement (15) en absentie bij het afhoren van de rekeningen met vier 

1209  De Staten Generaal benoemen voor de eerste keer een president-schepen, drie andere schepenen, 
drie gezworenen, drie raadsmannen, één kerk- en twee armmeesters. De halfheer van particuliere huize be-
noemt de overige functionarissen. In de volgende periode wisselen de halfheren van positie.   
De ambtsperiode van de kerk- en armmeesters wordt vastgesteld op respectievelijk twee en drie jaar, waarbij 
jaarlijks een van hen terugtreedt en een opvolger wordt benoemd. Ook hiervoor geldt (binnen de periode 
van ook aanvankelijk zes, nadien drie jaar) een nauwkeurig schema ten aanzien van de benoemingsbevoegd-
heid van de halfheren. 
1210  In deze bepaling wordt het aantal schepenen te Hapert onderscheidenlijk Casteren niet vermeld. De 
Tegenwoordige Staat (1740), 86 noemt op een totaal van zeven schepenen voor de gezamenlijke dingbank 
in afwijking van het reglement twee schepenen voor Hoogeloon, drie voor Hapert en twee voor (Hoog-)
Casteren.   
1211  Als eerste wordt de voor het gehucht Het Dorp aangestelde schepen vervangen.
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pond payement (14).1212 Breugel 1671/1 bevestigt allereerst de samenstelling van de ding-
bank: drie schepenen uit Breugel en vier uit Son, in haar primaire taak, te weten het ad-
ministreren van de justitie. 4 En nader gespecificeerd 8 en 9 laten de Breugelse schepenen 
de bestuurlijke taken onverkort samen met de vijfmannen uitoefenen.

Na in 1 in algemene zin te hebben vastgesteld dat de zeven schepenen  jaarlijks “als van 
outs” worden veranderd en in 4 de benoemingsvereisten (geschiktheid voor de functie, 
gegoed tot tenminste f 300, bij voorkeur gereformeerd, geen benoeming van broers of 
direct aangehuwden tezamen) te hebben benoemd, werkt Waalwijk 1681 de bestuurs-
structuur, waarin de schepenen samen met de borgemeesters en achtmannen participe-
ren gedetailleerd uit. Het onderscheidt een drietal categorieën van concreet benoemde 
bestuurlijke aangelegenheden. In de eerste participeren (8-15) de drie gremia gelijkelijk 
(met meerderheid van stemmen).1213 De tweede categorie (16-19), waarbij met uitsluiting 
van de achtmannen alleen de schepenen en borgemeesters betrokken zijn, behelst zaken 
met een overwegend uitvoerend karakter.1214 Als laatste categorie behandelt 20 de uit-
sluitend aan schepenen voorbehouden rechtspraak, alsmede de aanstelling van voogden 
over wezen en de afdoening van hun rekeningen.1215 Dit bestuursstelsel is echter slechts 
van korte duur. De Staten Generaal vernietigen in Waalwijk 1682/14 het reglement van 
1681. Het nieuwe reglement, dat daarvoor in de plaats komt - in feite een renovatie van 
het reglement van 1663 - , stelt dat het slechts ter aanvulling dient op wat “bij t’oude ge-
bruick” al gangbaar is.1216 Onder dat “gebruijck” valt het gehele bestuurlijke stelsel, waar-
in geen plaats meer is voor achtmannen waardoor de noodzaak tot differentiatie in de 
toewijzing van bestuurlijke zaken vervalt.

Heesch 1691/31 kent een schepenstoel van zeven personen. Om het jaar worden drie on-
derscheidenlijk vier schepenen door nieuwe, bij voorkeur gereformeerden, vervangen. 18 
Bevestigt hun exclusieve competentie ten aanzien van de plaatselijke rechtspraak.  Voor 
bestuurlijke zaken introduceert het reglement de zesmannen, maar werkt hun compe-

1212  De laatste boete geldt ook de afwezigheid van de raadsmannen en de secretaris. Een pond payement  
staat gelijk aan zeven stuivers (mededeling van dr. A.C.M. Kappelhof ).
1213  Deze betreffen (details daargelaten) onderscheidenlijk de voorbereiding van buitengewone reële en 
personele omslagen, het opnemen en sluiten van de gemeenterekeningen, het voeren van processen, op-
drachten tot buitengewone bezendingen, vereringen van derden (vanaf f 25), het aangaan van leningen en 
de inkwartiering van militairen.
1214  Het gaat dan om de openbare aanbesteding van de heffing van (niet nader gespecificeerde) belastin-
gen en omslagen, de aanbesteding van nieuwe en reparatie van bestaande openbare werken en het voeren 
van de schouw.   
1215  De exclusiviteit van de schepenen is niet nominatim in deze bepaling opgenomen (hierin wordt 
slechts aan een “van outs” gerefereerd), maar is af te leiden uit derzelver genese. Zie hierover 9.2.29. 
1216  Zie hierover 8.6.4 en 9.2.29.
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tentie in samenhang met de schepenen, anders dan in eerdere “staatse” reglementen, 
niet in algemene zin, maar enkel op het niveau van concrete bestuurshandelingen uit.1217 
Hilvarenbeek 1699/1700 stelt voor de schepenen (28-29) de onverenigbaarheid ten aan-
zien van andere plaatselijke functies op het gebied van belastinginning en rekenplich-
tigheid, ontzegt het schepenambt aan de schouten, hun stadhouders, alsmede aan alle 
andere ambtsdragers met een aan de schepenen rekenplichtige verantwoording, kosters 
en schoolmeesters1218 en verbiedt (30 en 32) het gelijktijdige schepenambt binnen directe 
familierelaties (31).1219 Indirect verwijst 33 naar de exclusieve schepenfunctie ten aanzien 
van de rechtspraak. Daarentegen wordt in algemene zin niets gezegd over de bestuurs-
structuur, waarbinnen de schepenen met anderen, in het bijzonder de twaalf gecommit-
teerden uit de bevolking, werkzaam zijn. Dit geschiedt wel op het concrete niveau van 
de betrokkenheid van die representanten bij bestuurlijke handelingen.1220 

Oss 1700/1 plaatst de schepenen als zelfstandig lid naast de overige leden van het plaatselijk 
bestuur.1221 18 Handelt indirect over de exclusie justitiefunctie van de schepenen. Moergestel 
1713/1 kiest voor een zelfde opzet als Oss 1700/1 door de schepenen als afzonderlijk lid gelijk-
waardig naast de andere leden van de regering te plaatsen .1222 3 Reserveert de justitie en de 
dagelijkse politie exclusief aan de schepenen. 8 Gelast tot de jaarlijkse vernieuwing of con-
tinuatie van de schepenstoel, steeds te effectueren op nieuwjaarsdag dan wel uiterlijk vóór 
eind januari. Geschiedt dit niet, dan worden de zittende schepenen voor een jaar gecon-
tinueerd. 9 telt, dat bij die verandering in ieder geval twee schepenen (“de vreedsaamste, 
bequaamste en meeste kennisse van saaken hebbende”) aanblijven.  10 Regelt vervanging 
in geval een schepen binnen een half jaar na zijn ambtsaanvaarding overlijdt; in dat geval 
wordt binnen één maand of uiterlijk zes weken een opvolger benoemd en beëdigd. Het 
‘heerlijke’ Asten 1719/3 wijdt als prerogatief van de heer geen expliciete bepaling aan de aan-
stelling van de schepenen. In 3 wordt indirect aan het “corpus der schepenen” of “collegie 
(van schepenen)” als enige en hoogste bestuursorgaan gerefereerd.

1217  Zie de opgave dienaangaande in 6.4.2.1.8.
1218  Voor de twee laatsten wordt daarbij gerefereerd aan het Schoolreglement (1655). Zie over dit regle-
ment 3.3.3.
1219  Met name: de inning van de verponding, de beden en andere dorpslasten, het bepalen van de door 
inwoners verschuldigde belastingaanslagen, alsmede het beheer van geld en goed van de kerk en armen. Als 
familierelaties worden genoemd: vader en zoon, alsmede (aangehuwde) broers. Zie over deze onverenigbaar-
heden nader 6.4.2.1.15.
1220  Zie hierover 6.4.2.1.8.
1221  Dat zijn: zeven schepenen, vijf gezworenen, vier borgemeesters, twee kerkmeesters en twee armmees-
ters, in totaal 20 personen. Dubbelfuncties in het bestuur zijn verboden. 
1222  Deze bepaling plaatst de schepenen als afzonderlijk (eerste) lid tussen de andere leden van het be-
stuur. De volledige samenstelling bestaat uit de drossaard, zeven schepenen, twee borgemeesters, één arm-
meester, één kerkmeester, vier zetters en vier raad- of rekenmannen, in totaal 20 personen. Dit geschiedt in 
de context van enkele in deze bepaling concreet beschreven bestuurshandelingen.
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Oisterwijk 1721 gaat voort in de lijn van Moergestel 1713. 1 Positioneert de schepenen 
in het kader van concrete bestuurshandelingen naast de overige leden van het plaatse-
lijk bestuur1223, terwijl 3 de justitie alleen aan de schepenen voorbehoudt. Anders dan 
in Moergestel 1713 behoort de dagelijkse politie echter tot het domein van de schout, de 
door hem daartoe aangewezen schepenen en gecommitteerden. Verder voorziet de be-
stuursstructuur naar gelang de aard van de bestuurlijke aangelegenheden in wisselende 
samenstellingen van deze drie actoren. De aanstelling van nieuwe schepenen geschiedt 
volgens 8 jaarlijks in september, waartoe de zittende schepenen de schout zo’n veertien 
dagen tevoren een voordracht van zeven geschikte kandidaten overleggen, die de schout 
vervolgens door de vorster ter beëdiging laat dagvaarden. Nieuwkuijk 1726/5 bevestigt de 
bestaande bestuurssamenstelling uit  schout, schepenen en borgemeesters. 1 Gebiedt de 
jaarlijkse verandering van de schepenstoel met beëdiging door de schout in januari, in 
ieder geval vóór 1 februari. 

Tilburg en Goirle 1732/1 laat het recht van de heer om jaarlijks vóór eind februari nieuwe 
schepenen te benoemen op zich in stand, maar verbindt daaraan een bindende, uiterlijk 
ieder jaar eind december in te dienen voordracht van drossaard, schepenen en secretaris 
van daartoe geschikte en bij voorkeur gereformeerde kandidaten.1224 De door de heer be-
noemde schepenen worden vervolgens binnen 14 dagen door de schout beëdigd. 2 Stelt, 
dat schepenen in plaats van te worden vervangen kunnen worden gecontinueerd. Blijft 
deze procedure achterwege, dan blijven de zittende schepenen automatisch nog een jaar 
in functie. 3 (Handhaving van twee meest ervaren schepenen)  en 4 (vervanging bij over-
lijden uiterlijk binnen één maand) zijn feitelijk een herhaling van Moergestell1713/9 en 10. 
Hetzelfde geldt in 5 voor het takenpakket van schepenen ten aanzien van de justitie en 
dagelijkse politie: dat komt overeen met Moergestel 1713/3, 6-7 en 10-11 geven een primair-
feitelijke invulling van de verschillende taken van de schepenen.

Eersel, Duizel en Steensel 1767/1-3 Ten slotte laten, naast vaste elementen, nieuwe 
ontwikkelingen zien. Allereerst wordt de kwantitatieve samenstelling vanuit de drie 
dorpen (3-2-2 schepenen) bevestigd. De schepenen worden door de kwartierschout 
in overeenstemming met artikel 13 van het Reglement op de politieke reformatie 
(1660), dat de voorkeur voor gereformeerden uitspreekt, aangesteld. Tot benoeming 
worden, onder verwijzing naar resoluties van de Raad van State, verschillende niet 
eerder in dit verband genoemde ambtsdragers uitgesloten of onder voorwaarden toe-

1223  Dat zijn: de kwartierschout of diens stadhouder, schepenen, borgemeesters, raadsmannen (zijnde de 
twee het laatst teruggetreden schepenen), kerk- en armmeester en dekens en zegelaars van het wollenam-
bacht, alsmede twaalf meest geschikte en gegoede ingezetenen, in totaal 32 personen.
1224  In 1761 wordt de dan zittende heer zonder wijziging van het reglement van deze dwingende voor-
dracht vrijgesteld. Zie hierover 9.2.26.
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gelaten.1225 Verder bevat deze bepaling een verwijzing naar een resolutie van de Staten 
Generaal van 20 oktober 1701, die stelt, dat schepenen allen vaste inwoners behoren 
te zijn en dus geen vreemdelingen of ingezetenen van ’s-Hertogenbosch of andere 
steden. Het is voor de eerste (en laatste) keer, dat dit besluit in een dorpsreglement 
wordt opgenomen.1226 Er is een jaarlijks en plaatsgebonden rooster van aftreden: het 
ene jaar voor de onderscheidenlijke dorpen in aantal 2-1-1, het daarop volgende jaar 
1-1-1, De schout heeft niettemin een Freies Ermessen om, om “pregnante redenen”, 
een of meer schepenen te handhaven. Het moment van de verandering van de wet 
blijft gefixeerd op het van ouds gebruikelijke, maar niet verder gespecificeerde tijd-
stip. De regeling bij vervanging in geval van overlijden is ten opzichte van eerdere 
reglementen enigszins gewijzigd: vervanging heeft plaats bij overlijden van een sche-
pen, tenzij dat overlijden  binnen drie maanden voor de verandering van de wet 
plaats heeft. Voorts wordt de schout verboden de schepenstoel tussentijds te wijzigen. 
4 Ten slotte kent de schout en de schepenen exclusief de competentie toe ten aanzien 
van de justitie en de dagelijkse politie. Er wordt hoofdelijk gestemd; bij het staken van 
de stemmen heeft de schout of bij diens afwezigheid de oudste schepen een beslis-
sende stem. 5 Nuanceert dat door de schout in justitiële zaken en ten aanzien van de 
politie bij het vaststellen van boeten alsnog spreek- en stemrecht te ontzeggen.1227 Het 
reglement bevat verder een veelheid van concrete uitwerkingen van deze primaire op-
zet van de competentietoedeling. Hiervoor wordt naar andere onderdelen van deze 
analyse verwezen. 

6.4.2.1.4 De borgemeesters 
De borgemeesters zijn door het plaatselijk bevoegde gezag aangestelde functionarissen, 
die belast zijn met het incasso en het beheer van de plaatselijke belastingmiddelen en 
aanvankelijk ook de door de landsoverheid geheven belastingen, de betaling van de ver-
plichte afdrachten en andere betalingen en het rekening en verantwoording afleggen 
over hun verrichtingen. Op hun werkterrein beschikken zij over een monopolie. In 1658 
komt naast hen een collecteur van de verpondingen ten lokale tonele. In 1709 wordt het 
hen door de Raad van State strikt verboden om nog enige bemoeienis te hebben met de 

1225  Dit betreft de pachter van de houtschat en onderrentmeesterschappen in de drie dorpen gedurende 
diens pachtperiode als de pachtsom meer dan f 20 bedraagt (met referte aan artikel 9 van de laatstelijk 7 fe-
bruari 1766 vernieuwde Ordonnantie op de houtschatten en onderrentmeesterschappen) de pachter van de 
novale tienden gedurende zijn pachtperiode (resolutie van de Raad van State van 23 april 1768) en de com-
miezen ter recherche, met de aantekening dat zij nimmer tot schepenen mogen worden benoemd, maar 
dat bij gebreke van voldoende gereformeerden (volgens de resolutie van de Staten Generaal van 27 januari 
1740) wel ontvangers, controleurs of commiezen en collecteurs van de konvooien en licenten mogen wor-
den verkozen.
1226  Zie voor de herkomst van dit besluit 9.3.2.
1227  Over de boetestelling mag hij wel voorafgaande aan de besloten zitting van de schepenen adviseren.
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inning van de landsbelastingen van welke aard dan ook. In 1736 kantelt dit weer als de 
Raad van State de mogelijkheid opent om zowel de lokale als de landsbelastingen door 
één functionaris, de generale collecteur te laten invorderen.1228

Oisterwijk 1609 is voor een substantieel deel gewijd aan de functie van de borgemees-
ters, hun taken en verantwoordelijkheden. 1 Stelt dat direct na de jaarlijkse verandering 
van de wet op het eerste jaargeding na Driekoningen schout en schepenen voor één jaar 
twee borgemeesters uit de meest daartoe geschikte en in de vrijheid wonende personen 
aanstellen, die vervolgens door de schout worden beëdigd. Na expiratie van hun termijn 
dienen zij (3) binnen drie, hooguit vier maanden hun rekeningen met alle bijlagen bij 
schepenen ter afdoening in te leveren. Op niet-nakomen hiervan staat een boete van f 
25, welke van acht tot acht dagen verdubbeld wordt.1229 4 Dicteert welke inkomsten de 
borgemeesters voortaan óók in de rekening behoren te verantwoorden1230, 5 Verbiedt 
hen daarentegen bepaalde onkosten in de rekening op te nemen1231, terwijl 6 hen juist 
gelast bepaalde kosten daarin alleen met toestemming van schout en schepenen te ver-
melden1232.

Ook Hilvarenbeek 1627, nadien bevestigd in 1649 en 1657, is grotendeels gewijd aan de 
taken van de borgemeesters en de daaraan gerelateerde functie van boekhouder. 1 be-
vestigt, dat volgens eerdere regelgeving door de schout, schepenen en andere beëdigde 
regenten drie borgemeesters voor steeds een half jaar worden aangesteld, die overeen-
komstig door de regering vastgestelde hefboeken de belastingen invorderen. Eén van de 
borgemeesters komt uit de Vrijthof, de twee andere bij toerbeurt uit de andere heerd-
gangen, waar de meest daartoe geschikte personen wonen. Niemand mag zich aan zo’n 
benoeming onttrekken, zelfs de gezworenen niet.  Daarnaast (2) wordt een boekhouder 
of controleur aangesteld, die alle uitgaven van de borgemeesters op juistheid controleert 
en daarvan een gespecificeerde boekhouding aanhoudt. Blijkens 4, dat zijn traktement 
regelt, is ook die functie al van ouder datum. De borgemeesters melden de boekhou-

1228  Zie voor een meer algemene omschrijving van deze functie 2.4.5.
1229  De boete komt voor de helft aan “hunne hoocheden” (Albrecht en Isabella als soeverein van de (Zui-
delijke) Nederlanden), de andere helft vloeit in de kas van de gemeente. De boete is bij parate executie te 
verhalen.   
1230  Hiertoe behoren onder meer: het poortergeld van nieuwe poorters, de cijnzen van de vrijheid, de 
grote en kleine beden, de opbrengst van de verpachting van de accijnzen van de vrijheid, alsmede van de 
verkoop of verhuur van de gemeentelijke moeren en van andere inkomsten die ter veiling staan, en - onder 
aftrek van de verteringskosten van de schepenen - de boetes van de schouw (die voor de helft aan de vrij-
heid vervallen).   
1231  Te weten hun verteringskosten tijdens de gewone gerechtsdagen met schout en schepenen.
1232  Met name de verteringskosten van militairen tijdens hun verblijf in een herberg. De uitbater ervan 
dient tevens zijn nota met een eed te bevestigen, dat deze naar waarheid is opgemaakt en dat erin geen an-
dere onkosten zijn opgenomen.
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der binnen acht dagen elke uitgave met kwitantie en kostenopgave. De boekhouder kan 
daarentegen de uitgaven in het kader van onder meer buitengewone omslagen, bezen-
dingen, het voeren van processen en het begunstigen van derden niet inboeken zonder 
begeleidende schriftelijke opdracht van schout en schepenen. Verder houdt hij bijzonder 
toezicht op oorlogsbetalingen (“uijtteringen”). Ook stelt hij (5), waar nodig in samen-
werking met de secretaris, ten behoeve van het afhoren ervan in tweevoud de borge-
meestersrekeningen op. Het wordt (6) hem verboden daarin uitgaven te vermelden, die 
niet in zijn boekhouding voorkomen. Daarentegen is het (7) de verantwoordelijkheid 
van de borgemeesters om binnen twee maanden na elk half jaar hun rekening te doen 
op de door de regering te bepalen dag en er voor te zorgen, dat de saldi van de hefboe-
ken volledig daarin worden verantwoord. 

Boxtel 1634/12 laat de oude borgemeesters als voorheen ontslaan en de nieuwe beëdigen 
tijdens de gemene waarheid en het jaargeding na Sint Maarten (11 november). Bij een 
enkele bestuurlijke beslissing, te weten het doen van de begunstiging van derden (1), zijn 
de borgemeesters naast de schout en schepenen op gelijke voet betrokken. Leningen mo-
gen zij na voorafgaande toestemming van de drossaard en schepenen aangaan voor de 
periode van één jaar (16).1233 Borgemeesters kunnen met anderen of alleen belast worden 
met bezendingen namens de gemeente (4), de betalingsgang naar de landskantoren vergt 
slechts de inzet van één borgemeester (9).1234

Zij zijn, zo is uit 15 te herleiden, de enigen, die met het incasso van de lokale belas-
tingen zijn belast. Dit artikel rekent de betaling van de dorpslasten, zoals die van onder 
meer de beden, imposten en contributies die tijdens hun termijn vervallen, tot uitslui-
tend hun verantwoordelijkheid. Van incassodifferentie over verschillende collecteurs is 
geen sprake. Ten slotte dienen de borgemeesters hun rekeningen veertien dagen vóór het 
vastgestelde tijdstip van het afhoren ervan over te geven aan de drossaard, schepenen en 
auditeurs (10).

Oirschot 1654, dat een langdurige controverse tussen de regeerders en de schatheffers 
beoogt af te sluiten, bevestigt op basis van het daartoe vigerende privilegie van 14831235 
kort en goed de positie van die heffers bij het plaatselijk bestuur. Zij hebben (5) het 
recht tot voordracht van een borgemeester of ontvanger generaal, die door de schepenen 
wordt benoemd en door de schout beëdigd. De schepenen mogen die voordracht echter 
afwijzen, waarna de schatheffers een nieuwe nominatie moeten doen; bij weigering of te 
lang uitstel mogen de schepenen zelf in die benoeming voorzien. De schatheffers hebben 
(4) geen andere inbreng in het plaatselijke bestuur dan het incasso van de dorpsbelastin-

1233  Deze behoren aan het einde van hun looptijd en buiten bezwaar van de gemeente te worden afgelost. 
1234  Dit volgt uit de strekking van deze bepaling, die stelt dat in dit geval de borgemeesters slechts voor 
één persoon ten laste van de gemeente reis- en vacatiegeld kunnen declareren. 
1235  Zie over de achtergrond van dit reglement nader 9.2.18.
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gen en dat over te dragen aan de borgemeester.1236 In 9 wordt nogmaals bevestigd, dat de 
schatheffers zich niet met andere bestuurszaken mogen bemoeien. 

Loon op Zand 1655/4 verplicht de borgemeesters als rendanten van de dorpsrekeningen 
“ofte andere die daer van sullen wesen” tot het inleveren van hun “notitien ende docu-
menten” bij de secretaris, die daaruit hun rekening samenstelt. 5 Verbiedt hen andere 
dan in het reglement toegestane onkostenvergoedingen te betalen; gebeurt dit toch, dan 
worden die posten ten laste van de borgemeesters geroyeerd. 7 Laat zien, dat de borge-
meesters met anderen betrokken zijn bij bezendingen tot betaling van landskantoren en, 
ruimer gesteld, tot de behartiging van ook andere noodzakelijke aangelegenheden.1237 

Boxtel 1657/23 verwijst voor de benoeming van de borgemeesters slechts naar de be-
staande gewoonte daaromtrent. 1661/23 en 1665/26 herhalen dit, maar voegen er aan toe, 
dat die gewoonte slechts geldt voor zover deze niet in strijd is met de dienaangaande 
(niet nader benoemde) resoluties van de Staten Generaal. De borgemeesters zijn direct 
betrokken bij enkele bestuurlijke beslissingen: het voeren van processen (1657/11, 1661/10 
en 1665/12) en het afvaardigingen van bezendingen (1657/12, 1661/11 en 1665/13). Zij kun-
nen met bezendingen namens de gemeente worden belast (1661/15, 1661/14 en 1665/16). 
Eén van hen is tezamen met de drossaard of bij diens afwezigheid een schepen vast lid 
van de deputatie naar de vergaderingen van de plattelandskamer of van het kwartier 
(1657/13, 1661/12 en 1665/14). Ook zijn twee borgemeesters vast lid van de deputatie naar 
de verpachting van de imposten (1657/ampliatie 3, 1661/26 en 1665/29). Voorts zijn zij ver-
plicht aanwezig op de lokale gemene waarheden en jaargedingen (1657/16).1238 

Betalingen mogen de borgemeesters, behoudens tot ten hoogste f 3, alleen doen op basis 
van een gespecificeerde nota en een betalingsopdracht van de drossaard en tenminste vier 
schepenen, die als bijlage bij hun rekening worden gevoegd (1657/9-10, 1661/9 en 1665/10-
11). Binnen drie maanden na expiratie van hun ambtstermijn dienen zij hun rekening ter 
afdoening in te dienen (1657/8, 1661/8 en 1665/9). Eénmaal per jaar nemen de borgemeesters 
met de rentmeesters en ontvangers van de landskantoren de staat van de betalingen op om 
te zien of er nog achterstallige schulden zijn (1657/ampliatie 2, 1661/25 en 1665/28).

Het aan Boxtel 1657 verwante Moergestel 1658 stelt ten aanzien van de benoeming van 
de borgemeesters  integriteit en gelijkheid voorop: 25 Verbiedt iedereen om dienaan-
gaande geschenken aan te nemen of te geven. 

1236  Dezelfde bepaling voorziet er in, dat de benoeming en opvolging van de schatheffers overeenkomstig 
het privilege van 1483 blijft geregeld. 
1237  Voor de gewezen borgemeesters heeft het reglement óók nog een taak in petto: de periodieke telling 
van inwoners en beesten voor het opstellen van de hefboeken voor het hoofdgeld en bestiaal geschiedt per 
gehucht door een schepen, vergezeld door een der borgemeesters van het voorafgaande jaar “als hebbende 
de beste kennisse van het getal der selver” en de vorster (8).     
1238  Deze bepaling ontbreekt in 1661/15 en 1665/17, waarin trouwens het aantal gemene waarheden en jaar-
gedingen op drie per jaar wordt gesteld. Hierin wordt enkel gesproken over de magistraat, waartoe, blijkens 
wat volgt, in dezen alleen de drossaard en schepenen worden gerekend.
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De borgemeester kan lid zijn van de deputatie naar de vergaderingen van de platte-
landskamer of van het kwartier (17). Omtrent hun ambtsvervulling ordonneert 11, dat 
de borgemeesters, behoudens bedragen tot maximum f 3, voor elke betaling moeten 
beschikken over een gespecificeerde kwitantie en een door de drossaard, schepenen en 
secretaris ondertekende betalingsopdracht.1239 Binnen drie tot vier maanden na de om-
mekomst van hun termijn dienen zij hun rekeningen ter afdoening gereed te hebben.

Tot dusverre zijn alleen reglementen van plaatsen met een ‘heerlijke’ signatuur aan de 
orde gekomen. In de eerste ‘staatse’ reglementen wordt echter ook voor de borgemees-
ters een substantiële plek ingeruimd.

Sint Oedenrode 1660 rekent in ampliatie 1661 de borgemeesters tezamen met de schepe-
nen en andere onder eed staande regeerders tot het eerste lid van de dorpsregering, die, 
met medezeggenschap van vertegenwoordigers van de ingezetenen, in een aantal gelimi-
teerde gevallen, tot alle bestuurshandelingen bevoegd is.1240 Zij zijn volledig verantwoor-
delijk voor de betalingen, die zij ten laste van de gemeente moeten voldoen. Nalatigheid 
komt voor hun privérekening (11). Omtrent de te boeken inkomsten vordert 28 hen de 
opbrengst van de exploitatie van de gemeint in de rekening te verantwoorden. 29 Regelt 
hun vergoeding (één stuiver per geïnde gulden). Breugel 1660/13 laat de borgemeesters 
door de schout beëdigen. 21 Stelt hun vergoeding vast op de voet van Sint Oedenrode 
1660. Het zwijgt over hun positie in het lokale bestuur. 8 Verbiedt schepenen, borge-
meester of anderen om derden ten laste van de gemeente te begunstigen.1241 Ook hun 
betalingsverplichting is (9) op gelijke wijze als in Sint Oedenrode geregeld. Over hun re-
kening wordt in de regeling van het afhoren en sluiten ervan opgemerkt (10-11), dat deze 
tijdens die procedure onder hen blijven berusten. 

Hilvarenbeek 1661/6 benoemt (zie ook hiervoor) drie borgemeesters, één uit de Vrijthof, 
de twee anderen uit de andere gehuchten “naer ouder usantie”. 9 Laat de borgemeesters 
en boekhouder de eed afleggen, dat zij alleen de wettige personele lasten invorderen en 
vooraf goedgekeurde betalingen  doen.1242 Debiteuren behoren door hen eerst tweemaal 
tot betaling te worden gemaand alvorens hun schuld door middel van parate executie 

1239  Aanvullend stellen 1661/17 en 1665/19, dat nota’s van herbergiers, die niet door de borgemeesters zijn 
geaccepteerd en afgerekend, niet ten laste van de borgemeestersrekening kunnen worden gebracht. 
1240  10 Is in dit verband het enige artikel, waarin de borgemeesters verder nominatim als regeringsorgaan 
worden genoemd: het gebiedt schepenen, borgemeesters en andere onder eed staande regeerders zonder in-
stemming van de gecommitteerden van de ingezetenen vereringen en verteringen aan derden te doen.
1241  De bepaling maakt op zich niet duidelijk of hier “schepenen, borgemeesters of anderen” als collectief 
bestuur dan wel als afzonderlijke organen zijn bedoeld.
1242  Onder die “wettige personele lasten” worden verstaan, de lasten volgens de berekening van het von-
nis van schepenen van ’s-Hertogenbosch van 1660 (zie hierover 9.2.11) en onder “vooraf goedgekeurde be-
talingen” de betalingen die per kwartaal in een vergadering ten raadhuize van de gecommitteerden van de 
ingezetenen door hen worden onderzocht en goedgekeurd.  
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kan worden ingevorderd (37). Voor wat betreft de inkomsten van de gemeint wordt (31) 
expliciet geëist, dat de exploitatieopbrengt ervan in hun rekening wordt verantwoord. 
Borgemeesters en boekhouder zijn het centrale betaalpunt: ieder die wat te vorderen 
heeft, dient dat binnen acht dagen bij hen te melden, op straffe van verlies van die vor-
dering (8). Hun betalingsverplichting aan de landskantoren is op gelijke wijze als in Sint 
Oedenrode 1660 voorzien (14).  

Van Son 1662 - de integrale tekst hiervan is niet getraceerd - is slechts bekend, dat 38 een 
maximum stelt aan de verteringskosten bij de wisseling van de borgemeesters.

Schijndel 1662(S) en Veghel 1662(V) delen een aantal bepalingen. S/6 en V/8 verbieden 
onder meer de borgemeesters derden op kosten van de gemeente te begunstigen, om-
dat dat in strijd is met (niet nader genoemde) besluiten van de Staten Generaal. S/7 en 
V/9 schrijven voor, dat de borgemeesters hun betalingen voor het hen toegekende salaris 
verrichten; de kosten bij wanbetaling komen voor eigen rekening. S/21 en V/19 stellen 
dat salaris vast. Daarnaast bevatten beide reglementen ook niet-reciproque bepalingen. 
S/13 benoemt de beëdiging van de  borgemeesters door de schout. S/29 indiceert hen als 
centraal betaalpunt, terwijl S/32 het tweemaal aanmanen-gebod bevat. V/27 houdt “naer 
ouder gewoonte” vast aan de dag waarop jaarlijks de borgemeesters worden gekozen, 
zondag na Lichtmis (2 februari) en schrijft daartoe de procedure voor.1243 

Eersel, Duizel en Steensel 1662/7 laat de borgemeesters benoemen door de schepenen 
en de achtmannen. 18 Spreekt bovendien expliciet over een jaarlijkse benoeming van 
een borgemeester voor de inning van de beden en de afdracht daarvan aan het desbe-
treffende landskantoor. 21 Laat voor het incasso van de omslag ten behoeve van de ren-
tebetaling op uitstaande schulden de keuze tussen het toewijzen van deze taak aan de 
borgemeesters of aan een aparte “renthierbeurder”. Voor andere betalingen dan die aan 
de landskantoren hebben (19) de borgemeesters het fiat van de regeerders nodig, bij bui-
tengewone uitgaven zelfs een door hen allen ondertekende schriftelijke toestemming. 20 
Eist dat bij de eerste betaling aan de landskantoren de nieuwe borgemeester vergezeld 
wordt door “den ouden”, die dan ook gezamenlijk de stand van de betalingen aldaar op-
nemen en aan de regeerders bekendmaken. Blijkt er een betalingstekort over het voor-
afgaande jaar, dan wordt dat door de oude borgemeester alsnog betaald. 29 Completeert 
deze regeling: borgemeesters dienen al hun betalingen op basis van de hen in 46 toege-
kende vergoeding en buiten bezwaar van de gemeente te verrichten; de kosten van nala-
tigheid zijn voor hun privérekening.  

Oirschot 1662/11 handhaaft het getrapte benoemingssysteem voor het incasso van de be-

1243  In totaal worden twaalf personen, van wie vier door de vertrekkende borgemeesters, vier door de 
twaalf mannen en vier door de schepenen gekandideerd. De schout benoemt uit deze kandidaten één per-
soon en de schepenen, vertrekkende borgemeesters en twaalfmannen ook ieder één persoon.
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den èn de “ghemeene dorpspenningen”: ieder der acht gehuchten kiest jaarlijks een eigen 
schatheffer of achtman, die tezamen uit hun kring een borgemeester aanstellen. 1664 II/3-5 
beperkt daarentegen de functie van de schatheffer tot alleen de invordering van de loka-
le belastingen. De borgemeester is, met uitzondering van dat van de verponding en be-
den, tevens belast met het beheer van de ontvangst van alle andere belastingheffingen. Elk 
kwartaal verantwoordt hij de stand van inkomsten en uitgaven aan het plaatselijke bestuur 
en overhandigt het een overzicht van de toegestane, maar nog niet gerealiseerde betalin-
gen, zodat het bestuur daarmede bij verdere betaalopdrachten rekening kan houden. Bin-
nen zes weken na expiratie van zijn termijn levert (1662/13, 1664 II/6) de borgemeester een 
afsluitende rekening bij de regenten in. De vergoeding van schatheffers en borgemeester 
wordt benoemd in 1662/15, 1664 II/7. De financiële schade van nalatigheid bij het verrich-
ten van noodzakelijke betalingen komt (1662/14) voor hun privérekening.1244  Net zoals de 
regeerders is het de borgemeesters1245 verboden om voor rekening van de gemeente derden 
te begunstigen (1662/24, 1664 II, 14). Parate executie bij het incasso mag pas na de debiteur 
eerst een- of tweemaal civiel te hebben gemaand (1662/43, 1664 II/32).

Als ‘jaargang 1663’ komen ‘staatse’ reglementen (Bergeijk(B), Hoogeloon(H), Nistelrode(N) 
en Maren(M)) tot stand die op de voornoemde reglementen voortbouwen en daarom 
deels daaraan gelijk zijn, maar daarnaast ook  eigen, specifieke bepalingen bevatten. De 
verschillende gemeenschappelijke bepalingen zijn:
- buiten de betalingen aan de landskantoren vergen andere uitgaven steeds het fiat van 

de regeerders en in geval van buitengewone uitgaven een schriftelijk door hen allen 
ondertekend consent (B 12, N 15). M 17 kent dezelfde regeling, maar maakt geen on-
derscheid tussen normale en buitengewone uitgaven. 

- bij hun eerste betaling aan de landskantoren, worden de nieuwe borgemeesters steeds 
vergezeld door de vorige om de stand van de betalingen op te nemen en die aan de re-
geerders over te leveren; een tekort over het voorafgaande jaar dient door de gewezen 
borgemeesters alsnog te worden betaald (B 13, H 30, N 14 en 36). M 16 kent een verge-
lijkbare voorziening, maar laat de vertrekkende borgemeester bij diens laatste betaling 
aan de landskantoren vergezellen door de nieuwe. 

- de borgemeesters verrichten hun werkzaamheden tegen de van ouds gebruikelijke ver-
goeding. Zij hebben te voldoen  aan hun betalingsverplichtingen zonder dat de ge-
meente daarvan enige schade ondervindt; de kosten van nalatigheid komen voor hun 
privérekening (B21, 33 en 43, H7, N13).

1244  Deze bepaling komt niet voor in Oirschot 1664 II.
1245  Volgens deze bepaling geldt dit verbod voor schepenen, borgemeesters (meervoud!) en anderen. Er 
is in werkelijkheid  slechts sprake van één, door de acht schatheffers te kiezen, borgemeester. De hier be-
doelde zinssnede is gelijk aan vergelijkbare passages in andere reglementen, zodat het waarschijnlijk is, dat 
hier sprake is van een onbedachtzame tekstontlening, die niet aan de specifieke situatie in loco is aangepast.
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- borgemeesters mogen niemand in parate executie betrekken zonder hem tevoren twee-
maal “minnelijck” of “civilijck” te hebben gemaand (B39, H16, N46, M44).1246

Specifieke bepalingen voor Bergeijk 1663 zijn: de borgemeesters worden jaarlijks be-
noemd door de schepenen en de tien raadsmannen (6, 12), een borgemeester kan ook 
worden belast met het jaarlijkse incasso van de omslag ten behoeve van de rentebetaling 
op uitstaande dorpsleningen (14). Borgemeesters is in het kader van een algemeen ver-
bod het vervullen van een tweede functie verboden (41). Voor Hoogeloon 1663 is alleen 18, 
dat borgemeesters verbiedt derden te begunstigen, specifiek. Nistelrode 1663/4 juncto 44 
laat de borgemeesters jaarlijks op de eerste zondag na 1 oktober aanstellen door de sche-
penen en acht raadsmannen; behoudens aan de landskantoren mogen de borgemeesters 
(15) zonder voorkennis van schepenen en raadsmannen geen betalingen doen en is voor 
buitengewone uitgaven een door hen ondertekende schriftelijke opdracht noodzakelijk. 
Maren 1664/3 benoemt de borgemeesters door schepenen en raadsmannen, terwijl 37 
hen door de schout of zijn stadhouder laat beëdigen. 12 Verbiedt de borgemeesters het 
tegelijkertijd vervullen van een functie in of onder het gezag van het dorpsbestuur. 33 
Beperkt de vergoeding tot wat tot dan toe gebruikelijk is.

Het ‘heerlijke’ Sint Michielsgestel 1663/6 refereert aan de beëdiging van de borgemeesters 
door de drossaard. Ook zij (21) mogen alleen de inwoners tot betaling met parate execu-
tie dwingen dan na hen tevoren één of tweemaal (naar keuze) publiek of in persoon te 
hebben gemaand. 3 verbiedt het doen van buitengewone verteringen. Zij mogen (4) hun 
rekeningen niet met andere vermengen. Asten 1666, óók met een “heerlijke” grondslag, 
draagt in 8 de borgemeesters (volgens een vaste in 10 genoemde vergoeding) de lands-
kantoren buiten bezwaar van de gemeente te betalen en dreigt bij nalatigheid met ver-
haal op hun privé vermogen. 18 gebiedt de borgemeesters zich bij hun werkzaamheden 
exact te houden aan de plakkaten en resoluties van de hoge overheid, en daarbij speciaal 
die van 1657 en volgende.1247

In ‘staats’ Breugel 1668 en 1671 worden in aansluiting op Breugel 1660 de voorzieningen 
over de borgemeester aangevuld en nader geconcretiseerd. In 1668 wordt deze functio-
naris trouwens - en dat consequent - ook schatheffer genoemd.1248 1668/25 Laat per pe-
riode van één, twee of drie jaar ten overstaan van de schout regeerders en geërfden bij 

1246  De wijze van aanmanen laten deze bepalingen onvermeld. Aannemelijk is dat zo’n aanmaning for-
meel door de desbetreffende collecteur of iemand anders in zijn opdracht mondeling wordt aangezegd. Dit 
aanzeggen is elders ook een gebruikelijke manier van informatieoverdracht door, bijvoorbeeld, vorsters en 
deurwaarders. 
1247  Resolutie van 6 september 1657 van de Raad van State tot de definitieve invoering van de verponding. 
Zie hierover nader 3.3.2. De verwijzing naar deze resolutie in de onderhavige bepaling moet worden gelezen 
als een verbod aan de borgemeesters om zich met het incasso van de verponding te bemoeien. 
1248  Vergelijk Oirschot 1662 en 1664 II (zie hiervoor), die onder beide termen verschillende functies on-
derscheidt. 
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meerderheidsbesluit een nieuwe borgemeester benoemen. Kennis van zaken, ijver en 
voldoende draagkracht zijn de benoemingsvereisten. Zijn taken zijn drieërlei: het be-
groten, het invorderen (aan de hand van, aldus 26, door regeerders en geërfden in gelijk 
getal vastgestelde omslaglijsten) van de diverse belastingen (verpondingen, beden, af-
lossing van leningen, rentegelden, kwartiers- en dorpslasten) en het verantwoorden van 
zijn financieel beheer door middel van een rekening met op elke belastingsoort toege-
sneden hoofdstukken. 29 Laat hen door de schout de (uitvoerige) eed afnemen, dat zij 
naar beste weten ieder recht zullen doen, niet hun eigen voordeel zoeken, in alles alleen 
het belang van dorp en inwoners nastreven, niet meer lasten opleggen en betalen dan het 
dorp rechtmatig verschuldigd is en voorts alles doen, waartoe zij als regeerder verplicht 
zijn en daarover verantwoording aan de Raad van State of diens gecommitteerden zul-
len afleggen. 1 Verplicht de schepenen tenminste éénmaal per week met de borgemees-
ter en armmeester te vergaderen (waardoor hun positie als mederegeerders is verzekerd), 
terwijl 3 op ongeoorloofde absentie een boete stelt.1249 Uitgaven mag hij alleen doen op 
basis van een door twee schepenen ondertekende betaalopdracht.1250 Breugel 1671/8 en 11 
voegen daar aan toe dat schepenen en de in dat reglement geïntroduceerde vijfmannen 
jaarlijks op het geijkte tijdstip met meerderheid van stemmen en in overleg met de inge-
zetenen twee borgemeesters benoemen, waarna deze direct daarop door de schout wor-
den beëdigd. Hun taak is het incasso van de beden en de andere dorpslasten. Een laatste 
aanvulling (12) betreft de ook al hiervoor vermelde regeling over de eerste betaling door 
de nieuwe borgemeesters aan de landskantoren, het opnemen van de stand van de be-
talingen aldaar en de mogelijke consequenties van bijbetaling voor hun voorgangers. 

Drunen 1679, dat zich vooral richt op kostenbestrijding, bevat geen institutionele be-
palingen over de functie en taken van de borgemeesters. 2 Schrijft voorkennis van de 
plaatselijke bestuurders voor bij dienstreizen van de drossaard, waarbij die bestuurders 
gelijkwaardig maar ook nogal diffuus worden omschreven als: schepenen, borgemeesters 
en regeerders. Uit 7 is af te leiden, dat de borgemeesters naast de schepenen betrokken 
zijn bij de periodieke “grote schouw”. 

Someren 1681, meer dan alle andere reglementen een gelegenheidsreglement, bepaalt 
slechts dat de borgemeesters tijdig de landskantoren hebben te betalen (2) en binnen één 
jaar na afloop van hun benoemingstermijn onder kwitantie moeten aantonen al hun be-
taalverplichtingen te hebben voldaan (4).

Waalwijk 1681 is van een geheel andere signatuur. 1 Spreekt over de jaarlijkse veran-
dering van de borgemeesters, uit 2 is te herleiden, dat zij tezamen met de schepenen tot 

1249  Ongeoorloofd wordt absentie als de mederegeerders de reden daarvan niet fiatteren. De boete be-
draagt tien stuivers voor de gemeentekas en vijf stuivers voor de kerk of armentafel.
1250  Die opdracht vermeldt, naast dag en datum, de naam van de schuldeiser, de redenen van de betaling 
en als bijlage, de kwitantie waarop wordt betaald.
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de plaatselijke regenten worden gerekend, voor schepenen en borgemeesters gelden (4) 
dezelfde benoemingskwalificaties: geschiktheid voor de functie,  gegoedheid in vermo-
gen binnen de vrijheid van minstens f 300; gereformeerden gaan voor anderen, terwijl 
tegelijkertijd geen broers, broer en zwager of andere directe verwanten mogen worden 
aangesteld. Borgemeesters mogen ten laste van de gemeente in eigen huis of elders geen 
verteringen doen (3), als lid van de regering is het raadhuis ook voor hen de plaats om te 
vergaderen (21). 6 Stelt hun vergoeding vast. 

Het reglement regelt de behartiging van bestuurlijke aangelegenheden op twee ni-
veaus. 8-15 Gaan over een zevental zaken, waarover schepenen, borgemeesters en acht-
mannen tezamen en bij meerderheid van stemmen gaan, 16-19 over een drietal zaken, die 
uitsluitend schepenen en borgemeesters aangaan. 42 Benoemt één van de borgemeesters 
tot bewaarder van een van de twee sleutels van de archiefkom, terwijl de eerste borge-
meester jaarlijks is belast met de publicatie van het reglement (43). Ten slotte bespreekt 
een tweetal  bepalingen nog typische verantwoordelijkheden van de borgemeesters. 22 
Gelast hen binnen twee maanden na ommekomst van hun benoemingstermijn en het 
aantreden van hun opvolgers hun rekeningen te doen. Zij verrichten hun incasso jegens 
iedereen zonder aanziens des persoons naar diens proportionele aanslag (38).

Het opvolgende Waalwijk 1682 is daarentegen over de borgemeesters erg geserreerd. 1 
Rekent hen indirect tot de regeerders, 6 herhaalt Waalwijk 1681/22 (met een enigszins af-
wijkende termijn van zes weken of  twee maanden). 

Loon op Zand 1685 en 1686 maken duidelijk (9), dat het om de benoeming van twee 
borgemeesters gaat, één voor het Straat-, de andere voor het Vaartkwartier. Zij regelen 
met een gelijke artikelnummering hetzelfde. Voor een deel gaan die bepalingen (4-8) 
onverkort terug op Loon op Zand 1655/4-8, met dien verstande dat uit een aanvulling 
bij 7 is te herleiden, dat het primaat van de vertegenwoordiging naar de kwartierverga-
dering bij een van  de borgemeesters ligt; in zijn plaats kan echter iemand anders, zoals 
de drossaard, worden afgevaardigd. Daarnaast kent het ook een aantal nieuwe bepalin-
gen. 9 Spreekt over hun dienstreizen voor de betaling van de landskantoren en verplicht 
de borgemeesters, ieder in zijn eigen kwartier, een vaste dag per week zitting te houden 
waarop de inwoners hun belasting kunnen betalen. Nalatige belastingplichtigen mogen 
zij middels parate executie tot betaling dwingen. Hun betalingen worden strak aan ban-
den gelegd (16).1251 Ten slotte meldt 19, dat de beide borgemeesters, naast de drossaard en 

1251  Deze bepaling maakt daarbij een onderscheid tussen vaste en incidentele belastingen. Tot de eerste 
categorie behoren de aan de landskantoren te betalen belastingen, de rente over geleend kapitaal en de trak-
tementen van drossaard, schepenen en vorster. Deze bedragen worden vastgelegd in de desbetreffende hef-
boeken. Andere betalingen mogen zij slechts verrichten op basis van een opdracht (ordonnantie) daartoe 
van drossaard en schepenen. Zo’n opdracht mag om in de rekening te mogen worden opgenomen alleen op 
het origineel van de vordering verstrekt worden. De borgemeesters zijn gehouden om zo’n betaalopdracht 
prompt te voldoen, bij nalatigheid waarvan alle financiële schade voor hun eigen rekening komt.
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de rentmeester van de heer, deel uitmaken van de periodieke deputatie naar de verpach-
ting van de landsmiddelen.

Ook Boxtel 1692 bouwt voort op eerdere reglementering.1252 Als opmaat herhaalt 6 ten 
aanzien van de betalingsverplichting van de borgemeesters Boxtel 1661/9 en 1665/10-11, 
maar voegt daaraan strikte regels over de verstrekking van een betaalopdracht door het 
bevoegde gezag toe.1253

Eén jaar eerder heeft het ‘staatse’ Heesch 1691 weer de aansluiting op eerdere ‘staatse’ re-
glementen gezocht.1254 31 Voorziet in de jaarlijkse verkiezing van de borgemeesters op de 
eerste zondag van oktober “naar oude gewoonte ende privilegien”.1255 Uit 35 blijkt, dat 
zij voor bepaalde besluiten op financieel gebied gelijkwaardig naast schepenen en zes-
mannen staan. 39 bevestigt hun bestuurlijke positie: het reglement wordt jaarlijks ten 
overstaan van de president-schepen, een der borgemeesters en een van de zesmannen ge-
publiceerd. Tezamen met de schepenen is hen verboden (9) om ten laste van de gemeen-
te derden te begunstigen (met als sanctie, dat de kosten daarvan privé worden gedragen). 

Over hun specifieke taken meldt 5 het hen exclusieve incasso van de jaarlijkse renten 
op geleend kapitaal. 10 Maant hen, op straffe van eigen rekening, alle betalingen zonder 
schade voor de gemeente te verrichten. 21 Specificeert hun vaste vergoeding voor al hun 
werkzaamheden. 36 Gelast hen in het bijzonder de exploitatieopbrengst van de gemeint 
in de rekening te verantwoorden.

Hilvarenbeek 1699/1700 bouwt voort op Hilvarenbeek 1661. 5 Verordonneert de benoe-
ming van drie borgemeesters volgens herkomst naar “ouder usantie”. Hun taak is het 
incasso van “des gemeints commerpenningen” en de reële en personele omslagen in dat 
verband. Er gelden diverse onverenigbaarheden: drossaard, schout, hun plaatsvervan-
gers, schepenen, schoolmeester en koster mogen niet tot borgemeester (28, 32) en borge-
meesters mogen niet (als aan schepenen verantwoording verschuldigd) tot schepen (30) 
worden benoemd. 12 Regelt hun vergoeding en gelast hen alle betalingen ter bestemder 
plaatse buiten bezwaar van de gemeente te verrichten.1256 11 Gelast de tijdige en volledige 

1252  Opmerkelijk is, dat in 1 wordt verwezen wordt naar (het door de Raad van Brabant vastgestelde) Box-
tel 1661 en niet naar (het door de Staten Generaal vastgestelde) Boxtel 1665.
1253  Een betaalopdracht dient te worden ondertekend door de drossaard of bij zijn afwezigheid zijn ver-
vanger, die een van de schepenen is, voorts door de president-schepen en tenminste nog vier andere sche-
penen. Mits tenminste vijf schepenen aanwezig zijn, is de afwezigheid van de anderen geen reden om de 
opdracht niet te verstrekken.  
1254  Dit reglement gaat grotendeels terug op Veghel 1662. Zie 8.6.8.
1255  Deze oude gewoonte en privileges worden als volgt geëxpliciteerd:  de vertrekkende borgemeesters, 
de zesmannen en de schepenen kandideren ieder twee personen, waarna de schout uit deze zes kandidaten 
naar zijn believen één borgemeester en de schepenen, vertrekkende borgemeesters en zesmannen de andere 
borgemeester kiezen.
1256  De bepaling specificeert, dat eventueel geldswaardeverlies als gevolg van muntomwisseling en geld-
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betaling aan de landskantoren, op straffe van zelf de kosten van executie als anderszins te 
moeten dragen. Indirect voorziet 52 er in, dat de borgemeesters geen betalingen zonder 
voorafgaande betalingsopdracht van het bevoegde gezag mogen doen.1257 Ook voor hen 
geldt de verplichting, dat zij hun debiteuren eerst een- of tweemaal dienen te manen, al-
vorens hen in parate executie te mogen betrekken (22). Zij dienen (6) hun rekening ui-
terlijk binnen één jaar na hun terugtreden in te leveren. 

Oss 1700 benoemt de vier borgemeesters (1) als afzonderlijk lid van de regering.1258 Als 
zodanig hebben de borgemeesters in bestuurlijke aangelegen met de overige regeerders 
een gelijke stem (onder meer in 1, 2, 19 en 20). Borgemeesters worden jaarlijks (17) op 
Lichtmis (2 februari) aangesteld. Hun eigenlijke taak (3) is de invordering van de reële 
omslagen en personele belasting, waartoe de regenten tot bekostiging van de gemeen-
telijke huishouding besluiten, alsmede het incasso van de opbrengst van alle andere 
gemeentelijke inkomsten en van de beden. 4 Regelt niet alleen hun vaste vergoeding, 
maar verplicht hen ook tot tijdige en regelmatige betaling van de beden, de rentes op 
geleend kapitaal en alle overige vaste lasten, waaronder de traktementen, van de ge-
meente. Alle andere betalingen mogen alleen op grond van een betalingsopdracht ge-
schieden (waarvan de procedure in 23 is vastgelegd). Betalingen mogen niet worden 
uitgesteld op grond van (vermeend) geldgebrek of anderszins. De kosten bij wanbeta-
ling zijn voor rekening van de borgemeesters, terwijl zij bij onwilligheid bij besluit van 
het bevoegde gezag alsnog tot betaling kunnen worden gedwongen.1259 Daartegenover 
staat ook hier, dat zij hun debiteuren slechts in parate executie kunnen betrekken na 
hen eerst voorafgaand één of tweemaal te hebben gemaand (15). Uiterlijk binnen een 
jaar na expiratie van hun benoemingstermijn dienen zij rekening en verantwoording 
af te leggen (6). 

In Haaren 1703 is de lijn uit Oss 1700 zichtbaar. De twee borgemeesters vormen teza-
men met de twee arm- en twee kerkmeesters de plaatselijke regering (1), die tezamen 
als de plaatselijke regenten worden aangeduid (onder meer 1 en 2).1260 Hun eigenlijke 
taken stemmen (3 juncto 11), het incasso van de beden uitgezonderd, overeen met Oss 

ontwaarding ook voor rekening en risico van de borgemeesters is.  
1257  Deze bepaling eist, dat de beraadslaging over besluiten tot betaling van f 12 en hoger de aanwezig-
heid vergt van  tenminste drie schepenen, drie gezworenen, drie zetters en de armmeester of kerkmeester. 
Een besluit kan niet worden getroffen zonder onderzoek naar onder meer de herkomst en de redenen van 
de vordering, de eventuele “commissien daartoe” en de bijbehorende specificatie. De betaalopdracht dient 
door de secretaris te worden opgesteld en ondertekend. Voor bedragen minder dan f 12 volstaat, onder voor-
waarde van eenzelfde onderzoek, een besluit van alleen de schepenen. 
1258  Die regering bestaat uit vijf leden: 1. zeven schepenen, 2. vijf gezworenen, 3. vier borgemeesters, 4. 
twee kerkmeesters en 5. twee armmeesters. Alle functies zijn uniek, opdat de totale bestuurssamenstelling 
steeds 20 personen is. 
1259  Als dergelijke kosten worden onder meer die van executie en processen genoemd. 
1260  Haaren beschikt niet over eigen schepenen. Zie 9.2.9.
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1700/3. Hun betalingen (5) staan onder een vergelijkbaar regiem als in Oss 1700/4.1261 27 
Eist, dat zij bij hun beëdiging nadrukkelijk verklaren in het bijzonder deze artikelen 
3 en 5 na te komen. Daarentegen is ook hun invordering bij executie alleen mogelijk 
na de debiteuren een- of tweemaal tevoren te hebben gemaand (21). 4 Voorziet in een 
vaste vergoeding voor hun incassowerkzaamheden, 23 voor hun bestuurlijke taken. 
Voor het inleveren van de rekening geldt ook voor hen een termijn van ten hoogste 
één jaar na ommekomst van hun termijn (13). Ook Moergestel 1713 bouwt op dit stra-
mien voort. De twee borgemeesters zijn tezamen een afzonderlijk lid van het plaatse-
lijk bestuur (1). 11 Gebiedt de borgemeestersbenoeming daags of uiterlijk acht dagen 
na de jaarlijkse verandering van de schepenstoel.1262 Hun ambtsjaar wordt gesteld op 
een vol kalenderjaar. 13 Verzekert de vier raadsmannen, ook tezamen een lid van het 
lokale bestuur, vrijstelling van het borgmeesterschap gedurende hun benoemingspe-
riode. Borgemeesters zijn uitgesloten van het incasso van de landsbelastingen (17)1263, 
een verbod dat voor hen nogmaals in 22 onder duiding van hun eigenlijke taken in 
de zin van Haaren 1703/3, wordt bevestigd. Aan die taken voegt 39 expressis verbis toe 
het in ontvangst nemen van geleend kapitaal, reden waarom de besluiten daartoe ook 
alleen op de borgemeesters mogen worden uitgeschreven. Dezelfde bepaling verbiedt 
ook de drossaard, schepenen,  secretaris en verder alle anderen om zich met de invor-
dering van gemeentelijke lasten te bemoeien: het monopolie daartoe berust bij de bor-
gemeesters. 29 Regelt hun vaste vergoeding voor hun incasso, met dien verstande dat 
de door hen voor het aangaan van een lening gemaakte kosten ook declarabel zijn.1264 
49 Kent hen ook nog een vergoeding toe voor hun bestuurlijke “besognes, vacatie en 
verleth”. Naar de letter van het reglement geschiedt het incasso door de borgemeesters 
in fasen. Eerst innen zij de reële omslag, waarvan het hefboek hen direct na hun be-
ediging dient te worden overhandigd (23). Indien blijkt, dat de opbrengt hiervan en 
die van de andere inkomsten niet voldoende is om alle gemeentelijke onkosten te dek-
ken kan vervolgens binnen de tijd van twee maanden een personele omslag over alle 
inwoners, behoudens de armen, naar ieders financiële draagkracht worden opgelegd. 
Bij onverwachte uitgaven kan deze dan nog gevolgd worden door meer personele om-
slagen (24). Elk incasso wordt gespreid over vier kwartalen, waarbij per kwartaal een 
vierde deel mag worden geïnd (26). De laatste termijn waarop invordering mogelijk 

1261  Wel wordt specifieker dan in Oss 1700/4 bepaald, dat bij wanbetaling sprake kan zijn van een korting 
op hun vergoeding en dat verhaal op hun persoon en goederen kan plaatshebben. Voor betalingen tot f 3 kan 
het fiat van de regenten (6) in de vorm van een betaalopdracht echter achterwege blijven. 
1262  De verandering van de schepenstoel geschiedt steeds op nieuwjaarsdag (1 januari) of uiterlijk voor 
eind januari (8).
1263  Dat verbod geldt ook de drossaard en de schepenen. Anders dan in vorige reglementen valt de invor-
dering van de beden ook nadrukkelijk onder dit verbod. 
1264  Op het geleende bedrag zelf mogen terzake gemaakte onkosten niet worden gekort. 
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is, is ten hoogste binnen zes weken na ommekomst van  hun benoemingstermijn (24). 
De overige in dezen relevante bepalingen zijn door de bank genomen van een verge-
lijkbare inhoud als in Haaren 1703 (H): aan parate executie gaan een of twee maningen 
vooraf (28; H/21), het tijdig en regelmatig doen van de betalingen (30-31; H5) en de in-
levertermijn van hun rekening binnen één jaar (42; H13).

Asten 1719, een niet door de Haagse overheid gesanctioneerd reglement van de heer, 
spreekt in 6 over de jaarlijkse benoeming van de borgemeesters door drossaard en sche-
penen. Hun ambtsperiode loopt van St. Jan (24 juni) tot St. Jan (24). Zij ontvangen hun 
incasso-instructie van de schepenen in de vorm van een borgemeestersboek. Uitgangs-
punt daarbij is, dat de invordering en uitgaven in balans zijn. Indien dit niet het geval is, 
dan kunnen zij in opdracht van de schepenen meer personele omslagen invorderen (18). 
Personele omslagen vergen ook het fiat van de heer (17). Voor de periodieke betaling van 
lopende renten ontvangen zij daartoe een overzicht (23), terwijl elke betaling van deze 
renten door de secretaris in een specifiek voorgeschreven kwitantieformulier moet wor-
den geregistreerd (24). Hun vergoeding is in 23 voorzien. Ook gelden bepalingen, die 
al uit andere reglementen worden gekend: de tijdige en regelmatige betaling aan ‘hun’ 
landskantoren op straffe van eigen rekening (22) en het voorafgaande aan parate executie 
een- of tweemaal aanmanen van debiteuren (25). Ten slotte behoren zij uiterlijk binnen 
drie weken na afloop van hun termijn mede te werken aan het opmaken en de (eerste) 
controle van hun rekening (26). 

‘Staats’ Oisterwijk 1721 past in de stijl, zoals Moergestel 1713 die al laat zien. De twee 
(9) borgemeesters behoren tot het plaatselijk bestuur (1) en zijn als zodanig bij het be-
stuurlijk handelen betrokken (onder meer in 1, 47, 52 en 54). Eén der borgemeesters 
is, naast de schout en de president- schepen, bevoegd om bestuursvergaderingen te 
convoceren (2). De borgemeesters, één voor het Kerk-eind, de ander voor het Linde-
eind worden jaarlijks in januari door schout, schepenen en vier gecommitteerden van 
de raadsmannen gekozen uit de meest daartoe geschikte inwoners (9). Hun ambtsjaar 
vangt aan op 1 januari. 9 en 12 Regelen hun vaste vergoeding. Na één ambtsperiode is 
men voor vijf jaar van het borgemeesterschap vrijgesteld (11). Borgemeesters mogen 
niet betrokken zijn bij de invordering van de landsbelastingen; hun taak is strikt be-
perkt tot het incasso van de gewone en buitengewone inkomsten van de gemeente en 
de reële en personele omslagen tot betaling van de renten op geleend kapitaal en de 
overige schulden en onkosten (35, 36). Daarentegen mogen de schout, zijn stadhou-
der, de schepenen en verder niemand anders zich met het incasso van de borgemees-
ters bemoeien (22).

Omslagen worden geïnd conform de daartoe opgestelde hefboeken. Het hefboek van 
de reële omslag dient hen door de regering direct na hun beëdiging te worden overhan-
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digd (38). Bij het formuleren van die boeken ten behoeve van de personele omslag heb-
ben de borgemeesters ook een stem (19). 37 Maakt duidelijk dat onder de inning van de 
overige inkomsten in ieder geval de exploitatieopbrengst van de gemeint wordt verstaan. 

Het doen van (tijdige en regelmatige) betalingen staat (13-14) onder een vergelijk-
baar regiem als Moergestel 1713/30: voor vaste jaarlijkse betalingen is geen betaalop-
dracht nodig, voor de overige, behoudens die van minder dan f 3, wel. De gevolgen 
van niet tijdige betaling komen niet ten laste van de gemeente, maar zijn voor eigen 
rekening. Voor betalingen moet hen wel een periode van één tot zes weken worden ge-
gund; alleen bij spoed mag een kortere termijn worden gesteld (20). Binnen 15 maan-
den na hun terugtreden dienen zij ten behoeve van de rekening al hun documenten 
in te leveren (24). 

Bladel 1724 is meer geserreerd. Jaarlijks  (3) worden “als van outs” “huyshoudende” bor-
gemeesters voor het incasso “des Gemeyntens Commer Penningen” aangesteld. De 
schout, diens stadhouder, schepenen en secretaris zijn van deze functie uitgesloten (19). 
Betalingen mogen niet zonder betaalopdracht worden uitgevoerd; bij gebreke van on-
dertekening door de schout of diens stadhouder, drie schepenen en de secretaris moeten 
die worden geweigerd (13). 10 Eist op straffe van eigen risico en rekening de tijdige en 
regelmatige betaling van de desbetreffende landskantoren. Zij dienen uiterlijk anderhalf 
jaar na afloop van hun termijn rekening en verantwooding af te leggen (4). 

Ook Nieuwkuijk 1726 houdt het summier. 5 Noemt de drie (15) borgemeesters “als van 
outs” lid van de regering in “de Gemeentens saaken”. Er is (15) tussen hen een functio-
nele hiërarchie: een president borgemeester, een verpondingsborgemeester en een derde 
borgemeester. Deze bepaling regelt ook hun vaste, maar onderling verschillende salari-
ering. Naast de president-schepen is de (eerste) borgemeester bevoegd (22) om bij wei-
gering van de drossaard bestuursvergaderingen te convoceren. Enkele taken, zoals de 
periodieke schouw en ijk van de maten, worden door hen alleen tezamen met de dros-
saard uitgevoerd (9-10, 24). Ook kunnen zij worden gemandateerd naar de jaarlijkse ver-
pachting van de landsmiddelen te ’s-Hertogenbosch (16). Gewezen borgemeesters zijn 
na afloop van hun termijn voor drie jaar vrijgesteld van een gelijke functie (2). Hun ei-
genlijke taken oefenen de borgemeesters bij uitsluiting van drossaard, schepenen en se-
cretaris uit (4), zulks aan de hand van de collectboeken die hen binnen zes weken na hun 
aanstelling en beëdiging door drossaard en schepenen worden overhandigd (3). Voor alle 
niet vaste betalingen - hier als buitengewone betalingen aangeduid -  is een door dros-
saard en schepenen ondertekende betaalopdracht vereist, bij gebreke waarvan deze niet 
in de rekening kunnen worden opgenomen. Bedragen van minder dan f 2 tot f 3 mogen 
zonder zo’n opdracht worden uitgekeerd (17). Binnen één jaar na het einde van hun ter-
mijn leggen zij rekening en verantwoording af (19).
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Tilburg 1732 treedt, naast het lokale eigen, in de voetsporen van Moergestel 1713 en Oister-
wijk 1721.1265 De  borgemeesters worden uiterlijk jaarlijks vóór eind februari aangesteld 
door de heer op basis van een (bindende) nominatie door de drossaard, schepenen en 
secretaris. Kwalificaties zijn geschiktheid voor de functie en het bij voorkeur gerefor-
meerd zijn (1). Hun beëdiging geschiedt door de drossaard in aanwezigheid van alle 
schepenen op de eerste maandag na de beëdiging van de nieuwe schepenen (6, 66).1266  
20 Verbiedt de drossaard, schepenen en secretaris zich, geheel in de lijn van Moergestel 
1713/39 en Oisterwijk 1721/22, inhoudelijk met het incasso van de borgemeesters te be-
moeien, dit ook - en dit conform Moergestel 1713/39 - ten aanzien van geleend kapitaal. 
Voor de borgemeesters geldt het ook uit andere reglementen bekende en op maatrege-
len van de Raad van State (1709) teruggaande verbod1267 betrokken te zijn bij het incasso 
van de landsmiddelen: hun taak is strikt beperkt tot de invordering van de gemeente-
lijke inkomsten en de door de regenten vastgestelde reële en personele omslagen tot be-
taling van de renten op geleend kapitaal en andere schulden van de huishouding van de 
gemeente (24). 26 en 69 Regelen hun vaste vergoedingen; hun kosten voor het aangaan 
van leningen zijn afzonderlijk declarabel. Na het verstrijken van hun ambtstermijn zijn 
borgemeesters voor drie jaar van vergelijkbare functies vrijgesteld (43).

Hun incassotaken voeren de borgemeesters uit op basis van door de regenten vastge-
stelde hefboeken. Alleen als de reële heffing onvoldoende oplevert, wordt door de re-
genten binnen twee maanden na de beëdiging van de borgemeesters voorzien in een 
personele omslag (34). Voor hun incasso gelden vaste zitdagen. Debiteuren mogen 
slechts in parate executie worden betrokken na een- of tweemaal “bij publicatie” te zijn 
aangemaand (42). Bij  zo’n executie door een deurwaarder dienen drossaard en sche-
penen te assisteren. In geval van arme en zieke inwoners moeten zij die executie daar-
entegen tegenhouden (dit ter voorkoming dat zij daardoor ten laste van de armentafel 
zouden komen) om tezamen met de zetters te overleggen hoe met hen  “ten meesten 
nutte der Gemeente, en behout der selver” om te gaan, overigens zonder dat het de ge-
meente geld kost (33).

Betalingen door een borgemeester vergen, behoudens bedragen van f 5 of minder en 
de vaste jaarlijkse uitgaven (als renten en traktementen), een voorafgaande door het be-
voegde gezag ondertekende betaalopdracht (14). Verdere voorschriften zijn, dat de vaste 
uitgaven niet in “stucken en brocken” mogen worden betaald en dat  schulden en vorde-
ringen niet met elkaar mogen worden verrekend (16), alsmede dat betalingsopdrachten 

1265  Dat ‘lokale eigen’ heeft vooral betrekking op de aanstellingsprocedure van de borgemeesters. De lijn 
die van beide genoemde reglementen wordt overgenomen is óók gebaseerd op Haagse regelgeving. Zie hier-
over onder meer 3.3.6.
1266  De maandagse vergaderingen waren naast de zaterdagse vaste bijeenkomsten voor bestuurlijke aan-
gelegenheden (10-11).
1267  Zie 3.3.6.
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binnen twee maanden afgerekend dienen te zijn (18). Voor hun betalingen is een dwin-
gende volgorde: eerst de renten op geleend kapitaal, vervolgens de betaalopdrachten en 
als laatste de overige schulden en traktementen. Uitstel van betaling is op grond van 
geldgebrek of andere gronden niet toegestaan. De kosten daarvan komen niet ten laste 
van de gemeente of de regenten, maar worden uitsluitend verhaald op de nalatige bor-
gemeesters door middel van een korting op hun vergoeding dan wel parate executie van 
hun persoon en goederen (19). Ten slotte leveren de borgemeesters hun administratie in 
bij de secretaris, die daaruit één rekening (50)  samenstelt (45).

Ten slotte absorbeert het quasi ‘reglement der reglementen’, Eersel, Duizel en Steensel 
1767, de in eerdere reglementen al vastgelegde beginselen, vult deze aan met de dan ac-
tuele Haagse regelgeving en voegt daar lokale context aan toe.1268 

De borgemeesters in Eersel worden jaarlijks aangesteld door de schout, schepenen, 
rekenmannen en zetters.1269 Uitgezonderd van zo’n benoeming zijn weduwen en onge-
huwde vrouwen, die met personeel landbouw bedrijven (deze kunnen wel bij gebre-
ke van geschikte mannelijke kandidaten tot collecteur van de landsmiddelen worden 
verkozen)1270, de pachters van de novale tienden en van de houtschat (bij een pachtsom 
van meer dan f 20) en de ter plaatse wonende molenaars. Voor Duizel geldt een zelfde 
voorziening. In Steensel wordt één borgemeester door de schout of diens stadhouder 
aangesteld op voordracht van de regenten van een dubbeltal (10). Schout, schepenen en 
secretaris wordt daarnaast nadrukkelijk verboden zich met de invordering van dorpsbe-
lastingen, het beheer van geleend kapitaal en betaling van dorpsschulden te bemoeien; 
dit berust exclusief bij de borgemeester (25), voor benoemde borgemeesters geldt zo’n 
verbod voor het incasso van de landsbelastingen (21).

22 Stelt, naar keuze van de regenten, als alternatief de openbare aanbesteding van het 
incasso van de dorpslasten aan degene, aan wie óók de invordering van de landsbelas-
tingen wordt aanbesteed, die in dit geval als “Generale Collecteur” wordt aangeduid. In 
dit geval gelden bijzondere voorwaarden.1271 Van deze aanbesteding zijn uitgezonderd de 

1268  Ten aanzien van de eerste twee aspecten wordt niet in alle details ingegaan. Zie voor de in dit regle-
ment vermelde Haagse regelgeving 5.3.6.2, in het bijzonder Tabel 5.4.
1269  Het borgemeestersjaar loopt voor de drie dorpen van half maart tot half maart. 50 Verplaatst dat naar 
de periode van een vol kalenderjaar, van januari tot eind december. Het argument daartoe is om daardoor 
dat ambtsjaar in overeenstemming te brengen met wat in de meeste plaatsen van de Meierij in zwang is.  
1270  Zie hierover nader 3.3.6.
1271  Kort samengevat: de openbare aanbesteding (met middels gedrukte “billetten” aankondiging daar-
van een maand tevoren te ’s-Hertogenbosch, ter plaatse en in omliggende plaatsen) tegen altijd het laagste 
bod kan voor één tot drie jaar geschieden, een collecteur stelt een borg ten bedrage van de helft van de ver-
richten invorderingen door middel van te ’s-Hertogenbosch wonende gegoede personen (een borg die nog 
verhoogd wordt met het negatieve saldo van de rekening van hun voorgangers). Indien lands- en dorpsbe-
lastingen tegelijk worden aanbesteed, houdt de collecteur van alle verschillende belastingen apart boekhou-
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schout, diens stadhouder, schepenen, secretaris, diens substituut en klerk, alsmede de 
schoolmeester en vorster (23). 

Een benoemde borgemeester houdt vaste zitdagen, waarop de belastingplichtigen hun 
schuld kunnen voldoen. Voor de generale collecteur wordt door de regenten al bij de 
aanbesteding een vaste zitdag per week aangewezen (22). Tijdens de zitdagen houdt de 
secretaris (of bij diens afwezigheid de oudste schepen) de relevante kohieren ter beschik-
king om ten behoeve van de debiteuren te kunnen worden ingezien (63). 38 Regelt de 
vaste vergoeding van aangestelde borgemeesters. Ten aanzien van het aangaan van le-
ningen mogen zij alleen vacatiekosten in rekening brengen, voor reizen buiten het dorp 
voor de betaling van renten, cijnzen, traktementen, kwartierlasten en andere schulden 
zelfs geen vacatiekosten (38). Indien de Haagse overheid op vastgestelde belastingen als-
nog een korting toestaat, dient degenen, die dat gekorte bedrag al hebben betaald, dat 
bedrag te worden gerestitueerd. Over die gerestitueerde gelden wordt de borgemeester 
geen vergoeding betaald (30). Na hun ambtsjaar zijn benoemde borgemeesters voor drie 
jaar van incassofuncties vrijgesteld (35). 

Borgemeesters en generale collecteur verrichten hun incasso aan de hand van collect-
boeken, die hen door de secretaris ter hand worden gesteld (24)1272

Voor de feitelijke invordering hebben borgemeesters en generale collecteur zich te 
richten naar vastgestelde termijnen: de reële omslagen behoren in zes jaarlijkse ter-
mijnen van om de twee maanden en de personele omslagen van vier termijnen van 
om de drie maanden te worden geïnd (26). Hen is verboden om bij wanbetaling van 
debiteuren meer dan hun quote te vorderen; ook mogen zij in dat geval de gulden 
niet tot 21 stuivers opwaarderen (22). Na afloop van de laatste betaaltermijn mogen 
achterstallige schulden niet bij parate executie worden geïnd (26), voordat de schul-
denaren één- of tweemaal tevoren publiek zijn aangemaand en voor de betaling zitda-
gen te hebben gehouden (32)1273. Ook dienen zij alvorens tot executie over te gaan een 
overzicht van de betrokken debiteuren aan de regenten te overhandigen, die binnen 

ding van inkomsten en uitgaven, die door de regenten, zo nodig onder dwang, mag worden gecontroleerd. 
Indien de collecteur elders woont dient een kas (Eersel f 25, Duizel en Steensel ieder f 15) bij de president-
schepen of een andere schepen te berusten voor het doen van kleine betalingen, die nadien door betrokkene 
met de collecteur worden verrekend. 
1272  De collectboeken betreffende de beden, verponding en reële omslagen binnen zes weken “naar het 
ingaan van de respective Middelen” en die inzake de landsmiddelen en personele omslagen binnen drie 
maanden. Op nalatigheid staat voor de secretaris een boete en verhaal van alle schade die door zijn nala-
tigheid wordt veroorzaakt. 28 Stelt regenten nog in de gelegenheid om bij weigering of nalatigheid van de 
secretaris de collectboeken door een ander te laten opstellen; de onkosten daarvan worden gekort op het 
traktement van de secretaris. 
1273  Voor het toepassen van parate executie zijn zij gehouden aan een groot aantal - elf worden met name 
genoemd - bepalingen van het Reglement op de parate executie (1727). De tekst hiervan in GPB. 6, 1210-
1212.
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14 dagen beslissen of de procedure al dan niet mag worden voortgezet (33). 
Betalingen door de borgemeesters en generale collecteur zijn geprioriteerd (36): eerst 

de rente op geleend kapitaal, daarna de hen verstrekte betaalopdrachten en overige 
schulden. Uitstel van betaling op grond van gebrek aan geld of enige andere reden is 
verboden. De kosten van dergelijk uitstel worden gekort op hun vergoeding of bij pa-
rate executie op hun persoon of goederen verhaald. Betalingsopdrachten dienen door 
tenminste twee schepenen en de secretaris te worden ondertekend. Zo’n opdracht dient 
binnen twee weken na het indienen van de vordering te worden verstrekt, de betaling 
daarop binnen drie maanden gedaan. De afdoening  van vorderingen van f 2 of minder 
vergt echter geen opdracht. Ook de vaste lasten, zoals de periodieke betaling van rentes 
en traktementen vereisen geen afzonderlijke opdracht. Hiervan wordt door de secreta-
ris gelijktijdig met het collectboek van de reële omslag aan de borgemeesters of generale 
collecteur een gedetailleerd overzicht gegeven om deze op de vervaldagen tegen kwitan-
tie te kunnen voldoen (27, 37).1274

Voor hun verantwoording leveren zij tegen ontvangstbewijs twee maanden vóór het 
verstrijken van twee jaar na hun terugtreden bij de secretaris alle relevante bescheiden 
in, die aan de hand daarvan hun rekening opstelt (39).1275 Bij nalatigheid kunnen de re-
genten de borgemeesters of generale collecteur in gijzeling nemen. De secretaris mag de 
ontvangst van hun bescheiden niet weigeren, zelfs niet wanneer deze lang voor het ver-
strijken van de hiervoor genoemde termijn van twee maanden worden aangeboden. Wel 
mag hij dit weigeren, als die bescheiden niet volledig in één keer worden overgebracht 
(40). Indien de secretaris overlijdt of vertrekt dienen de borgemeesters of generale collec-
teur hun bescheiden aan diens opvolger te overhandigen. Wordt daarbij de termijn van 
twee maanden overschreden, dan heeft die opvolger voor het schrijven van de desbetref-
fende rekening recht op een bijzondere vergoeding, die op de beloning van de desbetref-
fende rendanten wordt gekort (80). De verschillende rekeningen dienen in één band te 
worden samengevoegd (48).

6.4.2.1.5 De renteheffers 
Het beheer en de delging van de plaatselijke schuldenlast als gevolg van aangegane lenin-
gen en de dientengevolge te betalen renten is, naast een voorziening omtrent waarborgen 

1274  De categorie traktementen wordt als volgt gespecificeerd: traktementen, wedden, recognities en cor-
respondentiegelden, mits deze al dertig jaar ononderbroken in zwang zijn (een termijn die doet denken aan 
de termijn van vijfentwintig jaar, die terzake is gesteld bij de toetsing door de Leen- en Tolkamer van de 
ontwerp-rekeningen, zie hierover 3.3.10).
1275  De afgifte van zo’n ontvangstbewijs is verplicht, zelfs in geval borgemeesters en generale collecteur 
niet om zo’n verklaring zouden vragen. Op nalatigheid van de secretaris staat een boete van f 15. Bij hun 
beëdiging worden borgemeesters en generale collecteur al van dit tijdstip van inlevering op de hoogte ge-
steld, waarvan een door hen en door de regenten en secretaris te ondertekenen verklaring in hun “recepis-
boek” wordt gesteld  
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bij het aangaan van nieuwe leningen, een in vele reglementen terugkerend beleidsthe-
ma.1276 De omslag van de te betalen renten over de ingezetenen wordt aanvankelijk in de 
dorpsreglementen soms tot de taken van de borgemeesters gerekend, in andere worden 
daartoe aparte functionarissen aangesteld, de renteheffers of -beurders.1277 Uiteindelijk 
komt deze taak geheel bij de borgemeesters te liggen, en gaat daarmee op in de verdere 
ontwikkelingen van die functie.

Sint Oedenrode 1660/5 laat de omslag voor de rentebetaling innen door de borgemeester 
onder een nadrukkelijk verbod daartoe een particuliere heffer in te schakelen. Niette-
min wordt dat incasso als een afzonderlijke, zelfstandige functie beschouwd.1278 11 en 29 
Spreken, in het kader van onder meer hun vergoedingsregeling, over renteheffers naast 
de borgemeesters. Dit is, gezien 5, slechts een ogenschijnlijke tegenstrijdigheid, omdat 
beide functies in personele unie worden uitgeoefend. Breugel 1660, op andere onderdelen 
de evenknie van dat reglement, bevat op dit punt door bijzondere plaatselijke omstan-
digheden, geen vergelijkbare regeling. Breugel gaat dan, zoals 5 toelicht, gebukt onder 
een immense schuldenlast van te betalen renten, die ter voldoening al eerder met octrooi 
van de Staten Generaal over de geërfden is gesmaldeeld.1279 Als aanvullende voorziening 
stelt 6, dat door de geërfden een deskundige uit ’s-Hertogenbosch wordt aangesteld, om 
de effectuering van dat octrooi te verzekeren. Veghel 1662/5 belast de borgemeester of een 
bijzondere renteheffer met de invordering van de omslag van de  rentelast. 

Eersel, Duizel en Steensel 1662 laat in 7 de rentebeurders benoemen door schepenen en 
achtmannen tezamen. Voor het daadwerkelijke incasso laat 21 echter de keuze tussen de 
borgemeesters of een aparte algemene rentebeurder. Invordering door een particuliere 
heffer wordt verboden. 29 Schetst hun verplichtingen: het tegen de vastgestelde vergoe-
ding en voor eigen risico en rekening, dus buiten bezwaar van de gemeente invorderen 
en ter bestemder plaatse afdragen van de betrokken gelden. 30 eist voor de verantwoor-
ding een afzonderlijke rekening. 46 Behelst de vergoedingsregeling. Bergeijk 1662/6 be-
noemt de rentebeurders door schepenen en tienmannen. Blijkens 14 is deze benoeming 
ook hier geen automatisme: het laat de keuze voor het incasso van de renteomslag tussen 
de borgemeester of een ander door de regeerders te benoemen persoon, mits het incasso 
steeds gescheiden van andere incasso’s geschiedt. In 21 zijn hun verplichtingen à la Eer-
sel c.a. 1662/29 geformuleerd, 33 bevat de vergoedingsregeling. Hoogeloon 1663 spreekt in 
5 wel over het afhoren en sluiten van de rekeningen van de rentebeurders, maar laat zich 
over hun aanstelling, verplichtingen en vergoeding niet uit. 

1276  Zie 3.3.5 en 7.4.2.
1277  Zie voor een meer algemene omschrijving van deze functie 2.4.5.1.
1278  Dat kan worden afgeleid uit 12, dat ten aanzien van de ontvangsten en uitgaven van de renteomslag 
een aparte rekening vordert en 26 dat ten behoeve van die omslag een eigen zetting vordert. 
1279  Zie 9.2.5.
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Nistelrode 1663/16 en 23 creëren wel een infrastructuur voor het incasso van de rente-
omslag (het opmaken van een jaarlijkse zetcedule of “renthierboexken” en een afzon-
derlijke rekening over de desbetreffende ontvangsten en uitgaven), maar laten de wijze 
van het incasso als zodanig onbesproken. Maren 1664 volgt in 19 en 24 in feite Nistel-
rode/1663/16 en 23. Blijkens 44 zijn er aldaar echter wel rentebeurders werkzaam, omdat 
hen geboden wordt om debiteuren eerst tweemaal civiel aan te manen alvorens vorde-
ringen jegens hen in rechte te verhalen. Breugel 1668/25 laat, anders dan in Breugel 1660, 
de borgemeester of schatheffer het incasso en de uitgaven betreffende de gelden voor de 
aflossing van lopende leningen en renten, waarvan de verantwoording geschiedt in een 
afzonderlijk hoofdstuk van zijn rekening. 

Heesch 1691/5 legt, onder een verbod tot inschakeling van een particuliere beurder, de 
ontvangsten en uitgaven betreffende de rentebetaling bij de borgemeester. Dit reglement 
treedt hiermee in de voetsporen van eerdere dorpsreglementen, maar luidt daarmee te-
vens de periode in waarin in de dorpsreglementen in het geheel  geen sprake meer is van 
een rentebeurder als aparte functionaris, maar diens functie steevast als taakonderdeel 
van de borgemeesters wordt benoemd. 

Oss 1700/4 verplicht de borgemeesters de renten op uitstaande leningen te voldoen, 
hetgeen dus impliceert dat ook de invordering tot hun taak behoort. Ook Haren 1703/5 
heeft zo’n bepaling. Moergestel 1713/22 rekent zonder omhaal de inning van de door de 
regeerders vastgestelde reële en  personele omslagen voor de betaling van de rente op ge-
leend kapitaal tot de taak van de borgemeesters, terwijl 30-32 hen gelasten die renten op 
de vervaldagen direct, dat is zonder voorafgaande betaalopdracht van de regeerders en 
steeds in hun geheel, dus niet in termijnen te voldoen. Ook Asten 1719/22-24 rekent de 
betaling van de renten tot de taak van de borgemeesters. De secretaris voorziet hen daar-
toe van een “renthijer lijst” met de desbetreffende vervaldagen. Er wordt een vast formu-
lier van kwijting, te ondertekenen door de crediteur, voorgeschreven. Oisterwijk 1721/13, 
14 en 36 nemen inhoudelijk de desbetreffende bepalingen van Moergestel 1713 over, ter-
wijl ook Tilburg 1732/14-16 en 24 zich hierbij aansluiten. In 15 is een op Asten 1719/24 ge-
lijkend formulier voor de kwijting door de crediteur opgenomen. 

Eersel, Duizel en Steensel 1767 neemt, Ten slotte, in 27 en 36 feitelijk de regeling over, 
zoals die al uit Moergestel 1713 en Oisterwijk 1721 bekend is. Hoewel dit reglement deze 
primair onderbrengt bij de borgemeesters, opent het in 22 de mogelijkheid, door mid-
del van openbare aanbesteding zowel het incasso van de dorps- als dat van de landsbe-
lastingen (en de daarmee samenhangende betalingen) aan één persoon uit te besteden. 

6.4.2.1.6 De bedeheffers
De bedeheffers of -collecteurs hebben tot taak om op basis van een collectboek bij indi-
viduele eigenaren van onroerend goed de van overheidswege opgelegde beden te incas-
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seren en aan het landskantoor van de beden af te dragen.1280 Niet in alle plaatsen worden 
aparte bedeheffers aangesteld, maar is deze functie (tot 1709) ondergebracht bij de bor-
gemeesters. In deze paragraaf gaat het alleen om de benoeming van de plaatselijke be-
deheffers in de reglementen. Het incasso en het beheer van de bedengelden komt elders 
aan de orde.1281

Oisterwijk 1609/4 rekent het incasso van de grote en kleine beden tot de taak van de bor-
gemeester. In Boxtel 1634/15 geldt hetzelfde. Hilvarenbeek 1627 spreekt in 9 wel over de 
bedezetters, maar kent nog geen afzonderlijke bedeheffers. Loon op Zand 1655/7 kent be-
demeesters.1282 Boxtel 1657/23 eist, dat de benoeming van de bedebeurders, naast die van 
andere functionarissen, op de gebruikelijke manier dient te geschieden. Deze bepaling 
wordt voor die andere functionarissen, onder wie de borgemeesters, in 1661/22-23 en 
1665/25-26 gehandhaafd, de bedeheffers ontbreken daarin.1283 

Sint Oedenrode 1660/3 vordert een incasso van de beden zonder vermenging met andere 
lasten. Uit 11 is af te leiden, dat daartoe een specifieke collecteur werkzaam is. Breugel 
1660/3 en 9 kennen eenzelfde voorziening. Hilvarenbeek 1661 kent een apart incasso van 
de beden (4) door bedebeurders (4) of -heffers (14, 34 en 37); op hun aanstelling wordt 
niet ingegaan. Schijndel 1662/3 en 32 (met bedeheffers) en Veghel 1662/3 en 9 (met collec-
teurs) kennen dezelfde bepalingen. 

Eersel, Duizel en Steensel 1662/18 vordert ook een afzonderlijk incasso van de beden 
maar laat door de regeerders in goed overleg met de inwoners jaarlijks een daarmee 
belaste borgemeester aanstellen. Oirschot 1662/8 en 1664 II/1 staan ook voor een aparte 
invordering van de beden. Oirschot 1662/11 draagt de inning van de beden (en die van 
de gelden voor de dorpshuishouding) met referte aan een privilege van keizer Maxi-
miliaan (1483) en daarom “gelijck van oudts” op aan acht schatheffers, uit ieder ge-
hucht één, die tezamen als achtmannen uit hun midden een borgemeester kiezen. In 
Oirschot 1664 II/3 wordt, met een gelijke referte aan genoemd privilege en “van outs”,  
de taak van de schatheffers daarentegen alleen beschreven als het invorderen van de 
gelden voor de huishouding. In 4 wordt het de borgemeester verboden de gelden van 
de verponding en de beden te beheren. Wie met het incasso dan wel is belast, laat het 
reglement onvermeld. Dat beperkt zich (1) tot het voorschrift dat deze landsmidde-
len in aparte rekeningen dienen te worden verantwoord. Bergeijk 1663/21-22 spreken 
over een collecteur van de beden en een afzonderlijk incasso ervan. Nistelrode 1663/23 

1280  Zie voor een meer algemene omschrijving van deze functie 2.4.6.2.1.
1281  Zie 7.2.1.
1282  Loon op Zand 1685/9 en 1686/9 noemen hen bedeheffers.
1283  Dit kan er op wijzen, dat de in 1657 voorziene aanstelling van een aparte bedebeurder weer onder de 
functie van borgemeester is gebracht.  
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en Maren 1664/24 beperken zich tot een zelfstandige inning van de beden, maar la-
ten de manier waarop in het midden. Ook Sint Michielsgestel 1663/2 en Asten 1666/16 
doet dit.1284  

Breugel 1668/25 rekent het incasso van de beden tot de taak van de borgemeester of 
schatheffer, die de ontvangsten en uitgaven ter zake in een afzonderlijk hoofdstuk in zijn 
rekening verantwoordt. Breugel 1671/11 bevestigt, dat de borgemeesters met de invorde-
ring van de beden zijn belast.1285  

Waalwijk 1681/17 juncto 25 gewaagt als eerste reglement slechts in algemene zin van 
openbare aanbesteding van de collecten en omslagen, waaronder het incasso van de ver-
ponding en beden is te begrijpen. Dit veronderstelt derhalve geen rechtstreekse benoe-
ming van een of meer bedeheffers. Dit reglement heeft echter een korte werkingsduur. 
In het opvolgende 1682 komt deze bepaling niet terug. 

Heesch 1691/3 juncto 10 kennen een aparte invordering van de beden door een collec-
teur.1286  

Hilvarenbeek 1699/1700 is het eerste reglement, dat aan verschillende, tevens complemen-
taire aspecten betreffende de functie van de bedeheffer aandacht schenkt. De collecteurs 
of bedebeurders worden, als van ouds, door de regenten aangesteld (2). Zij dienen bin-
nen Hilvarenbeek geërfd te zijn of anderszins tot zekerheid van de gemeente een borg te 
stellen (3)1287 Naast hun incasso dienen zij het kantoor van de beden (3) op eigen risico 
en aansprakelijkheid, dus buiten bezwaar van de gemeente, (11) te voldoen. Binnen zes 
weken na hun ambtstermijn dienen zij rekening en verantwoording af te leggen (6). In 
12 is hun vergoeding geregeld. 

Oss 1700, hoewel als zodanig geënt op het vorige, kan op veel van deze punten korter 
zijn, omdat dit het incasso van de (konings)beden (3) en de voldoening van het kantoor 
van de beden (4) legt bij de borgemeesters, waardoor de noodzaak tot specifieke regels 
ontbreekt.1288 

Te beginnen met Haren 1703 verdwijnt de specifieke bedeheffer door het verder opko-
men van het systeem van aanbesteding van de invordering van alle landsmiddelen steeds 

1284  Voor Asten 1666/16 wordt dit afgeleid uit het feit, dat in deze bepaling sprake is van twee (specifieke) 
bedezetters.  
1285  Een verschil tussen Breugel 1668/25 en Breugel 1671/11 is, dat in het eerste reglement over één borge-
meester, in het tweede over borgemeesters wordt gesproken. 
1286  In 21 en 35 is sprake van collecteurs van de verponding en beden, zonder dat deze duidelijk maken of 
het om afzonderlijke collecteurs dan wel collecteurs die beide landslasten innen gaat. 
1287  Er gelden daartoe (28 en 32) ook enkele onverenigbaarheden. Zie hierover 6.4.2.1.15.
1288  In 9, dat gaat over de afdoening van nog ten onrechte openstaande rekeningen, is wel sprake van af-
zonderlijke bedeheffers, maar dit komt ongetwijfeld omdat deze bepaling bijna letterlijk is overgenomen 
van Hilvarenbeek 1699/1700/13.
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meer buiten beeld. Hoe de incassofunctie zich dienaangaande in de reglementen ont-
wikkelt, is beschreven in 7.2.3.

6.4.2.1.7 De collecteurs van de verponding
Formeel bestaat deze functie sedert 1658, toen de Raad van State ordonneerde, dat voor 
het incasso van de in 1657 definitief ingevoerde verponding plaatselijk een afzonderlijke 
collecteur moet worden benoemd.1289 

Van meet af aan komen in de reglementen, waarin deze benoeming aan de orde komt, 
vaak vergelijkbare voorwaarden omtrent de aanstelling van collecteurs voor. Deze be-
treffen vooral de eis, in de betrokken plaats te moeten wonen en het gebod, dat de ver-
ponding niet met de opbrengst van andere belastingen mag worden vermengd. Alleen 
afwijkingen of aanvulling hierop worden hierna nog geduid. 

In Sint Oedenrode en Breugel, beide 1660, komt het in 1 met een beroep op de desbe-
treffende Haagse regelgeving tot een concrete vastlegging van de participatie van de 
geërfden bij de aanstelling van een verpondingscollecteur. Hilvarenbeek 1661/1 rekent 
daarentegen met een beroep op “naer ouder gewoonten” de aanstelling van drie collec-
teurs tot de bevoegdheid van schepenen; deze collecteurs behoren volgens het vastge-
stelde kohier in te vorderen en de opbrengst alleen voor de betaling van de verponding 
en de bijkomende kosten te gebruiken. Schijndel 1662/1 en Veghel 1662/1 hernemen het 
fiat van de (meest gegoede) geërfden bij de aanstelling van een verpondingscollecteur.

In de reglementen hierna verdwijnen op dit punt de geërfden als zodanig buiten beeld; 
hun plaats wordt overgenomen door hun vertegenwoordigers, die vaak ook voor het eerst 
in het reglement worden geïntroduceerd. Omdat de betrokken reglementen, op één na, 
door de Haagse overheid, in het bijzonder door de Raad van State, worden vastgesteld, 
kan hierin een stilzwijgende aanpassing van de regelgeving ten aanzien van gegarandeerde 
participatie van de geërfden bij de benoeming van een verpondingscollecteur als zodanig 
worden gezien. Hier staat echter tegenover, dat in menig reglement, complementair aan 
de formele competentie-attributie, in belangrijke zaken overleg met de meest betrokken 
ingezetenen, doorgaans de geërfden wordt voorgeschreven. Om welke zaken het dan gaat, 
wordt echter nergens gespecificeerd, maar aan lokale inzichten overgelaten.1290

Eersel, Duizel en Steensel 1662/16 rekent de aanstelling van een verpondingscollecteur in 
elk van deze dorpen tot de taak van de schepenen en acht- dan wel viermannen. Daaren-
tegen reserveert Oirschot 1662/5-7 de jaarlijkse benoeming van een verpondingscollecteur 

1289  Zie voor een meer algemene omschrijving van deze functie 2.4.6.2.2. 
1290  Zie 6.4.2.1.8.
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tot de competentie van schepenen, gezworenen, raadsmannen, kerk- en armmeesters.1291 
Die collecteur behoort niet alleen in Oirschot te wonen, maar daar ook geërfd zijn. Ver-
der mag hij niet worden herbenoemd als hij niet binnen zes weken na afloop van zijn 
aanstelling zijn rekening aan genoemde regeerders heeft overgebracht. Bergeijk 1663/6 
laat de verpondingcollecteurs, de borgemeesters, rentebeurders, de zetters en heemra-
den of gezworenen, kerk- en armmeesters in één adem door schepenen en tienmannen 
met meerderheid van stemmen benoemen. De verpondingbeurder heeft een volwaar-
dige plaats tussen deze functionarissen gekregen. Wel wordt hij extra gemaand zijn taak 
naar behoren te vervullen (9). Hoogeloon 1663/1 rept niet over de aanstelling van een col-
lecteur als zodanig, maar zegt slechts generiek, dat schepenen en zesmannen tezamen en 
met meerderheid van stemmen bij alle belastingzaken zijn betrokken. Nistelrode 1663/4 
legt de benoeming van de collecteur bij schepenen en achtmannen. Maren 1664/3 kent 
eenzelfde aanstelling door schepenen en achtmannen.

Het “particuliere” reglement van Sint Michielsgestel 1663/1 wijst de aanstelling van drie 
collecteurs (één per hoek) toe aan drossaard en schepenen, mits het bekwame perso-
nen zijn, met wie de ingezetenen en alle geërfden voldoende zijn “beswaert”. In Asten 
1666/21, weliswaar door de Raad van State vastgesteld, maar in die versie qua herkomst 
afkomstig van een particuliere heer, wordt niet gesproken over de rechtstreekse aanstel-
ling van een collecteur, maar - als eerste reglement - over een jaarlijkse verpachting van 
de verponding aan de minste biedende. Breugel 1671/8 maakt een einde (zie hiervoor) aan 
de directe instemming van de geërfden door de aanstelling van een verpondingscollec-
teurs, tezamen met die van borgemeesters en bedezetters, op te dragen aan schepenen en 
de in dat reglement voorziene vijfmannen. Na hun benoeming dienen deze collecteurs 
direct door te schout te worden beëdigd. 

Waalwijk 1681/17 juncto 25 gewaagt slechts in algemene zin van een openbare aanbeste-
ding van de collecten en omslagen, waaronder ook het incasso van de verponding en be-
den is te begrijpen. Dit veronderstelt derhalve geen rechtstreekse benoeming van een of 
meer verpondingscollecteurs. Dit reglement heeft echter een korte werkingsduur. In het 
opvolgende 1682 komt deze bepaling niet terug. 

Heesch 1691/1 laat een verpondingscollecteur met instemming van de voornaamste geërf-
den aanstellen. Hilvarenbeek 1699/1700/2-4 werken feitelijk de bepalingen van Hilvaren-
beek 1661 verder uit. Voor de verpondingen worden steeds drie collecteurs aangesteld, 
tenzij een aanbesteding beter wordt geacht. De  collecteurs moeten in loco geërfd zijn 
of een borg tot zekerheid van de gemeente stellen. Naast hun incassotaak1292 hebben zij 

1291  Ook stelt deze bepaling de aanwezigheid van de secretaris, uitsluitend als penvoerder, verplicht.
1292  Hiervoor geldt, dat zij debiteuren niet met een gerechtelijke aanmaning of uitwinning mogen belas-
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zonder uitstel het kantoor van de verpondingen te voldoen en dat op eigen risico en aan-
sprakelijkheid (11). Binnen zes weken na afloop van hun benoemingsperiode dienen zij 
rekening en verantwoording af te leggen (6). In 12 is hun vergoeding geregeld. 

Oss 1700/3-5 stelt als eerste reglement voor de invordering van alle landsbelastingen 
(minus de beden, zie aldaar) tezamen (verponding, hoofdgeld, kleine speciën, personele 
quotisatie en alle andere, waarvan de invordering door de Haagse overheid bij het plaat-
selijke bestuur is belegd) de keuze deze te verpachten of door rechtstreeks te benoemen 
collecteurs te laten incasseren. In geval van verpachting, dient de aannemer twee borgen 
in loco te stellen. Hiermee loopt dit reglement feitelijk vooruit op de door Kappelhof 
vermelde situatie, dat vanaf 1702 ook het incasso van de gemene middelen  niet meer van 
hogerhand wordt verpacht, maar via aanschrijving rechtstreeks bij de plaatselijke over-
heid wordt gelegd.1293 Ten aanzien van het incasso, het voldoen van het desbetreffende 
landskantoor, de risicoaansprakelijkheid en de rekening en verantwoording gelden (5, 6, 
9 en 15) dezelfde voorschriften als in Hilvarenbeek 1699/1700.

Net zoals met betrekking tot de bedeheffer verdwijnt, te beginnen met het Haren 1703, 
de oorspronkelijke verpondingscollecteur door een opmars van het systeem van loka-
le aanbesteding van de invordering van alle landsmiddelen steeds verder buiten beeld. 
Hoe de incassofunctie zich dienaangaande in de reglementen ontwikkelt, is beschreven 
in 7.2.

6.4.2.1.8 Inspraak en medezeggenschap door ingezetenen en geërfden of bij 
representatie 
De regeling van inspraak en medezeggenschap van de ingezeten in het lokale bestuur 
is één van de kernthema’s van de meeste dorpsreglementen. Het bevestigen of juist in-
troduceren daarvan speelt dan ook in menige genese een vooraanstaande rol. De mate 
waarin laat zich in de aard en inhoud van de desbetreffende bepalingen lezen. Er is daar-
bij, hoewel niet lineair, een duidelijke ontwikkeling van specifieke inspraak bij vooral 
financiële zaken naar een generieke medezeggenschap bij bestuurlijke aangelegenheden. 
De vorm waarin dit alles wordt gegoten is die van een recht van de ingezetenen en ge-
erfden om zelf aan te treden, die van middellijke of onmiddellijke representatie, dan wel 
van een mengvorm van beide.1294 De lengte van de beschrijving van dit thema weerspie-
gelt de omvang van het maatschappelijk belang tot regeling ervan. 

ten alvorens deze tevoren een- of tweemaal “civilijk” te hebben gewaarschuwd.
1293  Kappelhof, Belastingheffing, 204-212, in het bijzonder 208.
1294  Onder ‘onmiddellijke representatie’ wordt hier verstaan de situatie, waarbij de ingezetenen en geërf-
den de vertegenwoordigers zelf kiezen, onder ‘middellijke representatie’ als sprake is van vertegenwoordigers 
die niet rechtstreeks door hen kunnen worden gekozen.
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Oisterwijk 1609/2 eist bij een beslissing van schout en schepenen over het voeren van pro-
cessen, belangrijke beschenkingen, de uitvoering van buitengewone werken en het op-
leggen van belastingen niet alleen het advies van de mederegenten, maar ook dat van een 
aantal door schout en schepenen daartoe te convoceren vooraanstaande en meest gegoe-
de inwoners. 3 Stelt bij de feitelijke controle en verdere afdoening van de borgemeesters-
rekeningen door schout en schepenen de aanwezigheid van drie, daartoe door de schout 
te beëdigen meest gekwalificeerde en gegoede ingezetenen. Die gedeputeerden worden 
steeds voor een jaar benoemd. De opvolgende worden door de schout en de zittende ge-
deputeerden gekozen.1295  Bij de formele afdoening en sluiting van die rekeningen zijn 
verder alle belangstellenden uit de vrijheid welkom.

Boxtel 1634/10 benoemt bij het afhoren en sluiten van de rekeningen, naast de schout, 
schepenen en secretaris wel auditeurs, maar specificeert hun herkomst niet. Een forme-
le structuur van competenties wordt duidelijk in 11-12 gearticuleerd: iedereen, die “van 
outs” of “naer ouder gewoonte” niet tot bijwoning van de gemene waarheden en het 
jaargeding bevoegd is, is nadrukkelijk daarvan uitgesloten.1296 Oirschot 1654/3 bevestigt 
de besloten bestuursorganisatie in de vrijheid: de regering bestaat alleen uit schepenen, 
gezworenen, raadsmannen, kerk- en armmeesters. Geërfden en ingezetenen moeten (11) 
tijdens bestuursbijeenkomsten uit het raadhuis wegblijven en kunnen zich onder nader 
gestelde voorwaarden slechts “in modestie ende respect” tot dat bestuur wenden. Bij 
overtreding wacht hen vervolging en bestraffings als  publieke onruststoker. Alleen bij 
het afhoren en sluiten van de rekeningen is iedereen vrij (14) deze met adviesrecht over 
geconstateerde “fouten” bij te wonen. De regeerders zijn verplicht op die adviezen “be-
hoorlijcke reflexie” te nemen. 

Ook Loon op Zand 1655 kent weinig inspraak en participatie. Bij het afhoren en slui-
ten van de rekening erkent 4, naast de drossaard en schepenen, alleen de door de heer te 
nomineren personen als auditeurs bevoegd. Over de aanwezigheid van belangstellenden 
uit de bevolking wordt niet gerept. Voor de instructie en samenstelling van belangrijke 
bezendingen eist 11 overleg met en instemming van de zittende en gewezen schepenen, 
alsmede van enkele meest gegoede inwoners.1297 

Boxtel 1657/6 spreekt over het afhoren van de borgemeestersrekeningen door vier door 

1295  Opmerkelijk te noemen is, dat bij de eerste benoeming van deze drie gedeputeerden, die op verzoek 
van alle betrokken partijen geschiedt door een ter plaatse akterende commissie van de Brusselse Raad van 
Brabant (zie hiervoor 9.2.19), niet alleen drie gegoede inwoners, maar óók twee landbouwers (“tuijllieden”) 
worden benoemd, dus in totaal vijf personen. 
1296  De kring van aanwezigen lijkt bij de gemene waarheid en het jaargeding van Sint Maarten (11 no-
vember) trouwens ruimer te zijn gesteld dan bij de overige waarheden en jaargedingen. 
1297  Loon op Zand 1685, de door de heer opnieuw vastgestelde en aanzienlijk aangevulde versie van 1655, 
herhaalt in 4 en 11 onverkort beide bepalingen. Loon op Zand 1686, de door de Staten Generaal vastgestelde 
versie, doet dit ook, maar voegt in 4 ten aanzien van de afdoening van de rekening alsnog toe, dat ook alle 
andere ingezeten daarbij zonder spreek- en stemrecht aanwezig mogen zijn. 
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de heer te benoemen auditeurs ten overstaan van de daartoe door de drossaard te convo-
ceren schepenen en negenmannen. Ampliatie 6 bevestigt in het kader van hun financiële 
vergoeding deze trits: schepenen, negenmannen en “andere auditeuren”. 1661/7 Spreekt 
echter nog slechts over het afhoren door vier door de drossaard verkozen schepenen en 
de vier ordinaris rekenmeesters, waarbij 31 (als evenknie van ampliatie 6) alleen handelt 
over de vergoeding aan de rekenmeesters. 1665/7 en 34 Nemen dit over. 32 Benoemt in 
het kader van een onkostenvergoeding  enkel de aanwezigheid van schepenen, auditeurs 
en de betrokken borgemeesters. Voor het aan het afhoren van de rekeningen voorafgaan-
de vooronderzoek gewaagt 33 slechts van de aanwezigheid van twee schepenen en twee 
rekenmeesters.1298 Moergestel 1658/5-8 eisen bij het afhoren der rekeningen, naast die van 
de drossaard en schepenen, de aanwezigheid van vier door de ingezetenen te benoemen 
“nabuiren”. Als een of meer van hen ondanks voorafgaande convocatie ontbreken, dan 
houdt dat het afhoren van de rekeningen niet op. Hun bedenkingen over (posten van) 
de rekening doen dat wel: de rekeningen kunnen uitsluitend door drossaard en schepe-
nen met volledige en uitdrukkelijke instemming van de aanwezige naburen worden ge-
sloten. De laatsten hebben echter geen tekenbevoegdheid. 

In de ‘staatse’ reglementen wordt ten aanzien van de burgerparticipatie, zoals ook al el-
ders gezegd, aanvankelijk direct aangesloten bij de door de Raad van State verplichte 
medezeggenschap in het kader van de heffing van de verpondingen.1299

Sint Oedenrode kent in de eerste vastgestelde versie (1660) een directe medezeggen-
schap van de binnen- en buitengeërfden (1-2) bij de benoeming van de collecteur der 
verpondingen en de controle van het desbetreffende kohier. 4 en 6 Bepalen hetzelfde 
voor de controle van de kohieren betreffende de te betalen rente op uitstaande leningen 
respectievelijk de beden, maar maken tevens duidelijk dat bij dat onderzoek niet alle ge-
erfden, maar alleen hun gecommitteerden zijn betrokken. Dit zijn de gecommitteerden 
uit de vijf hoeken van Sint Oedenrode èn die van de buitengeërfden te 

’s-Hertogenbosch. In de aanpassing van het reglement (1661) wordt dit bevestigd. An-
dere zaken, waarbij deze gecommitteerden zijn betrokken, zijn de goedkeuring tot het 
beschenken van bijzondere personen voor hun diensten aan de gemeente (10), het afho-
ren en sluiten van de rekeningen, mede in aanwezigheid van geïnteresseerde ingezete-

1298  Het aanvullende Boxtel 1692/5 herhaalt ten aanzien van het afhoren en sluiten van alle gemeentereke-
ningen naast de aanwezigheid van de drossaard en schepenen die van auditeurs en negenmannen, die allen 
tezamen met meerderheid van stemmen besluiten. 7 Vereist een zelfde overeenstemming van de drossaard, 
schepenen, borgemeesters, kerk- en armmeesters, alsmede de negenmannen  bij beslissingen over het voeren 
van processen en bezendingen naar elders. Over de negenmannen wordt in beide bepalingen gezegd, dat zij 
door de hoeken zelf, uit elke hoek één inwonend persoon, worden verkozen. 8 stelt dat de heer elk jaar op-
nieuw negenmannen aanstelt, waartoe elke hoek een geschikte persoon aanwijst.  
1299  Zie onder meer 8.4.
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nen (13), het doen van andere dan de gewone omslagen (14), het aangaan van processen 
(15), het onderzoek naar nut en noodzaak van lopende processen (16) en de bezendingen 
naar de hoge overheid in ’s-Gravenhage (17). In de besluitvorming hebben de gecom-
mitteerden een verzekerde positie. Blijkens de aanpassing 1661 wordt bij meerderheid van 
de aanwezige zeven stemmen besloten: één stem behoort de schepenen, borgemeesters 
en overige regeerders, de gecommitteerden uit de vijf hoeken hebben ieder uit elke hoek 
één stem, de zevende is die van de gecommitteerden uit ’s-Hertogenbosch. Het staat ie-
dere hoek of de buitengeërfden vrij om zelf te bepalen twee of meer gecommitteerden 
af te vaardigen, waarbij tevens wordt vermeld, dat dit al volgens oud gebruik is. Daar-
entegen wordt nadrukkelijk gesteld, dat de gecommitteerden geen zeggenschap hebben 
in zaken, waar dit hen in het reglement niet expressis verbis is toegekend. Voor die zaken 
blijft uitsluitend de regering bevoegd.

Breugel 1660/1-2  kent allereerst in aansluiting op het hierboven vermelde voorschrift 
van de Raad van State inspraak van de binnen- en buitengeërfden bij de benoeming van 
de collecteur van de verpondingen en de controle van het desbetreffende kohier en (4) 
dat van de beden.1300 11 Verzekert inspraak van de binnengeërfden en de gecommitteer-
den van de Bossche buitengeërfden bij het afhoren en sluiten van de rekeningen. Verder 
schrijft het communicatie met de binnengeërfden en de schriftelijke instemming van 
de Bossche buitengeërfden voor bij de pacht van de landsmiddelen1301 (7), het doen van 
buitengewone omslagen (14), het voeren van processen (15), de beslissing tot bezendin-
gen naar de Haagse overheid (16), het aangaan van leningen (18) en de opdrachten tot 
uitvoering van openbare werken (20).

Hilvarenbeek 1661/16 voorziet per heerdgang of gehucht in de benoeming door de inge-
zetenen van twee gecommitteerden en laat hen (22) de eed afleggen, dat zij in al hun 
beraadslagingen en besluiten het algemene belang van de vrijheid trachten na te stre-
ven. Deze eed overstijgt dus de grenzen van ‘hun’ gehucht. Specifieke voorschriften over 
de stemverhouding tussen de regeerders en de gecommitteerden ontbreken, 25 spreekt 
slechts in neutrale zin over hun (gemeenschappelijke) vergaderingen. Over hun betrok-
kenheid bij concrete taken vermeldt het reglement: het controleren van het kohier van 
de verpondingen (2-3), dat van de beden (5) en dat van de personele omslag, (7), het be-
palen, indien gepacht, van ieders bijdrage aan de impost op het geslacht en het gemaal 

1300  De controle op het rentekohier ontbreekt, mogelijk omdat daarvoor in Breugel al een bijzondere 
voorziening geldt, waarbij de rentelast, waaronder dit dorp gebukt gaat al over de geërfden met een afbe-
talingsregeling is omgeslagen (gesmaldeeld). In 5 wordt daaraan gerefereerd, terwijl 6 een regeling treft ter 
uitvoering van die voorziening, te weten de aanwijzing van een gekwalificeerd persoon die daarmee wordt 
belast.  Zie hierover 9.2.5.
1301  Met als argumentatie, dat deze pacht tot nadeel strekt van die buitengeërfden en ook in strijd is met 
de plakkaten van het Land. Beiden redenen worden nadrukkelijk nevengeschikt geformuleerd. 
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(10) en de impost op de bezaaide morgen en het hoorngeld (11), het beschenken van per-
sonen in bijzondere gevallen (13), het verrichten van extra financiële omslagen (17), het 
voeren van processen (18), het sturen van deputaties naar de hoge overheid in ’s-Graven-
hage (19), het afhoren en sluiten van de rekeningen van de kerk- en armmeesters (20), 
het exploiteren van producten van (21) en het verkopen van percelen uit de gemeint 
(24), het toekennen boven de gestelde norm de van reis- en verblijfkostenvergoeding in 
bijzondere gevallen (26), het maken of repareren van openbare werken (30), het afhoren 
en sluiten van de bij de vaststelling van het reglement nog openstaande rekeningen van 
borgemeesters, bedeheffers, verpondingcollecteurs, kerk- en armmeesters en alle ande-
ren, die enig beheer van dorpsgelden hebben gehad (34) en het vaststellen van de afvaar-
diging naar de vergaderingen van het kwartier (41). Ook bij het afhoren en sluiten van 
de borgemeestersrekeningen zijn de committeerden als actor betrokken, zij het dat ook 
belangstellende inwoners daarbij aanwezig kunnen zijn (16).1302 Ten slotte is te vermel-
den, dat de betalingen door de borgemeesters ook onder hun curatele staan: per kwartaal 
toetsen de gecommiteerden in een bijeenkomst op het raadhuis de beoogde betalingen 
op juistheid; zonder hun fiat geen betaling (8).

In de reglementen hierna krijgen de burgergecommitteerden een naam, die verwijst naar 
hun aantal: vier, zes, acht, en nog meermannen. Ook worden zij een enkele keer raads-
mannen genoemd. 

Son 1662, een reglement waarvan de integrale tekst niet is aangetroffen, noemt - blij-
kens een andere bron – in 7 een zekere bevoegdheid van de achtmannen tot de aanstel-
ling van schepenen. Hieruit kan worden afgeleid, dat voor ieder van de vier gehuchten 
twee achtmannen worden aangesteld.1303  

Ook Schijndel 1662/9 kent achtmannen, die door de geërfde ingezetenen worden ge-
kozen. 11 Schrijft voor, dat na een hunner overlijden binnen een maand een opvolger 
wordt gekozen, terwijl 12 bepaalt, dat dat ook geschiedt als een achtman tot een andere 
ambtsedige functie in het dorp wordt geroepen. De achtmannen treden echter niet in 
alle opzichten als exclusieve afgevaardigden van de geërfden op. Blijkens 1-3 zijn alleen 
de meest geërfden direct betrokken bij de benoeming van een collecteur van de verpon-
dingen (of de toewijzing van die collecte aan een borgemeester) en de controle van het 
verpondingskohier en dat van de beden. In andere zaken delen de achtmannen hun po-
sitie steeds met de meest geërfden, doordat ook zij bij de besluitvorming worden betrok-
ken. Dit geldt voor extra omslagen (15), het voeren van processen (16), de bezendingen 
naar Den Haag (17), het aangaan van leningen (19) en de uitvoering van openbare wer-

1302  De in de gecommitteerden geïnstitutionaliseerde burgerparticipatie wordt overigens te niet gedaan, 
als in 1668 de gecommitteerden zonder meer, dus zonder vervangende voorziening rigoureus uit het regle-
ment worden geschrapt. Zie 9.2.11.
1303  Zie 9.2.25.
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ken (20). Het afhoren en sluiten van de borgemeestersrekeningen moeten zij delen met 
“meer andere gequalificeerde ingesetenen” (9). Alleen de afdoeningen van rekeningen 
van de kerk- en armmeesters verrichten zij enkel met de schepenen (30). 

Veghel 1662 kent twaalfmannen. Uit 25 blijkt steeds een zittingstermijn van ten hoogste 
drie jaar. Ieder jaar treden vier mannen af; hun opvolgers worden gekozen door de acht 
anderen en de borgemeesters. In dit gesloten systeem is dus kennelijk geen plaats voor 
degenen, die zij representeren: de ingezetenen of de geërfden. Net als in Schijndel is hun 
positie diffuus geregeld, omdat zij die meestal moeten delen met de geërfden. 1 Vereist 
voor de benoeming van een verpondingscollecteur de instemming van de meest voor-
aanstaande geërfden, 2 betrekt de geërfden bij de controle van het desbetreffende kohier, 
4 wijst voor de controle van het kohier van de beden de twaalfmannen en, desgewenst, 
de buitengeërfden uit ’s-Hertogenbosch aan, 6 doet hetzelfde voor de controle van het 
kohier van de te betalen rente, 7 Vereist een fiat van geërfden èn twaalfmannen voor het 
pachten van de impost op de landsmiddelen, 13 doet hetzelfde voor het doen van extra 
omslagen, 14 voor het voeren van processen, 15 de bezendingen naar ’s-Gravenhage, 17 
het aangaan van leningen en 23 het instrueren van de afgevaardigden naar de vergaderin-
gen van de kwartiers- en plattelandsvergadering. Voor nieuwe openbare werken vereist 
18 daarentegen alleen de instemming van de geërfden. Geërfden en twaalfmannen zijn 
ook (11) gelijkelijk betrokken bij het afhoren en sluiten van de borgemeestersrekeningen. 
Bij de verkiezing van de borgemeester hebben de twaalfmannen wel een eigen rol. Zij 
mogen (27) als bijdrage aan een uiteindelijke voordracht van twaalf personen, waaruit de 
schout één borgemeester kiest, een voordracht van vier personen

indienen, terwijl zij daarnaast tezamen met de schepenen en de terugtredende borge-
meester ook de andere  nieuwe borgemeester benoemen.

Het eerste reglement dat heel nadrukkelijk aan de representatie van de bevolking aan-
dacht geeft is dat van Eersel, Duizel en Steensel 1662 met de introductie van achtmannen 
voor het eerste en viermannen voor elk van de twee andere dorpen. In zijn eerste versie 
kiest 1 voor een representant voor elk van de acht gehuchten van Eersel, in de nadien bij-
gestelde versie wordt op basis van een meer traditionele indeling van die gehuchten het 
aantal teruggebracht tot vier, waarbij per gehucht twee vertegenwoordigers worden ge-
kozen.1304 Jaarlijks treden (5) gehuchtsgewijs in de daartoe in 1 aangegeven volgorde twee 
mannen af. In de eerste versie zijn het (6) de overige achtmannen die twee opvolgers uit 
het desbetreffende gehucht aanwijzen, in de bijgestelde versie ligt dat bij de ingezetenen 

1304  De eerste versie kiest voor acht gehuchten: “Hees, Schaedewijck, Hooghstraeten, Stockelen, De 
Boort, Boxheij, Den Dijck, De Straeten oft De Plaets”. De bijgestelde versie kent vier gehuchten in de vol-
gende combinatie: “Hees, Schaedewijck ende De Hoochstraet voor eene, Stockelen, De Voort ende Box-
heij voor een ander, Den Dijck cum suis voor het derde, ende De Straeten ofte De Plaets voor het vierde”.
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van dat gehucht.1305  In het bestuur zijn de achtmannen (7) volstrekt gelijkwaardig aan 
de schepenen: tezamen benoemen zij de collecteurs van de verponding en van de beden, 
de borgemeesters, de zetters, de heemraden, de twee gezworenen, de keurmeesters en, in 
aanwezigheid van de predikant, de kerk- en armmeesters. In alle bestuurlijke zaken van 
de gemeente hebben beiden zonder enige uitzondering gelijke bevoegdheid. Als zodanig 
worden de achtmannen ook met het begrip “regeerders” geëpithetiseerd. De representa-
tie door de achtmannen is echter niet volkomen: ter bevordering van de nodige vrede en 
rust maant 7 schepenen en achtmannen om zo veel mogelijk, tenminste in belangrijke 
aangelegenheden, met het gevoelen van de geërfden rekening te houden en hen of in ie-
der geval de meest verstandige en meest geschikte onder hen te horen. In Duizel onder-
scheidenlijk Steensel worden de viermannen voor vier jaar aangesteld (8). Na ieder jaar 
treedt in onderling overleg een van hen terug, die door de drie andere door een nieuwe 
wordt vervangen. Hun bevoegdheden zijn dezelfde als voor Eersel is voorzien (9). In het 
reglement wordt vervolgens, ondanks de algemene waarborg dat bestuurlijke zaken door 
schepenen en acht- dan wel viermannen tezamen worden behartigd, in specifieke aan-
gelegenheden nogmaals die gemeenschappelijke competentie vastgelegd. In een aantal 
andere gevallen wordt ook nog directe inspraak van de geërfden voorzien.1306 

Dat het ook anders kan laat de besloten bestuursorganisatie van Oirschot van zeven 
schepenen, zeven gezworenen, zeven raadsmannen, alsmede twee kerk- en drie arm-
meesters zien.1307 Oirschot 1662/1 maakt - in directe aansluiting op Oirschot 1654/3 - al di-
rect duidelijk, dat alleen zij, als van ouds, de regering vormen en blijven vormen. Om 
de gehuchten in hun verlangen naar meer inzicht in en greep op het bestuurlijk hande-
len in het algemeen en over de belastingen in het bijzonder te geven, voorziet 2 in een 

1305  Dit wordt tevens in een context geplaatst van de bevoegdheid “als van outs” van de ingezetenen van 
de gecombineerde gehuchten om tezamen zo vaak in vergadering samen te komen als zij zelf nodig oorde-
len. 
1306  Deze betreffen: de benoeming van een verpondingscollecteur (16), de controle van het desbetreffende 
kohier (17) en dat van de beden (18), het geven van betalingsopdrachten aan de borgemeesters en het toe-
zicht op hun uitgaven anders dan aan de landskantoren  (19) en op betalingen aan de landskantoren (20), de 
controle van het renteboek (22), het vaststelling van een vergoeding van reis- en verblijfkosten in bijzondere 
gevallen (41) en de instructie aan de afvaardiging naar de kwartiers- en plattelandsvergadering. In een aan-
tal gevallen worden echter ook nog de voornaamste geërfden bij de besluitvorming betrokken: het aangaan 
van leningen (24), het doen van extra omslagen (33), het aangaan van leningen (34), bezendingen naar Den 
Haag en elders (36) en de verkoop van percelen uit de gemeint (37). De benoeming door de regeerders van 
nieuwe borgemeesters voor het incasso van de beden en de afdracht ervan aan het desbetreffende landskan-
toor geschiedt in overleg met de ingezetenen (18). Het afhoren en sluiten van de rekeningen van verpon-
dingcollecteurs, rentebeurders, borgemeesters, arm- en kerkmeesters (deze mede in aanwezigheid van de 
predikant) en alle anderen geschiedt (31) door schepenen en acht- dan wel viermannen, waarbij alle andere 
belangstellenden uit het dorp aanwezig kunnen zijn, zulks met spreekrecht en bindend adviserende stem 
(mits hun op- en aanmerkingen juist blijken te zijn). 
1307  Zie hierover nader 9.2.18.  
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“onverbreeckelick(e)” verdeelsleutel van alle bestuursfuncties over die gehuchten. Voorts 
vergunt 4 de inwoners van een gehucht om bij iedere vacature van een aan hun gehucht 
toegewezen functie aan de regering een voordracht van drie personen te doen, die vol-
doen aan de volgende voorwaarden: zij zijn voldoende gekwalificeerd, minimaal f 1000 
in het desbetreffende gehucht gegoed en bij voorkeur gereformeerd. Daarnaast bevestigt 
8 het recht op directe betrokkenheid van de ingezetenen op het bijwonen van het af-
horen en sluiten van de rekeningen, waarbij zij wel kunnen worden gehoord, maar hen 
stem- en ondertekeningrecht ontbeert. Oirschot 1664 I maakt evenwel al kort daarop 
korte metten met het voordrachtrecht. Weliswaar houdt 3 de verdeelsleutel van bestuur-
lijke functies over de gehuchten in stand, maar 4 verbiedt de gehuchten expressis verbis 
het doen van enige vacaturevoordracht, omdat elke benoeming alleen de beide heren 
van de vrijheid regardeert. Wat rest is het recht van belangstellenden om te worden ge-
hoord bij de afdoening van de rekeningen (1664 II/1) en een adviesrecht van de geërfden 
bij de voorgenomen verkoop van onderdelen van de gemeint (Oirschot 1664 II/20).1308 

In vergelijking met de reglementen van direct hierna, waarin het thema van de burger-
participatie zich verder ontwikkelt, is de casus Oirschot, zelfs in zijn “heerlijke” context, 
een Einzelfall, dat, ook al wordt de tekst van beide reglementen middels het Groot Plak-
kaatboek verspreid, in dat opzicht weinig school maakt.1309 

Bergeijk 1663/1-7 opent met een regeling over de positie van de (nieuwe) tienmannen 
(ook raadsmannen genoemd), alsmede hun verantwoordelijkheden en verplichtingen. 
Uit ieder van de vijf heerdgangen of gehuchten worden door de inwoners twee geschikte 
personen gekozen. Jaarlijks treden twee van hen (uit verschillende gehuchten) terug1310; 
nieuwe tienmannen worden gekozen uit de gehuchten van de afgetredenen, hun be-
noeming dient in het “dorpsboeck” te worden genoteerd, terwijl alle, ook de zittende 
raadsmannen jaarlijks ten overstaan van de schout of diens stadhouder de eed (5 en 42) 
afleggen, dat zij het belang van de vrijheid zullen nastreven.1311

De bevoegdheden van de tienmannen tonen veel gelijkenis met die van Eersel 1662/7, 
met dien verstande dat zij niet in alle bestuurszaken gelijkelijk aan de schepenen be-
voegd zijn, maar enkel op in het reglement zelf benoemde capita selecta. Daarnaast geldt 
in een aantal gevallen ook nog de 

1308  Zie ook 2.3.4.3. Als derde punt is nog te noemen het in 1483 aan de gehuchten toegekende recht om 
ieder een schatheffer te benoemen. 
1309  GPB 2, 2823-2831, 3155-3158 en 3158-3164. Zie over de algemene invloed van beide reglementen op de 
genese van andere Hoofdstuk 8. 
1310  Het eerste jaar betreft dat een tienman uit het gehucht Eyckeneijnde respectievelijk Broeckstraat; de 
vaststelling van het verdere rooster wordt aan betrokkenen overgelaten binnen de opdracht dit “ordentelijck 
ende succesive van jare tot jare met tour houden” te doen. 
1311  Bij weigering van de schout neemt de raad en rentmeester-generaal der domeinen deze eed af en ver-
beurt de schout de in het algemeen bij overtreding van het reglement gestelde boete van f 50 (42 juncto 44).
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inspraakmogelijkheid van de ingezetenen of geërfden zelf.1312 Ten slotte geldt ook hier 
(8) de complementariteit, dat schepenen en tienmannen zich zo veel mogelijk, zeker in 
belangrijke zaken, met het gevoelen van de geërfden of de meest verstandige en gekwa-
lificeerde van hen hebben te verstaan. Hoogeloon 1663/1-2 laat de drie gehuchten ieder 
uit het zijne twee personen tot zesman of raadsman kiezen. Bij overlijden of anderszins 
terugtreden, zoals de benoeming tot schepen, dient de vacature uit hetzelfde gehucht 
te worden opgevuld. Gewezen schouten en secretarissen mogen nimmer tot raadsman 
worden aangesteld.1313 De eed ten overstaan van de schout luidt nu (26), dat zij afzien van 
“particuliere insichten ende consideratien” en alleen het belang van de gemeente bevor-
deren. De met de schepenen gelijkelijk gedeelde bevoegdheid (1 en 35) van de zesman-
nen is, net als in Bergeijk 1663, gericht op vooraf in het reglement benoemde zaken (met 
besluitvorming bij meerderheid van stemmen).1314 

Nistelrode 1663 kent (1) een college van achtmannen, verdeeld over de gehuchten naar 
rato van hun omvang.1315 Ieder gehucht kiest zijn eigen raadsmannen of raadsman. Er is 
(7) een begin van een rooster van aftreden, waarbij jaarlijks twee achtmannen worden 

1312  Schepenen en tienmannen besluiten (6) met meerderheid van stemmen over de benoeming van de 
borgemeesters, de verpondingscollecteurs, de rentebeurders, zetters en heemraden, alsmede met stem van de 
predikant, de kerk- en armmeesters. De competentie in bestuurszaken is daarentegen in gelijkheid met de 
schepenen voor de tienmannen begrensd (7) tot alle belastingaangelegenheden, het afhoren en sluiten van 
de rekeningen, de besluiten over bezendingen en verder alle aangelegenheden die elders in het reglement 
hen worden toegewezen. Ook in deze gevallen geldt besluitvorming bij meerderheid van stemmen. De ge-
vallen, die het reglement nog afzonderlijk, soms in herhaling op de algemene taakstelling, aanwijst zijn: de 
controle van het verpondingskohier (10), dat van de beden (11) en dat van de jaarlijkse renten (14), het toe-
zicht op de niet gebruikelijke uitgaven van de borgemeesters (12), de staat van betalingen bij de landskanto-
ren (13) en de instructie van de afvaardiging naar de kwartiers- of plattelandsvergadering (34). Zaken waarbij 
naast schepenen en tienmannen ook nog ingezeten dan wel geërfden zijn betrokken betreffen het aangaan 
van leningen (16), het doen van extra geldelijke omslagen (25) en het voeren van processen (26). Voor het 
afhoren en sluiten van de rekeningen geldt (23-24) weliswaar het formele primaat van de daarbij verplicht 
aanwezig zijnde schepenen en tienmannen (en de aanwezigheid van de predikant bij de kerk- en armenre-
keningen), maar geïnteresseerde inwoners mogen daarbij met (bij gebleken juistheid van hun op- en aan-
merkingen) bindend adviserende stem aanwezig zijn.   
1313  Het motief daartoe wordt niet vermeld, maar aangenomen mag worden dat hier de religiekwestie aan 
de orde is en deze bepaling (vooral) slaat op gewezen schouten en secretarissen, die niet de gereformeerde 
religie belijden.
1314  De in dit verband genoemde zaken, met inbegrip van hun diversiteit, komen door de bank geno-
men overeen met de in Bergeijk 1663 terzake benoemde aangelegenheden. Zie 5, 6, 8, 10, 11, 19 – 21, 29 en 30. 
Daarentegen ontbreekt een afzonderlijke bepaling over de gemeenschappelijke benoeming door schepenen en 
zesmannen van dorpsfunctionarissen. Voor de functionarissen op het gebied van de belastingen volgt zo’n be-
noeming uit de algemene taakstelling van de zesmannen (1), terwijl uit 5 is af te leiden, dat aan het gemeen-
schappelijk afhoren en sluiten van de rekeningen van de borgemeesters, verpondingcollecteurs, rentebeurders, 
kerk- en armmeesters ook een gemeenschappelijke benoeming van deze functionarissen vooraf gaat. 
1315  Twee raadmannen uit respectievelijk de heerdgangen “t’Laer aen den Capel” en “Vorstenbosch met 
Loosbroeck”, één uit onderscheidenlijk “Oonschoten”, “t’gehucht aen de kercke”, “d’Elst met Weijneses” en 
“Manschot met d’Achterstraet”. 

PS_LL_def.indd   542 19-11-20   13:16



543

vervangen, dat na verloop van tijd door betrokkenen gehuchtgewijs verder moet wor-
den ingevuld. De nieuwe raadsmannen worden blijkens 8 uitsluitend gekozen door de 
dan nog zes zittende. In alle bestuurlijke aangelegenheden hebben de achtmannen (5) 
met de schepenen gelijke macht. Complementair geldt (6) ook hier de verplichting, dat 
schepenen en achtmannen zich zo veel mogelijk met het gevoelen van de geërfden ver-
staan door hen, zeker in belangrijke zaken, en in ieder geval enkele meest verstandige 
en gekwalificeerde van hen te horen. Afzonderlijke bepalingen bevestigen in specifieke 
gevallen de algemene taakopdracht van de achtmannen. Op geringe verschillen na, be-
vestigen deze de strekking die al in  eerdere reglementen, Veghel 1662, Eersel c.a. 1662 en 
Bergeijk 1663,  dienaangaande is opgenomen.1316 Een niet eerder en in latere reglementen 
ook niet meer benoemd aspect van bestuurlijke betrokkenheid van de raadsmannen is, 
dat zij tezamen met alle schepenen voor de benoeming van nieuwe schepenen een voor-
dracht in dubbeltal maken, waaruit de schout de definitieve keuze moet doen.1317  

Maren 1664/3 kiest voor vier raadsmannen, die door de meest gekwalificeerde inwo-
nende geërfden in dubbeltal worden genomineerd, door de schepenen worden aange-
steld en (37) door de schout beëdigd. De af te leggen eed (4) geldt het behartigen van 
de belangen van de gemeente en dat men zich daartegen direct noch indirect zal keren. 
De zittingsperiode bedraagt (3) twee jaar, waarbij om het jaar twee raadsmannen terug-
treden. Tussentijdse vacatures door overlijden of ontslag wegens onwaardig gedrag wor-
den (6) door schepenen en overige raadsmannen direct ingevuld.1318  Hun taak behelst 
tezamen met de schepenen (bij meerderheid van stemmen) de benoeming van plaatse-
lijke functionarissen en verder alle bestuurlijke aangelegenheden (omschreven als: “saa-
ken, de regeringe en politie aengaende”), geen daarvan uitgezonderd.1319  Ten slotte geldt 
(5) ook hier de contemplariteit van de bredere inspraak, die (uitsluitend) in belangrijke 
aangelegenheden wordt georganiseerd door de inzet van de meest verstandige en gekwa-
lificeerde geërfden. De algemeen omschreven bestuurlijke taakstelling van schepenen en 
raadsmannen wordt verder in specifieke bepalingen volgens het model van eerdere regle-
menten nader geaccentueerd.1320 

1316  Zie de artikelen 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26-30, 33. 4 stelt de gemeenschappelijke benoeming (met 
meerderheid van stemmen) van de verpondingscollecteur, de borgemeesters, zetters en gezworenen, alsmede 
(in aanwezigheid van de predikant) de kerk- en armmeesters. 
1317  Blijkens 1 treden het ene jaar vier en het andere jaar drie schepenen terug. Zij kunnen éénmaal wor-
den herbenoemd. De voordracht voor nieuwe schepenen bedraagt dus alternerend acht respectievelijk zes 
kandidaten.  
1318  Dat gedrag wordt omschreven als gedrag dat een raadsman hem “door quade daden, feijten ende 
comportement (…) onweerdig maakt dat ampt ofte bedieninge langer te bekleeden”. 
1319  Als gezamenlijk te benoemen functionarissen gelden: de verpondingscollecteur, borgemeesters, ge-
zworenen, alsmede (met ook het fiat van de predikant) de kerk- en armmeesters en de meester van de scha-
mele maagden.
1320  Zie de artikelen 8, 13, 14, 18, 26, 28 en 40.
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De lijn die, behoudens één uitzondering (Oirschot)  in de voorafgaande reglementen ten 
aanzien van de burgerlijke inspraak en zeggenschap zichtbaar is, wordt tezelfdertijd on-
derbroken in een tweetal reglementen, die beide in een heerlijkheid tot stand komen. 
Hier wordt (nog) anders over macht en machtstoedeling gedacht. 

Sint Michielsgestel 1663 somt slechts enumeratief enkele vormen van inspraak en me-
dezeggenschap door de inwoners op. 1 Gebiedt drossaard en regenten enkel drie ver-
pondingcollecteurs aan te stellen, met wie de ingezetenen en de geërfden “genoechsaem 
mogen sijn beswaert”. Of deze daarbij ook effectief worden gepolst, blijft onvermeld. 5 
Kent het afhoren en sluiten van de borgemeesters- en verpondingsrekeningen met open 
deuren, anders gezegd met de zwijgende presentie van inwoners. 11, 13, 14 En 16 schrij-
ven overeenstemming tussen drossaard, schepenen en geërfden voor over het opleggen 
van extra geldelijke omslagen, het voeren van processen, het opdragen bezendingen naar 

Den Haag en het aangaan van leningen. Een aanvulling van september 1663 creëert 
voor de geërfden ten aanzien van de rekeningen over de verponding en beden ook de  
gelegenheid om “met interventie van’t gesagh van drossaert ende schepenen” die reke-
ningen aan te horen en mee te denken over de nieuwe omslagen ter zake. 7 Laat hen 
participeren in beslissingen over bezendingen. Daarentegen wordt jegens hen de in 11, 
13, 14, en 16 aanvankelijk in algemene zin gewaarborgde inbreng strikter genormeerd.1321 

Asten 1666/22-23 introduceert een viertal auditeurs tot de rekeningen, één per gehucht 
en door de heer te te benoemen. Achtergrond hierbij is zijn wens om hierdoor elk ver-
moeden bij de inwoners weg te nemen, dat iemand van de regenten jegens de gemeen-
tefinanciën niet steeds het voordeel van de gemeente zou nastreven. De taak van deze 
auditeurs bestaat er in de rekeningen aan de voorschriften van het reglement te toetsen 
en onregelmatigheden, ter bestraffing van de overtreders, te melden aan de heer. Ver-
der is hun taak om  tezamen met de schepenen, mits daartoe door de heer opgedragen, 

1321  5 Staat hen via de aanvulling toe bij het afhoren en sluiten van de rekeningen van de verponding en 
van de beden door drossaard en schepenen met spreekrecht aanwezig te zijn. In 7 wordt de mogelijkheid dat 
één of meer personen uit de regering de drossaard tijdens bezendingen vergezellen verruimd tot ook per-
sonen uit de geërfden, in overleg met henzelf door drossaard en schepenen aan te wijzen. Naast deze twee 
uitbreidingen, staan beperkingen. In 11 wordt ten aanzien van het voorschrift, dat schepenen en overige 
regenten geen extra geldelijke omslagen kunnen opleggen zonder toestemming van de rentmeester van de 
heerlijkheid en de door de drossaard daartoe te convoceren voornaamste geërfden, nog eens nadrukkelijk 
gesteld dat in dit geval (om “confusie” te voorkomen) niet alle geërfden, maar alleen de meest vooraanstaan-
de van hen daarbij behoeven te worden betrokken. In 13, dat het noodzakelijke fiat vastlegt van drossaard, 
schepenen en geërfden voor het aangaan van processen, wordt dit nader gespecificeerd in processen met 
voorzienbaar grote financiële gevolgen of groot belang voor de gemeente. In 14, dat voor bezendingen naar 
Den Haag eveneens een fiat van drossaard, schepenen en geërfden vordert, wordt dat vereiste fiat van de 
laatsten verminderd tot alleen de bezendingen over belangrijke aangelegenheden. En Ten slotte wordt in 16 
de instemming van de geërfden bij het aangaan van leningen gekanaliseerd tot het fiat van vier door de ge-
erfden uit hun midden aan te wijzen personen, die bij meerderheid van stemmen tezamen met drossaard 
en schepenen daarover besluiten.  
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te toetsen of betalingsopdrachten en betalingen overeenkomstig het reglement worden 
uitgevoerd als de borgemeesters dit zelf zouden nalaten. Verder kent 2 de mogelijkheid 
voor alle ingezetenen om het afhoren en sluiten van de rekeningen bij te wonen. Een 
inspreekrecht wordt echter niet gewaarborgd. 7 Kent in geval van aangelegenheden van 
groot belang of processen waarbij de belangen van de ingezetenen betrokken zijn, enkele 
door de heer te benoemen ingezetenen het recht toe om samen met schepenen, kerk- en 
armmeesters te adviseren over dienaangaande voorstellen van de drossaard en schepenen 
aan de heer.1322  

Na dit ‘heerlijke’ interval is er wat de burgerinspraak en -zeggenschap betreft voor Breu-
gel, in  aansluiting op de nog beperkte regels van Breugel 1660, een ‘inhaalbeweging’ te 
zien.1323 Breugel 1668/25-26 kent eerst de “breegeërfden”1324 de bevoegdheid toe om in ge-
lijk aantal als de regenten bij meerderheid van stemmen een nieuwe borgemeester te be-
noemen en de omslaglijsten voor de verschillende belastingen vast te stellen, alsmede in 
onbeperkt aantal aanwezig te zijn bij het afhoren en sluiten van diens rekeningen. In 
Breugel 1671/2-7 wordt de burgerparticipatie, duidelijk naar het model van reglementen 
elders, maar wel op eigen wijze verder geïnstitutionaliseerd. Uit elk der vijf gehuchten 
worden door de drie schepenen van Breugel vijf tot zes van de meest geschikte inwoners 
tot vijfman gekandideerd, uit wie de schout en schepenen samen per hoek uiteindelijk 
één vijfman aanstellen. Jaarlijks treedt één van deze vijfmannen in een vaste volgorde 
van de hoeken terug, waarna de aanblijvende vijfmannen samen met de schepenen twee 
andere geschikte uit de desbetreffende hoek personen nomineren, uit wie de schout één 
aanstelt. Bij overlijden geldt dezelfde procedure. In handen van de schout of bij diens 
weigering van de raad en rentmeester-generaal der domein leggen de vijfmannen de eed 
af, dat zij in alles de belangen van het dorp bevorderen.1325 Tezamen met de drie schepe-
nen vormen zij, naast de schout, het dorpsbestuur, dat in deze samenstelling bevoegd is 
in alle bestuurlijke benoemingen en aangelegenheden. In specifieke bepalingen wordt  
dit op enkele onderdelen nader uitgewerkt.1326 Ook ontbreekt het voorschrift (10) tot 

1322  Asten 1719 bevestigt in verschillende artikelen (1, 13, 20, 21 en 26) onverkort de voorzieningen uit 1666. 
In 20 wordt nadrukkelijk over de viermannen in termen van “de viermannen” , derhalve als bestaande func-
tionarissen gesproken. 7 Voorziet in hun traktement.
1323  Zie over de samenhang tussen de drie reglementen van Breugel (1660, 1668 en 1671) 8.4.4, 8.5.16 en 
9.2.5.
1324  Lees: brede geërfden, onder wie de voornaamste en meest gekwalificeerde geërfden zijn te verstaan.
1325  Bij weigering van de schout vervalt deze in de boete van f 20.00, die het reglement bij in 20 vaststelt.
1326  De benoeming betreffen (8) de verpondingscollecteurs, borgemeesters en bedezetters, alsmede (met 
voorstem van de predikant) de kerk- en armeesters. De jaarlijkse benoeming van de twee borgemeesters ver-
eist (11) met het oog op de invordering van beden en andere gemeentelijke belastingen tot betaling van de 
landskantoren overleg met de ingezetenen. 12 benoemt de controle door schepenen en vijfmannen op de 
betalingen door de borgemeesters van de landskantoren. 13 spreekt over het afhoren en sluiten van alle ge-
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contemplariteit met een bredere inspraak van de meest verstandige en meest gekwalifi-
ceerde geërfden in belangrijke aangelegenheden niet, met dien verstande dat voor het 
aangaan van processen en bezendingen naar elders steeds het fiat van de meerderheid 
van de achtmannen is vereist. 

 
Het Staatse Someren 1681/6, een reglement van beperkte strekking1327, kent de aanwezig-
heid van de geërfden bij  het formuleren van de belastingomslag bij gelegenheid van het 
sluiten der dorpsrekeningen. Daartoe worden in ieder geval de belangrijkste geërfden 
gemachtigd, waarbij drie met naam en toenaam. 7 Gebiedt ook het horen van die geërf-
den bij het stellen van een redelijke belasting op het turfsteken in de Peel.

Daarentegen bevat het door de Raad van Brabant vastgestelde Waalwijk 1681 een om-
vangrijke regeling, die op onderdelen afwijkt van wat in eerdere reglementen van elders 
dienaangaande is voorzien. Als zodanig is het de kortstondige zege van een plaatselijke 
oppositie, die ook het concept ervan heeft ontworpen. In 2 institutionaliseert het de 
achtmannen als representanten van de ingelanden, die door hen worden gekozen.1328 Be-
noemingsvoorwaarden zijn geschiktheid voor de functie en gegoed in Waalwijk met ten-
minste een Zuid-Hollandse morgen.1329 Zij zijn nadrukkelijk geen lid van de regering, 
maar alleen betrokken bij de in het reglement nominatim opgesomde zaken, waarin zij 
gelijkberechtigd  met de schepenen en borgemeesters bij meerderheid van stemmen be-
sluiten.1330 Dit zijn: het opstellen van extra personele en reële omslagen (9), het afhoren, 
sluiten en medeondertekenen van de borgemeestersrekeningen (10 en 24), het voeren 
van processen (11), het afvaardigen van alle buitengewone bezendingen naar Den Haag, 
het leger of legeronderdelen, ongeacht de aanleiding(12) 1331, het boven een bedrag van 
f 25 begunstigen van derden (13), het aangaan van leningen (14), het regelen van de in-
kwartiering van militairen (15)1332. Met hun mede-regenten en de collecteurs zijn de acht-
mannen gehouden om niemand in de belastingen te ontzien, maar integendeel iedereen 
gelijkelijk naar ieders draagkracht in de belastingen aan te slaan en tot betaling van hun 

meenterekeningen, waarbij (naast de predikant voor de kerk- en armrekening) alle andere ingezetenen en 
geërfden met (indien hun op- en aanmerkingen hout snijden) bindend adviserende stem aanwezig kunnen 
zijn.
1327  Zie 9.2.24.
1328  Hun verkiezing geschiedt drie dagen na de aanstelling van de borgemeesters, die blijkens 1 op het 
“van outs” gebruikelijke moment plaats heeft.
1329  Eén Zuidhollande morgen bedraagt 0,94 hectare (http://www.meertens.knaw.nl/De oude Neder-
landse maten en gewichten/Zuid-Holland; geraadpleegd 1 december 2016).
1330  Als complement hierop wordt in 16-20 een viertal zaken benoemd, die uitsluitend ter competentie 
van schepenen en borgemeesters staan. Zie hierover 10.2.29.
1331  Bij dit onderwerp geldt, dat in geboden haast een besluit van schepenen en borgemeester volstaat en 
dat deze verplicht zijn om de achtmannen zo snel mogelijk daarvan op te hoogte te stellen. 
1332  Met de aantekening, dat dit door schepenen, borgemeester en achtmannen ook aan anderen mag 
worden gemandateerd.
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aanslag te dwingen (38). Verder hebben zij volledig inzicht in de schuldenlast en de uit-
staande leningen van de vrijheid (41). Daarentegen hebben de achtmannen geen enkele 
bemoeienis met de afdoening van de kerk- en armenrekeningen (35). Voor hun diensten 
ontvangen zij geen vergoeding (7). Het model van de achtmannen als representant van 
de geërfden werkt ook door bij het afhoren en sluiten van de borgemeestersrekeningen. 
Die geërfden mogen deze zonder spreek- en stemrecht bijwonen; hun eventuele op- en 
aanmerkingen kunnen alleen door tussenkomst van de achtmannen worden ingebracht 
(23-24). 42 Ten slotte vordert, dat de besluiten van schepenen en achtmannen in een 
apart register worden opgenomen.

Deze regeling is echter van korte duur. In het opvolgende Waalwijk 1682, een regle-
ment van de Staten Generaal, dat Waalwijk weer terugbrengt naar het reglement van 
1663, komen de achtmannen niet meer voor. Het afhoren, sluiten en ondertekenen van 
de rekeningen geschiedt door de schout, schepenen en enkele van de meest vooraan-
staande geërfden; de overige geërfden mogen daarbij belangstellend aanwezig zijn (7-8). 
Daarnaast dienen de geërfden nog slechts in geval de vrijheid geldelijke middelen be-
hoeft te worden geconvoceerd voor overleg hoe dit het beste kan worden gerealiseerd 
(11). Eenzelfde overleg wordt gevorderd bij het aangaan van processen (12).  

Op reglementsniveau komt eerst in Heesch 1691 met de instelling van zesmannen als ge-
committeerden van de geërfden en ingezetenen weer een uitgebreide regeling van de 
inspraak en -zeggenschap tot stand. In de eerste verkiezing van de zesmannen is het ini-
tiatief tot dit reglement zichtbaar: actief kiesgerechtigd zijn, zo bepaalt 33, degenen, die 
de procedure tot vaststelling ervan bij de Raad van State aanhangig hebben gemaakt, 
alsmede de buitengeërfden, een borgemeester en een gezworene. Jaarlijks treden twee 
zesmannen terug, waarbij deze vacatures door de vier aanblijvende en de drie dan terug-
tredende borgemeesters met wederom twee geschikte personen worden ingevuld (27). 
De zesmannen oefenen hun functie als gecommitteerde van de geërfden niet steeds bij 
exclusiviteit uit.1333 In een vijftal gevallen blijven zij hun bevoegdheid met de geërfden 
delen: de voorbereiding van extra omslagen (15), het voeren van processen (16), beslui-
ten over bezendingen naar ’s-Gravenhage (17), het aangaan van leningen (19), de uitvoe-
ring van openbare werken boven f 10 (20), en een controle van de dorpsrekeningen vanaf 
1676 (29). De voornaamste geërfden1334 zijn daarentegen zonder de zesmannen betrok-

1333  In 4 is voor de eerste maal sprake van “de gecommitteerden ofte sesse mannen”. Ook 31 en 35 spre-
ken over de zesmannen of gecommitteerden. In andere bepalingen, onder meer in 13, is sprake van zesman-
nen en gecommitteerden, in 29 zelfs van zesmannen met gecommitteerden. Er wordt vanuit gegaan, dat de 
eerste omschrijving de formeel juiste is.  
1334  In de bepaling wordt naast de geërfden (met als synoniem: ingelanden) ook gesproken over ingeze-
tenen. Uit de context van deze bepaling blijkt, dat hier niet de ‘ingezetenen’ als zelfstandige inwonersgroep 
zijn bedoeld. In de bepaling wordt tevens verwezen naar de desbetreffende resoluties van de Raad van State, 
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ken bij de benoeming van de verpondingscollecteur (1) en de controle van het dienaan-
gaande kohier (2). Bij de controle van de andere kohieren (zetcedulen) ligt het primaat 
bij de zesmannen en worden, indien dit noodzakelijk wordt geacht, ook de geërfden in-
geschakeld (4 en 6). Op hun beurt zijn de zesmannen buiten aanwezigheid van de ge-
erfden actor bij de procedure tot de jaarlijkse benoeming van de borgemeesters (31) en 
de controle van de vacatiekosten van de secretaris (35).1335 Bij het afhoren en sluiten van 
de rekeningen dienen (12-13) de zesmannen, hier raadsmannen genoemd, als auditeurs 
verplicht aanwezig te zijn (op absentie staat een boete). Ook de geërfden kunnen daarbij 
aanwezig zijn; geschillen over posten in de rekening worden zelfs alleen bijgelegd over-
eenkomstig een meerderheidsbesluit van de geërfden. 

Heesch 1691 markeert met zijn uitgebreide regeling als het ware een einde van een tijd-
perk. In de reglementen hierna komt directe inspraak in en zeggenschap van de ingeze-
tenen of de geërfden bij de beleidsvorming nauwelijks meer voor. Deze worden steeds 
meer geïnstitutionaliseerd in een vorm van middellijke of zelfs onmiddellijke represen-
tatie. 

In Hilvarenbeek 1699/1700 is in vergelijking met de algemene lijn uit de voorafgaande 
reglementen, sprake van een verschuiving in de lokale organisatie van krachten en in-
zichten. Het bestuur berust exclusief in handen van regenten. Bij geen enkel bestuursthe-
ma wordt in het kader van de beleidsvorming de preventieve instemming van inwoners, 
geërfden of hun vertegenwoordigers gevorderd.1336 Alleen voor het afhoren en sluiten van 
de rekeningen is repressief toezicht voorzien.1337 9 Stemt er in toe, dat alle belangstellen-
den daarbij met het recht om te worden gehoord aanwezig kunnen zijn; hen ontbeert 
echter het stemrecht en dat tot medeondertekening.1338 Daarnaast wordt repressief toe-
zicht geïnstitutionaliseerd in een college van twaalf gecommitteerden, met als taak er 
op toe te zien, dat de regenten het reglement in alle opzichten nakomen. Die toezicht-
houdende taak is vooral toegespitst op de vraag of de verschillende rekeningen in over-
eenstemming met het bepaalde in het reglement zijn. De inwoners van ieder van de zes 
gehuchten mogen twee gecommitteerden aanwijzen (54). Hun verkiezing geschiedt in 
het bijwezen van de drossaard of schout en secretaris in het raadhuis (55), waarna zij (54) 

hetgeen dit ook bevestigt. Zie in algemene zin voor deze resoluties 3.3.2.
1335  39 vermeldt nog een eenmalige taak van de zesmannen: een van hen dient naast een borgemeester en 
de president-schepen aanwezig te zijn bij de eerste publicatie van het reglement.
1336  39 Opent de mogelijkheid, dat bij het onderzoek naar nut en noodzaak van lopende processen de re-
genten desnoods ook anderen mogen inschakelen. Ongetwijfeld moet hier gedacht worden aan advisering 
door terzake deskundig geachte personen, in het bijzonder uit de beroepsgroep van de advocatuur.
1337  Deze regeling komt in twee fasen tot stand. De dienaangaande nog beknopte regeling in het regle-
ment van 1699, wordt in dat van 1700 met enkele bepalingen uitgebreid. Zie 9.2.11.
1338  Die aanwezigheid geldt alleen de reguliere afdoening van toekomstige rekeningen; 13, dat de afdoe-
ning van nog openstaande rekeningen vordert, kent deze voorziening niet. 
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ten overstaan de drossaard of schout de eed afleggen, dat zij voor zoveel hen mogelijk is 
er zorg voor dragen, dat de rekeningen overeenkomstig het reglement zijn. Bij posten, 
die daarmee niet stroken, moeten zij protesteren en dat protest in de marge bij die post 
laten aantekenen. Ingeval de regenten daarop die post niet corrigeren, dienen de gecom-
mitteerden daarvan aangifte te doen bij de raad en rentmeester-generaal der domeinen 
dan wel, in omvangrijke gevallen, de Raad van State. In het kader van hun toezicht heb-
ben zij vrije toegang tot de gesloten rekeningen van de afgelopen jaren met bijbehorende 
bijlagen (56). Ten blijke van hun aanwezigheid bij de afdoening ondertekenen zij - sans 
préjudice van hun aangetekende protesten - ook de rekeningen (57).

Oss 1700 volgt de opzet van Hilvarenbeek 1699/1700. In de vorm van preventief toe-
zicht kent het geen inspraak en zeggenschap vanuit de bevolking. Alleen bij het afhoren 
en sluiten der toekomstige rekeningen bestaat (7) voor belangstellenden de gelegenheid 
deze bij te wonen en - zonder stem- en ondertekenrecht - te worden gehoord.1339 De 
aanstelling van toezichthoudende gecommitteerden uit de ingezetenen blijft echter ook 
achterwege. Haaren 1703 is ruimhartiger. De regering wordt bij een aantal besluiten bij-
gestaan door enkele tot ten hoogste twaalf meest gekwalificeerde geërfden dan wel in-
woners, die enkel adviserende stem hebben: bij de voorbereiding van reële omslagen, het 
aangaan van leningen (1), het doen van personele omslagen ten behoeve van de kosten 
van de dorpshuishouding (2), de periodieke controle van openstaande schulden en het 
geven van betalingsopdrachten (7) en het aangaan van processen (25).1340 Bij het afhoren 
en sluiten van de verschillende rekeningen is er enkel voor belangstellenden gelegenheid 
tot bijwoning, maar alleen - dus zonder stem- en ondertekenìngsrecht - om te worden 
gehoord (14).1341 

Moergestel 1713/12 laat de vier raads- of rekenmannen als lid van de plaatselijke regering 
(1) kiezen, aanstellen en beëdigen, maar laat zich niet uit over wie in elk van deze drie fa-
sen daartoe bevoegd is. Hun eed verplicht hen tot oprechtheid, eerlijkheid en trouw en 
laat hen functioneren in het belang van gemeente en heerlijkheid, alsmede van ingezete-
nen en geërfden. Eerst een procedure voor de Raad van Brabant leidt tot duidelijkheid 
over wie tot de aanstelling bevoegd is: de geërfden, die sedert het reglement van 1658 het 
recht om hen te benoemen hebben, of de drossaard en schepenen, die zich op grond van 

1339  Deze mogelijkheid ontbreekt, zo blijkt uit 9, bij de afdoening van de nog openstaande rekeningen.
1340  De aanduiding van het begrip “geërfden” in deze bepalingen is niet steeds dezelfde. Naast “be-
langrijkste gegoeden en geërfden” (1 ) komen voor: in 2 “meest gekwalificeerde ingezetene en inwoners”, 
7 “meest gekwalificeerde gegoeden en inwoners”, 25 “voornaamste gegoeden en geërfden”. Dit zijn slechts 
verschillende aanduidingen van steeds dezelfde groep inwoners, omdat het niet in de rede ligt, dat dit regle-
ment er toe strekt om de inspraak per bestuurlijke handeling te diversifiëren. Zie over het begrip ‘geërfden’ 
in het algemeen: 2.3.3.3.
1341  Hetgeen weer niet geldt bij het alsnog afdoen van de achterstallige rekeningen (15).
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het reglement 1713 dit recht aanmatigen. De Raad van Brabant stelt in 1718 de geërfden 
in het gelijk, zodat sedertdien opnieuw vaststaat dat in het dorpsbestuur de vier reken-
meesters de geïnstitutionaliseerde schakel naar de geërfden vormen.1342  

De rekenmeesters worden jaarlijks gekozen in aansluiting op de jaarlijkse verandering 
van de wet (12). Elk jaar treden twee van hen volgens een vast rooster af.1343 Gedurende 
hun termijn zijn zij vrij van alle andere “lastige” functies in de gemeente, zoals die van 
borgemeester (13). Bij een vacature door overlijden van een hunner wordt binnen drie 
weken een nieuwe rekenmeester uit hetzelfde gehucht aangesteld, die echter niet lan-
ger dan de resterende tijd van de overledene aanblijft (14). De rekenmeesters vormen, 
zo volgt uit 1 en 2, tezamen het laatste, maar volstrekt volwaardige lid van het lokale be-
stuur.1344 Bepalingen met een preventieve competentie van enkel de rekenmeesters ont-
breken dan ook. In 49 wordt, Ten slotte, voorzien in een jaarlijkse vergoeding voor hun 
werkzaamheden. De representatie door de rekenmeesters is absoluut: voor de inwoners 
rest slechts de gebruikelijke mogelijkheid, aanwezig te zijn bij het afhoren en sluiten der 
rekeningen, waarbij zij zich mogen laten horen en adviseren, maar niet over stem- en 
ondertekenrecht beschikken. De enige bepaling, die zich rechtstreeks tot de geërfden en 
ingezetenen richt (53) , doet dat met het voorschrift, dat zij bij geschillen over de toepas-
sing van het reglement en over alle andere zaken, die het bestuur raken, zich uitsluitend 
tot de Raad van State mogen richten.  

Oisterwijk 1721/1 spreekt over twaalf gecommitteerden als reeds bestaande, onmiddel-
lijk aangestelde representanten van de ingezetenen. Zij vormen tezamen het zevende lid 
van de regering.1345 Aan de aanvang van hun niet aan een vooraf in tijd beperkte zittings-
periode worden zij beëdigd door de schout. Negen van hen dienen in de vrijheid en drie 
in het gehucht Kerkhoven te wonen. Bij overlijden, vertrek of anderszins kiezen de an-
deren uit respectievelijk de vrijheid en Kerkhoven binnen zes weken een opvolger. De 
gecommitteerden zijn gelaagd bij het dorpsbestuur betrokken.

Vier van hen vormen met de schout en vier schepenen in specifieke zaken een dage-
lijks bestuur (“dagelycksche loopende politie”, 16). Deze vier worden door de overige ge-
committeerden voor twee jaar aangewezen, met een rooster van aftreden van om het jaar 
twee gecommitteerden. Door dit dagelijks bestuur te behartigen zaken zijn de jaarlijkse 
benoeming van de borgemeesters (9), de collecteur van de verpondingen en die van de 

1342  Zie 9.2.15.
1343  Eerst treden de twee rekenmeester van de gehuchten Heuvel en Kerkeind, het volgende jaar die van 
de  gehuchten Over ’t Water en Heysen af.
1344  De regering bestaat uit zeven leden. De andere zes leden zijn: (1) de drossaard, (2) de zeven schepe-
nen, (3) de twee borgemeesters, (4) de armmeester, (5) de kerkmeester en (6) de vier zetters.
1345  De regering bestaat, naast de gezamenlijke gecommitteerden als zevende lid uit: (1) de kwartier-
schout of diens vertegenwoordiger, (2) de schepenen, (3) de borgemeesters, (4) de raadsmannen, zijnde de 
twee laatste gewezen schepenen, (5) de kerkmeester en (6) de armmeester.
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beden (10) het verstrekken van betaalopdrachten aan de borgemeesters (16), het twee- 
of driemaandelijkse voor de uitgifte van die opdrachten vereiste vooronderzoek naar de 
deugdelijkheid van uitstaande vorderingen op de gemeente (18), de instructie van de af-
vaardiging van de kwartiers- of plattelandsvergadering (47), de jaarlijkse benoeming van 
vier keurmeesters en vijf zetters (63).1346 In nog kleiner comité zijn de gecommitteerden 
betrokken bij het afhoren en sluiten van de borgemeestersrekeningen en die van de ge-
mene middelen. Naast de schout, twee schepenen en de twee raadsmannen, zijn daarbij 
als auditeurs alleen de twee oudste van de gecommitteerden aanwezig. Daarnaast mogen 
daarbij alle belangstellenden, overigens enkel als toehoorders, aanwezig zijn (24-25). Alle 
gecommitteerden zijn betrokken bij de besluitvorming over het aangaan van leningen, 
het voeren van processen en het doen van bezendingen (1), het aan het begin van elk 
nieuw borgemeestersjaar opmaken van de financiële balans van het vorige jaar als grond-
slag voor de vaststelling van hoeveel personele omslagen in dat nieuwe jaar dienen te ge-
schieden (19), het beslissen over het begunstigen van derden (23) en het onderzoek naar 
nut en noodzaak van lopende processen (49).

Bladel 1724 zwijgt over enigerlei preventieve betrokkenheid van de inwoners of geërfden 
bij de beleidsvorming en kent hen in de repressieve sfeer alleen de gelegenheid toe om 
bij het afhoren en sluiten van de rekeningen aanwezig te zijn (4). Nieuwkuijk 1726/5 sluit 
met zoveel woorden elke directe vorm van inspraak en zeggenschap uit: de regering be-
staat alleen uit de schout, schepenen en borgemeesters. Ingezetenen en andere belang-
stellenden mogen alleen als toehoorder bij de afdoening van de rekeningen aanwezig zijn 
(20). Tilburg 1732 volgt in feite dezelfde weg. In preventieve inspraak of zeggenschap van 
de ingezetenen of geërfden is niet voorzien. Ook zij mogen zich enkel bij het afhoren en 
sluiten van de rekeningen in adviserende zin laten horen (52).1347 

Eersel, Duizel en Steensel 1767, ten slotte, laat ten opzichte van Eersel c.a. 1662, dat het 
vervangt, op het terrein van de burgerlijke inspraak en zeggenschap een institutionele 
ontwikkeling zien. Bij zijn vaststelling heeft al een taakovergang plaats gehad van de 
acht raadsmannen van 1662 naar vier rekenmeesters en twee zetters. 10 Bevestigt dit 
door over hun aanstelling te spreken over “als van ouds”. Qua herkomst hebben zij veel 

1346  Aan het slot van dit artikel wordt min of meer terloops nog een ander onderwerp geregeld, te weten 
de maximale dagvergoeding van de brandschouw, echter zonder dat wordt gespecificeerd wie deze uitvoert. 
1347  In de praktijk blijft deze mogelijkheid doorgaans een dode letter. Bij de afdoening van de rekenin-
gen komen geen belangstellenden opdagen. De Bruin, ‘Macht en onmacht’, 138 verklaart dit uit een gebrek 
aan vertrouwen in deze vorm van inspraak. Eerst in de (politiek geladen) patriottentijd komt daarin bewe-
ging als de gecommitteerden van de corporele vergadering in 1787 inzage in de concept-rekening over 1784 
vragen, deze uiteindelijk verkrijgen en daarin ook effectief enkele veranderingen weten te bewerkstelligen. 
Roosendaal, ‘Verlichting, revolutie en behoud’, 199-200; Steijns, ‘Tilburg: ‘moe van slavernij’?’, 76. 
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overeenkomst met die vroegere raadsmannen. Zij worden “yder uyt een byzonder (lees: 
afzonderlijk) Gehugt” gekozen en aangesteld door de schout. Wie hen kiest, laat het 
reglement evenwel ongezegd. Het reeds bekende en vertrouwde - ook dat wijst op een 
eerdere institutionalisering - behoeft kennelijk geen nadere specificatie. In hun directe 
verbinding met de gehuchten laat zich niettemin de participatie van de raadsmannen 
aan het bestuur van 1662 terugzien. De  ambtsperiode bedraagt drie jaar. Om het jaar 
treden twee van de rekenmannen en zetters terug, hun opvolgers dienen te worden ge-
kozen uit het gehucht waaruit bij de laatste verandering geen opvolger is gekozen. Voor 
Duizel en Steensel geldt iets dergelijks: het eerste dorp kent twee rekenmannen en twee 
zetters, van wie jaarlijks één en het tweede één rekenmeester en één zetter, van wie twee-
jaarlijks één terugtreedt. 

Oók de taken van de rekenmannen zijn op die van de raadsmannen van 1662 te herlei-
den. In de eerste plaats kiezen zij jaarlijks samen met de schepenen de borgmeesters en 
de collecteurs van de verpondingen, beden en gemene middelen. Ook zijn zij betrokken 
bij de verkiezing van de armmeester. Verder akteren zij in alle bestuurszaken (“Politique 
en Oeconomique zaaken”) op volstrekte voet van gelijkheid (met besluitvorming bij 
meerderheid van stemmen) met de schout en schepenen.1348 In een drietal gevallen heb-
ben de geërfden daarentegen nog de mogelijkheid tot rechtstreekse invloed (14): bij het 
aangaan van leningen, het voeren van processen en de verkoop van nieuwe erven dienen 
zij – overigens zonder stemrecht - te worden gehoord. Ten slotte stelt 51 conform Haagse 
regelgeving, dat de rekeningen in ontwerp twee weken ter secretarie voor belangstellen 
ter inzage liggen en dat zij daaruit op eigen kosten uittreksels kunnen laten maken, als-
mede dat de ingezetenen en geërfden het afhoren en sluiten van de rekeningen door de 
regering mogen bijwonen om zich met recht van advies te laten horen.  

6.4.2.1.9 De kerk- en armmeesters
Veel reglementen bevatten, zij het qua intensiteit en inhoud nogal wisselend, bepalingen 
met betrekking tot de aanstelling, taken en bezoldiging van de kerk- en armmeesters.1349 
De navolgende doorsnee van die reglementen ziet vooral op de eerste twee aspecten. 
Voor dat van hun vergoeding wordt verwezen naar 6.4.3. 

In het algemeen kan aan de hand hiervan slechts worden gezegd, dat deze doorsnee 
door haar nogal schijnbaar willekeurige diversiteit en variatie vooral de differentiatie in 
de plaatselijke behoefte aan of noodzaak tot  aanvullende of bevestigende regelgeving 
laat zien. Een volledig profiel van beide functies komt in geen enkel reglement voor.  De 
rekening en verantwoording van deze functionarissen komt in 7.3.6 aan de orde.

1348  Bij staken der stemmen heeft de kwartierschout, diens stadhouder of bij diens afwezigheid de presi-
dent- schepen de beslissende stem.
1349  Zie voor een meer algemene omschrijving van deze functie 2.4.7 en 2.4.8.
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Loon op Zand 1655/12 laat de kerk- en armmeesters voor Gods loon werken (onbezoldigd 
op aarde, beloond met of in de hemel); voor het (verplicht) bijwonen van de afdoening 
van hun rekeningen ontvangen zij een dagvergoeding van f 1.1350 Boxtel 1657/23 legt de 
aanstelling van de kerk- en armmeesters “als van outs” exclusief bij drossaard en sche-
penen. Beide meesters dienen vooraf een borg te stellen. 1661/22-23 En 1665/25-26 ver-
vangen die borg door de eis tot het ter plaatse zodanig geërfd zijn, dat kerk noch armen 
daaraan te kort kunnen komen. De aanstelling blijft als voorheen geschieden, mits dat 
niet strijdig is met de dienaangaande resoluties van de Staten Generaal. 

Schijndel 1662/13 benoemt enkel de beëdiging van kerk- en armmeester door de 
kwartierschout of diens stadhouder. Eersel, Duizel en Steensel 1662/7 regelt de aanstel-
ling van beide functionarissen als een meerderheidsbesluit van schepenen en acht-
mannen, waarbij ook de aanwezigheid van de predikant is vereist.1351 Oirschot 1662/20 
en 1664 II/12 achten beide rendantsfuncties incompatibel met die van drossaard, 
schout, schepenen en andere regenten in hun hoedanigheid van auditeurs van de 
kerk- en armenrekeningen, omdat dit hun autoriteit en gezag kan schaden.1352 Berge-
ijk 1663/6 regelt de aanstelling als in Eersel c.a. 1662/7. Hoogeloon 1663/12 stelt enkel 
de onverenigbaarheid tussen de functies van schout, stadhouder en alle anderen in 
dienst van het dorp staande functionarissen enerzijds en die van armmeester ander-
zijds. 26 Schrijft voor, dat de armmeesters in toerbeurt uit de gehuchten onder Hoog-
eloon moeten worden verkozen. 33 Kent de armmeester van Hoogeloon ook de rol 
van bewaarder van een van de drie sleutels van de archiefkom toe. Nistelrode 1663/4 
en Maren 1664/3 laten de kerk- en armmeesters weer benoemen door schepenen en 
raadsmannen in aanwezigheid van de predikant.1353 In Maren is de predikant nadruk-
kelijk stemgerechtigd. 38 benoemt de beëdiging door de schout of zijn stadhouder, 
waarvoor deze geen afzonderlijke vergoeding ontvangen. In het kader van diens be-
loningsregeling benoemt ook Sint Michielsgestel 1663/6 de beëdiging van de kerk- en 
armmeesters door de drossaard.1354 Breugel 1668/29 laat de armmeester naast andere re-
genten en functionarissen ten overstaan van de schout of iemand anders in opdracht 
van de Raad van State de eed doen, dat zij hun taak naar beste vermogen ten voor-
dele van dorp en ingezetenen zullen verrichten. Aansluitend stelt Breugel 1671/8 de 
benoemingsprocedure naar het model van onder meer Maren 1664/4, maar geeft de 
predikant de eerste stem. 16-17 Sluiten de schout, schepenen en andere regenten (in 
verband met comptabele onverenigbaarheid), alsmede de koster en schoolmeester 

1350  Loon op Zand 1685/13 en 1686/13 nemen deze bepaling over.
1351  Niet is vermeld, of hij daarbij een adviserende, gewone of beslissende stem heeft.
1352  Eenzelfde onverenigbaarheid geldt ook voor het beheer van gods- en gasthuizen.
1353  Maren 1664/3 laat dit ook gelden voor de “meester van de schamele maagden”.
1354  Die regeling wordt kort daarop in ampliatie 6 weer gewijzigd, waarbij deze beëdiging niet opnieuw 
wordt benoemd. 
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(met referte aan het Schoolreglement (1655))1355 met zoveel woorden van beide func-
ties uit.1356 

Hilvarenbeek 1699/1700/28 zegt niets over de procedure van aanstelling, maar sluit van 
beide functies als incompatibel die van schout, drossaard, schepenen en secretaris uit. 
Oss 1700/1 rekent de beide kerkmeesters tot zelfstandige leden van de plaatselijke rege-
ring, die in totaal 20 personen telt. Haaren 1703/1 bevestigt de positie van de twee kerk- 
en twee armmeesters als leden van de regering. Moergestel 1713/1 doet hetzelfde voor de 
kerk- en armmeesters. Deze worden blijkens 11 binnen uiterlijk acht dagen na de ver-
andering van de wet gekozen en aangesteld door hen die, zo wordt het omschreven, 
daartoe van ouds zijn gerechtigd.1357 Asten 1719/13 rekent de kerk- en armmeesters tot 
de “volle raat” van regeerders. Oisterwijk 1721/1 volgt Moergestel 1713/1. Tilburg 1732/6 
spreekt slechts over de beëdiging van de kerk- en armmeesters door de drossaard. Blij-
kens 11 behoren de armmeesters niet tot de regering, maar zijn zij op hun terrein daarvan 
adviseur. Eersel, Duizel en Steensel 1767/10 meldt de verkiezing door schepenen, reken-
mannen en zetters, in aanwezigheid van de predikant, van de armmeester en memoreert 
tevens het Haagse verbod om de pachter van de novale tienden als zodanig te benoemen.

6.4.2.1.10 De zetters
Uit de reglementen zou kunnen worden geconcludeerd, dat de zetters binnen het lokale 
politieke bedrijf hun werk, dat is - kortweg gezegd - het omzetten van de noodzakelijk 
geachte of verplichte opbrengst van de verschillende belastingen naar geïndividualiseer-
de aanslagen, relatief in de luwte (kunnen) verrichten.1358 Over de inhoud en wijze van 
uitvoering van hun werkzaamheden bevatten die regelingen weinig voorzieningen, soms 
zelfs geen. Het product van hun bezigheden, de collectboeken, geniet om begrijpelijke 
redenen als grondslag voor de te betalingen belastingen daarentegen wel de nodige poli-
tieke belangstelling. Dat aspect komt elders aan de orde.1359 Hier komen de vermeldingen 
van de zetters als functionaris ter sprake.

1355  Op dit punt bepaalt het Schoolreglement (1655), gepubliceerd in GPB 2, 2409-2418, in het I. Capit-
tel, artikel 5: “Ende op dat de Schoolmeesters hare aenbevolen bedieningen te beter ende onverhindert mo-
gen waernemen, soo sullen sy noch hare Familie geensints mogen tappen, gelagen setten, gemeene middlen 
pachten binnen ofte buyten hare plaetsen, noch buyten hare plaetse mogen collecteren, noch eenige politijc-
que officien bedienen, incompatibel met het schoolampt, of neeringe ende hanteeringe doen, waer door de 
jonge jeucht in ’t leeren ende goede manieren eenighsints verhindert, ofte de kercke ontsticht mochte wer-
den”. Zie over de praktijk van deze bepaling: Roosenboom, De dorpsschool in de Meierij, 112.
1356  Naar analogie van Oirschot 1662/20 en 1664 II/12 geldt dit ook voor het beheer van de geldelijke mid-
delen van gods- en gasthuizen.
1357  Deze bepaling stelt, te beginnen met 1714, ook een nieuwe termijn voor hun ambtsperiode, te weten 
voortaan steeds voor een vol kalenderjaar. Voor de nog zittende kerk- en armmeesters expireert hun benoe-
mingstermijn daarom per 31 december 1713.
1358  Zie voor een meer algemene omschrijving van deze functie 2.2.4.
1359  Zie 7.2.8.2.
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Oisterwijk 1609/8 laat acht zetters, vier landbouwers en vier ambachtslieden, door de 
schepenen benoemen, die vervolgens door de schout worden beëdigd om iedereen, nie-
mand uitgezonderd, in de belastingen “naer sijn neringe, teringe, labeur, macht ende 
qualiteijt” aan te slaan. Deze heffers mogen bij onenigheid over die evenredige vaststel-
ling een negende aanstellen om hen, na ook te zijn beëdigd, daarin bij te staan. Hilva-
renbeek 1627/9, nadien bevestigd in 1649/9 en 1657/9 spreekt over de bedezetters slechts 
als behorende tot de vaste groep van beëdigde ambtsdragers, ten overstaan van wie de 
dorpsrekeningen worden afgehoord en gesloten.1360

Loon op Zand 1655/10 rept alleen over de daartoe aangestelde zetters bij de waardebe-
paling voor de belastingen van nieuw uitgegeven erven.1361 De zettingen ten behoeve van 
het gemaal en bestiaal1362 worden in ieder gehucht van het dorp daarentegen niet door 
zetters, maar door een schepen, vergezeld door een der oud-borgemeesters en de vorster 
of andere dienaar gedaan (8).

Boxtel 1657/24, 1661/24 en 1665/27 bepalen enkel, dat de zetters ieder jaar in september 
hun zetcedule gereed dienen te hebben. Moergestel 1658 bepaalt hetzelfde, maar dan (23) 
voor de maand februari. Sint Oedenrode 1660/26 spreekt daarentegen slechts over de jaar-
lijkse verplichting van de zetters om zetcedulen voor de beden en de op leningen te be-
talen renten samen te stellen. Breugel 1660/13 gewaagt van de beëdiging door de schout 
van de zetters, terwijl 19 spreekt in het kader van hun vergoeding over hun taak: het for-
muleren van de aanslagen voor de beden en reële en andere belastingen. Hilvarenbeek 
1661/29 benoemt in hetzelfde verband onder meer de cedulen voor de beden, de verpon-
dingen, de personele lasten en het gebruik van de gemene gronden. Son 1662/35 heeft 
het, ook in het raam van de vergoedingen, alleen over die van de beden en andere belas-
tingen. Schijndel 1662/13 refereert enkel aan de beëdiging van de zetters door de schout.

Eersel, Duizel en Steensel 1662/7 laat de zetters benoemen door de schepenen en acht-
mannen. 44 Noemt als basis voor hun vergoeding het formeren van de bedecedule en 
die voor de te betalen renten.1363 Oirschot 1662/35 spreekt in dat verband over de bedece-
dule, die van de verponding en andere lasten; in 1664 II/25 wordt nog enkel ongespecifi-
ceerd gesproken over de zetters van de gemeentepenningen. Bergeijk 1663/6 en 31 volgen 
in procedureel opzicht Eersel c.a. 1662/7 en 44. Ook Nistelrode 1663/4 adopteert ten aan-
zien van de benoeming van de zetters Eersel 1662/7.1364

1360  Tot die groep behoren verder de beide schouten, de schepenen, de gezworenen, de kerk- en arm-
meesters.
1361  Deze bepaling komt ook voor in Loon op Zand 1685/11 en 1686/11.
1362  In de zin van het tellen van de aanwezige personen en beesten.
1363  Die van de verpondingen wordt niet genoemd. 
1364  In het reglement van Maren 1664, dat in 3 een gelijksoortige bepaling ten aanzien van plaatselijke 
functionarissen bevat als onder meer Eersel c.a. 1662/7, Bergeijk 1663/6 en Nistelrode 1663/4, ontbreekt de be-
noeming van de zetters, alhoewel uit 8 en 19 blijkt, dat er zetters werkzaam zijn.
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Asten 1666/16 spreekt ten aanzien van hun vergoeding over twee bedezetters. Drunen 
1679/8 beperkt zich tot hetzelfde ten aanzien van niet bij aantal genoemde zetters. Breu-
gel 1671/8 laat de bedezetters door schepenen en vijfmannen aanstellen. Bijna 30 jaar la-
ter spreekt Hilvarenbeek 1699/1700/45 nog slechts in het kader van hun vergoeding over 
de zetters. 

Haren 1703/10-12 laten de bevoegdheid tot het opmaken van de hefboeken formeel over 
aan de plaatselijke regenten of zetters. Wie tussen beide wanneer en waarom een keuze 
maakt, wordt niet gezegd, maar dat kunnen, bij gebreke van ander plaatselijk gezag, niet 
anders dat die regenten zelf zijn.1365 24, Sprekend over de vergoeding van de regenten bij 
gelegenheid van de verkiezing van de zetters, suggereert daarentegen dat die verkiezing 
jaarlijks plaats heeft. Moergestel 1713/1 rekent de vier zetters tot een afzonderlijk lid van 
de plaatselijke regering. 11 Schrijft voor, dat de aanstelling van de zetters geschiedt direct 
na of uiterlijk binnen acht dagen na de verandering van de wet door degenen, die daar-
toe van ouds bevoegd zijn geweest.1366 Niet alle hefboeken vallen automatisch onder de 
taak van de zetters. In geval van aanschrijving van de gemene landsmiddelen, worden 
deze, aldus 15, opgesteld door hen die daartoe door de hoge overheid zijn aangewezen. 
16 merkt in neutrale bewoordingen op, dat die van de verponding en beden worden ont-
worpen, door degenen, die dat tot dusverre hebben gedaan.

Asten 1719/16 spreekt over twee zetters, die “naer ouder gewoonte setten”. Dat laat-
ste geldt (17) niet voor de jaarlijkse personele zetting, die naar vereis van zaken, door de 
schepenen wordt geformeerd. Oisterwijk 1721/63 laat de schout, schepenen en gecom-
mitteerden om de vier jaar vijf zetters kiezen, wier taak het blijkens 36 is het formuleren 
van de “reëele verpondinge en personeele settinge” voor de bestrijding van de kosten van 
de dorpshuishouding.1367 Nieuwkuijk 1726/6 spreekt alleen, in gelijke bewoordingen als 
Moergestel 1713/15, over het formeren van de collectboeken ten behoeve van het incasso 
van de landsbelastingen. 

Tilburg 1732/1 laat jaarlijks de (commer)zetters op een (bindende), uiterlijk eind decem-
ber van ieder jaar in te zenden, voordracht van daartoe geschikte en bij voorkeur gere-
formeerde kandidaten van de drossaard, schepenen en secretaris benoemen door de heer, 

1365  Hierbij te denken aan de (kwartier)schout ligt niet voor de hand, omdat zijn betrokkenheid (in 
voorafgaande reglementen) bij de aanstelling van de zetters hooguit hun beëdiging (als sluitstuk van hun 
benoeming)  betreft.
1366  Deze vage omschrijving leidt direct tot een geschil tussen bestuurders en bestuurden. Zie 9.2.15.
1367  Het begrip “ reëele verpondinge” moet hier kennelijk worden gelezen als de reële omslag, zoals die 
ter bekostiging van onder meer het dorpshuishouden wordt vastgesteld en dus niet het verpondingskohier, 
zoals dat bestemd is voor de invordering van de landsbelasting der verpondingen. De bepaling zelf stelt ove-
rigens ook nadrukkelijk, dat het de borgemeesters is verboden om zich met de invordering van de landsbe-
lastingen te bemoeien.
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terwijl hun beëdiging (6) uiterlijk in de tweede helft van maart  (1 juncto 6) ten overstaan 
van de drossaard geschiedt. De zetters formuleren hun collectboeken ten raadhuize, ter-
wijl de secretaris het schrijfwerk ervan voor zijn rekening neemt (35). Daarnaast is veld-
werk nodig: na elke verhuistijd gaan de zetters voor het registreren van de inwoners ten 
behoeve van de personele zetting van huis tot huis (73).1368 In de zaterdagse bijeenkomst 
van de schepenen kunnen zij steeds voorstellen doen (11). 

In Eersel, Duizel en Steensel 1767/10 benoemt de (kwartier)schout “als van ouds” twee 
zetters, tezamen met vier rekenmannen en steeds elk van hen uit een ander gehucht. Bei-
de functionarissen worden in het reglement steeds tezamen benoemd. Er is een rooster 
van afreden. Schepenen, rekenmannen en zetters zijn verantwoordelijk voor de jaarlijkse 
benoeming van de borgemeesters en, bij gebreke van aanneming van de aanbesteding, 
de collecteurs van de verponding, de beden en de overige landsmiddelen. In alle bestuur-
lijke en financiële aangelegenheden zijn zij met de schout, schepenen en rekenmannen 
in principe gelijkberechtigd. In het reglement is geen sprake van specifieke taken. Uit 14 
valt te concluderen, dat het formuleren van personele omslagen een gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid van de gezamenlijke regenten is. 

6.4.2.1.11 De secretaris
De reglementen laten de secretaris zien als een hybride functionaris.1369 Enerzijds is zijn 
functie dienend, anderzijds bekleedt hij een spilfunctie. Vanuit zijn dienende positie is 
hij ondergeschikt aan de regeerders. Tegelijkertijd is hij vanuit zijn functie voor die be-
stuurders onmisbaar, al was het maar omdat hij voor al hun doen en laten het schrijf-
werk doet en daarop zelfs een zeker monopolie heeft. Ook de omstandigheid dat hij niet 
door het bestuur, maar door hoger gezag (de Staten Generaal of de plaatselijke heer) 
wordt benoemd dan wel anderszins over die positie kan beschikken (bijvoorbeeld als 
erfsecretaris) geeft hem binnen het bestuur een zeker mate van zelfstandigheid.

Boxtel 1657/3 gelast de secretaris te verschijnen, als hij voor schrijfwerk bij gerechtelijke 
werkzaamheden door drossaard en schepenen wordt opgeroepen en zich op de door hen 
aangewezen plaats beschikbaar te houden. Die plaats mag niet in een herberg zijn. Box-
tel 1661/3 en 1665/3 voegen in 4 daaraan toe, dat de secretaris op vordering van drossaard, 
schepenen en zetters ook bij hun (bestuurlijke) werkzaamheden met de pen heeft te as-
sisteren. 1661/34 en 1665/38 trekken de teugels strakker door te stellen  dat in het raadhuis 
een kantoor voor de secretaris wordt ingericht. Hilvarenbeek 1661/38 is meer geserreerd: 

1368  Vergelijk voor het begrip ‘verhuistijd’: Haks, Huwelijk en gezin in Holland in de 17de en 18de eeuw, 
171, met een referte aan Bosch, ‘Rechtshistorische aanteekeningen betreffende de overeenkomst tot het hu-
ren van dienstpersoneel’, 34-36, alwaar sprake is van dienstbodenreglementen in Holland, die voor knechten 
en dienstboden begin mei en begin november als (vaste) verhuistijd voorschrijven.   
1369  Zie voor een meer algemene omschrijving van deze functie 2.4.9.
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het verbiedt de secretaris enkel het wonen in of houden van een herberg. 
Schijndel 1662/33 kent ook zo’n herbergverbod, maar gebiedt (26) de secretaris ook om 

desgevraagd precieze notitie te houden van zijn verrichtingen als grondslag voor zijn be-
zoldiging. Veghel 1662/30 eist ook een schriftelijke verantwoording van zijn verrichtin-
gen als grondslag voor zijn salaris; zonder zo’n specificatie geen uitbetaling.1370  Eersel, 
Duizel en Steensel 1662/10-11 en 14-15 gaan verder. Het gebiedt de secretaris in het cen-
trum van Eersel, de Plaats, te wonen en verbiedt hem, zijn plaatsvervanger en de klerk 
de exploitatie van een herberg. Hij en zijn medewerkers dienen “tot gerief van elck een” 
te zijnen woonhuis of in de kapel aan de Plaats, die tot raadhuis dient te worden inge-
richt, vast kantoor te houden. Verder wordt hem verboden op eigen gezag een plaatsver-
vanger te benoemen. Die benoeming is aan de Raad van State. Indien zonder diens fiat 
toch een vervanger wordt benoemd, dan komt deze niet ten laste van de gemeente. Ten 
slotte worden, behoudens instemming van de regenten en achtmannen, de stadhouder, 
een zittend schepen en iedereen, die in de gemeente een openbaar ambt vervult, verbo-
den om de functie van substituut secretaris te bekleden. Oirschot 1662/41 en 1664 II/31 
doen het bescheidener: zij beperken zich tot een herbergverbod voor de secretaris en 
diens substituut.  Hoogeloon 1663/15, Nistelrode 1663/9 en Maren 1664/9 kennen ook zo’n 
verbod. Maren voegt daaraan nog toe, dat de secretaris zijn schrijfwerk in het raadhuis 
moet verrichten.1371 

Sint Michielsgestel 1663/18 vergt met het oog op de vergoeding van de secretaris jaar-
lijks een gespecificeerde opgave van diens verrichtte werkzaamheden. 15 Verplicht hem 
op vordering van de drossaard met de rol en bijbehorende documenten bij de rechtszit-
tingen van het schepencollege aanwezig te zijn.

Breugel 1668/7 laat de secretaris als penvoerder van de dingbank van Son en Breugel de 
keuze in welk dorp hij wil wonen. 28 Verplicht hem, zijn klerk of bij hun absentie een 
der regeerders de bestuursbesluiten schriftelijk vast te leggen. Breugel 1671/19 bespreekt 
de gevolgen van een eventuele werkweigering van de secretaris. In zo’n geval neemt de 
oudste of meest bekwame persoon uit de regering zijn werk over, terwijl de hoogschout 
van ’s-Hertogenbosch wordt opgedragen om die weigering te onderzoeken en naar be-
vind van zaken te bezien of de secretaris ontslagen, geschorst of anderszins gecorrigeerd 
behoort te worden.

Waalwijk 1681/37 accepteert een eventueel herbergierschap van de secretaris en zijn klerk, 
maar verbiedt hen in hun woning met schepenen of borgemeesters te vergaderen en op 
kosten van de gemeente verteringen te doen. Zoals bekend, is dit reglement echter geen 

1370  Zie voor de salariëring en vergoedingen van de secretaris 3.3.8.
1371  Met name worden genoemd diens verrichtingen in het kader van de justitie, te weten het uitschrij-
ven en passeren van “judiciële en scabinale akten”. 
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lang leven beschoren. In Waalwijk 1682 keert deze bepaling niet terug. Heesch 1691/35 kent 
weer een absoluut herbergverbod voor de secretaris en diens klerk, zulks op straffe van f 
50. Ook wordt hij gemaand tot het indienen van een jaarlijkse kostenspecificatie van zijn 
ambtsverrichtingen en wordt hem verboden zijn dienaangaande vordering op de gemeente 
te verrekenen met de door hem te betalen belastingen. Die moet hij prompt blijven beta-
len aan de borgemeesters en de collecteurs van de verponding en de beden.

Hilvarenbeek 1699/1700/37 volstaat met het herbergverbod. Het is tevens de laatste keer, 
dat het in een reglement wordt opgenomen. Ook de jaarlijkse kostenspecificatie ver-
dwijnt, nadat de secretarissen in de jaren twintig van de achttiende eeuw voor hun 
schrijfwerk en andere verrichtingen een vaste beloning is toegekend.1372 

Oisterwijk 1721/42 verplicht de secretaris  de leden van de regering op verzoek steeds 
inzage van de besluiten te geven en daarvan desgewenst kopie te verstrekken. Nieuw-
kuijk 1726/18 bevestigt de betaling van het vastgestelde jaarloon, mits de secretaris voor 
de gemeente, kerk en armen de daartoe voorgeschreven werkzaamheden heeft verricht. 
Ook geldt voor hem ten aanzien van de besluiten en rekeningen een inzage- en kopie-
plicht jegens de regenten. Ook Tilburg 1732/67 verwijst ten principale naar de centra-
le salarisvoorziening voor de secretarissen als grondslag voor het uit te betalen salaris. 
Hetzelfde geldt voor hun, inmiddels ook door de Haagse overheid voorgeschreven, ver-
plichting om ter plaatse te wonen en te resideren. Eersel, Duizel en Steensel 1767/65 geeft, 
uitsluitend gebaseerd op de dan vigerende Haagse regelgeving, uitgebreide voorschrif-
ten voor de secretaris: hij dient te Eersel aan de Plaats te wonen en mag niet langer dan 
vier maanden per jaar afwezig zijn (op verbeurte van een dubbel salaris voor de tijd van 
afwezigheid). Verder dient hij één vaste dag per maand in Steensel en Duizel te zijn om 
met de regenten van die dorpen de gemeentezaken af te doen. Indien daarvoor meer da-
gen nodig zijn, dan is de secretaris daartoe gehouden. Het wordt hem resoluut verbo-
den om de regenten van die twee dorpen bij zich te Eersel te ontbieden. Ook wordt de 
regenten, behoudens spoedeisende zaken, ontzegd om voor gemeentezaken naar de se-
cretaris in Eersel te gaan. Deze verboden gaan vergezeld van boetebepalingen. Ten slotte 
wordt de principiële strekking van de voorschriften, zoals geformuleerd in Eersel, Duizel 
en Steensel 1662/10-11 en 14-15 bevestigd. Wel worden nog aan de functionarissen, die niet 
tot substituut-secretaris mogen worden benoemd, de aan de dingbank van Eersel c.a. 
verbonden procureurs toegevoegd. In 66 wordt de secretaris gemaand alle vergaderingen 
over gemeentezaken van de officier en schepenen, al dan niet tezamen met de zetters en 
rekenmeesters, als penvoerder bij te wonen en het verhandelde te notuleren en zich ver-
der in alles ten dienste van de regering beschikbaar te houden. Bij weigering mogen de 
regenten een vervanger aanstellen, die dan daarvoor, onder aftrek van dat bedrag van het 
salaris van de secretaris, naar redelijkheid wordt betaald. 

1372  Zie 3.3.8.
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6.4.2.1.12 De vorsters
De vorsters kunnen worden aangeduid als (lagere) plaatselijke dienaren met een veel-
zijdig takenpakket, waarin dat van gerechtsbode, deurwaarder en ordebewaarder wel 
de belangrijkste zijn.1373 Hun functioneren komt in dorsreglementen soms zelfstandig, 
meestal in afgeleide zin voor. Zie voor een specifieke functie van hen in 6.4.2.1.13.

Hilvarenbeek 1627/1649/1659/11-12 omschrijft als functie-onderdelen van het vorsterambt 
het oproepen van de regeerders voor bijeenkomsten, het assisteren bij het maken van 
collectboeken en het in opdracht van schout en schepenen verrichten van andere dien-
sten, dit alles zonder specifieke beloning. Indien zij de borgemeesters bij hun gewone 
werkzaamheden vergezellen, dat is niet in het kader van de executie van goederen, dan 
dienen zij door deze buiten bezwaar van de gemeente te worden betaald. Eersel, Duizel 
en Steensel 1662/49 is explicieter over de beloning: de vorster geniet als inkomen de op-
brengst van zijn boeten en emolumenten, maar laat zich verder over diens taken niet 
uit.1374 Bergeijk 1663/38 stelt de vorster onder meer in dienst van schepenen en tienman-
nen. Heesch 1691/32 gelast de vorster en de schutter zich tevreden te houden met hun van 
ouds gebruikelijke “executie ende salaris” en geen andere, nieuwe inkomsten te preten-
deren. 

Eerst in Tilburg 1732 komen de taken van de vorster meer uitgesproken, maar beslist 
niet uitputtend aan bod: het in opdracht van de drossaard bijeenroepen van de  bijeen-
komst ter beëdiging van de nieuwe schepenen (1), het eveneens in opdracht na afloop 
van de vakantie publiceren wanneer de rechtsdagen van de schepenbank worden gehou-
den (7), het assisteren bij de schouw (28) en weren van landlopers, vagebonden, gauw-
dieven en ander gespuis (29), de invordering bij parate executie van het positieve saldo 
bij een rekeninghouder, die nalatig is dat saldo aan zijn opvolger over te dragen (56) en 
het in aanwezigheid van drossaard en twee schepenen publiceren van plakkaten en or-
donnanties van de hoge overheid (58). In het kader van de bezoldiging (71-72) wordt over 
een jaarsalaris gesproken met slechts een generieke specificatie voor alle taken ten dienste 
van de gemeente. 62 Ten slotte noemt de vorster nominatim onder de plaatselijke func-
tionarissen - met een onderscheid naar “Regenten of bedienden” -, die het reglement op 
de politieke reformatie (1660) en het reglement voor de kerk- en armmeesters (1700) 
stipt hebben na te komen.

Eersel, Duizel en Steensel, 1767/16 bevat in het kader van diens jaarsalaris een uitgebreid 
functieprofiel. Daarnaast wordt in 26 bij de gerechtelijke uitwinning van de invordering 

1373  Zie voor een meer algemene omschrijving van deze functie 2.4.10.
1374  In de oorspronkelijke bepaling wordt deze beloning vervangen door een vast jaarsalaris, maar in de 
aanvulling van het zelfde jaar wordt dit weer geschrapt.  Onder de emolumenten zijn begrepen de opbrengst 
van het tot recht op deze inkomensbron geworden gebruik tot het van deur tot deur ophalen van nieuw-
jaarsgeld, paaseieren of oogstproducten. Zie daarover 2.4.10.
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van de lands en dorpsbelastingen specifiek zijn functie als deurwaarder benoemd. 23 Ver-
biedt hem in zowel formele als informele zin elke actieve betrokkenheid bij invordering 
van de lands- en dorpsbelastingen, 74 Gebiedt hem om zich te onthouden van de pacht 
van de houtschat in de drie dorpen. Ten slotte geldt ook voor hem (70), in een gelijke 
context als in Tilburg 1732/62, de vermaning om zich naar het Reglement op de politieke 
reformatie en dat voor de kerk- en armmeesters te gedragen (70).

6.4.2.1.13 De functionarissen voor het toezicht op en beheer van de gemeint
Blijkens de reglementen worden specifiek voor dit toezicht en beheer gezworenen, ook 
heemraden aangesteld. Daarnaast opereren de schutter en ook wel de vorster.1375 

Moergestel 1658/24 gelast de vorster tot de instandhouding van een algemene schutkooi; 
hij moet zelf schutten dan wel daartoe een schutter aanstellen (tegen een vergoeding van 
zeven oort per stuks vee). Hilvarenbeek 1661/22 eist van de schutter en dienaren van de 
onderrentmeesters voor het schutten (ook buiten de gemene gronden) een eed, dat zij 
niemands vee zullen ontzien en stelt ook het schutrecht vast: naast de reparatie van de 
aangerichte schade 12 stuivers per paard of koe, een stuiver en twee oort per schaap, maar 
bij beesten van niet-ingezetenen een dubbele boete. Die verdubbeling geldt voor alle 
beesten ook voor ’s nachts aangerichte schade op akkerland. Verder worden zij, tezamen 
met de gezworenen, gemaand (23) om iedereen, niemand uitgezonderd, op straffe van 
steeds f 10 ten behoeve van ’s Lands domeinen te weerhouden van ongeoorloofd en on-
tijdig hooien, turven of plaggen op de gemene gronden. Overtreders dienen bij de raad 
en rentmeester te worden aangegeven en ook tijdens de gemene waarheden met name 
te worden bekend gemaakt.  

Schijndel 1662/25 spreekt enkel over de vergoeding van de gezworenen: zij verrichten 
hun toezicht uitsluitend op hun “banders en boeten”. De schutter geniet (27) daarente-
gen jaarlijks f 3-3-0  mits hij zijn functie zorgvuldig en zonder onderscheid des persoons 
vervult. Veghel 1662/28 verbiedt de vorster en schutter de introductie van “nieuwigheden” 
en maant hen, met hun gebruikelijke salaris tevreden te zijn. De twee gezworenen wor-
den (29) benoemd als van ouds “naer charte en privilegie” en worden voor hun toezicht 
uitsluitend uit hun boeten betaald. Eersel, Duizel en Steensel 1662/7 laat de heemraden 
benoemen door de schepenen en achtmannen. In een aanpassing van oktober 1662 wordt 
het aantal van deze gezworenen alsnog op twee gesteld, zoals “van outs” gebruikelijk is. 
Oirschot 1662/37 en 1664 II/27 benoemen de gezworen toezichthouders op de gemeint in 
verband met hun beloning (de boeten). Hun taak wordt op vrijwel dezelfde wijze (45/34) 
omschreven als in Hilvarenbeek 1661/32. De plicht tot aangifte van overtreders geldt ech-
ter in Oirschot 1662/45 eerst aan de lokale officieren, daarna desnoods nog aan de rent-

1375  Zie voor een meer algemene omschrijving van deze functies 2.4.11.

PS_LL_def.indd   561 19-11-20   13:16



562

meester-generaal en vervolgens aan de gemene waarheden. In Oirschot 1664 II/34 is de 
raad en rentmeester zelfs als aangifteloket geschrapt. In Bergeijk 1663/6 benoemen sche-
penen en tienmannen de heemraden of gezworenen. Hoogeloon 1663/17 omschrijft de 
toezichthoudende taak van de gezworenen en de onderrentmeesters met hun dienaren 
op dezelfde wijze, maar laat boetestelling en een aangifteverplichting achterwege. Voor 
het schutten benoemt het geen specifieke functionarissen, maar stelt wel (24) dat daartoe 
geen hogere boete dan als van ouds mag worden gevorderd. Nistelrode 1663/45 omschrijft 
de taak van de gezworenen eender als hiervoor gemeld. Zij mogen geen andere boetes 
dan die van oudsher opleggen. Hetzelfde geldt voor de schutters van het vee. Voor bei-
den geldt, dat zij bij bezwaar tegen een opgelegde boete in principe op hun, desnoods 
beëdigde woord worden geloofd en dat zo’n bezwaar alleen ontvankelijk is als door de 
beboete een waarborg ten bedrage van de opgelegde boete is verstrekt. Maren 1664/42-
43 stelt op dit punt hetzelfde, maar maant de gezworenen de beboete personen niet met 
nog andere kosten, zoals de kosten van verteringen, te belasten. 3 Laat de gezworenen 
benoemen door schepenen en raadsmannen. 

Blijkens Sint Michielsgestel 1663/17 worden de gezworenen door de drossaard en magis-
traat tegen een beloning van alleen hun “ban en boete” aangesteld. Eén van hun taken is 
de verkoop (na voorafgaande veiling ten overstaan van de drossaard) van de producten 
van de gemene gronden (plaggen, strooisel en dergelijke); onderhandse verkoop is ver-
boden. Jaarlijks, op de laatste dag van de schouw dienen zij over hun inkomsten reke-
ning en verantwoording af te leggen, waarbij de drossaard mag eisen, dat zij met een eed 
verklaren geen geld te hebben achterhouden. Loon op Zand 1685/23 en 1686/23 stellen, dat 
voor het schutten van vee van niet-inwoners de tarieven gelden van de naburige dorpen; 
voor de eigen inwoners worden aparte tarieven, lees boetes, vastgesteld.

Het duurt tot Heesch 1691/34 voordat er in een reglement weer wordt gesproken over de 
aanstelling, taken en beloning van de op de gemene gronden toezichthoudende gezwo-
renen, in dit geval twee. De redactie van deze bepaling is, met een voor de benoeming 
specifiek beroep op vigerende charters en privileges, inhoudelijk gelijk aan eerdere bepa-
lingen: het voorkomen van schade zonder aanzien des persoons en bezoldiging alleen op 
basis van keuren, breuken en boetes. De geschillenbeslechting wordt daarentegen voor-
behouden aan de schepenen, die naar ouder gewoonte behoren te vonnissen. 32 Gebiedt 
de vorster en schutter zich tevreden te houden met de gebruikelijke inkomsten en ver-
biedt hen daarom de introductie van “nieuwigheeden”.   

Hilvarenbeek 1699/1700/46 en 49-50 zegt de onderrentmeesters en gezworen aan, zich 
tevreden houden met de opbrengt uit de boetes. De schutters verrichten hun werk-
zaamheden zonder aanzien des persoons tegen dezelfde boeten als reeds in Hilvarenbeek 
1661/22 is vermeld. De plicht van de gezworenen en schutters om plegers van schadetoe-
brenging en schutovertreding aan de rentmeester- generaal en tijdens de gemene waar-
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heden aan te geven geldt ten aanzien van de schutovertredingen ook voor iedereen die 
zo’n overtreding waarneemt. Nieuwkuijk 1726/8 regelt alleen de aanstelling van iemand 
voor het “Hoeden van de Beesten”. Benoeming geschiedt voor één jaar of een langere 
termijn door drost en schepenen na voorgaande en tenminste twee zondagen tevoren 
aangekondigde openbare aanbesteding op passende condities. Tilburg 1732/72 volstaat 
met het vaststellen van het jaarlijkse salaris van de schutter. Eersel, Duizel en Steensel 1767 
bevat op dit punt geen voorzieningen. 

5.4.2.1.14 De overige functionarissen
Naast de hierboven genoemde bestuurlijke en ambtelijke functionarissen komen in de 
reglementen, zij het in geringe mate, bepalingen voor over andere ter plaatse werkzame 
functionarissen. Daarbij gaat het zowel om personen in dienst van de gemeente dan wel 
om personen in zelfstandige beroepen.

Loon op Zand 1655/9 noemt in het kader van hun dagvergoedingsregeling de schapen-
keurmeesters. Loon op Zand 1685/10 en 1686/10 herhalen dit. 

Hilvarenbeek 1661/43 kent plaatselijke keurmeesters, maar bepaalt slechts dat zij de 
oude keuren op de maten en gewichten moeten blijven hanteren. In Eersel, Duizel en 
Steensel 1662/25, dat de benoeming van verschillende functionarissen door schepenen en 
achtmannen regelt, wordt bij een aanpassing van oktober 1662 alsnog de benoeming van 
twee keurmeesters toegevoegd. Naar hun taken wordt slechts naar “als van outs” verwe-
zen. Bergeijk 1663/40 lijkt binnen de plaatselijke organisatie nog een boekhouder te ken-
nen. Diens taak is tweeledig: naast die van boekhouden betreft deze de penvoering van 
alle gemeentezaken. Uit een wijziging van juli 1663 van deze bepaling blijkt dat het om 
de secretaris zelf gaat. 

Maren 1664/12 kent de functie van schamele maagden meester (als onder voorwaarden 
onverenigbaar met die van schepen), terwijl 13 hun periodieke rekening en verantwoor-
ding op gelijke wijze als voor de borgemeesters, kerk- en armmeesters regelt. Oisterwijk 
1721/63 laat de schout, schepenen en gecommitteerden om de vier jaar vier nieuwe en 
ter zake kundige keurmeesters aanstellen, die door de drossaard worden beëdigd. 64 Be-
paalt, dat de vier zegelaars van het wollenambacht tezamen met de vier oudste actief in 
dat ambacht werkzame leden als van ouds om de twee jaar nieuwe dekens aanstellen, 
die door de schout of diens plaatsvervanger ten overstaan van de schepenen worden be-
edigd. Nieuwkuijk 1726/21 instrueert de hopmeters de rondemaat1376 aan te geven aan 

1376  Hopmeter: een op het in de naamsaanduiding vermelde product gerichte functie ter fiscale registra-
tie van de opbrengst ervan. Rondemaat: Marin, Groot Nederduitsch en Fransch Woordenboek (1752), ROM-
RON, 272: Rondemaat = “Maat voor graanen, meel, vrugten enz.”, ook “naam der belasting die betaald 
moet werden van ’t geen gemeeten werd”. Vergelijk voor de praktijk van de functie: (uit Nieuwkuijk) BHIC, 
Familie Van de Mortel -  De la Court, 1532: Akte van benoeming door Johan Halfwassenaer van Cornelis 
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de door de regenten aan te wijzen collecteur tegen de gebruikelijke vergoeding en aan 
de hand van het door de secretaris ten overstaan van de drossaard en twee schepenen te 
schrijven collectboek. In het kader van hun verplichte assistentie van de drossaard bij 
het weren van landlopers, vagebonden en ander gespuis noemt Tilburg 1732/29 naast de 
schutters en vorsters de bedelvoogden en de kapiteins van de wijken met hun manschap.  

Eersel, Duizel en Steensel 1767 benoemt in 78 de kapiteins of rotmeesters en de rot-
gezellen in het kader van hun taken bij het beplanten en onderhouden van de wegen 
overeenkomstig het Pootreglement. In dezelfde bepaling is, óók in de context van dat 
Pootreglement, sprake van de benoeming van pootmeesters. Daarnaast heeft 72 het in 
het kader van maatregelen betreffende de brandpreventie over de aanstelling van een 
nachtroeper of klapwaker.1377

In verschillende reglementen komen ook functionarissen voor, die niet direct aan het 
dorpsbestuur zijn gelieerd, maar voor bepaalde aangelegenheden wel daaraan zijn gere-
lateerd.

Als eerste kan in deze categorie de predikant worden genoemd als betrokken bij de aan-
stelling van kerk- en armmeesters en diens (verplichte) aanwezigheid bij het afhoren 
van de kerk- en/of armrekeningen. Deze aspecten zijn elders al besproken.1378 Daarnaast 
wordt hij in vooral negatieve zin vermeld. In Moergestel 1713/27 wordt hij tezamen met 
plaatselijke ambtsdragers genoemd in het rijtje van personen, dat nominatim is verbo-
den, zich enige vrijdom van de lands- en dorpsbelastingen aan te matigen. Oisterwijk 
1721/41 en Tilburg 1732/35 bevatten een soortgelijke bepaling. Eersel, Duizel en Steensel 
1767 herinnert in 68 aan de verplichting van de predikant om bij gelegenheid van de on-
dertrouw de aanstaande bruid en bruidegom te wijzen op het moeten hebben van een 
akte van cautie en bij gebreke daarvan de huwelijkse proclamatie op te schorten.1379 76 
Geeft de regeling van de Haagse overheid weer over wanneer en de mate waarin een 
(burgerlijke) gemeente bijdraagt in de kosten van de beroeping van een nieuwe predi-
kant, het hem voorzien van een passende woning, het onderhoud daarvan en de in re-
kening te brengen huur. 

de Boer voor zijn leven tot hopmeter van Nieuwkuijk, 1746; (uit het nabij gelegen Oud-Heusden) SALHA, 
Oud-archief van Oudheusden, Elshout en Hulten, 117:  Akte van certificatie van Mattijs Janze Kooij, ge-
zworen hopmeter, op verzoek van Dirk Lambertz. van Elswijk en Claas Dirxe van Weert, dat zijn verklaring, 
afgelegd op 2 oktober 1733 ten huize van Gerrit Bax, impostmeester, inzake de ontvangsten van de ronde-
maat in de periode niet juist is, 1733.
1377  Het enige reglement, waarin (min of meer terloops) de preventieve maatregel van de brandschouw 
eerder aan de orde komt is Oisterwijk 1721/63. In deze bepaling worden echter geen organisatorische aspec-
ten geregeld, maar uitsluitend de maximale dagvergoeding van de schouwers. 
1378  Zie 6.4.2.1.9 en 7.3.6.
1379  Zie over de akte van cautie 3.3.1.

PS_LL_def.indd   564 19-11-20   13:16



565

Als tweede groep gelden de kosters en schoolmeesters. In de reglementen wordt over 
hun benoeming en taken nergens gerept, hetgeen te verklaren is doordat dit tot het do-
mein van het Schoolreglement (1655) behoort.1380 Waar zij in de dorpsreglementen wel 
worden genoemd, is dat ook steeds in negatieve zin, te weten in de context van de in-
compatibiliteit van hun beroep met plaatselijke bestuurlijke en ambtelijke functies. Dit 
aspect wordt hierna besproken.1381 Maren 1664 kent in 9, óók met een verwijzing naar 
het Schoolreglement, een verbod tot het exploiteren van een herberg voor de school-
meesters. In aansluiting hierop verbiedt 20 hen de impost op alcoholhoudende dranken 
te pachten met als argument om volledig voor hun beroepsuitoefening beschikbaar te 
moeten blijven, zulks óók met een verwijzing naar het Schoolreglement. In Eersel, Dui-
zel en Steensel 1767/16 wordt bevestigd, dat de schoolmeesters, ieder van hen in zijn eigen 
dorp, ten laste van die gemeente salariëring genieten. 23 Verbiedt hen zich op enigerlei 
wijze te bemoeien met de invordering van de lands- en dorpsbelastingen. 

Ten slotte komen enkele referenties aan het ambt van notaris en dat van procureur voor. 
In Oisterwijk 1721/35 worden beide functionarissen tezamen met plaatselijke bestuurders 
buitengesloten van de aanbesteding van de invordering van de landsbelastingen. Het eist 
in 5 de verplichte tussenkomst van een procureur bij alle rekesten en andere schrifturen 
aan de plaatselijke regering. Tilburg 1732/9 en Eersel, Duizel en Steensel 1767/8 gebieden 
de procureurs zich aan de in de Caroline Ordonnantie (1530) en Albertine Reformatie 
(1599) gestelde termijnen te houden. Het laatste reglement verbiedt in 65 de aanstelling 
van een procureur bij de dingbank tot substituut secretaris. Eersel c.a. 1767/81 bevat voor-
zieningen omtrent het protocol en de overige archiefstukken bij overlijden of vertrek van 
een plaatselijke notaris. 

6.4.2.1.15 De onverenigbaarheid van functies
Regels betreffende de onverenigbaarheid van bestuurlijke en ambtelijke functies of ta-
ken beogen uit een oogpunt van integriteit, zorgvuldigheid en transparantie de samenval 
van verschillende, vaak complementaire competenties in één persoon of binnen eenzelf-
de kring van nauw aan elkaar gelieerde personen te verhinderen. Deze regels komen in 
de dorpsreglementen in een tweetal vormen voor. De ene is specifiek functiegebonden, 
de andere heeft betrekking op familiale betrekkingen. Deze komen hierna aan de orde. 

Onverenigbaarheid van functies is overigens geen onderwerp, dat - wat men gezien de 
algemene strekking ervan zou kunnen denken - in alle reglementen is opgenomen. Dit 
maakt eens te meer duidelijk, dat elk reglement een reactie is op lokale behoefte aan of 
noodzaak tot regelgeving.

1380  Zie over het Schoolreglement (1655) 3.3.3.
1381  Zie 6.4.2.1.15.
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Familiale betrekkingen
Hilvarenbeek 1661/40 benoemt als eerste een verbod om tegelijkertijd vader, zoon, broers 
en zwagers tot schepen te benoemen. Schijndel 1662/36 herhaalt dit. Oirschot 1662/33 en 
1664 II/23 definiëren de familiale onverenigbaarheid voor het schepenambt als de kring 
van onder één dak wonende broer, zwager en naaste bloedverwanten (zonder de graad 
van deze verwantschap te duiden). Hoogeloon 1663/13 kent dezelfde categorieën, maar 
laat de voorwaarde van het éne dak vallen.

Waalwijk 1681/4 sluit gelijktijdige benoeming van broers, zwagers en andere naaste 
verwanten uit bij de benoeming tot schepen of borgemeester. Het is tevens de laatste 
keer, dat dit type bepaling voorkomt,

Functionele betrekkingen 
Hier kunnen qua motivering twee vormen worden onderscheiden: een louter rekenkun-
dige en een die zich keert tegen een specifieke combinatie van functies.  

In de eerste categorie, die overigens slechts twee keer wordt aangetroffen, verbiedt Berg-
eijk 1663/41 iedereen, die (naar mag worden aangenomen, binnen het dorpsbestuur) een 
openbare functie bekleedt (daarin) een tweede functie te vervullen. Oss 1700/1 gaat dub-
belfuncties in het bestuur tegen, opdat het aantal van de in totaal twintig daarbij betrok-
ken personen steeds in stand blijft.1382

De tweede categorie spreekt zich uit over verschillende functie- of taakcombinaties; het 
is een diverse categorie; de meest voorkomende is gericht op het tegengaan van het sa-
menvallen van de bestuurlijke  taken betreffende het afhoren en afdoen van de rekenin-
gen met die van de functie van de rendanten van die rekeningen. 

Eersel, Duizel en Steensel 1662/15 verbiedt de stadhouder, zittende schepenen of andere 
publieke ambtsdragers zonder expliciete toestemming van de Raad van State de functie 
van waarnemend secretaris te vervullen. 

Oirschot 1662 en 1664 II kennen, naast de hiervoor al benoemde ‘familiale’ onverenig-
baarheid, als eerste een reeks verschillende andere onverenigbaarheden. Schout, dros-
saard, hun stadhouders, schepenen, koster en schoolmeester wordt verboden functies 
ten aanzien van het incasso van vanwege de gemeente te innen belastingen vervullen 
(19/11). De twee eersten en ook de andere regenten wordt ontzegd, in Oirschot goederen 
van kerk, heilige geest, gods- en gasthuizen te beheren, omdat de functies van auditeurs 
en rendanten niet in één persoon verenigbaar zijn (20/12). Voorts worden schout, dros-

1382  In Oss bestaat het bestuur uit vijf leden, te weten zeven schepenen, vijf gezworenen, vier borgemees-
ters, twee kerkmeesters en twee armmeesters. 
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saard en allen die aan de schepenen rekenplichtig zijn verhinderd om tot schepen te wor-
den benoemd (32/22). Met referte aan het Schoolreglement (1655) worden Ten slotte de 
koster en de schoolmeester van elke bestuurlijke, financiële of andere ambtelijke functie 
uitgesloten (32/22).1383  

Hoogeloon 1663/12 herhaalt Oirschot 1662/32 en 16664II/22 en voegt daaraan een verbod 
tot aanstelling van armmeester toe. Maren 1664/12 kent een dubbel stelsel van een ab-
soluut en een relatief verbod: borgemeesters, collecteurs en andere rekenplichtigen mo-
gen niet tot schepen of een andere bestuursfunctie in het dorp worden benoemd; indien 
echter een schepen of raadsman tot collecteur, kerk-, arm- of schamele maagden mees-
ter wordt aangesteld, dan is hij voor het afhoren en sluiten van zijn rekening enkel ren-
dant, zodat hij niet over zijn rekening kan stemmen en besluiten. Breugel 1671, dat in 16 
onverkort Oirschot 1662/20 en 1664 II/12  overneemt, sluit in 17, eveneens met referte aan 
het Schoolreglement kosters en schoolmeester van elke bestuurlijke functie uit. Heesch 
1691/11 verbiedt de schout en diens stadhouder om tot collecteur van de verponding en 
beden, alsmede tot beheerder van de goederen van kerk, armen, gods- en gasthuizen te 
worden aangesteld.

Eerst in de reglementen van rond de eeuwwisseling komt het aspect van de onverenig-
baarheid weer meer gestructureerd naar voren. Dit geschiedt op basis van een volledige 
adoptie van de dienaangaande bepalingen van Oirschot 1662 en 1664 II. Hilvarenbeek 
1699/1700 neemt in 28-32 hiertoe het voortouw. 

Moergestel 1713, óók op vele andere onderdelen schatplichtig aan Hilvarenbeek 1699/1700, 
werkt het aspect in een drietal bepalingen uit. Onder verwijzing naar de maatregelen van 
de Raad van State van 1709, sluit 17 de pacht van de gemene landsmiddelen voor de 
drossaard en zittende schepenen en borgemeesters uit. 22 verbiedt onder gelijke referen-
tie borgemeesters nog eens expressis verbis het incasso van alle landsbelastingen, óók bij 
openbare aanbesteding en aanneming: hun arbeidsterrein is uitsluitend dat van de in-
komsten en uitgaven van de dorpshuishouding. 39 Ontzegt de drossaard, schepenen en 
secretaris en verder iedereen het beheer van dorpsgelden en geleend kapitaal: dat berust 
enkel bij de borgemeesters.1384 Oisterwijk 1721/35 breidt het verbod van Moergestel 1713/17 
uit tot de (plaatselijke) functies van notaris, procureur, deurwaarder, vorster en verder al-

1383  Het Schoolreglement (1655) verbiedt in artikel 5 de schoolmeesters en hun familie om een herberg te 
exploiteren, in of buiten hun woonplaats de gemene middelen te pachten of andere collecten te verrichten 
dan wel een bestuurlijke functie te vervullen of een bedrijf uit te oefenen, dat schade zou kunnen toebren-
gen aan de gewenste kwaliteit van het onderwijs.  Roosenboom, De dorpsschool in de Meierij, 49. Zie hier-
over ook hiervoor in dit onderdeel. 
1384  Op zich is deze bepaling door te spreken over het beheer van gelden als exclusieve taak een variant 
op het verbieden van het uitoefenen van die taak in combinatie met andere functies of taken. Als zodanig 
is deze wijze van redigeren daarom als een andere formulering van de beoogde onverenigbaarheid opgevat.
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len, die buiten Oisterwijk wonen. 36 Herhaalt Moergestel 1713/22. Tilburg 1732 kent in 20 
dezelfde regeling als Moergestel 1713/39, terwijl 24 onverkort Moergestel 1713/22 herhaalt. 
Eersel, Duizel en Steensel 1767/21-22 Ten slotte herinneren aan het  Haagse gebod (1709), 
dat de borgemeesters geen bemoeienis hebben met de invordering van de landsmidde-
len, maar beperken dit nadrukkelijk tot de situatie, dat er geen externe aannemer van 
dat incasso is en één of meer ingezetenen daarmee als borgemeester moeten worden be-
last. Andersom geldt dit dus niet: het incasso van zowel de lands- als plaatselijke belas-
tingen mag onder een aantal strikte voorwaarden aan één persoon, de generale collecteur 
genoemd, worden aanbesteed. 23 Kent in de lijn van Moergestel 1713 en Tilburg 1732 op 
straffe van nietigheid en een boete van f 25 een verbod op de aanneming van het incasso 
van de lands- en dorpsbelastingen door de schout, diens stadhouder, schepenen, secreta-
ris, diens substituut en klerk, de schoolmeester en de vorster. De vervolging op overtre-
ding ligt bij de schout en, als hij de overtreder is, bij de raad en rentmeester-generaal der 
domeinen. 25 Kent Ten slotte dezelfde regeling als Moergestel 1713/39. 

Ten slotte kan nog worden opgemerkt, dat in een enkel reglement nog andere, meer spe-
cifieke onverenigbaarheden worden benoemd. Deze komen bij de bespreking van het 
desbetreffende thema  aan de orde. 

6.4.2.2 De materiële infrastructuur

6.4.2.2.1 Inleiding
In dit onderdeel worden vanuit de inhoud van de reglementen de verschillende aspec-
ten, die de context waarbinnen plaatselijke bestuurders en andere functionarissen hun 
taken hebben uit te oefenen, beogen te waarborgen besproken. Het gaat daarbij om re-
gels voor de bijeenkomsten, de plek van en de gang van zaken  tijdens de vergaderingen. 
Ook zaken als de bewaring van het archief en het zegel(stempel), alsmedede registratie 
van besluiten van ‘Haagse’ regelgeving behoren daartoe. 

6.4.2.2.2 De bijeenkomsten
In de meeste reglementen wordt iets gezegd over de bijeenkomsten van de verschillen-
de lokale gezagsgremia. Naar hun kwantitatief voorkomen in de reglementen gemeten, 
zijn de belangrijkste de bijeenkomsten die enerzijds het exclusieve justitiedomein van de 
schepenen en anderzijds die de bestuurlijke aangelegenheden, de politie, van de daartoe 
bevoegde regenten en andere daartoe geroepenen betreffen. Beide typen zijn hiervoor al 
aan de orde gekomen. 

In een enkel reglement wordt gerefereerd aan vergaderingen van de tot een gemeen-
te behorende gehuchten. Oirschot 1662/4 benoemt dergelijke vergaderingen ten behoe-
ve van de voordracht uit de gehuchten van de regeerders onderscheidenlijk de kerk- en 
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armmeesters. Oirschot 1664 I schaft dat voordrachtsrecht af, zodat op dit punt deze be-
paling in dat reglement niet terugkeert.1385 

Daarnaast zijn in de reglementen de bijeenkomsten te onderkennen, waarin onder meer 
ambtsdragers (schepenen, borgemeesters en anderen) worden aangesteld en die waarin 
de rekeningen worden afgehoord en gesloten. Waar deze laatste in de reglementen wor-
den benoemd, wordt elders besproken.1386 

Voor wat betreft de eerste gaat het in de reglementen overigens doorgaans om slechts 
verwijzingen naar deze bijeenkomsten, bijvoorbeeld door het noemen van hun datum 
als datum waarop nieuwe ambtsdragers worden benoemd, vrijwel nimmer om organi-
satorische aspecten. Het gaat bij dit type bijeenkomsten om vergaderingen, die in de 
dorpsreglementen ook als jaargeding en gemene waarheden, zij het sporadisch, voor-
komen. Hierover gaat het navolgende overzicht, dat vooral geënt is op de bepalingen, 
waarin aan deze bijeenkomsten nominatim als jaargeding en/of gemene waarheden 
wordt gerefereerd. Gevallen, waarbij wel de functie van deze bijeenkomsten, maar niet 
een specifieke naamduiding wordt vermeld, zijn hierin niet opgenomen.1387

Oisterwijk 1609/1 maant de zittende schepenen om enkele dagen vóór het eerste jaarge-
ding na Driekoningen (6 januari) bij de schout een voordracht voor de nieuwe in te le-
veren. Boxtel 1634/11 stelt, dat voor de jaargedingen en gemene waarheden geen andere 
personen mogen worden uitgenodigd dan hen die daarbij als van ouds behoren te ver-
schijnen. Verder geldt er een verbod op de consumptie van wijn op kosten van de ge-
meente. Ook 12 beperkt, zij het iets ruimer, de kring van de aanwezigen op de gemene 
waarheid en het jaargeding van Sint Maarten (11 november) - naar de letter van de bepa-
ling gaat het hierbij om een gecombineerde gebeurtenis - , tot degenen, die daarbij van 
ouds aanwezig zijn. Op dit jaargeding worden de oude borgemeesters van hun eed ont-
slagen en de nieuwe beëdigd. Boxtel 1657/16 spreekt in het kader van een dienaangaande 
vergoeding van schepenen en borgemeesters eveneens slechts over de jaargedingen en ge-
mene waarheden als zodanig. Boxtel 1661/15 en Boxtel 1665/17 onderscheiden, ook in het 
kader van een vergoedingsregeling voor de leden van de magistraat, drie jaargedingen en 
drie gemene waarheden. Het aantal vrije maaltijden voor drossaard en schepenen wordt 
teruggebracht tot één, voor de overige ontvangen zij voortaan een vaste geldelijke ver-

1385  Gehandhaafd blijft het bij privilege van 1483 aan de gehuchten toegekende recht tot de benoeming 
van een schatheffer of achtman. Voor dit doel blijven de gehuchtsgewijze vergaderingen functioneren. 
1386  Zie 7.7.3.
1387  Dit geldt onder meer bepalingen, waarin wel de jaarlijkse verandering van schepenen maar zonder 
herkenbare verwijzing naar, bijvoorbeeld, het jaargeding is voorzien. Of er in deze bepalingen een onge-
noemde relatie met het jaargeding aan de orde is, zou nader onderzoek vergen, dat echter buiten het bestek 
van dit hoofdstuk valt.  
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goeding. De maaltijd wordt gebruikt op het jaargeding van de maandag na Sint Maar-
ten, wanneer de nieuwe schepenen worden gekozen. Moergestel 1658/20 kent daarentegen 
enkel één jaargeding.1388 Ook Sint Oedenrode 1660/20 onderkent een jaargeding, maar on-
derscheidt daarnaast een bijeenkomst op Sint Michielsdag (29 september), waarop de 
nieuwe schepenen worden aangesteld en de gemeenteprivileges en jaargeboden worden 
nagezien.1389 Hilvarenbeek 1661 laat een verschil zien tussen jaargeding en gemene waar-
heden. Het jaargeding geldt voor de gehele dingbank, dus ook voor Diessen en Wes-
telbeers (28), terwijl de gemene waarheden alleen voor Hilvarenbeek worden benoemd 
(23). De laatste bepaling laat ook iets zien van het karakter van deze bijeenkomst: zij 
vermaant iedereen, die weet heeft van misbruik door anderen van de gemeint, daarvan 
niet alleen aangifte te doen bij de raad en rentmeester der domeinen, maar daarvan ook 
tijdens de gemene waarheden  een beëdigde “rechtsinnige verclaringe” te doen. Oirschot 
1662/34 en 1664 II/24 respectievelijk 1662/45 en 1664 II/34 zijn in dit opzicht schatplichtig 
aan Hilvarenbeek 1661. De eerste twee bepalingen gewagen van het jaargeding, waarop de 
schepenen worden vervangen en de twee laatste over een zelfde tijdens de gemene waar-
heden af te leggen verklaring.

Asten 1666/3-4 en 20 laten de borgemeestersrekeningen na afloop van het rekenplich-
tige jaar afhoren en sluiten tijdens de eerste daaraanvolgende drie jaargenechten, en wel 
in het bijzonder tijdens het derde jaargenecht. Loon op Zand 1685/21 en 1686/21 spreken 
zonder nadere inhoudelijke invulling enkel over het jaargericht; ook hier ligt de focus 
op een vergoedingsregeling voor drossaard, schepenen en secretaris. Boxtel 1692/3 ver-
wijst naar de derde dinsdag na de “respective jaergedinghen” als startpunt van de nieuwe 
jaarcyclus voor de veertiendaagse rechtszittingen van de vernieuwde schepenbank. Box-
tel 1692/5 noemt de eerste gemene waarheid na Sint Maarten als het moment waarop de 
borgemeesters hun rekeningen bij de secretaris in vergadering met de drossaard en sche-
penen inleveren om de dinsdag daarna door de daartoe aangewezen personen te worden 
afgehoord en gesloten.  

Hilvarenbeek 1699/1700/43 spreekt in aansluiting op 1661/28 over het jaargeding als ge-
relateerd aan de dingbank. 50 Herhaalt ten aanzien van de gemene waarheden 1661/23. 
Oss 1700/17 benoemt in het kader van de beloning van de schout en de regenten als bij-
zondere bijeenkomsten: het op de eerste woensdag na Driekoningen te houden jaarge-
ding, op Lichtmis (2 februari) voor de aanstelling van nieuwe borgemeesters en Bamis 
(1 oktober) voor de verandering van de wet. In deze trits is duidelijk, dat het jaargeding 
een eigen zelfstandige positie en betekenis heeft, die in het reglement niet nader wordt 
omschreven. Asten 1719/28 wijst het jaargeding aan om jaarlijks het reglement door mid-

1388  Ook dit geschiedt in het kader van de vaststelling van een gelimiteerde vergoeding voor de verte-
ringen.    
1389  Aanleiding is ook hier de vergoedingsregeling voor de verteringen: tijdens het jaargeding mag niet 
meer dan in totaal f 45 en bij de andere bijeenkomst een maaltijd van ten hoogste f 30 worden genoten. 
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del van voorlezing te publiceren om aldus de kennis over dat reglement te vernieuwen. 
Oisterwijk 1721/54 laat iedereen, die van ouds het jaargeding hebben bijgewoond daar-

toe oproepen en stelt voor hen tezamen à raison van rond f 40 ten laste van de bor-
gemeestersrekening een “eerlijcke en redelijcke” maaltijd in het vooruitzicht. 55 Stelt 
nadrukkelijk, dat de beide vorsters bij dit jaargeding assisteren, daartoe de convocatie 
doen, terwijl ook hun maaltijd voor rekening van de gemeente is. Dit is trouwens het 
laatste reglement, waarin sprake is van jaargedingen. 

Bovenstaand overzicht laat over de gehele periode van deze studie een hoeveelheid ver-
schillende bepalingen zien, waarin het jaargeding en de gemene waarheden worden be-
noemd, terwijl deze als zodanig niet de ratio van die bepalingen vormen. Het (vaste) 
inhoudelijke en organisatorische kader van deze bijeenkomsten liggen, zo kan worden 
gesteld, zodanig in het al dan niet geschreven rechtsbewustzijn van betrokkenen beslo-
ten, dat deze op zich geen nadere of bevestigende regeling in het reglement behoeven. 
De verscheidenheid aan inhoud is toe te schrijven aan de noodzaak tot regeling van 
plaatselijk gebleken knelpunten (bestrijding van uitwassen). In nogal wat gevallen gaat 
het om de beteugeling van de kosten door middel van een vergoedingsregeling voor de 
daarbij betrokken functionarissen. Dit verklaart waarom in reglementen van na 1721 dit 
aspect niet meer terugkeert: de geldelijke beloning van functionarissen wordt daarna in 
jaarlijkse vaste bedragen en niet meer per verrichting vastgesteld.1390  

6.4.2.2.3 De plaats van de bijeenkomsten
De meeste dorpsreglementen, waarin het thema van bijeenkomsten en vergaderingen van 
het plaatselijke bestuur en gerecht aan de orde komt, dulden daartoe geen andere plek dan 
het raadhuis of een raadkamer. Er geldt een absoluut verbod om in herbergen bijeen te ko-
men. Er wordt geen onderscheid gemaakt  tussen de behandeling van zaken betreffende de 
politie of de justitie. Inrichting en instandhouding komen ten laste van de dorpshuishou-
ding. Verteringen tijdens zittingen ten laste van de gemeente zijn standaard verboden. Ver-
warming en verlichting zijn basisvoorzieningen, die uit de gemeentekas worden bekostigd. 
Deze worden hier niet verder besproken. Naast deze kernvoorzieningen is er echter ook 
sprake van enige plaatselijke variëteit. Bij de raadkamer of het raadhuis zelf gaat het deels 
om reeds aanwezige accommodatie, deels om een daartoe in te richten locatie.

Hilvarenbeek 1627/1649/1657/14-15 gelasten de regeerders over gemeentezaken te vergade-
ren ten huize van de boekhouder, een functionaris die ook bij dat reglement in het leven 
wordt geroepen.1391 Loon op Zand 1655/1-3 spreken wel over de verschillende vergaderin-

1390  Zie hierover 6.4.3.
1391  Zie 9.2.11.
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gen van de schepenen, maar vermelden geen plaats van bijeenkomst.1392  Boxtel 1657/1-2 
dragen op alle rechtszittingen en bestuursvergaderingen niet in een herberg of andere 
plek, maar in de gerwekamer van de kerk te houden, die daartoe op kosten van de ge-
meente geschikt moet worden gemaakt.1393 In Boxtel 1661/1-2 en 1665/1-2 wordt echter al 
gesproken over het raadhuis. Moergestel 1658/1-2 en 13 gebieden voor gelijke bijeenkom-
sten de inrichting op kosten van de gemeente van een huis of kamer. Sint Oedenrode 
1660/20 laat voor de bestuursbijeenkomsten ook een kamer inrichten. Blijkens Hilvaren-
beek 1661 heeft zich ter plaatse inmiddels een locatie-ontwikkeling voorgedaan. In 25 en 
27 is sprake van een raadhuis als enige plek van samenkomst voor alle bestuursvergade-
ringen en rechtszittingen. Veghel 1662/20 spreekt slechts over een (bestaande) raadkamer 
voor bestuursvergaderingen. Eersel, Duizel en Steensel 1662/39 verwijst voor bestuursver-
gaderingen in Eersel naar het bestaande raadhuis, maar laat voor elk van beide andere 
dorpen daartoe een kamer inrichten.

De wijze waarop hierna in reglementen de vergaderplek van regenten (bestuursvergade-
ringen) en schepenen (gerechtsdagen) aan de orde komt, is tamelijk repetent. Volstaan 
wordt daarom met een  samenvatting. In een enkel geval doet het reglement overigens 
geen concrete uitspraak. Hoogeloon 1663/28 verbiedt enkel bestuursvergaderingen in een 
herberg of in de nabijheid ervan te houden en dat ten behoeve van hun bijeenkomsten 
ten laste van de gemeente in verwarming en verlichting wordt voorzien (35).

Waar reeds een raadhuis of -kamer bestaat, wordt daarnaar slechts verwezen: Oirschot 
1662/24 en 1664/14 (stadhuis), Waalwijk 1663/1-2 (stadhuis), Maren 1664/29 (raadkamer 
met een verbod tot het vergaderen in een herberg, ook al is daar het kantoor van de se-
cretaris, diens plaatsvervanger of klerk gevestigd), Drunen 1679/5 (schepenkamer), Waal-
wijk 1681/21 (raadhuis) en 1682/1-3 (stadhuis), Hilvarenbeek 1699/1700/34-35 (raadhuis)1394, 
Oss 1700/17 (raadkamer), Moergestel 1713 (raadkamer, waarin volgens 53 de tekst van het 
reglement moet worden opgehangen), Oisterwijk 1721/7 (raadkamer), Nieuwkuijk 1726/5 
(raadkamer, waar van gemeentewege niet alleen voor verwarming en verlichting, maar 
ook voor pen, inkt en papier wordt gezorgd).  

In andere gevallen vordert het reglement de inrichting van een vergaderplek, te begin-
nen met Son 1662/30. Bergeijk 1663/28 richt de gerwekamer in als raadhuis of -kamer en 
wijst (29) deze tevens aan als verblijfplaats van de archiefkom. Nistelrode 1663/11 wijst als 
raadhuis de daartoe te verbouwen dorpskapel aan, terwijl 31 verordonneert de bestuurs-
vergaderingen aldaar te houden. Asten 1666/1-2 vordert de inrichting van het koor van de 
kerk tot raadkamer ten behoeve van alle vergaderingen van de schepenen en de behande-

1392  Het direct hierop gebaseerde Loon op Zand 1685/1 en 1686/1 herhalen dit.
1393  Gerwekamer of sacristie, zijnde de voorbereidingskamer voor de dienst. Tuinman, Fakkel der Neder-
duitsche Taale (1722), 107.
1394  Deze artikelen zijn in hun kern feitelijke een herhaling van Hilvarenbeek 1661/25 en 27
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ling van alle gemeente-aangelegenheden, zoals het afhoren en sluiten van de rekeningen. 
Er geldt een alcohol- en rookverbod.1395 Ook Breugel 1671/14-15 verplicht tot het inrich-
ten van een afzonderlijke plaats voor vergaderingen van schout, diens stadhouder, sche-
penen, vijfmannen en anderen en wijst daartoe, na te hebben vastgesteld dat het dorp 
financieel niet in staat is om een raadhuis te bouwen, de gerwekamer in de kerk aan . De 
schoolmeester, die daarvan de sleutel beheert, is verplicht deze steeds te openen als dat 
voor een bijeenkomst is geboden. Heesch 1691/22 eist de inrichting van een raadkamer 
zonder specifieke locatieaanduiding. Haaren 1703/23 wil ook een vaste raadkamer, zonder 
te zeggen waar, die op kosten van de gemeente van al het noodzakelijke wordt voorzien 
en tevens als bewaarplaats voor de archieven wordt aangewezen. Bladel 1724/23 eist dat 
de rekeningen worden afgehoord en gesloten in de raadkamer dan wel, bij gebreke van 
dien, in de kerk.1396 Dit is tevens de laatste keer, dat in een reglement over de inrichting 
van een speciale vergaderplek wordt gesproken. 

De twee laatste reglementen laten het raadhuis in rebus politicis ac juridicis zien als the 
place to be. Niet alleen verordonneren Tilburg 1732/7 en 12 en Eersel 1767/6 en 11 in alge-
mene zin dat alle rechtszittingen en bestuursvergaderingen in het raadhuis plaats hebben, 
maar benadrukken dit ook in specifieke gevallen. Zo dienen in Tilburg de installatie-
vergadering van de nieuwe schepenen (1),  de beëdiging van borgemeesters, zetters, ge-
zworenen, kerk- en armmeesters (6), de wekelijkse bestuursvergaderingen op maandag 
(10) en op zaterdag (11) alle in het raadhuis te geschieden. Als bestuurscentrum geeft het 
ook (verplicht) ruimte aan andere werkzaamheden. De zetters dienen, met assistentie 
van de secretaris voor het schrijfwerk, de verschillende hefboeken aldaar, dan aangeduid 
als raadkamer, te formeren (35).  In Eersel wordt de centrumfunctie benadrukt in 5 (de 
kwartierschout of zijn stadhouder mogen de bestuursvergaderingen in het raadhuis bij-
wonen), 7 (het spannen van de bank als de meerderheid van schepenen ten raadhuize 
aanwezig is), 9 (vonnissen zijn nietig indien niet ten raadhuize gewezen), 12 (bewaring 
van lopende en statische archieven in het raadhuis), 52 (de rekeningen van Eersel wor-
den in het raadhuis afgehoord en gesloten)1397, 61 (bewaring van de gesloten rekeningen 
met bijlagen in het raadhuis), 65 (vast kantoor ten raadhuize van de secretaris), 66 (secre-
taris als assistent bij de bestuursvergaderingen ten raadhuize). De schrijfbehoeften voor 
secretarie en raadkamer, alsmede het schoonhouden door de vorster komen ten laste van 
de gemeente (16). Een exemplaar van het gedrukte reglement dient op de vergadertafel 
van de schepenen te liggen (82).  

1395  Asten 1719/1 herhaalt deze voorschriften, met dien verstande dat het koor van de kerk dan inderdaad 
tot raadkamer is ingericht.
1396  Daarentegen spreekt 24 alleen over een raadkamer, waar een afschrift van het reglement beschikbaar 
moet zijn.
1397  Voor de dorpen Steensel en Duizel geschiedt dat in een particulier huis, geen herberg zijnde.
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6.4.2.2.4 De organisatie en gang van zaken tijdens de vergaderingen
In dorpsreglementen wordt ook een en ander maal aandacht besteed aan verschillende 
zaken rond de lokale bijeenkomsten van bestuur en rechtspraak. Het gaat daarbij door-
gaans over thema’s als frequentie, organisatie en competentie. 

Hilvarenbeek 1627/1649/1657/14 spreekt zich slechts uit over de frequentie van de be-
stuursvergaderingen: allen, die eedshalve bij het bestuur betrokken zijn, vergaderen over 
gemeentezaken - als de agenda daartoe noopt - iedere zondag na de predicatie om ver-
volgens de belangrijke besluiten aan de ingezetenen bekend te maken. Oirschot 1654/11 
verbiedt de schatheffers, borgemeester, geërfden en ingezetenen om zich tijdens de ver-
gaderingen van vergaderingen van “de schepenen ofte wet” in het raadhuis te bevinden 
en door “gewelt, insolentie ofte andere onbehoorlijckheijdt” van hen zaken af te vorde-
ren. Ten voordele van de gemeente “ofte andersints” kunnen zij zaken na voorafgaande 
aankondiging en toelating dan wel bij rekest of remonstrantie “in alle modestie ende 
respect” aan de regeerders voorleggen. Doen zij dat toch anders dan worden zij als on-
ruststokers gezien en gestraft. Loon op Zand 1655/1-3 verplicht, met een accent op het ad-
ministreren van de justitie, de schepenen om hun zittingen op een vaste dag om de twee 
weken te houden. De vakantie wordt geregeld naar die bij de Raad van Brabant. Elke bij-
eenkomst dient zondags te voren publiekelijk te worden aangekondigd. Buitengewone 
vergaderingen zijn verboden, tenzij het gaat om geen uitstel duldende belangrijke zaken. 
De drossaard of diens stadhouder laat de schepenen daartoe door de vorster gerechte-
lijk oproepen. Uit een oogpunt van efficiency en kostenbesparing volstaat voor minder 
belangrijke aangelegenheden het petite comité van drossaard en twee van de dichtstbij 
wonende schepenen.1398 Wel bestaat een verantwoordingsplicht over het verrichtte aan 
het volle bestuur in de eerstvolgende bijeenkomst.1399 In Boxtel 1657/1661/1665/2 roept al-
leen de drossaard alle bankspanningen en schepenvergaderingen bijeen; schepenen is dit 
nadrukkelijk verboden. Moergestel 1658/2 kent hetzelfde principe, maar veroorlooft de 
schepenen om dit bij afwezigheid van de drossaard zelf te doen. Ook neemt het (12) de 
voorziening van Hilvarenbeek 1627/1657/14 over, met dien verstande, dat de bestuursver-
gaderingen ook op een andere dag dan de zondag mogen plaatshebben. Asten 1666/1-2 
en 6 spreekt enkel over de gewone, aan schepenen voorbehouden vergaderingen en over 
de bijeenkomsten over gemeentelijke aangelegenheden, waarbij ook anderen welkom 
zijn. Buitengewone vergaderingen zijn, behoudens spoedeisende gevallen èn enkel met 
toestemming van de heer, verboden. Boxtel 1692/2 bevestigt Boxtel 1657-1665/2: alleen de 
drossaard roept schepenen “in politieke en judicieele saaken” bijeen. 3 Verplicht hem - 

1398  Daartoe worden ook de gevallen, waarbij Loon op Zand wordt bedreigd met de executie tot het be-
talen van belasting, gerekend.
1399  Deze bepalingen worden in essentie overgenomen in Loon op Zand 1685 en 1686.

PS_LL_def.indd   574 19-11-20   13:16



575

om de loop van de justitie niet op te houden en iedereen “cort ende onvertogen recht”1400 
te laten verkrijgen - de bank precies elke veertien dagen te spannen.1401 Uitstel is alleen 
om zwaarwegende  redenen en met instemming van de schepenen mogelijk. Bij diens 
onwilligheid mag de president of de oudste schepen de bank spannen. 4 Regelt de verga-
deringen in gemeentelijke zaken: deze worden door de drosaard of, bij afwezigheid, zijn 
plaatsvervanger, zijnde een der schepenen, of een van de andere schepenen bijeengeroe-
pen, mits men dit aan alle betrokkenen bekendmaakt. Besluiten worden met meerder-
heid van stemmen genomen. 14 Vordert van drossaard, president, schepenen, secretaris 
en alle overige regeerders en functionarissen zich te allen tijde jegens elkaar fatsoenlijk en 
met respect voor ieders functie te gedragen. Overtreding wordt beboet.1402 

Tot dusverre is hier het thema van de bijeenkomsten alleen aan de orde gekomen in re-
glementen, die hun basis in een heerlijkheid vinden. In verschillende ‘staatse’ reglemen-
ten worden aanvankelijk, te beginnen met St. Oedenrode 1660/20 en 23 en Breugel 1660/17, 
de bijeenkomsten van regenten in bestuurszaken en die van schepenen als rechtscollege 
in het kader van een regeling van de plaats van samenkomst en beloning en vergoeding 
van de daarbij betrokkenen slechts als vaststaande feiten vermeld. In enkele gevallen 
wordt daarbij in de zin van organisatie of attributie van bevoegdheden enige verdere in-
vulling gegeven. Eersel, Duizel en Steensel 1662/39 en Nistelrode 1663/40  gebieden bij de 
rechtszittingen, dat deze precies op de gewone tijd moeten worden gehouden en dat de 
“paepsche heylighdaeghen” dan wel de afwezigheid van een schepen of de schout geen 
reden tot uitstel zijn. Bergeijk 1663/7 en Hoogeloon 1663/1 stellen, dat in de bestuurlijke 
zaken, die schepenen en raadsmannen tezamen behandelen, met meerderheid van stem-
men wordt beslist. Maren 1664/30 wijdt geen expliciete aandacht aan bestuursvergade-
ringen. 30 Maant daarentegen, met een verwijzing naar het Reglement op de politieke 
reformatie (1660), schout, schepenen en secretaris de rechtsdagen stipt en zonder uitstel 
te houden; bij absentie van de schout spant de president-schepen de bank, en dat alles 
tegen de gebruikelijke vergoedingen voor justitiële werkzaamheden en tot minste be-
zwaar van partijen.

Breugel 1668/1-4 bevat als eerste reglement een nogal gedetailleerde voorziening, die 
ongetwijfeld zicht geeft op de dan actuele plaatselijke problematiek. Het verplicht de 

1400  Onvertogen: Van Dale’s Groot Woordenboek der Nederlandsche Taal (1924), 1342: snel; Van Dale, Groot 
Woordenboek der Nederlandse Taal (1996), J-R, 1070: niet uitgesteld, synoniem: ogenblikkelijk; Wassink,  
Van stad en buitenie, 118: een zaak kan onvertogen worden behandeld als het noodzakelijk is dat deze snel 
wordt afgehandeld. In de context van het Boxtelse reglement geldt “onvertogen” kennelijk als een door sche-
penen als rechtsprekers met het oog op de belangen van de betrokken partijen te waarborgen en te bewaken 
vlotte voortgang van de aanhangige procedures. 
1401  De veertien dagen-termijn begint elk jaar op de derde dinsdag na de jaargedingen, waar de nieuwe 
schepenen worden benoemd. Ook deze jaargedingen mag de schout niet traineren. 
1402  De bij parate executie te verbeuren boete bedraagt f 25 ten behoeve van de armen.
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schepenen (“die van den gerechte”) tenminste éénmaal per week te vergaderen en ook 
éénmaal per week tezamen met de borgemeester en armmeester bijeen te komen en ver-
der zo vaak als nodig is. Voor bijstand bij alle vergaderingen is steeds de secretaris aan-
wezig. De (kwartier)schout heeft daartoe naar eigen verkiezing toegang. Op afwezigheid 
zonder reden (de opportuniteit van die reden moet door de wel aanwezigen worden 
goedgekeurd) staat voor schepenen de borgemeester en armmeester een boete.1403 Ook 
staat er een boete op onheus gedrag jegens elkaar, zowel tijdens als buiten een bestuurs-
vergadering en een rechtszitting.1404

In Hilvarenbeek 1699/1700/33-35 worden rechtszittingen van schepenen en vergaderingen 
van schepenen en andere regenten onderscheiden. De rechtszittingen dienen buiten de 
vakantieperiode om de veertien dagen te worden belegd. Oss 1700/17-18 doet hetzelfde. 
Eerst Moergesteld 1713/1-3 is gedetailleerder. Het beleggen en convoceren van de bestuurs-
vergaderingen van alle regenten is een zaak van drossaard en schepenen tezamen.1405 Af-
wezigheid is geen reden om een bijeenkomst te schrappen: er wordt vergaderd met de 
aanwezigen, die de afwezigen vervangen. De behandeling van de lopende aangelegenhe-
den (“dagelijkse policie”) ligt echter enkel bij drossaard en de schepenen. De criminele 
en civiele justitie competeert uitsluitend de schepenen, dus zonder drossaard. Deze be-
legt (4) wel de rechtsdagen na voorafgaande bekendmaking des zondags precies om de 
veertien dagen. Bij zijn afwezigheid, weigering of nalatigheid is de president-schepen ge-
houden dit te doen. 5 Stelt, dat de drossaard na het spannen van de bank en een vermaan 
aan de schepenen om “goet, cort en onvertogen regt aan een yder” te verlenen, de bij-
eenkomst verlaat om de schepenen ”in de processen en saecken de Justitie raeckende” de 
gelegenheid te geven “te sententieren offte disponeren (als zij) naar regten en conchien-
tie sullen vinden te behooren”.1406 Het “sententieren” in dit voorschrift laat zien, dat het 
hier om de fase van de gesloten raadkamer van de schepenen gaat.

Oisterwijk 1721/2-4 formuleert een ruimere bevoegdheid tot het convoceren van de be-

1403  10 stuivers ten behoeve van het bestuur en vijf stuivers voor de “kercke oft armen”.
1404  Het gaat om laster en belediging in woord en daad. De boete bedraag f 20, een derde voor het be-
stuur, twee derde voor de “kercke oft armen”.   
1405  De regering bestaat uit zeven leden, tezamen 20 personen.
1406  Hoewel de letterlijke tekst van deze bepaling anders lijkt te suggereren, is het aannemelijk, dat de 
drossaard, gelet op zijn rol als aanklager tijdens vooral criminele procedures, de bijeenkomst eerst verlaat 
als tijdens een procedure de fase van de besloten raadkamer, waarin de schepenen hun vonnis formuleren, 
aanbreekt. In dat opzicht geeft het opschrift bij deze bepaling: “Den Officier ’t Gerecht of de Bank gespan-
nen hebbende moet uyt de Raadtcamer vertrekken en de Schepenen alleen laten besoigneren” op zich geen 
aanvullende duidelijkheid, omdat hier onder “Raadtcamer” niet die bedoelde fase van de procedure, maar 
de feitelijke ruimte, waar het proces wordt gehouden, wordt bedoeld. Zie ook artikel 7 van dit reglement, 
waarin over “Raadtcamer” als feitelijke ruimte wordt gesproken. In het opschrift bij artikel 5 schuilt derhalve 
geen stilzwijgende verduidelijking van deze bepaling.  
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stuursvergaderingen: daartoe zijn de schout, diens stadhouder, de president of een van 
de andere schepenen of een van de borgemeesters bevoegd. Er wordt vergaderd met de 
aanwezigen; afwezigheid is geen reden tot uitstel. Schepenen zijn autonoom op het punt 
van de justitie, maar de dagelijkse politie ligt bij de schout, een door hem gemachtigde 
schepen en de gecommitteerden.1407 Het beleggen van de rechtsdagen komt overeen met 
Moergestel 1713/4. In 5 wordt voor de enige keer in een reglement bepaald, dat rekesten, 
rescripties en andere schrifturen niet ontvankelijk zijn als deze niet door een procureur 
zijn ondertekend. Eventuele hierop getroffen besluiten zijn nietig. Het voorschrift be-
perkt zich tot stukken, die ter (exclusieve) behandeling van schepenen, dus in hun jus-
titierol, staan. De schout of bij zijn absentie de president dragen (65) zorg voor de orde 
tijdens de bestuursvergaderingen en rechtszittingen.  In geval van beledigingen, belas-
teringen, dreigementen en handtastelijkheden oordelen de schepenen en de gecommit-
teerden hierover op voorstel van de president. De straf is een tijdelijke schorsing per 
direct en een boete van f 12 dan wel meer of minder, afhankelijk van de ernst van de zaak.

Nieuwkuijk 1726/22 beperkt zich tot een basisvoorziening. De drossaard of bij diens 
afwezigheid of weigering de president-schepen of borgemeester convoceren de bestuurs-
vergaderingen op vaste tijdstippen. Een vast tijdstip geldt ook voor de rechtszittingen, 
tenzij dit eerder is geboden. De bestuursvergaderingen vinden steeds plaats op de eerste 
zaterdag van elke maand; opkomst is verplicht, maar iemands afwezigheid is geen reden 
tot uitstel. De regeling van de vergaderorde is gelijk aan Oisterwijk 1721/65, met dien ver-
stande dat alleen de schepenen besluiten tot boeteoplegging. Die boete bedraagt jegens 
een regent een tijdelijke schorsing en f 12, jegens anden alleen  f 15.

Tilburg 1732 volgt goeddeels Oisterwijk 1721, maar vult ook aan. Ten aanzien van de al-
gemene competentie wordt respectievelijk de behandeling van de civiele en criminele 
justitie, alsmede de dagelijkse politie genoemd, maar deze staan echter naar de letter van 
deze bepaling (5) nadrukkelijk alleen aan de schepenen toe “met seclusie van andere”.  

De wijze van het houden van orde in de vergaderingen en de boete bij overtreding (12) 
is gelijk aan de regeling in Oisterwijk 1721. Een eventuele boete komt ten goede aan de 
drossaard. Indien er feitelijke handelingen zijn gepleegd, wordt de dader ook nog “ge-
corrigeert en gestraft” naar zijn gedrag dat vereist. Rechtszittingen en bestuursvergade-
ringen worden op dezelfde weekdagen gehouden. Afwezigheid bij bestuursvergadering 
en rechtszittingen wordt beboet (6, 7)  met 12 schellingen. 

De rechtszittingen dienen (7), behoudens vakantie, precies op maandag om de veertien 
dagen te worden gehouden. Een zitting wordt op last van de drossaard of bij diens af-
wezigheid de president-schepen door de vorster acht dagen tevoren openbaar aangekon-

1407  In de context van de overige artikelen, zijn onder deze gecommitteerden de in artikel 1 bedoelde ge-
kozen vertegenwoordigers van de ingezetenen te verstaan.
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digd. De drossaard (8) spant het geding met vermaan aan schepenen om iedereen kort, 
goed en onvertogen recht te laten toekomen. Indien een civiele of criminele zaak hem als 
drossaard raakt, verlaat hij daarna direct de zitting.1408 Schepenen zijn gehouden (9) om 
zich strikt aan de Caroline ordonnantie (1530) en Albertine reformatie (1599) te houden; 
wijzigingen daarop zijn niet geoorloofd, terwijl de procureurs zich moeten houden aan 
de daarin gestelde termijnen. Op zaterdag dient (11) voor schepenen of enkele daartoe 
gemachtigde schepenen (“commissarissen”) de rol van kleine zaken; ook dienen dan de 
geschillen van “geringe en arme lieden” om deze, zo mogelijk, tot oplossing te brengen.

De frequentie van de bestuursvergaderingen van drossaard en schepenen met bijstand 
van de secretaris of zijn klerk geschieden (6) op basis van een jaarcyclus, te beginnen 
op de maandagochtend na de verandering of continuatie van de schepenstoel. Die eer-
ste bijeenkomst is speciaal bedoeld voor de beëdiging van onder meer de nieuwe bor-
gemeesters, zetters, gezworenen, kerk- en armmeesters. Bestuursvergaderingen hebben 
twee maal per week plaats. De eerste worden steeds op iedere maandagochtend gehou-
den (10). Dit artikel formuleert daartoe ook een strikte agenda, met als kern dat iedereen 
daar zijn klachten en bezwaren kan laten horen. Ook de wijze van behandeling hiervan 
wordt voorgeschreven. De tweede zitting is op elke zaterdagochtend (11) en heeft vooral 
als agenda overleg met plaatselijke functionarissen als armmeesters, zetters en gezwore-
nen over hun voorstellen en de behandeling ervan. Ook dienen dan de publicaties van 
de zondag daarop te worden voorbereid.  

Ten slotte (13) worden in deze bijeenkomst alle ordonnanties besloten, die de secretaris 
in een afzonderlijk register in het kort dient te noteren. 

Vijfendertig Jaar later laat de regeling van bestuursvergaderingen en rechtszittingen in 
Eersel, Duizel en Steensel 1767 een substantiële continuïteit zien. Wel kent deze ook weer 
de nodige verfijning.

Rechterlijke aangelegenheden en de dagelijkse politie zijn nog steeds het exclusieve 
domein van de kwartierschout en schepenen (4). Er wordt hoofdelijk gestemd, terwijl 
bij staken van de stemmen de schout of  bij diens afwezigheid de oudste schepen de be-
slissende stem heeft. De vergaderingen worden bijeengeroepen door de stadhouder en 
bij diens absentie door de president-schepen. Beide dragen ook zorg voor de orde tijdens 
de vergaderingen. Verstoring ervan is geregeld in de zin van Oisterwijk 1721/65. De boete 
is voor een regent tijdelijke schorsing en f 6 en voor een ander persoon f 10.1409

In judiciële zaken ontbeert de schout (5) stemrecht. Gerechtszittingen worden, behou-
dens in de vakantie, op een vaste dag om de veertien dagen gehouden. De vakantieperi-

1408  Zie voor de strekking van deze bepaling hiervoor.
1409  De geldboete komt ten goede van de armen: twee derde voor die van Eersel, een zesde voor Duizel 
respectievelijk Steensel. 
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ode richt zich op “de Rolle van de Stad ’s Hertogenbosch”.1410 De boete is genuanceerd: 
bij afwezigheid zes en bij te laat komen drie stuivers (de meerderheid van de schepenen 
beslist over de bestemming). De randvoorwaarden, waaronder tijdige openbare bekend-
making, zijn eender als in Tilburg 1732 geregeld. De schout of diens stadhouder opent de 
zitting (7) in naam van de Staten Generaal als hertogen van Brabant en maant de sche-
penen als in Tilburg 1732/8. Na de mondelinge of rolbehandeling van zaken, waarbij hij 
partij is, verlaat de schout de vergadering om schepenen de gelegenheid te geven tot een 
vrije beslissing te komen. De Caroline en Albertine beheersen (8) onverkort de proce-
dure. De agenda van de rechtszitting bevat een vaste volgorde van zaken (9): eerst de rol-
zaken, dan de zaken van partijen, die zonder assistentie van een praktizijn (zaken onder 
de f 12) mondeling onder voorbehoud van hoger beroep van iedereen, de plano door de 
officier en schepenen kunnen worden afgedaan.

De zaken van de dagelijkse politie worden behandeld in aansluiting op de behandeling 
van de rechtszaken (9). De kwartierschout heeft hier een normale stem (5). Indien ech-
ter jegens een politiezaak een boete moet worden vastgesteld heeft hij slechts een advise-
rende stem, terwijl hij tijdens de beraadslaging hierover de vergadering dient te verlaten.  

 
6.4.2.2.5 De zorg voor en het beheer van de archieven
Het beheer van de plaatselijke archieven maakt om voor de hand liggende redenen 
(zorgvuldige omgang met en bewaring van de kennis- en bewijsbron voor bestuur en in-
gezetenen) al snel deel uit van een dorpsreglement.

Hilvarenbeek 1627/24 (bevestigd in 1649 en 1657) eist tot “welvaren van de geheele ge-
meint” omwille van preventie tegen brand en ander onheil bewaring van alle registers, 
protocollen en andere bescheiden in de archiefkom van de schepenen. Boxtel 1661/33--34 
en Boxtel 1665/37-38 spreken over een grote archiefkom in de kerk, waarvan de sleutels 
worden beheerd, zoals dat van ouds gebruikelijk is. De secretaris is gehouden om zijn 
kantoor in het raadhuis te houden, alwaar ook een kast voor de berging van de lopen-
de archieven wordt gemaakt. Hem wordt verboden, die archieven onder zich of bij zich 
thuis te houden. 

Eersel, Duizel en Steensel 1662/12-13 onderscheiden lopende en statische archieven. De 
dagelijks “ten dienste van een veder” benodigde rollen, protocollen, rekeningen met bij-
lagen en andere bescheiden dienen zorgvuldig ter secretarie te worden bewaard en dus 
niet ten huize van schepenen of elders. Alle archieven, die niet meer dagelijks nodig 
zijn, waaronder ook de charters en de privilegebrieven, dienen te berusten in de archief-

1410  Waar bij regeling van de vakantieperiode van de plaatselijke dingbank in alle andere reglementen die 
periode wordt gerelateerd aan die van de Raad van Brabant, dringt de vraag zich op of de Leen- en Tolkamer 
als ontwerper van dit reglement als het ware het eeuwfeest van de onderhorigheid van de Eerselse dingbank 
aan die van ’s-Hertogenbosch heeft willen gedenken. Zie over die kwestie 9.2.7.
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kom of, als deze daartoe niet meer geschikt is, in een speciaal te maken archiefkast, die 
in het raadhuis moet worden geplaatst. Kom en kast worden gesloten met drie sleutels, 
waarvan er een beheerd wordt door de president-schepen, de tweede door de achtman 
die aan de Plaats woont, en de derde door de secretaris.1411 Bergeijk 1663/29, Hoogeloon 
1663/33, Nistelrode 1663/10-11 en Maren 1664/10 nemen dit onderscheid over: de actuele 
registers en bescheiden verblijven ten huize van de secretaris, de oude archieven in een 
kom of kast. Alleen het sleutelbeheer verschilt.1412 Maren 1664/10 vordert bovendien de 
vervaardiging van een inventaris en de plaatsing van de kom of kast in het koor van de 
kerk, dat dan als raadkamer, ook wel als raadhuis wordt aangeduid.

Sint Michielsgestel 1663/23 bestrijdt het probleem dat verschillende oude bescheiden, 
onder meer betreffende rechten, privileges en de limietscheiding, nog onder de vorige 
president-schepen en anderen berusten. De officier wordt opgedragen in persoon deze 
documenten bij allen, van wie dit wordt vermoed, met een eed van zuivering terug te ei-
sen en daarvan een overzicht te maken. Voorts dient hij tezamen met het bestuur een in-
ventaris te maken van de stukken die al in de kom dan wel bij de secretaris zijn om Ten 
slotte van beide overzichten één definitieve en beredeneerde inventaris te maken die in 
de kom, die is afgesloten met drie sleutels, dient te worden bewaard.1413

Ook Asten 1666/12-13 hanteert ten opzichte van de verblijfplaats het onderscheid tus-
sen lopende en statische archieven.1414 Tevens vordert het nadrukkelijk de deponering 
van de borgemeestersrekeningen in de archiefkom; tegen betaling van de kosten voor 
opening en eventuele kopieën blijven deze voor iedereen toegankelijk. Waalwijk 1681/39 

1411  In de eerste versie van het vastgestelde reglement zijn dit slechts twee sleutels, een bij de president 
en de andere bij de achtman. De secretaris is dus aanvankelijk voor het openen van kom of kast van hen 
afhankelijk. 
1412  Bergeijk 1663/29 eist vier sleutels, bij de verdeling waarvan het archief van de dingbank boven dat van 
het dorpsbestuur prioriteert: een sleutel is bij de president-schepen, de tweede bij een tienman, die aan de 
Plaats moet wonen, de twee andere bij iemand uit respectievelijk Westerhoven en Riethoven, die daartoe 
vanuit deze dorpen wordt aangesteld. 
Hoogeloon 1663/33 spreekt over drie sleutels, waarvan de eerste berust bij de president-schepen, de tweede 
bij één van de raadsmannen (beiden behoren in het dorp, bij voorkeur aan de Plaats te wonen) en de derde 
bij de armmeester. 
Nistelrode 1663/11 brengt de twee sleutels onder bij de president-schepen en één van de acht raadsmannen, 
die aan ’t Laar woont. Tijdens afwezigheid dient de president zijn sleutel aan diens naastvolgende schepen 
en de achtman de zijne aan de andere raadsman aan ’t Laer te overhandigen. De opening van kom of kast 
wordt nadrukkelijk en daarmee ook exclusief ten dienste van de secretaris en anderen gesteld.  
Maren 1664/10 wil drie sleutels, één bij de president-schepen, de tweede bij een schepen en de derde bij een 
van de vier raadsmannen (de twee laatsten behoren naast de kerk, tevens raadhuis te wonen); de sleutelbe-
heerders worden gemaand om tijdens afwezigheid hun sleutel aan een andere schepen of raadsman te over-
handigen. 
1413  Eén sleutel behoort de drossaard, de tweede de president-schepen en de laatste de secretaris.
1414  Omtrent het sleutelbeheer suggereert Asten 1666/14 slechts een aantal bij even zovele schepenen ver-
blijvende sleutels; bij afwezigheid van één van hen, treedt een plaatsvervanger op. 
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onderkent ook het verschil in betekenis tussen lopende en statische archieven, maar 
legt de cesuur bij de archieven die volgens (verder niet benoemde) bijzondere plakkaten 
van de Staten Generaal ter secretarie mogen berusten. Voor de archiefkom dienen (43) 
twee sleutels te worden vervaardigd.1415 Deze archiefvoorziening keert evenwel niet terug 
in Waalwijk 1682. Boxtel 1692/11 verwijst slechts naar een kort tevoren gesloten monde-
ling akkoord over de secretarie en de daar berustende archiefbescheiden en naar wat nog 
verder over de secretarie zal worden afgesproken. Dit punt is bij het vaststellen van dit 
reglement, waarmee de plaatselijke heer de nodige haast maakt, dus nog niet definitief 
geregeld. Asten 1719/9 onderkent het onderscheid tussen de bewaring van statische (in de 
kom) en lopende (ter secretarie) archieven, maar volstaat verder met een verwijzing naar 
een kort daarvoor door tussenkomst van de plaatselijke vrouwe tussen schepenen en se-
cretaris gesloten akkoord.1416 Het herhaalt verder (10) het voorschrift uit Asten 1666 over 
de deponering van de borgemeestersrekeningen in de archiefkom. 11 Staat kortstondig 
gebruik van archief uit de kom toe, mits met voorkennis van bij voorkeur alle, maar ten-
minste vier schepenen. Archief mag niet, op straffe van een boete van f 20 per keer en 
overtreder, zonder voorkennis van de heer buiten het raadhuis wordt gebracht. 

Hierna duurt het tot het laatst vastgestelde reglement, dat archiefbeheer weer deel van 
een reglement uitmaakt. In Eersel, Duizel en Steensel 1767/12 wordt bepaald, dat de nog 
dagelijks benodigde archieven uitsluitend in het raadhuis, zaaksgewijs èn chronologisch 
geordend, en dus niet bij de schepenen thuis of elders dienen te worden bewaard. De ge-
sloten rekeningen met bijlagen mogen alle per jaar tezamen in een zak òf apart worden 

1415  Anders dan bij andere reglementen worden die sleutels niet beheerd door met name genoemde func-
tionarrissen, maar door de twee groepen van de twee hoofdactoren in de regering: één berust bij de schepe-
nen, de ander bij de borgemeesters. 
1416  Dit akkoord werd gesloten in de vorm van een onderwerping aan een beslissing van de plaatselijke 
vrouwe jegens schepenen en secretaris in een gerezen archiefkwestie. Die uitspraak dateert van 7 februari 
1718 (uitgesproken 1 juni 1718). Aanleiding is een eis van de secretaris, dat de schepenen hem alle archieven 
van de gemeente, ook die in de archiefkom berusten, overhandigen. De Raad van Brabant, aan wie hij zijn 
vordering voorlegt, stelt hem 10 november 1716 in eerste instantie in het gelijk. Als de schepenen hun ver-
weer voorbereiden, grijpt de vrouwe in, omdat zij meent, gepasseerd te zijn, daar dit soort zaken haar “pri-
vativelijck” competeren. 23 November 1716 beloven partijen zich aan haar oordeel te onderwerpen, waarbij 
de secretaris de procedure bij de Raad van Brabant intrekt. De uitspraak is (op hoofdpunten weergegeven) 
meerledig: 1. alle archiefbescheiden, die de gemeente, de schepenen en de secretaris betreffen, worden, ie-
der onder een eigen, alfabetisch geordende inventaris in drievoud (een exemplaar voor respectievelijk kom, 
schepenen en secretaris) in de archiefkom geborgen, 2. de secretaris mag de lopende archieven onder zich 
houden (zoals ook al in zijn aanstellingscontract met de vrouwe van 21 september 1713 vastgelegd), 3. op ver-
zoek mag de secretaris in aanwezigheid van twee schepenen stukken uit de kom raadplegen; uitlening mag 
tegen ontvangstbewijs voor een vooraf beperkte periode , 4. de kom wordt gesloten met drie sleutels met als 
beheerders: de president, de jongste schepen en een schepen die het dichtste bij de kom woont, 5. de vrou-
we reserveert de regeling van geschillen aan zich. RCHe, GB Asten 26 III/3 met transcriptie in: Heemkunde 
Kring De Vonder Asten - Someren, Werkgroep Oud-Schrift, Resolutieboek Asten 1706 tot en met 1719, 404-
411 (www.heemkundekringdevonder.nl; geraadpleegd: 22 november 2018). 
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geborgen. De andere bescheiden worden in een kist of kast, waarvan (alleen) de secreta-
ris de sleutel heeft, in het raadhuis gedeponeerd. De secretaris is verder verantwoordelijk 
voor het beheer van alle archieven. Ten slotte wordt verwezen naar een besluit van de 
Staten Generaal van 19 augustus 1702, dat in tijden van oorlog in de Meierij schout en 
schepenen de archieven naar een besloten stad in veiligheid mogen brengen. In 61 wordt 
nogmaals de deponering van de rekeningen ten raadhuize met als enige verantwoorde-
lijke beheerder de secretaris geregeld. Deze mogen nog slechts tegen een ontvangstbewijs 
voor ten hoogste veertien dagen worden uitgeleend.1417

6.4.2.2.6 De bewaring en het gebruik van het zegel(stempel)
Het zegel van een plaats is het symbool bij uitstek van lokaal gezag en rechtsmacht. 
Opmerkelijk is daarom, dat een regeling omtrent de bewaring en het gebruik van het 
zegel(stempel) slechts in enkele reglementen aan de orde komt. Wat ter plaatse ook de 
aanleiding vormt voor de wording van zo’n reglement, het symbool van de gemeente bij 
uitstek lijkt daarvan op zich nauwelijks deel uit te maken. 

Boxtel 1657/4 statueert als uitdrukkelijk verlangen van de plaatselijke heer (in reactie op 
allerlei interne bestuurlijke discussie over wie het zegelstempel behoort te bewaren1418) 
dat dat stempel alleen dáár mag worden bewaard en enkel door die personen mag wor-
den gebruikt zoals dat van ouds gebruikelijk is. Boxtel 1661/5 en 1665/5 beperken zich tot 
de specificatie, dat het stempel in het raadhuis en nergens anders moet worden bewaard 
en gebruikt. Moergestel 1658/3 stelt met referentie aan de dienaangaande oude gewoonte 
het beheer en het gebruik van het stempel onder de verantwoordelijkheid van de vier 
oudste schepenen.

Maren 1664/11 laat het stempel bewaren in de archiefkom of -kast, terwijl de bezege-
ling van akten alleen mag geschieden in aanwezigheid van de sleutelbeheerders en de se-
cretaris, waarna het stempel weer direct moet worden opgeborgen. Asten 1666/14 plaats 
ook het stempel in de archiefkom, van waaruit het zonder kennis van de sleutelbeheer-
ders niet mag worden uitgenomen en na gebruik direct weer dient te worden geborgen. 
In Asten 1719/11 wordt dit herhaald. Het tijdelijk gebruik vereist de instemming van bij 
voorkeur alle, maar tenminste vier schepenen. Zonder kennis van de plaatselijke heer 
mag het, op straffe van voor elke overtreder een boete van f 20, niet buiten de raadka-
mer worden gebracht. 

1417  Een tweede uitzondering betreft de uitlening tegen ontvangstbewijs voor ten hoogste drie maanden 
van de collectboeken met bijlagen aan een borgemeester of collecteur, die nog restanten moet invorderen. 
Die uitlening kan echter achterwege blijven als de secretaris er de voorkeur aan geeft om een zogenaamde 
restantlijst uit die boeken op te maken en te overhandigen.
1418  Zie 9.2.4.
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6.4.2.2.7 De publicatie en registratie van ‘Haagse’ besluiten  
Vanaf 1700 worden in enkele reglementen regels vastgelegd over de openbare kennisge-
ving en bewaring van de besluiten van de hoge overheid.

Oss 1700/24 gelast publicatie van alle “placcaeten ende ordonanntien” door de vorster of 
iemand anders die daartoe gekwalificeerd is ten overstaan van de schout en twee sche-
penen, die het proces verbaal daarvan ondertekenen. Een dubbel van het besluit wordt 
tevens op de daartoe gebruikelijke plaats aangeplakt. Het origineel wordt ter secretarie 
geliasseerd, terwijl in een afzonderlijk register de inhoud ervan, tezamen met de datum 
van publicatie en aanplakking wordt geregistreerd. Tilburg 1732/58 herneemt deze bepa-
ling. 

Eersel, Duizel en Steensel 1767/64 legt de ontvangst van alle plakkaten, resoluties en pu-
blicaties van de Staten Generaal en de Raad van State, alsmede van alle brieven die de 
gemeente raken in handen van de secretaris, die ook het bezorgloon (port) voorschiet en 
die kosten tezamen met de drukkosten (steeds, op straffe van royement, onder opgave 
van datum en samenvatting) ten laste van de dorpsrekening brengt. Verder dient hij deze 
documenten voor de eerstvolgende bijeenkomst van de regeerders te agenderen dan wel, 
bij geboden haast, direct aan de president mede te delen en vervolgens deze ten over-
staan van de schout en twee schepenen te publiceren en registreren. Op die registratie-
plicht zijn “om den Secretaris met geen onnodige moeytens te bezwaaren” een aantal in 
die bepaling nominatim genoemde categorieën besluiten uitgezonderd. De kern van die 
uitzonderingen betreft of die besluiten voor de gemeente van duurzame betekenis zijn 
of niet. Ten slotte gebiedt deze bepaling de secretaris alle originele overheidsdirectieven 
onderscheidenlijk ontvangen brieven te vergaren en ieder bij een voldoende aantal in 
één band te laten inbinden. 70 Gelast de schout tot - en daarmede de centrale betekenis 
van beide reglementen in 1767 nog steeds onderschrijvend - jaarlijkse publicatie van het 
Echtreglement (1656) en dat op de politieke reformatie (1660).

6.4.3 Salarissen, emolumenten, toeslagen en vergoedingen

6.4.3.1 Algemeen
Van oudsher is één van de invalshoeken in de dorpsreglementen het feitelijk beteugelen 
van de bestuurskosten.  De beloningen (salarissen, traktementen) en vergoedingen (reis- 
en vacatiegeld, teerkosten) van bestuurders en andere functionarissen zijn daarvan een 
wezenlijk onderdeel. In feite is het een vast onderdeel in verreweg de meeste van deze 
regelingen, zij het dat de variëteit groot is. Daarmede is tevens gezegd, dat dit financiële 
aspect van de kosten van het openbaar bestuur een delicate kwestie is, die steeds weer 
discussie oproept en voor de nodige spanningen tussen bestuurden die de betalingen 
moeten opbrengen en de bestuurders die die betalingen genieten zorgt. 
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Ondanks die variëteit gaat het, in abstracto bezien, slechts om verschillen binnen het-
zelfde thema. De algemene trend richt zich op fixatie van het belonings- en vergoedin-
genstelsel. Er wordt daarom hier volstaan met een uit de vroegere dorpsreglementen 
caleidoscopisch en voor daarna met een samenvattend overzicht. 

Loon op Zand 1655/1 spreekt van een salaris of daggeld voor de schepenen ten aanzien van 
hun veertiendaagse gewone vergaderingen en genechtdagen, waarvoor zij zich voor het 
concrete bedrag dienen te richten op het gebruik in omliggende dorpen in de Meierij. 
Voor buitengewone vergaderingen, die tot een minimum behoren te worden beperkt, 
geldt een tarief van 15 stuivers (2). Schepenen, borgemeesters en bedemeesters genieten 
voor goedgekeurde reizen buiten het dorp aan reis- en verblijfkosten f 1 per dag (7). Voor 
het formeren van de omslagkohieren genieten de uitvoerende schepen, de hem vergezel-
lende gewezen borgemeester, alsmede de vorster of een andere functionaris ieder aan ver-
goeding voor “verlet, vacatie ende teeringe” daags f 1, terwijl de twee eersten hierop ook 
recht hebben voor de tijd, waarin zij hun bevindingen teboekstellen (8). De keurmees-
ters van de schapen ontvangen zeven stuiver per dag (9). Voor het inboeken van nieuwe 
erven ontvangen de zetters en secretaris ieder f 1 per dag (10). Personen, die namens het 
dorp voor de behandeling van belangrijke zaken naar Den Haag of Brussel worden af-
gevaardigd ontvangen een vergoeding, die tussen hen en schepenen, oud-schepenen en 
enkele der voornaamste inwoners wordt afgesproken (11). Kerk- en armmeesters genie-
ten enkel het “loon Godts”, maar bij het afhoren van hun rekeningen, net als de sche-
penen, ieder f 1 per dag (12).

Boxtel 1657/5 beveelt drossaard, schepenen, secretaris en vorster zich tevreden te hou-
den met hun beloning, zoals die van ouds voor hen geldt. De drossaard ontvangt voor 
zijn verrichtingen vóór, maar buiten de baronie, naast zijn te declareren verteringen, 
een rijksdaalder per dag (14), schepenen en borgemeesters voor reizen naar Den Haag 
of Brussel een vaste vergoeding van f 2 per dag, naar de kwartiervergadering boven hun 
vertering 8 stuivers daags en voor reizen naar ’s-Hertogenbosch en andere naburige ste-
den en plaatsen 25 stuivers per dag (15). Op de gemene waarheid en jaargeding mogen 
schepenen en borgemeesters ieder voor f 1 per dag consumeren (16). Voor de jaarlijkse 
schouw genieten drossaard, gezworenen en twee schepenen ieder een vast bedrag van 
12 stuivers voor consumptie en vacatie (17). De zetters krijgen voor hun werkzaamhe-
den een vaste vergoeding van f 1 (24). Alleen voor de twee personen, die tezamen met 
de beide borgemeesters naar de jaarlijkse verpachting van de imposten gaan, mag vaca-
tie en een “redelijcke verteeringe” worden gedeclareerd (ampliatie 3). Ten slotte wordt 
voorzien in een vaste dagvergoeding voor het afhoren van de dorpsrekeningen: voor de 
schepenen van f 1 en de binnenauditeurs en de negenmannen ieder 10 stuivers. Voor het 
afhoren van de kerk- en armenrekening is die vergoeding voor schepenen f 1 (ampliatie 
6). In de hierop volgende reglementen voor Boxtel 1661 en 1665 blijft de opzet van al deze 
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vergoedingen op zich in stand, maar heeft ten aanzien van een aantal tariefsaanpassing 
en nadere verfijning plaats.

De eerste ‘staatse’ en bovendien aan elkaar verwante reglementen, Breugel en Sint Oeden-
rode, beide 1660, laten al direct zien, dat regulerende verwantschap niet leidt tot slaafse 
navolging, maar dat in ieder dorp het stramien van het reglement op eigen behoefte en 
noden wordt afgestemd.

St. Oedenrode, dat weliswaar iets later dan het reglement van Breugel wordt vastge-
steld, maar eerder dan dat is ontworpen, kent meer voorzieningen omtrent salariëring 
en vergoedingen dan dat van Breugel.1419 Het gaat daarbij om de volgende bepalingen: 
de collecteurs, rentebeurders en borgemeesters behoren hun werkzaamheden uitsluitend 
voor het hun toegekende salaris te verrichten (11), voor de vervulling van goedgekeurde 
opdrachten buiten de vrijheid staat een vaste dagvergoeding van f 1-5-0; in geval iemand 
van “meerder qualiteijt” moet worden afgevaardigd wordt daarover met hem een speci-
ale afspraak gemaakt  (21, 22), de schepenen oefenen hun gerechtelijk taken buiten be-
zwaar van de gemeente, maar alleen op basis van hun wedde en andere inkomsten uit 
die werkzaamheden uit (23), de zetters van de omslag van beden en renten krijgen per 
persoon een vaste vergoeding van f 2-10-0 (26), de borgemeesters en rentebeurders ont-
vangen van de door hen te collecteren gelden per gulden een stuiver (29), de schepenen 
verdienen in plaats van een vergoeding op declaratiebasis een vaste jaarlijkse beloning 
van f 12 (31). De kosten van het jaargeding worden op f 45 gefixeerd (25), terwijl die van 
de vergadering tot de verandering van de regenten en het controleren van onder meer de 
“gemeint caerten”, privileges en jaargeboden op f 34 worden vastgesteld (30).1420 

Breugel 1660 neemt van deze bepalingen alleen die betreffende de verrichting van werk-
zaamheden door collecteurs en borgemeesters tegen de hen toegekende beloning (9), de 
uitoefening van gerechtelijke taken door schepenen buiten bezwaar van de gemeente 
(17), de vergoeding van de zetters (19) en die van de borgemeesters (21) over en voegt ei-
gener beweging daaraan een jaarlijks lump sum salaris voor de schout èn zijn stadhouder 
tezamen f 15 toe, zonder dat zij voor werkzaamheden als de beëdiging van schepenen, 
borgemeesters of zetters meer mogen vorderen (13). 

Het uit dit overzicht blijkende patroon blijft zich in de opvolgende reglementen her-
halen. Op zich is dit niet verwonderlijk omdat het, zoals al eerder gezegd, gaat om ge-
lijksoortige gemeenschappen met door de bank genomen dezelfde functionarissen en 
vergelijkbare verrichtingen. Dit overzicht van salarissen en vergoedingen wordt daarom 

1419  Zie voor beider genese en verwantschap 9.2.5, 9.2.23 en 8.4.3-8.4.5.
1420  In andere reglementen worden deze vaste kosten in de plaats van individuele declaraties van de aan-
wezigen gesteld.
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hierna, zoals reeds gezegd, nog slechts in samenvatting verder uitgewerkt. Details en be-
dragen zijn hierbij weggelaten. 

6.4.3.2 Bestuurlijke verrichtingen
Bestuurders en functionarissen die in het kader van een gefixeerde beloning in tal 
van reglementen - maar wisselend per reglement - de revue passeren, zijn onder meer 
de schout of drossaard (in tweeledig opzicht: een vaste beloning voor zijn bestuurlij-
ke werkzaamheden, terwijl daarnaast vooreerst ook een vergoeding voor afzonderlijke 
werkzaamheden in zwang blijft), de schepenen, de borgemeesters, de collecteurs van on-
derscheidenlijk de verpondingen, de beden en de renten, de arm- en kerkmeesters, de 
vorster, de bedelvoogd, de gezworenen, de keurmeesters, de secretaris voor zijn verrich-
tingen voor de plaatselijke openbare dienst, de schutter, de onderrentmeesters en gezwo-
renen, de zetters en de auditeurs van de rekeningen. In een minder aantal gevallen blijft 
declareren op declaratiebasis de norm, soms een aanvullende norm. Bij vaste vergoedin-
gen gaat het om vaste (jaar)bedragen, bij de ontvangers van belastingen meestal om een 
vast percentage (doorgaans 3-6%, na 1727 tot ten hoogste 8%) per ontvangen f 100. In 
een hoogst enkel geval geldt een vergoeding in natura.  

Hilvarenbeek 1627/1649/1657 kent een maaltijd en een stoop bier toe aan de toegevoegde 
auditeurs van de rekeningen.1421 Drunen 1679/8, 9-10 gunt een vaan bier aan onder meer 
de zetters en collecteurs voor het formuleren respectievelijk schrijven van de collectboe-
ken. Eersel, Duizel en Steensel 1767/20 gunt de rotten voor het patrouilleren tegen vage-
bonden wat jenever en voor het planten van nieuwe bomen bij de aanleg van nieuwe 
wegen twee of drie tonnen bier. Ook wordt een enkele keer voor reguliere werkzaamhe-
den Gods loon in het vooruitzicht gesteld (Loon op Zand 1655/12, voor de kerk- en arm-
meesters1422). Tilburg 1732/64 bevat als enig reglement een voorziening voor de recognitie 
aan de heer en diens rentmeester.  

Ook worden, uitzonderingen daargelaten, nadrukkelijk geen (vaste) vergoedingen ver-
strekt voor het aandeel van de vertegenwoordigers van de ingezetenen (vier- en meer-
mannen) bij, bijvoorbeeld, het afhoren van de rekeningen. Het bijwonen daarvan door 
de ingezetenen wordt ook niet beloond. Ook de predikant krijgt geen daggeld voor zijn 
(verplichte) aanwezigheid bij het afhoren van de armrekeningen.1423 

Als het om vaste vergoedingen gaat worden deze overigens doorgaans aangeduid als 
gage, loon, wedde, salaris, tantième of traktement. Dergelijke vergoedingen komen 

1421  Een stoop is ongeveer 2,4 liter.
1422  Voor het doen van hun rekeningen geldt wel een dagvergoeding van f 1.
1423  Oisterwijk 1721/43 met een beroep op artikel 33 van het reglement van de Staten Generaal op de arm- 
en kerkrekeningen van 16 maart 1700.
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meestal in de plaats van vergoedingen voor afzonderlijke verrichtingen. Ook de verte-
ringen maken daarvan veelal deel uit. Daarnaast worden ook boven de vaste verdiensten 
nog vaste vergoedingen verstrekt voor te genieten verteringen bij concrete werkzaamhe-
den zoals het afhoren van de rekeningen of het verrichten van de schouw. Eersel, Duizel 
en Steensel 1767/20 werkt dit het meest gedetailleerd uit. Dit reglement vermeldt ook (63) 
bijzondere vergoedingen voor de secretaris bij het in- en uitboeken van percelen in het 
kohier van de verponding en beden.

Volledigheidshalve zij nog opgemerkt, dat voor de schouten en secretarissen in respectie-
velijk 1734 en 1724 vaste jaarsalarissen worden vastgesteld, zodat in reglementen sedert-
dien met een verwijzing daarnaar wordt volstaan.1424 

Voor wat betreft vacatiegeld en reis- en verblijfkosten wordt, zij het ook wisselend, een 
onderscheid gemaakt tussen het bijwonen van de kwartiervergadering en reizen naar el-
ders, soms met een differentie naar soort vervoermiddel (te voet, te paard of per koets 
en/of schip), duur (bijvoorbeeld: uitgedrukt in uren dan wel één- of meerdaags), af-
stand (binnen of buiten het kwartier) of concrete bestemming (de hoofdstad ’s-Herto-
genbosch). Voor reizen naar Den Haag of andere verdere bestemmingen gelden vaak 
hogere tarieven. Bijna alle tarieven zijn all-in; een enkele keer kunnen de werkelijke ver-
voerskosten worden gedeclareerd. In een aantal reglementen wordt gesteld, dat, als in 
belangrijke aangelegenheden nodig is om iemand “in meerder qualiteit” af te vaardigen, 
niet het vaste, maar een daartoe af te spreken tarief (soms met een maximum) geldt. 
Moergestel 1713/51 specificeert deze personen: het gaat dan om, bijvoorbeeld, de schout 
of drossaard, de secretaris, een edelman, advocaat of doctor. Oisterwijk 1721/51 noemt als 
zodanig schout, secretaris, advocaat, doctor of andere praktizijns.

6.4.3.3 Justitiële verrichtingen
Hoewel de uitvoering van de rechterlijke competenties van de schepenen in beginsel 
in de reglementen niet aan de orde is, komen omtrent de beloning ervan hier en daar 
niettemin dienaangaande bepalingen voor. Dit geldt onder meer  de beloning van de 
schout voor zijn aandeel bij de rechtspraak. Menig reglement spreekt nadrukkelijk uit, 
dat de schepenen voor hun justitiële werkzaamheden genoegen moeten nemen met hun 
inkomsten daaruit (leges en jura). Maren 1664/31 fixeert een vaste beloning (nadrukke-
lijk zonder extra verteringskosten) van zes stuivers per schepen voor de behandeling van 
rechtszaken, terwijl de zaken van de armen om niet behandeld behoren te worden. Voor 
de secretaris gelden al vanaf 1659 vaste tarieven voor diens werkzaamheden, zoals het op-

1424  Zie 3.3.8 (secretarissen) en 3.3.9 (kwartierschouten).
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maken van akten, jegens betrokken partijen in (buiten)gerechtelijke zaken.1425 In diverse 
reglementen wordt volstaan met daarnaar te verwijzen. Eersel, Duizel en Steensel 1767/34 
kent een uitgebreide regeling voor de vergoedingen van de officier, regenten, secretaris 
en vorster in geval van executoriale verkoop van particuliere goederen. 

1425  Zie 3.3.8.
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Hoofdstuk 7

Het dorpsreglement IV - Inhoudelijke aspecten 2

7.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt de thematische beschrijving van de dorpsreglementen van het 
vorige hoofdstuk voortgezet. Het accent ligt hierbij op de wijze waarop in die reglemen-
ten vorm en inhoud wordt gegeven aan de verschillende beleidsmatige aspecten van het 
bestuurlijk handelen en de verantwoordelijkheden van de daarbij betrokken actoren. 
Verder komen enkele aspecten aan de orde, die direct met het wezen van de dorpsregle-
menten samenhangen.

Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een slotbeschouwing, die zowel het vorige als het 
onderhavige hoofdstuk beslaat. 

7.2 De invordering van de lands- en dorpsbelastingen
De landbelastingen zijn in een drietal groepen te onderscheiden: de beden, de verpondin-
gen (beide belastingen op onroerend goed) en de gemene landsmiddelen (een diverse groep 
aan belastingen op verschillende vormen van consumptie en het gebruik van diensten). 

Voor wat betreft de twee eerste ligt in de eerste reglementen van Staatse signatuur het 
accent  nadrukkelijk op een (nadere) plaatselijke voorziening van de invordering van de 
verpondingen. De Raad van State stelt slechts het kader, waarbinnen de plaatselijke in-
vordering verder kan worden georganiseerd en creëert daardoor naast die mogelijkheid 
ook de behoefte aan zo’n plaatselijke invulling van de algemene regelgeving.1426 Hoe en 
waarom deze in sommige plaatsen haar weg vindt naar de vorm van een dorpsreglement 
is elders geduid.1427 

De beschrijving van het incasso van deze belastingen in ingedeeld naar relevante tijdvak-
ken, die globaal overeenstemmen met de ontwikkelingen in de regelgeving op dat gebied. 

7.2.1 De beden en de verponding (1648-1700) 
De beden, een belasting op onroerend goed, stammen uit de late middeleeuwen. Deze 
worden na 1648 (vrede van Münster) door de Staten Generaal gehandhaafd. De op-

1426  Zie 3.3.2.
1427  Zie 8.4.
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brengst is bedoeld om de in het traktaat van die vrede overgenomen Brabantse staats-
schuld af te lossen. 

Daarnaast wordt in dat jaar, eveneens op onroerend goed waaruit inkomsten worden 
getrokken, een nieuwe belasting ingevoerd, de verponding. Na een eerste mislukte in-
voering (de plaatselijke kohieren voldoen niet aan de vereisten) wordt deze belasting in 
1654 voorlopig en in 1657 definitief ingevoerd. De inning van de beden zowel als de ver-
ponding geschiedt onder de verantwoordelijkheid van de lokale overheid. Ten aanzien 
van de samenstelling van het plaatselijke verpondingskohier is participatie van betrok-
kenen, de geërfden, voorgeschreven, terwijl in 1658 de aanstelling van een afzonderlij-
ke collecteur wordt vereist.1428 Het zijn vooral deze twee aspecten, die hun weg naar de 
dorpsreglementen vinden, sterker nog, een substantiële stimulans tot de ontwikkeling 
van die reglementen vormen.1429 De verponding en de beden worden in de reglementen 
vaak in samenhang, zij het aanvankelijk met verschillende uitwerking ten aanzien van de 
invordering, aan de orde gesteld. Dat gaat terug op de situatie, dat de beden van ouder 
datum zijn en daarom al een geijkte incassomodus hebben. Het incasso van de beden 
en verpondingen wordt eerst in 1709 door de Raad van State onder eenzelfde regiem ge-
plaatst door die invordering definitief te onttrekken aan de borgemeesters, die tot dan in 
menige plaats daarmee zijn belast.1430 

In de reglementen van Sint Oedenrode en Breugel, beide 1660, bevestigt 2 met een be-
roep op de desbetreffende Haagse regelgeving het recht van de gecommitteerden van de 
binnen- en buitengeërfden om het verpondingskohier op correctheid te controleren. 4, 
Ook van beide reglementen, bevat een gelijksoortige bepaling voor de controle op het 
kohier van de beden. 

Hilvarenbeek 1661/2 wettigt de gecommitteerden (die blijkens 1 niet betrokken zijn bij 
de aanstelling van de collecteurs) van de gehuchten steeds het verpondingskohier op de 
vereiste opbrengst na te zien.1431 Ten aanzien van de beden bevat 4 eenzelfde voorziening 
voor de controle op de zetcedule van de beden. Schijndel 1662/2 en 4 volgen ten aanzien 
van de verponding en de beden de Hilvarenbeekse controlevoorschriften. Veghel 1662/2 
en 4 kennen gelijksoortige bepalingen, maar zijn ten aanzien van de inspraak gedifferen-
tieerder: de controle op het verpondingskohier ligt mede bij de geërfden, dat van de be-

1428  Zie hierover verder 3.3.2 en meer gedetailleerd: Kappelhof, Belastingheffing, 89-101 en 173-174.
1429  Zie 8.4.
1430  Zie 3.3.6.
1431  Het lijkt onaannemelijk, dat de Raad van State, die dit reglement vaststelt, met deze bepaling indi-
rect een uitzondering op zijn expliciete regelgeving ten aanzien van de participatie van de geërfden bij deze 
benoeming heeft toegestaan.  Het toezicht op de kohieren wordt in artikel 3 direct gekoppeld aan de sub-
missie van 11 januari 1658 over de omslag van de verponding, zoals deze bij akte van 22 januari 1658 wordt 
vastgelegd. Zie hierover 9.2.11 Deze bepaling doet vermoeden, dat ter plaatse die controle op het kohier, 
met alles wat daaraan vooraf is gegaan, van meer importantie dan betrokkenheid bij de collecteursbenoe-
ming wordt geacht. 

PS_LL_def.indd   590 19-11-20   13:16



591

den enkel bij de twaalfmannen als vertegenwoordigers van de ingezetenen en desgewenst 
ook door de buitengeërfden te ’s-Hertogenbosch.

In de reglementen hierna verdwijnen op dit punt de geërfden als zodanig buiten beeld; 
hun plaats wordt overgenomen door hun vertegenwoordigers, die vaak ook voor het 
eerst in het reglement worden geïntroduceerd. Heesch 1691 vormt hierop nog een uitzon-
dering, omdat het in 1-4, op enkele details na dienaangaande bepalingen van Veghel 1662 
overneemt. Omdat deze reglementen, op slechts enkele na, door de Haagse overheid, in 
het bijzonder door de Raad van State, worden vastgesteld, kan hierin een stilzwijgende 
aanpassing van de regelgeving ten aanzien van gegarandeerde participatie van de geërf-
den bij de benoeming van een verpondingscollecteur als zodanig worden gezien. Hier 
staat echter tegenover, dat in menig reglement, complementair aan de formele com-
petentie-attributie, in belangrijke zaken overleg met de meest betrokken ingezetenen, 
doorgaans de geërfden wordt voorgeschreven. Om welke zaken het dan gaat, wordt ech-
ter nergens gespecificeerd, maar aan lokale inzichten overgelaten.1432 Dat geldt derhalve 
ook voor het onderhavige thema.

Eersel, Duizel en Steensel 1662/17 deelt het nazien van het verpondingskohier toe aan de 
schepenen en acht- dan wel viermannen. Daarentegen leggen Oirschot 1662/10 en 12 de 
controle van het kohier van de verponding en dat van de beden alleen bij de van ouds-
her formele regering: de schepenen, gezworenen, raadsmannen, kerk- en armmeesters. 

Ook in Bergeijk 1663/10 ligt de controle van het kohier van de verponding en dat van 
de beden bij de schepenen en tienmannen. Hoogeloon 1663/19 verplicht enkel om de ko-
hieren van de verponding en beden opnieuw te controleren. Nistelrode 1663/12 belast 
schepenen en achtmannen met de controle van het kohier voor de verponding en dat 
van de beden. Maren 1664/8 eist het fiat van schepenen en viermannen en volgt verder de 
regeling van Nistelrode; de controle van de kohieren wordt nu ook geijkt op het aspect 
om te bezien of niemand in de aanslag wordt benadeeld. 

Waalwijk 1681/17 juncto 25 gewaagt slechts in algemene zin van openbare aanbesteding 
van de collecten en omslagen, waaronder ook het incasso van de verponding en beden 
is te begrijpen. In het opvolgende 1682 komt een bepaling van deze inhoud niet (meer) 
voor.1433 

Hilvarenbeek 1699/1700/1 stelt - in het voetspoor van Hilvarenbeek 1661/2 -, dat de be-
staande en goedgekeurde kohieren betreffende de verpondingen en beden door de re-
genten moeten worden gecontroleerd of deze inderdaad nog aan de gestelde vereisten 

1432  Zie 6.4.2.1.8.
1433  Hetgeen op zich weinig zegt over de praktijk van alledag in dezen.
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voldoen. De administratie van beide dient strikt, zo volgt óók uit onder meer 3, geschei-
den te blijven. Oss 1700 bevat geen voorschriften, die verder gaan dan de wijze van de 
invordering van de beden en verponding en de persoonlijke plichten van hen, die daar-
mee zijn belast. 

7.2.2 De gemene landsmiddelen (1648-1700)
In 1654 wordt in de Meierij een belasting op vooral de eerste levensbehoeften, de zoge-
naamde gemene middelen, ook wel imposten genoemd, ingevoerd. Het gaat hierbij om 
een accijns op voor menselijke consumptie bestemde graanproducten (gemaal) en vlees 
(bestiaal of geslacht), een accijns op alcohol (bier, wijn en brandewijn), een belasting op 
het rundvee (hoorngeld) en op bezaaide landerijen (bezaai of bezaaide morgen), alsme-
de een groep van kleinere heffingen onder de verzamelnaam van kleine speciën.1434 Deze 
belastingen worden aanvankelijk geïnd door middel van verpachting. Daartoe reist een 
commissie uit de Raad van State naar de Meierij1435. Vanaf 1702 wordt deze belasting over 
de gehele linie direct aan de lokale besturen aangeschreven, dat wil zeggen, dat zij direct 
voor de invordering verantwoordelijk worden.1436

Boxtel 1657/ampliatie 3, bevestigd in 1661/26 en 1665/29, spreekt nog slechts over de sa-
menstelling van de afvaardiging (drossaard, twee schepenen en twee borgemeesters) naar 
de verpachting van de imposten met een limitering van hun vergoeding (alleen in 1657) 
en opdracht de pacht naar het beste voordeel van de gemeente aan te nemen (in 1661 en 
1665). 

Sint Oedenrode 1660, 7-9 staat in principe de pacht door het bestuur van de impost op 
het geslacht en gemaal en die van de bezaaide mergen en hoorngeld toe. Daarvoor wor-
den ook voorschriften voor de wijze van invordering gegeven. Deze keren ook later te-
rug in andere reglementen. De pacht van de impost op bier en wijn wordt daarentegen 
verboden om te voorkomen, dat degenen die deze niet gebruiken daarmee worden be-
last. Breugel 1660/7 accordeert de pacht van alle imposten, mits na schriftelijke toestem-
ming van de te ’s-Hertogenbosch wonende geërfden, omdat deze pacht tot hun nadeel 
kan strekken.1437 Hilvarenbeek 1661/10-12 verbiedt de pacht van de impost op alcohol; die 
op de andere imposten wordt toegestaan, mits de verpachtende commissie uit de Raad 
van State hiermee instemt. De omslag voor deze imposten behoeft de goedkeuring van 

1434  Zie hierover gedetailleerd: Kappelhof, Belastingheffing, 101-117.
1435  In de periode 1658-1688 tweemaal per jaar (in het voorjaar voor de verpachting van gemaal, bestiaal 
en kleine speciën; in het najaar voor die van hoorngeld en bezaai), sedert 1719 voor alle middelen in septem-
ber van ieder jaar. Kappenhof, Belastingheffing, 190

1436  Zie hierover nader: Kappelhof, Belastingheffing, 174-226 en passim. 
1437  Ook wordt nog verwezen naar verder onbenoemde plakkaten van de Staten Generaal, waarin de 
pacht zonder zo’n instemming is verboden. 
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de gecommitteerden uit de gehuchten. Verder worden gedetailleerde uitvoeringsvoor-
schriften gegeven.1438 Deze voorschriften worden in volgende reglementen grosso modo 
herhaald. Schijndel 1662/5 heeft een bescheidener perspectief; het verbiedt alleen de pacht 
van de imposten door de schepenen zonder nadrukkelijke toestemming van alle regeer-
ders. Veghel 1662/7 beperkt zich ook tot een vergelijkbare instemmingseis: met eenzelfde 
argumentatie als hierboven bij Breugel eist het een schriftelijke toestemming van de ge-
erfden en twaalfmannen. Eersel, Duizel en Steensel 1662/25-27 richt zich inhoudelijk, met 
inbegrip van de toestemming van de commissie uit de Raad van State, op de voorschrif-
ten van Hilvarenbeek 1661. Oirschot 1662/21-23 neemt ook dat model over. Daarentegen 
opent Oirschot 1664 II/13 alleen de mogelijkheid tot de pacht van de impost op het ge-
slacht en de hoorngelden. Bergeijk 1663/17-19, Nistelrode 1663/19-21 en Maren 1664/20-22 
staan, behoudens die van bier en wijn, de pacht van de overige gemene landsmidde-
len toe. Bij het verbod op de pacht op de impost op alcoholhoudende dranken worden 
in Maren 1663/20, mede met een beroep op het Schoolreglement (1655), ook koster en 
schoolmeester verboden deze te pachten, omdat zij volledig voor hun primaire functie 
beschikbaar behoren te blijven.1439 Ten slotte bevat Hoogeloon 1663/9 alleen een verbod op 
de pacht van de impost op alcoholhoudende dranken.

Loon op Zand 1685/19 en 1686/19 maken slechts gewag van de verpachting van het maal-
geld “offte andere spetien”, waarnaar alleen de twee borgemeesters, de drossaard en de 
rentmeester mogen gaan. Bijzondere voorwaarden worden niet gesteld.

Heesch 1691/7 verbiedt kort en goed alle pacht van de gemene middelen, niet alleen die 
van de alcoholhoudende dranken, maar ook die van alle andere. In 8 worden koster en 
schoolmeester verboden deze middelen te pachten of daaraan deel te nemen. Hilvaren-
beek 1699/1700/25 beperkt zich weer tot een verbod op de pacht van de impost op alco-
holica. In 26 en 27 wordt die van gemaal en bestiaal respectievelijk van bezaaide morgen 
en hoornbeesten toegestaan, mits die niet direct door de Haagse overheid wordt aange-
schreven. De invorderingsgronden zijn vergelijkbaar met die die al eerder in reglemen-
ten zijn opgenomen. Het is tevens het laatste reglement waarin de inpacht van deze 
gemene middelen aan de orde komt.

In de navolgende reglementen wordt nog slechts gesproken over de invordering van de 
gemene middelen door de plaatselijke besturen zelf. Dit sluit aan op de constatering van 
Kappelhof, dat vanaf 1702 de gemene middelen  niet meer worden verpacht, maar via 
aanschrijving van hogerhand rechtstreeks door de plaatselijke besturen dienen te wor-
den geïnd.1440 De reglementen passen zich hieraan dus aan. De al bestaande reglementen 

1438  Zie hierover 10.2.11.
1439  Zie over het Schoolreglement 3.3.3.
1440  Kappelhof, Belastingheffing, 185-186. Naast de term ‘aanschrijven’ komt als synoniem ook de term: 
aanbevelen, voor (onder meer: Haren 1703/9). 
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blijven weliswaar (formeel) ongewijzigd, maar aangenomen mag worden, dat deze op dit 
punt als uitgewerkt kunnen worden beschouwd.1441 

7.2.3 Alle landsbelastingen (1700-1794)
Zoals in 7.2.1 gesteld, is Oss 1700 het eerste dat, behalve voor de beden, regels stelt het 
voor alle andere landsbelastingen tezamen over de invordering ervan met de keuze tus-
sen verpachting van de collecte of rechtstreeks aanstelling van collecteurs. Haaren 1703/9 
doet hetzelfde, maar gaat een stap verder door daarbij ook de (konings)beden te voegen, 
waardoor het incasso van alle landsmiddelen in één regeling bij elkaar staat. In 10 en 12 
wordt de verantwoordelijkheid voor correcte, tijdige en afzonderlijke collectboeken bij 
de regenten of de zetters gelegd. Voorts worden de verschillende grondslagen van de in-
richting van deze boeken vastgelegd.1442 13 Gelast alle aannemers of collecteurs binnen 
zes maanden na ommekomst van hun termijn rekening en verantwoording te doen.  

In 1709 vaardigt de Raad voor de invordering aangescherpte voorschriften uit.1443 Moer-
gestel 1713/15 stelt als principe een verbod op het overnemen van de pacht van de gemene 
landsmiddelen. Mede op grond hiervan werken 17-20 het incasso van alle landsbelastin-
gen uit, van de aloude beden tot en met de belastingen die nog zullen worden opgelegd. 
Het rept overigens niet meer van inpachten of aanschrijving, maar gaat impliciet van het 
laatste uit. In principe wordt voor de invordering de keuze gelaten tussen het jaarlijks 
aanstellen van één of meer collecteurs dan wel een aanbesteding van de collecte voor een 
periode van minstens één, ten hoogste drie jaar. Degene, die de aanbesteding aanneemt 
dient twee draagkrachtige borgen te stellen, terwijl de schout of drossaard, schepenen 
en borgemeesters van aanbesteding zijn uitgezonderd. Daarentegen dient voor de in-
ning van de beden en verponding - “als wesende beyde eenen reëlen last” - altijd één col-
lecteur middels aanbesteding te worden aangetrokken; lukt dat niet dan mogen alleen 
in dàt geval een of twee collecteurs worden benoemd. Als één persoon met de collecte 
wordt belast, dan dienen de beden en verponding samen in één collectboek te worden 
opgenomen, waarbij per grondstuk eerst het te betalen bedrag aan beden en vervolgens 
aan verponding wordt vermeld. Verder worden voorschriften omtrent de inrichting en 
tijdige overhandiging van de verschillende collectboeken aan de incassanten gesteld.1444 

1441  Zie over dit aspect 4.8.
1442  Dat dit reglement voor Haren een methodische omslag in het incasso van de landsmiddelen bete-
kent, mag wel worden afgeleid uit 15, dat stelt, dat alle nog niet gesloten rekeningen van de bedeheffers en 
verpondingbeurders alsnog binnen drie maanden ter afsluiting moeten worden ingeleverd. 
1443  Zie 3.3.6.
1444  Oók voor Moergestel maakt het reglement duidelijk (ook al lijkt de bepaling uit Haren 1703 te zijn 
overgenomen), dat er sprake is van een methodische omslag. In het kader van een opdracht tot het alsnog 
afdoen van nog ongesloten rekeningen (41) worden ook nog die van de afzonderlijke bedeheffers en ver-
pondingbeurders genoemd. 
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Asten 1719/19 herhaalt de publieke aanbesteding van de collecte der verponding van Asten 
1666, maar breidt deze tevens uit tot alle collecten. Daarnaast spreekt 3 indirect over de 
één of twee gecommitteerden naar de verpachting te ’s-Hertogenbosch, het inpachten is 
derhalve als procedure nog bekend. 

Oisterwijk 1721/10 zet de lijn voort. De collecteurs van de verponding en beden dienen 
afzonderlijk en op verschillende tijdstippen te worden benoemd door de schout, schepe-
nen en de vier gecommitteerden van de twaalfmannen. Voor de overige collecten voegt 
het zich (30-34) naar de regeling van Moergestel 1713. In 35 en 36 worden onder verwijzing 
naar de algemene voorschriften van 1709 eerst het primaat van de aanstelling van aparte 
collecteurs en subsidiair de lokale aanbesteding met daarbij in acht te nemen voorwaar-
den en een reeks incompatibiliteiten benoemd.1445

 
Voor Bladel 1724/1 is de inning van de landsmiddelen door aangestelde collecteurs, tenzij 
wordt gekozen voor een verpachting aan de laagste bieder, de bevestiging van een reeds 
vanzelfsprekende situatie: de bepaling spreekt over “als van outs”.1446 Nieuwkuijk 1724/2 
bepaalt eerst, dat aangestelde collecteurs na hun jaar voor drie jaar van deze verrichting 
en van andere gemeentelijke incasso’s zijn vrijgesteld. Verder (3, 6) bevat het voorschrif-
ten voor de inrichting van de collectboeken en hun tijdige overhandiging aan de incas-
santen. Indirect maakt het duidelijk, dat de verpondingscollecteurs worden aangesteld. 
Voor de collecte van de gemene middelen geldt (7) weer de keuze tussen verpachten of 
aanstellen. Ten slotte (16) is nog sprake van  de gemeentelijke bezending naar de ver-
pachting te ’s-Hertogenbosch, die, door drossaard, schepenen en borgemeesters te be-
noemen, uit ten hoogste drie hunner mag bestaan.1447 

Tilburg 1732/36-43, gebaseerd op een ontwerp van de Leen- en Tolkamer, kent de tot 
dan toe meest uitgebreide voorziening, die mede daardoor de laatste stand van de re-
gelgeving van de hoge overheid laat zien. Het primaat ligt bij de aanbesteding van de 
collecte aan de laagste bieder. Alleen als zo’n aanbesteding niet slaagt, kunnen collec-
teurs worden aangewezen uit de “nutste en bequamste” ingezetenen. Verder worden 
hun verantwoordelijkheden en daarbij behorende rechten, plichten en vergoeding na-
der uitgewerkt. In algemene zin wordt daarbij verwezen naar het reglement op de parate 
executie van de Raad van State van 10 juli 1727. Ook zijn er regels voor de inrichting en 
terbeschikkingstelling van hun instrumentarium, de collectboeken en de afzonderlijke 

1445  Die voorwaarde betreft vooral het stellen van een voldoende borg door de aannemer. De officier, 
borgemeesters en schepenen, alsmede een notaris, procureur, deurwaarders, vorsters en personen van buiten 
Oisterwijk mogen de aanbesteding niet aannemen. Voor de borgemeesters geldt nog, dat zij zich enkel op 
het incasso van de gelden ten behoeve van de dorpshuishouding hebben te richten. 
1446  Voor deze bepaling is dan ook kennelijk de nadrukkelijke vaststelling van het collectloon de essen-
tie ervan.
1447  De voornaamste strekking van deze bepaling is de regeling van het te declareren reis- en vacatiegeld.
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invordering van de verschillende belastingen. Na beëindiging van zijn functie is een be-
noemde collecteur voor drie jaar van dit ambt en dat van borgemeester vrijgesteld. 

Het laatste reglement, Eersel, Duizel en Steensel 1767, laat óók op dit punt het zien hoe 
sedert Tilburg 1732 de evolutie van de Haagse regelgeving van grote en beperkende in-
vloed op de plaatselijke autonomie is geworden.1448 

10 Huldigt voor de aanstelling van collecteurs van de verponding, beden en gemene 
middelen het primaat van de aanbesteding. Lukt die niet, dan benoemen schepenen, re-
kenmannen en zetters daartoe ingezetenen. Dit geschiedt zonder overleg: “de Boeken” 
worden de benoemde eenvoudigweg “t’huys gesonden”. Nieuw is, dat de door de Raad 
van State bij gebreke van geschikte mannen onder voorwaarden toegestane benoeming 
van weduwen en ongehuwde vrouwen tot collecteur is opgenomen.1449 

Naar de verpachting van de gemene middelen mag ieder dorp maar één gevolmach-
tigde (niet zijnde de officier of secretaris) afvaardigen om namens de regering en met de 
regenten als borg de pacht te mijnen (18). De wijze van lokale aanbesteding (middels een 
gedrukte openbare aankondiging één maand tevoren te ’s-Hertogenbosch, het dorp zelf 
en enkele naburige plaatsen) voor één tot drie jaar aan de laagste bieder, de pachtcondi-
ties en de aanneming (met borgstelling van in ’s-Hertogenbosch wonenden van gegoede 
welstand) worden gedetailleerd uitgewerkt; lukt die lokale aanbesteding niet dan wor-
den ook de collectboeken, zoals al gezegd, bij één of meer ingezetenen aan huis bezorgd. 
Van het laatste zijn de borgemeesters vrijgesteld (21). 

Ook kan voor het incasso van de lands- èn dorpsbelastingen één persoon, de generale 
collecteur, worden aangesteld. Strikte voorwaarden daarbij zijn onder meer de geschei-
den invordering en verantwoording van de verschillende belastingen. Indien deze niet 
ter plaatse woont, behoort bij een van de schepenen voor de betaling van de dagelijkse 
“klynigheeden” een kleine kas te berusten (22). 

Voor beide collecten geldt een reeks van onverenigbaarheden (23).1450 Benoemde collec-
teurs en borgemeesters zijn na hun ambtsperiode voor drie jaar van beide belastinghef-
fingen vrijgesteld (35). Het opmaken en de terbeschikkingstelling van de collectboeken 
wordt uitgebreid geregeld (24). 

7.2.4 De lokale procedure tot en de verantwoording van de invordering van de 
landsbelastingen
De van gemeentewege door uitbesteding aan derden of benoeming van collecteurs uit 
de eigen inwoners verzorgde invordering van de landsmiddelen schept uiteraard ook 

1448  Zie hierover nader 5.3.6.2.
1449  Zie hierover 3.3.6.
1450  De officier, diens stadhouder, de schepenen, de secretaris, diens plaatsvervanger en klerk, de school-
meester en de vorster zijn van beide collecten uitgesloten.
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verplichtingen voor de collecteurs zelf. Daartoe wordt in de reglementen al snel een vast 
patroon zichtbaar.

Sint Oedenrode 1660/11-12 en Breugel 1660/9-10 eisen van de collecteurs een zodanige zorg-
vuldige taakuitoefening op basis van het toegekende salaris, dat de gemeente daarvan 
geen nadeel ondervindt, op straffe van dat nadeel zelf te moeten dragen. Voorts die-
nen de ontvangsten en uitgaven inzake de verponding in een afzonderlijke rekening te 
worden verantwoord. Hilvarenbeek 1661/14-15 volgt dit stramien en voegt in 37 daaraan 
toe, dat de verpondingsbeurders en andere collecteurs niemand met de executie van een 
vordering mogen belasten zonder hem eerst een- of tweemaal civielrechtelijk te hebben 
gemaand.  Ook Schijndel 1662/1 en 8 gaan uit van het gescheiden invorderen en in een 
aparte rekening verantwoorden van de verponding. In 28 maant het alle ingezetenen 
hun aanslag zonder mankeren aan de collecteurs te voldoen, bij gebreke waarvan zij aan 
de generale ontvangers mogen worden aangegeven. Daarentegen genieten zij (32) ook 
bescherming tegen onaangekondigde uitwinning door een of twee voorafgaande civiele 
aanmaningen.

In de reglementen hierna keren de aspecten van de gescheiden invordering, de aparte re-
kening en de executiebescherming vrijwel steeds als standaardbepaling terug. Alleen af-
wijkingen of aanvullingen daarop worden hierna nog benoemd. 

Sint Michielsgestel 1663/21 introduceert op het executieverbod een variant door te eisen, 
dat de voorafgaande aanmaningen naar keuze van de collecteur door middel van een al-
gemene zondagse publicatie dan wel in persoon kunnen geschieden. Moergestel 1713/26 
stelt, dat de collecteurs hun incasso in vier jaarlijkse termijnen, één per kwartaal, beho-
ren te doen. Asten 1719/25 beperkt de executie-bescherming tot uitsluitend het incasso 
van de borgemeesters, hetgeen mogelijk op een omissie berust.1451

Bladel 1724/2 waarschuwt de collecteurs de geïnde gelden alleen aan het desbetreffen-
de ontvangkantoor af te dragen en niet voor andere doeleinden te gebruiken. Tilburg 
1732/40 maant tot hetzelfde, waarbij 41 de collecteurs verplicht hun incasso volledig te 
voltrekken, op straffe van anders met parate executie te worden aangesproken. Voorts 
verplicht 42 hen tot het houden van vaste zitdagen Ten slotte refereert 44 aan de inzen-
ding van de conceptrekeningen ter controle aan de Leen- en Tolkamer binnen twee jaar 
na afloop van het desbetreffende rekeningjaar.

Eersel, Duizel en Steensel 1767/31-33 ten slotte brengt, naast de al eerder vermelde 
standaard punten en de in Tilburg 1732 vermelde vaste zitdagen en de mogelijke pa-

1451  In andere bepalingen van dit reglement worden taken en verantwoordelijkheden van de borgemees-
ters en de collecteurs tezamen beschreven; zie, bijvoorbeeld, de artikelen 23 en 26.
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rate executie bij verwaarlozing van de taak, óók op dit punt het dorpsreglement op 
de dan laatste stand van zaken. Voor de executoriale invordering zijn de collecteurs 
gebonden aan de voorschriften van het Reglement op de parate executie van 1727.1452 
Voorts geldt, dat zij slechts met instemming van de regenten tot zo’n executie mogen 
overgaan. Dat fiat dient te worden gevraagd door de overhandiging aan de regenten 
van een lijst met debiteuren, waartoe deze binnen 14 dagen moeten beslissen of execu-
tie geoorloofd is of juist niet, bij gebreke waarvan, de collecteur met de executie mag 
voortgaan.

Vanaf Hilvarenbeek 1699/1700/6 worden ook concrete termijnen gesteld voor het inleve-
ren van de rekeningen door de collecteurs en beden. In dit reglement is dat binnen zes 
maanden na expiratie van hun ambtstermijn. De regenten dienen aan het begin van elke 
rekening te noteren, dat deze, tezamen met de aanslaglijsten, overeenkomstig de desbe-
treffende kohieren zijn opgemaakt. Oss 1700/6 en Haaren 1703/13 kennen alleen het indie-
ningsvereiste van zes maanden. Haaren breidt die voorwaarde ook nominatim uit naar de 
rekeningen van alle gemene landsbelastingen. Moergestel 1713/42 onderscheidt de reke-
ningen van de verponding en beden (indieningstermijn van één jaar) en de andere lands-
belastingen (zes maanden), maar beperkt het afhoren tot drossaard en schepenen.1453 
Bladel 1724/4 en Nieuwkuijk 1726/19 noemen voor de rekeningen van alle landsbelastin-
gen alleen een termijn van uiterlijk één jaar. 

Tilburg 1732/44 koppelt de termijn van inlevering aan de dan nog kersverse algemene 
termijn (1730) van uiterlijk binnen twee jaar na afloop van het ambtsjaar van de borge-
meesters en de collecteurs waarop hun conceptrekeningen ter controle aan de Leen- en 
Tolkamer behoren te worden ingezonden.1454 Eersel, Duizel en Steensel 1767/39 preciseert 
die termijn op grond van een besluit van de Raad van State van 1738 op uiterlijk twee 
maanden voor de afloop van die twee jaar.  

7.2.5 De algemene verplichtingen van de borgemeesters en collecteurs
Voor alle belastinggaarders gelden enkele grondregels. Zij moeten zich stipt houden aan 
de vastgestelde zet- of hefboeken, mogen niemand bij de invordering ontzien, dienen 
ook stipt hun betaalverplichtingen te voldoen en rekening en verantwoording af te leg-

1452  Resolutie van de Raad van State van 10 juli 1727, GPB 6, 1210-1212 en BHIC, LTK 50, 10 juli 1727, 
Ordre en Reglement op de parate executie van de Regenten van de Dorpen en Plaatsen onder het Ressort 
van de Generaliteit, mitsgaders van de Verpondingsbeurders en andere Collecteurs in het stuk der Verpon-
dingen, Beeden, Hoofdgeld en andere Middelen, waar van de collecte aan deselve incumbeert.  In het bij-
zonder wordt verwezen naar de artikelen 5-6, 7, 9-14, 18-19.
1453  Ter vergelijking: de borgemeestersrekeningen dienen volgens dezelfde bepaling door alle leden van 
het bestuur te worden afgehoord.
1454  Zie hierover 3.3.10.
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gen. De eerste twee aspecten zijn hiervoor al benoemd. Het onderdeel over de rekening 
en verantwoording komt hierna aan de orde.

Het derde aspect ziet in zijn uitwerking in de dorpsreglementen vooral op de (risico)
aansprakelijkheid van de belastingheffers indien zij, ieder binnen zijn eigen ressort, na-
latig zijn de lasten betalen, waarvoor de belastingen specifiek worden geïnd. Het gaat 
daarbij aanvankelijk vooral om de betaling van de ontvangkantoren (als onderdeel van 
de landsbelastingen) enerzijds en de aflossing van geleend kapitaal en de voldoening van 
daarop uitstaande renten (als onderdeel van de plaatselijke lasten) anderzijds. Rond 1700 
evolueert dit voorschrift voor de borgemeesters naar een breder kader. 

Boxtel 1634/9 bekommert zich alleen nog maar over de onkostenvergoeding van de 
borgemeesters bij hun betaalgang naar de ontvangkantoren. Een aan die betaling ver-
bonden persoonlijk risico wordt niet nominatim vermeld.  Loon op Zand 1655/7 deelt die 
bekommernis ten aanzien van de onkosten van schepenen, borgemeesters en bedemees-
ters bij de betaling van die kantoren. Ook Boxtel 1657/15, nadien bevestigd in 1649/14 en 
1665/16 spreekt alleen in algemene zin over de vergoeding van dienstreizen van schepe-
nen en borgemeesters naar (onder meer de vestigingsplaats van de ontvangkantoren) ’s-
Hertogenbosch.

In Sint Oedenrode 1660/11 wordt voor het eerst in een reglement in functionele zin de 
toon gezet voor de rest van de Staatse periode. Borgemeesters èn collecteurs dienen te-
gen hun vast toegekende vergoeding zodanig de verpondingen, beden, renten en andere 
geldelijke verplichtingen te betalen, dat de gemeente daarvan geen schade ondervindt. 
Eventuele schade is voor hun eigen risico en rekening. Breugel 1660/9 kent eenzelfde ge-
specificeerd voorschrift.1455 Hilvarenbeek 1661/14 vordert onder gelijke voorwaarden zo-
wel een stipt incasso bij de belastingplichtigen als een stipte en tijdige voldoening van de 
ontvangkantoren en andere betalingsverplichtingen, zij het dat de bepaling in meer al-
gemene bewoordingen is vervat. Schijndel 1662/7 en Veghel 1662/9 laten het stipte incasso 
weg, maar zijn verder feitelijk een herhaling van Hilvarenbeek 1661/14. 

Deze lijn wordt, daargelaten grammaticale verschillen in de formulering, voortgezet in 
Eersel, Duizel en Steensel 1662/29, Oirschot 1662/14 (terwijl, sic, een dergelijke bepaling in 
1664II ontbreekt), Bergeijk 1663/21, Hoogeloon 1663/7, Nistelrode 1663/13, Sint Michielsge-
stel 1663/2 en Maren 1664/16. Asten 1666/8 daarentegen beperkt het voorschrift strikt ge-
nomen tot alleen de borgemeesters, alhoewel 10 naast de borgemeesters ook spreekt over 
andere, zij het niet in functie aangeduide personen, die voor de gemeente betalingen bij 
de landskantoren verrichten.1456 

1455  In deze bepaling worden de renten niet genoemd, maar dat hangt ongetwijfeld samen met de om-
standigheid, dat daarvoor al een andere voorziening geldt. Zie 9.2.5.
1456  Blijkens 16 kan in dit verband in ieder geval aan de beden worden gedacht. 21 Stelt daarentegen, dat 
het incasso van de verponding jaarlijks aan de minst biedende wordt verpacht, zonder dat terzake van die 
belasting kosten ten laste van de gemeente kunnen worden gebracht.  
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De risicoaansprakelijkheid van de belastingbeurders (borgemeesters en bedeheffers) is 
ten tijde van de genese van Loon op Zand 1685 en 1686 kennelijk geen twistpunt. In bei-
de spreekt 9 alleen over hun vergoeding bij hun periodieke betaalgang naar de ontvang-
kantoren (verponding, beden en andere financiële verplichtingen). Heesch 1691/10, dat 
direct aansluit op eerdere ‘Staatse’ dorpsreglementen, vooral Veghel 1662, zet de betaling 
van de verpondingen, beden en andere lasten weer wel in relatie met die aansprakelijk-
heid. Hilvarenbeek 1699/1700/11, dat niet alleen nieuwe regels stelt, maar ook op het vo-
rige Hilvarenbeek 1661 is gebaseerd, neemt daarvan 14 over, echter zonder het voorschrift 
tot een stipt incasso.  

Oss 1700 onderscheidt als eerste in verschillende bepalingen nadrukkelijk  tussen (4) de 
borgemeesters1457 en (5) de collecteurs van de verpondingen en de gemene landsmidde-
len. De risicoaansprakelijkheid van de borgemeesters wordt nu betrokken op alle door 
hen te verrichten betalingen van alle “ordinare”, dus vaste lasten (zoals beden, rentegel-
den en traktementen) en de schulden, waartoe de regeerders een betaalopdracht geven. 
Zij verrichten alle betalingen tijdig en onder vrijwaring van de gemeente, waartoe zij in 
geval van nalatigheid bij besluit van de regeerders alsnog kunnen worden gedwongen 
en alle schade voor hun rekening komt. Uitstel van betaling op grond van geen geld in 
kas te hebben of enig ander argument wordt niet geaccepteerd. Voor de andere collec-
teurs, zowel bij aanbesteding als aanstelling, geldt onder dezelfde voorwaarde tot vrijwa-
ring en persoonlijke risicoaansprakelijkheid voor de betaling van ‘hun’ ontvangkantoren 
hetzelfde. Ook Haren 1703/5 (voor de borgemeesters) en 9 (voor de collecteurs) hanteren 
deze regels. 

Het onderscheid tussen de invordering door borgemeesters respectievelijk collecteurs 
wordt in 1709 door de Raad van State verduurzaamd in expliciet afzonderlijke voorzie-
ningen tot scheiding van de diverse fiscale geldstromen.1458 Deze vinden (uiteraard) ook 
hun weg naar de reglementen.

Moergestel 1713/21 (collecteurs) en 30 (borgemeesters1459) sluiten hier direct op aan. As-
ten 1719/22 maant daarentegen slechts de borgemeesters en collecteurs om onder vrijwa-
ring van de gemeente al hun betaalverplichtingen na te komen, waarbij naar de letter 
van de bepaling  alleen de borgemeesters met zo nodig gedwongen betaling op eigen 
kosten worden bedreigd.  

Oisterwijk 1721 bevat in 13 in gelijke termen als Moergestel 1713/21 een vrijwaringsver-
plichting voor de borgemeesters. Hoewel het daarnaast ruime aandacht schenkt aan het 

1457  In Oss zijn de borgemeesters blijkens deze bepaling dan nog belast met de invordering van de beden.
1458  Zie 3.3.6.
1459  Voor de borgemeesters geldt nog de expliciete aanvulling, dat bij nalatigheid de schade op hun ver-
goeding wordt gekort en verder nog op hun persoon en goederen kan worden verhaald.
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incasso van de aan de desbetreffende ontvangkantoren te betalen landsbelastingen (30 en 
volgende) ontbreekt echter ten aanzien van de desbetreffende collecteurs zo’n uitdruk-
kelijk benoemde vrijwaringsplicht. Bladel 1724/10 volgt nog een oudere formulering in 
het vermaan aan de borgemeesters en collecteurs, de landskantoren buiten bezwaar van 
de gemeente te betalen en dat eventuele kosten dienaangaande voor hun rekening en ri-
sico zijn. In 2 en 3 worden die verplichtingen gespecificeerd: de eerste gebiedt de collec-
teurs tijdig de landskantoren te voldoen en hun incasso niet voor andere doeleinden te 
gebruiken, terwijl de tweede de functie van de borgemeesters nadrukkelijk beperkt tot 
de invordering van de gelden ter bekostiging van de gemeentelijke huishouding. Tilburg 
1732 herneemt met in 38 een referentie aan de 1709-maatregelen van de Raad van State 
in 19 (voor de borgemeesters) en 38 (jegens de collecteurs) inhoudelijk de dienaangaande 
vrijwaringsvoorzieningen van Moergestel 1713.

Eersel, Duizel en Steensel 1767 ten slotte gebiedt in 35 de borgemeesters buiten bezwaar 
van de gemeente of de regeerders hun verschillende betalingen te verrichten, zulks op 
straffe van salariskorting of verhaal op hun persoon en goederen. Voor de collecteurs 
ontbreekt in dat reglement ten aanzien van hun betaling zo’n vermaan. Wel gebiedt 22 
bij de inmiddels bij Haagse regelgeving toegestane mogelijkheid tot aanbesteding van 
zowel de lands- als dorpsbelastingen aan één persoon, de generale collecteur, de verschil-
lende geldstromen strikt gescheiden te houden en elk incasso alleen voor zijn specifiek 
bestemde doel te gebruiken. Op overtreding staat een boete van f 50.1460 Deze is ook ge-
steld bij niet stipte betaling van de ontvangkantoren.

Een ander aspect, dat samenhangt met de periodieke betaling van de ontvangkantoren, 
is de wijze van een effectieve afsluiting van de betaling van een belastingheffer en de 
overgang daarvan op zijn opvolger. Het systeem is gericht op een jaarlijkse afsluiting van 
de boeken bij het betaalkantoor. 

In Eersel, Duizel en Steensel 1662/20 wordt gesteld, dat de nieuwe borgemeester bij zijn 
eerste betaling aan de landskantoren zich dient te laten vergezellen door zijn voorganger 
om zich tezamen van de stand van de betalingen te vergewissen en een schriftelijk over-
zicht daarvan aan schepenen en acht- respectievelijk viermannen te overhandigen. Een 
gebleken tekort dient door de gewezen borgemeester te worden vereffend om aldus jaar-
lijks “de comptoiren (te) suyveren”. Bergeijk 1663/13 bevat een gelijkluidende bepaling, 
maar betrekt deze niet alleen op de borgemeesters maar ook op de verpondingsbeurder. 
Hoogeloon 1663/30 is daaraan identiek. Nistelrode 1663/14 laat daarentegen dit voorschrift 
weer alleen voor de borgemeester gelden. Maren 1664/16 herneemt de uitgebreidere re-
geling van Bergeijk 1663/13. Breugel 1671/12 spreekt daarentegen in dezen weer enkel over 

1460  Blijkens andere in deze bepaling genoemde Haagse regelgeving dienen de regeerders hierop toe te 
zien. 
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de nieuwe en gewezen borgemeester. Hierna is deze bepaling trouwens niet meer in een 
reglement opgenomen. 

7.2.6 Het opleggen van belastingaanslagen: de omslagen  
De door de inwoners en geërfden op te brengen lands- en plaatselijke belastingen wor-
den door middel van omslagen geïnd. De te betalen heffingen worden hen vooraf, naar 
rato van de verschillende grondslagen waarop die heffingen steunen, opgelegd.  

St. Oedenrode 1660 onderscheidt gewone en buitengewone omslagen. De gewone zijn 
gerelateerd aan de verponding, de beden en renten van leningen, waarvan bedongen 
wordt (2, 4 en 6) dat de hefboeken mede worden gecontroleerd namens de geërfden. In 
de gewijzigde versie van 1661) gebiedt 14 het fiat van de gecommitteerden van de geërf-
den in loco en uit ’s-Hertogenbosch voor verdere en daarom als buitengewoon aange-
duide omslagen. Breugel 1660/14 hanteert hetzelfde principe, zo ook, met enige lokale 
nuance, Hilvarenbeek 1661/17. De toestemmingseis voor buitengewone omslagen keert 
hierna als standaardbepaling terug in de opvolgende reglementen: Schijndel 1662/15 (in-
stemming van de achtmannen en geërfden), Veghel 1662/13 (schriftelijk toestemming van 
de geërfden en twaalfmannen), Eersel, Duizel en Steensel 1662/33 (eenparig schriftelijk fiat 
van de regeerders en instemming van de meerderheid van de geërfden), Oirschot 1662/25 
en 1664 II/15 (instemming van de gecommitteerden van de gehuchten), Bergeijk 1663/25, 
Hoogeloon 1663/10 en Nistelrode 1663/26 (alle: eenparig schriftelijk fiat van de regeerders 
en instemming van de meerderheid van de geërfden). Maren 1664/26 eist niet alleen 
de instemming van de belangrijkste ingelanden en geërfden, maar ook een betekende 
akte met daarin opgenomen de redenen van de voorgestelde omslag. Sint Michielsgestel 
1663/11 vordert ook de instemming van de rentmeester van de vrouwe en van enkele van 
de belangrijkste geërfden, die daartoe door de drossaard op de vereiste wijze worden op-
geroepen. In de latere aanvulling, ook van 1663, wordt nog benadrukt, dat niet alle, maar 
alleen een aantal voornaamste geërfden behoeft te worden opgeroepen. 

Waalwijk 1681/9 acht het voorbereiden, berekenen en vaststellen van zonder uitzon-
dering alle buitengewone omslagen, zowel de personele als de reële, een taak van sche-
penen, borgemeesters en achtmannen. In Waalwijk 1682 keert deze bepaling niet terug.  
Heesch 1691/15 adopteert met een schriftelijke instemming van de geërfden en zesman-
nen Veghel 1662/13.

Het voorschrift van de Staten Generaal van 1695, dat voor alle reële omslagen een 
octrooi bij hen moet worden verworven, leidt tot aanpassing van de dienaangaande 
bepalingen in de daarop volgende reglementen.1461  In het bijzonder geldt dat de buiten-

1461  Zie over dit voorschrift 3.3.5.
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gewone reële omslagen: deze worden daarin nu niet meer als zodanig benoemd, omdat 
daartoe geen toegesneden voorziening meer nodig is.

Hilvarenbeek 1699/1700/20 verwijst direct naar dit nieuwe voorschrift. Verder vordert 
het voor het desbetreffende verzoek aan de Staten Generaal tenminste een gekwalifi-
ceerde meerderheid van driekwart van alle, daartoe op de vereiste manier geconvoceerde 
regenten, die ook de akte van toestemming dienen te ondertekenen. Als iemand an-
ders handelt, zijn de financiële gevolgen voor hem. Voor de beslissing omtrent  omsla-
gen, waarvoor geen Haags fiat is voorgeschreven, te weten de personele en alle andere 
buitengewone omslagen, geldt volgens 21 eenzelfde gekwalificeerde instemmingseis van 
de regenten. Oss 1700/1-2 en Haren 1703/1-2 nemen deze regeling in haar kern over, wel 
worden nuances toegevoegd. Oss stelt voor alle omslagen een gekwalificeerd toestem-
mingsvereiste van twee derde van de vijf leden van de regering. Haren eist eenzelfde 
gekwalificeerde meerderheid, maar voor de reële omslagen ook een adviserend fiat van 
tenminste twaalf van de voornaamste geërfden en voor de personele, eenzelfde advise-
rende instemming van ten minste twaalf meest vooraanstaande ingezetenen.  

In Moergestel 1713 is een dergelijke regeling slechts indirect aanwezig. In 1 wordt wel 
gerefereerd aan het plakkaat van 1695, maar alleen ten aanzien van het aspect van aan 
te gane leningen. Dezelfde bepaling vordert echter ten aanzien van het doen van “solli-
citatien, soo tot ontlastinge, remissies, atterminatien en surcheantien als andersints ten 
voordeele ofte tot voorcominge en weeringe van schaden en nadeel” van de gemeente, 
geerfden en ingezetenen aan de Staten Generaal een gekwalificeerde beslissing van twee 
derde meerderheid van de zeven leden van de regering (bestaande uit in totaal 20 perso-
nen). Omdat in deze bepaling verder sprake is van een door de Staten te verlenen “Oc-
trooy, Permissie en Authorisatie” en de strafbepaling bij overtreding overeenkomt met 
die uit Hilvarenbeek 1699/1700/20-21 en opvolgers, is het aannemelijk, dat onder deze ver-
zoeken ook die over reële omslagen zijn begrepen. Een aparte procedure voor de perso-
nele omslagen is niet opgenomen. Oisterwijk 1721/1 neemt deze regeling onverkort over. 
Wel eist het nadrukkelijk een hoofdelijke stemming van de 32 personen, die tezamen de 
verschillende leden van het plaatselijke bestuur uitmaken. Bladel 1724/17 refereert alleen 
aan het bij reële omslagen verplichte octrooi van de Staten Generaal. Tilburg 1732/34 
herinnert in de context van de incassoprocedure nog enkel aan het voor reële omslagen 
vereiste octrooi van de Staten Generaal. Ook Eersel, Duizel en Steensel 1767 verwijst in 26 
alleen naar het voor reële omslagen voorgeschreven Haagse octrooi; ten aanzien van de 
personele omslagen staat het in 29 een tweede omslag toe, indien de eerste, die gebaseerd 
is op een raming van te voorziene uitgaven, voor de betaling van onverwachte zaken on-
voldoende heeft opgebracht.1462 Het besluit daartoe ligt bij de regenten. 

1462  Zie over het begrip ‘begroting’ ook hierna.
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Een afzonderlijk aspect bij de omslagen bij zowel de lands- als plaatselijke belastingen is 
dat van hun grondslag. Bij de landsbelastingen is de opbrengst van verponding en beden 
vooraf bepaald, door het totale bedrag dat een plaats is opgelegd. De wijze van invorde-
ring van de gemene middelen is in de desbetreffende besluiten voorgeschreven. Voor de 
plaatselijke belasting wordt zowel belasting op onroerend goed (het reëel) en een perso-
nele belasting geheven (het personeel). 1463 In enkele reglementen komt het punt van het 
vaststellen van de omvang van vooral de personele omslagen aan de orde. Daarbij geldt 
als uitgangspunt, dat bij een tekort aan inkomsten uit de reële omslag, dat tekort door 
middel van een of meer personele omslagen moet worden aangevuld. 

Moergestel 1713/24 stelt het primaat van de reële omslag en de inkomsten daaruit ten be-
hoeve van de bekostiging van het dorpshuishouden. Indien die inkomsten onvoldoen-
de zijn, zijn de regeerders verplicht om binnen twee maanden na de beëdiging van de 
nieuwe borgemeesters een voorlopige personele omslag op te stellen over, behoudens de 
erkende armen, alle ingezetenen naar rato van wat zij voor dat jaar vermoedelijk nog no-
dig denken te hebben. Indien deze onvoldoende omslag blijkt dan wel zich onverwachte 
uitgaven voordoen, mag deze worden gevolgd door een tweede, derde of zelfs meer om-
slagen. Asten 1719/18 draagt de schepenen op om zo’n tien dagen vóór Sint Jan (24 juni) 
“de borgmeestersboecken op te reeckenen” en op grond daarvan een staat te maken van 
de balans tussen inkomsten en uitgaven. Bij te begroten meeruitgaven wordt de borge-
meesters opgedragen om de personele omslag zo vaak te herhalen als de schepenen daar-
toe besluiten. 

Oisterwijk 1721/19 verplicht de schout, schepenen en gecommitteerden in de week na 
de beëdiging van de nieuwe borgemeesters aan de hand van de uitgaven van het vooraf-
gaande jaar en het overschot van de borgemeestersrekening een “ballans” vast te stellen 
van hoeveel personele omslagen ter dekking van de uitgaven nodig zijn. Bij verschil van 
mening of uitblijven van dit besluit wordt dat genomen door het voltallige bestuur. Het 
punt wordt in een besloten vergadering behandeld. Tilburg 1732/34 bepaalt hetzelfde, zij 
het met dien verstande, dat er slechts sprake is van één personele omslag ten belope van 
het te verwachten tekort. 

Eersel, Duizel en Steensel 1767 gebruikt voor het eerst het begrip ‘begroten’. 29 Stelt, 
refererend aan Haagse regelgeving, dat de personele omslagen zonder uitstel steeds aan 
het begin van ieder jaar over dat jaar worden begroot aan de hand van de dorpslasten die 
in het voorafgaande jaar betaald zijn en de verwachting welke lasten in het nieuwe jaar 
moeten worden voldaan. Indien door onvoorziene omstandigheden zaken betaald moe-
ten worden, waartoe de bestaade inkomsten ontoereikend zijn, dan mogen de regeerders 
een tweede omslag opleggen.

1463  Zie Kappelhof, Belastingheffing,158-161.
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7.2.7 De belastingbetaling, rechtsgelijkheid en -bescherming 
In de dorpsreglementen komen, zij het wisselend en beperkt naar tijd bepalingen 
voor waarin ambtsdragers en inwoners als crediteuren jegens de gemeente recht-
streeks op verplichtingen jegens de betaling van plaatselijke en landsbelastingen 
worden aangesproken Daarnaast huldigen de reglementen met het oog op die beta-
ling voor iedereen, dus in algemene zin, het principe van de rechtsgelijkheid, terwijl 
de schuldenaren enige, overigens niet bevrijdende rechtsbescherming wordt gebo-
den. 

Tot de eerste categorie behoren de bepalingen, die zich richten op prompte betaling van 
en een verbod tot verrekening van vorderingen met de aanslagen. Deze staan doorgaans 
in directe relatie met voorzieningen omtrent het tijdig indienen bij de gemeente van die 
vorderingen. Dit thema is al elders beschreven.1464 

Daarnaast komt een enkele keer ook een algemene dan wel specifieke vermaning 
voor. Schijndel 1662/28 gebiedt alle naburen stipt hun aanslag in de belastingen aan 
de collecteurs of borgemeesters te voldoen, dit op straffe van aangifte bij het desbe-
treffende incassobureau. Heesch 1691/35 gelast de secretaris en zijn klerk om jaarlijks 
een gespecificeerde rekening van hun onderscheiden verrichtingen op verzoek van re-
geerders, borgemeesters en zesmannen in te leveren om die ter uitbetaling te kunnen 
beoordelen en vaststellen. Zij mogen hun declaraties niet met de dorps- en landsbe-
lastingen verrekenen.1465  

De tweede categorie uit zich in het gebod, dat niemand enige vrijdom in de belastingen 
mag pretenderen. Dit aspect komt al in de eerste dorpsreglementen voor. 

Oisterwijk 1609/8 huldigt het beginsel, dat iedereen “naer sijn neringe, teringe, labeur, 
macht ende qualiteijt” in de belasting wordt aangeslagen. Hilvarenbeek 1627/10, nadien 
bevestigd in 1649 en 1657, stelt alleen degenen van belasting vrij, die wettig kunnen be-
wijzen, dat zij daarvan zijn vrijgesteld.1466  Boxtel 1634/14 kent ook dit systeem: alleen 
geprivilegieerde personen en goederen zijn vrijgesteld. In het spoor van Hilvarenbeek 
1657 stelt Hilvarenbeek 1661/42, dat niemand is vrijgesteld van de verponding, beden en 
andere lasten, die de vrijheid moet opbrengen en betalen. In gelijke termen verwoordt 
Oirschot 1662/42 hetzelfde principe, dat in 1664 trouwens niet wordt herhaald. Asten 

1464  Zie 7.2.8.3, 7.3.2 en 7.3.3. 
1465  Deze bepaling gaat verder dan Veghel 1662/30, waarin ten aanzien van de vergoeding van de secreta-
ris hetzelfde wordt bepaald maar zonder een verbod tot verrekening van vorderingen met de plaatselijk ge-
heven belastingen. 
1466  In de zelfde bepaling is onder voorwaarden de belastingvrijdom van de twee vorsters vastgelegd. Zij 
zijn alleen vrijgesteld, indien hun goederen niet meer dan een huis, hof en anderhalve lopense land omvat-
ten. Als zij over meer in eigendom of pacht beschikken, betalen zij wel voor “labeur en lantgelt”.  
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1666/19 stelt kort en goed, dat niemand in de hem opgelegde belastingaanslagen vrijdom 
geniet.1467 

Anders dan de strekking van deze bepaling zou kunnen doen vermoeden, komt zij 
nauwelijks voor in andere reglementen uit deze periode. Alleen Waalwijk 1681/38 gebiedt 
de collecteurs, borgemeesters, regeerders en achtmannen niemand in de belastingen te 
ontzien, maar juist iedereen proportioneel naar diens vermogen aan te slaan en tot be-
taling te dwingen. In 1682 komt deze bepaling, als de Staten Generaal dat reglement in-
trekken, echter al weer te vervallen. 

Het duurt vervolgens tot Hilvarenbeek 1699/1700/23 - dit reglement neemt het stokje 
van Hilvarenbeek 1661 over - in dezelfde woorden het verbod op vrijdom opneemt. Dit 
voorbeeld wordt gevolgd door Oss 1700/14 en Haren 1703/20. Moergestel 1713/27 is specifie-
ker. Het specificeert niet alleen gezags- en ambtsdragers: de heer, de schout of drossaard, 
de schepenen, de predikant of in het algemeen wie hij ook moge zijn, maar stelt ook na-
drukkelijk dat dit verbod zowel de lands- als gemeentelijke belastingen betreft. Alleen 
voor de (erkende) armen wordt een uitzondering gemaakt1468.  Oisterwijk 1721/41 is zon-
der specificatie van individuele functionarissen schatplichtig aan Moergestel 1713. Nieuw-
kuijk 1726/6 verbiedt, behoudens - onder verwijzing naar een resolutie van de Raad van 
State van 1715 betreffende de invordering van de kleine specien en gemene middelen1469 
- hen die van “de publyque Aelmoessen leven”, iemand, wie het ook zij, vrijdom op be-
lastingbetaling te verlenen. Tilburg 1732/35 conformeert zich daarentegen weer volledig, 
dus met inbegrip van het noemen van dezelfde gezags- en ambtsdragers en zelfs toevoe-
ging van de secretaris aan de regeling van Moergestel 1713. Daarentegen benoemt het ook 
de in Nieuwkuijk 1726/6 genoemde uitzondering, echter wel met de nadere duiding, dat 
deze alleen geldt voor de aanslag in de gemene landsmiddelen respectievelijk voor de 
personele zettingen ten behoeve van de dorpsbelastingen. Het is de laatste keer dat zo’n 
voorschrift in de dorpsreglementen voorkomt.

Als derde categorie, die van de rechtsbescherming, kan de bepaling gelden, die schulde-
naren tegen te bruusk optreden van de belastingheffers beoogt te beschermen. Een cre-
diteur is immers gebaat bij een snelle excutie, omdat anders alles van waarde mogelijk al 
verdwenen is en hij, doorgaans voor eigen rekening, met een oninbare post blijft zitten. 
Dit rechtsbeschermende aspect beschermt echter ook de debiteur tegen zichzelf door 
hem te manen alsnog te betalen. Bij executie bestaat immers het risico dat waardevol-

1467  Deze bepaling is voor de heer de belangrijkste aanleiding tot de instelling van het college van de 
viermannen. Hun eerste taak is bij het afhoren en sluiten van de rekeningen te controleren of het beginsel 
van de fiscale gelijkheid inderdaad correct is toegepast en om eventuele overtredingen bij hem ter bestraf-
fing te melden.  
1468  Men moet om voor deze vrijstelling in aanmerking te komen van de armentafel leven. 
1469  GPB 5, 1338-1339.
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le zaken als vee en land verloren gaan en daarmede zijn belangrijkste inkomstenbron. 
Daarbij kan hij tot armoede vervallen en ten laste van de armentafel komen.

Met referte aan een oudere regel met de woorden “van outs gebruijckelijck” worden voor 
het eerst in Hilvarenbeek 1661/37 alle borgemeesters en andere belastingcollecteurs ver-
boden schuldenaren met uitwinning te overvallen zonder deze eerst een- of tweemaal 
“civilijck” te hebben gemaand. Deze bepaling vindt, kleine verschillen in de formulering 
daargelaten, onverkort zijn weg naar Schijndel 1662/32, Oirschot 1662/43 en 1664 II/32, 
Bergeijk 1663/39, Hoogeloon 1663/16 en Nistelrode 1663/46. Maren 1664/44 doet hetzelfde, 
maar stelt de norm tot aanmanen strikter op ten minste tweemaal. Het ‘heerlijke’ Sint 
Michielsgestel 1663/21, dat zich ook bij deze groep aansluit, laat de ontvangers ten aanzien 
van de vorm van de aanmaning de keuze tussen een algemene “bij publijcque sonne-
daegse proclamatien” dan wel een tot op de individuele persoon gerichte. 

Het duurt hierna tot Hilvarenbeek 1699/1700/22 eer deze bepaling, dan rechtstreeks 
ontleend aan Hilvarenbeek 1661/37 weer in een reglement is opgenomen. Oss 1700/15 en 
Haren 1703/21 gaan hierin mee. Dit wordt voortgezet in Moergestel 1713/28, terwijl ook 
Asten 1719/25 zich hiertoe bekent, zij het dat deze bepaling zich alleen richt tot de bor-
gemeesters. In Oisterwijk 1721 komt deze voorziening niet voor , hetgeen overigens niet 
betekent, dat hij daarmee is verdwenen. De essentie van de voorziening is naar elders, 
het Reglement op de parate executie van 1727 verschoven. Dat reglement bevat in de ar-
tikelen 5 en 12 voorzieningen betreffende de toepassing van de parate executie.1470 In Til-
burg 1732/37 wordt expliciet naar artikel 2 van dat reglement, dat gaat over de beloning 
van collecteur van de landsbelastingen, verwezen, waarbij en passant wordt opgemerkt, 
dat óók de andere artikelen daarvan moeten worden nagekomen. Niettemin kiest Til-
burg 1732 daarnaast óók voor continuïteit in de dorpsreglementen door in 42 voor bor-
gemeesters en collecteurs op te nemen, dat parate executie eerst na één of twee publieke 
aanmaningen kan plaats hebben.1471 Ook Eersel, Duizel en Steensel 1767 doet in 32 het-
zelfde door eerst jegens de borgemeesters en collecteurs het gebod van Tilburg 1732/42 
op te nemen en vervolgens de collecteurs te manen zich stipt aan een aantal met name 
genoemde bepalingen, waaronder de zojuist genoemde artikelen 5 en 12, van het Regle-
ment op de parate executie (1727) te houden. 36 Beperkt de parate executie in tijd: in 

1470  GPB 6, 1210-1212. Artikel 5 van dit reglement vordert ten aanzien van de executoriale verkoop van 
roerende goederen een voorafgaande sommatie aan de debiteur om binnen veertien dagen alsnog zijn be-
lastingschuld te voldoen, terwijl artikel 12 veertien dagen voorafgaande  aan zo’n verkoop van onroerende 
goederen met “klokluidinge” publieke aankondiging daarvan eist om de debiteur nog een (laatste) kans op 
betaling te geven.
1471  In 42 wordt dit gekoppeld aan de in artikel 5 van het Reglement op de parate executie (1727) bin-
nen de sommatietermijn voorziene zitdagen om debiteuren alsnog gelegenheid te geven hun aanslagen en 
schulden te voldoen.
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geval van de reële aanslagen vervalt deze, te rekenen vanaf de laatste termijn waarop de 
gehele schuld had moeten worden betaald, na verloop van twee jaren, bij de personele 
aanslagen na één jaar. Verder geeft deze bepaling instructies voor de procedure. 

7.2.8 De procedures en het instrumentarium rond het beheer van de plaatselijke 
financiën 

7.2.8.1 Algemeen
Tot de kern van vele reglementen behoort, naast een voorziening tot de invordering van 
de landsbelastingen en de verantwoording daarvan, een regeling, waarbij de gang van 
zaken rond de plaatselijke financiën wordt bevestigd, vernieuwd of aangescherpt. Het 
gaat daarbij vooral om de ontvangsten ten behoeve van de bekostiging van de dorpshuis-
houding, het wettelijke regiem rond de uitgaven door de borgemeesters, alsmede hun 
rekening en verantwoording van inkomsten en uitgaven. Voor deze drie bestuurlijke 
aangelegenheden bestaat voor elk een afzonderlijk instrumentarium, achtereenvolgens 
de collectboeken, de betaalopdracht en de jaarlijkse rekeningen.Voor het incasso van de 
landsbelastingen gelden vergelijkbare instrumentele regels.  

7.2.8.2 De collectboeken  
Het plaatselijke incasso van de dorps- en landsbelastingen geschiedt aanvankelijk door-
gaans alleen door de borgemeesters, nadien komen voor de landsbelastingen ook collec-
teurs in beeld. Beiden voeren hun incasso uit aan de hand van zet-, hef- of collectboeken, 
die onder supervisie van het plaatselijk bestuur meestal door afzonderlijke zetters wor-
den opgemaakt. Deze boeken komen ook voor onder de benaming van lijsten, cedulen,  
kohieren of gaarboeken. 

In de eerste reglementen komen vooral het opmaken daarvan en de supervisie daarop 
aan de orde, later wordt meer naar soort onderscheiden en worden ook inhoudelijke nor-
men gesteld. In het algemeen geldt het gelijkheidsbeginsel: iedereen wordt aangeslagen. De 
normstelling van de ontvangsten voor de landsbelastingen wordt in lump sum bedragen 
door de hoge overheid bepaald en door de plaatselijke overheid vertaald naar individuele 
aanslagen, de zetting. Een andere term voor de zetting is taxatie. Voor de plaatselijke belas-
tingen stellen de plaatselijke regeerders de totale omvang en de individuele aanslagen vast.1472 

Oisterwijk 1609/8 normeert de grondslag van de heffing volgens een proportionaliteitsbe-
ginsel: iedereen wordt aangeslagen “naer sijn neringe, teringe, labeur, macht ende qua-

1472  Dat blijkt meestal indirect, te weten in de bepalingen, die het de regeerders bij gebleken noodzaak 
mogelijk maken om buitengewone omslagen op te leggen. Zie, bijvoorbeeld, Hoogeloon 1663/10 en Maren 
1664/26.
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liteijt”. Hilvarenbeek 1627/7, nadien bevestigd in 1649/7 en 1657/7, onthult slechts het 
bestaan van hefboeken, zonder daarop inhoudelijk in te gaan. Boxtel 1657/24, 1661/24 en 
1665/27 respectievelijk Moergestel 1658/23 spreken over de zetcedule, zij het niet inhoude-
lijk, maar enkel in verband met het tijdstip van hun gereedkomen. Loon op Zand 1655 
kent in 8 alleen de optekening van het inwonertal en de hoeveelheid van de levende have 
ten behoeve van de betaling van de imposten op het gemaal en bestiaal. Sint Oedenrode 
1600 onderwerpt het verpondingskohier (2), de zetcedule voor de beden (4) onderschei-
denlijk de op leningen te betalen renten (6) mede aan de controle door de gecommit-
teerden van de geërfden. Voor het kohier van de verpondingen (2) en de zetcedule voor 
de beden (4) kent Breugel 1660 een vergelijkbare controle1473; in 19 gewaagt het van zetce-
dulen voor de beden en de (overige) reële en andere belastingen.  

Hilvarenbeek 1661 onderkent in evenzovele bepalingen verschillende zetcedulen: het 
kohier van de verponding (1-2),  de beden (5) en de personele lasten (7), in alle geval-
len onder de controle van de gecommitteerden van de gehuchten. In 29 wordt daarnaast 
nog gesproken over een zetcedule over het gebruik van de gemene gronden. 10 gelast re-
genten en gecommitteerden in geval van de pacht van het gemaal en bestiaal de omslag 
daartoe niet door middel van een heffing op de onroerende goederen (“’t reel”) te doen 
maar hoofdelijk over de inwoners met de nuancering dat daarbij een punt van overwe-
ging is of kinderen onder de twaalf jaar en nog andere consumenten zouden moeten 
worden vrijgesteld. Bij de pacht van de impost op de bezaaide morgen en hoornbeesten 
geldt (11) als norm voor van de zetting de omvang van ieders hoeveelheid bebouwd land 
en aantal en kwaliteit van het vee. Schijndel 1662 kent in 2 en 4 het verpondingskohier 
respectievelijk de zetcedule voor de beden. beide met een controle van de meest geërf-
den. Veghel 1662/2 en 4 onderkennen dezelfde grondslagen voor hetzelfde incasso, bij de 
verpondingen met een controlerend toezicht van de voornaamste geërfden en bij de be-
den dat van de twaalfmannen en desnoods ook de buitengeërfden in 

’s-Hertogenbosch. 6 gewaagt, onder een gelijksoortige controle, daarnaast nog van de 
zetcedule voor de jaarlijks te betalen renten, ook wel rekenboek genaamd.  

In Eersel, Duizel en Steensel 1662 staan het verpondingskohier (17), de bedecedule (18), 
en het renteboek (22) onder toezicht van de regenten en acht- (Eersel) respectievelijk 
viermannen (de twee andere dorpen).  Voor de omslag bij de gepachte impost op het 
gemaal en bestiaal (25) dan wel die van de bezaaide morgen en bestiaal (26) gelden ver-
gelijkbare normen als in Hilvarenbeek 1661/10 en 11. Ook Oirschot 1662 kent in 10 een 
controle van het verpondingskohier, maar alleen door de regenten. In 1664 II ontbreekt 
een vergelijkbare bepaling. Hetzelfde geldt voor de zetcedule van de beden (1662/12; 

1473  Dit geldt niet voor de op leningen te betalen renten. Voor het hierover in Breugel bestaande intensie-
ve probleem heeft reeds eerder op grond van een octrooi van de Staten Generaal een te betalen toedeling (re-
partitie) aan de geërfden plaatsgehad. 6 Herinnert aan deze betalingsverplichting. Zie hierover nader 9.2.5. 
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niet in 1664 II).1474 Voor de omslag bij de pacht van de impost op het gemaal en bestiaal 
(1662/22; 1664 II/13) dan wel de bezaaide morgen en hoornbeesten (1662/23; non 1664 II) 
geldt dat deze evenzo onder vergelijkbare normen als hiervoor en onder supervisie van 
de regenten geschiedt. Bergeik 1663 benoemt onder een vergelijkbaar regiem van supervi-
sie (regenten en tienmannen) het verpondingskohier (10), het bedeboek (11) en de zetce-
dule betreffende de lopende rentebetalingen (14). Voor de impost op het gemaal/bestiaal 
en bezaaide morgen/hoornbeesten gelden ten aanzien van de omslag (17 en 18) verge-
lijkbare voorwaarden als hiervoor vermeld. Hoogeloon 1663 spreekt, mede in verband van 
een extra controle, in 19 slechts over de zetcedulen voor de beden en de verpondingen. 
Nistelrode 1663 doet het zelfde voor het verpondingskohier (12) en het renteboek (16). 
Voor de omslag van een gepachte impost op gemaal/bestiaal en bezaaide morgen/hoorn-
beesten voegen 20 en 21 zich naar de normstelling in eerdere reglementen. Ook Maren 
1664 doet dit. 8 Gaat over de kohieren van de verponding, beden en andere dorpslasten, 
die steeds door schepenen en raadsmannen worden gecontroleerd. 19 Noemt daarnaast, 
echter zonder controle-aspect, ook het renteboek. 21 en 22 Nemen de normstelling voor 
de omslagen op de hierboven meergenoemde imposten over. 

Sint Michielsgestel 1663 benoemt geen afzonderlijke collectboeken, alhoewel deze, ge-
zien de uitvoeringspraktijk, wel aanwezig zijn (5 spreekt over de rekeningen van de bor-
gemeesters en die over de verponding, 21 over collecteurs, beurders en borgemeesters, 
terwijl 11 schepenen voor het doen van omslagen voor de kosten van de dorpshuishou-
ding bindt aan het fiat van derden). In Asten 1666/16 zijn twee zetters werkzaam, maar 
hun werkzaamheden worden niet beschreven. In 17 is sprake van de feitelijk aanpassing 
van de hefboeken van de verponding en andere in geval van verkoop of erfdeling, maar 
stelt hiervoor niet de zetters, maar de ter zake meest deskundige schepenen en de secre-
taris verantwoordelijk.1475 Drunen 1679/9 spreekt ongespecificeerd over de hefboeken van 
de zetters. Loon op Zand 1685/8 en 1686/8 zijn een reprise van 1655/8. In 1686 en 1686 wordt 
gesproken over de boeken ten behoeve van de borgemeesters of de collecteurs (16).  

Heesch 1691 onderscheidt collectboeken voor de verponding (1-2), de beden (3-4) 
en de betaling van rente op lopende leningen (5-6). Hilvarenbeek 1699/1700 onder-
kent alleen de kohieren en zetcedulen voor de verponding en de beden (1). Verder 

1474  Het equivalent ten aanzien van te betalen renten op geleend geld ontbreekt. In plaats daarvan stel-
len 1662/17 en 1664 II/9, dat een staat van geleend kapitaal en achterstallige betalingen wordt opgemaakt, 
die ter betaling of anderszins naar evenredigheid (“proportie, contingent ende quote”) over de gehuchten 
wordt verdeeld.
1475  Hoewel 21 de aanbesteding gelast van de invordering van de verponding (ten behoeve waarvan een 
collectboek dient te worden geformeerd), legt 20, naar mag worden aangenomen: per abuis, ten aanzien van 
de taak van de borgemeesters betreffende het incasso van de dorpslasten een verbinding met de Haagse re-
gelgeving, met name het besluit van de Raad van State van 6 september 1657 en volgende besluiten inzake 
de invordering van de verponding en indirect met het in dat opzicht gevorderde collectboek. In 1658 heeft 
de Raad van State de invordering van de verponding door borgemeesters echter verboden. Zie 2.4.6.2.2.    
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wordt alleen ongespecificeerd aan de jaarlijkse zettingen van de zetters gerefereerd 
(45).1476 Voor wat betreft de betaling van de impost op het gemaal/bestiaal en die van 
de bezaaide morgen/hoornbeesten conformeren 26 en 27 voor de zetting daartoe aan 
de normstelling van eerdere reglementen. Oss 1700 noemt geen specifieke kohieren 
en zetcedulen, maar rekent (11) deze in algemene zin wel tot de documenten waar-
op de ontvangsten in de rekeningen behoren te worden verantwoord. 2 en 3 Vorde-
ren voor het incasso van de gewone en buitengewone personele en reële omslagen 
of zetting door de borgemeesters een bestuurlijk fiat van de regenten. Haaren 1703 
maakt een duidelijk onderscheid tussen de kohieren voor het incasso van de dorps- 
en dat voor de landsbelastingen. In 3 en 11 is sprake van het kohier voor de reële en 
personele zetting en omslagen ten behoeve van de invordering van de dorpsbelas-
tingen1477, in 10 over de afzonderlijke kohieren voor de verponding, de beden en de 
verschillende kleinere imposten ten behoeve van de landsbelastingen. Als zodanig 
staat in een reglement voor het eerst nadrukkelijk vermeld, dat elke vorm van belas-
tingincasso zich op een kohier of zetcedule baseert. 12 Schetst het kader waarbinnen 
de kohieren voor de landsbelastingen in gereedheid worden gebracht: verponding 
en beden  op “den ouden voet”, gemaal of hoofdgeld volgens de dienaangaande re-
soluties, de kleine “specien” naar gelang de consumptie van ieder huisgezin en de 
personele quotisatie naar rato van de inkomsten, waarmee “den hemel” elk gezin 
of huishouden “heeft gesegent”. Moergestel 1713 neemt deze dichotome lijn over. 15 
en 16 Schrijven de opmaak van de kohieren voor de verschillende landsbelastingen 
voor overeenkomstig dezelfde opzet en aanpak als in Haren 1703/12. Als het incasso 
van de verpondingen en beden aan één persoon wordt aanbesteed dan wel daartoe 
één persoon wordt benoemd, dan kan met één collectboek worden volstaan, waar-
in onder elkaar per perceel de bijdrage in de beden en vervolgens in de verponding 
wordt opgenomen. Dit collectboek dient op nieuwjaarsdag gereed te zijn om aan de 
beurder te worden overhandigd. De overige hefboeken worden, aldus 20, uiterlijk 
binnen een maand nadat de desbetreffende belasting geheven moet worden aan de 
aannemende of benoemde collecteur ter hand gesteld. Het collectboek voor de reële 
zetting ter bestrijding van de kosten van de dorpshuishouding dient ook op nieuw-
jaarsdag gereed te zijn om aan de nieuwe borgemeesters te kunnen worden overge-
dragen (23). Indien de ontvangsten van die omslag onvoldoende zijn, kunnen (24) 
binnen twee maanden na de aanstelling van de borgemeesters één of meer personele 
omslagen worden geformeerd. Voor alle collectboeken geldt trouwens (25), dat het 

1476  In 5 is sprake van het incasso van de dorpsbelastingen en van de daartoe behorende reële en perso-
nele lasten door de borgemeesters, terwijl in 21 wordt gerefereerd aan de noodzakelijke bestuurlijke instem-
ming bij personele en andere buitengewone omslagen, maar over de grondslag daarvan wordt niets gezegd.  
1477  Het kohier van de reële omslag kan, aldus 1,  pas worden opgemaakt na voor zo’n omslag verkregen 
fiat van de Staten Generaal. Zie hierover 3.3.5.
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origineel ter secretarie wordt bewaard en dat een kopie ervan aan de desbetreffende 
incasseerder ter hand wordt gesteld. De opbrengt van ieder boek dient per pagina 
en ook in een generaal totaal te worden opgeteld. 

Asten 1719 doet het met minder. In dit reglement wordt verwezen naar het collectboek 
van de verponding (15, 19) respectievelijk de personele zetting ten behoeve van de kosten 
van de dorpshuishouding (17). Die laatste vindt, blijkens 18, zijn grondslag in het jaar-
lijks omstreeks Sint Jan (24 juni) vast te stellen borgemeestersboek. Aan de hand daar-
van dient te worden berekend of de ontvangsten convergeren met de uitgaven en of er 
meer omslagen nodig zijn. 

Oisterwijk 1721 adopteert, behoudens enkele details, Moergestel 1713, zowel ten opzich-
te van de reële en personele zetting voor het dorpshuishouden (19, 36 en 38) als van de 
verponding, beden  en overige landsbelastingen (30-34). Wel blijven hier de collecte van 
de verponding en beden strikt gescheiden (10). Ten aanzien van de collectboeken van de 
verponding en beden wordt in verband met hun slechte staat vernieuwing ervan gelast. 
Ook de voorziening omtrent het origineel en dubbel van de collectboeken (39) is naar 
Moergestel 1713/25 gemodelleerd. 40 Voegt daar nog aan toe dat in het hoofd van alle col-
lectboeken dient te worden vermeld op grond van welke toestemming en besluiten de 
reële en personele zetting wordt gedaan.

Bladel 1724 spreekt in 5 uitsluitend over een controle van de collectboeken der ver-
ponding, beden en overige landsbelastingen bij gelegenheid van het afhoren van de des-
betreffende rekeningen. Nieuwkuijk 1726/3 verplicht tot tijdige overhandiging van de 
collectboeken aan de borgemeesters of de desbetreffende collecteurs. 6 Stelt, dat deze 
boeken alleen door de daartoe bij landsresolutie bevoegde personen mogen worden op-
gezet, terwijl in het hoofd van ieder boek wordt aangetekend uit hoofde van welke toe-
stemming of welk besluit het is opgemaakt. 1478 

In Tilburg 1732 zijn ten aanzien van het collectboek voor de dorpsbelastingen de beginse-
len uit eerdere reglementen (Moergestel 1713, Oisterwijk 1721) herkenbaar aanwezig. Deze 
betreffen het strikt dichotome stelsel (24), de voor de dorpslasten door de regenten vast 
te stellen reële en personele zetting (24), het voor de reële omslag benodigde fiat van de 
Staten Generaal en tijdstip van overhandiging van het collectboek aan de borgemeester, 
de daarop bij gebreke van voldoende inkomsten daaruit toegestane personele omslagen, 
alsmede het tijdstip en de normstelling daartoe (34). Voor de collectboeken ten behoeve 
van de landsbelastingen geldt een enigszins afwijkend regiem, omdat de beden inmid-
dels met de verpondingen zijn gecombineerd. Verder dienen deze boeken strikt apart 

1478  21 Gewaagt nog van een bijzonder door de secretaris ten overstaan van de schout en twee schepenen 
te schrijven collectboek ten behoeve van het incasso van de belasting op de rondemaat. Een rondemaat is 
de ”maat, voor graanen, meel, vrugten, enz.”. Marin, Groot Nederduitsch en Fransch Woorden-Boek (1752), 
ROM-RON, 272.
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te blijven (40) en binnen zes weken na de aanneming of aanstelling aan de collecteurs 
te worden overhandigd (39).1479 Alleen voor de samenstelling van de hoofdgeldlijst ten 
behoeve van het incasso voor het gemaal is een inhoudelijke normstelling door middel 
van een verwijzing naar de richtlijnen van een plakkaat van 1716 opgenomen (36). Eersel, 
Duizel en Steensel, 1767 gaat, mede onder invloed van nieuwe Haagse regelgeving, uit van 
een enigszins gewijzigde systematiek. De secretaris is verantwoordelijk voor het over-
handigen van de collectboeken aan de borgemeesters en collecteurs: wat betreft de be-
den, verponding en reële omslagen binnen zes weken na begin van hun incassoperiode 
en drie maanden voor de gemene middelen en personele omslagen (24).1480 De bepaling 
bevat verder deels oude, deels ook nieuwe gedetailleerde instructies over hoe de verschil-
lende boeken zijn in te richten en de gevallen waarin met een verkort collectboek kan 
worden volstaan dan wel, als één persoon met het incasso wordt belast, de collectboeken 
voor de verponding, beden en reële omslagen, met behoud van ieders eigenschappen, 
in één collectboek kunnen worden ondergebracht.1481 29 Voorziet in het doen van meer 
dan één personele omslag per jaar, waartoe de regenten de borgemeester dan opdracht 
kunnen geven. 62 Ten slotte gaat in op de door Haagse regelgeving voorgeschreven peri-
odieke vernieuwing (steeds om de acht jaren) van de kohieren als grondslag voor de in-
vordering van de verponding en de beden. 

7.2.8.3 De betaalopdrachten 
Borgemeesters zijn voor hun betalingen doorgaans gebonden aan een preventief op-
drachtsysteem dat in handen van het plaatselijk bevoegde gezag is. In de periode, dat zij 
ook verantwoordelijk zijn voor de afdrachten aan de landskantoren, vooral dat van de 
beden, is, omdat de hoogte daarvan door de hoge overheid is vastgesteld, zo’n plaatselijk 
fiat niet vereist. Ook plaatselijke uitgaven, die op voorhand vastliggen, zoals de rente op 
leningen, de aflossing ervan en de traktementen van lokale functionarissen, behoeven 
geen fiat. Daarnaast is er vaak een drempel voor de hoogte van de betalingen, die zonder 
toestemming kunnen worden verricht. 

In het systeem van betaalopdrachten, doorgaans ordonnanties geheten,  dienen vorde-
ringen op de gemeente(kas) eerst door de bestuurders te worden gefiatteerd. Dit geldt, al 
dan niet voorzien van een maximale uitbetalingstermijn, tevens als opdracht tot uitbeta-

1479  Waarbij binnen deze periode de regenten deze binnen drie weken hebben op te stellen en de secreta-
ris deze daarna binnen drie weken aan de collecteurs moet overhandigen.
1480  Op nalatigheid staat een boete van f 50 en het vergoeden van de ontstane schade. 29 Voegt daar nog 
aan toe, dat het in dit geval de regenten vrijstaat om de collectboeken door een deskundige te laten opstel-
len en diens kosten op het traktement van de secretaris te verhalen.  
1481  Tegelijkertijd met het collectboek over de reële lasten dient de secretaris aan de borgemeester ook 
een lijst  van uitstaande leningen (met de namen van degenen op wier naam deze staan geregistreerd) en te 
betalen rente (met bijbehorende vervaldagen), alsmede de jaarlijks te betalen traktementen, recognities en 
andere vaste betalingen te verstrekken.
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ling door de borgemeesters. Als zodanig hebben betaalopdrachten een dubbele functie: 
zowel een acceptatie van de vordering jegens de crediteur en een verplichtende opdracht 
tot uitbetaling aan de borgemeester. Die verplichtende opdracht kan als een mandaat 
worden beschouwd. De door de crediteur gekwiteerde vordering wordt als betalingsbe-
wijs bij de rekening gevoegd.

 
Oisterwijk 1609 gebiedt - als voorwaarde om geldig in de dorpsrekening te worden op-
genomen - voor uitgaven door herbergiers ten behoeve van de consumptie door solda-
ten een voorafgaande goedkeuring van schout en schepenen, alsmede een gedetailleerde 
en naar waarheid beëdigde rekening (6). In meer algemene zin eist 7 uitbetaling van de 
goedgekeurde vorderingen binnen één maand.1482 Hilvarenbeek 1627/2, nadien bevestigd 
in 1649/2 en 1657/2, verbiedt de boekhouder uitgaven van de borgemeesters in zijn ad-
ministratie op te nemen, die niet voorzien zijn van een deugdelijke kwitantie en ten 
aanzien van de kosten van onder andere buitengewone belastingen, bezendingen, het 
voeren van processen en de begunstiging van derden1483 van een schriftelijke betaalop-
dracht van de schout en schepenen. Ook oorlogsuitgaven dienen door hem extra te wor-
den bewaakt. 

Boxtel 1634/6 kent een vergelijkbare voorziening ten aanzien van de inkwartiering 
van soldaten en andere verrichtingen voor het leger als Oisterwijk 1609/6. Deze ver-
eisen voorafgaande instemming van schout en schepenen, terwijl de gespecificeerde 
rekening ter secretarie in het ruiterboek dient te worden geregistreerd. 8 Schrijft zo’n 
registratie ook voor bij vorderingen betreffende het aangaan van leningen, nogmaals 
de inkwartiering van soldaten, alsmede vacatiegeld en andere kosten van verrichtin-
gen voor de gemeente.

1482  Die goedkeuring wordt, blijkens de hier gebruikte term apostille, niet bij de vordering gevoegd, maar 
daarop gesteld. De periode van binnen één maand ziet, gezien de sanctie (royement van de vordering) ook 
op de termijn van indiening door de crediteur. 7 Geeft de kans om sedert 1 december 1633 terzake nog niet 
gemelde nota’s alsnog binnen 48 uur na de publicatie van het reglement  in het ruiterboek te laten registre-
ren (op straffe van verval van de nota). 
Onder ‘ruiterboek’ is te verstaan het register, waarin door de secretaris de vorderingen van derden op de 
gemeenschap worden aangetekend. Van oorsprong geldt dit register de optekening van het zogenaamde 
ruitergeld, de kosten van de inkwartiering en de verteringen van militairen. Van Asseldonk, De Meierij, 219-
220. Vergelijk ook de aanduiding van de als oudste borgemeestersrekening in de Inventaris van het archief 
van het dorpsbestuur van Boxtel onder inventarisnummer 001 opgenomen “’Rekening van het Ruitergeld’, 
lopende van St. Maarten in november 1572 tot die datum 1573”. Onder behoud van de naam evolueert dit 
register tot een algemeen register voor dit soort vorderingen. Blijkens Boxtel 1634/1, 6, 7 en 8 dienen dan niet 
alleen vorderingen betreffende de inkwartiering, maar ook die voor het gunstig stemmen van derden, gele-
verde (vracht)diensten, alsmede aangegane leningen te worden geregistreerd. 
1483  19 Stelt daaraan een ondergrens van f 7 tot f 8. Onder dit bedrag behoeven de borgemeesters voor de 
begunstiging geen fiat van de regenten. In tijden van oorlog mogen de borgemeesters zich terzake richten 
naar het fiat van de regenten, die hen op dat moment vergezellen, mits de uitgave direct bij de boekhouder 
wordt geregistreerd.
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Oirschot 1654/6 eist voor toekomstig betalingen door de borgemeester een ordonnan-
tie van schepenen, die de reden van de betaling specificeert. Hiervan zijn alleen de vaste 
maandelijkse en jaarlijkse betalingen alsmede vorderingen van geringe omvang (een bo-
vengrens wordt niet aangegeven) uitgezonderd. Wat die specificatie inhoudt wordt in 13 
omschreven: deze dient gedagtekend te zijn en de naam van de crediteur te vermelden. 
Zonder zo’n ordonnantie mag er niet worden uitbetaald.

Loon op Zand 1655/5, vernieuwd in 1685/5 en 1686/5, stelt, dat niet van een fiatterende 
ordonnantie van de heer voorziene declaraties over “vacatien” niet in de rekening mo-
gen worden opgenomen. Boxtel 1657/9-10, herhaald in 1661/9 en 1665/10-11, vorderen voor 
de uitbetaling van bedragen van meer dan f 3 door de borgemeesters een betaalopdracht 
van de drossaard en tenminste vier schepenen. Moergestel 1658/11 neemt deze voorziening 
over, maar schrijft ook ondertekening door de secretaris voor. In de direct hierop vol-
gende reglementen ontbreekt een vergelijkbare voorziening. 

Eersel, Duizel en Steensel 1662/19 stelt, dat de borgemeesters, buiten de landskantoren, 
niemand zonder voorafgaande kennis van schepenen en de acht- respectievelijk vier-
mannen mogen betalen, terwijl in buitengewone aangelegenheden zelfs hun schrifte-
lijke toestemming is vereist. Oirschot 1662/46 en 1664 II/35 vorderen voor betalingen 
door de borgemeesters - uitgezonderd die aan de landskantoren, die in 1662/14 als 
verplichting worden opgevoerd - als eerste een gedegen onderzoek van de regenten 
naar de herkomst van de vordering en de redenen daarvan, de eventuele opdracht 
daartoe en de bijbehorende specificatie. Dat onderzoek dient door tenminste drie 
regenten te worden uitgevoerd, terwijl de secretaris de betaalopdracht concipieert. 
1664 II/35 voegt toe, dat de borgemeester geen andere betaalopdracht mag aannemen, 
zulks op straffe van royement van de vordering ten laste van de rekening. Bergeijk 
1663/12 hanteert dezelfde formulering (met een fiat van schepenen en tienmannen) 
als Eersel c.a. 1662/52. Hoogeloon 1663/20 juncto 7 voorziet in hetzelfde, maar formu-
leert dit met een voorgeschreven gedetailleerd onderzoek naar het model van Oirschot 
1662/46 en 1664 II/35. Nistelrode 1663/15 en Maren1664/17 (in een wat eenvoudigere 
omschrijving) kiezen weer voor een formulering à la Eersel c.a. 1662/19, maar brengen 
de verplichte betaling aan de landskantoren in een afzonderlijke bepaling (13 respec-
tievelijk 16) onder.

Ook het ‘heerlijke’ Sint Michielsgestel 1663 hanteert een vergelijkbaar systeem: 19 ge-
last de schepenen geen betaalopdrachten zonder kennis van de onderliggende specifica-
tie te geven, terwijl 2 in de directe betaling door de borgemeesters van de dienaangaande 
landskantoren voorziet. Ook Asten 1666 doet dit. 11 Eist voor betalingen op basis van 
helder geformuleerde vorderingen en zonder onderlinge verrekening het fiat van de heer 
of bij diens afwezigheid dat van drossaard en schepenen, terwijl 8 de directe betaling 
door de borgemeesters van de landskantoren regelt. De vier auditeurs dienen (23) bij 
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het afhoren van de rekeningen er op toe te zien, dat de betalingen voorzien zijn van het 
noodzakelijke fiat.1484 

Breugel 1668/27 vordert voor betaling door de borgemeester een schriftelijke opdracht 
van twee schepenen, waarbij onder dag- en ondertekening wordt vermeld aan wie en 
waarom wordt betaald. De betaling dient door de crediteur voor ontvangst te worden 
gekwiteerd om in de dorpsrekening te kunnen worden verantwoord. Drunen 1679/11 on-
dersteunt de competentie van de drossaard door te eisen, dat betaalopdrachten in zijn 
aanwezigheid worden getroffen. Loon op Zand 1685/16 en 1686/16 verbieden de borge-
meesters, behalve aan de landskantoren, betalingen te verrichten zonder voorafgaande 
toestemming van drossaard en schepenen, die op de originele vordering wordt vermeld. 
Dit fiat geldt tevens als opdracht om deze prompt te voldoen. Boxtel 1692/6 vordert voor 
elke betaling van de borgemeesters een voorafgaande toestemming van de drossaard of 
bij diens afwezigheid een der schepenen als zijn waarnemer, alsmede van de president en 
tenminste vier schepenen.1485 Deze toestemming is niet vereist bij betalingen van hoog-
stens f 3. 

Hilvarenbeek 1699/1700/52 eist voor de afgifte van betaalopdrachten naar het voorbeeld 
van Oirschot 1662/46 een gedegen onderzoek door tenminste drie schepenen, drie gezwo-
renen, drie zetters en de arm- of kerkmeester en de secretaris als opsteller van de akte. 
Vorderingen onder  f 12 behoeven slechts het fiat van de schepenen. Zo’n ordonnantie 
geldt als conditio sine qua non om de betaling in de rekening te kunnen opnemen (14). 
De directe betaling aan de landskantoren zowel als die van andere, niet nader gespecifi-
ceerde  “vaste” lasten is in 11 geregeld. Oss 1700 neemt dit, vertaald naar de eigen specifie-
ke bestuurlijke context, over: 23 regelt het onderzoek door de vijf leden van de regering 
en schrijft ondertekening van de akte door tenminste drie regenten - ieder van hen uit 
een ander lid van de regering - en de secretaris voor. Voor bedragen tot f 15 volstaat de 
afdoening door alleen het schepencollege. De ordonnantie als conditio sine qua non voor 
de rekening staat in 10 en 11. 4 Gelast de borgemeesters de betaalopdrachten zonder 
mankeren te voldoen.1486 Al deze betalingen dienen buiten bezwaar van de gemeente en 
prompt te worden verricht. Uitstel omdat er geen geld beschikbaar is, is verboden. Bij 
onwilligheid kunnen de borgemeesters daarbij bij speciaal bevelschrift worden gedwon-
gen. 

Ook Haren 1703 bekent zich grosso modo tot deze regeling. 6 Verbiedt de borgemees-

1484  Deze drie bepalingen worden bevestigd in Asten 1719, onderscheidenlijk in 8, 22 en 20.
1485  Als nuancering hierop geldt nog, dat bij de aanwezigheid van vijf of meer schepenen de afwezigheid 
van één of meer verplicht aanwezigen geen reden is om de beslissing uit te stellen.
1486  Deze bepaling benoemt in dat verband en in deze volgorde als hun verplichte betalingen: de beden 
en de rentes op geleend kapitaal op hun verschillende vervaldagen, alle andere vaste lasten als bijvoorbeeld 
traktementen en Ten slotte de conform het reglement verstrekte betaalopdrachten.  
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ters, behoudens vorderingen van ten hoogste f 3, betalingen zonder betaalopdracht. 5 
Gebiedt in dezelfde context als Oss 1700/4 verstrekte betaalopdrachten direct te betalen. 
Weigering en nalatigheid kunnen, net als het verhaal van eventuele schade, op trakte-
mentskorting en parate executie van persoon en goederen komen te staan. 7 Vordert 
een aan de verstrekking van een betaalopdracht voorafgaand onderzoek van de regenten 
(met een adviserende stem van tenminste twaalf van de meest gegoede inwoners) con-
form de hiervoor reeds vermelde aspecten. Die opdracht bevat tevens een betaaltermijn 
van ten hoogste zes weken, tenzij ter voorkoming van schade voor de gemeente promp-
te betaling is gevorderd. Elke opdracht wordt door de secretaris of bij diens onwillig-
heid door de oudste regent (8) in een apart register ingeschreven en door de aanwezige 
regenten ondertekend, waarna daarvan in opdracht van de regenten een gezegelde akte 
ter uitreiking aan de crediteur wordt opgemaakt. De betaalopdracht als conditio qua non 
voor de verantwoording in de rekening en daarmede de verplichte afgifte ervan is (16) 
beperkt tot bedragen van meer dan f 3. Voor lagere bedragen volstaat een verklaring over 
de betaling van de rendanten. 

Moergelstel 1713 neemt niet alleen het systeem van Haren 1703 over, maar werkt het te-
vens aanzienlijk uit. 30 Gelast de borgemeesters zonder uitstel (geen geld in kas is geen 
uitstelreden) alle betaalopdrachten van de regenten, op de vervaldagen de renten op ge-
leend kapitaal en ook stipt de overige wettige gemeentelijke schulden te voldoen. Be-
taling van de renten gaat daarbij voor alles. Nalatigheid kan leiden tot een korting op 
hun vergoeding en parate executie van hun persoon en goederen. De wettige schulden 
van en vordering op de gemeente dienen in één keer en niet in gedeelten (“stukken en 
brokken”) te worden voldaan (32). 31 Zondert bij betalingen van f 3 of minder en die 
van de jaarlijkse renten en de gebruikelijke  traktementen en andere vergoedingen van 
een betaalopdracht uit. Van de twee laatste wordt de borgemeesters een overzicht ver-
strekt. Een betaalopdracht wordt (33) op de nota gesteld dan wel daaraan gehecht. Ook 
dient de kwijting op de nota te worden geplaatst. Zonder beide mag de nota, ook niet 
als creditnota, op straffe van royement niet in de jaarrekening worden opgenomen. Voor 
vorderingen tot f 20 wordt de betaalopdracht verstrekt door de drossaard en schepenen, 
bij hogere bedragen door de voltallige regering (34). Voor elke betaalopdracht wordt de 
reden en de wettigheid van de vordering onderzocht (35). Dat onderzoek vindt in ieder 
geval tweemaandelijks aan de hand van de dan voorliggende nota’s plaats (36). De be-
taaltermijn is ten hoogste zes weken, tenzij prompte betaling is vereist (37). De betaal-
opdracht wordt uitgegeven aan de crediteur om deze hem door de daartoe aangewezen 
betalingsplichtige te laten uitbetalen (38).

Oisterwijk 1721 sluit hierop, enkele details van geringere aard daargelaten, ten nauwste 
op aan. 13, 14, 15, 17, 20 en 21 Stemmen door de bank genomen overeen met Moergestel 
1713/30-33, 35 en 35-38. Belangrijkste verschillen zijn, dat het tijdstip voor het periodieke 
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overleg over de voorliggende vorderingen wat ruimer is gesteld (tot drie maanden per 
keer, 18) en dat de betaalopdrachten in een apart register worden ingeschreven (16). In 
Oisterwijk berust de beslissing steeds bij de schout, vier schepenen en de vier gecommit-
teerden van de twaalf gemeentemannen (16). 

Bladel 1724 kent soortgelijke bepalingen. 10 Spreekt over de verplichting van de bor-
gemeesters om de landskantoren buiten bezwaar van de gemeente te voldoen, 12 her-
innert aan de eis om vorderingen te voorzien van een betaalopdracht aleer zij in de 
rekening kunnen worden opgenomen, 13 eist dat die opdrachten door de schout of zijn 
stadhouder, drie schepenen en de secretaris worden ondertekend, terwijl 14 de secretaris 
opdraagt de betaalopdrachten in een apart register in te schrijven. Nieuwkuijk 1726/17 
gelast ten aanzien van de betaling door de borgemeesters van vorderingen van meer dan  
f 2 of f 3 een voorafgaande betaalopdracht van de drossaard en schepenen, zulks op straf-
fe van deze niet in de rekening te mogen verantwoorden. 

Tilburg 1732 treedt in de voetsporen van Moergestel 1713 en Oisterwijk 1721. 13 Eist, dat 
alle te verstrekken betaalopdrachten steeds in de wekelijkse zaterdagvergadering van (11) 
drossaard, schepenen en secretaris worden afgedaan en laatstgenoemde elke toegestane 
opdracht in een apart register aantekent. De vrije betaalruimte voor de borgemeesters 
ligt (14) bij vorderingen van ten hoogste f 5. Voor het overige komt de regeling zowat 
overeen met Moergestel 1713/30 en 33. Ten aanzien van de  traktementen en andere uitke-
ringen wordt de voorwaarde van een 30 jaar lange ongestoorde praktijk gesteld.1487 Voor 
de betaling van de rente op geleend kapitaal geldt (15) een standaard kwitantie. Andere 
aspecten in 16 (ongedeelde betaling), 17 (voorafgaand onderzoek) en 18 (uitreiking bin-
nen 14 dagen van de opdracht aan de crediteur en betaling binnen twee maanden) ko-
men in essentie overeen met Moergestel 1713/32, 35 en 38. 19 Prioriteert de betalingen: 
eerst de renten op geleend kapitaal, dan de betaalopdrachten en Ten slotte de trakte-
menten en overige schulden. 

Eersel, Duizel en Steensel 1767 ten slotte prioriteert onder gelijke condities als in Tilburg 
1732/19 (een op zich al op Moergestel 1713/30 teruggaande regeling) de volgorde van de 
betalingen door de borgemeesters, waarbij de betaling op basis van een betaalopdracht 
wederom als tweede wordt genoemd. In 37 is in één bepaling alles wat de noodzaak en 
verstrekking van een betaalopdracht aangaat, die vrijwel geheel lijkt op de regeling in 
Tilburg 1732, opgenomen. De financiële zelfstandigheid van de betrokken dorpen komt 
tot uiting in het feit, dat de vorderingen alleen in de desbetreffende plaats door de eigen 
regenten in een gewone vergadering worden onderzocht en goedgekeurd. Afwijkende 

1487  Opmerkelijk is, dat deze termijn vijf jaar langer is dan de norm van een 25-jarige praktijk, zoals deze 
sedert 1727 geldt bij de toetsing van de rekeningen op dit soort uitgaven door de Leen- en Tolkamer. Ver-
gelijk 3.3.10.2. 
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voorzieningen zijn, dat het vrije uitbetalingsbedrag op f 2 is gesteld en een goedgekeurde 
vordering binnen drie maanden wordt voldaan.  

Naast het feit, dat vorderingen doorgaans slechts na een fiat in de vorm van een be-
taalopdracht door de borgemeesters kunnen worden voldaan, vergen die vorderingen 
om betaalbaar te kunnen worden, zo is hiervoor al beschreven, een bepaalde context, 
waaruit hun herkomst en aanleiding blijkt. Daarnaast worden in dorpsreglementen aan 
schuldeisers bepaalde verplichtingen opgelegd om een vordering op de gemeente te kun-
nen indienen. Die voorschriften zijn tweeërlei: vorderingen dienen eerst door de betrok-
ken crediteur zelf te worden betaald om pas daarna te kunnen worden gedeclareerd, 
terwijl daarnaast de tijdige indiening van een vordering wordt voorgeschreven. De strek-
king van beide is het voorkomen dat de gemeente met onbetaalde rekeningen en alle 
schade van dien wordt geconfronteerd enerzijds en het voorkomen van informele of hei-
melijke, dus ongecontroleerde betalingen, die het zicht op de werkelijke uitgaven (kun-
nen) en daarmee ook op de inkomsten verduisteren anderzijds.

Voor wat betreft de indiening van vorderingen op de gemeente als zodanig, eist Boxtel 
1634/8 ter fine van hun uitbetaling eerst registratie daarvan door de secretaris in het rui-
terboek .1488 Boxtel 1657/18 gelast iedereen gedane verteringen en de port van (ontvangen) 
brieven of bodeloon eerst zelf te voldoen, aleer deze kosten kunnen worden gedecla-
reerd en vervolgens door de auditeurs van de rekeningen beoordeeld of de uitgaven in 
het voordeel van de gemeente zijn geweest. 1661/17 en 1665/19 herhalen dit, maar  voegen 
voor de declaraties van herbergiers daaraan toe, dat die pas worden geaccepteerd nadat 
deze door de borgemeesters zijn aangenomen en geverifieerd. Moergestel 1658/22 confor-
meert zich aan Boxtel 1657/18. 

Hilvarenbeek 1661/8 eist inlevering van vorderingen bij de borgemeester of de boekhou-
der binnen acht dagen na hun ontstaan; in het andere geval verbeurt de declarant het 
recht om die alsnog in te brengen dan wel daarover te worden gehoord. Schijndel 1662/29 
schrijft hetzelfde met een termijn van 14 dagen voor. Veghel 1662/31 beperkt het voor-
schrift (nu zonder termijn van indiening) tot de kring van personen, die de gemeente 
hebben gediend en uit dien hoofde recht op vergoeding van vacatie en andere onkosten 
hebben. Het zwaartepunt van de bepaling ligt vooral in het verbod om de declaratie met 
de dorpsbelastingen te verrekenen en het gebod die belastingen “naer behooren” stipt 
aan de borgemeesters te voldoen. Eersel, Duizel en Steensel 1662/52 en Bergeijk 1663/35 ne-
men deze bepaling over, maar stellen als (uiterste) termijn een indiening voorafgaande 

1488  Als zodanig worden met name genoemd: kosten van geleende penningen, inkwartiering van solda-
ten, kosten van dienstreizen als anderszins..
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aan het afhoren en sluiten van de (borgemeesters)rekening  en breiden het verbod tot 
verrekening uit tot ook de verponding- en rentebeurders. Ook Nistelrode 1663/42 doet 
dit, maar benoemt naast de kring van de gemeente gediend hebbende personen nadruk-
kelijk de secretaris als afzonderlijke functionaris. Maren 1664/41 volgt dit, maar specifi-
ceert, dat de declaratie bij schepenen en raadsmannen moet worden ingediend, tezamen 
met de reden, meer in het bijzonder de opdracht waaruit de vordering voortvloeit.

Hilvarenbeek 1699/1700/51verdicht de voorziening uit Hilvarenbeek 1661/8, tot de di-
recte kring van de schout, regeerders en secretaris, die - op straffe van verlies van hun 
vordering - verplicht worden binnen drie maanden hun declaraties voor vacaties en 
voorgeschoten onkosten bij de secretaris in te leveren om door hem aan de regeerders 
overhandigd te worden.1489

In latere dorpsreglementen komt deze of een vergelijkbare bepaling niet meer voor. 
Dit heeft ongetwijfeld vooral te maken met het feit, dat sedertdien de beloning van deze 
functionarissen op een vast jaarsalaris en niet meer op een vergoeding van afzonderlijke 
verrichtingen wordt vastgesteld.1490 Vaste jaarsalarissen mogen zonder steeds voorafgaan-
de toestemming van de regeerders door de borgemeesters worden betaald. Asten 1719/8 
verordonneert nog slechts in algemene zin, dat buitengewone rekeningen voor voorge-
schoten gelden en andere onkosten eerst betaalbaar zijn, nadat deze volgens een in die 
bepaling benoemde procedure zijn goedgekeurd. Nieuwkuijk 1726/18 zet in dit verband 
de schout onder druk: indien geen akkoord wordt bereikt over een vast salaris, dient de 
schout jaarlijks een specificatie van door hem te vorderen vergoedingen voor verrichtin-
gen en voorgeschoten gelden bij de regenten in te leveren om door hen beoordeeld en 
geaccordeerd te worden, dit op straffe van niet-uitbetaling. De secretaris, die inmiddels 
een vast jaarsalaris ontvangt, is daarvan bevrijd. Wel wordt hij - quid pro quo - nadruk-
kelijk gemaand daartoe jegens gemeente, kerk en armen alle aangewezen werkzaamhe-
den te verrichten.

7.2.8.4 De jaarlijkse rekeningen 
De jaarlijkse rekeningen vormen de verantwoording door de rendanten van hun ont-
vangsten en uitgaven. De procedure dienaangaande komt in 7.3 aan de orde. Hier wordt 
het fenomeen van de rekening als bestuurlijk-administratief instrument, zoals dat in de 
reglementen wordt benoemd, beschreven.1491

1489  Op de daadwerkelijke effectiviteit van deze bepaling in verband met de dubbelrol van de daarin 
voorkomende functionarissen wordt niet ingegaan. 
1490  Zie voor de schouten 3.3.9 en voor de secretarissen 3.3.8.
1491  De kerk- en armenrekeningen zijn in deze beschrijving buiten beschouwing gelaten, omdat deze 
geen betrekking hebben op het beheer van gelden, die uit belastingen worden geheven. Zie voor deze re-
keningen 7.3.6. 
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Van meet af aan is in die reglementen sprake van rekeningen, zij het dat er dan nog geen 
sprake is van differentiatie tussen belastinggeldstromen ter bekostiging van de dorpshuis-
houding enerzijds en ter voldoening van de landsbelastingen, aanvankelijk alleen de be-
den, anderzijds. Die differentiatie vangt in de reglementen eerst aan, als het belastingstelsel 
van de Haagse overheid tot ontwikkeling komt.1492 De nadruk, die daarbij wordt gelegd op 
het vereiste tot afzonderlijke rekeningen, zeker die gerelateerd zijn aan de landsbelastingen 
op hetzelfde onroerend goed, houdt verband met het oogmerk, de inkomsten per belas-
tingsoort exclusief voor de door de Haagse overheid verplicht gestelde doelen te gebruiken.

Oisterwijk 1609/4 spreekt over de rekeningen van de borgemeesters, waarin naast andere 
posten, ook die betreffende de kleine en grote beden dienen te worden opgenomen.1493 
Hilvarenbeek 1627, nadien bevestigd in 1649 en 1657, stelt in 1-9 regels omtrent de orga-
nisatie, inhoud en afdoening van de borgemeestersrekeningen. Ook Boxtel 1634/10 rept 
alleen over de borgemeestersrekeningen, maar laat zich niet uit over de inhoudelijke 
componenten daarvan. Loon op Zand 1655 benoemt in 4 de “reeckeninghen van den dor-
pe” onder het beheer van de borgemeesters “ofte andere die daer van sullen wesen”.1494 
Boxtel 1657/6-9, nadien ook in 1661/7-9 en 1665/7-10, stellen alleen regels over de inhoud 
en afdoening van de borgemeestersrekening1495, hetgeen tevens in het daaraan gerelateer-
de Moergestel 1658/5-10 het geval is. 

Vanaf Sint Oedenrode 1660 heeft differentiatie plaats. Naast de in 28 genoemde borge-
meestersreke-ningen, bepaalt 12, dat de ontvangsten en uitgaven betreffende de verpon-
dingen, de beden en de rentegelden in afzonderlijke rekeningen worden verantwoord.1496 
Breugel 1660 neemt dit in respectievelijk 11 (borgemeestersrekeningen) en 10 (afzonder-
lijke rekeningen voor de verponding en beden) over.1497 Hilvarenbeek 1661/15-16 onder-

1492  Zie daarover 3.3.6.
1493  Als die andere inkomsten worden onder meer genoemd: het poortergeld, de cijnzen van de vrijheid, 
de verpachting van de accijnzen, de verkoop of verpachting van de (opbrengst van de) moeren en andere 
zaken en verschillende boetes, onder meer in het kader van de schouw. 
1494  In 7 is in het kader van de afdracht aan de landskantoren en andere noodzakelijke dienstreizen ten 
behoeve van dorpse aangelegenheden naast de borgemeesters sprake van bedemeesters. Blijkens RA Tilburg, 
DB  Loon op Zand waren zij zelfstandig rekenplichtig. Rond het jaar van dit reglement (1655) zijn daarin 
de volgende rekeningen over de koningsbeden vermeld: 672. 1646-1647 (Straatkwartier), 673 1655 en 674 
(Vaartkwartier). 1659-1660 (Vaartkwartier).  
1495  Hetzelfde speelt in het aanvullende Boxtel 1692/5.
1496  Dit wordt ondersteunt door 1 en 3, die onderscheidenlijk stellen, dat het incasso van de verponding 
en beden apart dient te geschieden. 5 Gebiedt daarnaast aparte invordering van de rentegelden, maar dit 
wordt verder niet geconcretiseerd in een vereiste tot een afzonderlijke rekening.
1497  10 Wordt ten aanzien van het aparte incasso van de verponding en beden ondersteund door respec-
tievelijk 1 en 3. Een specifieke voorziening voor de rentegelden ontbreekt, omdat ten aanzien daarvan een 
afwijkende regeling is getroffen; zie daarvoor 9.2.5. 

PS_LL_def.indd   621 19-11-20   13:16



622

scheiden rekeningen naar verpondingen, beden en personele lasten.1498 Dit patroon zet 
zich voort in de hierna volgende reglementen1499: Schijndel 1662/9 (borgemeestersreke-
ningen) en 8 (verponding en beden)1500, Veghel 1662/11 (borgemeesters), 10 (verponding 
en beden) en 5 (rentegelden)1501, Eersel, Duizel en Steensel 1662/31 (borgemeesters) en 30 
(verponding, beden en rentegelden), Oirschot 1662/13 (borgemeesters) en 8 (verponding, 
beden en - nogmaals - personele lasten); 1664 II/1 onderscheidt naast de gemeente-, 
lees de borgemeestersrekeningen de afzonderlijke rekeningen voor de verponding, be-
den en de overige algemene landsmiddelen, terwijl in 6 die van de borgemeesters nog 
apart worden genoemd1502, Bergeijk 1663/22-23 (borgemeesters, verponding, beden en 
rentegelden), Hoogeloon 1663/5 (borgemeesters, verponding en rentegelden)1503, Nistelrode 
1663/23-24 (borgemeesters, verponding, beden en rentegelden), Maren 1664/13 juncto 24 
(met een gelijke opsomming) en Sint Michielsgestel 1663/4 (borgemeesters, verponding 
en beden)1504. Daarentegen rept Waalwijk 1663/4 alleen over de borgemeestersrekenin-
gen.1505 Ook in Asten 1666/1 gebeurt dit.1506 

Ten slotte kan in deze tranche worden vermeld, dat Breugel 1668 zich diametraal op-
stelt ten opzichte van het eerdere reglement van 1660 door in 25 de bepalen, dat in-
komsten en uitgaven betreffende respectievelijk de verponding, beden en rentegelden in 
afzonderlijke hoofdstukken in de borgemeestersrekening worden opgenomen. Breugel 
1671/13 onderscheidt daarentegen weer de rekeningen van de borgemeesters en die over 
de verponding, waarbij uit 11 blijkt, dat het incasso van de beden bij de borgemeesters 
is ondergebracht.1507 

1498  Ook hier zijn afzonderlijke rekeningen het complement van de voorgeschreven gescheiden invorde-
ring van de verpondingen (1), beden (4) en de personele lasten ter bestrijding van de dorpshuishouding (6). 
Over rekeningen betreffende rentegelden wordt niet gesproken.
1499  Dit geldt in beginsel ook voor dit patroon ondersteunende bepalingen, zoals in de drie voorafgaande 
voetnoten bedoeld. Deze worden hierna echter niet meer geduid.  
1500  Over aparte rekeningen betreffende rentegelden wordt niet gesproken.
1501  5 Stelt, zonder evenwel te spreken over een aparte rekening, dat de omslag ten behoeve van de jaar-
lijkse rentebepaling zonder vermenging met andere lasten door de borgemeester wordt geïncasseerd. 
1502  In beide reglementen is van rekeningen betreffende de rentegelden geen sprake. In 1662/17 en 1664 
II/9 wordt gesteld, dat de aflossing van leningen en betaling van renten naar evenredigheid over de verschil-
lende gehuchten van Oirschot wordt gerepartitieerd, waarbij ieder gehucht zijn aandeel in dezen heeft te 
voldoen. 
1503  Van rekeningen over de beden wordt geen melding gemaakt, alhoewel 19 spreekt over de zetcedulen 
van de verponding èn de beden. 
1504  Rekeningen over rentegelden worden niet genoemd.
1505  De oorzaak hiervan is ongetwijfeld de situatie, dat dit reglement voortkomt uit een controverse over 
de afdoening van die rekeningen. 
1506  De beden komen slechts zijdeling aan de orde, te weten in 16, waarin de vergoeding van de twee be-
dezetters is geregeld. Voor wat betreft de verponding stelt 17, dat deze - het is de eerste keer dat deze vorm 
van incasso in een dorpsreglement voorkomt - voor rekening en risico van de pachter wordt verpacht.
1507  Over incasso van rentegelden wordt in dit reglement niet afzonderlijk gesproken.
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Waalwijk 1681 laat een vergelijkbare opzet als Breugel 1668 zien, doordat het alleen (10 en 
22) borge-meestersrekeningen onderkent. Volgens 25 zijn de verpondingen en beden af-
zonderlijke hoofdstukken van deze rekeningen.1508 Waalwijk 1682 spreekt alleen over de 
borgemeestersrekeningen sec (6). Loon op Zand 1685 en 1686 scheren, in aansluiting op 
1655/4,in 4 alle rekeningen min of meer over één kam door naast de borgemeestersreke-
ningen aan alle rendanten van de andere (niet nader aangeduide) rekeningen te refere-
ren.1509 

Heesch 1691 onderscheidt (11 en 12) naast de rekeningen van borgemeesters die over de 
verponding en beden. 5 Laat de rentegelden zonder vermenging met diens andere in-
komsten innen door de borgemeester, maar laat in het midden of de verantwoording ge-
schiedt in een aparte rekening dan wel als onderdeel van zijn reguliere rekening.  

In de hierna volgende dorpsreglementen is de nadrukkelijke eis tot afzonderlijke reke-
ningen voor de verschillende belastinggelden zo goed als verstomd. Vanaf 1709 geschiedt 
dit zeker ook vanuit het perspectief dat de Raad van State een strikt gescheiden incasso 
van de verschillende belastingen heeft ingesteld.1510 Eerst wanneer dezelfde regelgeving de 
mogelijkheid opent, het incasso van verschillende belastingen door één persoon te laten 
uitvoeren, keert deze vermaning weer terug. Rekeningen over rentegelden als zelfstan-
dige rekeningen worden niet meer benoemd; inkomsten en uitgaven dienaangaande be-
horen definitief tot de functie van de borgemeesters. Daarnaast worden ontwikkelingen 
in het landelijke belastingstelsel in de reglementen  meer zichtbaar, doordat het aantal 
benoemde rekeningen toeneemt. 

Hilvarenbeek 1699/1700/9 kent naast elkaar de rekeningen van de borgemeesters, over de 
verpondingen, de beden en andere, niet nader benoemde rekeningen over het beheer 
van goederen en gelden van de gemeente. Oss 1700/5 juncto 6 en nog ondersteund in 9 
onderscheiden naast de borgemeestersrekeningen de afzonderlijke rekeningen over de 
verpondingen, hoofdgeld, kleine speciën,  personele quotisatie en alle andere gemene 
landsmiddelen. De beden worden (3) geïnd door de borgemeesters, dit naar 4 juncto 9 
suggereren in personele unie met een expliciete en aparte (af )rekening aan het kantoor 
van de beden. Haren 1703/13 volgt in een opsomming van de verschillende rekeningen 
de lijn van Oss 1700, zij het die over de beden onttrokken is aan de verantwoordelijk-

1508  Daarnaast rept 38 over (zelfstandige) collecteurs naast de borgemeesters, terwijl 17 spreekt over de 
publieke aanbesteding van de collecten en omslagen. Collecteurs noch collecten worden nader omschreven, 
1509  9 Spreekt in één adem over borgemeesters en bedeheffers waar het gaat om de gescheiden betaling 
van de verpondingen, beden en andere belastingen, terwijl in 5 en 16 naast de borgemeesters sprake is van 
(ook niet verder omschreven) collecteurs. Dit impliceert, dat er meer afzonderlijke rekeningen zijn, dan 
waaraan het reglement concrete aandacht geeft. 
1510  Zie 3.3.6.
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heid van de borgemeesters (waarover indirect ook 3 gaat) en bij  landsbelastingen is inge-
deeld. Moergestel 1713/42 bestendigt dit. De grondslag voor de verschillende rekeningen 
wordt in 17 en 22 mede gezocht in de maatregelen van de Raad van State van 1709. Asten 
1719/26 onderscheidt slechts tussen de rekeningen van de borgemeesters en de collecteurs 
van de landsbelastingen, zonder deze laatsten nader te duiden. 

Oisterwijk 1721 onderkent, met in 35 en 36 voor het onderlinge verschil een verwijzing 
naar de genoemde 1709-maatregelen, rekeningen van de borgemeesters (24) en die be-
treffende de landsbelastingen slechts als zodanig categoriaal, dus zonder deze nog nader 
naar soort te duiden (25).1511 Bladel 1724/4 sluit hierop aan, maar specificeert (4 juncto 
1) ten aanzien van de landsbelastingen naar verponding, beden en gemene middelen. 
Nieuwkuijk 1726 rept in 19 over de rekeningen van borgemeesters en collecteurs, onder 
wie 3 met name de collecteurs van de verponding en die van de gemene middelen ver-
staat.1512 

Tilburg 1732 verfijnt het inmiddels bekende beeld: in 44 en 66 worden naast elkaar de 
rekeningen van de borgemeesters en die over de verponding, beden en gemene midde-
len genoemd. 40 Maant, met een referte aan de 1709-maatregelen, tot het apart houden 
van de verschillende rekeningen, indien de invordering van de landsbelastingen gecom-
bineerd wordt, waarbij ook de strikte scheiding met de “gemeentepenningen” dient te 
worden gehandhaafd. In 50 wordt dit verder uitgewerkt. In Eersel, Duizel en Steensel 1767 
ten slotte wordt dit beeld na jaren nog bevestigd. Er zijn (41) rekeningen betreffende het 
dorpshuishouden, de verponding, beden en gemene middelen. Indien, aldus 22,  het in-
casso van al deze belastingen aan één persoon wordt aanbesteed, dient dat incasso per 
belastingsoort in afzonderlijke rekeningen te worden verantwoord.

7.3 De periodieke rekening en verantwoording van het beheer van de financiën

7.3.1 Inleiding
In aansluiting op 7.2.8.4 worden in dit onderdeel de in de reglementen vermelde proce-
durele en inhoudelijke aspecten rond het opmaken, afhoren en sluiten van de rekenin-
gen beschreven.

De jaarlijkse financiële rekening is, blijkens alle reglementen, het formele moment bij 
uitstek, waarop met terugwerking verantwoording voor het beheer van de plaatselijke 

1511  Hoewel 25 alleen spreekt over de gemene middelen, mag in de context ervan worden aangenomen, 
dat hieronder ook de landsbelastingen in de vorm van de verponding en beden zijn begrepen. In dat ver-
band spreekt 30 preciezer over “gemeene Landts Middelen en Impositien”. 35 Maakt duidelijk wat onder die 
middelen te verstaan is, terwijl 10 dat in het kader van de benoeming van een collecteur voor de verponding 
respectievelijk de beden doet voor de impositiën.  
1512  De beden blijven onbenoemd.
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financiën wordt afgelegd. Formeel zijn het de rendanten van de rekening die die verant-
woording ten overstaan van het plaatselijk bestuur en de plaatselijke gemeenschap afleg-
gen. De controle richt zich vooral op rechtmatigheid, juistheid en volledigheid.

Bij dit thema kunnen verschillende aspecten worden onderscheiden: a. het formule-
ren van de rekening, b. het afhoren en sluiten ervan, c. de eerste gevolgen van de vast-
stelling van een rekening en d. voorzieningen ten aanzien van achterstallige rekeningen. 
Ten slotte wordt ook aan de afdoening van andere dan de borgemeestersrekeningen aan-
dacht gegeven. De verplichtingen van de rendanten ten opzichte van hun rekening, over 
de vervulling waarvan bij de rekening in feite óók verantwoording wordt afgelegd, zijn 
besproken bij de analyse van hun taken en verantwoordelijkheden.1513 

In het algemeen wordt in de dorpsreglementen nimmer expliciet vermeld in welke 
munt(waarde) inkomsten en uitgaven behoren te worden verantwoord. Slechts in een 
tweetal gevallen komt dit in het kader van het voorkomen van het gebruik van vals geld 
aan de orde.

Oisterwijk 1609/9 verbiedt, op straffe van royement, de borgemeesters verlies aan 
muntwaarde (”verlies van lichticheijt van gelde”) in hun rekening op te nemen.1514 Bijna 
een eeuw later ontzegt Hilvarenbeek 1699/1700/12 alle plaatselijke beurders om de kosten 
van de omwisseling van geld en verlies aan valutawaarde in hun rekening te valideren. 

 
7.3.2 De voorbereiding van het afhoren en sluiten van de rekeningen
Oisterwijk 1609/3 eist een vooronderzoek van de concept-rekening van de borgemeesters 
door de schout (als hij dat verkiest), de schepenen en een drietal meest gegoede en daar-
toe door de schout te beëdigen inwoners.

Hilvarenbeek 1627/6, nadien bevestigd in 1649 en 1657, dicht de verantwoordelijkheid 
voor het formuleren van de rekening en bijeenbrengen van de daartoe benodigde be-
scheiden toe aan de boekhouder, die daarin geen uitgaven mag opnemen, die hem niet 
eerder zijn aangebracht en in zijn eigen administratie zijn aangetekend. Verder gebiedt 
8 de borgemeesters bij wijze van vooronderzoek om “naer ouder gewoonte” hun admi-
nistratie door twee schepenen en de boekhouder te laten controleren om te zien hoeveel 
de inkomsten en uitgaven belopen. Loon op Zand 1655/4 gelast de borgemeesters en alle 
andere rendanten hun administratie bij de secretaris in te leveren, die daaruit de reke-
ning opstelt, de daartoe behorende documenten op orde brengt en liasseert. Boxtel 1657 
aanvulling 1 (26) gelast een vooronderzoek, waarbij de borgemeesters daags voor de for-
mele afdoening hun rekeningen door de auditeurs moeten laten zuiveren. Boxtel 1661/29 

1513  Zie vooral 7.2.5.
1514  “Lichticheijt van gelde” is geld met een lager gewicht of gehalte aan goud of zilver en derhalve geld 
van minder waarde. Zie voor gehalte- en waardevermindering van geld en valsemunterij onder meer: Tan-
gelder, Muntheer en muntmeester, 307-307 en passim; Kappelhof, Dukaten, daalders en duiten, 34 en 82-89.
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en 1665/33 dragen dit onderzoek op aan twee door de drossaard aan te wijzen schepenen 
en twee auditeurs, die dan de “cedullen” nazien.1515 Moergestel 1658/9 eist, dat de borge-
meesters binnen drie tot vier maanden na hun terugtreden de rekeningen voor de ver-
antwoording gereed hebben. Waalwijk 1681/46 verbiedt de secretaris bij het formuleren 
van de rekeningen op straffe van f 5 voor ieder onjuiste post daarin verboden uitgaven op 
te nemen. Loon op Zand 1685/17 en 1686/17 verbieden het opnemen in de verpondingsre-
kening van “faulten”, dat zijn in deze zin oninbare vorderingen. Het aanvullende Boxtel 
1692/5 ordonneert de borgemeesters hun rekening in het raadhuis aan de secretaris op de 
eerste gewone gemene waarheid na Sint Maarten (11 november) te overhandigen. 

Moergestel 1713 is het eerste reglement, dat veel specifieke aandacht geeft aan het op-
stellen van de rekening. Nadat de borgemeesters en collecteurs hun administratie aan 
de secretaris hebben overhandigd, stelt deze, aldus 43,  “ordentelijk en naar style van 
Rekeninge” de desbetreffende rekeningen op. Daarbij onderscheidt hij inkomsten en 
uitgaven, die ieder voor zich worden onderverdeeld in zoveel afzonderlijke hoofdstuk-
ken als er verschillende soorten ontvangsten en uitgaven zijn, terwijl bij iedere uitga-
vepost in de rekening wordt vermeld aan wie en waarvoor die betaling is gedaan, zulks 
met bijvoeging van “specificatien, ordonnantien, quitantien en verdere behoeften”. 39 
Schrijft ten aanzien van geleend kapitaal zelfs nadrukkelijk een apart hoofdstuk voor.  
Na het schrijven van de net-rekeningen en hun samenvoeging in één band van hoorn, 
nemen de rendanten deze in ontvangst om vervolgens onder overhandiging daarvan 
aan drossaard en schepenen, hen een tijdstip voor de afhoring en sluiting te verzoe-
ken. Dat tijdstip wordt (45) te voren op drie achtereenvolgende zondagen publiekelijk 
bekendgemaakt.

Asten 1719/26 laat de secretaris op verzoek van de borgemeesters en collecteurs in aan-
wezigheid van twee schepenen de rekeningen concipiëren. Het daartoe aangewezen tijd-
stip is binnen drie weken na Sint Jan (24 juni) na het verstrijken van hun rekenplichtige 
ambtstermijn. Ook blijkens Oisterwijk 1721/29 schrijft de secretaris de rekeningen uit, 
waartoe hem concrete voorschriften worden gegeven. Als inkomsten worden, volgend 
op de “generalen ontfangh”, afzonderlijk de ontvangsten van de beide borgemeesters ge-
boekt, welke volgorde ook geldt voor de uitgavenkant van de rekening.1516 37 Vordert een 
apart hoofdstuk voor de exploitatie-opbrengt (van gemeentewege verkochte turf, hout 
en vlaggen) van de gemeint. Bladel 1724/22 benoemt het schrijven van de rekeningen 
door de secretaris. In het bijzonder eist 6 ten aanzien van de borgemeestersrekeningen 

1515  Onder deze “cedullen” moeten de aan het incasso door de borgemeester ten grondslag liggende col-
lectboeken begrepen worden. De strekking van het onderzoek is te bezien of de borgemeesters zich ten aan-
zien van hun inkomsten aan die collectboeken hebben gehouden.
1516  Als reden hiervan vermeldt de bepaling, dat zo de inkomsten en uitgaven per borgemeester zichtbaar 
blijven en de kosten van de één niet ten laste van de andere kunnen worden gebracht.
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het onderbrengen van de uitgaven in aparte hoofdstukken “na de natuur van de sake”. 
Alle rekeningen worden apart geformuleerd (4). 

Tilburg 1732 is het eerste en voorlopig laatste reglement, waarin de, voor een substan-
tieel deel dan nog recente, evolutie van de Haagse regelgeving zichtbaar wordt. Een 
zevental bepalingen is direct gericht op het formuleren van de rekeningen. Zodra de re-
kenplichtigen hem hun administratie hebben overgegeven, stelt de secretaris (45) daaruit 
de rekeningen op, iedere rekening naar zijn eigen “styl”. De hoofdindeling is “ontfang” 
en “uytgaef “, ieder met een indeling volgens de in 1724 door de Raad van State voor-
geschreven hoofdstukken, terwijl bij elke uitgave specifiek en niet in algemene zin aan 
wie en waarom (met bijvoeging van de specificatie) wordt vermeld. De totalen van de 
verschillende collectboeken dienen volledig, dat is zonder aftrek van niet geïnde bij-
dragen en vergoedingen voor ontvangst te worden geboekt; genoemde aspecten gelden 
als uitgaven (46). Debetkwitanties mogen niet worden geboekt (47).1517 Voorschotlijsten 
en andere beweerde vorderingen mogen niet als zodanig worden opgenomen; dit al-
les dient specifiek naar zijn aard en met een volledige toelichting als uitgave  te worden 
vermeld (48). De betaling van rente op geleend kapitaal dient overeenkomstig het door 
het kantoor van de beden verstrekte overzicht te worden geboekt; de daarop betaalde 
rente wordt afzonderlijk en volledig vermeld; verschillende betalingen aan dezelfde cre-
diteur mogen niet gecombineerd worden en één betaling aan verschillende crediteuren 
mag niet over hen verdeeld worden opgenomen (49). Per soort belasting wordt één re-
kening opgesteld, ook al zijn er meer borgemeesters of collecteurs. De borgemeestersre-
kening mag worden ingedeeld naar de heerdgangen, die van de verpondingen kan met 
die van de beden worden gecombineerd. De derde rekening, die van de gemene mid-
delen, wordt ingedeeld naar hun verschillende soort. De drie rekeningen worden in één 
band bijeengebracht (50). Ten slotte wordt iedere rekening precies naar het model en de 
interne volgorde van de vorige geformuleerd om onderlinge vergelijking te vergemakke-
lijken (51). De concept-rekeningen worden alle uiterlijk binnen twee jaar na afloop van 
het rekenplichtige jaar ter controle eerst naar de Leen- en Tolkamer gezonden (44 en 50).  

Eersel, Duizel en Steensel 1767, het laatst vastgestelde dorpsreglement, bouwt hierop 
voort, zij het dat de ontwikkeling in Haagse regelgeving voor een verfijnder stramien 
zorgt. Borgemeesters en collecteurs leveren hun administratie twee maanden vóór om-
mekomst van twee jaar na hun rekenplichtige jaar in bij de secretaris.1518 Een ontvangst-
bewijs is verplicht, zelfs als de borgemeesters dat niet nodig vinden. Ook wordt deze 

1517  Onder ‘debetkwitantie’ zijn kwitanties te verstaan betreffende vorderingen, die nog niet effectief zijn 
betaald, maar wier betaling, bijvoorbeeld, nog alleen in de vorm van een betalingstoezegging is vastgelegd. 
1518  De rendanten behoren van deze inlevertermijn bij hun ambtsaanvaarding door voorlezing van de 
desbetreffende resoluties van de Haagse overheid op de hoogte te worden gesteld. Van deze voorlezing 
wordt een aantekening in het “recepisboek” gemaakt, die door de betrokken rendanten, regenten en secre-
taris wordt ondertekend.   
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overhandiging ter secretarie in een “recepisboek”, een register ter boekstaving van pro-
cedurele handelingen inzake de rekeningen, genoteerd (39).1519 Bij niet tijdige overhan-
diging door de rendanten kunnen deze door de regenten in gijzeling worden genomen. 
Bij inlevering, ook bij een vroegtijdige, mag de secretaris de documenten niet weigeren; 
wel mag hij een gedeeltelijke overdracht afhouden: de hele administratie moet in één 
keer worden overgedragen (40).

Voor het opstellen van de rekeningen heeft de secretaris twee maanden de tijd (39). 
Een veelheid voorschriften begeleidt hem daarbij. 41 Gebiedt kort en goed de rekenin-
gen conform de modellen van de Raad van State uit 1724 te formuleren.1520 Een volgende 
verplichting is het stellen van een door die Raad in 1736 voorgeschreven en door sche-
penen en secretaris te ondertekenen drievoudige verklaring op het voorblad van elke re-
kening, dat de rendant(en) van gemeentewege niet meer heeft (hebben) ontvangen dan 
in de rekening wordt verantwoord, niemand anders ter zake enige ontvangst of beheer 
van gelden heeft gehad en alle uitgaven aan de juiste persoon volgens de betaalopdrach-
ten, kwitanties en bijgevoegde bewijzen zijn verstrekt en dus niet aan een stroman of op 
grond van een andere schuldreden zijn betaald (42). 43 Schrijft de secretaris voor de to-
talen van de collectboeken volledig in de rekening op te nemen, fouten daarop en ver-
goedingen gelden als in te boeken uitgaven. Als particuliere inkomsten van de gemeente 
dienen alle revenuen te worden geboekt.1521 44 Geeft aanwijzingen over hoe de personele 
omslagen zijn te verantwoorden. 45 Doet hetzelfde over de betaalde renten op geleend 
kapitaal en volgt daarbij verder Tilburg 1732/49. 46 Stelt, dat geen enkele betaling in 
“stukken en brokken” in de rekening mag worden opgenomen, maar steeds in haar ge-
heel.1522 Ook het combineren of verrekenen van betaalde vorderingen is verboden. Indien 
termijnbetaling niettemin is geboden, wordt eerst de totale schuld, daarna de betaling 
en Ten slotte de restant-schuld opgenomen. Bij kosten inzake gedeelde belangen van de 
drie dorpen worden deze naar rato van hun aandeel in hun rekeningen ingebracht (46). 
Voor de opbouw en interne volgorde volgt 47 Tilburg 1732/51, maar refereert daarbij ook 

1519  Deze bepaling geeft ook gedetailleerde voorschriften voor de inrichting van het “recepisboek”. Dit 
register dient jaarlijks tezamen met de concept-rekeningen naar de Leen- en Tolkamer te worden gezonden 
ter controle of alle voorgeschreven handelingen (op tijd) hebben plaatsgehad en om te bepalen wie bij nala-
tigheid daaraan schuldig is en naar de ook in die bepaling opgenomen normen beboet behoort te worden.  
1520  Waarbij wordt aangetekend, dat deze modellen in 1753 door de Leen- en Tolkamer onder de aandacht 
van alle secretarissen zijn gebracht.
1521  Indien deze inkomsten de drie dorpen tezamen toekomen (zoals de inkomsten uit de pastorie), dient 
de opbrengst naar ieders aandeel te worden verdeeld. Andere voorbeelden van inkomsten zijn die uit de 
jaarlijkse openbare verhuur van verlaten goederen en de exploitatie-opbrengst van de gemeint (verhuur van 
heide, verkoop van hout, moer en vlaggen). In deze bepaling zijn ook nog verdere procedurevoorzieningen 
opgenomen.   
1522  Dit geldt nominatim: betaalde rentes, de gewone traktementen, wedden en recognities, alsmede ove-
rige posten. 
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aan een voorschrift van de Raad van State van 1734. 48, Sprekend over één rekening per 
geldstroom, herhaalt feitelijk Tilburg 1732/50. 

Na het opstellen van een concept-rekening draagt de secretaris deze over aan de regen-
ten (39), op wier last dat concept ter controle naar de Leen- en Tolkamer wordt gezon-
den (49). Bij nalatigheid kan de raad en rentmeester-generaal hen daartoe dwingen (49), 
zelfs met gijzeling (40). Na door deze Kamer te zijn gecontroleerd breekt de fase van het 
afhoren en sluiten van de rekening aan.

7.3.3 Het afhoren en sluiten van de rekeningen
Oisterwijk 1609/3 laat acht dagen na een (besloten) vooronderzoek de formele afdoening 
ten overstaan van de schout en drie daartoe door hem aan te wijzen schepenen en drie 
vertegenwoordigers van de inwoners in aanwezigheid van alle belangstellenden plaats-
hebben. Hilvarenbeek 1627/9 laat de rekeningen afhoren door “alle de geene die onder 
eedt staen”: de beide schouten, schepenen, gezworenen, bedezetters, kerk- en armmees-
ters en voorts alle belangstellende inwoners. Boxtel 1634/10 spreekt over het afhoren van 
de rekening ten overstaan van schout, schepenen en auditeurs, ten behoeve waarvan de 
borgemeesters hun rekeningen veertien dagen tevoren moeten inleveren. 

Oirschot 1654/14 gelast de schepenen de inwoners met klokgelui de precieze dag van 
de afdoening van de rekeningen aan te kondigen en op die dag zonder onderbreking tot 
en met de afsluiting de rekeningen te laten voorlezen. Ieder is daarbij bevoegd om “met 
alle respect ende modestie” op “fouten” te wijzen, die door de magistraat serieus moe-
ten worden bezien. Na sluiting is het binnen zes maanden voor ingezetenen, geërfden, 
schatheffers en borgemeester nog mogelijk om op de inhoud van de rekening terug te 
komen. Daarna geldt: eens gesloten, altijd gesloten.1523 

Loon op Zand 1655/4 laat het afhoren geschieden ten overstaan van de drossaard, de ze-
ven schepenen en anderen, die daartoe “tot voorstant van het gemeente” door de heer 
worden aangewezen.1524

Boxtel 1657/6 beveelt, dat de borgemeetersrekeningen aan de heer of diens drossaard 
worden overgeleverd, waarna deze door vier door de heer te benoemen auditeurs wor-
den afgehoord ten overstaan van schepenen en daartoe door de drossaard te convoceren 
negenmannen. Boxtel 1661/7 en 1665/7 spreken daarentegen enkel over het afhoren door 
de drossaard, vier door hem daartoe te convoceren schepenen en de vier auditeurs, nu 
“ordinaris reekenmeesters” genoemd. Moergestel 1658/10 stelt dat de afdoening van de re-
keningen plaats heeft binnen een periode van vier aaneengesloten dagen, waarop ver-
der ook geen enkele onderbreking is toegestaan. 5 Laat de rekeningen afhoren door de 

1523  In 15 wordt een eis van de schatheffers tot correctie van een aantal reeds gesloten rekeningen tot een 
totaal bedrag van f 14.126-10-0 afgewezen. 
1524  Dit wordt herhaald in Loon op Zand 1685/4 en 1686/4.
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schout, schepenen en vier door de ingezetenen daartoe benoemde naburen.1525  6 Eist 
voor de vaststelling van de rekening en dienaangaande ondertekening door schout en 
schepenen en overeenstemming tussen hen en de vier naburen. 8 stelt het bij de afdoe-
ning verplicht aantal aanwezige schepenen op vier, terwijl bij afwezigheid van de dros-
saard de oudste schepen namens de heer de rekening sluit en ondertekent.

Het eerste ‘staatse’ reglement, dat de vaststelling van de rekeningen behandelt is Erp 
1659.1526 Sint Oedenrode 1660/13 laat het jaarlijks afhoren van de rekeningen geschieden na 
drie voorafgaande zondagse bekendmakingen, stelt daarbij een onderzoek naar de daar-
bij behorende bescheiden verplicht en eist dat naast de schout, schepenen en verdere re-
geerders daarbij ook de gecommitteerden van de binnen- en buitengeërfden aanwezig 
zijn en verder dat alle belangstellenden ook zelf daarbij kunnen zijn. Breugel 1660/11 kent 
in essentie dezelfde voorziening. Het specificeert verder het tijdstip van afhoren op een 
maandag in mei, “onder clockenslagh” vanaf 14.00 uur. Eventuele meningsverschillen 
worden bij meerderheid van stemmen van de geërfden afgedaan. De afwezigheid van 
iemand is geen reden voor uitstel. 12 Vervolgt, dat de rekeningen achter elkaar moeten 
worden behandeld en dat gedurende die tijd de bescheiden bij de rekening onder de 
borgemeesters blijven berusten, terwijl de secretaris, als hij de oproep om aanwezig te 
zijn niet nakomt, door een schepen of een ingezetene mag worden vervangen.

Hilvarenbeek 1661/15 verbreedt het perspectief door te bepalen, dat de inkomsten en 
uitgaven betreffende de beden, de verponding en de persoonsgebonden belastingen in 
afzonderlijke rekeningen worden verantwoord. De eerst twee worden, aldus 16, ieder 
half jaar en de derde jaarlijks afgedaan, steeds na drie voorafgaande zondagse bekend-
makingen, door de schout, schepenen en andere regenten, maar ook gecommitteerden 
van de ingezetenen. 

Schijndel 1662/9 beperkt het afhoren tot de borgemeestersrekeningen, maar volgt, ook 
in 10, verder in principe Hilvarenbeek 1661/15-16. Wel wordt het tijdstip van afdoening 
nader gespecificeerd op een maandag in mei.1527

Veghel 1662/10 eist allereerst aparte rekeningen voor de beden en de verponding. 11 
en 12 Conformeren zich voor het afhoren en sluiten van de borgemeestersrekening aan 
Schijndel 1662/9-10. 26 Stelt dat een batig saldo door de gewezen borgemeester aan hun 
opvolgers moeten worden afgedragen, die dit voor ontvangst moeten boeken. Eersel, 
Duizel en Steensel 1662/30-32 treden ook in dit voetspoor. Aan de eis tot afzonderlijke re-
keningen wordt ook een rekening over het “rentiergelt”, de te betalen rente op geleend 

1525  Indien naburen verstek laten gaan, is dat geen reden voor het uitstel van de afdoening van de reke-
ningen. 
1526  De tekst hiervan is niet bekend. Dat dit thema in de rekening voorkomt, is bekend uit de vaststel-
lingsprocedure van het reglement. Zie 9.2.8.
1527  ’s Morgens vanaf 08.00, ’s middags vanaf 14.00 uur. 
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kapitaal, toegevoegd (30), alle verschillende rekeningen worden principieel afgehoord 
en gesloten volgens dezelfde procedure als hiervoor uit andere reglementen is bespro-
ken. Wel wordt de rol van aanwezige belangstellenden nader gedefinieerd: zij hebben 
spreek- en, als hun opmerkingen terecht zijn, een feitelijk bindend adviesrecht (31). 32 
Benadrukt de verschijningsplicht van schepenen, acht- en viermannen en de secretaris, 
terwijl in een latere aanvulling (oktober 1662) wordt toegevoegd, dat de gesloten rekenin-
gen in de archiefkom worden bewaard. Ook Oirschot 1662/8 en  1664 II/1 vorderen af-
zonderlijke rekeningen voor de verschillende geldstromen.1528 Verder voegt deze bepaling 
zich naar hetgeen reeds in onder andere Eersel, Duizel en Steensel 1662 is vastgelegd. Ac-
tieve inmenging van buiten het bestuur wordt uitgesloten: de afdoening geschiedt door 
de regenten “als van outs”; belangstellenden zijn zonder spreekrecht welkom. 1662/9 en 
1664 II/2 stellen nadrukkelijk, dat bij een afwijkende procedure de desbetreffende reke-
ningen niet voor afgedaan en gesloten worden gehouden. 

Waalwijk 1663/4 stelt het tijdstip van de jaarlijkse verantwoording door de borgemees-
ters uiterlijk op zes weken of twee maanden na ommekomst van hun ambtstermijn en 
benoeming van hun opvolgers. Het afhoren wordt (5) schriftelijk aangekondigd, zodat 
geërfden en ingezetenen daarbij aanwezig kunnen zijn. De zitting is openbaar; het slui-
ten geschiedt door ondertekening van de rekening door drossaard, schepenen en enkele 
meest vooraanstaande geërfden en ingezetenen (6).

In de hierop chronologisch aansluitende reglementen (Bergeijk (B), Hoogeloon (H), 
Nistelrode (N) en Maren (M), alle 1663) wordt op de beginselen van Oirschot 1662 en 
1664 II en voorgangers in een grote mate van overeenstemming voortgebouwd:

- er worden afzonderlijke rekeningen voor de verschillende belastingen (inkomsten en 
uitgaven) gevorderd (B 22, N 23, M 24),

- de procedure van het afhoren en sluiten van alle rekeningen voegt zich naar wat al 
uit andere reglementen hiervoor is vermeld (B 23-24, H 5-6, N 24-25, M 13-14 en 25)1529,

Een aanvulling op Bergeijk 1663 van juli 1665 verplicht alle rendanten op straffe van 
royement in hun rekeningen bij elke betaalpost de causam debiti te vermelden en de 
dienaangaande bescheiden bij te voegen. Maren 1664/25 eist de berging van de gesloten 
rekeningen in de archiefkom; indien de rendanten van hun rekening een kopie verlan-
gen, mogen zij deze (door de secretaris) op eigen kosten laten vervaardigen. 

Het ‘heerlijke’ Sint Michielsgestel 1663 volgt voor de rekeningen de ‘staatse lijn’: 4 vergt 

1528  Oirschot 1664 II/1 verwijst voor de afdoening van de rekening over de beden, verponding en de lands-
middelen ook nog naar de procedurevoorschriften die de Raad van State of Staten Generaal . 
1529  Maren 1664/14 benadrukt de verplichte aanwezigheid bij het afhoren en sluiten van de schepenen, 
raadsmannen en secretaris. Op ongeoorloofde afwezigheid (anders dan bij ziekte of andere wettige rede-
nen) staat een boete van vier pond, welke boetebedrag door de wel aanwezigen aan consumptie mag wor-
den besteed.  
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afzonderlijke rekeningen voor de verponding, beden en de inkomsten en uitgaven van 
de borgemeesters, 5 dat de rekeningen jaarlijks uiterlijk drie maanden na ommekomst 
van de ambtstermijn van de rendanten (na voorafgaande zondagse aankondiging en met 
open deuren, derhalve toegankelijk voor belangstellenden) ten overstaan van drossaard 
en schepenen achter elkaar en zonder onderbreking worden afgedaan. In een latere aan-
vulling (september 1663) wordt toegestaan, dat bij het afhoren van de rekeningen van de 
verponding en de beden de geërfden aanwezig mogen zijn om drossaard en schepenen 
te adviseren over de verschillende noodzakelijke omslagen ter zake.  

Asten 1666 stelt in 2 het afhoren van de borgemeestersrekeningen open voor alle inge-
zetenen om daarbij aanwezig te zijn. 3-4 Benoemen als bevoegd gezag voor dat afhoren 
de schout, schepenen en secretaris. 23 Voegt daarbij de in 22 ingestelde vier auditeurs. 
Deze hebben als bijzondere taak te monitoren, dat in de rekening niets in strijd met het 
reglement is opgenomen en daarover aan de heer ter fine van bestraffing van de overtre-
ders conform de in het reglement vastgelegde boete te rapporteren. 3 Stelt verder nog 
dat de borgemeestersrekeningen worden besproken op de drie jaargedingen. Als crite-
rium voor de toetsing - met als oogmerk de beoordeling of het geld van de gemeente ef-
fectief is besteed - eist 11, dat betalingen op vorderingen, die niet eerst door de heer, bij 
diens afwezigheid door de drossaard, en de schepenen zijn gefiatteerd (die betalingen 
dienen helder, dat is niet voor misverstand vatbaar, te zijn geformuleerd) voordat deze 
in de rekening kunnen worden opgenomen. Ook behoren de bedragen in de rekening 
specifiek, derhalve zonder onderlinge verrekening te worden vermeld. Na afdoening van 
de rekening dient deze binnen een jaar, aldus 20, bij wijze van narekening gezuiverd te 
worden, waarbij de desbetreffende borgemeesters ook al hun vorderingen moeten in-
brengen. Na het sluiten van die narekening kan niets meer ten laste van die rekening 
worden gebracht.

Breugel 1668 vult, overigens onuitgesproken, Breugel 1660 aan. 23 en 25 Eisen dat de 
borgemeesters binnen zes maanden rekening en verantwoording afleggen. De schout 
wordt gelast (23) hen bij vertraging daartoe te dwingen dan wel de rekening zelf te laten 
afhoren. 25 Laat de borgemeesters expliciet hun verantwoording ten overstaan van de 
schout, schepenen en verder alle belangstellende geërfden doen. De rekening dient inge-
richt te zijn naar de verschillende geldstromen: afzonderlijke hoofdstukken betreffende 
inkomsten en uitgaven inzake de verponding, de beden, de aflossing van geleend kapi-
taal, te betalen renten op geleend kapitaal, de kwartierslasten en de gemeente- of dorps-
lasten. Als eerste onderdeel dient het slot van de direct voorafgaande rekening te worden 
verantwoord: een batig saldo als ontvangst, een negatief saldo als uitgave.1530 27 Vordert 

1530  De facto wijkt het in deze rekening opnemen van de inkomsten en uitgaven terzake van de verpon-
dingen af van het voorschrift van de Raad van State, dat daartoe een afzonderlijke collecteur dient te worden 
aangesteld. Zie hierover 3.3.6. In Breugel 1671/13 is dat hersteld. 
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voor elke uitgave op kwitantie een gedag- en ondertekende schriftelijke opdracht van 
twee schepenen, waarin opgenomen zijn ten behoeve van wie de betaling geldt en de re-
denen daarvan.  Breugel 1671/13 onderscheidt, anders dan het reglement van 1668, weer 
afzonderlijke rekeningen over de verpondingen en die van de borgemeesters, naast nog 
die van de kerk- en armmeesters en andere, niet verder benoemde rekeningen. Verder 
conformeert deze bepaling zich aan die van eerdere reglementen: het afhoren en sluiten 
geschiedt jaarlijks na drie voorafgaande zondagse aankondigingen door schepenen en 
vijfmannen, voor wat betreft de kerk- en armenrekeningen in het bijzijn van de predi-
kant en voor alle rekeningen de aanwezigheid van belangstellenden met spreekrecht en, 
bij terechte opmerkingen, bindend adviesrecht. Drunen 1679/12 verplicht alle plaatselij-
ke ontvangers na expiratie van hun ambtstermijn hun rekening en verantwoording aan 
schout, schepenen en borgemeesters in te leveren. Op nalatigheid staat een boete van 
(na zes weken) f 12, (na andermaal zes weken) f 24 en zo verder tot aan die inleverplicht 
is voldaan, welke boete met parate executie wordt verhaald. 

Waalwijk 1681/10 wijst het afhoren en sluiten van de gemeenterekeningen toe aan de 
schepenen, borgemeesters en achtmannen. De rendanten zijn verplicht acht dagen vóór 
die zitting op koste van de gemeente een authentieke kopie van de rekening aan de acht-
mannen te verstrekken. De borgemeesters doen, aldus 22, hun rekening uiterlijk bin-
nen twee maanden na het verstrijken van hun ambtstermijn en benoeming van hun 
opvolgers. Het afhoren wordt openbaar aangekondigd ter oproeping van belangstellen-
de geërfden (die spreek- noch stemrecht hebben). Drossaard, schepenen en achtman-
nen (dezen namens de geërfden) nemen de rekening op en ondertekenen deze (24). De 
indeling van de rekening wordt gedetailleerd voorgeschreven: deze dient afzonderlijke 
hoofdstukken te bevatten betreffende de verpondingen, de gewone en buitengewone 
beden (25), alle andere landsbelastingen, zowel in personele als in reële zin (26), de ren-
te op uitgeleend kapitaal en de aflossingen daarvan (27), de reparatiekosten van wegen, 
stegen en andere openbare werken (28), kosten van bezendingen en traktementen van 
onder meer de drossaard, secretaris, regeerders en schoolmeester (29), afdrachten (con-
tributies) aan de vijand (30), de levering van karren, uitkoop van inkwartiering en wat 
de gemeente als gevolg van oorlog verder aan onkosten is opgelegd (31) en ten slotte de 
“vereeringen”en salarissen van advocaten, procureurs en solliciteurs en dergelijke (32). 
Waalwijk 1682, waarin de achtmannen als representanten van de geërfden niet terug-
keren, is in alles beperkter. 6 Eist, dat de borgemeesters uiterlijk binnen zes weken of 
twee maanden hun rekening ter verantwoording overleggen. 7 Voorziet in een openba-
re afdoening, waartoe de geërfden en ingezetenen tijdig, óók in het openbaar, worden 
opgeroepen. De feitelijke behandeling (8) geschiedt (zij het zonder achtmannen) op een-
zelfde wijze als in Waalwijk 1681/24. 

Heesch 1691, dat in het spoor treedt van de ‘staatse’ voorgangers, in het bijzonder Veghel 
1662, vordert in 11 (indirect naast de borgemeestersrekeningen) afzonderlijke rekenin-
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gen voor de verpondingen en beden. 12-14 Regelen de procedure van afdoening van de 
borgemeestersrekeningen, die, behoudens enkele inhoudelijke en grammaticale details, 
overeenstemmen met die van Veghel 1662/11-12. Het op het vigerende reglement aanvul-
lende Boxtel 1692/5 gelast de afdoening van de borgemeestersrekeningen op dinsdag na 
Sint Maarten (11 november) door drossaard, schepenen, auditeurs en negenmannen, al-
les in het openbaar en met meerderheid van stemmen. Ook de andere rekeningen wor-
den, zo stelt deze bepaling kort en goed, op dezelfde manier behandeld. Verder wordt 
de drossaard verboden om die afdoening zonder overleg en overeenstemming van alle 
andere betrokkenen uit te stellen. 

Vanaf Hilvarenbeek 1699/1700 wordt een nog sterker uniformerende tendens, zowel naar 
inhoud als doorgaans ook in redactie, in de regeling van afhoren en sluiten van de reke-
ningen zichtbaar. De oorzaak hiervan ligt vooral in de evolutie van het Haagse gezag, in 
het bijzonder een sterker wordende positie van de raad en rentmeester-generaal der do-
meinen en nadien van de Leen- en Tolkamer, en een mede daardoor zich ontwikkelende 
Haagse regelgeving, waarover elders al is gesproken.1531 

6 Draagt de collecteurs van de verpondingen en de beden binnen zes en de borge-
meesters binnen twaalf maanden na ambtsommekomst rekening en verantwoording 
aan de regenten af te leggen. Er is een absoluut verbod, die rekeningen samen in één 
rekening onder te brengen. Bij de eerste twee rekeningen dienen de regenten aan te 
tekenen, dat deze en de zetcedulen als grondslag daartoe in overeenstemming met de 
desbetreffende kohieren zijn. 7 Wil, dat de borgemeestersrekening wordt ingedeeld 
in hoofdstukken “na de natuur der saken”; een specificatie daarvan ontbreekt. 8 Sluit 
daarop aan door bij iedere uitgavenpost vermelding van naam en toenaam van de cre-
diteur en de reden van de betaling, zonder daarbij in algemene frasen als “gedane dien-
sten” of  “om uit te geven voor de dienst van de gemeint of dergelijke”  te vervallen. 9 
Kadert de procedure van de afdoening  volgens een inmiddels bekend patroon in: deze 
geschiedt na drie zondagse aankondigingen aan alle daartoe geconvoceerde regenten 
met meerderheid van stemmen, waarbij na onderzoek de verschillende posten wor-
den gefiatteerd of geroyeerd en de rekening door middel van ondertekening gesloten 
wordt, en dit alles in aanwezigheid van alle belangstellenden, die zonder stem- en on-
dertekenrecht wel gehoord moeten worden. 57 Voegt daaraan toe dat alle rekeningen 
ook worden afgehoord door de 12 gecommitteerden, ten bewijze waarvan zij die reke-
ning ook ondertekenen.1532 10 Houdt alle in strijd hiermee gesloten rekeningen voor 
niet afgedaan. 14-15 Geven kerncriteria voor het onderzoek: uitgaven zonder behoor-

1531  Zie onder meer 1.3.3.8, 1.3.3.9, 3.3.5 en 3.3.6.
1532  Met de aantekening, dat deze ondertekening niet geldt voor door hen aangetekende bezwaren tegen 
bepaalde posten in de rekening.
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lijke kwitantie en, indien nodig, voorafgaande betaalopdracht, alsmede die opdracht 
zelf, worden geroyeerd, tenzij uitgaven “om de kleinigheid der saake” alsnog kunnen 
worden geaccepteerd. Ook mogen geen uitgaven worden opgenomen, die niet effectief 
zijn betaald.18 Dwingt de regenten tot serieus onderzoek: de secretaris dient te note-
ren, dat, tenzij anders wordt aangegeven, (geaccepteerde) uitgaven met kwitanties zijn 
belegd, terwijl bij posten zonder kwitantie wordt vermeld waarom deze wel (op grond 
van “simpele affirmatie” of anderszins) worden geaccepteerd. 18 Doet hetzelfde voor de 
inkomsten: bij ieder post dient door de secretaris te worden aangetekend, dat de re-
genten is gebleken, dat de desbetreffende inkomsten zijn geheven overeenkomstig de 
kohieren, zetcedulen, octrooien of andere schriftelijke (officiële) toestemmingen ( en 
de datum hiervan). 47 Bevat nog een ander criterium door te stellen dat de exploitatie-
opbrengst van de gemeint en de waag, alsmede andere gemeentelijke inkomsten in de 
rekening worden verantwoord.  Oss 1700 is in vele opzichten een dochter van Hilva-
renbeek 1699/1700. 61533, 7, 8, 10 En 11 zijn analoog aan Hilvarenbeek 6, 9 en 10, 14 en 18 
geredigeerd. Ook Haren 1703 voegt zich naar Hilvarenbeek 1699/1700: 13, 14, 16 en 17 ko-
men inhoudelijk overeen met Hilvarenbeek 6, 7, 9, 14 en 18. Ook Moergestel 1713 voegt 
zich in dit koor. 42 Verplicht de borgemeesters en de collecteurs van respectievelijk de 
verponding en de beden binnen één jaar en de collecteurs van de andere landsmidde-
len binnen een half jaar na ommekomst van hun termijn hun rekening te doen. Die 
van de borgemeesters worden afgedaan door het voltallige bestuur van 20 personen, die 
over de landsmiddelen door alleen de drossaard en schepenen. Op het daartoe vastge-
stelde tijdstip worden (45) de rekeningen in het openbaar en in aanwezigheid van alle 
belangstellenden (met alleen het recht om te worden gehoord en te adviseren) zonder 
onderbreking en behandeling van andere onderwerpen besproken en gesloten. 46 Or-
donneert het in opdracht van de regenten door de secretaris vastleggen van een aantal 
(vaste) waarnemingen tijdens de afdoening.1534 

Op bovenstaande reglementen vormt Asten 1719, een reglement van de plaatselijke heer 
zonder Haagse goedkeuring, een uitzondering. Het is geserreerder dan zijn voorganger 
van 1666, maar dat kan verklaard worden vanuit zijn genese, die nadrukkelijk stelt, dat 

1533  Anders dan Hilvarenbeek 1699/1700/5 bevat deze bepaling geen expliciet verbod op het samenbrengen 
van de verschillende rekeningen in één rekening. Ook de Hilvarenbeekse verklaring over de overeenstem-
ming tussen de rekeningen van de verpondingen en beden met de desbetreffende zetcedulen en kohieren 
ontbreekt.
1534  Deze betreffen: 1. in het hoofd van de rekening wanneer en door wie de rekening is opgenomen en 
wie, naast de regenten, daarbij aanwezig zijn geweest, 2. bij de afzonderlijke hoofdstukken over de inkom-
sten (ontvangsten), dat deze overeenkomstig de desbetreffende door de regenten vastgestelde  kohieren, hef- 
en zetboeken dan wel (met hun dagtekening) de dienaangaande octrooien of andere autorisaties zijn, 3. bij 
uitgaven, dat deze , tenzij anders aangegeven, berusten op een desbetreffende specificatie, betaalopdracht 
en kwitantie.
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het ter aanvulling op en uitleg van  dat van 1666 is bedoeld. 1535 26 Spreekt over het feite-
lijke afhoren van de rekeningen in de raadkamer door het oplezen daarvan ten overstaan 
van drossaard, schepenen en auditeurs. Die rekening wordt dan echter niet gesloten, 
maar ongesloten door twee schepenen naar de heer overgebracht om door hem onder-
zocht te worden en eventuele misslagen tegen het reglement zowel als andere overtredin-
gen te corrigeren. Daarnaast geldt de verplichting van de viermannen-auditeurs (20) om 
rechtstreeks bij de heer fouten in de rekening aan te brengen. 

Oisterwijk 1721 ligt weer op de ‘staatse’ lijn. 24-25 Regelen het afhoren van de rekenin-
gen van de borgemeesters en die van de landsbelastingen. Deze worden afgehoord door 
de schout, twee schepenen, twee raadsmannen en de twee oudsten van de vier gedepu-
teerden van de gecommitteerden. Acht dagen tevoren worden de desbetreffende bijeen-
komsten door de vorster voor de kerk bekend gemaakt opdat alle belangstellenden (mits 
zich fatsoenlijk gedragend) daarbij kunnen zijn. 26 Voorziet naar het model van Moer-
gestel 1713/46 in het doen aantekenen door de secretaris van voor het afhoren relevante 
bevindingen.

In Bladel 1724/4 zijn de termijnen van indiening van de rekeningen van de landsbelas-
tingen uiterlijk 12 maanden na afloop van het fiscale jaar, voor die van de borgemeester 
binnen vijftien maanden (4). Deze worden door de schout en regenten in de raadkamer 
of, bij gebreke van dien, in de kerk (23) afgehoord (4), zulks na drie voorafgaande zon-
dagse bekendmakingen en in aanwezigheid (zonder spreekrecht) van belangstellenden 
(8). Rekeningen, die anders worden afgedaan, worden als niet afgehoord en gesloten 
beschouwd (9). Toetsingscriterium voor acceptatie van uitgaven in deze rekening is (7 
juncto 6), dat daarbij is vermeld aan wie (met naam en toenaam) en waarom (en dat niet 
in algemene termen van “gedane diensten, verteringe, off te dienste van de gemeente”) is 
betaald. 5 Verplicht de schout op zijn aanstellingseed bij het ondertekenen van de reke-
ningen van de landsmiddelen expressis verbis te verklaren, dat hij de dienaangaande col-
lectboeken heeft nagezien en dat het saldo daarvan overeenstemt met wat in de rekening 
is opgenomen. Verder geldt, dat behoudens kleine en daarom te bewilligen uitgaven, 
niet met een behoorlijke kwitantie geverifieerde uitgaven niet mogen worden geaccep-
teerd (11)1536, terwijl ook uitgaven, waartoe een betaalopdracht is vereist, niet zonder zo’n 
opdracht mogen worden goedgekeurd (12). Nieuwkuijk 1727/19 eist inlevering van alle 
rekeningen binnen één jaar na het verstrijken van de desbetreffende ambtstermijnen, 
waarna deze ook binnen het jaar dienen te worden afgedaan. 5 en 20 Laten dat gebeuren 

1535  Zie 9.2.1.  
1536  Dit geldt ook voor debetkwitanties. Blijft niettemin royering achterwege, dan zijn de auditeurs van 
de rekening voor schade en kosten aansprakelijk.
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in de raadkamer. De secretaris wordt met name geboden daarbij present te zijn. Die zit-
ting wordt acht dagen tevoren publiekelijk aangekondigd, zodat ook belangstellenden 
deze kunnen bijwonen.

Tilburg 1732/52 stelt, dat na de controle door de Leen- en Tolkamer, de drossaard en 
schepenen voor de dan aanstaande 1 september de dag van de afdoening vaststellen. Dit 
wordt tevoren op drie achtervolgende zondagen bekendgemaakt. De behandeling ge-
schiedt zonder door bespreking van andere zaken onderbroken te worden en is open-
baar. De leden van de regering zijn verplicht aanwezig; belangstellen zijn welkom (met 
het recht om te worden gehoord en te adviseren, maar zonder beslisrecht).1537 Diverse 
(verplichte) bevindingen tijdens de afdoening worden in de rekening naar het voor-
schrift van Moergestel 1713/46 en Oisterwijk 1721/26 aangetekend (53). Op- en aanmer-
kingen van de Leen- en Tolkamer worden nagekomen, dan wel wordt daarop in de 
volgende rekening gereageerd. Indien de Kamer tot royement van een post heeft beslo-
ten, dan wordt dat opgevolgd, met dien verstande, dat bij posten van minder dan f 50 
deze in de volgende rekening met de nodige toelichting kunnen worden ingebracht, ter-
wijl bij hogere bedragen beroep bij de Raad van State kan worden aangetekend (54). Ge-
royeerde betalingen dienen door betrokkene aan de desbetreffende rendant te worden 
gerestitueerd. Bij weigering wordt dat bedrag op zijn traktement of salaris gekort. Geniet 
hij geen beloning, dan zorgen de regenten die de betaalopdracht hebben gegeven voor 
die teruggave of kan betrokkene binnen zes weken na gerechtelijke aanmaning door de 
borgemeester daartoe bij parate executie worden gedwongen (55).

Eersel, Duizel en Steensel 1767 brengt, naast vooral bevestiging en codificatie van regel-
geving ter zake, een wijziging in het rekenplichtige jaar van de borgemeesters in de drie 
dorpen. In plaats van half maart tot half maart, wordt dat tijdvak vanaf 1769 verzet (51) 
naar een vol kalenderjaar, met als reden om daarmee met de meeste plaatsen in de Mei-
erij te “quadreeren”.1538  52 Eist, dat door schout en desbetreffende regenten in verplichte 
aanwezigheid1539 alle rekeningen ter plaatse, dat is die van Eersel in het raadhuis en die 
van Duizel en Steensel ieder in een kamer van een particulier huis, geen herberg, wor-
den afgedaan en ondertekend. 51 Eist dat schout en regenten voor ieder dorp een tijd-
stip van afdoening vaststellen. Dit dient binnen zes weken na de terugkomst van het dan 
door de Leen- en Tolkamer gecontroleerde concept te geschieden.1540 Het tijdstip wordt 

1537  In de praktijk blijft deze mogelijkheid doorgaans een dode letter. Zie hierover verder 6.4.2.1.8, sub 
voce Tilburg 1732. 
1538  Als overgangsmaatregel geldt, dat de borgemeesters voor 1768 worden aangesteld van half maart tot 
en met 31 december van dat jaar.
1539  Dit blijkt uit het in deze bepaling opgenomen verbod, dat zij de rekeningen niet naar hun huis mo-
gen laten zenden en deze niet afzonderlijk mogen ondertekenen.
1540  Op elke maand vertraging staat een boete van f 25, die door de raad en rentmeester-generaal bij pa-
rate executie wordt ingevorderd.
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(52) op drie aansluitende zondagen bekendgemaakt. Tevoren liggen de rekeningen veer-
tien dagen ter secretarie ter inzage voor belangstellenden, die daaruit op verzoek en op 
eigen “redelyken” kosten uittreksels kunnen krijgen. Zij kunnen ook de afdoening bij-
wonen. De feitelijke procedure van afhoren is omschreven als in Tilburg 1732/52. Aller-
eerst  wordt, aldus 53, gecontroleerd of de rekeningen veertien dagen ter openbare visie 
hebben gelegen, de rendanten daadwerkelijk de rekening ter afdoening hebben overge-
bracht en wie daarbij naast de regenten aanwezig zijn. 54 Verplicht de schout en regen-
ten tot concrete controles: bij de ingeboekte inkomsten op basis van collectboeken of die 
inderdaad daarmee overeenstemmen1541, alsmede de juistheid van andere inkomsten.1542 
Fouten dienen door hen te worden gecorrigeerd.  De uitgaven dienen, behoudens in no-
minatim aangeduide gevallen1543 èn geringe bedragen, te worden gecontroleerd op basis 
van de kwitanties. Debetkwitanties zijn verboden. De bevindingen worden op een even-
eens voorgeschreven wijze door de secretaris in de rekening aangetekend. Dit geldt ook 
het laten noteren (in letters en cijfers) van de saldi van de inkomsten en uitgaven per 
hoofdstuk, de algemene sloten van de inkomsten en van de uitgaven en het totale saldo 
van de desbetreffende rekening. Het omgaan met de remarques van de Leen- en Tolka-
mer is op dezelfde wijze geregeld als in Tilburg 1732/54, echter nog met bijvoeging dat, 
behoudens in geval van nadere uitleg of bezwaar,  het negeren van remarques bestraft 
wordt met vier dukatons. 56 Spreekt in vergelijkbare bewoordingen als Tilburg 1732/55 
over de restitutie van de betaling op geroyeerde posten. De rekeningen dienen direct te 
worden gesloten, narekeningen zijn onder alle omstandigheden verboden (59).1544 Ook 
geldt nazorg. 60 Verplicht de secretaris de rendanten een exacte kopie van hun gesloten 
rekening ter hand te stellen, dit met inbegrip van de remarques van de Leen- en Tolka-
mer, de aantekeningen van de auditeurs en de sloten van de verschillende hoofdstukken. 
Een kopie die hieraan niet voldoet, wordt voor niet authentiek gehouden. De uitreiking 
van de kopie wordt door middel van een dienaangaande verklaring van de rendanten op 

1541  Dit geldt de inkomsten in de borgemeestersrekening terzake van de reële en personele omslagen als-
mede die terzake van de verponding, beden en gemene middelen
1542  Met een onderscheid naar “ordinaris” inkomsten, zoals de verhuur van de pastorie” en die op basis 
van wisselende inkomsten (aan de hand van de desbetreffende akten), als verhuur dan wel verkoop van “de-
serte” landerijen en de opbrengst van gemeentewege van hei, heivlaggen, moer en hout. 
1543  Als zodanig worden, bij wijze van voorbeeld, genoemd: uitgaven van de rendanten zelf, portokos-
ten van ingekomen plakkaten en resoluties, vrachtkosten, zegelkosten, vergoedingen aan de dienaren van de 
stad en het kwartier, alsmede de jager van de gouverneur. 
1544  Als belangrijkste reden hiertoe wordt het effectief kwijten van de sloten genoemd. Op overtreding 
staat voor degene, die deze opstelt en voor hen, die deze fiatteren een boete van f 50, voor de schout en de 
secretaris het dubbel daarvan, in alle gevallen door de raad en rentmeester-generaal bij parate executie in te 
vorderen. Deze boete geldt ook in geval schout, schepenen en secretaris het slot van een rekening laten kwij-
ten door middel van een belofte (“renversaal”) tot kwijting. Ook de betrokken rendanten wacht deze boete 
als voor de betaling van het slot geheel of gedeeltelijk een renversaal wordt gegeven. In het laatste geval geldt 
die boete echter eerst pas effectief na tien jaar.  
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de originele rekening aangetekend.1545 Ten slotte gelast 61 bewaring van de gesloten reke-
ningen ten raadhuize.

7.3.4 Het slot van de rekeningen
Loon op Zand 1655/6 stelt, dat het batig saldo van een rekening door de gewezen borge-
meester binnen drie maanden na vaststelling alleen aan de dan zittende borgemeester 
wordt betaald, die het als ontvangst in zijn rekening boekt. Zodra na het sluiten van de 
rekening dat saldo vaststaat, wordt het door schepenen voor executie vatbaar gesteld.1546 
Veghel 1662/26 draagt de teruggetreden borgemeesters op een eventueel positief saldo van 
hun rekening af te dragen aan hun opvolgers, die dit in hun rekening voor ontvangst 
boeken. Over een negatief saldo wordt niet gerept. Waalwijk 1663/7 beveelt bij een po-
sitief saldo afdracht daarvan aan de opvolgende borgemeesters, doch staat ook toe dat 
die afdracht op andere wijze (zonder te duiden hoe) mag worden geeffectueerd. 8 Gelast 
de opvolgende borgemeesters op straffe van parate executie een negatief saldo aan hun 
voorgangers te restitueren of dat op andere wijze te waarborgen.

In een aanvulling (januari 1664) wordt alsnog in Bergeijk 1663/23 opgenomen, dat de 
gewezen borgemeesters binnen zes weken na het sluiten van hun rekening het (batig) 
slot ervan hebben af te dragen op straffe van de bij het reglement vastgestelde boete van 
f 50, de consequenties bij een negatief saldo blijven onvermeld. Een vergelijkbare aan-
vulling wordt eveneens januari 1664 aan Hoogeloon 1663/32 toegevoegd. In Maren 1664/25 
wordt al direct de verplichting van de rendanten om binnen twee maanden het (batig) 
slot van hun rekeningen (dat slot behoort op de rekening zelf te worden aangetekend) 
af te dragen (echter ook zonder vermelding aan wie), terwijl de gang van zaken bij een 
negatief saldo onbesproken blijft. Someren 1681/4 stelt, dat allen, die dorpsgelden heb-
ben beheerd, binnen drie maanden na vaststelling van hun rekening het slot ervan moe-
ten hebben voldaan. 

Waalwijk 1681/33 stelt, dat een positief saldo door de gewezen borgemeesters aan de 
dan zittende ten behoeve van de gemeente wordt betaald dan wel dat die betaling op 
andere wijze kan worden verzekerd. 34 Bepaalt het spiegelbeeld: een negatief saldo 
wordt door de dan zittende borgemeesters - bij nalatigheid op straffe van parate execu-
tie en verbeurdverklaring van goederen - aan hun voorgangers voldaan, terwijl daartoe 
ook een verzekering op andere wijze is toegestaan. Waalwijk 1682/9 (positief ) onder-
scheidenlijk 10 (negatief saldo) herhalen beide bepalingen. Heesch 1691/28 spreekt al-
leen over een positief saldo, dat door de borgemeesters, verponding- en bedeheffers 
binnen twee maanden na het sluiten van hun rekening aan hun opvolgers moet wor-

1545  Op nalatigheid van de secretaris in dezen staat een boete van f 50 ten behoeve van ‘s lands domeinen. 
Ontbreekt op de rekening de verklaring van uitreiking dan is de boete daarop royement van het salaris van 
de secretaris door de Leen- en Tolkamer.
1546  Deze bepaling wordt herhaald in Loon op Zand 1685/6 en 1686/6.
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den voldaan, die dit bedrag als ontvangst in hun rekening moeten boeken.
Hilvarenbeek 1699/1700/16-17 regelen onderscheidenlijk, dat de regenten bij een nega-

tief saldo de zittende borgemeesters of collecteurs opdragen om dat bedrag uiterlijk bin-
nen twee maanden aan hun voorgangers te betalen en dit als uitgave in hun rekening te 
boeken en bij een positief saldo de gewezen rendanten te gelasten om binnen zes weken 
dat saldo aan hun opvolgers te voldoen, die dit als inkomsten boeken. Voor wat betreft 
het laatste wordt het doen van een narekening strikt verboden.1547 Oss 1700/12-13 zijn, zij 
het in omgekeerde volgorde, in gelijke zin geformuleerd.1548 Ook Haren 1703/18-19 be-
kennen zich, behoudens details, in dit opzicht tot de genoemde bepalingen van Hilva-
renbeek 1699/1700.1549 Moergestel 1713/47 en 48 maken hierop (bij een positief binnen zes 
maanden en een negatief saldo binnen drie maanden) geen uitzondering. Ook hier geldt 
voor het doen van narekeningen een absoluut verbod. Oisterwijk 1721/27-28 sluiten hier-
op onverkort aan (met voor een positief saldo een betaaltermijn voor tweemaal de helft 
van de som binnen tweemaal een opeenvolgende periode van drie maanden). Ook Bla-
del 1724/15-16 maken hierop geen uitzondering, maar voorzien ook in een verfijning. Een 
negatief saldo dient binnen twee maanden aan de rendanten te worden betaald, terwijl 
de secretaris die betaling (met dagtekening) ter plaatse in de rekening noteert. Bij een 
positief saldo is het doen van een narekening strikt verboden.1550 Dit saldo dient door 
de gewezen rendant binnen zes weken aan zijn opvolger te worden betaald. Nieuwkuijk 
1727/19 spreekt zich slechts uit over een negatief saldo, dat aan de rendant door diens op-
volger binnen zes maanden dient te worden voldaan. Tilburg 1732/57 en 58 bevatten ten 
aanzien van de slotsaldi (met een betalingstermijn van binnen zes weken) gelijksoortige 
voorzieningen.1551 Ook Eersel, Duizel en Steensel 1767/ 57 en 58  hanteren deze voorzienin-
gen. Wel wordt daaraan toegevoegd, dat de schout, regenten en secretaris, als zij bij een 
positief saldo de betaaltermijn van zes weken hun recht tot parate executie laten verlo-
pen, na één jaar zelf door de raad en rentmeester-generaal bij parate executie tot betaling 
van dat slot worden gehouden. Dat bedrag kan door hen dan vervolgens niet anders dan 

1547  Onder zo’n ‘narekening’ is te verstaan een op de afrekening van de rendanten nog volgende (afslui-
tende) rekening van dezelfde rendanten waarin op basis van het positieve eindsaldo van de primaire afre-
kening of zelfs nog (een) nieuwe omslag(en) nog openstaande of alsnog ontvangen vorderingen worden 
betaald. Zie ook: Kappelhof, Belastingheffing, 157-158.
1548  12 Kent ten aanzien van de afdracht van een positief saldo aan de opvolger een termijn van ten hoog-
ste drie maanden.
1549  19 Vordert wel een betaling door de gewezen rendanten aan hun opvolgers binnen zes maanden, 
maar deze mag in twee gedeelten van drie maanden worden voldaan. 
1550  Op straffe van f 50 voor de desbetreffende rendanten, degene, die zo’n rekening opstelt en voor de 
auditeurs; voor de secretaris en de schout geldt het dubbel van die boete. De helft van de boete is voor de 
schout, de andere voor de armenkas; als de boete de officier geldt, dan komt deze geheel voor de armen. 
1551  Indien bij een positief saldo betaling aan de opvolger achterwege blijft, dan staat de weg van parate 
executie open, jegens een uitwonende debiteur door een landsdeurwaarder, jegens een inwonende door de 
vorster.
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als een persoonlijke vordering op de desbetreffende rendanten worden verhaald.1552 Ten 
aanzien van een negatief saldo wordt toegevoegd, dat de rendant zijn vordering zonder 
rente terugbetaald. Van beide betalingen dient bij het slot van de rekening door betrok-
kene te worden gekwiteerd, dat hij het bedrag heeft ontvangen.1553 

7.3.5 De openstaande rekeningen
Reglementen reageren doorgaans op bestaande problemen en kwesties. Als zodanig is 
het verklaarbaar dat ook het thema van de nog niet gesloten rekeningen aan de orde 
wordt gesteld. Dit is mede van belang omdat het positief of negatief saldo van een reke-
ning in de opvolgende rekening moet worden geboekt en er in die zin dus sprake is van 
een doorlopende keten. 

Hilvarenbeek 1627/17 gebiedt alle rendanten wier rekening nog niet is afgehoord te dwin-
gen dit alsnog “metten eersten” te doen. Loon op Zand 1655/6 gelast drossaard en schepe-
nen er zorg voor te dragen dat de sloten van voorafgaande rekeningen alsnog binnen een 
half jaar worden ten overstaan van door de heer daartoe aan te wijzen personen worden 
gezuiverd. Oirschot 1654/7 kent slechts een specifieke voorziening omtrent de afdoening 
van een tweetal rekeningen, die mede inzet zijn van de lange controverse, die aan dat re-
glement is voorafgegaan.

Boxtel 1657/7 en 1665/8  stellen, dat rekeningen, die niet ook door de auditeurs zijn af-
gedaan, onbevoegd zijn gesloten en daarom opnieuw in procedure moeten worden 
gebracht.1554 1661/8 en 1665/9 stellen de afdoening van nog openstaande rekeningen als 
voorwaarde voor de afdoening van nieuwe rekeningen. Sint Oedenrode 1660/18 vordert 
binnen twee maanden het alsnog afdoen van de rekeningen betreffende de sedert 1654 
met octrooi verkochte percelen (vroenten) van de gemeint. Die rekeningen dienen ten 
overstaan van de raad en rentmeester-generaal der domeinen en leenmannen te worden 
afgedaan in aanwezigheid van de gecommitteerden uit de gemeente. 

Hilvarenbeek 1661/34 vordert per direct of ten hoogste binnen drie maanden de slui-
ting van alle nog openstaande rekeningen (die van borgemeesters, beden, verponding en 
alle andere rekeningen) door regeerders en gecommitteerden van de ingezetenen. Eer-
sel, Duizel en Steensel 1662/32 eist per direct de afdoening van de rekeningen, die nog 

1552  Hier wordt de gecorrigeerde bepaling uit 1768 gevolgd, die de oorspronkelijke uit 1767 vervangt. Zie 
hierover 9.2.7 en  de betrokken bepalingen 10.2.7.
1553  De auditeurs en de secretaris hebben, getuige de hen bedreigde boete bij nalatigheid in dezen van f 
25, hierop toe te zien. Uitbetaling kan alleen achterwege blijven als de opvolgende rendant tevens de rendant 
van de direct voorafgaande rekening is; in dat geval volstaat het, dat deze in zijn direct aansluitende rekening 
een batig of negatief saldo als ontvangst dan wel als uitgave boekt.
1554  In Boxtel 1661 ontbreekt deze bepaling.
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niet dan wel niet overeenkomstig de (nieuwe) procedure zijn afgedaan. Bergeijk 1663/24, 
Hoogeloon 1663/6, 32, Nistelrode 1663/25 vorderen eveneens per direct1555 de nog  niet ge-
sloten (voor Bergeijk en Hoogeloon óók de niet op procedureel juiste wijze gesloten) 
rekeningen alsnog correct af te doen. Maren 1664/7 stelt nadrukkelijk dat de gesloten re-
keningen gesloten blijven, tenzij daarin alsnog overduidelijke verkeerde berekeningen of 
valsheid in geschrifte ten nadele van de gemeente wordt ontdekt, waarop dan naar wat 
vereist en naar behoren is moet worden gehandeld. Ook Asten 1666/20 gebiedt per direct 
de afdoening van de nog ongesloten rekeningen. 25 Herhaalt dit onder toevoeging dat 
aan de hand van het resultaat van die afdoening een staat wordt opgemaakt over hoe de 
gemeente voortaan “ten meesten proffijt” kan worden bestuurd en fouten worden ver-
meden.  

Breugel 1668/23 draagt de schout op gewezen borgemeesters, die hun rekening nog niet 
hebben gedaan, daartoe te dwingen of dit zelf op hun kosten te doen. Drunen 1679/12 
roept alle rendanten van nog ongesloten rekeningen op deze om binnen zes maanden 
aan schout, schepenen en borgemeesters ter afdoening over te brengen. Heesch 1691/29 
vordert expliciet een nalezing door de voornaamste geërfden en zesmannen van de reke-
ningen vanaf 1676.  

Hilvarenbeek 1699/1700/13 vergt de afdoening uiterlijk binnen één jaar na zijn vast-
stelling van alle nog niet afgedane rekeningen.1556  Oss 1700/13 stelt, met een termijn van 
maximaal vier maanden, hetzelfde. Haren 1703/15 herhaalt dit voorschrift met een ter-
mijn van drie maanden, maar stelt tevens, dat het de desbetreffende rendanten bij wei-
gering van de secretaris is toegestaan om diens schrijfwerkzaamheden door een ander te 
laten vervullen.. Moergestel 1713/41 neemt voor alle rekeningen, met een termijn van ten 
hoogste negen maanden, tot 1711 ook dit gebod over. Hierna komen in latere reglemen-
ten vergelijkbare bepalingen niet meer voor.

7.3.6 De kerk- en armenrekeningen 
Door middel van het afhoren en sluiten van hun rekeningen, staan de kerk- en arm-
meesters onder periodieke, zij het repressieve publieke controle. In verschillende re-
glementen wordt benadrukt, dat deze rekeningen, evenzeer als die van onder meer de 
borgemeesters en verpondingbeurders, tot de algemene categorie van de gemeentereke-
ningen worden gerekend.1557 

1555  Voor Hoogeloon/1663 geldt een termijn van binnen zes weken na de vaststelling van het reglement.
1556  Als zodanig worden benoemd de rekeningen van borgemeesters, collecteurs van verpondingen en be-
den, kerk- en armmeesters en alle anderen, die gemeentegeld hebben beheerd. 
1557  De positie van de kerk- en armenrekeningen als integraal onderdeel van de gemeenterekeningen in 
verschillende reglementen wordt bevestigd, waarbij het alsnog afhoren en sluiten van de openstaande reke-
ningen (in één trits worden dan genoemd: rekeningen van borgemeesters, bedeheffers, verpondingbeurders, 
kerk- en armmeesters en alle anderen die gemeentegelden hebben ontvangen en beheerd) wordt gevorderd, 
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Loon op Zand 1655/slotformule benoemt het afhoren van de rekeningen door drossaard en 
schepenen als iets, waartoe ook de rentmeester van de heer wordt gemachtigd.1558 Box-
tel 1661/32 en 1665/36 spreken over de afdoening van de kerk- en armenrekeningen door 
de drossaard,  schepenen en auditeurs. Moergestel 1658/26, handelend over de afdoening 
van de rekeningen van de kerk- en armmeesters,  spreekt zich slechts uit over de plek 
en de duur van die afdoening, te weten in de raadkamer gedurende een periode van een 
of twee dagen of (bij voorkeur) minder. Hilvarenbeek 1661/20 legt het jaarlijkse afhoren 
van de kerk- en armenrekeningen “naer equitabel bevindinge” in handen van de regeer-
ders en de gecommitteerden van de ingezetenen. Schijndel 1662/30 is gelijk aan Hilva-
renbeek 1661/20. Eersel, Duizel en Steensel 1662/31 is van gelijke strekking, zij het dat ook 
de predikant bij het afhoren aanwezig is. Oirschot 1662/39 en Oirschot 1664 II/29 stel-
len, dat de kerk- en armenrekening binnen zes weken na elk kalenderjaar moeten wor-
den ingeleverd, om afgedaan en gesloten te worden overeenkomstig de procedure voor 
de overige gemeenterekeningen.1559 Bergeijk 1663/23 en Hoogeloon 1663/5 volgen Eersel ca. 
1662/31. Nistelrode 1663/24 en Maren 1664/13 doen dit ook, maar stellen daarbij als ter-
mijn voor die afdoening van twee onderscheidenlijk vier maanden na afloop van het re-
keningenjaar. Maren 1663/12 verbiedt schepenen of raadsmannen, als zij tevens kerk- of 
armmeester zijn, over hun rekening te stemmen. 34 Ontzegt tijdens de behandeling van 
de rekeningen elke vertering, terwijl 38 de schout en diens stadhouder daarvoor een ver-
goeding onthoudt. 

Sint Michielsgestel 1663/20 stelt ook voor de afdoening van de rekeningen een termijn 
van twee maanden, waarop de drossaard zorgvuldig toezicht heeft te houden. Asten 
1666/1 rekent de afdoening van de kerk- en armenrekeningen tot de bestuurlijke werk-
zaamheden, die uitsluitend in de raadkamer mogen plaats hebben. Breugel 1671/13 laat de 
kerk- en armen rekeningen op eenzelfde manier afdoen als Eersel 1662/31.

Waalwijk 1681/35 laat de armmeesters om de twee jaar binnen zes weken na hun ambts-
periode hun rekeningen afdoen en het positieve of negatieve saldo ervan afrekenen met 
hun opvolgers. Nalatigheid kan met parate executie van de vordering worden bestraft. 
Het afhoren van de rekeningen is een taak van schepenen en borgemeesters; de raads-
mannen zijn daarvan nadrukkelijk uitgesloten. Deze bepaling wordt overigens in Waal-
wijk 1682 niet overgenomen. Boxtel 1692/5 stelt, dat de regels voor de afdoening van de 
borgemeestersrekeningen ook gelden voor die van de overige rekeningen.

Hilvarenbeek 1699/1700 gelast eerst in 13 indirect de afdoening van nog openstaande ar-
men- en kerkrekeningen binnen uiterlijk één jaar na zijn vaststelling. 19 verwijst voor de 

zoals in Hilvarenbeek 1699/1700/13, Oss 1700/9, Haaren 1703/15 en  Moergestel 1713/41.
1558  Deze machtiging wordt in Loon op Zand 1685/24 en 1686/24 (in beide met het recht op vervanging van 
de rentmeester door de heer) gehandhaafd. Loon op Zand 1685/13 en 1686/13 benoemen wel het sluiten van 
de kerk- en armenrekeningen, maar gaan niet in op de procedure, maar alleen op de vergoedingen terzake.
1559  Oirschot 1662/39 spreekt strikt genomen nog alleen over de armenrekening. 
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reguliere afdoening van die rekeningen alleen naar het Reglement op de politieke refor-
matie (1660). Oss 1700/13 eist, met een termijn van ten hoogste vier maanden, hetzelfde 
als Hilvarenbeek 1699/1700/13. In Oss 1700/25 wordt, maar niet exclusief voor de afdoening 
van de onderhavige rekeningen, ook aan het Reglement op de politieke reformatie ge-
refereerd: het gebiedt schout en schepenen in algemene zin dat reglement na te komen. 
Haaren 1703/23 beveelt het afhoren en sluiten van de rekeningen van kerk- en armmees-
ters ter raadkamer. Asten 1719/1 kent ook zo’n voorziening.

Oisterwijk 1721/60 vordert een tweejaarlijkse rekening en verantwoording van de arm-
meester op de eerste maandag van de vasten ten overstaan van de schout, diens plaats-
vervanger, de schepenen, de predikant en vier gedeputeerden van de gecommitteerden. 
Acht dagen tevoren wordt deze zitting publiek aangekondigd en kunnen belangstellen-
den daarbij aanwezig zijn. Tilburg 1732/62 hanteert als Oss 1700/25 enkel een algemeen 
gebod tot nakoming van het Reglement op de politieke reformatie (1660), maar voegt 
daar nog het Reglement voor de kerk- en armmeesters (1700) aan toe. 

Eersel, Duizel en Steensel 1767/70, ten slotte, stelt, dat de diakonierekening om de twee 
jaar ten overstaan van de schout en twee gereformeerde schepenen of bij gebreken daar-
van door twee lidmaten van de (plaatselijke) gereformeerde kerk wordt afgehoord en 
gesloten. 

7.3.7 De overige rekeningen 
Naast voornoemde rekeningen komt in reglementen nog een enkele keer de afdoening 
van andere rekeningen voor. 

Moergestel 1658/27 gelast de vaststelling van de rekeningen van onmondigen en wezen te-
gen voor hen de minste kosten, terwijl de vergoeding “op den ouden voet” blijft. Ma-
ren 1664/13 benoemt de afdoening van de rekening van de schamele-maagden-meester. 
Nieuwkuijk 1726/5 spreekt over het afhoren en sluiten van de rekeningen betreffende het 
vermogen van minderjarige wezen.

Bladel 1724/20 kent een bijzonder soort rekening, de bankrepartitie, zoals die voor de 
verrekening van de kosten van gedeelde  belangen tussen Bladel, Reusel en Netersel in 
zwang is. Voortaan mag deze alleen op een “simpel papier”, zonder formaliteit en onder-
tekening, worden uitgeschreven, waarvan iedere bank een kopie wordt gegeven (23). 1560 

1560  In de resolutie van de Raad van State van 25 april 1740 (in: GPB 6, 1311-11312; BHIC, LTK 56, ongef.) 
wordt onder een dergelijke rekening verstaan, de rekening waarbij twee of meer plaatsen de kosten van geza-
menlijke belangen delen - bij wijze van voorbeeld worden genoemd: de reparatie van bruggen, traktementen 
en verpondingen, het beroepen en bevestigen van predikanten -, waarbij niet wordt vermeld welk bedrag in 
die kosten door de afzonderlijke plaatsen wordt bijgedragen. De maatregel berust op de bevinding, dat deze 
rekeningen buiten het zicht van de Leen- en Tolkamer blijven en dus niet bij de controle van de borgemees-
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7.4 Voorzieningen omtrent overige specifieke beleidsaangelegenheden

7.4.1 Inleiding
In dit onderdeel worden de overige beleidsthema’s en -aspecten uit de dorpsreglemen-
ten besproken.  

7.4.2 Het aangaan van leningen
Het aangaan van leningen op interest vormt, naast de opbrengst uit lokale belastingen, 
de voornaamste mogelijkheid om ter plaatse de openbare dienst te bekostigen. Leensom 
en rente dienen uiteraard te worden terugbetaald. Lukt dat niet uit de andere inkom-
sten, dan worden die kosten in principe uit de opbrengst van de plaatselijke belastingen 
betaald en in die context over de inwoners of geërfden omgeslagen. Die opbrengst wordt 
daarom mede op de betalingen dienaangaande afgestemd. Het aangaan van leningen 
wordt al snel voorwerp van Haags beleid.1561  

In Hilvarenbeek 1627 (nadien bevestigd in 1649 en 1657) wordt voor de plaatselijke toe-
stemming tot een lening in feite al ten principale de norm gesteld, die in veel dorps-
reglementen daarna vrijwel steeds terugkeert. De borgemeesters of collecteurs wordt 
verboden (13) leningen aan te gaan zonder voorafgaande toestemming van de represen-
tanten van de gemeente (de regeerders), die daartoe publiekelijk moeten worden opge-
roepen. Daarnaast gelden nog andere restricties. De looptijd van een lening wordt op 
ten hoogste een half jaar gesteld, bij verloop waarvan de borgemeesters de leningen uit 
eigen zak moeten terugbetalen. Verder wordt het ook de regeerders zelf of andere onder 
gemeentelijke eed staande personen verboden (16) geld op naam van de gemeente te le-
nen of daartoe toezeggingen doen zonder voorafgaand in een naar behoren bijeengeroe-
pen vergadering verkregen fiat van de meerderheid van alle regeerders. Bij overtreding 
komen de kosten hiervan voor rekening van de veroorzaker. Boxtel 1634/16 verbiedt de 
borgemeester zonder toestemmingen van de schout en schepenen geld te lenen; een le-
ning mag ten hoogste voor één jaar worden aangegaan, terwijl deze na die looptijd moet 
worden terugbetaald om verdere rentebetaling te voorkomen. Moergestel 1658/14 neemt 
16 van Hilvarenbeek 1627-1657 over, zij het dat naast de regeerders ook de “gecommitteer-
de totte reeckeninge” hun toestemming moeten geven. Verder eist 16 dat de procedure 
strikt overeenkomstig de verleende opdracht wordt uitgevoerd. 1562 

tersrekeningen kunnen worden betrokken.  
1561  Zie over het fenomeen ‘leningen’: Kappelhof, Belastingheffing, 164-168.
1562  Loon op Zand 1655 kent geen bepaling over het aspect leningen. Loon op Zand 1685 en 1686 spreken 
in 16 wel over de renten van geleend kapitaal, doch laten ook een procedure over het aangaan daarvan ach-
terwege. Dat van 1686 gebiedt in 22 tot het maken van een definitief overzicht van de als gevolg van “voor-
gaande quade directie” vele aangegane leningen en achterstallige rentebetalingen, om aan de hand daarvan, 
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Oirschot 1654/17 bindt als eerste reglement plaatselijke leningen aan een voorafgaande 
machtiging (“speciael consent ende octroij”) van de Staten Generaal.1563 

Sint Oedenrode 1660/24 verbiedt kort en goed zowel de gemeente als de hoeken rente-
dragende geldleningen aan te gaan. Daarnaast gebiedt het (6) jaarlijks onderzoek naar 
de mogelijkheid om de vrijheid van rentebetaling te ontlasten. Breugel 1660/18 is genu-
anceerder door voor leningen de voorafgaande toestemming van de regeerders en de 
gecommitteerden van de vijf hoeken en die van de Bossche buitengeërden te eisen.1564 
Hilvarenbeek 1661 bevat daarentegen geen voorziening over leningen.

Oirschot 1662/17 en 1664 II/9 breiden het onderwerp uit naar reeds op rente lopende le-
ningen. Er wordt een definitief overzicht van die leningen met achterstallige betalin-
gen gemaakt, zodat het verschuldigde naar evenredigheid over de acht heerdgangen kan 
worden omgeslagen, waarbij iedere heerdgang zijn eigen aandeel dient te betalen of 
tot een andere oorbare oplossing mag proberen te komen. Ook voor nieuwe leningen 
(18/10) wordt een aangepast spoor gevolgd. Deze mogen naar het voorbeeld van Oirschot 
1654/17  niet worden aangegaan zonder voorafgaand octrooi van de hoge overheid, lees 
hier: Staten Generaal, terwijl het verzoek daartoe moet steunen op instemming van de 
gezamenlijke regenten. De overtreder is in persoon aansprakelijk voor de afbetaling en 
kosten van die lening. 

Schijndel 1662/19 juncto 15 beperkt zich bij nieuwe leningen tot een voorafgaand fiat 
van regeerders, achtmannen en de geërfden. Veghel 1662/17 hanteert een vergelijkbare 
formule, maar voegt ook het fiat van de hoge overheid toe. 6 Vordert onderzoek naar de 
leniging van de bestaande rentelast.  

Eersel, Duizel en Steensel 1662 kiest voor de dubbele optie van Oirschot: het gebiedt 
(23) overleg om te bepalen hoe de lopende renten geheel of gedeeltelijk kunnen worden 
afgelost, terwijl voor nieuwe leningen (24) instemmend vooroverleg door de betrokken 
bestuurders ten behoeve van een octrooi van de hoge overheid wordt vereist. Bergeijk 
1663/15-16 neemt deze regels onverkort over, Hoogeloon 1663/8 daarentegen alleen die voor 

na verkregen octrooi van de Staten Generaal, een repartitie “naar proportie” te maken. Deze bepaling ver-
vangt Loon op Zand 1685/22, dat gewaagt van een reeds door de Staten Generaal verstrekt octrooi op grond 
waarvan ter delging van de Franse contributie een jaarlijks hoofdgeld van f 1 per persoon van 17 jaar en ou-
der kan worden omgeslagen.
1563  In dezelfde bepaling geven de Staten Generaal met terugwerkende kracht ook hun fiat aan de lenin-
gen, die tijdens en ten behoeve van de procedures, die de aanleiding van het reglement vormen, zijn aan-
gegaan. 
1564  Hoe het absolute gebod op geldleningen op de financiering van de Rooise huishouding heeft uitge-
pakt is niet onderzocht. Mogelijk is deze bepaling in de praktijk met de Breugelse aanvulling gehanteerd. 
Het reglement van Breugel is weliswaar eerder vastgesteld dan dat van Sint Oedenrode, maar het laatste is 
eerder ontworpen dan het eerste. Zie hiervoor 8.4.3 – 8.3.5, 9.2.23 en 9.2.5. De Breugelse variant zou dus als 
een (formele) aanpassing op het ontwerp van Sint Oedenrode kunnen gelden.
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nieuwe leningen. Sint Michielsgestel 1663/16, een reglement van de plaatselijke vrouwe, 
stelt een nieuwe lening afhankelijk van een meerderheidsbesluit van de drossaard, sche-
penen en vier gecommitteerden van de ingezeten geërfden. Nistelrode 1663/17-18 kiest 
weer voor de dubbele optie van Eersel c.a. 1662. Maren 1664/18 vordert een fiat van sche-
penen en raadsmannen, alsmede een (bindend) advies van het merendeel van de geërf-
den en verder een octrooi van de hoge overheid. Waalwijk 1663/9 gelast voor het aangaan 
van leningen overleg en overeenstemming tussen de regenten en geërfden. 

Asten 1666, een op voordracht van de plaatselijke heer door de Raad van State vastgesteld 
reglement, kent geen specifieke bepaling over leningen, maar schaart het aangaan ervan 
indirect onder de algemene formule van “saecke van groote consequentie” (7).1565 De be-
slissing wordt voorbehouden aan de heer op schriftelijke voordracht van drossaard en 
schepenen, gehoord de volle raad van schepenen, kerk- en armmeesters en met advies 
van enkele door de heer daartoe gecommitteerde inwoners.

Someren 1681/1 vergt voor nieuwe leningen een behoorlijk octrooi (zonder zich uit 
te spreken van wie), met uitzondering van leningen ter herfinanciering van bestaande. 
Waalwijk 1681/14 kiest voor het aangaan van leningen daarentegen nadrukkelijk voor de 
plaatselijke toestemming van borgemeesters, schepenen en achtmannen. 40 Vordert re-
gistratie van alle dienaangaande ondertekende minuutbesluiten met vervaldagen in een 
apart register. In Waalwijk 1682 keert het college van de achtmannen echter niet terug; 
voor leningen eist 11 alleen overleg tussen regenten en geërfden. 

Na dit afwijkende intermezzo vergt Heesch 1691/19 voor nieuwe leningen weer overeen-
stemming tussen regenten en geërfden èn een octrooi van de hoge overheid. 

Vier jaar later vaardigen de Staten Generaal een generieke maatregel uit over het aangaan 
van leningen door voor nieuwe leningen een octrooi algemeen verplicht te stellen.1566 

Hilvarenbeek 1699/1700/20 is het eerste reglement, dat direct aan deze verplichting re-
fereert en daarnaast  plaatselijke overeenstemming van minstens drie vierde van de re-
genten vordert. Zo’n verwijzing is voortaan vaste praktijk. Oss 1700/1 eist daarbij een 
plaatselijk quorum van twee derde van de 20 stemmen in de regering. Ook dit quorum 
is sedertdien een vast stramien: zo in Haaren 1703/1 (met nog aanvullend de adviserende 
stem van ten minste 12 geërfden), Moergestel 1713/1, Oisterwijk 1721/11567, Tilburg 1732/22 
en ten slotte Eersel, Duizel en Steensel 1767/14 (met daarbij de verplichting, de geërfden 
te horen). 

1565  Asten 1719/13-14 continueert deze indirecte formule.
1566  Plakkaat van 30 oktober 1695, zie hierover 3.3.5.
1567  Bladel 1724/17 refereert wel ten aanzien van reële omslagen aan het vereiste octrooi van de Staten Ge-
neraal, maar bevat dienaangaande geen bepaling over leningen; ook Nieuwkuijk 1726/6 bevat slechts een in-
directe verwijzing naar alleen de reële omslagen. 
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7.4.3 De uitvoering van publieke werken
Het thema van de uitvoering van publieke werken betreft de aanleg en onderhoud van 
de door de plaatselijke overheid te financieren infrastructurele projecten als wegen en 
bruggen. Ook de oprichting en instandhouding van bijvoorbeeld een raadhuis en de 
predikantswoning kunnen daaronder worden begrepen. 

Waar dit thema in de dorpsreglementen wordt benoemd, geschiedt dit op een  nog-
al vergelijkbare manier. In beginsel ligt de beslissing tot de uitvoering van deze wer-
ken steeds bij het plaatselijk bevoegde gezag. Wat daaronder van plaats tot plaats echter 
wordt verstaan, is in de desbetreffende bepalingen niet altijd uitgewerkt. In het alge-
meen zijn dat drossaard dan wel schout en schepenen, maar wie verder is afhankelijk van 
de plaatselijke bestuurlijke organisatie en gewoonten. 

De eerste vermelding, Oisterwijk 1609/2, kent een verbod op het accorderen van buiten-
gewone werken ten laste van de gemeente door schout en schepenen zonder voorafgaan-
de toestemming van de raadsmannen, kerk- en armmeesters, dekenen en zegelaren van 
het wolambacht, alsmede van enkele der meest gegoede ingezetenen, die daartoe door 
schout en schepenen bijeen moeten worden geroepen. Boxtel 1657/ampliatie 5, gaat nog 
enkel over de reparatie van de houten bruggen, die op jaarbasis ten overstaan van dros-
saard en twee schepenen in het openbaar aan de laagste bieder dient te worden aanbe-
steed. In Boxtel 1661 en 1665 ontbreekt deze bepaling.1568

St. Oedenrode 1660/27 vordert voor de uitvoering van de publieke werken een openba-
re aanbesteding bij veiling. Breugel 1660/20 hanteert hetzelfde uitgangspunt, maar voegt, 
voorafgaande aan de veiling, daaraan een schriftelijke instemming van de geërfden toe. 
Hilvarenbeek 1660/30 verfijnt dit verder. Er wordt, zonder verschil in de uitvoering, een 
onderscheid gemaakt tussen nieuwe en reparatie van bestaande werken, beide door mid-
del van een openbare aanbesteding per veiling uit te voeren. Voor beide is overeenstem-
ming tussen de regeerders en de gecommitteerden van de gehuchten vereist en dient de 
aanbesteding publiekelijk te worden aangekondigd. Wel wordt een ondergrens gesteld: 
de uitvoering van werken beneden f 10 kan door schepenen alleen worden vergeven. Son 
1662/36 eist slechts een openbare aanbesteding bij veiling; werken onder de f 10 kunnen  
ondershands worden aanbesteed. Schijndel 1662/20 is strenger: het vordert instemming 
van de achtmannen en de geërfden en voor de openbare aanbesteding drie voorafgaan-
de eveneens openbare veilingen. Veghel 1662/18 kent een ondergrens van f 10 en voor de 
openbare veiling en aanbesteding schriftelijke toestemming van de geërfden. Eersel, Dui-
zel en Steensel 1662/45 juncto 7 eist met een ondergrens van f 10 eveneens een openbare 

1568  In deze drie reglementen komt wel een artikel (respectievelijk 19/18/20) voor, dat, behoudens fiat van 
drossaard en schepenen, het aanleggen of aanbesteden van nieuwe werken door de kerk- en armmeesters 
verbiedt. Dit zijn evenwel geen openbare, maar functiegebonden werken.
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veiling, terwijl in zwaarwegende gevallen overleg met de meest verstandige en gekwalifi-
ceerde ingezetenen is voorgeschreven. Oirschot 1662/36 en 1664 II/26 stellen met eenzelfde 
ondergrens slechts voorafgaande publicatie en openbare aanbesteding verplicht. Bergeijk 
1663/32, Nistelrode 1663/35 en Maren 1664/35 doen hetzelfde.1569 Sint Michielsgestel 1663/16 
eist na voorafgaande zondagse publicatie publieke aanbesteding ten overstaan van de 
drossaard en schepenen aan de minst biedende. 

Waalwijk 1681/18 juncto 16 reserveert de aanbesteding van nieuwe werken en reparaties 
voor schepenen en borgemeester en sluit nadrukkelijk de tienmannen uit. Deze bepa-
ling komt al in 1682 te vervallen doordat de Staten Generaal onder intrekking van dat 
van 1681 een nieuw reglement zonder vergelijkbare bepaling vaststellen. 

Heesch 1691/20 volgt de lijn van Veghel 1662/18. Hilvarenbeek 1699/1700/44 bouwt hier-
op voort, maar behoudt de beslissing alleen aan de regenten voor. Oss 1700/16 eist daar-
enboven voor nieuwe werken en reparaties eerst een bestek en stelt als ondergrens f 15. 
Oisterwijk 1721/54 kiest voor het model van Hilvarenbeek 1699/1700, dus met een mini-
mum van f 10. Ook Tilburg 1732/25 doet dit, maar stelt de ondergrens op f 25. In Eersel, 
Duizel en Steensel 1767/15 is dat model nog steeds actueel, zij het dat de ondergrens weer 
op f 10 wordt gesteld.1570

7.4.4 Het voeren van processen 
Het voeren van processen is een langdurige en vooral kostbare aangelegenheid. Voor-
al dat laatste aspect is een thema, dat tot de reglementen doordringt. Het gaat daarbij 
vooral over de vraag of die kosten tot de kosten van het dorpshuishouden behoren en 
mede in de plaatselijke belastingheffing kunnen worden betrokken. Eén van de contro-
lemechanismen die daartoe wordt ontwikkeld is een procedure tot instemming vooraf 
over het aangaan van processen, met als complement een onderzoek naar nut en nood-
zaak van reeds lopende.  

 
Zoals eerder gesteld, bevestigen dorpsreglementen bestaand recht, codificeren dit of cre-
eren nieuw recht. Oisterwijk 1609/2 stelt dat schout en schepenen alleen tot het voeren 
van processen mogen overgaan na voorafgaande kennis en advies van de raadsmannen, 

1569  Maren 1664/35 voegt hier nog aan toe dat de verpachting van de dorpsvisserij en andere verpachtin-
gen dienen te geschieden na voorgaande openbare veiling in de raadkamer en niet in een herberg en stelt 
vervolgens ook de in rekening te brengen kosten vast (voor schrijfwerk een oort voor elke gulden en voor 
wijnkoop enkel een oort).
1570  In het vervolg van deze bepaling worden de schout, regenten en secretaris verboden voor hun des-
betreffende werkzaamheden in dezen enige vergoeding van de gemeente of van de aannemer te eisen. Bij 
overtreding dient niet alleen het gevorderde bedrag aan de gemeente te worden terugbetaald, maar ook drie-
voudig als boete aan de “grooten Armen” van het dorp waar de aanbesteding is geschied worden betaald. 
Alleen het zegelrecht voor de diverse akten (origineel en kopie van de verkoopcondities en de publicaties) 
mag de secretaris ten laste van de dorpsrekening declareren.     
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kerkmeesters, armmeesters, dekens en zegelaars van het wollenambacht en enkele meest 
vooraanstaande en meest gegoeden, die daartoe door hen dienen te worden opgeroepen. 
Uit de redactie van deze, in de ontwikkeling van dorpsreglementen vroege bepaling is 
niet op te maken of hiermee recht wordt bevestigd of gecreëerd1571; uit de context en ge-
nese is echter met enige voorzichtigheid af te leiden, dat de bepaling  haar aanleiding 
vindt in een geschil tussen enerzijds de schout, schepenen en secretaris en anderzijds de 
inwoners.1572 In dat perspectief kan het voorschrift voor Oisterwijk als reagerend op situ-
atie als nieuw recht worden beschouwd. 

Ook Hilvarenbeek 1627/21, bevestigd in 1649 en 1657, oogt door nadrukkelijk te bepa-
len, dat “voortaen” geen processen, noch als eiser of verweerder, mogen worden gevoerd 
dan met toestemming van de gehele gemeente als rechtscheppend.1573 Boxtel 1634/13 kent 
een vergelijkbare bepaling: processen mogen voortaan niet zonder beraad binnen en in-
stemming van het gehele bestuur worden aangevangen.

In feite is in deze formulering het patroon gezet voor vrijwel steeds gelijksoortige bepa-
lingen in de latere dorpsreglementen. Wel komt in de procedure lokale diversiteit tot 
uiting.

Boxtel 1657/11 eist ter zake de instemming van heer en drossaard, alsmede van de meer-
derheid van de schepenen, borgemeesters, kerk- en armmeesters en negenmannen. Box-
tel 1661/10 en 1665/12 schrappen in deze trits de heer. Moergestel 1658/15 beperkt het fiat 
tot schepenen, armmeesters, kerkmeesters en auditeurs der rekeningen, doch stelt geen 
quorum, maar eist van degene, die tot de procesvoering wordt gemachtigd steeds terug-
koppeling en aansluitend beraad voor verder akkoord. 

Sint Oedenrode 1660/15-16 met ampliatie 1661 volgt een dubbelspoor. In de eerste plaats 
is het aangaan van processen gebonden aan een voorafgaand bindend overleg met de 
vertegenwoordigers van de vijf hoeken en die van de buitengeërfden uit ’s-Hertogen-
bosch. Er wordt met meerderheid van de zeven aanwezige stemmen besloten.1574 Daar-

1571  De redactie “sullen de voors. schouteth ende schepenen egeene processen moghen beginnen” kan 
ook wijzen op een nieuw voorschrift: “sullen” in de context van een voorschrift is vaak een ‘voortaan moe-
ten’. De constructie met “sullen” komt ook voor in de twee volgende artikelen. In de daarop volgende vijf 
overige artikelen komt met het oog op nieuwe toekomstige werking dienaangaande steeds het woord “voort-
aan” voor. Dit woord duidt hier onomwonden een cesuur tussen oud en nieuw aan. Het wordt trouwens in 
drie van die vijf gevallen in combinatie met “sullen” of “sal” gebruikt. 
1572  Zie 6.2.19.
1573  Dit artikel schrijft ook voor, dat met de procesvoering door de regering bekwame personen “ten 
meesten oorbaer, dienst ende proffijt derselver gemijnt” worden aangewezen.
1574  Die stemmen zijn als volgt verdeeld: één stem bestaat uit de schepenen, borgemeesters en andere re-
geerders, de gecommitteerden uit de vijf hoeken hebben ieder voor hun eigen hoek één stem, de zevende 
stem is voorbehouden aan de gecommitteerden van de geërfden uit ’s-Hertogenbosch.
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naast wordt onderzoek gelast naar de vraag of de lopende processen in het voordeel van 
de geërfden nog moeten worden voortgezet dan wel geschikt. Breugel 1660/15 kent wel 
de eis van overeenstemming tussen de regeerders en gecommitteerden van de binnenge-
erfden en schriftelijke toestemming van de geërfden uit ’s-Hertogenbosch, maar laat on-
derzoek naar lopende processen achterwege. Schijndel 1662/16 volgt dezelfde lijn, maar 
vergt naast toestemming van de achtmannen ook die van de geërfden zelf. Veghel 1662/14 
nuanceert: er geldt een fiat van de geërfden en schriftelijke instemming van de twaalf-
mannen. 

Eersel, Duizel en Steensel 1662/34 eist overeenstemming tussen de schepenen, acht- en 
viermannen en de voornaamste geërfden, alsmede gezamenlijke ondertekening door de 
eerste drie van het desbetreffende besluit.  35 Eist, zo nodig met inschakeling van een 
rechtsgeleerde, onderzoek naar nut en noodzaak van stopzetting of voortzetting van de 
lopende processen. Hiermede is tevens de standaard voor de volgende reglementen ge-
formuleerd: Oirschot 1662/26-27 en 1664 II/16-17 (met een fiat van de regeerders), Berge-
ijk 1663/26-27 (van regeerders en tienmannen) en Nistelrode 1663/27-28  (van schepenen, 
achtmannen en de voornaamste geërfden). Hoogeloon 1663/21 (met een fiat van regenten, 
raadsmannen en voornaamste geërfden) en Maren 1664/27 (van schepenen, raadsmannen 
en voorname geërfden) laten echter een onderzoek naar lopende processen achterwege. 
Waalwijk 1663/9 vordert voor het aangaan van processen overleg en overeenstemming 
“totten meesten oirbaer van de selve vrijheijt” tussen de regenten en de geërfden.

Sint Michielsgestel 1663/13 juncto 11 gelast instemming van de schepenen, de rentmees-
ter van de vrouwe en de voornaamste geërfden, allen daartoe door de drossaard te con-
voceren; in de ampliatie 1663 wordt dit aangevuld met de clausule, dat ten aanzien van 
processen met te verwachten hoge kosten en groot belang voor de gemeente het fiat van 
drossaard, schepenen en geërfden is vereist. Asten 1666/7 reserveert de toestemming tot 
procederen voor de heer op schriftelijk advies van de drossaard en schepenen, gehoord 
de schepenen, kerk- en armmeesters en enkele der ingezetenen.1575 Breugel 1671/10 gelast 
voor het aangaan van processen naast die van de regeerders de instemming van tenmin-
ste de meerderheid van de achtmannen.

In 1674 scherpen de Staten Generaal de procedure aan met het generieke besluit, dat 
ten behoeve van  alle processen voor alle lokale besturen een octrooi van de Staten ver-
plicht stelt.1576

Waalwijk 1681, 11 heeft echter nog slechts oog voor de interne gang van zaken door 
voor te schrijven dat het voeren van processen de instemming vereist van schepenen, 

1575  Asten 1719/13 neemt deze procedure, echter zonder de drossaard, over. 14 Legt de kosten van de be-
zending zonder autorisatie bij betrokkenen. 
1576  Zie 3.3.4.
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borgemeesters en tienmannen. Waalwijk 1682, dat door de Staten Generaal wordt vast-
gesteld, volgt in 12 de zelfde lijn door ter zake overleg met bindende uitkomst tussen re-
genten en geërfden voor te schrijven.

Eerst in Heesch 1691/16 komen zowel de interne procedure (fiat van regeerders in over-
eenstemming met de geërfden en schriftelijke toestemming van de zesmannen) als het 
extern vereiste octrooi nevengeschikt aan de orde. Boxtel 1692/7, een reglement van de 
plaatselijke heer, kijkt daarentegen alleen nog naar de interne procedure (tenminste een 
meerderheidsbeslissing van drossaard, schepenen, borgemeesters, kerk- en armmeesters 
en negenmannen).

Vanaf Hilvarenbeek 1699/1700/38-39 ontstaat er een meer aan het voorschrift van 1674 
aangepaste lijn: het  plaatselijke fiat om te mogen procederen wordt omgevormd tot een 
verzoek aan de Staten Generaal om een octrooi. Voor dat verzoek is tenminste drie vier-
de meerderheid van de regeerders en ondertekening door allen van het desbetreffende 
besluit vereist. Voorts wordt een onderzoek naar de lopende processen gelast. 

Oss 1700, 19 vergt een twee derde meerderheid van stemmen van de vijf leden van het 
bestuur. Haaren 1703/ 25 juncto 1 volgt met eveneens twee derde meerderheid van de re-
genten en ten minste 12 voorname geërfden. Moergestel 1713/1 eist ook zo’n meerderheid 
van de verschillende leden van de regering. 

Oisterwijk 1721/1 neemt dit onverkort over en eist in 49 een onderzoek naar de hangen-
de processen. Tilburg 1732/22 volgt, zonder onderzoek naar lopende processen, eveneens 
de lijn van Moergestel 1713.1577 In het laatste reglement, dat van Eersel, Duizel en Steensel 
1767/14, komt de meest uitvoerige regeling voor. Het begrip ‘processen’ wordt uitgebreid 
tot: appel- en revisiezaken. De voorziening betreft zowel de drie dorpen tezamen als ie-
der afzonderlijk. Er blijft een twee derde meerderheid van de verschillende leden van het 
bestuur (schout, schepenen, rekenmannen en zetters) vereist, echter aangevuld met een 
verplicht adviserend horen van de geërfden. Bij overtreding komen alle onkosten ten 
laste van de overtreders. Vooraleer de kosten van verstrekte opdrachten in de dorpsreke-
ning kunnen worden opgenomen, behoren deze eerst door de Staten Generaal te wor-
den gecontroleerd en goedgekeurd.  

7.4.5 De bezendingen naar elders
Plaatselijk bestuur is geen statisch, een alleen in de plaats zelf voorvallend gebeuren. De 
organisatie van het openbare bestuur vergt een veelheid aan bezendingen naar elders om 
zaken voor de gemeente te behartigen, met alle reis- en verblijfkosten van dien. Geijkte 
termen voor dergelijke bezendingen zijn “commissien”, “sollicitatien” of “deputatien”.

Dorpsreglementen bevatten regels om zicht en greep te houden op het aantal bezen-
dingen en deelnemers, de opdrachtverlening, de rapportageverplichting en de vergoedin-

1577  Bladel 1724 en Nieuwkuijk 1726 laten de gehele procedure onbesproken.
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gen. De eerste drie aspecten komen hierna aan de orde; het aspect van de vergoedingen 
is al eerder aan de orde gesteld.1578

Hilvarenbeek 1627/1649/1657/20 beperkt dienstreizen voor de behandeling van lopende 
zaken tot alleen één borgemeester of tezamen met een of twee geschikte personen. De 
zwaarte van de deputatie wordt bepaald door de ernst van de zaak. Boxtel 1634/4-5 vor-
deren voor dienstreizen, zowel binnen als buiten de baronie, met name die van de dros-
saard, schepenen, borgemeesters een schriftelijke opdracht van de eerste twee. Loon op 
Zand 1655/11 is gedetailleerder. Allereerst beperkt het dienstreizen tot alleen belangrijke 
aangelegenheden ten dienste van dorp en gemeente, spreekt het verder enkel over rei-
zen naar Den Haag of Brussel, vereist het voorafgaand beraad en fiat van de schepe-
nen, voormalige schepenen en enkele voornaamste ingezetenen, en mogen ook alleen 
de daartoe meest geschikte personen met de opdracht worden belast. Indien in strijd 
hiermee wordt gedeclareerd, dient de declaratie in de rekening te worden geroyeerd.1579 

Oirschot 1654/10 reserveert de opdracht tot externe bezendingen nadrukkelijk voor de 
magistraat van Oirschot. Het is daarom de schatheffers - op straffe van zelf de dienaan-
gaande kosten te moeten betalen - verboden bezendingen ten laste van de vrijheid uit te 
schrijven, ook al zijn zij daartoe door de inwoners of geërfden gemandateerd.  

Boxtel 1657/11 vordert toestemming van de heer, diens drossaard, en de meerderheid 
van de schepenen, borgemeesters, kerk- en armmeesters en negenmannen. In 1661/11 en 
1665/13 ontbreken in deze trits de heer en de negenmannen. Moergestel 1658/18-19 spreken 
slechts over dienstreizen (met bestemmingen als de hoofdstad ’s-Hertogenbosch, Den 
Haag voor de hoge overheid en Brussel als woonplaats van de heer) in het kader van een 
vergoedingsregeling, maar stelt daaraan geen bijzondere voorwaarden.1580 

Sint Oedenrode 1660/17 juncto ampliatie 1661 vergt voor sollicitaties naar Den Haag 
instemming van de schepenen, overige regenten en de gecommitteerden van de bin-
nen- en buitengeërfden. Breugel 1660/16 en Hilvarenbeek 1661/19 sluiten zich, kleine 
plaatselijke verschillen daargelaten, hierbij aan. In de eerstvolgende reglementen komen 
vrijwel standaard gelijksoortige mandaatsbepalingen voor: Schijndel 1662/17 (daarnaast 
benoemt 22 nog dienstreizen naar ’s-Hertogenbosch en elders in de Meierij), Veghel 
1662/15 (met in 21 ook betreffende dienstreizen naar elders dan Den Haag), Eersel, Dui-

1578  Zie 6.4.3.
1579  Loon op Zand 1685/12 en 1686/12 nemen dit onverkort over.
1580  Erp 1659, een reglement waarvan de integrale tekst niet is teruggevonden, bevat blijkens het vaststel-
lingsbesluit een voorziening omtrent de kosten van buitendorpse bezendingen. Het is daarom aannemelijk, 
dat het ook regels omtrent de opdrachtverlening daartoe heeft gekend. Zie 9.2.8. Voor Son 1662 geldt het-
zelfde. 31 Bevat in een samenvatting van deze bepaling door Santvoort een voorziening voor de declarabele 
kosten van dienstreizen buiten het dorp. Zie 10.2.25. Ook dit wettigt (mede in samenhang met zijn plaats 
in de chronologisch opvolging van de reglementen, zie hierover 8.5.9) het vermoeden, dat dit reglement een 
bepaling over de opdrachtverlening heeft gehad. 
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zel en Steensel 1662/36 (met een verruiming naar alle dienstreizen ongeacht hun bestem-
ming) en Oirschot 1662/28 en 1664/18 (met eenzelfde verruiming). Bergeijk 1663/30 stelt 
daarentegen geen specifieke toestemmingseisen, maar spreekt in het kader van de reis- 
en vacatievergoeding enkel over bezendingen naar Den Haag en elders, die “behoorly-
ck” moeten zijn verleend. Hoogeloon 1663/11 en Nistelrode 1663/29 kennen weer het fiat 
van respectievelijk de regenten dan wel schepenen en raadsmannen. Maren 1664/28 spe-
cificeert dat mandaat in een concrete toestemmingseis van schepenen, raadsmannen en 
belangrijke geërfden. 

Sint Michielsgestel 1663/7 juncto ampliatie 1663 reserveert alle dienstreizen voor de dros-
saard, met bijvoeging van een of meer door de drossaard en regeerders in overleg met de 
geërfden te benoemen daartoe geschikte personen.1581 14 Juncto ampliatie 1663 eist voor 
de procuratie voor een bezending instemming van drossaard, schepenen en geërfden. As-
ten 1666/9 spreekt slechts in algemene zin over een te verstrekken mandaat en onderkent 
reizen met verschillende bestemmingen (binnen en buiten het kwartier en naar Den 
Haag en plaatsen met vergelijkbare afstand). Breugel 1668/8 verbiedt in verband met veel-
al onnodig gemaakte kosten buitengewone bezendingen, tenzij deze noodzakelijk zijn 
(met kostenverhaal op de overtreders).  Breugel 1671/10 specificeert voor bezendingen de 
instemming van de regeerders en tenminste het merendeel van de achtmannen. Drunen 
1679/2-4 leggen voor de drossaard en de secretaris tarieven vast voor toegestane dienst-
reizen naar verschillende bestemmingen. Waalwijk 1681/12 schrijft voor buitengewone 
bezendingen naar Den Haag en elders de instemming van schepenen, borgemeesters 
en achtmannen voor. In geval de laatsten in verband met de vereiste spoed niet kunnen 
worden geraadpleegd, dienen zij zo snel mogelijk door de borgemeesters en schepenen 
over de verleende instemming te worden geïnformeerd. In Waalwijk 1682 keert deze be-
paling niet terug.  

Heesch 1691/17 juncto 15 grijpt voor bezendingen naar Den Haag terug op de eerde-
re ‘staatse’ dorpsreglementen, in het bijzonder Veghel 1662: deze vereisen het fiat van 
de regeerders, zesmannen en belangrijkste geërfden.1582 Voor dienstreizen naar ’s-Herto-
genbosch en Oss (23) wordt slechts gesproken over een “behoorlijke commissie”. Hilva-
renbeek 1699/1700/40 vordert voor alle bezendingen, met een voorkeur voor unanimiteit, 
een besluit van tenminste driekwart van de regeerders, die allen de procuratie onderte-
kenen. Oss 1700/20 neemt dit inhoudelijk over, maar acht twee derde aan stemmen vol-
doende. Moergestel 1713/1 hanteert dezelfde norm en stelt bij overtreding, dat alle kosten 
ten laste van de overtreder zijn.1583 52 beperkt elke deputatie tot één persoon, tenzij in 

1581  Voor de vergoeding wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen adellijke en andere (regeerders en 
niet-regeerders) personen uit de gemeenten. 
1582  Het doel van die “sollicitatien” is het voorkomen van “swarigheden” of verkrijgen van voordelen voor 
de gemeente.
1583  De “sollicitatien” worden nader omschreven als: “tot ontlastinge, remissien, atterminatien en sur-
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zeer belangrijke aangelegenheden. Asten 1719/3 vergt voor elke bezending de instemming 
van de schepenen, een samenstelling van niet meer dan twee personen en na afloop een 
desnoods te notuleren rapportage van de gedeputeerden aan tenminste een meerder-
heid van de schepenen. De kosten van bezendingen op eigen gezag komen (14) ten laste 
van betrokkenen. Oisterwijk 1721/1 neemt de regeling van Moergestel 1713/1 geheel over 
en voegt daaraan (48) een verplichting tot rapportage en inlevering van de desbetreffen-
de documenten ter deponering in de secretarie of archiefkom toe. Nieuwkuijk 1726/16 
spreekt slechts in het kader van een vergoedingsregeling over dienstreizen van drost, 
schepenen, borgemeesters en secretaris op basis van een daartoe verleende opdracht. Til-
burg 1732/22 en 27 bekennen zich ook tot Moergestel 1713/1 en 52. 

Eersel, Duizel en Steensel 1767 laat ook op dit punt weer ontwikkelingen in de regel-
geving zien. 19 Verbiedt een dienstreis op straffe van royement van de declaratie in de 
rekening, indien het doel ook per brief kan worden bereikt.1584 Voor bezendingen geldt 
(17) een opdrachtverlening door de regeerders; mits een meerderheid van hen daarmee 
instemt kan ook de secretaris “als eenige meerdere kundigheyd van zommige zaaken 
hebbende” worden afgevaardigd. Het aantal personen per opdracht is ten hoogste twee. 
Voor verzoeken aan de Haagse overheid om een octrooi voor het aangaan van processen, 
leningen en de verkoop van nieuwe erven eist 14 een twee derde meerderheid der regen-
ten en adviserend overleg met de geërfden. Bij overtreding is het gedane verzoek nietig 
en zijn de kosten voor de overtreder. 

Een specifieke bezending betreft die naar de bijeenkomsten (dagvaarten genoemd) van 
de kwartiers- en plattelandsvergadering.1585 Daarvoor gelden afzonderlijke regels, die ook 
het belang van deze bijeenkomsten weerspiegelen..

Boxtel 1657/13 kent een deputatie van twee personen: de drossaard (bij diens verlet 
een schepen) en een borgemeester, tenzij naar het oordeel van de drossaard, schepenen 
en borgemeesters de agenda van de vergadering een uitgebreidere afvaardiging vereist. 
1661/12 en 1665/14 vervangen die flexibele uitbreiding door een vaste in de persoon van 
een auditeur van de rekeningen. Moergestel 1658/17 beperkt de deputatie tot één persoon 
uit de regering (de drossaard, een schepen of een borgemeester), tenzij de agenda meer 
personen vordert. 

cheantien als andersints ten voordeele ofte tot voorcominge en weeringe van schaden en nadeel” van de ge-
meente en haar geërfden en ingezetenen. 
1584  Dit verbod geldt in het bijzonder voor remarques van de Leen- en Tolkamer, waarvoor een afzon-
derlijke bezwaarregeling geldt. Zie 3.3.10. Op het verbod bestaan de volgende uitzonderingen: als de adres-
saat mondelinge (aanvullende) inlichtingen of toelichting behoeft dan wel de regenten belangrijke vragen, 
die toelichting behoeven, voor de dorpsadvocaat hebben, kan één persoon, doch niet de schout of secretaris 
worden afgevaardigd. De secretaris dient wel “ter versterking van het Geheugen van den Gecommitteerden” 
en voor een beter begrip van de advocaat die vragen op schrift te stellen.  
1585  Zie over beide vergaderingen 1.3.3.5 en 1.3.3.7.
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Veghel 1662/23 huldigt het zelfde principe: afgevaardigd wordt één persoon, twee als 
belangrijke zaken dit vorderen. Ook dient men er voor te zorgen, dat de agenda te voren 
bekend wordt gemaakt, zodat de  gemachtigden een steminstructie kan worden gegeven. 
Deze formulering wordt de norm voor volgende reglementen: Eersel, Duizel en Steensel 
1662/51, Oirschot 1662/29 en 1664/19, Bergeijk 1663/24 (met de toevoeging, dat de voor-
malige paapse schouten of secretarissen niet mogen worden afgevaardigd),  Hoogeloon 
1663/29 (met eenzelfde toevoeging), Nistelrode 1663/41 (met de toevoeging dat het verbod 
jegens de toenmalige paapse schouten en secretarissen niet alleen voor deze commissie, 
maar ook voor alle andere geldt) en Maren 1664/40. Loon op Zand 1685/7 en 1686/7 zen-
den in principe een borgemeester naar de kwartiervergadering of secundair iemand an-
ders, die ook de drossaard kan zijn. Van elke bijeenkomst wordt door de afgevaardigde 
een schriftelijk verslag van het verhandelde en de genomen besluiten gemaakt en mon-
deling verslag tijdens de eerstvolgende vergadering van de drossaard en schepenen ge-
daan. Breugel 1668/10-11 beperkt de delegatie tot ten hoogste één persoon. De regent die 
zonder mandaat toch gaat, verbeurt het dubbel van de vergoeding, die hij anders van de 
gemeente had kunnen krijgen en is ook aansprakelijk voor de schade die de gemeente 
door zijn gedrag lijdt.

Heesch 1691/25 volgt de formule van Veghel 1662/23, maar spreekt niet over een stem-
instructie. Boxtel 1692/9-10 vaardigen, overigens alleen sprekend over de kwartierverga-
dering, nog steeds (zie hierboven) de drossaard als eerste gecommitteerde af, maar nu 
vergezeld door een bij meerderheid van schepenen aan te wijzen geschikte persoon of 
personen. De commissie bevat ook een steminstructie. De afgevaardigden brengen di-
rect na terugkomst aan hun opdrachtgevers verslag uit onder overhandiging van een 
kopie van de op de punten uit hun steminstructie genomen besluiten. Hilvarenbeek 
1699/1700/41 bevat de standaardformulering ten aanzien van het aantal te mandateren 
personen en de steminstructie, maar gebiedt de afgevaardigden niet in te stemmen met 
zaken, die niet in de oproepingsbrief zijn vermeld en de gemeenschap kunnen belasten. 
Oss 1700/21 neemt deze bepaling over, maar verbiedt in te stemmen met niet-geagendeer-
de onderwerpen als deze de gemeente tot  betaling van f 25 of meer verplichten. Haaren 
1703/26 benoemt in het kader van de vergoeding alleen de kwartiervergadering als zo-
danig. Moergestel 1713/52 heeft weer de standaardformulering, maar gebiedt de gedepu-
teerden om over niet-geagendeerde voorstellen te stemmen, maar die slechts “over (te) 
neemen”, lees: mee te nemen, zodat daarover eerst in het plaatselijk bestuur kan worden 
beraadslaagd. Asten 1719/3 rangschikt de dagvaarten naar de kwartiers- en plattelandsver-
gadering onder de regeling van alle bezendingen: elke bezending vereist de instemming 
van de schepenen, bestaat uit niet meer dan twee personen, terwijl de gedeputeerden na 
afloop aan tenminste een meerderheid van de schepenen een desnoods te notuleren ver-
slag uit te brengen. 

Oisterwijk 1721/47 neemt zonder voorbehoud ten aanzien van niet-geagendeerde on-
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derwerpen de regeling van Moergestel 1713/52 over. Een bezending vereist het fiat van 
ten minste twee derde van de regenten. Na afloop wordt rapport gedaan en worden de 
desbetreffende stukken ter secretarie of in de kom gedeponeerd. Ook Tilburg 1732/27 
neemt onverkort Moergestel 1713/52 over en gelast de gedeputeerden naar de kwartierver-
gadering, zich te gedragen naar het reglement op die vergaderingen van 1714. Het laat-
ste reglement, Eersel, Duizel en Steensel 1767/17 beperkt zich tot een aantal van één, ten 
hoogste twee gedeputeerden en gebiedt ook hen zich naar het reglement van 1714 te ge-
dragen. Over een steminstructie wordt niet gesproken. 

7.4.6 Het gunstig stemmen van derden
Het onthalen of anderszins gunstig stemmen van autoriteiten of andere personen, die 
voor een plaatselijk bestuur dan wel plaatselijke gemeenschap het verschil kunnen ma-
ken - het fenomeen van de verteringen en vereringen -, is een verschijnsel, dat al vroeg 
in dorpsreglementen wordt onderkend, bestreden of gereguleerd.1586 Ook op dit punt 
vertonen de verschillende regelingen een gevarieerd beeld.

Oisterwijk 1609/2 bindt het doen van “merckelijcke” giften door stadhouder en schepe-
nen aan de instemming van de raadsmannen, kerk- en armmeesters, dekens en zege-
laars van het wollenambacht en van enkele van de belangrijkste inwoners, daartoe door 
schout en schepenen op te roepen. Hilvarenbeek 1627/19, nadien bevestigd in 1649 en 
1657, verbiedt de borgemeesters om zonder instemming van de regenten “schenkagien” 
van meer dan f 7 tot 8 te doen. In spoedeisende zaken als oorlogsdreiging en -omstan-
digheden mogen  zij, vergezeld van enkele regenten, giften aan derden doen tot een om-
vang, die ter plaatse door die regenten wordt toegestaan. Deze giften dienen wel direct, 
onder ede op vermaning van de drossaard, bij de boekhouder te worden gemeld, die 
boekstaaft aan wie, waarom en tot welk bedrag giften zijn gedaan. Boxtel 1634/1-3 staat 
beschenken alleen toe met de instemming van de drossaard, schepenen en borgemees-
ters. In het ruiterboek worden dag, datum en begiftigde personen en door wie de gift is 
gefiatteerd geregistreerd. Slechts twee regeerders mogen de gift overhandigen, die nader-
hand bij eed verklaren, dat zij dit daadwerkelijk hebben gedaan. De persoon, die de gift 
heeft voorgesteld, mag aan het overleg daarover noch bij de overhandiging ervan aanwe-
zig zijn. Moergestel 1658/25 verbiedt iedereen om bij gelegenheid van de benoeming van 
de borgemeesters giften aan te nemen of te eisen. Tot wie, liever tot welke functionaris-
sen dit verbod zich specifiek richt, wordt bekend verondersteld, want niet gespecificeerd.  

Sint Oedenrode 1660/10 juncto ampliatie 1661 staat alleen vereringen en verteringen ten 

1586  Zie over dit fenomeen ook: Bosman, Van den Oord en Vos, ‘Beschenken of besteken?’, 206-213. Cöp, 
Het spel van de macht, 159 constateert mede aan de hand van deze publicatie, dat het beschenken min of 
meer tot een geïnstitutionaliseerd proces is geworden. 

PS_LL_def.indd   657 19-11-20   13:16



658

laste van de gemeenschapsgelden toe als het om aangelegenheden en aan personen in 
het belang van de gemeenschap is. Om de uitgaven in rekening te mogen brengen, is de 
toestemming van de gecommitteerden van de vijf hoeken en van de buitengeërfden te 
’s-Hertogenbosch vereist. Breugel 1660/8 verbiedt verteringen en vereringen ten laste van 
de ingezetenen zonder fiat van de Bossche buitengeërfden, omdat die uitgaven vooral in 
hun nadeel zijn. Daarbij  refereert het aan niet verder aangeduide voorschriften (plak-
katen) van de Staten Generaal, die dergelijke uitgaven zouden verbieden. Hilvarenbeek 
1661/13 kiest met een vereiste instemming van de schepenen en de gecommitteerden voor 
de formule van Sint Oedenrode 1660/10. Vooral de gecommitteerden worden in dezen ge-
maand tot wijsheid en discretie. Schijndel 1662/6 en Veghel 1662/8 verbieden, met een be-
roep op de zelfde plakkaten als in Breugel 1660/8, kort en goed alle ver(t)eringen. Ook 
Eersel, Duizel en Steensel 1662/28 hanteert een absoluut verbod, maar voegt daaraan toe 
dat hij, die dit desondanks toch doet, zelf de kosten ervan draagt. In 43 wordt dit zelfs in 
strengere bewoordingen herhaald.1587 Oirschot 162/24 en 1664/14 kennen slechts een ab-
soluut verbod. Bergeijk 1663/20 en Hoogeloon 1663/18 volgen dit. Nistelrode 1663/22 kent 
tevens de boetebepaling van Eersel c.a. 1662/28. Ook Maren 1664/23 neemt dit over, maar 
introduceert ook een hardheidsclausule. De persoonlijke boete vervalt, als schepenen en 
raadsmannen tezamen alsnog tot het oordeel komen, dat de uitgave tot bijzonder voor-
deel van de gemeente is geweest. In dat geval mag deze op basis van een door hen onder-
tekende akte alsnog ten laste van de dorpsrekening worden gebracht.  

Waalwijk 1681/13 staat in beginsel het beschenken toe, maar vordert bij bedragen van 
meer dan f 25 de instemming van de schepenen, borgemeesters en achtmannen. Heesch 
1691/9 kent met referentie aan niet gespecificeerde plakkaten ook een algemeen verbod; 
indien dienaangaande uitgaven toch in de rekeningen zijn opgenomen, dienen de des-
betreffende posten te worden geroyeerd en ten laste van de rendant van die rekening te 
worden gebracht. Hilvarenbeek 1699/1700/12 verbiedt het onthalen en beschenken van 
derden, tenzij met voorafgaande instemming van de regenten in zaken of aan personen 
die tot voordeel van gemeente strekken. Moergestel 1713/40 staat giften in de vorm van 
onthaal, geschenken, recognities en betaling van correspondentiegelden toe, mits twee-
de derde van de regeerders hierin toestemt. De desbetreffende ordonnantie moet de re-
den van die giften vermelden. Oisterwijk 1721/23 neemt dit over, maar eist een unanieme 
beslissing van de regeerders en gecommitteerden. Tilburg 1732/21 kent ook een algemeen 
verbod op giften en een royement uit de desbetreffende rekening van toch desbetref-
fende uitgaven als uitgangspunt, maar maakt een uitzondering ten aanzien van recogni-
ties met een ongestoorde praktijk van 30 jaar.1588 Voor betalingen is een ordonnantie van 

1587  Dit artikel verbiedt ter bevordering van het algemeen belang van de gemeente en het voorkomen van 
“alle vuyle mesuagien” elke vorm van direct of indirect onthaal van derden, wie deze ook zijn. De sanctie is 
gelijk aan die van 28. 
1588  Opmerkelijk is, dat deze termijn vijf jaar langer is dan de norm van een 25-jarige praktijk, zoals deze 
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schepenen vereist.1589 Het laatste reglement, Eersel, Duizel en Steensel 1767, ontbeert een 
afzonderlijke bepaling over het doen van geschenken. Wel erkent het (27 juncto 37) on-
der gelijke restrictie als in Tilburg 1732/21 de betaling van recognities. 

7.4.7 De zorg voor de armen en de vestiging van vreemdelingen
De zorg voor de armen ligt primair bij hun geboorteplaats. Armmeesters beheren de 
plaatselijke armenkas, waaruit aan behoeftigen verstrekkingen worden gedaan of bekos-
tigd.1590 

Om het geboortebeginsel bij deze zorg  veilig te stellen wordt bij vestiging van vreem-
delingen door de nieuwe gemeente doorgaans de garantie geëist, dat zij niet ten laste 
van de tafel van de heilige geest of armentafel zullen komen. Ieder gemeente stelt daarbij 
haar eigen specifieke eisen. Deze voorschriften vinden ook hun weg naar de dorpsregle-
menten. Na 1648 verschuift de regelgeving langzaam naar Den Haag. In 1685 geven de 
Staten Generaal een eerste algemene voorziening: bij vestiging dienen nieuwe inwoners 
een borg van f 100 te stellen. Niettemin blijven gemeenten ook hogere borgstellingen 
eisen. In 1717-1720 vernieuwen de Staten deze resolutie voor onderscheidenlijk de kwar-
tieren Kempenland, Peelland en Maasland en Oisterwijk, in 1731 (met een aanvulling 
uitleg in 1732 en een toevoeging in 1735)1591 gevolgd door een meer genuanceerd “generaal 
reglement” voor geheel Staats Brabant. Na vertrek zonder akte van indemniteit is het 
bestuur van de geboorte- of woonplaats na verloop van één jaar en zes weken niet meer 
verplicht om de vertrokkenen de “officien van Barmhertigheid” te verlenen; een plaats is 
niet verplicht om iemand, die minder dan f 200 gegoed is op te nemen, tenzij deze kan 
aantonen, dat hij van onbesproken gedrag is en beschikt over een akte van indemniteit 
(ook akte van cautie of borgbrief genoemd) tot f 300; na één jaar en dag kan het bestuur 
van de plaats van vestiging deze borgstelling niet meer vorderen. Verder wordt het ver-
huren van woonruimte verboden als de huurders niet over de vereiste verklaringen be-
schikken. In 1734 en 1763 wordt deze regeling genuanceerd met een tijdelijke vrijstelling 
voor jonge en ongehuwde personen, die zich voor hun kostwinning elders vestigen.1592

sedert 1727 geldt bij de toetsing van de rekeningen op dit soort uitgaven door de Leen- en Tolkamer. Ver-
gelijk 3.3.10.2. Tilburg 1732/21 verwijst in dit verband ook naar 14, waarin eenzelfde afwijking van vijf jaar 
voorkomt.
1589  De vereisten, waaraan zo’n ordonnantie moet voldoen, zijn in 14 vermeld. 
1590  Zie voor hun benoeming 2.4.8 en 5.4.2.1.9.
1591  De uitleg (1732) heeft betrekking op het onder dorpsbesturen in het kwartier van Oisterwijk gerezen 
discussiepunt over de vraag of de termijn van “een jaar en zes weken” vanaf het vaststellen van de resolutie 
van 1731 geldt dan wel met terugwerkende kracht zou kunnen worden toegepast. De Staten Generaal beslui-
ten voor het eerste. De toevoeging (1735) verklaart de bij illegale verhuur gestelde boete paraat executabel. 
Zie voor de resoluties van (7 september) 1731, de uitleg van ( 11 oktober) 1732 en de toevoeging van (27 ok-
tober) 1735: GPB 6, 482-483, 488-489 en 508-509.
1592  Voor de resoluties van de Staten Generaal van (12 februari) 1734 en (28 oktober) 1763: GPB 6, 498-
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Het enige dorpsreglement dat zich over de procedure tot de uitdeling of “speijdinge” 
van graan aan de armen uitlaat is dat van Boxtel 1657/20, nadien bevestigd in 1661/19a en 
1665/21. Het gaat daarbij vooral om een interne controle op die uitdeling door de daarbij 
betrokken functionarissen. Niet in het reglement van 1657, maar wel in die van 1661/19b 
en 1665/22 wordt bepaald, dat niemand zich in de baronie mag vestigen zonder borg van 
f 300 te stellen, dat hij noch zijn kinderen ten laste van de armentafel zullen komen.

Hilvarenbeek 1661/39 eist een borg van f 300, bij gebreke waarvan degene, die nieuwe 
inwoners  toelaat of woonruimte ter beschikking stelt, aansprakelijk is voor hun eventu-
eel onderhoud. Schijndel 1662/34-35 nemen deze regeling, overigens zonder concreet be-
drag van de borgstelling, over. Oirschot 1662/38 en 1664 II/28 kennen alleen een verplichte 
borgstelling tot f 300. 

Het duurt vervolgens tot Hilvarenbeek 1699/1700/24, voordat in een reglement weer een 
soortgelijke bepaling wordt opgenomen. Deze eist een borgbrief van de vorige woon-
plaats voor de betrokken personen en voor de helft van hun kinderen dan wel een borg-
stelling van f 300. Deze bepaling gaat, behoudens de toegevoegde modificatie, terug op 
Hilvarenbeek 1661/39. Oisterwijk 1721/55-56 eist weer alleen een borgstelling van f 300, ter-
wijl ingezetenen op straffe van f 25 nieuwe inwoners geen woonruimte mogen verhuren 
dan aleer hen die borgstelling is gebleken.1593 In 57 wordt de inwoners, op straffe van zelf 
voor hen onderhoudsplichtig te worden, ook verboden zwangere ongehuwde vrouwen, 
die niet in staat zijn om na de geboorte zelf hun kind te onderhouden, te huisvesten of 
te laten logeren. Nieuwkuijk 1726/25-26 eist een binnen zes weken in te leveren borgstel-
ling van f 300, bij gebreke waarvan men uit de heerlijkheid dient te vertrekken; ook hier 
geldt een verbod tot verhuur zonder gebleken borgstelling.  

Tilburg 1732/59-61 bevat een uitgebreide voorziening omtrent het vestigingsbeleid, 
maar deze gaat in alles direct terug op het dan recente generaal reglement van de Staten 
Generaal van 1731. Hetzelfde geldt voor Eersel, Duizel en Steensel 1767/68-69, met dien 
verstande dat de resoluties van de Staten Generaal sedertdien ook daarbij zijn inbegre-
pen. De pendant hiervan ligt in 67, dat de algemene Haagse regelgeving samenvat over 
de verstrekking van borgbrieven bij vertrek uit een van deze dorpen. 

7.4.8 Het beheer van geld en goed van de kerk en de armen 
In de dorpsreglementen komen, op drie over de gehele ‘staatse’ periode verspreide uit-
zondering na, geen voorschriften voor ten aanzien van de taakvervulling van de kerk- en 
armmeesters. 

499 en 9, 259-260. Voor een schets van de ontwikkeling van de regelgeving op dit beleidsterrein ook 3.3.1.  
1593  Hierbij wordt verwezen naar de volgende al vigerende plaatselijke voorzieningen: een publicatie van 
6 april 1686 en vernieuwing daarvan van 14 januari 1691, waarbij is aangetekend dat deze in hun geheel bin-
nen de resolutie van 25 maart 1720 (de resolutie waarbij de Staten Generaal hun regeling voor de Meierij van 
1685 voor het kwartier van Oisterwijk vernieuwen) blijven.  
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Boxtel 1657/19, bevestigd in 1661/19 en 1665/20, bepaalt dat de kerk- en armmeesters zon-
der instemming van de drossaard en schepenen geen nieuw investeringen (“nieuwe 
werken”) mogen aanbesteden. 1657/21 Verbiedt hen complementair ook om zonder na-
drukkelijke toestemming van de heer goederen van kerk of armen te verkopen, te bele-
nen of te verpanden. In 1661/20 (de door de Raad  van Brabant vastgestelde versie) wordt 
hetzelfde verboden, maar is het toestemmingsvereiste vervangen door een octrooi van 
die Raad; de door de Staten Generaal vastgestelde versie 1665/23 maakt daarvan slechts 
een “behoorlijk octroij”, maar laat de desbetreffende autoriteit in het midden. 

Oisterwijk 1721/58-59 geeft aanwijzingen voor de registratie en het regelmatige incasso 
van de op de naam van de armentafel staande inkomsten van huursommen, renten en 
cijnzen door de provisor (beheerder) van de armentafel. Die registratie is voor de secre-
taris leidraad voor het inboeken van de ontvangsten en het schrijven van de desbetref-
fende rekening. De secretaris stelt de provisor tevens een register met alle inkomsten, 
verpachte hoeven, akker- en weiland ter beschikking. 61 Verbiedt de opzegging van uit-
staande leningen zonder fiat van de regeerders; de aflossing van uitstaande leningen door 
derden aan de armentafel geschiedt door schepenen en de gecommitteerden, waarna de 
afgeloste som tegen de hoogs mogelijke rente bij voorkeur wordt geherinvesteerd in le-
ningen aan dorpen. 

Eersel, Duizel en Steensel 1767/70 herinnert aan het Haagse voorschrift van 1764, dat 
de regenten of kerkmeesters op straffe van nietigheid zonder fiat van de Raad van State 
geen onroerend goed, obligaties of rentebrieven van de kerk of armentafel mogen ver-
vreemden.1594  

 
Door middel van het afhoren en sluiten van hun rekeningen, staan de kerk- en arm-
meesters onder periodieke, zij het repressieve publieke controle voor het beheer van de 
hen toevertrouwde gelden. Zie daarover elders.1595  

7.4.9 Het beheer, het gebruik en de opbrengst van de gemeint
Het gebruik van de gemeint, een samenvattend begrip voor de ongecultiveerde gron-
den, is vanaf de dertiende eeuw door het bevoegde gezag, de hertog of een plaatselijke 
(half )heer, tegen een uitgiftesom (het voorlijf ) in (eeuwigdurend) gebruik gegeven aan 
de inwoners van een plaats, van meer dan een plaats of een deel van een plaats. Als te-
genprestatie geldt een jaarlijkse cijns. Zonder toestemming vooraf is vervreemding van 
delen van de gemeint niet toegestaan.1596

1594  In de wijze van de aanvraag van dit fiat schuilt een aspect van kostenbesparing: daarvoor is geen for-
meel rekest, maar slechts een (eenvoudige) missive vereist. 
1595  Zie 2.4.7, 2.4.8 en 7.3.6.
1596  Zie: Van Asseldonk, De Meierij,159-177, 181-204 en passim; Vera, Gemene gronden, passim;  Van Za-
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Vera heeft er op gewezen, dat in de dorpsreglementen bepalingen voorkomen, die de 
gemene gronden raken, hetzij door aanwijzingen voor functionarissen, hetzij door be-
palingen inzake verkoop, verhuur, ontginning, heffingen voor het gebruik enzovoorts.1597 
Hij licht dit toe met voorbeelden uit de reglementen van Oirschot 1662 en 1664, Hilva-
renbeek 1661 en 1700 en Loon op Zand 1686. Hierna wordt dit in verschillende categorieën 
nader uitgewerkt. 

Hilvarenbeek 1627/1649/1657/18 stelt, dat van de gemene gronden geen nieuwe percelen 
meer worden verkocht dan wel heide en turf geëxploiteerd dan na voorafgaande behoor-
lijke bekendmaking en “kerckgeboden” en alleen aan de hoogste bieder voor enkel de 
plekken die tevoren door ten minste het merendeel van de regenten wordt aangewezen. 
De opbrengst van verkoop en exploitatie dient door de borgemeesters in hun rekening te 
worden verantwoord. Loon op Zand 1655/10 spreekt in het kader van de onkostenvergoe-
ding over de procedure van de uitgifte van nieuwe erven ten behoeve van de belasting-
aanslag: de opmeting van de percelen geschiedt ten overstaan van daartoe aangestelde 
zetters en de secretaris of zijn plaatsvervanger.1598 

Oirschot 1654/18, opgenomen in een reglement van de Staten Generaal dat een decen-
nialange vete tussen de regeerders en de schatheffers beslecht en voorzieningen treft ter 
oplossing van een daaruit voortgevloeide schuldenlast, geeft de plaatselijke regeerders 
verlof om zich “tot verval (van die) lasten” tot de State te wenden met het verzoek om 
“eenige van hare goederen ende gemeijnte te mogen vercoopen”.1599

Sint Oedenrode 1660/19 verbindt de verkoop van nieuwe percelen aan de toestemming 
van de geërfden en een openbare veiling.1600 Ook gebiedt het verantwoording in de bor-
gemeestersrekening van de geldelijke opbrengst uit de exploitatie (verkoop van turf, 
hout enzovoorts). In 32 gebiedt het de gezworenen van zowel de grauwe als groene ge-
meint genoegen te nemen met de inkosten van hun boeten en verbiedt hen om kosten 
ten laste van de gemeenschap te declareren.1601

Hilvarenbeek 1661/21 eist toestemming van de schepenen en gecommitteerden voor de 

linge-Spooren, Gemeint en gemeenschap, passim.
1597  Vera, Gemene gronden, 384-385. 
1598  1685/11 en 1686/11 bevatten een gelijke bepaling, met dien verstaande dat daarin ook de aanwezigheid 
van de rentmeester van de heer of diens gemachtigde wordt vermeld.
1599  De Staten verbinden daaraan de voorwaarden, dat bij dat verzoek een “caerte figuratijff ” en een staat 
van met die verkoop te betalen schulden en lasten worden geleverd. Zie over deze verkoop nader 9.2.18.
1600  Ook dient tevoren met de raad en rentmeester-generaal der domeinen en de leenmannen in plaats 
van een vergoeding op declaratiebasis een vaste prijs voor hun bemoeienis in dezen te worden overeengeko-
men; de hierbij vanuit Sint Oedenrode betrokkenen kunnen niets declareren.
1601  De grauwe gemeint is, aldus Mommers,St. Oedenrode, 13, is vernoemd naar de kleur van de “heivlak-
ten, waaruit zij bestond”. 
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verkoop van turf en heiplaggen op de voorhoofden van de gemeint.1602 Voor de verkoop 
van vroenten (24) en de verantwoording van de inkomsten uit de exploitatie (31) geldt 
een aan Sint Oedenrode 1660/19 gelijksoortige verplichting. Voor die inkomsten bepaalt 
Veghel 1662/32 hetzelfde, dit echter met een vanuit die bepaling niet direct te verklaren 
toevoeging.1603 Eersel, Duizel en Steensel 1662/37 eist bij perceelverkoop niet alleen de vol-
ledige overeenstemming tussen de betrokken bestuursgremia ter plaatse, maar als eerste 
ook een octrooi van de hoge Haagse overheid. Ook kostenbewaking is voorschrift. De 
exploitatie-opbrengst dient (38) door de borgemeesters te worden geïnd en verantwoord. 

De invordering van de dorpsinkomsten is in Oirschot sedert 1483 per gehucht geor-
ganiseerd. De acht gehuchten benoemen ieder een schatheffer, die tezamen een bor-
gemeester aanstellen.1604 Dienovereenkomstig stellen Oirschot 1662/16 en 1664/8 dat de 
schatheffers, ieder voor zijn gehucht, het incasso verrichten van de opbrengst van de 
gemene gronden, dat vervolgens ter verantwoording in diens rekening aan de borge-
meester wordt afgedragen. De verkoop van percelen vergt (30/20) niet alleen eenparige 
overeenstemming tussen de regeerders, maar ook, zo veel als doenlijk, instemming van 
de geërfden.  De exploitatie van de gemene gronden in de vorm van de verkoop van pro-
ducten (turf, hout, heiplaggen) (40/30) vordert alleen het fiat van de voltallige regering. 
Voor de verkoop van percelen conformeert Nistelrode 1663/30 zich aan Eersel c.a. 1662/37, 
derhalve met inbegrip van een octrooi van de hoge overheid. De borgemeesters zijn be-
last (43) met de verantwoording van de exploitatie-opbrengst van de gemene gronden. 
Heesch 1691/36 kent ook deze verantwoordingsplicht van de borgemeesters.1605  

Hilvarenbeek 1699/1700/47-48 eist hetzelfde ten aanzien van de exploitatie-opbrengst; 
de verkoop of verhuur van percelen vereist het eenparige fiat van de regenten en, zo veel 
als mogelijk is, ook de instemming van de geërfden. Oisterwijk 1721/37 neemt hiervan 
alleen het eerste onverkort over. De verkoop van percelen vergt slechts instemming van 
twee derde van de leden der plaatselijke  regering. 

Eersel, Duizel en Steensel 1767/14 vordert voor de verkoop van nieuwe erven het octrooi 
van de Staten Generaal, voor het verzoek daartoe de instemming van twee derde meer-
derheid van de regeerders. In 20 - het zij hier bij wijze van uitbreiding van het thema van 
deze paragraaf vermeld - introduceert het in meer algemene zin het onderhouden van 

1602  Voorhoofd: het niet-doorgreppeld gedeelte van een stuk land dat doorloopt langs het hoofd van de 
verschillende akkers. Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal (1995), S-Z, 3454.
1603  Aan dit artikel is toegevoegd, dat alle eerdere reglementen, ordonnanties, statuten en gewoonten in 
stand blijven, voor zover zij niet “in dese” zijn gewijzigd. Zie over deze als een afzonderlijke bepaling te be-
schouwen toevoeging 8.5.6, vergelijk ook Tabel 22a.
1604  Zie 9.2.18.
1605  Ook aan dit artikel is à la Veghel 1662/32 (zie hiervoor) de bepaling, dat alle eerdere reglementen, or-
donnanties, statuten en gewoonten, voor zo ver die door het reglement niet zijn veranderd, toegevoegd. Zie 
daarover verder 8.6.8. 
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het Pootreglement van 1696, vernieuwd in 1714. Voor de drie dorpen betekent dit, dat te 
Eersel twee en te Duizel en Steensel ieder een kwekerij bestaat, waar een door de regen-
ten te bepalen hoeveelheid eiken, beuken en berken wordt gekweekt voor de beplanting 
van de gemeint en de voorhoofden van particulieren, die deze tegen vastgestelde prijzen 
kunnen verkrijgen. Ter uitvoering dienen  pootmeesters te worden benoemd. De be-
planting geschiedt volgens de in 1764 aan Eersel c.s. verleende Pootkaart.1606 Ook wordt 
herinnerd aan de verplichting uit het Pootreglement om over de heide en gemeint zo 
veel als mogelijk rechte wegen vanuit de drie dorpen naar de naastgelegen plaatsen aan te 
leggen en te onderhouden volgens de dienaangaande voorschriften. Bij aanleg en onder-
houd worden onder leiding van de kapitein of rotmeester de rotten vanuit de gehuch-
ten ingeschakeld. Gebrek aan onderhoud wordt op de kapiteins verhaald, die dit mogen 
doorberekenen naar degenen uit het rot die hun taak in dezen hebben verwaarloosd. 

7.4.10 De droge en natte schouw 
De periodieke inspectie van de staat van de wegen en wateren komt in de dorpsregle-
menten door de bank genomen betrekkelijk weinig voor. Normen (met inbegrip van 
boetes) voor deze inspectie worden nimmer gesteld. De regelgeving in de dorpsregle-
menten beperkt zich tot het aangeven van competenties en de vaststelling van de ver-
goeding van de schouwers.1607 

Oisterwijk 1609/4 spreekt over de “beleijdinge van rivieren, straeten ende herbaenen”, waar-
van de helft van de boetes, die de gemeente toekomt, in de borgemeestersrekening dienen 
te worden verantwoord.1608 Loon op Zand 1655/7 noemt slechts de schouw in het kader van 
een vergoedingsregeling voor de acterende schepenen en borgemeesters. Boxtel/165717, na-
dien bevestigd in 1661/16 en 1665/18, laat de schouw gebeuren onder leiding van de dros-
saard, die daartoe ook de dag bepaalt en twee gezworenen en twee schepenen oproept. 657/
ampliatie 4, nadien overgenomen in 1661/27 en 1665/30, schrijft voor, dat alle schouwers 
ten bewijze van hun aanwezigheid daarbij het proces verbaal ondertekenen en dat een ko-
pie daarvan aan de borgemeesters voor de uitbetaling van de vergoeding en bijvoeging bij 
de rekening wordt overhandigd. Moergestel 1658/21 onderscheidt naast een droge (wegen en 
stegen) en natte schouw (rivieren en waterlaten) de banschouwen, die, tevoren aangekon-
digd, “naer ouder gewoonte” door de drossaard en schepenen worden begaan.

Hilvarenbeek 1661/35 merkt slechts op, dat de onderrentmeesters en gecommitteerden 

1606  Zie over deze Pootkaart: C. Rijken, ‘Pootkaart van Eersel, Duisel en Steensel’, 86-88 respectievelijk 
19-21.  
1607  Zie over de schouw als zodanig onder meer Van Asseldonk, De Meierij, 200-203 en passim; Van Za-
linge-Spooren, Gemeint en gemeenschap, 398-401.
1608  ‘Beleyden’: het voeren van de schouw. Zie: Van Asseldonk, De Meierij, 198 en 200; Vera, Gemene 
gronden, 227.
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van de gehuchten bij het schouwen van de banheimels1609, wegen en waterlopen niet ho-
ger mogen beboeten dan als van ouds, in ieder geval meer dan dertig jaar gebruikelijk is 
geweest. Waalwijk 1663/3 laat de schouw op de gebruikelijke tijd geschieden door het ge-
bruikelijke aantal van ten hoogste vijf tot zes personen tegen de als van ouds gebruikelijke 
vergoeding. Maren 1664/39 vordert een schouw door dijkgraaf en heemraden precies over-
eenkomstig de bestaande regelgeving (“chaerte”) en boetes. Asten 1666/5 stelt voor de dros-
saard en de twee schepenen voor hun schouw alleen een beloning vast: voor de drossaard 
de opbrengst van de boetes, voor elke schepen 50 stuivers. Waalwijk 1681/19 ziet de schouw 
als een aangelegenheid van schepenen en borgemeesters, mits daaraan niet meer dan zeven 
personen deelnemen. Verder wordt, boven de boetes, een beloning voor elke deelnemer 
vastgesteld en voor het opstellen van het proces verbaal een vergoeding voor allen tezamen. 
Waalwijk 1682/4 vermindert de schouwers tot ten hoogste vijf tot zes personen “als van 
outs”. Loon op Zand 1685/15 en 1686/15 limiteert het schouwgezelschap, ook “als van ouds”, 
tot de drossaard, vier oudste schepenen, secretaris en vorster met als vergoeding alleen de 
schouwboetes. Volgens Oisterwijk 1721/46 mogen de officier, schepenen en borgemeesters 
tijdens de schouw een vastgesteld bedrag verteren. De secretaris noteert ten behoeve van de 
schout alle boetes, voor zover deze niet de raad en rentmeester- generaal toekomen.

In Nieuwkuijk 1726/9-13 wordt de schouw uitgevoerd door de drossaard en de borge-
meesters, daartoe bijgestaan door de secretaris. De schouw verloopt volgens een vast-
gesteld programma met vaste data. Alleen de schouw “op den Hoogen Dyck” en van 
de waterlopen geschiedt op een tijdstip naar verkiezing van de schouwers, mits iedere 
schouw drie zondagen tevoren bekend wordt gemaakt. De boete bedraagt zeven stuivers 
per overtreding ten behoeve van de officier en een dubbele als de reparatie moet worden 
aanbesteed. De bedragen voor verteringen tijdens de schouw worden gefixeerd. Verder 
zijn de ingezetenen verplicht bij te dragen aan het onderhoud van de straten.  

In Tilburg 1732/28 schouwt de drossaard in gezelschap van schepenen, secretaris, vor-
sters en gezworenen na vooroverleg met de schepenen jaarlijks op een door hem te 
bepalen tijdstip en na openbare geboden. Tekortkomingen worden op kosten van de 
overtreder aanbesteed. Per overtreding is de boete 30 stuivers voor de drossaard. Bij aan-
besteding geldt de dubbele boete. De verteringskosten worden gefixeerd (65). Het is te-
vens het laatste reglement, waarin de schouw aan de orde komt.

7.4.11 De uitgaven onder druk van oorlog en vergelijkbare buitengewone 
omstandigheden
In een beperkt aantal dorpsreglementen komen bepalingen over de verantwoording van 
door exogene oorzaken, in het bijzonder door oorlog of vergelijkbare buitengewone om-

1609  Banheimsel: hagen van hakhout, die de akkers omringen om het op de heide grazende vee uit de ak-
kers te houden en zo de onderlinge vrede tussen de buren te bewaren, zie: Vera, Gemene gronden, 46.
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standigheden, opgedrongen uitgaven voor. Dit geringe voorkomen wijst enerzijds op 
het uitzonderlijke karakter van deze bepalingen. Anderzijds laten zij, meer dan andere 
bepalingen, zien, dat dorpsreglementen als reglement procedureel (gemeten naar het 
moment van hun vaststelling) en inhoudelijk (bezien naar wat er feitelijk wordt bepaald) 
een actueel antwoord (proberen te) geven op vragen van hun tijd. 

In Oisterwijk 1609, het kort na de aanvang van het Twaalfjarig Bestand door een in de 
Meierij rondreizende commissie van de Brusselse Raad van Brabant vastgestelde regle-
ment, is de invloed van de oorlogsomstandigheden zichtbaar in een bepaling, die een 
stringente norm stelt aan het bij de gemeente declareren van de kosten (kosten van “te-
ringhe in herbergen”) van doortrekkend soldatenvolk. Die bepaling (6) maakt duidelijk, 
dat dergelijke kosten weliswaar ten laste van de gemeente komen, maar dat de procedure 
daartoe nadere regulering behoeft. Concreet verbiedt het om dergelijk kosten in de reke-
ning op te nemen, indien  deze niet op basis van een nota van de desbetreffende herber-
gier bij ordonnantie van schout en schepenen zijn goedgekeurd en nadat de herbergier 
bij eed heeft bevestigd, dat die nota baseert op waarheid en geen andere kosten behelst. 

Na afloop van het bestand en aanvang van het zogenoemde retorsietijdperk, is de mi-
litaire druk opnieuw onverminderd herkenbaar aanwezig. Hilvarenbeek 1627/22 en 25, 
nadien nog onverkort bevestigd in 1649 en 1657, gebiedt de herbergiers en iedereen de 
kosten voor de inkwartiering van soldaten als andere, waaronder die van vrachtdiensten, 
tijdig en volledig onder eed aan te geven aan de boekhouder. De maximale verstrekking 
aan soldaten wordt vastgesteld op daags drie en een halve  stuiver en een “pot Beecx bier” 
en bij een overnachting twee potten daarvan. Voor de gehuchten wordt in verband met 
de afstand naar de in het centrum wonende boekhouder de aangiftetermijn gesteld op 
drie dagen. Eerst na goedkeuring van de declaratie door schout en schepenen kan de 
boekhouder de desbetreffende borgemeester opdracht tot uitbetaling geven. Ook Box-
tel 1634/6 maakt declaraties ten laste van de gemeente voor de inlegering van soldaten 
slechts mogelijk na voorafgaande opdracht van de schout en schepenen, waarbij de de-
clarant op straffe van verval van zijn nota de gemaakte kosten door de secretaris in het 
ruiterboek dient te laten aantekenen onder opgave van dag, datum en ingekwartierde 
personen. 1610 

Breugel 1668/12 onderkent ook de druk van troepenbewegingen en inkwartiering op de 
financiën van het dorp en vooral, door te spreken over voorwendselen daarbij, het ken-
nelijke misbruik, dat bij het declareren van dienaangaande kosten wordt gemaakt. Het 
stelt dan ook paal en perk aan die kosten ten behoeve van officieren, ruiters en voetsol-

1610  De bepaling heeft overigens een ruimer regulerende strekking. Zij gebiedt een gelijke opdracht en 
opgave betreffende voor de gemeente uitgevoerde vrachtdiensten. Het wordt niet met zoveel woorden be-
vestigd, maar in combinatie met Hilvarenbeek 1627/22 is aannemelijk, dat het hier (vooral) om gerequireerde 
vrachtdiensten in het kader van oorlog en oorlogsomstandigheden gaat. 
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daten. De plaatselijke regering moet er op toezien, dat alleen militairen met een lastge-
ving van de Staat voor inkwartiering en vergoeding van kosten in aanmerking komen. 
Elke militair of de officier voor zijn gehele troep moet daarvoor tekenen onder opgave 
van naam, plaats van herkomst en bestemming, in wiens opdracht en tot welk bedrag zij 
ten laste van de gemeente kosten mogen declareren. Zonder dat heeft geen uitbetaling 
plaats; bij onduidelijkheid over de declaratie kunnen aanvullende vragen tot ophelde-
ring worden gesteld en kan zo nodig nader onderzoek worden verricht. 

In min of meer directe reactie op een tweetal plaatselijke voorvallen1611 stelt ook Waal-
wijk 1681 orde op zaken. 12 Eist voor alle bezendingen naar het leger of legeronderdelen 
de toestemming van schepenen, borgemeesters en achtmannen. In spoedeisende geval-
len behoeven de achtmannen vooraf niet te worden geraadpleegd, maar geldt jegens hen 
ten spoedigste een verantwoordingsplicht achteraf. 15 Verplicht tot het formuleren ten 
raadhuize en ten overstaan van de regeerders en achtmannen van de plaatselijke aanwij-
zing, wie welke militairen inkwartiert. Regeerders en achtmannen kunnen dit ook aan 
anderen mandateren. 31 Eist, dat in de dorpsrekening een afzonderlijk hoofdstuk over 
de uitgaven “ter saecke van den oorloch (die) de gemeente soude sijn opgedrongen”, zo-
als het verrichten van vrachtdiensten en de uitkoop van militaire inkwartiering en de 
Franse contributie. In Waalwijk 1682 komen deze bepalingen niet meer voor. Loon op 
Zand 1685/22 gewaagt van grote lasten naar aanleiding van de militaire inkwartiering en 
de opgelegde Franse contributie, ter delging waarvan met octrooi van de Staten Gene-
raal leningen zijn afgesloten. Voor de afbetaling hiervan wordt een jaarlijks hoofdgeld 
voor iedereen van zeventien jaar en ouder van f 1 vastgesteld. In Loon op Zand 1686/22 is 
deze bepaling vervangen door een die niet meer naar oorlog en oorlogsomstandigheden 
verwijst, maar naar vooral intern-bestuurlijke oorzaken van die leningen. 

In latere reglementen komen geen specifieke bepalingen over militaire aangelegenhe-
den meer voor. Relevante bepalingen over onder meer inkwartiering zijn opgenomen in 
het zogenoemde Marsreglement. In Eersel, Duizel en Steensel 1767/77 wordt aan dat regle-
ment van 1750 voor de doortocht van troepen integraal gerefereerd.1612 

7.4.12 De overige thema’s en aandachtspunten
In enkele reglementen komen nog andere dan de hiervoor beschreven thema’s en aan-
dachtspunten aan de orde. Het gaat daarbij steeds om incidentele vermeldingen. 

Breugel 1668 voorziet in verband met de schuldenlast van het dorp in een tweetal pun-
ten.1613 Het eerste betreft een aanpassing van de jaarlijkse bijdrage van Breugel in de 

1611  Zie hierover 9.2.29.
1612  Zie voor de totstandkoming van deze referentie 9.2.7.
1613  Zie over deze schuldenlast 9.2.5.
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kwartierslasten en de beden, die - zo wordt gesteld - vooral in  vergelijking met Son on-
evenredig hoog zijn (13). De regeerders van het kwartier Peelland wordt gemaand om 
binnen zes maanden, rekening houdend met het verloop van de voorafgaande jaren,  
hierover een redelijk en proportioneel voorstel te doen (14), bij gebreke waarvan de Raad 
van State zelf “in alle redelijckheijt” een beslissing zal nemen (15). Het tweede punt is de 
kwijtschelding van een derde deel van de achterstallige bedragen in de verponding en de 
beden (16).1614 Over de resterende bedragen wordt in 16-22 een regeling tot afbetaling en 
zekerstelling tot die regeling getroffen. Ten slotte voorziet 24 in een betere planning van 
de exploitatie van de gemeentelijke eigendommen en de fiattering daarvan door de pe-
riodieke tiendcommissie van de Raad van State of, indien noodzakelijk, door die Raad 
zelf. 

Ook Someren 1681 kent enkele specifieke voorzieningen. Door de zwaarte van de belas-
ting die op landbouwgrond (“saijlanden”) drukt, zo kan uit 7 worden afgeleid, worden 
deze door veel ingezeten pachters (“huijrlingen”) niet langer bebouwd, omdat voor hen 
het steken, vervoeren en verhandelen van turf uit de Peel (kennelijk) lucratiever is. De 
bepaling schrijft voor om binnen drie en een halve maand, in overleg met de geërfden1615 
een (nieuwe) “redelijcken taks tot proffijt van t’dorp” vast te stellen. 8 Machtigt de regen-
ten en borgemeesters om braak liggende en verlaten landerijen door de vorster publie-
kelijk te laten verkopen.1616 Ten slotte bepaalt 3 in reactie op gevoerde procedures dat alle 
onkosten van deurwaarders, die voortvloeien uit hun wangedrag jegens de gemeente, 
niet door de gemeente, maar door henzelf moeten worden voldaan. 

Tilburg 1732 bevat als enige reglement in 30 een bepaling, waarin specifieke taken van de 
schepenen aan de orde komen. Deze betreffen de vervolging, veroordeling en executie 
van misdadigers1617, de oculaire inspectie van kunstwerken (dijken, dammen, bruggen 
en verharde wegen) en gebouwen (gevangenis, predikantswoning, schoolgebouw en on-

1614  Op de schuld in de verponding ten bedrage van f 2.100 wordt f 700 kwijtgescholden, op die in de 
beden ad f 624 f 208. 
1615  Ook wordt opgedragen daartoe de overwegingen van de regering van het niet-naburige Bergeijk in 
te winnen en die zo veel mogelijk te volgen. Een reden daartoe wordt niet gegeven. Wellicht mag worden 
verondersteld, dat in Bergeijk een vergelijkbaar probleem bestaat, waarvoor al een oplossing is getroffen. 
De vermaning in 7 is dan als een vermaan om zich in Bergeijk daarvan op de hoogte te stellen te duiden.
1616  De inzet van een deurwaarder wordt verboden om de kosten daarvan, die vaak meer bedragen dan 
de opbrengst van de verkoop, te vermijden.
1617  In 31 komen gedetailleerd de kosten van de executie in criminele zaken (onder meer het opzetten en 
verwijderen van het schavot en de vergoeding van de scherprechter) aan de orde. Deze komen ten laste van 
de gemeente. De kosten ratione officii van de drossaard komen, uitzonderingen daargelaten, te zijnen laste. 
Adviesvragen van schepenen aan advocaten worden schriftelijk afgedaan; alleen de advieskosten en de over-
zending van de stukken worden ten laste van de gemeente vergoed.  
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derkomen van de brandweer), het toezicht op de aanbesteding van reparatie- en restau-
ratiekosten, het toezicht op de brandveiligheid (schoorstenen en ovens), het schouwen 
op verzoek van de drossaard van verwonde, verdronken, verongelukte of vermoorde per-
sonen en van de plaats van het gebeurde en ten slotte het tegengaan van oproer en tu-
mult. In 32 worden de regenten en secretaris gelast de deurwaarders bij uitwinning ten 
behoeve van de landsbelastingen deze bij te staan en hen alle beschikbare informatie te 
verschaffen die die deurwaarders nodig hebben.1618 Eersel, Duizel en Steensel 1767/73 be-
paalt hetzelfde. 

Als laatste zij vermeld, dat Eersel c.a. 1767 ook een aantal thema’s vermeld, die nog niet 
eerder in reglementen zijn opgenomen, maar door middel van regelgeving van de hoge 
overheid tot ontwikkeling zijn gekomen. Voor zover deze in dit hoofdstuk niet al zijn  
besproken1619, gaat het om maatregelen in het kader van brandpreventie (72)1620 en de re-
paratie en renovatie van de torens (79)1621.

7.5 Invoering-, overgangs- en slotbepalingen

7.5.1 Inleiding
In dit laatste beschrijvende onderdeel komen, zoals in de Inleiding daarop al is aangestipt, 
bepalingen aan de orde, die betrekking hebben op de invoering en doorwerking van het 
reglement als zodanig. De verschillende rubrieken in dit onderdeel spreken voor zichzelf.

7.5.2 De registratie en publicatie van de reglementen
Hoewel de bepalingen, die de bekendmaking en het bekend houden van een dorpsre-
glement beogen eenzelfde strekking hebben, laat hun detaillering nogal al wat lokale di-
versiteit zien. 

1618  Deze verplichting is blijkens deze bepaling een ontlening aan artikel 7 van het Reglement op de deur-
waarders. Verder gebiedt deze bepaling de regenten en secretaris dat reglement als zodanig, althans voor zo-
ver dat hen aangaat, na te komen.  
1619  Zie onder meer 6.4.2.1.14 en 7.4.10.
1620  Het gaat daarbij om onder andere de vaststelling van een brandreglement, de halfjaarlijkse schouw 
van (bedrijfs)ovens, de jaarlijkse inspectie van waterpoelen, de aanstelling van een nachtroeper of klapwaker, 
het voorzien in brandblusmaterialen, alsmede de gratis taxatie van afgebrande huizen en andere opstallen 
en de gedeeltelijke vergoeding van de herbouwkosten en een gebod om in de kom de daken van de huizen 
uitsluitend met harde materialen te bedekken. 
1621  In principe liggen de kosten van dit onderhoud bij de gemeenschap. Het onderhoud van de tiend-
klok komt ten laste van de tiendheffers. Voor zover nodig dragen beiden naar evenredigheid aan de kosten 
bij. In deze bepalingen wordt verwezen naar resoluties van de Raad van State van 29 augustus 1757 en 17 
maart 1761. Zie over rechtsregels van oudere datum 3.3.10.6 (casus 3). Over het feitelijke herstel van storm-
schade (1708) aan de toren te Eersel: Jacobs, Tessers en Franken, Storm over Eersel, Wie betaalt de schade van 
de kerk? (ongepubliceerd, Tilburg, 2012); Franken, ‘Storm over Eersel in 1708’, 144-165. 
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Loon op Zand 1655 bevat in de slotformule van het vaststellingsbesluit een eenmalige op-
dracht aan de vorster om het reglement te publiceren. Hilvarenbeek 1629/1649/1657 bevat 
geen voorschrift tot registratie en publicatie. Boxtel 1657/25 gelast registratie ter secretarie 
en openbare publicatie ter gebruikelijke plaatse (dat geldt ook voor de ampliatie die kort 
daarop, met de opdracht deze bij het reglement te voegen, wordt vastgesteld (7)). Deze 
bepaling ontbreekt in het opvolgende reglement van Boxtel, 1661, maar herleeft in dat 
van 1665/28 bis.1622 Moergestel 1658/28 volgt Boxtel 1657. 

In de eerste twee “staatse” reglementen (Sint Oedenrode en Breugel, beide 1660) wordt re-
gistratie en publicatie ter plaatse nog niet voorgeschreven. Wel besluit de Raad van State 
bij hun beider vaststelling tot registratie ter Leen- en Tolkamer.1623 

Hilvarenbeek 1661/45 schrijft registratie in het “prothocollboek” van de plaatselijke se-
cretarie en  jaarlijkse publicatie, steeds na het veranderen van de wet, voor. Schijndel 
1662/38, Veghel 1662/34 en Eersel, Duizel en Steensel 1662/54 volgen deze lijn, waarbij Veg-
hel nog toevoegt, dat de president- schepen voor die publicatie verantwoordelijk is en 
Eersel c.a. de datum van de wetsverandering specificeert op 1 oktober. Oirschot 1662/49 
en 1664 II/38, Bergeijk 1663/45, Hoogeloon 1663/37, Nistelrode 1663/49 (met als datum voor 
de publicatie 1 oktober) en Maren 1664/46 (met als datum 1 mei) zetten dit onverkort 
voort. Maren 1664 voegt als eerste de deponering van het (oorspronkelijke) reglement in 
de archiefkom toe.

Daarentegen spreekt het reglement van Sint Michielsgestel 1663/22 alleen over de jaar-
lijkse publicatie door de drossaard ter gebruikelijke plekke op de dag van de wetsveran-
dering. Ook Asten 1666/25 kent slechts een jaarlijkse publicatie, waarbij plaats en daartoe 
verantwoordelijke niet worden benoemd. 

Breugel 1668 schrijft registratie noch publicatie voor; wel worden in 30 met name ge-
noemde functionarissen opgedragen de zorgvuldige uitvoering van dit reglement te mo-
nitoren en het zonodig te handhaven1624 Breugel 1671/21  kiest (met als datum voor de 
jaarlijkse publicatie 1 november) voor continuatie van de lijn van Maren 1664 en voor-
gangers, met dien verstande dat ook registratie ter Leen- en Tolkamer wordt voorge-
schreven. 

Drunen 1679/13 kent een eerste publicatie door de vorster, alsmede de jaarlijkse be-

1622  Deze bepaling staat na artikel 28 als ongenummerde bepaling in dit reglement, reden waarom deze 
bepaling in de editie van dit reglement als 28bis is opgenomen. Zie 10.2.4.2c.  
1623  Zie 9.2.23 en 9.2.5 en Tabel 8.4. Voor wat betreft Breugel wordt dit voorschrift in 1671/21 wel in het 
reglement zelf opgenomen (zie ook de hoofdtekst hierna). ). Ook bij de vaststelling van andere reglementen 
neemt de Raad een verplichting tot registratie bij de Leen- en Tolkamer alleen in het vaststellingsbesluit zelf 
op (onder andere Heesch 1691). Daarnaast laat deze Raad de reglementen ook wel ter eigen griffie registreren 
in de zogenaamde Aktenboeken. 
1624  Dit zijn de hoog- en laagschout van ’s-Hertogenbosch, de kwartierschout van Peelland, alsmede “al-
len anderen die’t aengaen magh “. 
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kendmaking aan iedereen, “die daar van egeene wetenschap hebben”. Someren 1681 laat 
een eis tot registratie en publicatie achterwege. In Waalwijk 1681/45 wordt registratie in 
het protocol van deze vrijheid en jaarlijkse publicatie ter gewoonlijke plaatse voorge-
schreven; de eerste borgemeester wordt daartoe verantwoordelijk gesteld. Waalwijk 1682, 
dat dit reglement vernietigt, schrijft zelf registratie noch publicatie voor. Loon op Zand 
1685/24 en 1686/25 schrijven eenmalig publicatie voor, namelijk alleen na de vaststelling. 
Daarnaast wordt voorzien in een zeker toezicht op de uitvoering, in het bijzonder betref-
fende het afhoren en sluiten van de rekeningen door de rentmeester van de heer, tenzij 
de laatste daartoe iemand andere benoemt.

Heesch 1691/39 conformeert zich aan Breugel 1671 en eigenlijk nog meer aan Veghel 
1662/341625,  met dien verstande dat registratie ter Leen- en Tolkamer niet in het regle-
ment zelf, maar in het vaststellingsbesluit wordt opgenomen. Voor de jaarlijkse publica-
tie ter plaatse creëert het een bestuurlijk ritueel. Deze dient te geschieden ten overstaan 
van de president-schepen, een borgemeester en een van de zesmannen; de president 
wordt belast met het doen uitvoeren van die publicatie. Boxtel 1692 schrijft in de slot-
formule registratie in het protocol ter secretarie voor. Hilvarenbeek 1699/56 en 1700/59 
kennen ook registratie ter secretarie, maar stellen nadrukkelijk dat bij de jaarlijkse pu-
blicatie het reglement van artikel tot artikel moet worden voorgelezen en dat de nieuw 
aangestelde regenten bij gelegenheid van hun beëdiging  ten overstaan van de officier 
mede de eed moeten doen, dat zij het reglement in al zijn onderdelen zullen nakomen 
en doen nakomen. Oss 1700/27 kiest weer voor een registratie en publicatie zonder speci-
fiek ritueel. De jaarlijkse publicatie dient op de eerste woensdag na het veranderen van 
de wet te geschieden.

Haaren 1703/29 kent alleen een verplichte registratie ter Leen- en Tolkamer en een pu-
blicatie binnen 14 dagen na vaststelling en vervolgens jaarlijks op de eerste zondag nadat 
de nieuwe borgemeesters zijn aangesteld en beëdigd. Moergestel 1713/54 werkt dit weer 
uit naar een registratie ter Leen- en Tolkamer zowel als ter lokale secretarie, schrijft ver-
volgens het drukken van “eenige exemplaren” voor, waarvan er een in het raadhuis dient 
te worden opgehangen. Voorts dient het direct na vaststelling en verder jaarlijks, steeds 
op de eerste zondag na het aantreden van een nieuwe of de bevestiging van de zittende 
schepenstoel, “voor den volke” te worden gepubliceerd. Asten 1719 laat een opdracht tot 
registratie en publicatie achterwege.  

Oisterwijk 1721/66 kent een registratie en publicatie naar het voorbeeld van Moergestel 
1713. Ook dient hier het reglement te worden gedrukt en een exemplaar in het raadhuis 
te worden opgehangen. De jaarlijkse publicatie geschiedt op zondag na het veranderen 
van de wet, waarvoor de borgemeester of president-schepenen verantwoordelijk wordt 
gehouden. Ook Bladel 1724/24 bouwt op dit model voort: registratie ter Leen- en Tol-

1625  Zie hierover 8.6.8.
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kamer en jaarlijkse publicatie door middel van voorlezing worden voorgeschreven. Ook 
dient een afschrift van het reglement open op de vergadertafel in de raadkamer te liggen 
of aldaar ingelijst te worden opgehangen. Een bijzonder voorschrift is, dat de regenten 
aan de periodieke Tiendcommissie van de Raad van State bij de aan haar te overhandi-
gen rekeningen die dateren van na de vaststelling van het reglement een afschrift daar-
van dienen te overhandigen met de verklaring, dat die rekeningen overeenkomstig het 
reglement zijn vastgesteld.

Nieuwkuijk 1726/30 schrijft registratie ter secretarie voor, terwijl het reglement gedrukt 
dient te worden en een exemplaar in het raadhuis moet worden ophangen. Publicatie 
heeft jaarlijks plaats op de zondag na het veranderen van de wet, waarvoor de president-
schepen de verantwoordelijke is. Tilburg 1732/74 kiest daarentegen weer voor registratie 
bij zowel de Leen- en Tolkamer als de plaatselijke secretarie. Ook dient het reglement 
in druk, voorzien van een korte omschrijving van de artikelen in de marge ervan dan 
wel in een afzonderlijk register, te worden gedrukt. Aan alle regenten moet daarvan een 
exemplaar worden uitgereikt, terwijl ook een exemplaar op hun vergadertafel behoort te 
liggen. Het dient ook direct na de vaststelling en vervolgens jaarlijks op de eerste zondag 
na de verandering of bevestiging van de schepenstoel te worden gepubliceerd. 

Eersel, Duizel en Steensel 1767/82 neemt deze voorschriften met enkele verfijningen 
over. Een gedrukt exemplaar dient te worden overhandigd aan de officier, de regenten en 
de secretaris en moet ook op de vergadertafel liggen. Het origineel moet in het archief of 
de kom van de drie dorpen worden bewaard. Zodra gedrukt, dient het reglement “met 
het trekken der Klokke” in alle drie dorpen te worden gepubliceerd en vervolgens jaar-
lijks op de eerste zondag na het veranderen van de wet te Eersel, de zondag daarop te 
Duizel en de zondag daarna te Steensel.  

7.5.3 De boetebepalingen
Bij de vaststelling van reglementen worden betrokkenen doorgaans volgens de in het al-
gemeen bij regelgeving geijkte formule gemaand of gelast zich stipt naar het reglement 
te gedragen. Aanvankelijk (Hilvarenbeek 1629/1649/1657, Loon op Zand 16551626, Boxtel 
1657/1661/1665, Moergestel 1658) geschiedt dit zonder expliciete boetebepaling. 

De eerste reglementen, waarbij wel een boete wordt gesteld zijn die van Sint Oedenrode 
1660 en Breugel 1660: per overtreding wordt een sanctie van f 50 ten behoeve van de do-
meinen gesteld, welke door de raad en rentmeester-generaal bij parate executie wordt ge-
ind. Deze sanctie maakt echter nog geen deel uit van het reglement zelf, maar wordt - op 
nadrukkelijk verzoek van de indieners (St. Oedenrode 32; Breugel 22) om een boete vast 
te stellen - door de Raad van State in het besluit tot vaststelling opgenomen. In het daar-

1626  Ook de opvolgende reglement van 1685 en 1686 kennen geen boetebepaling.
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opvolgende reglement (Hilvarenbeek 1661) wordt deze strafbepaling onverkort in het re-
glement zelf opgenomen (44). In latere reglementen wordt dit in principe gecontinueerd 
(Schijndel 1662/37, Eersel c.a. 1662/53, Bergeijk 1663/44, Hoogeloon 1663/36, Maren 1664/45). 
In Oirschot, 1662/49 en 1664 II/37 worden daarentegen niet de raad- en rentmeester, maar 
de plaatselijke schout of drossaard met de invordering van de boete belast. Nistelrode 
1663/48 doet het getrapt: met de invordering is primair de lokale officier belast, bij diens 
nalatigheid de raad en rentmeester-generaal. In Veghel 1662/34 geldt de boete wel ’s lands 
domeinen, maar wordt de met de invordering belaste autoriteit niet genoemd. 

Het reglement 1663/12 van de vrouwe van Sint Michielsgestel kiest voor een andere aan-
pak. De drossaard wordt geboden om inbreuken tegen de competentie van het plaat-
selijke bestuur te monitoren en zo nodig te vervolgen en aldus een voorbeeld te stellen. 
Asten 1666, óók een reglement uit de koker van een plaatselijke heer, maar vastgesteld 
door de Raad van State, kent (26) een boetebepaling van f 50 per overtreding ten behoe-
ve van de heer. 

Breugel 1668 kent evenmin een boetebepaling, maar gelast in 30 de hoog- en laagschout 
van ’s-Hertogenbosch, de kwartierschout van Peelland en alle anderen die het zou aan-
gaan er voor te zorgen dat het reglement punctueel wordt nageleefd. Breugel 1671/20 han-
teert, anders dan Breugel 1660/22, een boete van f 20.

Drunen 1679, wederom een reglement van de plaatselijke heer, en Someren 1681, een 
reglement van de Raad van State bevatten geen boeteclausule. Waarschijnlijk kan dit 
(mede) verklaard worden uit de omstandigheid, dat beide regelingen niet gelijkwaardig 
zijn aan het model zoals dat zich inmiddels in deze jaren in de rechtspraktijk heeft ge- 
en bevestigd.

Waalwijk 1681 stelt in 46 de boete op f 30, met als verdeelsleutel: een derde voor de al-
gemene kas van de gemeente, een derde deel voor de armen en het laatste deel voor de 
officier. Deze is ook belast met de invordering bij parate executie, bij diens nalatigheid 
de zittende armmeesters. In het reglement, dat enkele maanden later door de Staten Ge-
neraal voor deze heerlijkheid wordt vastgesteld (1682) en waarbij het zojuist bedoelde 
wordt vernietigd, laten de Staten een boeteclausule achterwege. 

Heesch 1691/37 kiest voor dezelfde optie als Veghel 1662/34: er wordt een bij parate exe-
cutie in te vorderen boete van f 50 vastgesteld, maar wie die vordering instelt, wordt in 
het midden gelaten. Boxtel 1692, dat vooral bedoeld is om een geschil onder bestuurders 
te beslechten, kent geen algemene boetebepaling. Wel roept het in 14 de drossaard, de 
president-schepen, de andere schepenen, de secretaris en de overige regeerders en be-
ambten van de baronie op om zich jegens elkaar respectvol en behoorlijk te gedragen. 
Op overtreding staat een boete van f 25 ten behoeve van de armen.  

Met Hilvarenbeek 1699/55 en 1700/58 wordt na bijna 30 jaar de lijn naar Breugel 1671/20 
weer opgenomen. Die lijn loop echter via dat reglement de facto rechtstreeks terug naar 
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de boeteclausule van Hilvarenbeek 1661/44. Oss 1700/26 en Haaren 1703/28 volgen Hilva-
renbeek 1700. Zij voegen daar nog ongespecificeerd aan toe, dat die boete naar domein-
recht, dat is naar de verdeelsleutel die bij de raad en rentmeester-generaal en Leen- en 
Tolkamer wordt gehanteerd, wordt verdeeld. Moergestel 1713/55 laat de boete van f 50 ver-
vallen aan ’s lands domeinen met eenzelfde ongespecificeerde verdelingsclausule, doch 
draagt de invordering tezamen op aan de raad en rentmeester-generaal en de plaatselijke 
officier. 

Het reglement eigener autoriteit van de heer van Asten 1719/29 stelt per overtreding een 
milde boete van f 5, te voldoen aan de heer. 

Het mede naar de maat van Moergelstel 1713 gesneden reglement van Oisterwijk, 1721 
laat echter ten opzichte van die maat een boeteclausule achterwege. Bladel 1724 kent ook 
geen boetebepaling. Nieuwkuijk 1726/29  stelt een boete van f 50, door iedere overtre-
der uit eigen zak te betalen. Het volgt daarbij Moergestel 1713 en vroeger. Wel wordt de 
verdeling naar domeinrecht gespecificeerd: een derde voor ’s lands domeinen, een derde 
voor de raad en rentmeester-generaal en het laatste derde deel voor degene, die de over-
treding heeft gemeld. Tilburg 1732 kent daarentegen weer geen boetebepaling. Eersel, 
Duizel en Steensel 1767 herhaalt dit. In 83 wordt zelfs het oude reglement van 1662 zon-
der enig voorbehoud, derhalve met inbegrip van de daarin opgenomen boetebepaling, 
ingetrokken.

7.5.4 De kosten van de genese van reglementen
De genese van dorpsreglementen brengt (uiteraard) allerlei kosten (reizen, advisering, 
communicatie met overheden enzovoorts) met zich mee. De betaling van deze kosten, 
waarover soms weer nieuwe procedures ontstaan, vindt doorgaans buiten de reglemen-
ten zelf om plaats. Slechts in een paar van hen wordt een kostenregeling opgenomen.

In Oirschot 1654/16, een reglement dat de beëindiging van een lange plaatselijke vete 
beoogt, staan de Staten Generaal nadrukkelijk bij wijze van een eenmalige maatregel toe, 
dat alle kosten, die uit de voorafgaande processen zijn voortgekomen, zowel die van de 
regeerders, de opponerende schatheffers alsmede van de particuliere geërfden onder be-
paalde voorwaarden ten laste van de vrijheid komen.1627 

Heesch 1691/39 stelt, dat de onkosten voor de totstandkoming van het reglement ten 
laste van de ge-meente komen en prompt en zonder tegenspraak dienen te worden vol-
daan. Boxtel 1692/12 vordert, dat die kosten en die van het daaraan voorafgaande proces 

1627  Die voorwaarden zijn: alle vorderingen moeten blijken uit “behoorlijcke verificatien”; deze vordering 
moeten of straffe van verval binnen vier weken na betekening aan de Raad van Brabant ter beoordeling en 
taxatie worden toegezonden. Van deze kostenregeling zijn echter (8) uitgezonderd de onkosten, die voort-
vloeien uit de procedures die in 1648 geleid hebben tot een eerder plaatselijk akkoord. Dit, omdat dat ak-
koord buiten het bevoegde gezag om is gesloten en daarom in 2 nietig wordt verklaard. De kosten van die 
procedures blijven privé ten laste van degenen, die deze hebben veroorzaakt. 
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voor de Raad van Brabant van derden (advocaten, procureurs en anderen) ten laste van 
de gemeente komen. De dienaangaande kosten van de drossaard en de schepenen wor-
den (13) ter beoordeling in handen van twee advocaten als arbiters in dezen gesteld. De 
door hen vastgestelde bedragen komen voor rekening van de gemeente. 

7.5.5 De overgangs- en slotbepalingen

7.5.5.1 De relatie met andere regelgeving 
In dorpsreglementen wordt slechts zeer sporadisch iets concreets of specifieks gezegd 
over de positionering van het reglement binnen de generieke voor dezelfde plaats gel-
dende regelgeving. Loon op Zand 1686/25 stelt dat het reglement geen afbreuk doet aan 
plakkaten reglementen en ordonnanties, die over de Meierij, en dus ook voor Loon op 
Zand zelf, al zijn uitgevaardigd dan wel nog uitgevaardigd worden. Dat is echter een 
unieke notificatie. De positionering van een reglement ten opzichte van hogere regel-
geving volgt dan ook doorgaans meer uit de context, waarbinnen het reglement inhou-
delijk figureert. Elders is de invloed van hogere regelgeving op de dorpsreglementen 
geanalyseerd.1628 Die invloed bepaalt mede de positie van het reglement binnen het ge-
heel van die regelgeving.

Indien ten aanzien van strekking en reikwijdte van regelgeving gesproken zou kun-
nen worden van primaire en secundaire gelaagdheid, dan behoort het dorpsreglement, 
óók als primaire (generiek voor alle plaatsen geldende) en secundaire (specifiek voor een 
afzonderlijke plaats geldende) regelgeving door hetzelfde overheidsgezag worden uitge-
vaardigd, overduidelijk tot de tweede categorie. Die rangorde is blijkbaar een zodanig 
uitgemaakte zaak, dat deze nauwelijks expressis verbis behoeft te worden geduid: het ge-
nerieke gaat in dit opzicht onuitgesproken steevast boven het specifieke. Dit manifes-
teert zich in het gegeven, dat een reglement doorgaans stilzwijgend, als “van zelf ”, wordt 
gewijzigd bij latere nieuwe en op dat reglement afwijkende generieke regelgeving.1629

Over hun positionering ten opzichte van voor dezelfde plaats geldende, dus specifieke 
regelgeving laten dorpsreglementen zich soms duidelijk uit. Hilvarenbeek 1627, nadien 
bevestigd in 1649 en 1657, stelt in 23, dat de bestaande keuren “nae ouder gewoonte”, dus 
onverkort stipt moeten worden nagekomen. Oirschot 1654/121630, 1662/47 en 1664 II/36 

1628  Zie Hoofdstuk 5.
1629  Zie ook 9.2.7. wat betreft de argumentatie van de Leen- en Tolkamer ten behoeve van de door haar 
noodzakelijk geachte vervanging van Eersel, Duizel en Steensel 1662 door een nieuw, aan de generieke regel-
geving sedertdien aangepast reglement. 
1630  In deze bepaling wordt het privilege van 1483 over de instelling en het ambtsgebied van de achtman-
nen met name genoemd. De crux van de bepaling ligt op de  “privilegien, keurboecken, oude statuten ende 
usantien”over het incasso van de landsbelastingen, voor zover deze niet door blijde inkomsten of andere be-
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laten alle eerdere reglementen, ordonnanties, statuten en gewoonterecht in stand, voor 
zover deze niet door die reglementen zelf zijn gewijzigd: lex posterior derogat legi priori. 
Veghel 1662/32, Nistelrode 1663/47, Heesch 1691/36 en Oisterwijk 1721/62 hebben dezelfde 
strekking.1631 Aangenomen mag worden, dat aan de reglementen zonder zo’n bepaling, 
bij het merendeel dus, stilzwijgend hetzelfde beginsel ten grondslag ligt.

7.5.5.2 Het intrekken van andere regelgeving
In geen enkel reglement wordt andere, generieke regelgeving van hogerhand gewijzigd 
of ingetrokken. Dat zou ook slecht te combineren zijn met de hierboven bedoelde se-
cundaire status van de dorpsreglementen. Wel gebeurt het, dat een reglement indirect, 
dat is niet expliciet uitgesproken, een voor een plaats specifieke hertaling van of aanvul-
ling op andere centrale regelgeving bevat.1632  

Ook komt het op enkele uitzonderingen na niet voor dat bij opeenvolging van dorps-
reglementen voor een en dezelfde plaats het oude expliciet bij het nieuwe reglement 
wordt ingetrokken. In deze gevallen is er vaak ook geen sprake van een ingrijpende 
rechtsbreuk. De drie opeenvolgende reglementen van Boxtel (1657, 1661 en 1665) zijn ten 
nauwste aan elkaar verwant; het reglement van 1692 voor deze plaats wordt nadrukkelijk 
(zij het ook uit politiek-strategische motieven) aanvullend genoemd. Het laatste geldt 
ook voor Asten 1719 ten opzichte van Asten 1666. Loon op Zand 1685 en 1686 zijn inhou-
delijk deels een vernieuwing van Loon op Zand 1655. Hilvarenbeek 1699/1700 neemt het 
nog relevante van Hilvarenbeek 1661 in zich op. 

Daarnaast blijkt slechts uit de context, dat het nieuwe bij rechtsopvolging het oude re-
glement doet vervallen. Oirschot 1664 I en II zijn rechtsopvolgers van Oirschot 1662. Dit 
geldt ook voor Moergestel 1713 ten opzichte van Moergestel 1658, zij het dat het laatste toch 
over zijn graf weet te regeren.1633 

De drie reglementen van Breugel uit respectievelijk 1660, 1668 en 1671 zijn slechts ten 
dele aan elkaar verwant maar niettemin ten opzichte van elkaar aanvullend. Die samen-
hang wordt echter in geen van deze drie expliciet onderkend. 

Slechts in drie gevallen heeft expliciete intrekking plaats. In Waalwijk 1663/12 wordt 
met bevestiging door de Raad van Brabant het kort daarvoor aan uitsluitend de regeer-

sluiten van de hertogen van Brabant zijn veranderd of vernietigd. De betrokken plaatselijke belanghebben-
den, hier gespecificeerd als de bij het conflict betrokken “partijen”, dienen al deze (voor)rechten “paiselijck 
ende vredelijck” jegens elkaar uit te oefenen en elkaar daarover niet in rechte te betrekken. Bij onduidelijk-
heden mogen zij zich, ook als deze het voorliggende reglement betreffen, voor uitleg en interpretatie uitslui-
tend tot de Staten Generaal wenden. 
1631  Voor Veghel 1662/32 en Heesch 1691/36 zij hierbij aangetekend, dat deze bepaling in het reglement als 
onderdeel van een bepaling met een andere strekking is toegevoegd, maar in die context als een zelfstandige 
bepaling moet worden gelezen. Zie hiervoor 8.5.6 en 8.6.8.
1632  Zie als voorbeeld 5.4.2.1.7.
1633  Zie 9.2.15.
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ders door die Raad verleende reglement vernietigd.1634 Bij hun vaststelling van Waalwijk 
1682 vernietigen de Staten Generaal het in 1681 door de Raad van Brabant vastgestelde 
reglement. Dat heeft echter meer van doen met het verbod van de Staten aan die Raad 
om zich nog besluitvormend met bestuurlijke aangelegenheden te bemoeien.1635 Het der-
de geval betreft Eersel, Duizel en Steensel 1767/ 83 waarbij met zoveel woorden Eersel, Dui-
zel en Steensel 1662 en de veranderingen daarin sedertdien worden ingetrokken.

7.5.5.3 Een réserve de l’autorité
Een vastgesteld reglement derogeert niet aan het gezag en de macht van degene, die het 
heeft vastgesteld. Deze  blijft als enige bevoegd om het uit te leggen, te wijzigen of in te 
trekken. 

Zowel particuliere heren als de Haagse overheid beroepen zich stilzwijgend dan wel 
nadrukkelijk op deze, op zich bij regelgeving gebruikelijke en dus ook bij de vaststelling 
van dorpsreglementen niet unieke clausule.1636 

Oirschot 1654/12 behoudt de Staten Generaal, die dit reglement vaststellen, uitdrukkelijk 
de uitleg en interpretatie van dat reglement voor. Deze bepaling maakt duidelijk, dat zij 
dit voorbehoud niet maken als halfheer van deze heerlijkheid maar op grond van hun 
gezag als rechtsopvolgers van de hertogen van Brabant. 

Ook plaatselijke heren passen echter dergelijke clausules toe. In Loon op Zand 1655 stelt 
de heer in de slotformule expliciet, dat dit reglement geheel “ter provisien” is en dat hem 
(dus) de bevoegdheid blijft het naar zijn believen te veranderen of in te trekken. Het-
zelfde doet de vrouwe in Sint Michielsgestel 1663/24 met een positieve nuance: zij reser-
veert voor zichzelf elke noodzakelijke wijziging of interpretatie, mits dat in het voordeel 
van de heerlijkheid en haar inwoners is. De bepaling, die de Raad van State met slechts 
enkele dagen verschil eerder dat jaar introduceert (zie hierna), toont hiermee de nodige 
verwantschap. Die Staatse bepaling dateert van 19 februari 1663, het reglement van Sint 
Michielsgestel is 24 februari 1663 vastgesteld. Het kan bijna niet anders, dan dat het laat-
ste door het eerste lijkt te zijn geïnspireerd, wellicht zelfs als een vorm van verzet tegen 
Haagse hegemonie. De toedracht hiervan onttrekt zich echter aan de waarneming.1637

In Asten 1666/24 betuigt de heer, dat hij met dit reglement zijn oprechte inzet voor de 

1634  Dit intrekking is overigens ambigu. Naast het ingetrokken reglement voor de regeerders, dat geba-
seerd is op een eerdere uitspraak van de Raad van Brabant, heeft die Raad daarnaast vrijwel gelijktijdig een 
uitleg gegeven van die uitspraak. In 10 wordt nadrukkelijk gesteld, dat die uitleg in stand blijft en als zoda-
nig onderdeel is van het nieuwe reglement. Zie hierover verder 9.2.29.  Het nieuwe reglement bevat overi-
gens slechts aanvullende regels: 12 stelt, dat buiten hetgeen dat reglement bepaalt al het overige als van ouds 
gebruikelijk blijft bestaan. 
1635  Zie hierover 9.2.29.
1636  Zie hierover 4.11.4.
1637  In 1732 komt dit punt nog eens expliciet aan de orde. Zie 3.3.10.8 en 9.2.22.
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“welvaert van sijn gemeente” heeft betoond. Indien er niettemin in het reglement iets 
zou zijn geslopen, dat strijdig is met zijn rechten of bevoegdheden, dan laat hij bij voor-
baat weten dat de laatste toch voorgaan. In het aanvullende Asten 1719/27 wordt dit voor-
behoud onverminderd overgenomen.  

Loon op Zand 1685 neemt de voorbehoudsclausule van Loon op Zand 1655 onverkort 
over. De Staten Generaal, om goedkeuring van dit reglement verzocht, vervangen deze 
op advies van de Raad van Brabant door een bepaling (25) met de strekking, dat het re-
glement geen afbreuk doet aan de plakkaten, reglementen en ordonnanties van de Sta-
ten Generaal die reeds over de Meierij zijn uitgevaardigd of nog uitgevaardigd worden. 
Het recht van de plaatselijke heer om een reglement vast te stellen blijft in deze formule 
hiermee op zich in stand, maar dan wel onder de voorwaarde van voorrang van Haagse 
regelgeving en daarmee het gezag van de Staten Generaal.

In 1663 voegt de Raad van State, zoals gezegd, een novum toe aan de vaststelling van 
de ‘staatse’ reglementen. Te beginnen met Bergeijk 1663/46 en Hoogeloon 1663/38, beide 
vastgesteld 19 februari 1663, voegt hij een bepaling toe, waarin tweeërlei wordt vastge-
legd. Allereerst is dat, dat met de goedkeuring van deze reglementen geen enkele inbreuk 
wordt gemaakt op de soevereiniteit, de hoogheid, jurisdictie of ander gezag over deze 
dorpen van de Staten Generaal. Voorts behoudt de Raad zichzelf ten allen tijde het recht 
voor het reglement aan te vullen of te interpreteren, alsmede ook nieuwe en aanvullende 
reglementen te maken als de belangen van het land of de dorpen naar gelegenheid van 
zaken daartoe nopen. Nistelrode 1663/50 en Maren 1664/47 nemen dit over. Hoewel deze 
clausules in principe gelden bij de vaststelling van alle reglementen worden deze hierna 
niet altijd expliciet opgenomen. Zo kennen Breugel 1668 en 1671 deze niet.

In Heesch 1691 wordt niet expliciet in deze dubbele clausule voorzien. Dit wordt ech-
ter gecompenseerd door het feit, dat de Raad van State deze als onderdeel opneemt in 
zijn goedkeuringsbesluit van 23 februari 1691. Hij doet dit zelfs met enige uitbreiding: 
naast de soevereiniteit van de Staten Generaal benoemt de Raad ook zijn recht en gezag 
over dit dorp.

Hierna schijnt deze bepaling in de vergetelheid te zijn geraakt, omdat zij in de daar-
opvolgende reglementen geen deel meer uitmaakt van het reglement zelf of het vaststel-
lingsbesluit daartoe. Eerst in Tilburg 1732/75 wordt zij in de oorspronkelijke redactie van 
1663 nieuw leven ingeblazen.1638 Nieuwe reglementen komen daarna niet meer tot stand, 
totdat in 1767 voor Eersel, Duizel en Steensel het allerlaatste reglement wordt vastgesteld, 
waarin 83 de gezagsclausule bevat.

1638  De renaissance van deze bepaling past in de wijze waarop de Leen- en Tolkamer haar dan nog relatief 
jonge bevoegdheid ten aanzien van de controle van de dorpsrekeningen uitoefent. Op haar advies wordt te-
zelfdertijd door de Raad van State op basis van deze bepaling een onderzoek gelast naar  dorpsreglementen, 
die zonder goedkeuring van de Haagse overheid tot stand zijn gekomen. Zie hierover 3.3.10.8. 
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7.5.5.4 Het toezicht op de uitvoering en de beslechting van geschillen
Elders is uiteengezet hoe de Staten Generaal het toezicht op de uitvoering van het Re-
glement op de politieke reformatie (1660) eerst en vooral met een zelfstandig mandaat 
neerleggen bij de periodieke commissie uit de Raad van State naar de verpachting van 
de tienden.1639 In feite wordt met deze bepaling de geschillenbeslechting uit de handen 
van de justitie, de rechtspraak gehouden.

In Breugel 1668/9 wordt voor het eerst in de context van de dorpsreglementen een verge-
lijkbare bepaling geformuleerd. Indien, zo luidt deze, zich zaken voordoen, die ter ken-
nis van de Raad van State behoren te worden gebracht, dan dienen deze eerst schriftelijk 
aan zijn gedeputeerden, die periodiek in ’s-Hertogenbosch of de Meierij verblijven, te 
worden voorgelegd om daarop een voorlopige voorziening te treffen. Indien dan nog 
nodig, dragen zij de kwestie aan de volle Raad ter finale beslissing over.

Het aspect van het toezicht krijgt min of meer als vanzelf een andere invalshoek als in 
dorpsreglementen in termen van het onderhouden ervan als zodanig naar het Regle-
ment op de politieke reformatie (1660) wordt verwezen. Dit betreft dus dat reglement 
in zijn volle omvang, dat is  zonder onderscheid naar de algemene inhoudelijke voorzie-
ningen ervan en de daarin opgenomen wijze van handhaving (ook al mag worden ver-
ondersteld, dat die referte vooral is bedoeld om het eerste meer dan het tweede aspect te 
benadrukken).1640 Tot dusverre is slechts aan specifiek inhoudelijke aspecten van dat re-
glement gerefereerd. Zo benoemt Maren 1664/2 bij de aanstelling van schepenen artikel 
13 van dat reglement, waarin de religiekwestie is gesteld.1641

In Waalwijk 1682/15 gebeurt zo’n generieke, niet nader gespecificeerde verwijzing voor 
het eerst. In Oss 1700/25 geschiedt dat andermaal. In plaats van de relatieve onzekerheid 
of bij deze algemene referentie gelijkelijk op zowel de inhoudelijke als procedurele aspec-
ten van handhaving en geschillenbeslechting betrekking heeft, spreekt Moergestel 1713/54 
zich meer dan ondubbelzinnig uit. Het verbiedt de regenten als ook de ingezetenen en 
geërfden om zich in kwesties over de toepassing van dit reglement en verder over alle 
bestuurlijke en financiële aangelegenheden te wenden tot enig hof van justitie of recht-
bank. Alleen de Raad van State is de instantie om buiten de formele regels van proces-
voering, derhalve de plano, naar bevind van zake te beslissen.1642 Het duidelijkst uit zich 

1639  Zie 3.3.3 en 4.11.4.
1640  Zie voor de verschillende aspecten van het Reglement op de politieke reformatie (1660) 3.3.3.
1641  Eenzelfde specifieke verwijzing naar artikel 13 komt ook voor in Heesch 1691/31, Tilburg 1732/1 en Eer-
sel, Duizel en Steensel 1767/1.
1642  Oisterwijk 1721 ontbeert een vergelijkbare voorziening, maar 62 statueert, dat alle andere reglemen-
ten, ordonnanties, statuten en gewoonte(recht) in stand blijven, voor zover deze niet bij dat dorpsreglement 
zijn gewijzigd.  Hoewel dit artikel herleidbaar is tot Oirschot 1662/47 respectievelijk 1664II/36, heeft deze be-
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Tilburg 1732/62-63. Eerst maant het de drossaard, schepenen, secretaris, vorsters en alle 
andere regenten en functionarissen tot de precieze nakoming van het Reglement op de 
politieke reformatie (1660) en het daaraan gerelateerde reglement op de kerk- en arm-
meesters (1700) om vervolgens in vrijwel gelijke bewoordingen als Moergestel 1713/54 nu 
niet alleen de Raad van State, maar ook de Staten Generaal als exclusieve organen van 
de geschillenbeslechting aan te wijzen.1643 Een dergelijke dubbelslag komt in het laatste 
reglement, dat van Eersel, Duizel en Steensel 1767, niet meer voor. Dat beperkt zich in 70 
tot een vermaning tot de integrale nakoming van de beide in Tilburg 1732/62 genoemde 
politieke reglementen. Een geschillenregeling ontbreekt.

7.6 Een samenvatting op hoofdlijnen: de portée van de dorpsreglementen 
In dit en het voorafgaande hoofdstuk zijn verschillende inhoudelijke aspecten van de 
dorpsreglementen in algemene zin dan wel meer gedetailleerd op hoofdlijnen geanaly-
seerd dan wel feitelijk beschreven. Die analyse is vooral gericht op de algemene rechts-
sfeer en het algemene rechtsbesef waarbinnen de dorpsreglementen tot stand komen. 
Centrale thema’s daarbij zijn de algemene terreinen van overheidszorg, die van de justi-
tie, politie en financiën. 

Uit deze analyse blijkt, dat de dorpsreglementen inhoudelijk op deze terreinen aan-
sluiten, zij het dat een directe koppeling tussen beide, namelijk door middel van een 
verwijzing naar die terreinen in die reglementen zelf relatief weinig voorkomt. Derge-
lijke verwijzingen komen nog het meeste voor naar het terrein van de justitie, veelal om 
de justitiële taken van de schepenen nadrukkelijk van hun bestuurlijke taken te onder-
scheiden. Voor het overige voegt de inhoud van de reglementen zich zonder meer naar 
het domein van de politie en de financiën.

Van meet af aan komen dorpsreglementen langs verschillende, maar wel vergelijkbare 
sporen tot stand. Ieder reglement heeft zijn eigen ontstaansgeschiedenis, maar hun in-
houd is vaak onderling gelijksoortig. Tussen die sporen bestaan door wederzijdse beïn-
vloeding zelfs onmiskenbare kruisverbindingen.1644 Of het initiatief tot een reglement 
van de heer van een heerlijkheid, de plaatselijke bestuurders, inwoners, meestal geërf-
den, staatse autoriteiten als de raad en rentmeester-generaal der domeinen of hoge staat-

paling , gezien haar context en inhoudelijke strekking, niet op generieke regelgeving van de hoge overheid, 
maar op andere dorpsregelgeving betrekking. Zie 10.2.19.3b en Tabel 8.32.
1643  In hetzelfde reglement is in 75 de reeds door de Raad van State in 1663 vastgestelde gezagsclausule 
opgenomen. Zie hierover 4.11.4. Als zodanig kunnen beide bepalingen als elkaars complement worden ge-
zien: door middel hiervan heeft de Haagse overheid niet alleen de vaststelling, maar ook de interpretatie, 
wijziging en geschillenbeslechting aan zich getrokken. Dit gebeurt evenwel niet consequent. In eerdere re-
glementen zowel als het laatste reglement van Eersel, Duizel en Steensel 1767  komt deze combinatie niet voor.
1644  Dit wordt nader uitgewerkt in Hoofdstuk 8.
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se overheid zelf komt, maakt in het algemeen voor de inhoud weinig uit. De meeste 
reglementen zoeken, los van dat initiatief, uit een oogpunt van vrede en rust voor en in 
de lokale gemeenschap een dan noodzakelijk geachte balans in de relatie tussen bestuur-
ders en bestuurden.

Het ontstaan van een reglement is meer dan eens - in de tegenstelling ‘zwart-wit’ gespro-
ken - de resultante van een plaatselijk zoeken en streven van de bestuurden om invloed 
op de bestuursmacht krijgen in reactie op een bestuur, dat zich aan transparantie en ver-
antwoording probeert te onttrekken. De aanleiding daartoe is doorgaans een soms onge-
breideld, maar vaker een oncontroleerbaar uitgavenbeleid, soms zelfs met verwijten die 
tenderen naar zelfverrijking, terwijl die gelden ter bekostiging van die uitgaven door de in-
gezetenen, geërfden en niet-geërfden, moeten worden opgebracht. Op dat laatste bestaat 
nog de nuance, dat plaatselijke regenten de door hen veroorzaakte bestuurskosten soms 
vooral ten laste van het onroerend goed in de gemeente, dus van de geërfden proberen te 
brengen en daardoor de niet-geërfden, onder wie vaak zij zelf, trachten te ontzien. Ook 
pogen zij soms om binnen de groep van de geërfden de buitengeërfden zwaarder dan de 
binnengeërfden aan te slaan. Dit verklaart, zeker aan het begin van de ‘staatse’ reglemen-
ten mede de beweging onder de buitengeërfden om niet alleen de kosten onder controle te 
brengen , maar met een reglement in bredere zin hun belangen veilig te stellen. 

Al met al kan dus worden gezegd, dat de belangrijkste stimulans achter de totstandko-
ming van de reglementen  een streven naar balansversterking tussen de actes et gestes van 
de bestuurders en de belangen van de bestuurden is. Omdat dat streven meestal van de 
kant van de inwoners, de bestuurden komt, kan die balansversterking voor hen in het 
teken van onstuurbaar bestuur weer stuurbaar maken worden gesteld.

De drang naar reglementering is op zich geen revolte tegen bestaande machtsstructu-
ren, wel een streven naar een duidelijke inkadering van het openbaar bestuur door be-
vestiging van bestaande dan wel de introductie van nieuwe, aanvullende regels. Slechts 
een enkele keer is het streven vanuit de bevolking om inzicht in en greep op het bestuur 
te krijgen zó onmiskenbaar dominant, dat het als vanzelf ook zodanige tegenkrachten 
oproept. De ontwikkelingen rond de (mislukte) wording van een reglement voor Deur-
ne (1662-1663) zijn daarvan een voorbeeld.1645 Ook het verkrijgen van een vastgesteld re-
glement behoeft lang niet altijd succesvol te zijn. In een aantal gevallen worden nieuw 
verworven rechten, in het bijzonder ten aanzien van inspraak en zeggenschap vanuit 
de bevolking weer ongedaan gemaakt. Dit lot treft Hilvarenbeek 1661, Oirschot 1662 en 
Waalwijk 1681.1646

1645  Zie hierover 9.3.3.
1646  Zie 9.2.11, 9.2.18 en 9.2.29.
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Dit zijn alle voorbeelden uit heerlijkheden, waarbij de plaatselijke heer en zij die in 
zijn naam optreden een rol spelen. Hoewel ten aanzien van ‘staatse’ plaatsen de Haagse 
overheid, gezien de kwantiteit van door haar vastgestelde reglementen, meestal geneigd 
is de vaststelling van een verzocht reglement te accorderen, komt ook zij soms tot een 
andere beslissing als zij er van overtuigd raakt, dat de noodzaak daartoe ontbreekt.1647  

Waar dorpsreglementen verschijnen, wordt plaatselijk bestuurlijk handelen ingekaderd 
in een veelheid van samenhangende, bevestigde of nieuw ingevoerde rechtsregels, die be-
leid voorspelbaar en toetsbaar maken. Als zodanig is er sprake van rechtsbescherming. 
In die zin verschaft het de ingezetenen in termen van rechtszekerheid bepaalde en, zo 
nodig, af te dwingen  waarborgen. Ook in individuele gevallen is er sprake van rechtsbe-
scherming. De (bij bevestiging in veel reglementen opgenomen) bepaling, die de belas-
tingheffers verbiedt om iemand gerechtelijk voor zijn schuld uit te winnen alvorens deze 
eerst een- of tweemaal aangemaand te hebben is daarvan een voorbeeld.1648

Ook bevatten reglementen rechtszekerheid scheppende waarborgen voor de inwoners, 
die ook onder het containerbegrip rechtsgelijkheid zijn te vatten. Op het terrein van de 
justitie kan als zodanig het voorschrift gelden om aan eenieder “kort en onvertogen” 
recht te verschaffen.1649  Op het terrein van de belastingheffing zijn er bepalingen, die 
iedereen, zonder uitzondering, opdragen de belastingen, waarvoor hij is aangeslagen, te 
voldoen. 1650 Oók bepalingen over het toepassen van de juiste grondslag voor de aanslag 
per belastingsoort kunnen hiertoe worden gerekend. 

Al met al is een van de meest kenmerkende eigenschappen van de reglementen een uni-
formerende tendens. Dit laat zich verklaren uit de omstandigheid, dat die reglementen 
niet steeds hetzelfde beogen, maar ook elkaars inspiratiebron zijn en soms zelf vrijwel 
geheel of gedeeltelijk eenvoudigweg worden overgenomen. 

Daarnaast bieden de reglementen ruimte aan lokale diversiteit, die enerzijds teruggaat 
op vroeger toegekende voorrechten (privileges) of rechtsvormende gewoonten en ander-
zijds op bij de genese bestaande inzichten en omstandigheden. Als zodanig schakelen de 
reglementen tussen verleden, heden en toekomst. 

Dorpsreglementen zijn geen volledig plaatselijk ‘wetboek’ op de samenstelling en taken 
van het dorpsbestuur en daaraan ondergeschikte functionarissen. In zeker opzicht is het 
in bijna alle gevallen gelegenheidsrecht, recht dat wordt gevestigd in directe reactie op 

1647  Als voorbeeld kan worden verwezen naar de verwikkelingen rond het verzoek om de totstandkoming 
van een reglement voor Gerwen, Nuenen en Boort, 1671. Zie hiervoor 9.3.6.
1648  Zie hiervoor nader 7.2.7.
1649  Zie hiervoor nader 6.4.2.1.2 en 6.4.2.2.4.
1650  Zie hiervoor nader 7.2.7.
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in een dorpsgemeenschap gerezen kwesties met het onmiddellijke doel rust en vrede te 
herstellen, liever: ogenschijnlijk in bijna alle gevallen. Een enkele keer lijkt het er op, dat 
een reglement wordt nagestreefd naar uitsluitend het voorbeeld van andere reglementen. 
Het is echter onwaarschijnlijk, dat een voorbeeld van elders alleen de drijfveer geweest 
kan zijn. Het kan derhalve niet anders zijn geweest dan dat in deze gevallen toch steeds 
een lokale-typische aanleiding een rol zal hebben gespeeld.

Binnen de hier geschetste generieke tendensen en kenmerken zijn de reglementen nogal 
divers van inhoud, zij het dat binnen die diversiteit algemene thema’s en onderwerpen 
zijn te onderkennen. Een eerste groep bepalingen houdt verband met de bestuurlijke or-
ganisatie en de materiële infrastructuur van het lokale bestuur. Tot deze categorie zijn te 
rekenen de voorzieningen betreffende de plaatselijke autoriteiten en andere functiona-
rissen, betreffende de context, waarbinnen deze werkzaam (behoren te) zijn en verplich-
tingen met betrekking tot de vastlegging van zaken en de bewaring ervan. 

Een tweede groep bepalingen heeft betrekking op de inhoud van plaatselijk bestuur-
lijk handelen. Een pregnante plaats wordt daarbij ingenomen door bepalingen die zien 
op de verschillende vormen van de belastingheffing en het beheer van de financiën. 
Daarnaast komen ook meer specifieke beleidsaangelegenheden aan de orde. In een derde 
groep kunnen verschillende invoerings-, overgangs- en slotbepalingen worden onderge-
bracht. De inhoud van de verschillende onderdelen van deze drie groepen is in het vo-
rige zowel als dit hoofdstuk beschreven.
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Hoofdstuk 8 

Het dorpsreglement V - Herkomst en filiatie 

8.1 Inleiding. 
In de eerste drie hoofdstukken van deze studie is achtereenvolgens geschetst binnen wel-
ke bestuurlijke en de daarmee samenhangende regelgevende context op zowel het niveau 
van het oppergezag over de Meierij van ’s-Hertogenbosch als onderdeel van achtereen-
volgens het hertogdom Brabant en Staats Brabant als op plaatselijk niveau de verschil-
lende dorpsreglementen tot stand zijn gekomen, In de daaropvolgende hoofdstukken 
zijn algemene inhoudelijke en procesmatige thema’s en aspecten van die reglementen be-
schreven en is verder bezien in hoeverre die reglementen zich verhouden tot de zich in de 
Staatse periode ontwikkelende regelgeving van de Staten Generaal en de Raad van State. 

In het direct hieraan voorafgaande hoofdstuk is vervolgens op het niveau van concrete 
beleidsmatige aspecten aandacht besteed aan de inhoud van die reglementen en de ont-
wikkeling en onderlinge verwantschap, die daarin te onderkennen zijn. Deze analyse 
laat naast een lokale verscheidenheid aan details een relatief substantiële en repeterende 
consistentie in het voorkomen van die verwante aspecten, soms zelfs in een dynamische 
evolutie, zien. 

Daarop aansluitend, wordt in dit hoofdstuk bekeken of, en zo ja in hoeverre in de 
herkomst en wording van de elkaar in tijd opeenvolgende reglementen ook een doorlo-
pende samenhangende ontwikkeling zou kunnen worden onderkend. Kernvraag daarbij 
is of reglementen als ken- en inspiratiebron voor gelijksoortige regelgeving elders model 
hebben gestaan. Centraal hierbij staan dus niet zozeer de inhoudelijke achtergrond en 
oorzaken van de reglementen, maar de wijze waarop aan hun wording qua opbouw, re-
dactie en inhoudelijke formulering vorm wordt gegeven. 

In algemene zin kan (in uitersten gesproken) worden gezegd, dat reglementen in hun 
uitwerking naar die drie aspecten soms een aanzienlijke mate, een enkele keer zelfs vol-
strekte gelijkheid vertonen. Ook het tegendeel komt voor. Naar gelang het moment van 
hun totstandkoming of plaatselijke verschillen in inzicht, behoefte en praktijk, laten re-
glementen ook een grotere of kleinere mate aan verscheidenheid of zelfs een enkele keer 
wat betreft hun genese een autonome zelfstandigheid zien. Toch is er tussen de uitersten 
altijd een verbindende schakel. 
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De bedoeling van dit hoofdstuk is niet om primair die verscheidenheid te laten zien, 
maar de ontwikkelingsgang van het reglement als rechtsfenomeen. De focus ligt daar-
bij op de onderlinge verwantschap (of juist het ontbreken daarvan) van de reglementen 
naar vooral hunstructuur en redactie, met hun inhoud als verbindend element. 

In deze analyse wordt in chronologische volgorde de wording van de reglementen be-
sproken aan de hand van een samenvatting van de in Deel II van deze studie opgeno-
men meer uitgewerkte ontstaansbeschrijvingen. Om zicht te krijgen op de omvang van 
de volledige ontwikkeling zijn daarbij ook de gevallen, waarin onverrichter zake naar een 
reglement is gestreefd, betrokken. Bij elke samenvatting wordt steeds naar het desbetref-
fende onderdeel van dat deel, alsmede naar de integrale tekst van het desbetreffende re-
glement in Deel III verwezen. 

Aan de samenvatting van de genese is een beschrijving van het desbetreffende regle-
ment in zijn samenhang met andere, reeds vastgesteld reglementen toegevoegd. De in-
houdelijke strekking van de reglementen wordt daarbij op hoofdlijnen weergegeven. 
Gaat het om een samenvatting van alleen het betrokken reglement, dan geschiedt dat in 
de vorm van een korte schets of een apart overzicht van diens inhoud. Waar een regle-
ment ter duiding van zijn (mogelijke) herkomst artikelsgewijs met andere reglementen 
wordt vergeleken, geschiedt dat in een tabel. 

Het hoofdstuk wordt afgesloten met een schematische weergave van de in dit hoofd-
stuk onderkende samenhang tussen de verschillende reglementen. 

Algemene toelichting bij de hierna opgenomen Overzichten en Tabellen
De samenvatting per artikel is gebaseerd op alleen het meest wezenlijke object van de bepaling. In-
houdelijke verschillen tussen de vergeleken bepalingen – deze kunnen gering, maar soms ook aan-
zienlijk zijn – zijn uit de samenvatting niet af te lezen. Dit kan (soms) betekenen dat met elkaar 
vergeleken artikelen wel over hetzelfde gaan, maar diametraal verschillend zijn uitgewerkt. 
Indien in een artikel meer wezenlijke thema’s zijn opgenomen, zijn deze afzonderlijk onder het zelf-
de artikelnummer oprgenomen. 
De opbouw van de tabellen is steeds: een artikelsgewijze samenvatting van het betrokken regle-
ment, dat vervolgens met andere wordt vergeleken. Van de laatste zijn alleen de dienovereenkom-
stige bepalingen vermeld. 
Soms behoeft een reglement niet met een ander te worden vergeleken, maar volstaat een vergelij-
king op het niveau van afzonderlijke bepalingen. Dit is aangegeven met “”.
Bij elke tabel zijn, indien nodig, een Legenda en een specifieke Toelichting toegevoegd.  
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8.2 De reglementen van vóór 1648

8.2.1 Inleiding
Zoals in de Inleiding bij deze studie is uiteengezet, ligt de kern ervan op de periode 1648-
1795. Hoewel deze periode als het ware de ‘bloeiperiode’ voor de dorpsreglementen in de 
Meierij is, is het fenomeen van oudere datum. De reglementen voor Oisterwijk (1609), 
Hilvarenbeek (1627) en Boxtel (1634) zijn daarvan voorbeelden en als zodanig in dit on-
derzoek betrokken.1651 

Een gemeenschappelijk factor bij die van Oisterwijk, Hilvarenbeek en Boxtel is, dat 
daarbij voor de vaststelling steeds de Brusselse Raad van Brabant in het vizier komt. De 
overgang van Spaans naar Staats is voor het Hilvarenbeekse in ieder geval geen onover-
brugbare waterscheiding. Het krijgt integendeel zelfs nog volledige Staatse erkenning.  

Voor alle drie geldt als gemeenschappelijke factor dat zij plaatselijke bestuurszaken re-
gelen, die weliswaar op onderdelen inhoudelijk overeenkomen, maar in procesmatige 
zin geen onderlinge verwantschap laten zien. Hieruit mag wel blijken, dat het reglement 
een geaccepteerd, maar de genese ervan een nog op zich zelf staande gebeurtenis is. In 
plaats van de hierna opgenomen verwantschapstabellen is daarom hier volstaan met een 
korte schets van de inhoud van deze reglementen.

8.2.2 Oisterwijk 1609     
Dit reglement komt tot stand door interventie van een commissie uit de Brusselse Raad 
van Brabant, die kort na het begin van het Twaalfjarig Bestand een bestuurlijke rond-
gang door de Meierij maakt om in verschillende plaatsen verschillende geschillen te be-
slechten.1652 Door middel van dit reglement en enkele uitvoeringsmaatregelen beëindigt 
zij in Oisterwijk in een zitting, die medio december 1609 aanvangt en 2 januari 1610 ein-
digt, een proces, dat in 1597 door de ingezetenen tegen de schout en schepenen voor de 
Raad van Brabant is begonnen. 

Het reglement bevat negen inhoudelijke artikelen: 1 regelt de periodieke aanstelling 
van schepenen en borgemeesters, 2 bindt bepaalde besluiten van schout en schepenen 
aan de goedkeuring van andere leden van het bestuur en derden, 3-7 en 9 gaan over de 
taakvervulling van de borgemeesters, in het bijzonder over hun jaarlijkse rekening en 
verantwoording, terwijl 8 het gelijkheidsbeginsel van iedereen in de belastingen vastlegt 
en de verkiezing van de zetters regelt.

1651  De uit 1622 daterende “Ordonnantie ende raeminghe (….) opt stuck van den Regeringhe van de 
borgemeesterschappe” uit Waalwijk wordt, ondanks het feit dat deze tal van bestuurlijke bepalingen om-
trent de vervulling van de borgemeestersfunctie heeft, gelet op zijn integrale inhoud niet als dorpsreglement 
aangemerkt. Zie over deze ordannantie en raming verder 4.10.4.4.
1652  Genese 9.2.19.; tekst reglement 10.2.19.
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8.2.3 Hilvarenbeek 1627     
Naar de Hilvarenbeekse regeerders in 1649 beweren, is dit reglement de resultante van 
een initiatief van hun voorgangers om aan de hand daarvan tot een beter bestuur van de 
vrijheid en haar ingezetenen te komen.1653 Het wordt door de Brusselse Raad van Brabant 
medio mei 1627 vastgesteld en bevat 25 artikelen: 1- 2 regelen de aanstelling en taken 
van de borgemeester en een boekhouder, 3-9 spreken over hun beider taken, rekening en 
verantwoording, 10 stelt het fiscale gelijkheidsbeginsel, 11-12 gaan over de taken en ver-
goeding van de vorsters, 13 en 16 over het aangaan van leningen, 14-15 over de bestuurs-
vergaderingen, 17 over de afdoening van achterstallige rekeningen, 18 over de verkoop 
van bestanddelen en de exploitatie van de gemeint en 19 over de begunstiging van der-
den. De laatste zes artikelen betreffen respectievelijk: de bezendingen naar elders (20), 
het voeren van processen (21), de inkwartiering van militairen en de kosten daarvan (22 
en 25), het onderhouden van de keuren (23) en  de bewaring van de archieven (24).

Het reglement krijgt een vervolg in een onverkorte bevestiging ervan in 1649 en 1657.1654

8.2.4 Boxtel 1634

Dit reglement vindt, blijkens het opschrift, zijn oorsprong in de constatering, dat on-
zorgvuldig bestuur heeft geleid tot omvangrijke achterstallige schulden in de beden en 
andere geldelijke verplichtingen, waarin ter voorkoming van een algehele  “ruïne van 
de selve gemeint” door verandering van bestaande regelgeving en een nieuw reglement 
moet worden voorzien.1655 Als zodanig past dit reglement dus al in een regelgevende tra-
ditie. 

Het initiatief daartoe gaat uit van de schepenen, borgemeesters, kerk- en armmeesters 
en enkele oud-schepenen. Na vaststelling in mei 1634 wordt het in november 1634 ter fi-
attering naar de Brusselse Raad van Brabant gezonden. Onbekend is of deze Raad daad-
werlelijk dat fiat heeft afgegeven. In 1645 blijkt het reglement nog voldoende relevant 
om daarvan een kopie te (laten) vervaardigen. 

Het reglement telt 16 artikelen. 1-3 gaan over het beschenken van derden, 4-5 over de be-
zendingen naar elders,  6-7 over de inkwartiering van militairen en het uitvoeren van ver-
voers- en andere diensten ten behoeve van de gemeente, 8 over de ontvankelijkheid van 
vorderingen en 9 over de vergoedingen van de borgemeesters bij hun betaalgang naar de 
ontvangkantoren. De laatste zeven artikelen handelen over het indienen, afhoren en slui-
ten van de rekeningen (10), de toegankelijkheid tot de gemene waarheden en jaargedingen 
(11-12), het voeren van processen (13), een verbod op vrijdom in de belastingen (14), de be-
taalverplichting van de borgemeesters (15) en het aangaan van leningen (16).

1653  Genese 9.2.11; tekst reglement 10.2.11.
1654  Zie 8.3.2.
1655  Genese 9.2.4; tekst reglement 10.2.4.

PS_LL_def.indd   688 19-11-20   13:17



689

8.3 De reglementen van 1648 tot 1659

8.3.1 Inleiding
De reglementen, die onder deze noemer kunnen worden gerangschikt, hebben, net als 
de vorige groep,  ogenschijnlijk een gemeenschappelijke factor, te weten die van heer-
lijkheid. Die factor is echter, gelet op hun afzonderlijke genese, geen in absolute zin ver-
bindend element, omdat het heerlijke gezag zich slechts bij  twee van die reglementen 
(respectievelijk Boxtel 1657 en Moergestel 1658) laat gelden. Bij die twee blijkt het eerste 
ook inspiratiebron voor het tweede. Dat veronderstelt (informele) contacten tussen ken-
ners van het bestaande en belanghebbenden bij het nieuwe.1656 

8.3.2 Hilvarenbeek 1649 en 1657    
Het in 1627 door de Brusselse Raad van Brabant vastgestelde reglement wordt in 1649 
door de Staatse Raad van Brabant en nadien ook nog in 1657 door de Staten Generaal 
onverkort in al zijn hiervoor  benoemde onderdelen bevestigd. In beide gevallen gebrui-
ken de plaatselijke regeerders bij herhaling dezelfde argumentatie als in het verzoek tot 
vaststelling in 1627.1657 

Naast deze ongeschonden “Münsterse oversteek” heeft het reglement ook buiten Hil-
varenbeek gecirculeerd, is althans elders in de Meierij bekend geraakt en ook als voor-
beeld bij verdere reglementsvorming gebruikt. Hierop wordt hierna teruggekomen.

De dubbele Staatse bevestiging heeft echter niet (kunnen) voorkomen, dat in 1661 
door de Raad van State een ander reglement voor Hilvarenbeek wordt vastgesteld.1658 

8.3.3 Oirschot 1654     
Het reglement, dat de Staten Generaal in 1654 voor Oirschot vaststellen is het slotakkoord 
in een langdurige vete tussen enerzijds de schatheffers, borgemeester en een aantal geërf-
den en anderzijds de schepenen, gezworenen en raden van deze vrijheid.1659 In deze contro-
verse zijn de beide Raden van Brabant, respectievelijk te Brussel en Den Haag, alsmede de 
Staatse Generale Staten en Raad van State betrokken. Het slotakkoord bestaat hierin, dat 
de Staten op advies van twee gedeputeerden uit hun midden alle nog “swevende” zaken in 
de vorm van een reglement beëindigen, nadat de afzonderlijke partijen begin oktober 1652 
hun bereidheid hebben uitgesproken zich daaraan te onderwerpen.

Dit reglement is geen dorpsreglement pur sang, zoals dat fenomeen zich kort hierna 
ontwikkelt. Het ziet vooral op een (her)bevestiging van de competenties van de ver-

1656  Zie over dit aspect nader 8.9.
1657  Genese 9.2.11; tekst reglement 10.2.11; voor een weergave van zijn inhoud 8.2.4. 
1658  Zie 8.5.2.
1659  Genese 9.2.18; tekst reglement 10.2.18.
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schillende bij het bestuur van de vrijheid betrokken organen. Als “Reglement van hare 
Regeringe” is het onderdeel van de discussies, die aan de vaststelling van de latere regle-
menten van 1662 en 1664 voorafgaan en is het op onderdelen in die reglementen ook 
herkenbaar aanwezig. Het wordt eigentijds in de trits reglementen voor Oirschot ook 
nadrukkelijk als eerste daarvan aangemerkt.  

De eerste twee artikelen bevatten een inleiding, waarin de aanleiding van het reglement 
en de gevolgde procedure worden beschreven en vervolgens een eerder tussen partijen in 
1648 onderling overeengekomen compromis, als strijdig met de rechten van de hertog, 
nietig wordt verklaard. De artikelen 3 tot en met 18 bevatten de corporele inhoud van het 
reglement, waarvan in Overzicht 1 een samenvatting wordt gegeven. Het reglement wordt 
in een slotbepaling (19) afgesloten met de aanbeveling van de opstellers aan de Staten Ge-
neraal om deze regeling als een “Reglement van hare Regeringe” vast te stellen. 

Overzicht 8.1

Artikelsgewijze samenvatting van de artikelen 3 tot en met 18 van Oirschot 1654

Legenda: O. = Oirschot

Artikel/Onderwerp
3.  regering O. bestaat alleen uit schepenen, gezworenen, raadsmannen, alsmede kerk- en armmeesters, 
4.  schatheffers alleen ter zake incasso en beheer van belastinggelden bij bestuur betrokken, 
5.  bevoegdheid schatheffers tot nominatie borgemeester, alsmede diens aanstelling en beëdiging; 

voorziening indien schepenen de nominatie afwijzen,
6.  geen betaling van niet-gebruikelijke of geringe lasten door borgemeester zonder gespecificeerde  

betaalopdracht schepenen,
7.  (wijze van) afdoening openstaande rekeningen van de in 1644 afgezette respectievelijk benoem-

de  borgemeester,
8.  toedeling kosten van de procedure in 1648 (zie hierboven), 
9.  strikt verbod aan schatheffers om zich, anders dan bedoeld in 5, met het bestuur te bemoeien,
10.  verstrekken opdracht tot externe bezendingen komt alleen de magistraat, niet de schatheffers 

toe,
11.  verbod schatheffers, borgemeester, geërfden en andere inwoners om zich tijdens een vergadering 

van schepenen in het raadhuis te bevinden; wijze van benaderen van de schepenen,
12.  alle toegekende privileges, keurboeken, statuten en gewoonte blijven onverkort van kracht,
13.  (op basis van een uitspraak van de Raad van State uit 1648) betaalopdrachten te voorzien van 

nauwkeurige specificatie en dagtekening; bij ontstentenis mag er niet worden betaald; nadere 
bepaling van de reikwijdte van die uitspraak,
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14.  procedure publiek afhoren en sluiten rekening; na zes maanden geen revisie van gesloten reke-
ning mogelijk,

15.  vordering schatheffers ten aanzien van een aantal posten in reeds gesloten rekeningen afgewezen,
16.  regeling betaling kosten van de hieraan voorafgaande procedures en processen,
17.  akkoord op de voor de betaling van bedoelde processen gesloten leningen; voor toekomstige le-

ningen fiat van de Staten Generaal vereist,
18.  fiat tot verkoop van vroenten ter bekostiging van de in 17 bedoelde procedures en processen, als-

mede de daarbij te volgen procedure.

8.3.4 Loon op Zand 1655     
Dit reglement wordt in 1655 vastgesteld door de plaatselijk heer op klachten van de in-
gezeten over de toenemende verkwisting die de regeerders zich ten koste van het dorp en 
zijn inwoners permitteren.1660 Dit reglement wordt niet ter goedkeuring aan de Haagse 
overheid voorgelegd, alhoewel dit in een plaatselijke discussie over de acceptatie ervan 
nog wel wordt geopperd en door de heer aanvankelijk wordt toegezegd. 

Het reglement telt twaalf artikelen: 1 stelt de orde voor de bijeenkomsten van de schepe-
nen, 2 verbiedt in beginsel buitengewone bijeenkomsten, 3 stelt voor bepaalde aangelegenhe-
den een vorm van dagelijks bestuur in, 4-6 regelen het afhoren en sluiten van de rekeningen, 
7 en 11 gaan over de vergoeding bij bezendingen naar elders, 8 over de procedure van de taxa-
tie ten behoeve van het hoofdgeld en bestiaal, 9 over de vergoeding van de keurmeesters van 
de schapen, 10 de uitgifte van niet eerder in cultuur gebrachte percelen en 12 de vergoeding 
van de kerk- en armmeesters. Aan het slot zijn twee ongenummerde bepalingen opgenomen. 
De eerste betreft de nakoming en de publicatie van het reglement en een volmacht aan de 
administrateur van de goederen van de heer te Loon om namens hem, naast de drossaard 
en de schepenen, het afhoren van de rekeningen bij te wonen. De tweede gaat over de wijzi-
ging van het reglement.  In 1685 wordt het reglement vernieuwd en aanzienlijk aangevuld.1661 

8.3.5 Asten 1656

Eén van de maatregelen, die de heer van Asten kort na zijn belening met de grondheerlijk-
heid Asten 20 april 1656 uitvaardigt is een besluit tot een bezuiniging op de bestuurskosten 
en kostenverlichting van de ingezetenen. Dit besluit wordt niet alleen door hem, maar ook 
door alle schepenen, de twee borgemeesters en de secretaris ondertekend, die daarmee zijn 
gezag en hun instemming met de maatregel erkennen. Zelfs in dat besluit klinkt dat gezag 
door: het blijft gelden, tenzij de heer of zijn plaatsvervanger alsnog anders zullen oordelen. 

Een eerste aspect van deze ordonnantie is dat de vergoeding voor verteringen voor 

1660  Genese 9.2.13; tekst reglement 10.2.13.
1661  Zie 8.6.5.
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ambtsverrichtingen per verrichting, zoals het afhoren van de borgemeestersrekeningen, 
worden gemaximeerd op 10 stuivers per persoon. Verder wordt zonder voorafgaande 
toestemming van de heer of zijn vertegenwoordiger het beleggen van vergaderingen van 
de schepenen verboden. Hetzelfde geldt voor het verlenen van opdrachten tot bezendin-
gen buiten het dorp. Ten slotte wordt het aanleggen van een resolutieboek voorgeschre-
ven (met als eerste op te nemen besluit dit besluit zelf ). 

De aanleiding maakt dit meervoudige besluit, maar daarmee is het geen gelegenheids-
wetgeving: het geldt ten eeuwige dage als “generale ordonnantie’’. Het begrip ‘regle-
ment’ wordt niet gebruikt, ook al bevat het elementen die elders reeds in reglementen 
zijn opgenomen. Als zodanig zou het als ‘quai-reglement’ kunnen worden aangemerkt. 
Tien jaar later komt een volwaardig reglement tot stand. De kiem daarvoor wordt echter 
in 1656 al gelegd als de heer van Asten in oktober van dat jaar bij de periodieke wisseling 
van de schepenbank een drietal schepenen ontslaat.1662  

8.3.6 Boxtel 1657, 1661 en 1665    
In een politiek rumoerige periode in Boxtel neemt de dan nieuw aangetreden heer het 
heft direct in eigen hand. Eén van de maatregelen die hij, met medewerking van advoca-
ten, begin 1657 neemt, is de vaststelling van een reglement van 25 artikelen, dat de gang 
van zaken bij de plaatselijke justitie, politie en financiën weer op de rails moet zetten. 
Hij plaatst dit reglement in de rij van door zijn voorouders reeds vastgestelde reglemen-
ten. Nadat op zijn gezag ook de nog openstaande  borgemeesters- en andere rekeningen 
zijn gesloten, voegt hij op grond van de daarbij opgedane ervaringen aan het reglement 
nog zeven bepalingen toe. Het wordt niet ter fiattering aan de Haagse overheid voorge-
legd. Een gerucht, dat enkele bestuurders zich over deze gang van zaken aldaar zouden 
willen beklagen, blijft vooralsnog bij een gerucht. 

Als de politieke controverse zich verder verdiept, wordt de bevoegdheid van de heer om 
op eigen gezag reglementen vast te stellen onderdeel van een discussie bij de Staten Ge-
neraal. De heer wijst op zijn heerlijke rechten, zijn goede intenties met dat reglement en 
zendt de Staten ook een exemplaar van dat reglement toe. Zijn tegenstanders betwisten zijn 
bevoegdheid om zo’n reglement buiten de Haagse overheid om vast te stellen. Zij wijzen 
onder meer op een recent daarvoor door de Staten vastgestelde reglement voor Oirschot 
(1654) en een dan nog lopende procedure voor een reglement voor Drunen, dat, vastge-
steld door de heer, door de Staten om advies is gezonden naar de Raad van Brabant.1663 De 
Staten Generaal zenden hierop het reglement om advies naar de Raad van Brabant. 

1662  Zie 8.5.14
1663  In het laatste vergissen zij zich. Er is dan van zo’n ontwikkeling geen sprake, maar wel van een rond 
de genese van een reglement voor Moergestel (zie hierna).
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Daar raakt de kwestie echter in het slop en uiteindelijk vergeten. De kwestie krijgt pas 
een nieuwe impuls als de regeerders de Raad van Brabant een nieuw, naar het vorige ge-
modelleerd ontwerp- reglement voorleggen. Deze beschouwt dit verzoek als een nieuwe 
procedure, waarbij hij dat ontwerp op onderdelen geamendeerd op 11 maart 1661 vast-
stelt. 

Als laatste volgt een verzoek van mei 1663 van de drossaard en schepenen aan de Raad 
van State tot de vaststelling van een reglement. Dit leidt verder tot niets. Maart 1664 
wordt dit verzoek herhaald bij de Staten Generaal, waarbij ook duidelijk wordt dat het 
gaat om fiattering van het al in 1661 door de Raad van Brabant vastgestelde reglement. 
Dit verzoek zenden de Staten om advies naar de Raad van Brabant, die onder amende-
ring positief adviseert. De Staten Generaal stellen het reglement 30 januari 1665 vast.

De onderlinge samenhang tussen deze drie reglementen is weergegeven in onderstaande 
tabel.

Tabel 8.1

Samenhang tussen Boxtel 1657, 1661 en 1665

Legenda

c. = concept; r. = vastgestelde versie van het reglement; RvBr = Raad van Brabant; SG = Staten Generaal.

Toelichting: 

- de artikelen 1(26) tot en met 7(32) in kolom A stammen uit de eigentijdse aanvulling (ampliatie) op Boxtel 1657; deze 

ampliatie is in Boxtel 1661 en 1665 geïntegreerd opgenomen; 

- het in kolom B opgenomen concept-reglement is hetzelfde concept, als in kolom C is vermeld, zie hierover 9.2.4; waar 

in deze kolom de artikelen van het concept in meer dan geringe mate afwijken van de vastgestelde versie, zijn in het con-

cept de desbetreffende bepalingen gecursiveerd;

- de in kolom C onder ‘r.’ cursief geplaatste artikelen zijn de bepalingen waarop de RvBr in zijn advies aan de SG redac-

tionele en/of inhoudelijke wijzigingen van meer dan eenvoudige aard heeft voorgesteld.

Onderwerp Boxtel 
 A. B. C.
 heer 1657 RvBr 1661 SG 1665
  c.   r. c.   r.
vergaderingen niet in herberg 1   1 1 1 1
schepenvergadering te convoceren door schout 2 2 2 2 2
taken en verplichtingen secretaris  3 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4
gebruik heerlijkheidszegel  4 5 5 5 5
vergoeding (schout), schepenen, secretaris en
  vorster  5 6 6 6 6
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procedure afhoren rekeningen  6 7 7 7 7
niet correct gesloten rekeningen 7 8 7 8 8
tijdstip indienen borgemeestersrekening  8 9 8 9 9
betaalopdrachten 9, 10 10, 11 9 10, 11 10, 11
aangaan nieuwe processen 11 12 10 12 12
geen externe bezendingen zonder consent 12 13 11 13 13
Meierij- en kwartiervergaderingen 13 14 12 14 14
vergoeding dienstreizen drossaard 14 15 13 15 15 
vergoeding idem schepenen en borgemeesters 15 16 14 16 16
kosten gemene waarheden en jaargedingen  16 17 15 17 17
procedure en kosten schouw 17 18 16 18 18
voorschieten kosten verteringen en briefport 18 19 17 19 19
nieuwe werken door kerk- en armmeesters 19 20 18 20 20
uitdelingen aan de armen en controle daarop 20 21 19a 21 21
borg nieuwe inwoners - 22 19b 22 22
geen verkoop goederen kerk en armen 
  zonder consent 21 23 20 23 23
uitdelingen alleen voor ingeboren armen 22 24 21 24 24
aanstelling kerk-, arm- en borgemeesters 23 25, 6 22,23  25,26 25,26
taak en vergoeding zetters 24 27 24 27 27
registratie en publicatie reglement 25 - - - -

ampliatie bij Boxtel 1657, integraal opgenomen in Boxtel 1661 en 1665 
afdoen rekeningen oud-borgemeesters 1(26) 9 8 9 9
betaling van de landskantoren 2(27) 28 25 28 28
verpachting gemene middelen 3(28) 29 26 29 29
ondertekenen van schouwakte 4(29) 30 27 30 30
vergoeding drossaard afhoren rekeningen  - 31 28 31 31
vooronderzoek afhoren rekeningen - 33 29 33 33
aanbesteding reparatie houten bruggen 5(30) - - - -
  vergoeding schepenen, raadsmannen en 
auditeurs van de rekeningen 6(31) (32), 34 30 32, 34 32, 34 
vergoeding secretaris afhoren rekeningen - 35 31 35 35
vergoeding drossaard enz. afhoren kerk- en 
  armenrekeningen 6(31) 36 32 36 36
verblijfplaats en beheer archiefkom - 37 33 37 37
taken secretaris, lopende archieven - 38 34 38 38
registratie en publicatie van ampliatie 7(32) - - - -

8.3.7 Moergestel 1658     
Net zoals in Boxtel is het een nieuwe heer, die in zijn heerlijkheid met een reglement 
schoon schip probeert te maken. Kern van de onrust, die hij wil tegengaan, is de fi-
nanciële gang van zaken in het dorp, die heeft geleid tot controverse tussen bestuur-
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ders en bestuurden. Bij zijn aankomst, begin februari 1658, is het concept reeds in de 
maak, zodat het door hem alleen nog maar behoeft te worden afgerond en vastge-
steld.1664 

Door de bestuurders wordt het reglement eigenlijk niet geaccepteerd. Er ontstaat een 
nieuwe controverse, waarbij de schout en secretaris op voorhand de Staten Generaal be-
naderen met het verzoek te mogen adviseren als hen vanuit Moergestel een reglement 
ter goedkeuring wordt voorgelegd. De inwoners passeren echter de Staten en gaan met 
hun verzoek naar de Raad van Brabant, die het reglement ongeamendeerd en zonder 
weerwoord van de bestuurders in juni 1658 vaststelt, daarmede de laatsten voor een on-
gewenst voldongen feit stellend. Dit leidt tot nieuwe onenigheid, waarbij de burgerlijke 
oppositie bij de Raad van State zelfs inzet op een concrete aanvulling op het kersverse 
reglement. Zover komt het evenwel niet. Uiteindelijk weet de heer de plaatselijke par-
tijen in een compromis te verzoenen. Het laat daarna waar het de vastgestelde tekst be-
treft geen verdere ontwikkeling zien, maar blijft gelden tot 1713, wanneer het door een 
nieuw reglement wordt vervangen. Niettemin wordt het daarna nog ingezet in een pro-
cedure, waarbij de bestuurders zich op het nieuwe en de bestuurden zich met succes op 
dat van 1658 beroepen.  

Het reglement van Moergestel is, naast eigen maatwerk, naar inhoud, opbouw en for-
mulering schatplichtig aan Boxtel 1657, zonder de daaraan toegevoegde aanvulling. Daar-
naast is geput uit het kort daarvoor opnieuw bevestigde Hilvarenbeek 1657. Tussen beide 
inspiratiebronnen is een zekere prioritering zichtbaar. Dit is af te leiden uit het (kwanti-
tatieve) gegeven, dat er meer bepalingen aan het reglement van Boxtel dan dat van Hil-
varenbeek zijn ontleend. Ook in ander (kwalitatief ) opzicht is dat herkenbaar. In artikel 
15 is een maatregel ten aanzien van het aangaan van processen vermeld. Deze is inhou-
delijk gelijk aan artikel 11 van Boxtel 1657. In gelijke, maar andere redactionele zin is zo’n 
voorziening ook opgenomen in artikel 21 van Hilvarenbeek 1657, zij het met nog een 
toevoeging. Alleen die toevoeging is in artikel 16 van het Moergestelse reglement over-
genomen. Het Hilvarenbeekse 21 is derhalve gesplitst in een wel en in een niet overge-
nomen deel.  

In de volgende tabel is de samenhang van Moergestel 1658 met Boxtel 1657 en Hilvaren-
beek 1657 uitgewerkt.  

1664  Genese 9.2.15; tekst reglement 10.2.15.
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Tabel 8.2

Artikelsgewijze vergelijking van Moergestel 1658 met Boxtel 1657 en Hilvarenbeek 1657

Toelichting: onder Boxtel 1657 is het gehele desbetreffende reglement vermeld; onder Hilvarenbeek 1657 alleen de hier re-

levante bepalingen. 

Legenda: cf.: vergelijk; ged.: gedeeltelijk; non: niet ontleend aan (zie hoofdtekst); -: niet aan de orde. 

Onderwerp Boxtel   Moergestel  Hilvaren-
 1657  1658 beek 1657
vergaderingen niet in herberg 1   1 -
schepenvergadering te convoceren door schout  2 2 -
taken en verplichtingen secretaris  3 - -
gebruik heerlijkheidszegel  4 3 -
vergoeding schout, schepenen, secretaris 
  en vorster  5 4 -
procedure afhoren rekeningen  6 5, 6 -
niet correct gesloten rekeningen 7 - - 
vergoeding bij afhoren rekeningen  - 7 9 (ged.)
rekeningen bij afwezigheid schout te tekenen  - 8 -
tijdstip indienen borgemeestersrekening  8 9 -
afdoen rekeningen zonder onderbreking - 10 -
betaalopdrachten 9, 10 11 -
bestuursbijeenkomsten en publicatie besluiten - 12 14
geen onkosten bij vergaderingen - 13 15
aangaan nieuwe leningen - 14 16 (cf. 13)
aangaan nieuwe processen 11 15 (non: 21)
voeren van processen - 16 21
geen bezendingen zonder consent 12 - - 
Meierij- en kwartiervergaderingen 13 17 -
vergoeding dienstreizen drossaard 14 - -
vergoeding dienstreizen naar ’s-Hertogenbosch, enz.  - 18 - 
vergoeding idem schepenen en borgemeesters 
  naar Den Haag of Brussel 15 19 - 
kosten gemene waarheden en jaargeding 16 20 -
procedure en kosten schouw 17 21 -
voorschieten kosten verteringen en briefport  18 22 -
nieuwe werken door kerk- en armmeesters 19 - x
uitdelingen aan de armen en controle daarop 20 - x
geen vervreemding goederen kerk en armen 
  zonder instemming 21 - x 
uitdelingen alleen voor ingeboren armen 22 - x 
aanstelling kerk- en armmeesters 23 - x 
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taak en vergoeding zetters 24 23 -
taak en vergoeding vorster en schutter   - 24 -
geen verteringen en vereringen - 25 -
sluiten rekeningen kerk en armen - 26 -
sluiten rekeningen onmondigen en wezen - 27 -
registratie en publicatie reglement 25 28 -

8.4 De Bossche impuls (1659-1660)

8.4.1 Inleiding
Tot dusverre zijn de dorpsreglementen steeds tot stand gekomen binnen een louter lo-
kale context, er blijkt althans geen sprake van invloed door direct belanghebbenden van 
buitenaf. Vanaf 1659 krijgt de ontwikkeling van nieuwe reglementen een nieuwe dyna-
miek. Deze komt voort uit een externe, vanuit ’s-Hertogenbosch geïnitieerde impuls, 
die daartoe onder meer nieuwe Haagse (fiscale) regelgeving aangrijpt. De Haagse over-
heid reageert positief op deze gang van zaken door met ter fiattering aangeboden regle-
menten in te stemmen. Dit krijgt, met een helaas slechts diffuus te beschrijven begin in 
1659, vooral in 1660 vorm met een reglement voor Erp (1659), Sint Oedenrode en Breu-
gel (beide 1660). Vooruitlopende op de bespreking van deze reglementen wordt eerst de 
herkomst van het gemeenschappelijke kenmerk van de invloed van de genoemde impuls 
op hun genese bezien. 

Als zodanig zorgt deze impuls ook voor een ander nieuw aspect in de algemene ont-
wikkeling van ‘het’ dorpsreglement, omdat deze, anders dan eerder, uitsluitend plaatsen 
onder het directe gezag van de Staten Generaal betreft. Eigenlijk is het meer, de Bossche 
impuls betekent niet zo zeer een hergeboorte van een bestaand fenomeen, maar het be-
gin van een nieuwe ontwikkeling, waarvan het fundament op eerdere tijden is gebaseerd.

De gezegde Bossche impuls wortelt in verschillende, deels samenhangende factoren. 

Als eerste belangrijkste factor mag de fiscale regelgeving van de Haagse overheid gelden 
die kort tevoren betreffende de definitieve invoering van de verponding van kracht is 
geworden.1665 Van belang is hier vooral de versterking die de Raad van State in 1658 de 
direct belanghebbenden, de geërfden, gunt bij het opkomen voor en waarborgen van 
hun belangen bij het plaatselijk vaststellen van de aanslagkohieren. Dat geldt zowel de 
binnen- als de buitengeërfden. Deze medezeggenschap wordt in de praktijk al snel het 
handvat om reglementen met een breder bereik te formuleren, die vervolgens door de 
Raad van State worden gesanctioneerd. 

1665  Zie hiervoor nader 3.3.2.
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In de tweede plaats is binnen de stadsmuren van ’s-Hertogenbosch inhoudelijke kennis 
over strekking en effectiviteit van dorpsreglementen in de Meierij aanwezig. Hoe breed 
die kennis is, is niet te traceren, evenmin in welke mate deze (formeel of informeel) met 
anderen is gedeeld. In ieder geval is in 1656  een drietal Bossche advocaten, de meesters 
Anthonij van Outheusden, ene Van Hamel en Johan van Ravesteijn, direct bij de wor-
ding van het dorpsreglement voor Boxtel betrokken geweest.1666 Van Ravesteijn heeft 
zelfs een dubbele kwaliteit, omdat hij ook in Boxtel buitengeërfde is en dus een persoon-
lijk belang heeft. Tenminste twee van deze drie advocaten zijn ook binnen ’s-Hertogen-
bosch in andere functies werkzaam, zodat zij ongetwijfeld beschikken over een stedelijk 
netwerk, dat ook tot in het stedelijke bestuur reikt, waarbinnen hun kennis en ervaring 
(kunnen) hebben gecirculeerd.1667

Als derde aspect mag gelden, dat intra muros van de Meierijse hoofdstad bij het be-
stuur en de inwoners inmiddels ook de nodige ervaring over hoe de Staatse overheid zelf 
op een reglementachtige wijze tot voorschriften betreffende het beheer van de gemeen-
telijke financiën komt, een wijze waarbij zelfs demonstratie van eenzijdige machtsuitoe-
fening niet wordt geschuwd.

29 Oktober 1656 bezetten enkele soldaten van het garnizoen het stadhuis van ’s-Her-
togenbosch. Een conflict tussen de stad en de Staten Generaal over onder meer de stads-
financiën komt daarmede tot openlijke uitbarsting. Achtergronden, verloop en afloop 

1666  Zie voor hun betrokkenheid in 1657 bij de genese van het reglement voor Boxtel 9.2.4.. 
1667  Mr Antonij van Outheusden, van gereformeerde huize, is naast advocaat schepen (1635, 1638, 1639) 
van  ’s-Hertogenbosch, leenman van de Leen- en Tolkamer 1631-1646, griffier van ’s-Hertogenbosch 1643-
1667. Bots, Studenten 560, nr. 3983; Sasse van Ysselt, Nieuwe Catalogus, 206, nr. 524, 1 mei 1635 (thans: 
BHIC, Charters Provinciaal Genootschap van K&W, 934); Hoekx en Paquay, Inventaris van het archief van 
de stad ’s-Hertogenbosch, Toelichtingen en nadere toegangen (cd-rom), (Overzicht van) Hoge ambtenaren 
van de stad 1629-1795; W. Formsma, Archieven van de Raad en Rentmeester-generaal, 29

Mr. Johan van Ravesteijn, als mr. Jan van Ravensteyn, in 1643 advocaat te ’s-Hertogenbosch genoemd. Hij 
is katholiek, wat ongetwijfeld bepalend is geweest voor een niet-publieke loopbaan. Bots, Studenten 585, nr. 
4211; Sasse van Ysselt, Voorname huizen, 198 (1643), zie ook 253 (1652).
Van Hamel, onder de “ene” advocaat  Van Hamel moet met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid  de 
gereformeerde mr. Gijsbert van Hamel worden verstaan. Gepromoveerd te Leiden (1641), per dat jaar advo-
caat bij het Hof van Holland, vanaf 1644 schepen van ’s-Hertogenbosch, rentmeester van de stad (1653-1654) 
en kerkmeester (1663). Bots, Studenten, 341, nr. 1944; Hoekx en Paquay, Inventaris van het archief van de stad 
’s-Hertogenbosch, 313; BHIC, Raad van State 204, fo. 115v (latere functies blijven als hier niet relevant voor 
deze duiding van betrokkene onvermeld) . Zie ook: Sasse van Ysselt, Voorname huizen 2, 31 en 3, 351. Volle-
digheidshalve zij vermeld, dat in ’s-Hertogenbosch tegelijkertijd nog een (bijna gelijknamige) advocaat, Ge-
rardus (zonder tussenvoegsel) Hamel (Bruyninx) resideerde. Deze promoveerde 1647 te Leiden, vanaf 1644 
advocaat bij het Hof van Holland, schepen te ’s-Hertogenbosch (1648, 1649, 1653, 1654, 1657 en 1658) en 
leenman van de Leen- en Tolkamer (1650-1659). Vanaf 1659 start hij, te beginnen als agent bij de keurvorst 
te Keulen, een internationale carrière. Dit laatste maakt het minder waarschijnlijk, dat hij als advocaat dsn 
nog bij ‘dorpse’ aangelegenheden is betrokken. Bots, Studenten, 341, nr. 1943; Formsma, Archieven van de 
Raad en Rentmeester-generaal, 29
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zijn uitvoerig beschreven door Van Heurn1668 en Hezemans1669. In 1980 heeft  Pirenne aan 
deze kwestie aandacht gewijd.1670 Hij brengt dit conflict als een “interessant voorbeeld” 
van de oude antithese tussen landsheer en stad over een autonoom gemeentelijk finan-
cieel beleid.1671 De beschrijving van de feitelijke kwestie eindigt Pirenne met de medede-
ling, dat de stadsregering op 7 november 1657 met een aantal richtlijnen (23 in getal) van 
de Staten Generaal voor een betere verantwoording van een aantal posten in de stadre-
keningen akkoord gaat. 

Door haar 23 genummerde onderdelen oogt de regeling als een reglement. Daar staat 
echter tegenover dat in eigentijdse tekstuitgaven deze voorschriften niet als zodanig wor-
den aangeduid.1672 Van Heurn geeft deze richtlijnen, maar dat is pas in 1777, niettemin 
kort en goed en dus qua uitwendige vorm minder vrijblijvend de benaming van regle-
ment. 1673

Los van de inhoud ervan - deze betreft specifiek een Bossche aangelegenheid in relatie 
tot de Haagse  overheid - is hier van belang dat met deze richtlijnen voorzieningen ten 
aanzien van het beheer en de administratie van lokale gelden (in de omschrijving van 
Van Heurn: “op het doen Rekeningen”) worden getroffen.1674

Het kan niet met feiten worden aangetoond, maar de gedachte is aantrekkelijk om in 
deze regeling een inspiratiebron te zien voor de genese van reglementen in het achter-
land van ’s-Hertogenbosch, en wel in het bijzonder voor de Bossche buitengeërfden die 
aldaar belangen hebben. Zij zijn in ieder geval direct in aansluiting op het nieuwe recht 
tot inspraak en medezeggenschap de motor achter de creatie van nieuwe dorpsreglemen-
ten. En dat zelfs met uitbreiding, omdat zij hun recht op inspraak en medezeggenschap 
bij het thema ‘verponding’ weten te verbreden tot meer omvattende aspecten van het 
plaatselijke bestuur en het financieel beheer. De factor die beide verbindt moet gezocht 
worden in de omstandigheid, dat onroerend goed niet alleen voor de verponding, maar 
ook ten behoeve van de beden en de bekostiging van het lokale huishouden wordt be-
last. Het belang om zicht en greep te hebben op de heffing van de plaatselijke belastin-

1668  Van Heurn, Stad en Meyerye  3, 54-82.
1669  Hezenmans, ’s-Hertogenbosch, 158-163

1670  Pirenne, ‘Stadsfinanciën’, 163-176. 
1671  Steunend op de beschrijving en de conclusies van Pirenne noemt ook Christ deze gebeurtenis in zijn 
De Brabantsche Saecke, 272-273.
1672  GPB 6, 708-711: “Resolutie, raakende eenige pointen van remarques op de Reekeningen der Stad 
’s Hertogenbosch, den 7 November 1657”. Blijkens dit deel dateren van deze dag ook nog de volgende be-
sluiten van de Staten Generaal: “Resolutie, alles raakende de regeering der Stad ‘sHertogenbosch te laaten 
als van ouds” (707-708), en “Resolutie, raakende den tyd van het doen der reekeninge door de Rentmeesters 
der Stad ’sHertogenbosch, en voor wien” (712).
1673  Van Heurn, Stad en Meyerye 3, 82. 
1674  De term ‘reglement’, die Van Heurn aan deze voorschriften geeft, kan voortkomen uit de oorspron-
kelijke aanduiding “pointen”. Zoals uit 4.2 blijkt, is het (uitgebreidere) begrip “pointen ende articulen” een 
synoniem voor dat van reglement. 
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gen en het uitgavenpatroon van de plaatselijke regeerders is bij alle drie hetzelfde: het 
voorkomen van onevenredige belasting van hun eigendom. Deze drijfveer weerspiegelt 
zich expliciet in de eerste artikelen van de betrokken reglementen (Sint Oedenrode 1660 
en Breugel 1660): deze hebben betrekking op juist de controle op de heffing van de ver-
ponding, beden en rentegelden; pas hierna volgen andere thema’s.

Met voorbijgaan van het in 1659 vastgestelde reglement voor Erp - er is over herkomst 
en inhoud daarvan te weinig bekend om context en samenhang vast te stellen - vervul-
len deze buitengeërfden, te beginnen in Sint Oedenrode en kort daarop ook in Breugel, 
een substantiële rol bij de wording van reglementen in deze plaatsen. Het gaat daarbij 
om zowel buitengeërfden, die in dienst van een instelling, derhalve ex officio onroerend 
goed beheren als om private investeerders. Representant van de eerste is Jan van Bloten-
burg, rentmeester van het Heilige Geesthuis in ’s-Hertogenbosch. Zowel in Sint Oeden-
rode als Breugel beschikt dat Godshuis over eigendom.1675  Representatief voor de tweede 
groep is Pieter Lus. Hij beschikt vanuit verschillende functies (hij is onder meer in 1656 
en 1657 president-schepen van ’s-Hertogenbosch, dus ten tijde van de spanningen met 
de Staten Generaal over het financieel beheer) over een ruime ervaring met de stadsre-
gering, is en privé grondeigenaar te Sint Oedenrode en ook nog deskundige op het ter-
rein van de regelgeving betreffende de verponding.1676 Beiden zijn gereformeerd, maar 
dit is uitsluitend relevant voor de maatschappelijke en bestuurlijke positie die zij in ’s-
Hertogenbosch innemen; hun belangen in beide dorpen zijn niet van religieuze, maar 
van zuiver materiële aard. Hooguit kan gezegd worden, dat zij dankzij een aanzienlijk 
maatschappelijke positie in ’s-Hertogenbosch materiële belangen elders beheren dan wel 
hebben hunnen verwerven. Hun beider betrokkenheid toont trouwens aan, dat er ten 
aanzien van de buitengeërfden wel naar hun achtergrond onderscheid kan worden ge-
maakt (men is functioneel dan wel privatim betrokken). Dat onderscheid is echter, als 
naar door hen nagestreefde doelen (het veiligstellen van financiële en fiscale belangen) 
wordt gekeken, niet relevant en zeker niet beslissend voor hun inzet. Anders gezegd, het 
zijn vooral de Bossche buitengeërfden, die op grond van kort daarvoor toegekende be-
voegdheden en met de eveneens recente ervaring hoe voorschriften over financiën kun-
nen worden opgelegd, bestuursreglementering als het ware exporteren naar de Meierij 
en dit rechtsfenomeen nieuw leven inblazen.

Al met al komen in de Bossche impuls een aantal factoren bijeen, die als zodanig voor 
de aldaar wonende buitengeërfden een effectieve gelegenheid bieden om belangen in de 

1675  In Nijnsel onder Sint Oedenrode is het eigenaar van een hoeve. Kappelhof, ‘De hoeven’, 133.
1676  Cöp, Het spel van de macht, Bijlage 5 (opgenomen tussen 328 en 329), nr. 52. Zie over Blotenburg en 
Lus nader 9.2.23.
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Meierij door middel van een reglement te verzekeren: er is inhoudelijke kennis, een ju-
ridische afdwingbare bevoegdheid en er is ervaringskennis over hoe zo’n reglement “van 
buitenaf” kan worden geïnitieerd. Dit alles staat los van het mogelijke functionele of 
persoonlijke overwicht, dat Bossche buitengeërfden ter plaatse hebben kunnen benut-
ten, afdwingen en zelfs uitbuiten. De klacht uit Sint Oedenrode over de dominantie van 
die buitengeërfden bij de totstandkoming van het reglement (waardoor de uitvoering op 
onderdelen problematisch is) is in dit opzicht veelzeggend; de Raad van State laat zich 
zelfs tot enige versoepeling van het vastgestelde reglement overtuigen.

8.4.2 Erp 1659         
Van het reglement van Erp is weinig meer bekend dan dat het medio februari 1659 in 
kennelijke eensgezindheid door schepenen, borgemeesters, kerk- en armmeesters, als-
mede een aantal van de  belangrijkste geërfden als concept ter goedkeuring eerst aan de 
Staten Generaal en vervolgens twee weken later aan de Raad van State wordt toegezon-
den.1677 De inhoud betreft de terugdringing van kosten van verschillende bestuurlijke 
verrichtingen, met name die van bezendingen buiten het dorp, het beleggen van rechts-
dagen, het sluiten van dorpsrekeningen en het schouwen van de wegen. De Raad van 
State stelt dit reglement zonder nader onderzoek en onveranderd nog op de dag van het 
verzoek vast. De tekst van het reglement is niet aangetroffen.

Uit de vaststelling blijkt, dat bij de wording van het reglement de geërfden zijn betrok-
ken, over de mate waarin en of dit specifiek óok geldt voor de buitengeërfden wordt niet 
vermeld, alhoewel het laatste vanuit de gevolgde procedure te vermoeden is. Er wordt 
een volledig uitgeschreven concept-reglement aan de Raad van State voorgelegd. Dit is 
eenzelfde werkwijze als een jaar later bij de genese van de reglementen voor Sint Oeden-
rode en Breugel. Op die werkwijze hebben de Bossche buitengeërfden een beslissende 
invloed gehad. Daar tegenover staat echter het feit, dat de hierboven bedoelde thema’s 
uitsluitend de kosten van de dorpshuishouding betreffen en inspraak en medezeggen-
schap betreffende het incasso van de landsbelastingen als bijzondere invalshoek van de 
buitengeërfden niet aan de orde is.  

8.4.3 Sint Oedenrode 1660       
Na de nodige onrust onder de inwoners en intensieve discussie met het plaatselijk be-
stuur over de wijze waarop de plaatselijke financiën (behoren te) worden bestuurd, pro-
beren de schepenen eind 1659 in een reglement van acht artikelen, die vooral beteugeling 
van de bestuurskosten beogen, de gemoederen te kalmeren. Dat mislukt. De buitenge-
erfden in ’s-Hertogenbosch nemen het initiatief over en ontwerpen zelf een uitgebreider 
reglement. In zijn opzet weerspiegelt dit reglement zijn ‘burgerlijke’ herkomst: de eerste 

1677  Genese 9.2.8; voor het reglement: 10.2.8.
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artikelen knopen rechtstreeks aan bij de nieuwe regelgeving van de Raad van State in-
zake inspraak en medezeggenschap bij het incasso van de verponding.

Dit ontwerp wordt als minnelijk akkoord van alle betrokkenen ter vaststelling aan de 
Raad van State voorgelegd, die het in maart 1660 onveranderd vaststelt. Achteraf blijkt 
dat akkoord toch niet zo minnelijk te zijn. De regenten beklagen zich bij de Raad van 
State, dat hen dat akkoord door slechts enkele buitengeërfden en ingezetenen is opge-
drongen. Hoewel zij het liefst zien dat het reglement wordt vervangen door een eigen 
ontworpen regeling, kiest de Raad voor een middenweg: het vastgestelde reglement blijft 
als zodanig gehandhaafd, maar wordt wel op onderdelen bijgesteld. Die aanpassing heeft 
onder meer betrekking op een nadere regeling van de inspraak en de medezeggenschap. 
Zo wordt niet langer overleg met alle Bossche buitengeërfden, maar met alleen hun ge-
committeerden voorgeschreven en wordt voortaan bij meerderheid besloten.1678  

Hoewel de geërfden het ontwerp van de regeerders afwijzen en in de plaats daarvan een 
uitgebreidere regeling stellen, worden niettemin de meeste bepalingen uit dat concept 
in dat uitgebreidere geïntegreerd, zij het dat de uitwerking van de verschillende bepa-
lingen soms nogal verschillend is. Dat eerste ontwerp werkt dus, zo kan worden gesteld, 
om tactische redenen als inspiratiebron in het uitgebreidere en nadien vastgestelde regle-
ment door. In Tabel 8.3 wordt dat uitgewerkt. 

Tabel 8.3

Artikelsgewijze vergelijking tussen het concept van de regeerders 1659 en  
Sint Oedenrode 1660

Toelichting: van Sint Oedenrode 1660 zijn alleen de voor deze vergelijking relevante artikelen vermeld; zie voor een inte-

grale samenvatting van dit reglement Tabel 8.4.

Onderwerp Concept  Sint Oedenrode
 1659 1660
vaste vergoeding regeerders voor verrich-
  tingen binnen de vrijheid 1 31
vergoeding regeerders bij externe bezen-
  dingen 2 21
vergoeding bezendingen naar Den Haag 3 -
vergoeding bezendingen secretaris 4 -
kosten jaargeding 5 25

1678  Genese 9.2.23; tekst reglement 10.2.23.

PS_LL_def.indd   702 19-11-20   13:17



703

kosten van het veranderen van de wet 
  (maaltijd) 6 30
vergoeding borgemeesters/rentebeurders 7 29
aangaan nieuwe processen 8 15

8.4.4 Breugel 1660

Een hoge schuldenlast, zware belastingen en klachten over de wijze waarop achter ge-
sloten deuren de rekeningen worden afgedaan vormen de belangrijkste voedingsbodem 
voor plaatselijk ongenoegen, waarvoor in 1656 door de inwoners de interventie van de 
Raad van State wordt verzocht. Dit dempt echter niet alle onvrede. Rond de jaarwisse-
ling van 1659/60 komt een concept-reglement tot stand naar het voorbeeld van dat van 
Sint Oedenrode. Ook hier zijn de Bossche buitengeërfden actief; in feite vervullen zij 
een sleutelrol en daarmee een brugfunctie naar de ontwikkeling in Sint Oedenrode. Het 
concept wordt tegen medio juni 1660 ter fiattering aan de Raad van State voorgelegd, 
die het, tezamen met enkele aanvullende geboden, 24 juni 1660 vaststelt.1679 Dit regle-
ment wordt nadien, anders dan in Sint Oedenrode, niet meer veranderd. Wel krijgt het 
nog een vervolg in 1668 en 1671.1680 

8.4.5 Synthese tussen Sint Oedenrode 1660 en Breugel 1660

Hoewel in beide dorpen de directe aanleiding tot de wording van een reglement verschillend 
is, hebben deze object en tijd gemeenschappelijk. Het object is een, behoudens typische lo-
kale verschillen, eenduidige regeling van voor de lokale beleidsvorming over en -uitvoering 
van vooral financiële aangelegenheden. In tijd is het verschil gemeten naar de terminus a 
quo slechts weken: in Breugel is voor het eerst sprake van een reglement rond de jaarwisse-
ling 1659/60, in Sint Oedenrode vanaf begin februari 1660 (alhoewel aannemelijk is, dat er 
toen reeds een concept voor een reglement op tafel lag). Met de vaststelling liep echter Sint 
Oedenrode beduidend op Breugel voor (18 maart respectievelijk 24 juni 1660).  Vanuit de 
structuur van beide reglementen bezien, blijkt dat er zoveel uniform geformuleerde bepalin-
gen zijn, dat beide reglementen vanuit dezelfde creatieve bron afkomstig moeten zijn. Het 
punt van samenkomst ligt, zoals gezegd, in ’s-Hertogenbosch. Aldus komt binnen het raam 
van uniformiteit, voor elk van beide dorpen een op maat gesneden reglement tot stand.

Tabel 8.4 laat tussen beide reglementen een verschil in aantallen artikelen zien. Dat kan 
deels worden verklaard uit min of meer geobjectiveerde verschillen tussen de dorpen 
(Breugel bezit bijvoorbeeld geen eigen gemeint, zodat voorzieningen daarover achterwe-

1679  Genese 9.2.23; tekst reglement 10.2.23.
1680  Zie 8.4.16.
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ge kunnen blijven), andere gaan terug op de complexiteit van de context van waaruit de 
roep om dan wel de behoefte aan een reglement is ontstaan en de verschillen in zienswij-
ze over (de mate van de) de noodzaak van daarin op te nemen voorzieningen. Ondanks 
alle overeenkomsten tussen beide, getuigt dit van het reeds gememoreerde maatwerk.

Tabel 8.4

Artikelsgewijze vergelijking tussen Sint Oedenrode 1660 en Breugel 1660

Toelichting: * = (alleen bij Sint Oedenrode) deze artikelen zijn op de punten van de organisatie van inspraak en medezeg-

genschap alsmede de besluitvorming  gewijzigd bij besluit van de Raad van State van 18 juni 1661.

Onderwerp Sint Oedenrode Breugel
 1660 1660
benoeming collecteur verponding 1 1
controle verpondingskohier 2 2
betaling van de beden 3 3
controle zetcedule beden 4 4 
betaling jaarlijkse renten 5 5 (afwijkend)
controle renteboeken 6 -
benoeming externe rentebeurder - 6
pacht geslacht en gemaal 7 -
pacht bezaaide morgen en hoorngeld  8 -
geen pacht bier en wijn 9 -
geen verpachting landsmiddelen - 7
geen vertering en verering, tenzij 10* 8
betaling verponding, beden, renten en andere lasten 11 -
betaling verponding en beden - 9
aparte rekeningen verponding, (beden en renten) 12 10
afhoren rekeningen 13* 11 (uitvoeriger)
procedure afhoren rekeningen - 12
salaris officier en stadhouder - 13
geen omslagen zonder toestemming geërfden 14* 14
geen processen zonder toestemming geërfden 15* 15
onderzoek lopende processen 16* -
geen bezendingen zonder toestemming geërfden 17* 16
rekeningen vroenten sedert 1654 18 -
verkoop vroenten 19 -
geen vergaderingen in een herberg 20 -
bezendingen buiten het dorp 21 -
tenzij van meerdere kwaliteit 22 -
vergoeding recht- en genechtdagen 23 17
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geen leningen op interest aangaan 24 18
vertering jaargeding 25 -
vergoeding zetters 26 19
openbare werken 27 20
verkoop opbrengst gemeint 28 -
vergoeding borgemeesters en renteheffers 29 21
kosten maaltijd bij verandering van de wet 30 -
kosten dienstreizen buiten het dorp 31 -
vergoeding gezworenen gemeint 32 -
slotformule - 22

Aanvullende bepalingen van de Raad van State bij de vaststelling van beide reglementen (deze zijn 
niet numeriek in de reglementen zelf opgenomen): 
- boetebepaling - -
- verkoop vroenten alleen met octrooi van de Raad - -
- registratie ter Leen- en Tolkamer - -

8.5 De eerste expansie (1661-1671)

8.5.1 Inleiding 
Voorbeeld doet volgen, ook hier. Vanaf 1661 tot 1671 komt het tot een expansieve groei, 
waarbij de Haagse overheid niet alleen passief afwacht, maar ook zelf reglementen ini-
tieert. Die expansie gaat ook over Staatse gezagsgrenzen heen. Zij doet zich niet alleen 
voor in de plaatsen, die onder rechtstreeks gezag van de Staten Generaal staan, maar ook 
in heerlijkheden, waarbij overigens de mate van gezagsoptreden van de plaatselijke heer 
of vrouwe, mede afhankelijk van hun machtspositie ten opzichte van de Staten Gene-
raal, nogal van heerlijkheid tot heerlijkheid verschilt. 

8.5.2 Hilvarenbeek 1661

Het initiatief tot een reglement in deze vrijheid is afkomstig van een kongsi van inge-
zetenen, die medio november 1660 een concept bij de Staten Generaal met verzoek om 
vaststelling indient. Nadien zal deze een bijgestelde versie inzenden, nu bij de Raad van 
State, die dit ontwerp 20 mei 1661 om advies doorleidt naar de raad en rentmeester-ge-
neraal. Bij deze nieuwe versie wordt door de ingezetenen nadrukkelijk aangetekend, dat 
de bijstellingen zijn ontleend aan andere reglementen. Hoewel de plaatselijke regering 
tegen het concept protesteert, wordt het 4 november 1661, slechts op onderdelen door 
genoemde rentmeester geamendeerd, door de Raad van State vastgesteld.1681 

1681  Genese 9.2.11; tekst reglement 10.2.11.
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Welke reglementen voor de ingezetenen bron van lering en inspiratie zijn geweest, wordt 
door hen niet benoemd. Hoewel er sprake is van (in meervoud) “reglementen” is het ook 
nog maar de vraag of de opstellers zich inderdaad op meer dan één tekst hebben georiënteerd. 

Er van uitgaande, dat recente gebeurtenissen voor een analogie eerder model staan 
dan iets wat verder in het verleden ligt, komen Moergestel 1658, Boxtel 1661 respectievelijk 
Sint Oedenrode 1660 of Breugel 1660 het meest in aanmerking. Omdat de wens tot en het 
concept van het reglement uit de kring van ingezetenen komen, doet dit vermoeden, dat 
er geen grote geneigdheid tot oriëntatie op de eerste twee reglementen heeft bestaan, al 
was het maar door de directe betrokkenheid van plaatselijke heren daarbij. Tekstverge-
lijking bevestigt dit. Naar vorm, opbouw en redactie zijn er geen reële overeenkomsten. 
Die vergelijking slaagt wel met Sint Oedenrode 1660 en in het voetspoor daarvan (zij het 
in mindere mate) met Breugel 1660.  In hoeverre men zich bij het opstellen van het con-
cept ook heeft laten leiden door het reeds voor Hilvarenbeek sedert 1627 vigerende en 
nog in 1649 en 1657 bevestigde reglement 1682 is niet altijd duidelijk. Er is in ieder geval 
geen sprake van woordelijke ontleningen. Wel zijn in thematische zin overeenkomsten 
tussen verschillende bepalingen van beide reglementen te onderkennen. Of die echter 
steeds direct uit een oriëntatie op het vroegere reglement dan wel uit de (rechts)praktijk 
ter plaatse van alle dag voortkomen, kan niet altijd worden getraceerd. De focus van de 
oppositionele opstellers is in ieder geval, zo kan worden gesteld, niet gericht op veran-
dering van de bestuursorganisatie (waartoe het reglement van 1627 wel heeft bijgedra-
gen), maar aanvullend in termen van transparantie en inspraak op de versterking van de 
positie en de belangen van de inwoners, waartoe op exogene ontwikkelingen van elders 
wordt teruggegrepen. Het feit, dat de plaatselijke bestuurders zich in hun verzet tegen 
die ontwikkeling weren en keren door te wijzen op de onnodigheid van een nieuw regle-
ment bevestigt dit. De (mogelijke) thematische verwantschap is in Tabel 8.5 uitgewerkt.

De wording van Hilvarenbeek 1661 toont ook aan, dat in Hilvarenbeek het oppergezag 
over de plaats als zodanig niet ter discussie staat, maar dat het streven naar een reglement 
uitsluitend is gericht op het voor de ingezetenen jegens het plaatselijk bestuur verwerven 
van nieuwe rechten en bevoegdheden respectievelijk bevestigen van oude. Bij deze wor-
ding hebben de Staten Generaal (als halfheer van Hilvarenbeek) nauwelijks een rol ver-
vuld, de halfheer van particuliere huize, die kort tevoren juist in zijn rechten is hersteld 
1683, in het geheel niet. Eerst wanneer de laatste alsnog meent door het reglement in zijn 
persoonlijke belangen te worden geschaad, komt hij voor die belangen op en weet hij in 
1668 de voor de inwoners belangrijke verworvenheid van directe inspraak en medezeg-
genschap uit het reglement geschrapt te krijgen. 

1682  Zie 9.2.11.
1683  Zie hierover nader 9.2.11.
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In Tabel 8.5 is, zoals gezegd,  de verbinding tussen Hilvarenbeek 1661 met Sint Oedenrode 
1660 aangegeven. 

Ook deze tabel laat zien, dat een reglement lokaal maatwerk is, waarbij hulp en steun 
bij een precedent wordt gezocht. Een twintigtal (van de 45) artikelen van de Hilvaren-
beekse regeling is niet terug te voeren op die van Sint Oedenrode. Een deel hiervan is 
weer direct te koppelen aan de controverse die tot het reglement aanleiding geeft. Al met 
al is Hilvarenbeek 1661 dus geen slaafse navolging, maar het resultaat van een authentieke 
creatieve werkzaamheid, waarbij keuzes zijn gemaakt over wat aan een ander reglement 
kan worden ontleend en wat daarin eigener beweging behoort te worden opgenomen. 
Voor wat betreft het eerste worden óók de door de Raad van State bij de vaststelling van 
Sint Oedenrode 1660 en Breugel 1660 toegevoegde, maar niet in die reglementen zelf op-
genomen bepalingen betreffende een boetestelling en de registratie ter Leen- en Tolka-
mer geadopteerd. 

Verschillende sua sponte-bepalingen schakelen in latere reglementen voor andere plaat-
sen door en worden in die zin onderdeel van de evolutionaire ontwikkeling van ‘het’ re-
glement. 

Tabel 8.5

Artikelsgewijze vergelijking tussen Hilvarenbeek 1627/1649/1657, Hilvarenbeek 1661 en 
Sint Oedenrode 1660

Legenda: BRvS = Besluit RvSt tot vaststelling van het reglement van StO; RvSt = Raad van State; StO: Sint Oedenrode; 

H = Hilvarenbeek (nummer) = thematische verwantschap; n.v.t. = niet van toepassing.

Onderwerp Hilvaren-  Hilvaren- Sint Oeden- 
 beek 1627/ beek 1661 rode 1660
 1649/1657  
benoeming collecteur verponding - 1 1 
controle verpondingskohier - 2,3 2 
incasso en betaling van de beden - 4 3 
controle bedecedule  - 5 4 
incasso personele lasten (1) 6 - 
zetcedulen personele lasten - 7 - 
tijdig inbrengen vordering op de gemeente - 8 - 
eed, taken en vergoeding borgemeesters en boek-
  houder (1-5) 9 - 
betaling jaarlijkse renten n.v.t. - 5 
controle renteboeken n.v.t. - 6 
pacht impost geslacht en gemaal - 10 7 
pacht impost bezaaide morgen en hoorngeld - 11 8 
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geen pacht impost wijnen en bieren - 12 9 
geen begunstiging van derden, tenzij (19) 13 10 
betaling landskantoren en andere lasten  - 14 11 
aparte rekeningen verschillende  belastingen - 15 12 
afhoren rekeningen (8-9) 16 13 
geen omslagen zonder toestemming - 17 14 
geen processen zonder toestemming (21) 18 15 
onderzoek lopende processen n.v.t. - 16 
geen bezendingen zonder toestemming (20) 19 17 
rekeningen van armen en kerk - 20 - 
toekomstige exploitatie gemeint  - 21 -
eed schutter en zijn boetes - 22 - 
toezicht gemeint zonder onderscheid des persoons - 23 -
rekeningen verkoop vroenten sedert 1654 n.v.t. - 18 
toekomstige verkoop vroenten (18) 24 19 
geen vergaderingen in herberg (14, 15) 25 20 
vaste vergoeding externe bezendingen, tenzij - 26 21, 22 
vergoeding recht- en genechtdagen - 27 23 
geen leningen op interest aangaan n.v.t. - 24 
vertering jaargeding - 28 25 
vergoeding zetters - 29 26 
openbare werken - 30 27 
verantwoording verkoop opbrengst gemeint (18) 31 28 
vergoeding collecteur verpondingen en andere col-
  lecteurs - 32 - 
vergoeding schepenen  - 33 - 
afdoening nog openstaande rekeningen (17) 34 - 
opleggen boetes bij banheimsel en schouwen - 35 - 
vergoeding schepenen, secretaris en vorster - 36 - 
geen executie belastingschuld zonder tweemaal aan-
  manen - 37 - 
herbergverbod voor secretaris - 38 - 
borg stellen door nieuwe inwoners - 39 - 
incompatibiliteit bij schepenbenoeming (verwant-
  schap) - 40 - 
vergoeding borgemeesters en renteheffers  n.v.t.   - 29  
kosten maaltijd bij verandering van de wet n.v.t.  - 30 
kosten kwartiervergaderingen - 41 31 
geen vrijdom in de belastingen (10) 42 - 
vergoeding keurmeesters  - 43 - 
boetebepaling - 44 BRvS 
registratie en publicatie  - 45 BRvS 
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8.5.3 Boxtel 1661 en 1665

Deze reglementen worden hier alleen om redenen van chronologie genoemd. Zij zijn, in 
samenhang met Boxtel 1657, reeds hierboven aan de orde gesteld.1684 

8.5.4 Oirschot 1662 en 1664

De oorsprong van de twee elkaar snel opvolgende reglementen voor Oirschot is te vinden 
in een lang discours en langdurige controverse over de onderlinge bestuurlijke verhoudin-
gen tussen het centrale plaatselijke bestuur en de samenstellende gehuchten van deze heer-
lijkheid en vrijheid.1685 Deze controverse is als het ware een vervolg op die, die uiteindelijk 
met het reglement van 1654 wordt afgesloten. Eén van de meest substantiële strijdpunten 
is daarbij een streven naar (meer) financiële onafhankelijkheid van de buitengehuchten ten 
opzichte van het centrum in termen van meer inspraak en transparantie. 

Waar echter de genese van de drie voorgaande reglementen steeds een lokaal initia-
tief is, ligt aan de totstandkoming van het eerste reglement voor Oirschot een besluit 
(23 september 1661) van de Raad van State ten grondslag. Dat besluit, dat hij midden in 
een procedure tussen het lokale bestuur en de buitengehuchten over het beheer van be-
lastinggelden in het verleden neemt, beoogt dergelijke problemen daarover voortaan te 
voorkomen. Daarbij geeft de Raad zowel de contesterende ingezetenen als het bestuur 
ieder daartoe opdracht een concept in te dienen. In opdracht van de Raad formuleert 
de raad en rentmeester-generaal, mede aan de hand van die voorstellen, vervolgens een 
concept-reglement, dat nadien nog door de tresorier-generaal bij de Raad op onderde-
len wordt bewerkt. Zijn belangrijkste toevoeging is een viertal aanvangsbepalingen met 
betrekking tot de (wijze van) samenstelling van het lokale bestuur en de inspraak van de 
gehuchten daarbij. Dit geschiedt door middel van een unieke en nadien, in het licht van 
de verdere reglementsontwikkeling, ook uniek gebleven formulering, hetgeen te verkla-
ren is uit de omstandigheid dat het een codificatie en vernieuwing van een specifieke lo-
kale situatie betreft. 

Wel luidt deze toevoeging als zodanig een nieuwe fase is, omdat het aspect van de or-
ganisatie van lokaal bestuur langzamerhand meer en meer een vast bestanddeel van een 
reglement wordt. 

Na een akkoord op dat concept van de Raad gaat deze versie onverkort naar de Staten 
Generaal, die daaraan 9 juni 1662, ook onverkort, hun fiat hechten. 

Omdat de tekst van de beide lokale voorstellen niet meer beschikbaar is, is onduidelijk 
of de opstellers zich, naast op eigen wensen en behoeften, ook op bestaande reglemen-

1684  Zie 8.3.5.
1685  Genese 9.2.28; tekst reglementen 10.2.18.
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ten hebben georiënteerd. De rentmeester presenteert zijn concept als ‘eigen werk’, ver-
antwoordt slechts dat hij conform de opdracht van de Raad te werk is gegaan, maar laat 
onvermeld of hij daarbij bestaande reglementen (en zo ja, welke) heeft betrokken. Zoals 
hierna echter zal blijken, bestaat er grote overeenkomst met Hilvarenbeek 1661. 

De tresorier-generaal stelt het hem voorgelegde concept bij door een aantal bepalin-
gen betreffende de samenstelling van de regering toe te voegen, enkele bepalingen samen 
te voegen en te amenderen en een tweetal bepalingen te schrappen, maar respecteert de 
rest, waaronder de opbouw van het concept . Hij is dus zeker niet degene die voor die 
overeenkomst heeft gezorgd (anders zou dit ongetwijfeld ook door hem in zijn advies 
aan de Raad van State zijn vermeld). Het meest aannemelijk is dus, dat dit door de rent-
meester is geschied; door zijn betrokkenheid bij de totstandkoming van het reglement 
van Hilvarenbeek was hij in ieder geval daarmee bekend. Blijft niettemin de mogelijk-
heid bestaan, dat ook een of beide lokale opstellers zich buiten de eigen dorpsgrens op 
voorbeelden hebben georiënteerd. Ook dan ligt het Hilvarenbeekse reglement als meest 
recente voor de hand. Of dat ook in de hand kan zijn gewerkt door het feit, dat beide 
vrijheden gemeenschappelijke gezagskenmerken  delen, is niet gebleken, maar ook niet 
uitgesloten. Hilvarenbeek en Oirschot zijn beide halfheerlijkheden onder dezelfde he-
ren, te weten de Staten Generaal en een halfheer van particuliere huize. Voor deze studie 
is niet onderzocht of er op grond daarvan een al dan niet bestendige (bestuurs)praktijk 
of anderszins gegroeide gewoonte bestond om feiten, ervaringen en zorgen te delen of 
uit te wisselen. 

In Tabel 8.6 worden achtereenvolgens de concepten van onderscheidenlijk de raad en 
rentmeester-generaal 1661, de tresorier-generaal 1662 en het vastgestelde reglement van 
1662 met elkaar vergeleken. Daarin is ook de samenhang met Hilvarenbeek 1661 uitge-
werkt. Volledigheidshalve is daarbij ook nog een eventuele verbinding met Sint Oeden-
rode 1660 betrokken.

Uit deze tabel kan worden geconcludeerd dat bij Oirschot 1662 het ten opzichte van Sint Oe-
denrode 1660 posterieure en meer omvattende Hilvarenbeek 1661 ten voorbeeld heeft gestaan. 

Het Oirschotse reglement bevat bepalingen, die eerder eigener beweging aan het Hil-
varenbeekse waren toegevoegd, hetgeen bevestigt dat nieuwe bepalingen doorschakelen. 
Daarentegen zijn niet alle Hilvarenbeekse bepalingen overgenomen. In een enkel geval 
(24) wordt de strekking van een viertal Hilvarenbeekse artikelen in één artikel samenge-
bracht. Dat alles wijst er op, dat ook in Oirschot 1662 volgorde en inhoud op relevante en 
opportune eigen inzichten en behoeften zijn afgestemd. Die eigenheid laat zich tevens 
zien in het feit, dat Oirschot 1662 een aantal sua sponte-bepalingen bevat.

Een specifieke vergelijking is die van Oirschot 1662 met Oirschot 1654. Daaruit blijkt dat 
een aantal bepalingen uit het laatste, een enkele keer bijna woordelijk, doorgaans meer 
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als thematische inspiratiebron in het eerste doorwerken. Ten aanzien van in ieder geval 
één bepaling is duidelijk, dat die doorwerking van de hand van de tresorier-generaal bij 
de Raad van State is (in artikel 1 van de door hem aan het begin van het reglement toege-
voegde bepalingen). Ten aanzien van de overige ontleningen kan echter niet (meer) met 
zekerheid worden gezegd wie de auctor intellectualis daarvan is: de raad en rentmeester-
generaal (als ontwerper van het concept-reglement) of de tresorier-generaal (als bewer-
ker daarvan). 

Tabel 8.6

Artikelsgewijze vergelijking tussen Oirschot 1654, de concept-reglementen van de raad en 
rentmeester-generaal (1661) respectievelijk de tresorier-generaal (1662),  Oirschot 1662, 

Hilvarenbeek 1661 en Sint Oedenrode 1660 

Legenda: O. = Oirschot; StO. = Sint Oedenrode; RRGD = raad en rentmeester-generaal; TG = tresorier-generaal; cf. = 

vergelijk; o.m. = onder meer; n.v.t. = niet van toepassing; BRvS. = Besluit Raad van State tot vaststelling van Sint Oeden-

rode 1660; (nummer) = inhoud naar strekking. 

Toelichting: bepalingen uit Hilvarenbeek 1661 en Sint Oedenrode 1660, waarvan de inhoud of strekking niet in Oirschot 1662 

is overgenomen, zijn niet vermeld.

Onderwerp Oir- Con- O. Oir- Hil- St.Oe-
 schot cept TG schot varen- den-
 1654 RRGD 1662 1662 beek rode
  1661   1661 1660

samenstelling regering (4) - 1 1 -  - 
aanstellingsperiode regeerders - - 2 2 -  -
verdeling functies over de gehuchten - - 3 3 -  -
voordrachtrecht gehuchten - - 4 4 -  -
benoeming collecteur verponding - 1, 2 5 5 1  1
benoemingsvereisten collecteur verponding - 3 6 6 -  -
tijdstip afdoening rekening verponding - 4 7 7 -  -
procedure afhoren rekeningen (15) 5 8 8 16  13
niet conform procedure gesloten rekeningen nietig - 6 9 9 - -
controle verpondingskohier - (7), 8 10 10  2,3 2
kiezen schatheffers en borgemeester, hun taken (6) 9 11 11  - -
controle bedecedule  - 10 12 12  5 4
tijdstip inleveren borgemeestersrekening (15) 11 13 13 - -
betaling landskantoren en andere lasten - 12 14 14 14 11
vergoeding schatheffers en borgemeester - 13 15 15 - -
verantwoording opbrengst gemeint - 14 16 16 31 28
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aflossing geleend kapitaal omgeslagen over gehuch-
  ten - 15 17 17 - -
aangaan nieuwe leningen (StO.: verbod op 
  leningen) (18) 16 18 18 - (24)
incompatibiliteit bij benoeming belastingheffers - 17 19 19 - -
verbod regeerders beheer o.m. kerk- en armengelden - 18 20 20 - -
geen pacht impost wijnen en bieren - 19 21 21 12 9
pacht impost geslacht en gemaal - 20 22 22 10 7
pacht impost bezaaide morgen en hoornbeesten - 21 23 23 11 8
geen vertering en verering, tenzij - 22 24 24 13 10
geen vergaderingen in herberg - 29 24 24 25 20
vergoeding schepenen  - 35 24 24 33  -
vergoeding recht- en genechtdagen - 31 24 24  27 23
procedure buitengewone omslagen  - 23 25 25 17 14
aangaan processen  - 24 26 26 18 15
onderzoek lopende processen - 25 27 27 -  -
geen externe bezendingen zonder toestemming (11) 26 28 28 19  17
kwartiers- en Meierijvergadering - 27 29 29 41  31
toekomstige verkoop vroenten (19) 28 30 30 24  19
vaste vergoedingen externe bezendingen, tenzij - 30 31 31 26  21, 22
incompatibiliteiten schepenbenoeming (functies) - 32 32 32 -  -
incompatibiliteit schepenbenoeming (verwantschap)  - 33 33 33 40  -
kosten jaargeding - 34 34 34 28 25
vergoeding zetters - 36 35 35 29  26
openbare werken - 37 36 36 30 27
vergoeding toezichthouders gemeint - 38 37 37 - -
borg door nieuwe inwoners - 39 38 38 39 -
rekeningen van armen en kerk - 40 39 39 20 -
verkoop exploitatie-opbrengst gemeint  - 41 40 40 21 -
herbergverbod voor secretaris - 42 41 41 38 -
geen vrijdom in de belastingen  - 43 42 42 42 -
geen executie belastingschuld zonder vooraf manen - 44 43 43 37 -
kosters en schoolmeesters geen andere functies - 45 44 44 - -
toezicht gemeint zonder onderscheid des persoons - 47 45 45 23 -
procedure afgifte betaalopdrachten  (7, 14) 49 46 46 - -
overgangsrecht (12) 50 47 47 - -
boetebepaling - 51 48 48 44 BRvS
registratie en publicatie - 52 49 49 45 BRvS.
afzonderlijke rekeningen voor afzonderlijke belas-
  tingen - 46 - - 15 12
eed vertegenwoordigers gehuchten - 48 - - n.v.t. n.v.t.
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Na beklag en protest van de halfheer van particuliere huize, Maximiliaan de Merode, 
wordt 11 maart 1664 tussen beide halfheren tezamen een nieuw reglement van vijf arti-
kelen op de (wijze van) samenstelling van het dorpsbestuur vastgesteld. Deze regeling 
vervangt de eerste vier bepalingen van het reglement uit 1662; de overige gedeelten wor-
den, hier en daar bijgesteld, in een apart reglement van ook 11 maart 1664 opgenomen. 
De tekst van de uiteindelijke reglementen gaat direct terug op de daartoe geformuleerde 
concepten. Voor onderstaande tekstvergelijking volstaat derhalve de vastgestelde tekst 
van beide reglementen (I: de samenstelling van het plaatselijke bestuur en de competen-
ties ter zake van de beide halfheren; II: de uitvoering van bestuurlijke aangelegenheden). 
Deze vergelijking heeft veel weg van een concordans, maar laat daarnaast inhoudelijke 
verschillen zien. Deze komen voor een deel voort uit een directe doorwerking van I op 
II.

Tabel 8.7

Artikelsgewijze vergelijking tussen Oirschot 1662 en 1664 (I & II)

Onderwerp Oirschot Oirschot 
 1662 1664
samenstelling regering 1 I. 1
aanstellingsperiode regeerders 2 2
verdeling functies over de gehuchten 3 3
wel (1662)/geen (1664) voordrachtrecht gehuchten 4 4

benoeming collecteur verponding 5 II. -
benoemingsvereisten collecteur verponding 6 -
tijdstip afhoren rekening verponding 7 -
procedure afhoren rekeningen 8 1
niet conform procedure gesloten rekening nietig 9 2
controle verpondingskohier 10 -
kiezen schatheffers en borgemeester, hun taken 11 3-5
controle bedecedule 12 -
tijdstip inleveren borgemeestersrekening 13 6
betaling lands kantoren en andere lasten 14 -
vergoeding schatheffers en borgemeester 15 7
ontvangsten opbrengst gemeint 16 8
aflossing geleend kapitaal omgeslagen over gehuchten 17 9
aangaan nieuwe leningen 18 10
inning dorpsgelden: incompatibiliteiten 19 11
verbod regeerders beheer o.m. kerk- en armengelden  20 12
geen pacht impost wijnen en bieren 21 -
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pacht impost gemaal en bestiaal 22 13
pacht impost bezaaide morgen en hoornbeesten 23 -
vergaderingen regenten; geen begunstiging derden; 
verschillende vergoedingen schepenen  24 14
procedure buitengewone omslagen 25 15
aangaan processen 26 16
onderzoek lopende processen 27 17
geen externe bezendingen zonder toestemming 28 18
kwartiers- en Meierijvergadering 29 19
toekomstige verkoop vroenten 30 20
vaste vergoeding externe bezendingen, tenzij 31 21
incompatibiliteiten schepenbenoeming (functies) 32 22
incompatibiliteit schepenbenoeming (verwantschap) 33 23
kosten jaargeding 34 24
vergoeding zetters 35 25
openbare werken 36 26
vergoeding toezichthouders gemeint 37 27
borg door nieuwe inwoners 38 28
rekeningen van armen en kerk 39 29
verkoop exploitatie-opbrengst gemeint 40 30
herbergverbod voor secretaris 41 31
geen vrijdom in de belastingen  42 -
geen executie  belastingschuld zonder vooraf manen 43 32
kosters en schoolmeesters geen andere functies 44 33
toezicht gemeint zonder onderscheid des persoons 45 34
procedure afgifte betaalopdrachten 46 35
overgangsrecht 47 36
boetebepaling 48 37

registratie en publicatie 49 38

8.5.5 Schijndel 1662

Het initiatief tot een reglement in Schijndel komt blijkens het (formele) verzoek om 
vaststelling aan de Raad van State van regering en ingezetenen tezamen. Daarbij wordt 
een ter plaatse geformuleerd concept meegezonden. De vaststellingsprocedure heeft een 
korte doorlooptijd: van 9 februari tot en met 3 mei 1662. 1686

Bij de indiening van het concept  wordt niet aan ter vergelijking gehanteerde precedenten 
of voorbeelden van elders gerefereerd. Voorts is onbekend  of de verschillende fasen in de 
goedkeuringsperiode (advisering door raad en rentmeester-generaal respectievelijk intern, 
vooral tresorier-generaal bij de Raad zelf ) tot bijstelling heeft geleid. Alleen de vastgestelde 
versie van het reglement komt dus voor een verwantschapsvergelijking in aanmerking. 

1686  Genese 9.2.21; tekst reglement 10.2.21.
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Omdat het concept uit de koker van de plaatselijke gemeenschap zelf komt, mag zon-
der meer worden aangenomen, dat, àls bij het formuleren ervan gebruik is gemaakt van 
voorbeelden van elders, dit alleen vastgestelde reglementen kunnen zijn. Grenzend ten 
noorden aan Sint Oedenrode kan dan gedacht worden aan het reglement 1660 van die 
vrijheid. Als recenter en verder uitgewerkt reglement komt ook Hilvarenbeek 1661 in 
aanmerking. Daarentegen zal ongetwijfeld met parallel lopende, maar nog binnenska-
mers verkerende ontwikkelingen, in het bijzonder de reglementswording voor Oirschot, 
geen rekening kunnen zijn gehouden. 

De in Tabel 8.8 weergegeven tekstvergelijking van Schijndel 1662 met beide andere ge-
noemde reglementen laat, op basis van Tabel 8.5, inderdaad de nodige verwantschap met 
Sint Oedenrode 1660 en Hilvarenbeek 1661 zien. Daarbij zijn bepalingen van de laatste 
twee reglementen, die in Schijndel 1662  niet als zodanig herkenbaar aanwezig zijn, niet 
vermeld.

Door het aantal unieke treffers is de verwantschap met Hilvarenbeek 1661 groter dan 
die met Sint Oedenrode 1660. Sint Oedenrode 1660 heeft ten opzichte van Hilvarenbeek 
1661 echter geen unieke treffers, zodat dit de conclusie rechtvaardigt, dat - voor zover het 
om andere dorpsreglementen gaat - bij Schijndel 1662 in feite alleen het laatste ten voor-
beeld heeft gestaan. 

Ten slotte volgt uit deze tekstvergelijking ook, dat in Schijndel 1662 een aantal authen-
tieke bepalingen is opgenomen, die tegemoetkomen aan endogene wensen en behoef-
ten, die in formulering niet aan Hilvarenbeek 1661 konden worden ontleend.

Tabel 8.8

Artikelsgewijze vergelijking tussen Schijndel 1662 met Sint Oedenrode 1660 en Hilvaren-
beek 1661

Legenda: BRvSt = Besluit tot vaststelling door de Raad van State van Sint Oedenrode 1660 (zie hiervoor nader Tabel 8.4).

Onderwerp Schijndel Sint Oedenrode Hilvarenbeek    

 1662 1660 1661 
benoeming collecteur verponding 1 1 1
controle verpondingskohier 2 2 2, 3
incasso en betaling van de beden 3 3 4
controle zetcedule beden 4 4  5
pacht landsmiddelen 5 7, 8, 9  10, 11, 12
geen vertering en verering 6 10 13
betaling landskantoren 7 11 14
aparte rekeningen verschillende belastingen 8   12 15
afhoren rekeningen 9, 10 13 16
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vervanging achtmannen bij overlijden 11 -  -
vervanging achtmannen bij andere functie  12  - -
vergoeding schout en stadhouders 13 - -
vergoeding schepenen  14 - -
geen omslagen zonder toestemming 15 14 17
geen processen zonder toestemming 16 15 18
geen sollicitaties zonder toestemming 17 17 19
vergoeding recht- en genechtdagen 18 23 27
geen leningen zonder toestemming 19 - -
openbare werken 20 27 28
vergoeding borgemeesters 21 -  -
vergoeding dienstreizen buiten het dorp 22, 23 21, 22 26
vergoeding vorster 24 - -
vergoeding gezworenen gemeint 25 32 -
vergoeding secretaris  26  - -
vergoeding en taken schutter 27 - -
inwoners hun belastingaanslagen te betalen 28 - -
vorderingen op de gemeente 29 - 8
rekeningen van armen en kerk 30 - 20
vergoeding schepenen, secretaris en vorster 31 - 36
geen executie belastingschuld zonder vooraf 
  manen  32 - 37
herbergverbod voor secretaris 33 - 38
borg stellen door nieuwe inwoners 34, 35 - 39
incomptabiliteit bij schepenbenoeming 36 - 40
boetebepaling 37 BRvSt 44
registratie en publicatie 38 BRvSt 45

8.5.6 Veghel 1662

Het verzoek uit Veghel aan de Raad van State tot vaststelling van een meegezonden 
concept-reglement vertoont overeenkomst met de eerdere gang van zaken in Sint Oe-
denrode en Breugel: het wordt ingediend door geërfden uit het dorp zelf èn uit ’s-Her-
togenbosch. Het dorpsbestuur staat kennelijk buiten spel. Tijdens de door de Raad 
verzochte  advisering door de raad en rentmeester-generaal wordt het concept door hem 
bijgesteld. De concept-versies van  indieners en rentmeester zijn niet meer bekend, even-
min van welke precedenten of voorbeelden gebruik is gemaakt. De periode van indie-
ning bij tot en met vaststelling door de Raad van State is van 16 juni tot en 11 juli 1662.1687

Tekstvergelijking wijst uit, dat er naar vorm, opbouw en inhoud bezien een substantiële 
verwantschap bestaat tussen Veghel 1662 en Schijndel 1662. Dit laat zich (uiteraard) ver-

1687  Genese 9.2.28; tekst reglement 10.2.28.
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klaren, door het feit, dat beide dorpen aan elkaar grenzen en de korte gevolgtijdelijkheid 
tussen beide regelingen. Via Schijndel 1662 berust Veghel 1662 daardoor mede op Hilva-
renbeek 1661. In onderstaande tabel zijn de diverse overeenkomsten uitgewerkt. Daar-
naast kan worden geconstateerd, dat Veghel 1662 op een klein aantal onderdelen ook nog 
steunt op het kort daarvoor (9 juni 1662) vastgestelde reglement voor Oirschot 1662. Ook 
dit is in genoemde tabel gespecificeerd. 

Uit deze vergelijking kan wordt geconcludeerd, dat de verwantschap tussen Schijndel 
1662 en Veghel 1662 niet heeft geleid tot slaafse navolging van de laatste. Ieder van beide 
reglementen kent, naast onderlinge overeenkomsten die van die verwantschap getuigen, 
de nodige verschillende voorzieningen. Ook kan aan de hand van de vergelijking met 
Hilvarenbeek 1661 worden vastgesteld, dat vooral het laatste reglement als model heeft 
gediend. Voor Veghel 1662 geldt in dit opzicht dus hetzelfde als hiervoor over de relatie 
tussen Schijndel 1662 en Hilvarenbeek 1661 is geconcludeerd, alhoewel het bij Veghel 1662 
om minder bepalingen gaat. 

Voorts kan ook een oriëntatie op het kort te voren vastgestelde Oirschot 1662 onderkend 
worden. Eén van de daarbij betrokken artikelen bevat overgangsrecht dat in zijn formu-
lering direct op Oirschot 1662 teruggaat. Wel past daarbij een aantekening. 

Bedoelde bepaling is opgenomen in Veghel 1662/32. Zoals uit de hierna opgenomen Ta-
bel 8.9 blijkt, moet er echter hierin sprake zijn van een abusievelijke samenvoeging van 
twee afzonderlijke artikelen. Dit zou als volgt kunnen worden verklaard. 

De raad en rentmeester pleegt, zo blijkt uit diens bewaarde adviezen aan de Raad van 
State, zijn amendering van een concept boven de desbetreffende regel of in de marge 
van dat concept zelf te plaatsen. Zo zal hij dus ook bij zijn advisering over het Veghels 
concept te werk zijn gegaan. Op grond hiervan is het daarom aannemelijk, dat hij de be-
paling over het overgangsrecht als ongenummerd artikel op de hoogte van het wel opge-
nomen artikel 32 heeft toegevoegd. Bij het uitwerken van het concept tot netversie van 
het definitieve reglement is dat toegevoegde artikel niet als zelfstandige toevoeging, maar 
ten onrechte als een aanvulling op dat artikel onderkend.1688

Ten gevolge van de samenhang tussen Hilvarenbeek 1661 en Oirschot 1662 (zie daar-
over Tabel 8.6) zijn nog meer overeenkomsten tussen Veghel 1662 en Oirschot 1662 aan te 
wijzen. Desondanks is het niet waarschijnlijk, dat het dan nog kersverse Oirschot 1662 
in deze de functie van Hilvarenbeek 1661 zou hebben overgenomen en in zijn geheel 
aan Veghel 1662 ten voorbeeld zou hebben gestaan. Veghel 1662 hangt vooral samen met 
Schijndel 1662, dat op Hilvarenbeek 1661 steunt. Dit wordt onder meer bevestigd door 

1688  In de teksteditie van het reglement (zie 10.2.28) is daarom deze toegevoegde bepaling  onder een zelf-
standig nummer 32a opgenomen. 
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het feit, dat in de volgorde van de artikelen van de eerste twee reglementen de volgorde 
in Hilvarenbeek 1661 is te herkennen. Oirschot 1662 (zie daarover ook Tabel 8.6) heeft ten 
aanzien van de vergelijkbare bepalingen een andere volgorde. Om deze reden is een ver-
dere vergelijking dan alleen met artikel 32 tussen Veghel 1662 en Oirschot 1662 niet uit-
gewerkt.

Ten slotte bevat Veghel 1662 enkele bepalingen, die qua formulering niet op andere regle-
menten teruggaan. Hiervan mag derhalve worden aangenomen, dat deze zich rechtstreeks 
baseren op autonome wensen en behoeften van de concipiërende justitiabelen zelf. 

Tabel 8.9

Artikelsgewijze vergelijking van Veghel 1662 met Schijndel 1662, Hilvarenbeek 1661 en 
(gedeeltelijk) Oirschot 1662

Legenda: H. = Hilvarenbeek.

Onderwerp Veghel Schijndel   Hilvarenbeek  
 1662 1662   1661 
benoeming collecteur verponding 1 1 1
controle verpondingskohier 2 2 2, 3
incasso en betaling van de beden 3 3 4
controle zetcedule beden 4 4 5
betaling jaarlijkse renten (H: personele lasten) 5 - 6
controle zetcedule renten (H: personele lasten) 6 - 7
pacht landsmiddelen 7 5 10, 11, 12
geen vertering en verering 8 6 13
betaling landskantoren 9  7 14
aparte rekeningen verschillende belastingen 10 8 15
afhoren rekeningen 11, 12 9, 10 16
geen omslagen zonder toestemming 13 15 17
geen processen zonder toestemming 14 16 18
geen sollicitaties zonder toestemming 15 17 19
vergoeding recht- en genechtdagen 16 18 27
geen leningen zonder toestemming 17 19  Oirschot 1662/18
openbare werken 18 20 28
vergoeding borgemeesters 19 21 -
geen vergaderingen in herberg 20 - 25
vergoeding dienstreizen buiten het dorp 21, 22 22, 23 26
bijeenkomsten Meierij- en kwartiervergadering 23, 24 - 41
rooster aftreden twaalfmannen 25 - -
slot borgemeestersrekening 26 - -

PS_LL_def.indd   718 19-11-20   13:17



719

verkiezing borgemeester 27 - -
vergoeding vorster 28 24 -
vergoeding en taken gezworenen gemeint 29 25 -
vergoeding secretaris  30 26 -
verantwoording opbrengst gemeint  32 - 31
overgangsrecht 32a -  Oirschot 1662/47
vorderingen op de gemeente 31 29  8
boetebepaling 33 37 44
registratie en publicatie 34 38 45

8.5.7 Eersel, Duizel en Steensel 1662

Het initiatief tot een reglement voor deze drie dorpen gaat uit van een burgerlijke par-
tij onder leiding van een oud-vorster. Bij zijn desbetreffende verzoek aan de Raad van 
State legt hij echter geen eigen ontwerp over. 20 Juni 1662 zendt deze Raad dit verzoek 
naar de raad en rentmeester-generaal met de uitdrukkelijke opdracht een reglement naar 
het model van reeds vastgestelde reglementen te ontwerpen. Een nominatim-verwijzing 
naar welke reglementen ontbreekt. Het door de rentmeester voorgestelde ontwerp wordt 
door de Raad 21 juli 1662 onverkort als reglement vastgesteld. 

Die vaststelling geeft direct aanleiding tot een vervolgprocedure. Uiteindelijk wor-
den bezwaren en adhesie jegens het reglement  eind september 1662 besproken in een 
overleg van een commissie uit de Raad van State met de plaatselijke partijen. Tijdens 
dat overleg, dat een maand later leidt tot bijstelling van een tiental bepalingen, ligt in 
ieder geval het recent daarvoor (9 juni 1662) voor Oirschot vastgestelde reglement ter 
tafel.1689

Om te beoordelen, aan welk reglement het Eerselse reglement schatplichtig kan zijn, 
wordt voor de  tekstvergelijking in aansluiting op de eerdere tabellen uitgegaan van 
Hilvarenbeek 1661 en Oirschot 1662. Omdat daarbij blijkt, dat voor Eersel 1662 niet alle 
bepalingen direct of indirect uit het Oirschotse reglement zijn te herleiden, wordt het 
Eerselse reglement ook nog aan Sint Oedenrode 1660 getoetst.

De eerste tien artikelen van het Eerselse reglement (te duiden als het ‘organieke gedeelte’ 
ervan) bevatten bepalingen omtrent de (wijze van) samenstelling van het bestuur in de 
drie betrokken dorpen. Daarmede maakt dit reglement in navolging van het Oirschotse 
reglement op dit punt als het ware tot trend wat voor het Oirschotse reglement nog als 
innovatie kan worden beschouwd. De formulering van deze artikelen is uniek en laat 

1689  Genese 9.2.7; tekst reglement 10.2.7.
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zich dus qua formulering niet met die van Oirschot vergelijken. Wel zal deze formule-
ring, zij het in aangepaste variaties, nog doorklinken in latere reglementen. 

Op grond van de navolgende tabel kan worden vastgesteld, dat bij het formuleren door 
de rentmeester-generaal van het reglement voor Eersel c.a. 1662 vooral dat van Hilvaren-
beek 1661 model heeft gestaan. Enkele bepalingen die niet daarop, maar wel op Sint Oe-
denrode 1660 zijn terug te voeren, zijn dat ook op het dan recentere Oirschot 1662. Zoals 
hierboven al is gezegd, lag dat reglement tijdens de ‘naprocedure’ ten kantore van  de 
Raad van State in ieder geval ter tafel. Het lijkt dus waarschijnlijker dat Oirschot 1662 als 
bron meer in aanmerking komt. De facto is het Eerselse reglement naar de aard van het 
vigerende conflict dus ingevuld aan de hand van een drietal componenten, te weten een 
‘authentieke’ (lokale) behoefte respectievelijk ontleningen aan primair het reglement van 
Hilvarenbeek 1661 en secundair, zij het in beduidend mindere mate, aan Oirschot 1662. 
Als zodanig ligt Eersel c.a. 1662 in de lijn van deze reglementen. 

Tabel 8.10

Artikelsgewijze vergelijking van Eersel, Duizel en Steensel 1662 met Sint Oedenrode 1660, 
Hilvarenbeek 1661 en Oirschot 1662

Legenda: t/m = tot en met; a.b. = als boven; H. = Hilvarenbeek; (nummer) = bepaling gaat over hetzelfde thema, maar met 
andere strekking;  * artikelen in Eersel c.a.1662 die bij besluit van de Raad van State van 25 oktober 1662 zijn gewijzigd

Toelichting: Van Sint Oedenrode 1660, Hilvarenbeek 1661 en Oirschot 1662 zijn alleen de bepalingen opgenomen, die qua strek-
king met die van Eersel c.a. 1662 overeenkomen.

Onderwerp  Eersel ca. Sint Oeden- Hilvaren- Oirschot 
 1662 rode 1660 beek 1661 1662

samenstelling schepenbank 1 - -
rooster aftreden (1) 2 - -
rooster aftreden (2) 3* - -
achtmannen Eersel 4* - -
rooster aftreden (1) 5 - -       1 t/m 4
rooster aftreden (2) 6* - -
bevoegdheid achtmannen 7* - -
viermannen Duizel en Steensel 8 - -
bevoegdheid viermannen 9 - -
woonplaats/herbergverbod secretaris 10 - 38 41
vast kantoor secretaris 11 - - -
verblijf lopende archieven 12 - - -
verblijf afgesloten archieven 13* - - -
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ambtsbediening secretaris 14 - - -
onverenigbaarheden secretarisambt 15 - - -
aanstelling collecteur verponding 16 1 1 5
controle verpondingskohier 17 2 2 10
aanstelling borgemeester en bedecedule 18 4 4, 5 11, 12 
geen betalingen zonder opdracht 19 - - 46
eerste betaling Landskantoren 20 - - -
incasso rente- (in H.: personele) lasten 21 - 6 - 
controle zetcedule rente- (in H.: a.b.) lasten 22 - 7 - 
aflossing renten 23 - - (17)
nieuwe geldleningen 24  24 - 18
pacht impost gemaal en bestiaal 25 7 10 22 
pacht bezaaide morgen en hoorngeld 26 8 11 23 
pacht wijn en bier 27 9 12 21
verteringen en vereringen 28 10 13 24 
verantwoordelijkheid belastingbeurders 29 11 14 14
aparte rekeningen naar soort belasting 30 12 15 -
afhoren rekeningen 31 13 16 8, 13
procedure afhoren rekeningen 32* - - 8
procedure extra omslagen 33 14 17 25
aangaan processen 34 15 18 26
lopende processen 35 16 - 27
bezendingen buiten het dorp 36 17 19 28
verkoop vroenten 37 18 24 30
verantwoording opbrengst gemeint 38 28 31 16
geen vergaderingen in herberg 39 25 25 24
vergoeding dienstreizen buiten het dorp 40, 41 21, 22 26 31
vergoeding recht- en genechtdagen 42 23 27 24
geen begunstiging van derden 43 - - 24
vergoeding zetters 44* 26 29 35
openbare werken 45 27 30 36
vergoeding borgemeesters en renteheffers 46 - (32)1690 15
vergoeding verzetten wet 47 25 28 34
vergoeding regeerders/schepenen 48* - 33, 36 24
vergoeding vorster 49* - 36 -
beleggen recht- en genechtdagen 50 - - 24
Meierij- en kwartiervergadering 51 - 41 29
vorderingen op de gemeente 52 - - -
boetebepaling 53 BRvS 44 48
registratie en publicatie 54 BRvS 45 49

1690  Eersel ca. 1662/46 spreekt over de vergoeding van de borgemeesters (die blijkens 18 ook met het in-
casso van de beden zijn belast) en renteheffers; Hilvarenbeek 1661/32 gaat over de vergoeding van de verpon-
dingsbeurders en bedeheffers.
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8.5.8 Deurne 1662-1663        
Voor dit dorp is nimmer een reglement vastgesteld, alhoewel in 1662 tot en met begin 
1663 over de introductie ervan uitvoerig is gediscussieerd en verschillende concepten 
(twee van de inwoners, twee van de raad en rentmeester-generaal en een van de heer) 
op tafel zijn gebracht. Deze poging, een reglement te verwerven, past in een langdurige 
controverse tussen die heer en een plaatselijke oppositie over elkaars bevoegdheden ten 
aanzien van het plaatselijk bestuur. Uiteindelijk wordt in deze controverse onder het ge-
zag van de Raad van Brabant in 1665 een voorlopig compromis gesloten. Als gevolg hier-
van verdwijnt het concept-reglement in de diepe la van de geschiedenis.1691 

Voor de ontwikkelingsgeschiedenis van ‘het’ dorpsreglement als rechtsordenend instru-
ment is deze episode niettemin van belang, zij het meer illustratief dan richtinggevend. In 
de verschillende opeenvolgende concepten is de ontwikkeling van ‘het’ reglement herken-
baar aanwezig. In Deurne heeft men om de eigen inzichten vorm te geven dus geprofiteerd 
van ontwikkelingen elders, maar omdat alles in het concept-stadium is blijven steken is 
het resultaat daarvan niet in een vastgesteld reglement aan die ontwikkeling doorgegeven. 

In Deurne is sprake van een vijftal opeenvolgende concept-teksten, die als volgt kunnen 
worden geordend:
1. a. een eerste ontwerp uit de kring van opponerende inwoners van 19 april 1662,
 b. een tweede (vervolg)ontwerp uit dezelfde kring, oktober 1662,
2. a. een onvolledig voorontwerp van de raad en rentmeester-generaal ter bijstelling van     

concept 1a,
 b. een door de raad en rentmeester bijgestelde volledige versie van concept 1a, 30 de-

cember 1662

3. een concept van de plaatselijke heer, februari 1663.

Concept 1a van 19 april 1662 is een poging om door middel van een door de Haagse over-
heid te fiatteren reglement de plaatselijke heer in zijn ‘heerlijke’ pretenties ten aanzien van 
het lokale bestuur te beteugelen en op dat bestuur gezaghebbende invloed vanuit de inge-
zetenen te waarborgen. Het is van een relatief beperkte strekking en telt slechts 27 artike-
len. Er is geen referte aan gehanteerde voorbeelden. Tekstvergelijking laat evenwel zien, dat 
men zich daaraan wel heeft gespiegeld. Voor die vergelijking liggen, bezien naar hun in-
houd, Sint Oedenrode 1660 en Hilvarenbeek 1661 het meeste voor de hand. Uit het feit, dat 
aan het eerste reglement tevens een reeks opeenvolgende bepalingen in dezelfde volgorde 
is ontleend, kan worden afgeleid, dat de oriëntatie daarop het sterkste is geweest. Een en 
ander is uitgewerkt in Tabel 8.11a. Een vergelijking tussen dit eerste concept en Eersel c.a. 

1691  Genese 9.3.3; tekst concept-reglementen 10.3.3.
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1662 respectievelijk Oirschot 1662 is in deze tabel achterwege gelaten, omdat deze reglemen-
ten eerst na de totstandkoming van dat concept worden vastgesteld en pas dan als zodanig 
in de openbaarheid komen (met de concepten daarvan zal dat beslist niet het geval zijn ge-
weest). Bovendien is in het verschijnen van beide reglementen juist de aanleiding voor een 
aanzienlijk uitgebreid tweede ontwerp van de plaatselijke oppositie te zien.

Het concept 1a wordt niet ter vaststelling bij de Raad van State ingediend, maar al 
snel (oktober 1662) opgevolgd door een tweede (concept 1b), dat wel aan die Raad 
wordt voorgelegd (waar het begin november 1662 voor het eerst wordt geagendeerd). 
Dit ontwerp omvat 60 artikelen; nadrukkelijk wordt verwezen naar andere al door de 
Raad tot welzijn van verschillende vrijheden, dorpen en plaatsen in de Meierij van ’s-
Hertogenbosch aan de hand van door de inwoners en meest belanghebbenden zelf ont-
wikkelde voorstellen vastgestelde reglementen. Naar zeggen van de indieners is ook hun 
ontwerp op zo’n voet geformuleerd, waarbij concrete voorbeelden overigens niet wor-
den benoemd. Tekstvergelijking bevestigt, dat men zich door andere, voornamelijk door 
recente reglementen heeft laten inspireren. Eersel c.a. 1662 en Oirschot 1662 komen als 
kenbron het meeste in aanmerking; daarnaast moet voor enkele aspecten ook oriënta-
tie op Schijndel 1662 en Veghel 1662 hebben plaatsgehad, omdat elementen daarvan zijn 
opgenomen die juist weer in de regelingen voor Eersel en Oirschot ontbreken. Gezien 
de overheersende mate van overeenstemming, ook in de directe opvolging van artikelen, 
met Eersel c.a. 1662 is die regeling aan te merken als de primaire inspiratiebron. Vooral 
de deels synchrone redactie van (vooral de aanvang van) artikel 1 van zowel het concept 
als van Eersel c.a. 1662 wijst onmiskenbaar in deze richting. 

Het tweede concept (2b) van de raad en rentmeester-generaal van eind december 1662 is 
een bijstelling van het tweede concept van de ingezetenen, dat dus als zodanig niets wijzigt 
aan de herkomst van dat concept. In Tabel 8.11b is een artikelsgewijze vergelijking opgeno-
men van het tweede concept en de bijstelling daarop van de rentmeester in relatie tot de 
reglementen van Eersel c.a. 1662 en Oirschot 1662. Daarbij is ook betrokken het eerste, nog 
onvolledige concept (2a) van de rentmeester, dat door hem wordt ingezet vanuit zijn inten-
tie om ter plaatse tot een vergelijk tussen beide partijen te komen. Die intentie strandt op 
de onbuigzaamheid van betrokkenen, waarom hij zich vervolgens door alléén commentaar 
te leveren op het tweede concept van de inwoners alsnog strikt aan zijn opdracht houdt, 
maar bij de aanbieding daarvan aan de Raad van State een kritische noot kraakt over het 
ontbreken van betrokkenheid en toestemming van de plaatselijke heer. 

Kenmerkend voor het concept-reglement van de heer (3) is, dat het in een 50-tal artike-
len de regeling van alle dorpszaken aan zich trekt en de macht en autoriteit in heerlijk-
heid en dorp bij de heer, zijn officier en zijn schepenen legt. Van enige directe vorm van 
voorafgaande inspraak, medezeggenschap en medeverantwoordelijkheid van de ingeze-
tenen is geen spoor te bekennen. Ook probeert hij door middel van enkele bepalingen 
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te zijnen gunste in nog tussen hem en inwoners voor de Raad van Brabant lopende pro-
cessen in te breken. Hij verwoordt dit bovendien in een geheel eigen formulering, waar-
bij hij zich niet alleen laat leiden door zakelijke, maar ook - en dat eigenlijk ook vooral 
- persoonlijke inzichten over de omvang en reikwijdte van zijn heerlijke rechten en be-
voegdheden en de doorwerking daarvan op de organisatie en het functioneren van het 
lokale bestuur. Anders gezegd, in een geheel eigen stijl zet hij zich in vrijwel alle bepa-
lingen af, doorgaans diametraal, tegen het voorstel van de rentmeester en daarmede in-
direct ook tegen dat van de inwoners. 

Omdat dit voorstel zich naar inhoud èn redactie integraal minder leent voor een di-
recte vergelijking met de voorstellen waarop het reageert, is het niet betrokken bij de 
artikelsgewijze vergelijking in Tabel 8.11b.  Gegeven de relatief beperkte omvang van de 
betrokken rechtskring en het min of meer bij voorbaat gedefinieerde aantal van relevan-
te rechts- en bestuurshandelingen, ontkomt echter ook de heer er niet aan om dezelfde 
thema’s te behandelen als het concept waarop hij reageert. Zijn kritiek op het concept 
van de raad en rentmeester-generaal weerhoudt de heer er ook niet van om in zijn con-
cept grosso modo de opbouw van dat voorstel te volgen. Ook blijkt hij - door (indirect) 
daaruit aan één bepaling te refereren, die niet in het concept van de rentmeester voor-
komt - niet onbekend met het voorstel van de inwoners zelf. 

In Tabel 8.11c wordt tegen deze achtergrond artikelsgewijs een overzicht gegeven waar 
bepalingen van zijn concept inhoudelijk-thematisch met het voorstel van de rentmeester 
corresponderen. Daarbij zij dus bedacht, dat in de zin van politieke visie op betrokken com-
petenties en wijze van uitvoering van bestuurlijke werkzaamheden de inhoudelijke uitwer-
king van de verschillende bepalingen aanzienlijk, vaak diametraal van elkaar verschillen.

Tabel 8.11a

Artikelsgewijze vergelijking van het eerste concept van de inwoners van Deurne met Sint 
Oedenrode 1660 en Hilvarenbeek 1661

Legenda: BRvS = bepaling opgenomen in het besluit van de Raad van State tot vaststelling van het reglement 

 

Onderwerp Deurne Sint Oedenrode Hilvarenbeek
 1e concept 1660 1661
 inwoners
 19.04.1662
aanstelling hertsluiden uit gehuchten  1,2 - -
hun opvolging bij overlijden 2 - -
geen omslagen zonder consent  3 14 17
opdracht tot betaling door borgemeesters  4 - -
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afhoren rekeningen  5, 6 13 16
geen vertering en verering, tenzij  7 10 13
verantwoordelijkheden belastingheffers  8 11 14
aangaan processen  9 15 18
onderzoek lopende processen  10 16 -
geen bezendingen zonder toestemming 11 17 19
verkoop vroenten  12 19 24
vergoeding dienstreizen buiten het dorp  13 21 26
tenzij van meerdere kwaliteit  14 22 -
vergoeding genecht- en rechtsdagen  15 23 27
geen andere vergoeding voor regeerders  16, 17 - -
vergoeding zetters 18 26 29
openbare werken  19 27 30
officier, secretaris en andere ambtsdragers  20 - -
  geen andere bestuursfuncties  
borg nieuwe inwoners  21 - -
eigenaren moeten instaan voor nieuwe in-
  woners  22 - - 
terugbetalen leningen door borgemeesters  23 - -
sanctie daarop bij nalatigheid 24 - -
verantwoording en betaling slot rekeningen  25 - -
boetebepaling  26 BRvS 44
volmacht tot bijstelling 27 - -

Tabel 8.11b

Artikelsgewijze vergelijking van het eerste en tweede concept van de inwoners van Deur-
ne en de beide concepten van de raad en rentmeester-generaal in samenhang met Oirschot 

1662  en Eersel c.a. 1662

Legenda: (nummer) = inhoud naar strekking; cf. = vergelijk; i.v.m. = in verband met. 

Toelichting: artikelen van Oirschot 1662 en Eersel c.a. 1662, die hier niet als probanda relevant zijn, zijn niet vermeld. 

Onderwerp Deurne Deurne Deurne  Oirschot Eersel c.a. 

 1e concept  2e concept concept RRGD 1662 1662 

 inwoners   inwoners  I  II 

 
samenstelling schepenstoel (justitie)  - 1 1 1 - 1
benoemingsvereisten schepenen  - 2 - 2 - -
rooster verandering schepenstoel  - 3 - 3, 4 - 2, 3
wachttijd herbenoeming schepenen  - 4 - 5 - -
vergoeding schepenen - - - 6 - -
elf herdgangen/gehuchten  - 5 4, (5) 9  - 4
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Liessel, De Moosijck en Heijtrack apart
  dorp  - 6 - - - -
twee schepenen uit deze herdgangen i.v.m. 
  de meest gegoede inwoners aldaar  - 7, 81692 - 4 - -
aanstelling kerk- en armmeesters  - 9 3 7 - 7 
aanstelling drie gemeintmeesters  - 10 - 8 - 7
aanstelling hertsluiden uit gehuchten  1, 2 11 - 9  -  4, 8
eed van hertslieden  - 12 - 10 - -
hun opvolging bij o.m. overlijden 2 12 - 11 - 5, 6
taken dorpsregering en hertsluiden - 13 - 12 - 7, 9
dorpsregering betreft niet de justitie  - 14 - - - 7 
in belangrijke zaken horen van geërfden  - 15 - - - 7 
aanstelling, kantoor en taken secretaris  - 16 6 13 - 11
lopende archieven ten kantore secretaris  - 17 7 14 - 12
officier, secretaris en andere ambtsdragers 
  geen andere bestuursfuncties  20 18 8 15 32 -
officier en schepenen geen rekenplichtige 
  functies - - - 16, 17 19, 20 -
incasso verponding; controle kohier - 19 9 18 10  16, 17
incasso beden; controle zetcedule  - 20 - 18 11, 12  18  
opdrachten tot betaling  4 21 10 19 46 19
eerste betaling landskantoren - 22 11 20 - 20
omslag jaarlijkse renten - 23 12 21 (17) 21
controle renteboek  - 24 13 21 - 22
onderzoek afbetalen renten - 24 - 22 - 23
pacht impost gemaal en bestiaal  - 25 14 23 22 25
pacht impost bezaaide morgen/ hoorngeld  - 26 15 24 23 26
geen pacht impost wijnen en bieren  - 27 16 25 21 27
geen verteringen en vereringen 7 28 2, 17 26 24 28, 43
verantwoordelijkheden belastingheffers 8 29 18 27 14 29
aparte rekeningen naar soort belasting - 30 - 18 (7, 13) 30
afhoren rekeningen  5, 6 31 19, 20 28, 29 8 31, 32
sluiten openstaande rekeningen - - - 30 - -
geen (andere) omslagen zonder consent  3 32 - 31 25 33
aangaan processen  9 33 - 32 26 34
onderzoek lopende processen  10 34 - 33 27 35
geen externe bezendingen zonder toe-
  stemming 11 35 - 34 28 36
verkoop vroenten  12 36 - 35 30 37
geen vergaderingen in herberg  - 37 - 36 24 39
borgemeesters mogen regeerders convo-
  ceren  - 38 - 37 - -
samenstelling bestuur  - 39 (cf. 13,14) 28 52 1 -

1692  Als zodanig worden nominatim genoemd: “den Ed: Heere Van Albada ende den Heere Van Nieu-
wenheim op den Heijtrack onder Moosdijck ende de Juffrouwen Van Fladeracken op Den Moosdijck”.  
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samenstelling regering, vergaderplaats, orde  
vergaderingen - - - 52 - -
vergoeding dienstreizen buiten het dorp  13 40 21 38 31 40
tenzij van meerdere kwaliteit  14 41 22 39 31 41 
vergoeding genecht- en rechtdagen  15 42 2 - - 42
vergoeding zetters 18 43 - 40 35 44
openbare werken  19 44 - 41 36 45
vergoeding belastingheffers - 45 23 42 15 46
geen omslagen en leningen zonder toe-
  stemming   - 46 - 43 25, (18) 33, (24) 
vergoeding heer en regeerders  - 47 - - - 48
kosten verandering borgemeesters -  48 24 44 - -
geen andere vergoeding voor regeerders  16, 17 49 - - - -
vergoeding (onder)vorster bij op vonnis 
  sommeren en executeren  - 50 25 45 - -
geen executie bij belastingvordering zonder 
  voorafgaand tweemaal aanmanen - - - 46 43 -
overige vergoeding (onder)vorster  - 51 - 47 - (49)
Meierij- en kwartiervergadering - 52 - 48 29 51
borg nieuwe inwoners  21 53 26 49 38 -
eigenaren moeten instaan voor nieuwe in-
  woners  22 54 - - - -
terugbetaling leningen door borgemeesters  23 55 - 50 - -
sanctie daarbij bij nalatigheid 24 56 - 50 - -
verantwoording en betaling slot rekeningen  25 57 27 51 - -
registratie en publicatie  - 58  53 49 54
publicatie en wijziging keurboek  - 59 - - - -
boetebepaling  26 60 - 54 48 53
volmacht tot bijstelling 27 - - - - -

Tabel 8.11c

Artikelsgewijze thematische vergelijking tussen het concept-reglement van de heer van 
Deurne (1663) en het concept-reglement van de raad en rentmeester-generaal (1662)

Legenda: RRGD = raad en rentmeester-generaal; cf. = vergelijk; (nummer) = een ‘iets mindere’ directie relatie.

Toelichting: deze tabel bevat uitsluitend een inhoudelijk-thematische vergelijking tussen beide concepten.

Onderwerp concept  concept
 heer RRGD
exclusieve bevoegdheid heer tot aanstellen schepenen  1 1, 2, (3)
inwoners gehoorzaamheid verschuldigd aan gereformeerde sche-
  penen; schepenen beschermen de heer 2 -
tijdstip aanstelling schepenen/andere ambtsdragers  3 4
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heer mag ook functionarissen handhaven 4 5
vergoeding functionarissen  5 6
vergoeding schepenen buitengewone verrichtingen  6 -
heer benoemt de kerkelijke bedienaars  7 7
heer stelt rentmeester aan 8 -
verbod inwoners om zich in het bestuur in te dringen; 
aanstelling schutter  9 -
ambtseden worden alleen aan de heer afgelegd  10 -
politie/bestuur prerogatieven van de heer, uit te voeren door
  hen die de heer aanstelt 11 -
positie en taken schout/secretaris 12 (13)
inzagerecht heer archiefbescheiden van het dorp  13 (13, 14)
  waarneming bestuurlijke functies door secretaris  14 -
drossaard en secretaris mogen worden belast met, met hun 
  ambt compatibele, functies  15 15
incasso verponding en andere middelen onder voorwaarden 
  mogelijk voor drossaard, secretaris en schepenen  16 16, 17
gescheiden incasso verschillende belastingen en afhoren rekeningen 17 18
taken borgemeesters onder bevel van heer en schepenen 18 19
eerste betaling borgemeesters landskantoren; verantwoording
  daarvan aan heer en schepenen 19 20
controle betaling renteverplichtingen sedert 1629 20 21
beraad over verlichting van schulden 21 22
verbod op overname incasso gemene landsmiddelen 22 23-25
onderhouden RPR 1660; geen begunstiging van derden 23 26
taken en verantwoordelijkheid borgemeesters 24 27
procedure afdoening rekeningen cum annexis 25, 26 28, 29
geen belastingomslagen zonder consent heer 27 31
kosten tegen het bestuur gevoerde processen niet ten laste van 
  de inwoners 28 (32, 33)
incasso achterstallige tienden 29 -
exclusieve bevoegdheid heer en schepenen incasso tienden 30 -
geen externe bezendingen zonder fiat heer en schepenen 31 34
inwoners verboden zich onbevoegd met bestuur gemeente bemoeien 32 -
beleggen van vergaderingen alleen door heer of drossaard; vergader-
  plaats en -orde 33 36, 37
vergoeding voor externe bezendingen 34, 35 38, 39
vergoeding heer, drossaard, schepenen en secretaris opstellen zet-
  boeken  36 40
aanbesteding openbare werken in opdracht heer en schepenen 37 41
vergoeding borgemeesters en collecteurs 38 42
geen omslagen (uit hoofde van schuldfinanciering) zonder fiat heer
  en schepenen 39 43
jaarkeuren en banschouw bevoegdheid heer en schepenen 40 -, cf. concept 1b Inwoners/59
vorster assisteert in beginsel borgemeesters en collecteurs 41 45
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geen uitwinning zonder voorafgaand tweemaal manen 42 46
algemene taken vorster en schutter; hun bezoldiging 43 47
bijwonen kwartiers en Meierijvergadering; rapportage 44 48
vestiging nieuwe inwoners naar believen heer 45 49
aangaan nieuwe leningen en aflossing daarvan 46  50
afdoening sedert 1629 nog ongesloten rekeningen 47 30, 51
exclusieve bevoegdheid heer jegens bestuur en diens functioneren;
  vergaderplaats; vergaderorde; notulen vergaderingen 48 52
registratie en jaarlijkse publicatie reglement  49 53
boetebepaling 50  54

8.5.9 Son 1662

Onvrede over het financieel beheer en gebrek aan transparantie leiden, na verschillen-
de interventies vanwege en van de Raad van State zelf, begin juni 1662 tot een akkoord 
tussen regeerders en ingezetenen, waarbij ook een concept-reglement wordt geformu-
leerd. Bij dat akkoord is de Bossche hoog- en laagschout ten nauwste betrokken. Me-
dio september 1662 wordt het concept bij de Raad van State ingediend, die de raad en 
rentmeester-generaal en vervolgens de tresorier-generaal om advies vraagt. Onbekend is 
of deze adviezen tot bijstelling hebben geleid. De Raad van State stelt het reglement 27 
oktober 1662 vast.1693 

De tekst van dit reglement is niet aangetroffen. Uit andere bronnen is alleen de globale 
inhoud van een beperkt aantal bepalingen bekend; daarnaast mag het bestaan van bepa-
lingen betreffende een boetestelling en de registratie en publicatie van het reglement met 
aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid worden verondersteld.

In algemene zin is het reglement, zoals het verzoek om goedkeuring aan de Raad van 
State nadrukkelijk vermeldt, geformuleerd naar het voorbeeld van reglementen van an-
dere dorpen. Men heeft zich dus op tenminste één, wellicht meer andere reglementen 
georiënteerd. Welke, is niet bekend. Dat het daarbij om recente gaat, ligt voor de hand. 
Oirschot 1662 en Eersel c.a. 1662 zijn kort daarvoor in eerste lezing vastgesteld en beide 
zijn ook in druk verschenen.

Omdat Son met Breugel in één dingbank is verenigd wordt volledigheidshalve ook - 
al zijn beide dorpen in bestuurlijke zaken zelfstandig - met het reglement van Breugel 
van 1660 vergeleken. 

Uit Tabel 8.12 blijkt, dat er met de reglementen van Oirschot en Eersel overeenkomsten 
zijn. Met het reglement van Breugel bestaat daarentegen geen overtuigende verwantschap.

1693  Genese 9.2.25; voor het reglement: 10.2.25.
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Op grond van de weinig bekende artikelen kan echter feitelijk alleen maar worden ge-
concludeerd, dat bij het ontwerpen van het Sonse reglement inderdaad één of meer an-
dere reglementen ten voorbeeld hebben gestaan; welke precies kan evenwel niet worden 
aangegeven. Hooguit kan worden verondersteld, dat vanuit de rechtsstatus van Breugel 
(statendorp) bezien, het reglement van Eersel (vrijheid en statendorp) iets meer aanne-
melijk is dan het Oirschotse (vrijheid en tweeherige heerlijkheid). 

Tabel 8.12

Artikelsgewijze vergelijking van Son 1662 met Oirschot 1662, Eersel c.a. 1662 en Breugel 
1660

Legenda: (nummer) = overneming is uitsluitend naar (een vergelijkbaar) thema te duiden; xx = onbekend artikelnummer

Artikel Onderwerp Oirschot Eersel c.a. Breugel
  1662  1662  1660
7 bevoegdheid achtmannen bij benoeming schepenen - - -
20 geen verteringen 24 28 8
29 vergoeding borgemeesters voor de jaarlijkse gang 
 in de heide tijdens het turven  -  - -
30 inrichten van raadkamer buiten herberg 24 11 -
31 vergoeding dienstreizen buiten het dorp 31 40 -
35 vergoeding zetters  35 44 19
36 openbare werken  36 45 20
38 kosten jaarlijkse verandering borgemeesters (34) (47) -
39 jaarlijkse vergoeding schepenen - 48 -
xx boetebepaling 48 53 -
xx registratie reglement 49 54 49 

8.5.10 Waalwijk 1663

Voor Waalwijk worden in 1663 twee snel openvolgende reglementen vastgesteld. De op-
maat naar het eerste reglement van dat jaar ligt in een geschil tussen de borgemeesters 
van 1658 en hun opvolgers, dat uitmondt in een procedure van de Raad van Brabant, die 
eind juli 1662 tot uitspraak komt. In dat vonnis1694, stelt de Raad onder meer algemene 
regels over het afhoren van de borgemeestersrekeningen. De plaatselijke regeerders for-
muleren op basis daarvan een reglement, dat de Raad van Brabant op 20 februari 1663 
vaststelt. De tekst van dat reglement is niet (meer) bekend.

1694  De tekst hiervan is niet aangetroffen.
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De geërfden verzoeken parallel daaraan die Raad om een uitleg van de uitspraak, die 
22 februari 1663, dus twee dagen na de vaststelling van het reglement, op de volgende 
punten wordt verkregen:
- de borgemeesters dienen in hun rekening te verantwoorden aan wie en waar zij beta-

lingen hebben verricht,
- het afhoren dient door middel van openbare aanplakking te worden aangekondigd, 

zodat  de geërfden en ingezetenen daarvan weet hebben; het afhoren geschiedt met 
open deuren ten overstaan van de belangstellenden; geërfden, die dat willen, mogen 
de rekening ter sluiting medeondertekenen, zulks onder voorbehoud van hun “regres 
aen de justitie” als zij van oordeel zijn, dat een post is gepasseerd die niet gepasseerd 
had mogen worden,

- bij het afhoren van de rekeningen dient in aanwezigheid van de geërfden (met beraad-
slagende stem) een raming van nog te verrichten betalingen te worden gemaakt; over 
onvoorziene, noodzakelijke en geen uitstel duldende uitgaven kan door het merendeel 
der aanwezige schepenen met inachtneming van het minste nadeel voor de gemeente 
worden beslist; over de bekostiging (lening, omslag over de inwoners of anderszins) 
van noodzakelijke, maar geen haast hebbende uitgaven zal mede door de geërfden 
worden beslist; indien de opinie van geërfden door de magistraat wordt genegeerd, 
mogen de geërfden zich tot de justitie wenden, terwijl dan de omslag of lening 14 da-
gen wordt opgeschort. 
Reglement (in handen van de regeerders) noch uitleg (in handen van de geërfden) 

kunnen de controverse tot een oplossing brengen. Uiteindelijk wordt tussen partijen 
arbitrage overeengekomen, waarbij een nieuw reglement van 12 artikelen wordt ont-
worpen, dat ter goedkeuring aan de Raad van Brabant wordt voorgelegd. In dat voor-
stel wordt het eerdere reglement ingetrokken, maar blijft de uitleg volledig in stand. De 
Raad stelt dit voorstel 4 april 1663 ongewijzigd vast.1695

Dit tweede reglement uit 1663 behandelt de volgende thema’s: het zonder vertering 
houden van bestuursvergaderingen en rechtszittingen alleen in het raadhuis (1-2), de 
procedure van de schouwvoering (3), de procedure van het inleveren, afhoren en slui-
ten van de rekeningen (4-6), het positief en negatief saldo van de rekeningen (7-8), het 
aangaan van buitengewone omslagen en het voeren van processen (9) en de vergoeding 
van de schepenen voor bestuurlijke werkzaamheden (11). Verder stelt het, dat de door de 
Raad van Brabant op 22 februari 1662 ter uitleg van diens vonnis van 9 december 1662 
gegeven regels van kracht blijven (10) en dat het door die Raad op 20 februari 1662 be-
krachtigde  reglement wordt ingetrokken (12).

Tijdens de gehele procedure blijkt niet of een van beide of beide partijen zich, waar tot 

1695  Genese 9.2.29; tekst reglement 10.2.29.
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tweemaal toe het instrument van een reglement wordt ingezet, op gelijksoortige ont-
wikkelingen elders hebben georiënteerd. Ook de omvang het reglement van 1663, dat 
“slechts” twaalf artikelen beslaat, geeft geen aanleiding om van zo’n oriëntatie uit te 
gaan. Het feit, dat in het reglement thema’s aan de orde komen, die ook in andere re-
glementen voorkomen is eenvoudig te verklaren uit de omstandigheid, dat dit in fei-
te steeds weer bij de wording van reglementen voorkomende thema’s zijn. De omvang 
daarvan doet daarom vermoeden, dat het reglement vooral, zo niet uitsluitend is geënt 
op de daadwerkelijke geschilpunten in de controverse en dat daarom niet de totstand-
koming van een meeromvattende regeling is gezocht. Al met al kan een nogal in zichzelf 
gekeerd zoeken naar een adequate oplossing worden vastgesteld. Om deze reden is dan 
ook een vergelijkende tabel achterwege gelaten.  

De procedure krijgt een vervolg in 1681, ook dan als sluitstuk van controverses die in 
financiële geschillen wortelen. Het perspectief is dan wel breder, omdat ook de al dan 
niet voortzetting van een gereguleerde vorm van inspraak en medezeggenschap van de 
kant van de inwoners deel van de discussie wordt.1696 

8.5.11 Bergeijk 1663 en Hoogeloon 1663

In 1663 komen voor deze statendorpen  reglementen tot stand. Uit tekstvergelijking 
blijkt, dat hiervoor vooral Eersel c.a. 1662 model staat. Ook hierbij zal, anders dan Oir-
schot 1662, de status van Eersel als statendorp van invloed zijn geweest. Bovendien is dit 
reglement relatief volledig en betreft het een bestuursstructuur van een voor Bergeijk en 
Hoogeloon vergelijkbare signatuur. 

Bergeijk 1663 
Het initiatief  tot een reglement komt in dit dorp van de borgemeesters.1697 In de proce-
dure tot vaststelling bij de Raad van State wordt, voor zover uit de nog beschikbare in-
formatie blijkt, geen gewag gemaakt van hierbij ten voorbeeld genomen reglementen. 
De procedure bij de Raad van State duurt van eind januari (eerste behandeling in Raad) 
tot en met medio februari  1663 (vaststelling reglement). Nadien worden medio janu-
ari 1664 en na medio juli 1665 nog verschillende artikelen, uitsluitend veroorzaakt door 
plaatselijke gebeurtenissen aangepast.

Hoogeloon 1663

In dit dorp zijn het inwoners, die aansturen op een reglement.1698 Een verzoek daartoe 
wordt door de Raad tegen eind januari 1663 in behandeling genomen; medio februari 

1696  Zie 8.6.4.
1697  Genese 9.2.2; tekst reglement 10.2.2.
1698  Genese 9.2.12; tekst reglement 10.2.12.
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daaraanvolgend stelt deze het reglement vast. Ook in dit geval vermeldt de beschikbare 
informatie niet, of, en zo ja welke reglementen tot inspiratie hebben gediend. Nadien 
(begin januari 1664) wordt het reglement nog op basis van een plaatselijk gerezen uit-
voeringsprobleem bijgesteld. 

Herkomst van de tekst van deze reglementen
Voor beide reglementen geldt, dat zij aanvangen met bepalingen betreffende een nieuw 
orgaan binnen het dorpsbestuur, te weten dat van de raadsmannen. Daarna volgen be-
palingen betreffende specifieke zaken (thema’s) betreffende bestuurlijke en financiële 
aangelegenheden. Uit vergelijking naar tekst en volgorde van de thema’s kan worden 
vastgesteld, dat vooral het Eerselse reglement als kenbron is gebruikt. Dit wordt als het 
ware bevestigd door inhoud en opbouw van het organieke gedeelte van deze reglemen-
ten: beide vangen in artikel 1 aan met een tekst die direct is geïnspireerd door respec-
tievelijk (met een te verwaarlozen verschil in redactie) overgenomen is van artikel 4 van 
het Eerselse reglement. Hoewel Bergeijk 1663 en Hoogeloon 1663 ieder een zelfstandig 
wordingstraject hebben, lopen beide trajecten in hun voorbereiding en advisering min 
of meer parallel, terwijl beide door de Raad van State op dezelfde dag (19 februari 1663) 
met toevoeging van een aanvullende clausule over de autoriteit van de Staten Generaal 
in dezen worden vastgesteld.1699 Deze samenloop doet op zijn minst onderlinge beïn-
vloeding vermoeden. Om deze reden is de tekst van deze reglementen in onderstaande 
tabel (Tabel 8.13), naast eerst onderling, integraal met alleen Eersel c.a. 1662 vergeleken. 
Als overweging daarbij geldt ook nog, dat voor beide reglementen een oriëntatie op Eer-
sel c.a. 1662 mede vanuit hun geografische ligging aannemelijk is: Hoogeloon grenst ten 
noorden en Bergeijk ten zuiden aan het territoir van dat reglement. Daarnaast lijkt ech-
ter, vooral ten aanzien van Hoogeloon 1663, ook een oriëntatie op nog andere reglemen-
ten, in het bijzonder op Hilvarenbeek 1661 en Oirschot 1662,  plaats te hebben gehad. Dit 
aspect is in Tabel 8.13 bij de desbetreffende artikelen vermeld, waarbij overigens steeds 
alleen een herkenbare ontlening aan het dan meest recente reglement is aangegeven. Dit 
laatste is (min of meer:  uiteraard) gebaseerd op de veronderstelling dat het meest recente 
meer inspireert dan een (zelfs maar een iets) ouder. 

1699  Zie voor deze clausule 4.11.4.
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Tabel 8.13

Artikelsgewijze vergelijking van Bergeijk 1663 en Hoogeloon 1663 
met Eersel, Duizel en Steensel 1662 en (gedeeltelijk) Hilvarenbeek 1661 en Oirschot 1662

Legenda: c.a. = cum annexis; x = ongenummerd, nadien toegevoegde bepaling; *¹ = aanvulling van 18 januari 1664, *² =  

aanvulling van 22 juli 1665; *³ = aanvulling van 2 januari 1664;  = zie (met verwijzing naar een reglement en artikelnum-

mer); (nummer) = ontlening naar strekking.

Toelichting: Van Eersel c.a. 1662 zijn alleen de bepalingen opgenomen, die als probanda relevant zijn.

Onderwerp Bergeijk Hoogeloon Eersel c.a.
 1663 1663 1662
verkiezing/aanstelling raadsmannen  1 1  4, 8
rooster van aftreden raadsmannen 2 - 5, 8
nieuwe verkiezing raadsmannen 3 2 6, 8
registratie verkiezing in dorpsboek 4 - -
beëdiging raadsmannen 5 2 -
voordracht raadsmannen van schepenen - 3 -
rooster aftreden schepenen - 4 -
verkiezing belastingheffers door schepenen en 
  raadsmannen 6 - 7, 9
gelijke bevoegdheid schepenen en raadsmannen, 
tenzij anders bepaald 7 1 7, 9
inspraak inwoners 8 - 7, 9
benoemingsvereisten collecteur verponding 9 - 16
controle  verpondingskohier 10 19 17
controle zetcedule beden 11 19 Oirschot 1662/12
verkiezing borgemeesters; betaling landskantoren 12 - 19
  en andere betalingen
eerste betaling landskantoren 13 30 20
controle zetcedule omslag renten 14 - 22
onderzoek afbetaling leningen 15 - 23
aangaan nieuwe leningen 16 8 24
pacht impost gemaal en bestiaal 17 - 25
pacht impost bezaaide morgen en hoorngeld 18 - 26
geen pacht impost wijn en bier 19 9 27
geen begunstiging derden 20 18 28, (43)
verantwoordelijkheden belastingheffers 21 7 29
aparte rekeningen naar soort belasting 22 - 30
afhoren rekeningen 23*¹, 24 5, 6 31, 32
geen (extra) omslagen zonder toestemming 25 10 33
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aangaan nieuwe processen 26 21 34
onderzoek lopende processen 27 - 35
geen vergaderingen in herberg 28 28 39
bewaring archieven  29 33 12, 13
vergoeding externe bezendingen 30 25 40, 41
vergoeding zetters 31 - 44
openbare werken 32 - 45
vergoeding borgemeesters en rentebeurders 33 - 46
Meierij- en kwartiervergaderingen 34 29 51
geen verrekening bij vorderingen 35 - 52
vergoeding schepenen bij justitiële aangelegenheden 36 22 42
vergoeding schepenen en raadsmannen in bestuurs-
  zaken 37 35 48
vergoeding vorster 38 23 49
geen executie bij belastingenschuld zonder vooraf  
  manen 39 16  Oirschot 1662/24
vergoeding boekhouder (= secretaris) 40*² - -
incompatibiliteiten  41 12, 13  Oirschot 1662/32, 33  
eed raadsmannen 42 27 -
vergoeding borgemeesters en armmeesters 43 -  Hilvarenbeek 1661/(32)
boetebepaling 44 36 53
registratie en publicatie  45 37 54
voorbehoud autoriteit hoge overheid bij wijziging 46 38 -
bij uitgaven in de rekening opnemen causam debiti x*² - -

De navolgende bepalingen alleen in Hoogeloon 1663:
fiat voor externe bezendingen  - 11 36 
borg nieuwe inwoners - 14 Oirschot 1662/38
herbergverbod secretaris - 15 10, 11
gebruik gemeint zonder onderscheid des persoons - 17 Oirschot 1662/46
betalingsopdrachten - 20 Oirschot 1662/47
vergoeding toezicht op gemeint - 24 Oirschot 1662/37
verkiezing armmeesters - 26 -
kosten verzetten wet - 31 47
afdoening nog ongesloten rekeningen - 32*³  Hilvarenbeek 1661/34
geen vertering bij afhoren armenrekening - 34 - 

8.5.12 Nistelrode 1663 en Maren 1664

Bij deze reglementen wordt als het ware de ontwikkeling, die in Bergeijk 1663 en Hoogeloon 
1663 zichtbaar is geworden, voortgezet. Het Eerselse reglement maakt verder school, onder-
steund door een oriëntatie op andere. 
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Nistelrode 1663

In dit dorp is het reglement een inwonersinitiatief. Hun ontwerp daartoe wordt door de 
Raad van State medio februari 1663 in behandeling genomen; het op enkele onderdelen 
door de raad en rentmeester bijgestelde concept wordt begin maart 1663 vastgesteld.1700 
In de beschikbare gegevens worden geen reglementen vermeld die tot voorbeeld zijn ge-
nomen.

Maren 1664

Het concept voor een reglement wordt medio september 1663 door bestuur èn ingeze-
tenen tezamen bij de Raad van State ingediend. Deze zendt het om advies aan de raad 
en rentmeester-generaal. Diens op onderdelen bijgestelde versie wordt door de Raad als 
reglement medio februari 1664 vastgesteld.1701 In de nog kenbare procedure wordt niet 
gerefereerd aan voorbeelden van elders. 

Herkomst van de tekst van deze reglementen 
Beide reglementen vangen aan met bepalingen betreffende de samenstelling en organi-
satie van het dorpsbestuur, daarna komen artikelen over specifieke thema’s betreffende 
bestuurlijke en financiële aangelegenheden. 

Voor zowel Nistelrode 1663 als Maren 1664 is artikel 1 qua redactie, formulering en 
strekking  zonder meer schatplichtig aan de eerste bepalingen van Eersel, Duizel en Steen-
sel 1662. Ook de formulering en volgorde van de thema’s wijzen in de richting van voor-
al dit reglement als (primaire) kenbron. Om deze reden is in onderstaande tabel (Tabel 
8.14) de tekst van beide reglementen, naast onderling, primair met Eersel c.a. 1662 ver-
geleken. Daarnaast is volledigheidshalve een vergelijkende analyse gemaakt het (iets) 
jongere Bergeijk 1663, dat ook (zie Tabel 8.13) aan Eersel c.a. 1662 is gelieerd. Die analyse 
levert echter minder treffers op. Ook is de volgorde van de bepalingen uit dat reglement 
meer ongestoord herkenbaar aanwezig dan die van Bergeijk 1663. Ook kan een bepaling 
op Oirschot 1662 worden teruggebracht. 

Op grond hiervan mag worden vastgesteld, dat er vooral een oriëntatie op het Eerselse 
reglement heeft plaatsgehad. Wat in ieder geval aan Bergeijk 1663 (en door de volstrek-
te gelijktijdigheid van Hoogeloon 1663 ook aan dat reglement) is ontleend, is de nieuwe 
standaardclausule over de exclusieve bevoegdheid van de hoge overheid ten aanzien van 
de wijziging van het reglement.

1700  Genese 9.2.17; tekst reglement 10.2.17.
1701  Genese 9.2.14; tekst reglement 10.2.14.
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Tabel 8.14 

Artikelgewijze vergelijking van Nistelrode 1663 en Maren 1664 met
Eersel, Duizel en Steensel 1662 en Bergeijk 1663

Legenda: M. = Maren; → = zie (met verwijzing naar een reglement en artikelnummer); resp. = respectievelijk.

 
Onderwerp Nistelrode  Maren Eersel Bergeijk
 1663 1664 c.a. 1662 1663
samenstelling en rooster schepenstoel 1 1 1, 2, 3 -
nominatie en benoeming schepenen 2 2 - -
nominatie en verkiezing raadsmannen  3 3 4, 8 1
bevoegdheden schepenen en raadsmannen bij
  benoemingen diverse functionarissen 4 3 7, 9, 16, 18 6
overige bevoegdheden schepenen en raadsmannen 5 3 7, 9 7
inspraak inwoners 6 5 7,9 8
rooster aftreden raadsmannen 7, 8 - 5, 8 2
verkiezing nieuwe raadsmannen - 6 6, 8 2, 3
beëdiging raadsmannen -  4 - 5
herbergverbod resp. kantoor secretaris 9 9 10, 11 -
reeds gesloten rekeningen - 7 - -
bewaring archieven 10, 11 10 12, 13 29
bewaring en gebruik dorpszegel - 11 - -
incompatibiliteiten betreffende schepenambt - 12 - -
controle verpondingskohier resp. beden 12 8 17 10, 11
verantwoordelijkheden belastingheffers 13 16 29 21
eerste betaling landskantoren 14 16 20 13
betalingsopdrachten aan borgemeesters 15 17 19 12
opmaken en controle zetcedule renten 16 19 22 14
onderzoek lopende leningen 17 - 23 15
aangaan nieuwe leningen 18 18 24 16
geen pacht impost wijnen en bieren 19 20 27 19
pacht impost gemaal en bestiaal 20 21 25 17
pacht impost bezaaide morgen en hoorngeld 21 22 26 18
geen begunstiging van derden 22 23 28, 43 20
aparte rekeningen naar soort belasting 23 24 30 22
afhoren gemeenterekeningen 24, 25 13,14,25 31, 32 23, 24
geen (extra) omslagen zonder toestemming 26 26 33 25
aangaan nieuwe processen 27 27 34 26
onderzoek lopende processen 28 - 35 27
geen externe bezendingen zonder toestemming  29 28 36 -
verkoop vroenten 30 - 37 -
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geen vergaderingen in herberg 31 29 39 28
vaste vergoeding externe bezendingen dorp, tenzij 32, 33 28 40, 41 30
vergoeding schepenen bij justitiële aangelegenheden 34 31 42 36
openbare werken 35 35 45 32
vergoeding borgemeesters  36 33 46 33
kosten verzetten magistraat 37 34 47 -
vergoeding schepenen en (M.: ook raadsmannen en 
  secretaris 38 32 48 37
vergoeding vorster en schutter 39 36 49 38
vergoeding schout bij beëdiging ambtsdragers - 37 - -
vergoeding schout bij afhoren rekeningen - 38 - -
schouw van dijkgraaf en heemraden - 39 - -
houden van recht- en genechtdagen 40 15, 30 50 -
Meierij- en kwartiervergaderingen 41 40 51 34
geen verrekening van vorderingen 42 41 52 35
verantwoording exploitatie-opbrengst gemeint 43 - 38 -
tijdstip verkiezing borgemeesters 44 - - 12
taken gezworenen gemeint 45 42, 43 - -
geen executie belastingschuld zonder vooraf manen 46 44 - 39
overgangsrecht 47 - Oirschot 1662/47
boetebepaling 48 45 53 44
registratie en publicatie 49 46 54 45
voorbehoud autoriteit hoge overheid bij wijziging 50 47 -     46/cf. Hoogeloon 
                1663/38

8.5.13 Sint Michielsgestel 1663

Het door de vrouwe van deze heerlijkheid, tevens markiezin van Bergen op Zoom, eind 
februari 1663 vastgestelde reglement gaat terug op een ontwerp daartoe van een aantal 
inwoners, die daarmede stelling nemen tegen het plaatselijk bestuur. Op een groot aan-
tal punten komt de vrouwe de inwoners tegemoet, maar hun wens tot meer inspraak 
en medezeggenschap wijst zij om constitutionele redenen van de hand. Bij klachten 
over drossaard en regeerders kunnen zij ten allen tijde bij haar hun beklag doen. Enkele 
maanden later vragen de inwoners haar om aanpassing van een achttal bepalingen van 
het reglement. Eén van de centrale punten is opnieuw dat van versterking van inspraak 
en medezeggenschap. De vrouwe gaat begin september 1663 nu wel gedeeltelijk mee met 
dat verzoek.1702  

Het fenomeen ‘dorpsreglement’ zal de inwoners van Sint Michielsgestel bekend zijn ge-
weest uit in ieder geval de buurdorpen Boxtel (1657/1661), Sint Oedenrode (1660) en, van 

1702  Genese 9.2.22; tekst reglement 10.2.22.
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meer recente datum, Schijndel (1662). Tekstvergelijking wijst uit, dat Sint Michielsgestel 
1663 qua inhoud en opbouw sterk op Schijndel 1662 leunt. Dat laatste geldt  minder voor 
het nauw aan Schijndel 1662 gelieerde ook naburige Veghel 1662.1703 Daarnaast bevat het 
reglement een aantal bepalingen met een eigen authentieke signatuur. Twee daarvan zijn 
trouwens qua strekking ook uit andere reglementen bekend. 

Uit dit alles is af te leiden, dat aan Sint Michielsgestel 1663 met toevoeging van eigen au-
thentieke elementen en enkele uitzonderingen daargelaten, Schijndel 1662 ten grondslag 
ligt. Opmerkelijk is het slotartikel (24). Hierin legt de vrouwe haar bevoegdheid tot wij-
ziging van het reglement vast. Deze bepaling is exclusief te haren faveure geformuleerd 
en lijkt in deze context te reageren op de zéér kort daarvoor (19 februari 1663) door de 
Raad van State bij de vaststelling van Bergeijk 1663 en Hoogeloon 1663 toegevoegde clau-
sule, die interpretatie en wijziging van die reglementen exclusief aan de Haagse overheid 
voorbehoudt. 

Tabel 8.15 

Artikelsgewijze vergelijking van Sint Michielsgestel 1663 met Schijndel 1662

Legenda: * = desbetreffende bepaling is gewijzigd respectievelijk aangevuld bij besluit van 3 september 1663; → = zie (met 

verwijzing naar een reglement en artikelnummer); cf. = vergelijk.

Onderwerp Sint Michiels- Schijndel
 gestel 1663 1662
aanstelling drie verpondingscollecteurs 1 1
verantwoordelijkheden/vergoeding belastingheffers  2 7
geen buitengewone verteringen door regeerders 3 6
aparte rekeningen naar soort belasting 4 8
procedure afhoren rekeningen 5* 9
traktement drossaard 6* -
samenstelling delegatie bezendingen buiten het dorp  7* -
vergoeding bij voornoemde bezendingen  8* 22, 23
vergoeding schepenen 9 14
kosten verandering van de wet 10 -
geen omslagen zonder toestemming 11 15
toezicht drossaard op onruststokers tegen het bestuur 12 -
aangaan processen 13* 16
geen bezendingen zonder toestemming 14* 17

1703  De artikelen 20 en 21 van Sint Michielsgestel 1663 hebben wel een tegenhanger in Schijndel 1662, maar 
niet in Veghel 1662. Zie hierover nader de Tabellen 13 en 15.
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onderhouden van/vergoeding voor rechtszittingen 15 18
aangaan leningen 16* 19
taken en vergoeding gezworenen gemeint 17 25
vergoeding secretaris  18 26
geen betaalopdrachten zonder specificatie 19 -
rekening van armen en kerk 20 30
geen executie bij belastingschuld zonder vooraf  21 32
  manen 
publicatie reglement  22 38
herstel en inventariseren van het archief 23 -
autoriteit wijziging reglement  24  cf. Bergeijk 1663/46,   
      Hoogeloon 1663/38

8.5.14 Asten (1663-)1666

De kiem voor het reglement wordt gelegd in het onvrijwillig ontslag van een drietal 
schepenen door de plaatselijke heer. Met dit ontslag beoogt hij de rust en eenheid bin-
nen het schepencollege te herstellen. Twee van die drie oud-schepenen vormen de kern 
van een oppositionele beweging met als doel het plaatselijke bestuur meer in regels in 
te kaderen en daarbij door de instelling van de functie van achtman (twee uit elk van 
de vier gehuchten) volledige medezeggenschap in bestuurlijke zaken te waarborgen. De 
initiatiefnemers richten zich daartoe op de ontwikkeling van de reglementen in het alge-
meen, op die in Sint Oedenrode, Boxtel en Oirschot in het bijzonder en ontwerpen in 
eigen bewoordingen een eigen concept. Dit concept wordt door hen medio december 
1663 ter vaststelling aan de Raad van State gezonden. 

Hierop krijgt de plaatselijke heer door tussenkomst van de raad en rentmeester-gene-
raal de gelegenheid om daarop te reageren. Dat doet deze met verve. Eerst stelt hij de 
omvang en geloofwaardigheid van de oppositie aan de kaak, waarna hij - met behulp van 
een van de eerder ontslagen schepenen, die zich weer aan zijn zijde heeft geschaard - eind 
april 1664, naar eigen zeggen naar voorbeeld van andere heerlijkheden, de Raad een ei-
gen concept-reglement toezendt. Omdat de afhandeling daarvan stagneert, probeert het 
de heer trouwe bestuur medio oktober 1664 die weer bij de Raad vlot te trekken. Nadat 
de Raad  zich opnieuw heeft ingelezen, draagt hij een van zijn commissies op de kwestie 
nader te onderzoeken. Dit leidt eerst tot een uitgebreid onderzoek van een groot aan-
tal dorpsrekeningen. Dat onderzoek, dat door de Raad aan de betrokken partijen wordt 
overgelaten loopt uiteindelijk op niets uit. Hierna valt de procedure stil.

De oorzaak hiervan is een incident met dodelijke afloop, waarbij beide partijen zijn 
betrokken. De gevolgen van dit incident eisen aller aandacht, in het bijzonder van de 
heer (de dader is zijn drossaard), op. Eerst medio februari 1666 wordt de Raad van State 
aan het nog niet beoordeelde concept-reglement van de heer herinnerd. De heer grijpt 
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dan het initiatief en ontwerpt een tweede concept, dat door de Tiencommissie van de 
Raad van State behoudens enkele amenderingen als voldoende wordt beoordeeld. Voor 
de inwoners betekent het - in plaats van de oorspronkelijke verzochte achtmannen - de 
introductie van een college van viermannen, zij het wel met een beperktere taakstelling. 
De Raad stelt deze versie eind juli 1666 als reglement vast.1704

Naast een algemene oriëntatie door de oppositie op de algemene ontwikkeling rond de 
dorpsreglementen in de Meierij, kan uit artikel 1 van hun concept worden afgeleid, dat 
die in ieder geval meer specifiek op de situatie in Sint Oedenrode, Boxtel en Oirschot 
heeft plaatsgehad (voor Boxtel wordt in deze studie uitgegaan van de dan meest recente 
versie, die van 1661). Uit het verzoek van die oppositie om vaststelling is daarnaast af te 
leiden - dit bevat omtrent de beweegredenen precies dezelfde bewoordingen als een ge-
lijksoortig verzoek aan de Raad van State betreffende de vaststelling van een reglement 
voor Nistelrode - dat ook het reglement voor die plaats en de gang van haar fiattering 
door de opponerende opstellers worden gekend. 

In Tabel 8.16a is een artikelsgewijze vergelijking tussen het oppositionele concept en 
de vier genoemde reglementen opgenomen. Het gaat daarbij vooral om een thematische 
vergelijking, omdat het concept geen enkele bepaling bevat met een woordelijke ontle-
ning aan artikelen uit die bestaande reglementen. De initiatiefnemers hebben, zo kan 
worden vastgesteld, ondanks bestaande voorbeelden hun eigen oorspronkelijke tekst ge-
redigeerd, die direct gerelateerd is aan de geschilpunten en hun eigen inzichten en voor-
keuren. 

Uit deze tabel blijkt in kwantitatieve zin de meeste overeenstemming  met Oirschot 
1662 en Nistelrode 1663 te bestaan. Daarnaast bevat het concept authentieke bepalingen. 
Uit niets blijkt overigens, dat gelijktijdige ontwikkelingen in de eigen regio, zoals die te 
Deurne, effectief bij de formulering van het concept zijn betrokken. Ondanks dat dit 
anderzijds ook niet is uit te sluiten, is niettemin vanwege die onduidelijkheid geen dien-
aangaande vergelijking in Tabel 8.16a opgenomen.

Tabel 8.16b vergelijkt het concept van de oppositie met het eerste concept van de heer, 
alsmede met diens tweede concept, dat nog door de Tiendcommissie van de Raad van 
State op enkele onderdelen wordt geamendeerd en uiteindelijk in die vorm door de volle 
Raad wordt vastgesteld. Een vergelijking met reglementen van elders is niet nodig, om-
dat de heer voor zijn inbreng zich beroept op zijn heerlijke rechten en daarbij geen an-
dere reglementen betrekt.

1704  Genese 9.2.1; tekst reglement 10.2.1.
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Tabel 8.16a

Artikelsgewijze vergelijking van het concept-reglement voor Asten van de oppositie 1663 
met Sint Oedenrode 1660, Boxtel 1661, Oirschot 1662 en Nistelrode 1663

Legenda: (nummer) = slechts naar thema, niet naar inhoudelijke strekking vergelijkbaar. 

Onderwerp Concept  Sint Boxtel Oirschot  Nistelrode
 oppositie  Oedenrode 
 1663 1660 1661 1662 1663

inrichten vaste vergaderplaats 1 20 1 24 31
afhoren van de rekeningen 2 13 6 8 24, 25
aanstelling/taken achtmannen 3 - - - 3
taken borgemeesters bij belastingheffing 4 - - - -
betaalopdrachten 5 - 9 46 15
gelijke bevoegdheid schepenen
  en achtmannen 6 - - - 4,5
vergoeding achtmannen 7 - 30 - -
vergoeding dienstreizen naar elders 8 21, 22 13, 14 31 32, 33
aangaan processen 9 - 10 26 27
pacht impost gemene middelen 10 (7, 8, 9) (26) (21, 22, 23) (19, 20, 21)
vergoeding natte en droge schouw 11 - 16 - -
bewaring dorpszegel en archieven 12 15 5 - 10, 11
verkoop en exploitatie vroenten 13 19 - 30, 40 30
verpachting collecte verponding 14 - - - -
geen vertering tijdens bijeenkomsten  15 - - 24 22
aanstelling/taken bedezetters 16 - 24 - -
waarborging rechten en privileges 
  inwoners  17 - - (47) (47)
vergoeding secretaris 18 - 31 - (42)
vergoeding schepenen in zaken van 
  voluntaire jurisdictie 19 - - (24) 34
geen vrijdom in de belastingen  20 - - 42 -
geen extraordinaire bijeenkomsten  21 - - - -
afhoren nog ongesloten rekeningen  22 - - - -
aansprakelijkheid bij aangaan processen 
enzovoorts zonder toestemming   23 - - - -
publicatie reglement  24 - - 49 48
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Tabel 8.16b

Artikelsgewijze vergelijking tussen het  concept-reglement van de oppositie en dat van de 
heer  van Asten, tevens Asten 1666

Toelichting; RPR = Reglement op de politieke reformatie

Onderwerp concept concept 1  concept 2  
 oppositie heer 1664 heer 1666

 1663  = vastgestelde  versie RvS
inrichten vaste vergaderplaats 1 1 1
procedure afhoren van de rekeningen 2 2, 3 2, 3
vergoeding schepenen - 4 4
vergoeding natte en droge schouw 11 - 5
geen buitengewone vergaderingen, 
  tenzij 21 5 6
aangaan van processen 9, 23 6 7
betalingen borgemeesters - - 8
vergoeding externe bezendingen 8 7 9
vergoeding dienstreizen landskantoren  - 8 10
betaalopdrachten 5 9 11
bewaring rekeningen in archiefkom 12 10 12
bewaring archieven 12 11 13
bewaring dorpszegel en (concepten heer:)
  toegang tot archiefkom 12 12 14
vergoeding schepenen in voluntaire 
aangelegenheden 19 - 15
aanstelling/vergoeding bedezetters 16 13 16
verandering verpondingsboek - 14 17
aanvullende verplichtingen borgemeesters 4 - 18
geen vrijdom in de belastingen 20 15 19
afrekening gesloten rekeningen - 16 20
verpachting collecte verponding 14 - 21
instelling (concept oppositie: acht-/)vier-
  mannen 3 - 22
taken/vergoeding (acht-/) viermannen 3, 7 - 23
recht van de heer boven reglement - - 24
nakomen RPR 1660 en andere regelgeving - 17 -
publicatie reglement 24 - 25
afdoen nog openstaande (na)rekeningen  22 18 25
boetebepaling - - 26

PS_LL_def.indd   743 19-11-20   13:17



744

8.5.15 Oerle 1662, Vught 1662, Oss 1663, Hooge & Lage Mierde en Hulsel 
1663-1664 en Aarle-Rixtel 1665 
Naast in de hiervoor besproken gevallen is er in de jaren 1662 tot en met 1665 ook in an-
dere plaatsen sprake van de wording van een (quasi) reglement dan wel van een ontwik-
keling, die - ware deze voltooid - tot een reglement zou (kunnen) hebben geleid. Dit laat 
zien, dat de behoefte aan regelgeving in de vorm van een dorpsreglement breder is dan 
alleen de gevallen waarin zo’n reglement wel wordt verwezenlijkt. In deze zin kunnen de 
niet-gerealiseerde reglementen, zij het in de marge, als onderdeel  van de filiatieontwik-
keling worden gepositioneerd.

Oerle 1662

De bestuurlijke rust is begin 1662 in Oerle ver te zoeken. 1705 Een aantal inwoners zet 
de schepenen en de secretaris onder druk door zich met het afhoren en sluiten van de 
dorpsrekeningen te bemoeien. Die doen daarover medio maart 1662 onafhankelijk van 
elkaar hun functioneel beklag bij de Staten Generaal en Raad van State. De kwestie 
krijgt nog meer perspectief als een kongsi van oud-schepenen, gezworenen, zittende 
borgemeesters en enkele inwoners van Oerle zich bij de Raad meldt met klachten over 
de kwaliteit van het bestuur en het beheer van de openbare financiën. Dit gevoegd bij 
nog andere klachten doet de Raad besluiten tot een nader  onderzoek, wat leidt tot een 
verhoor van de president-schepen en de klagers. Dat vindt tegen eind april 1662 plaats 
en leidt 3 mei al tot een aantal maatregelen: schepenen dienen alle rekeningen en overi-
ge documenten bij de secretaris in te leveren, die deze zal inventariseren, de laatste drie 
originele rekeningen moeten voor nader onderzoek naar de Raad worden gebracht, on-
dertussen mogen geen nieuwe rekeningen worden afgedaan, voortaan dient het afhoren 
van de rekeningen ten overstaan van de schepenen en, met gelijke macht en stem, van 
een gelijk aantal vertegenwoordigers van de meest gegoeden te geschieden, terwijl  sche-
penen voortaan alle akten alleen door de secretaris mogen laten opmaken. 

Het nadere onderzoek van de rekening geschiedt door de Tiendcommissie van de 
Raad. Deze voegt aan de zojuist genoemde bepalingen nog toe, dat de archieven beho-
ren te worden bewaard in een afgesloten kast in de kamer waar de rechtszittingen plaats-
hebben, terwijl de lopende rollen en protocollen onder de secretaris mogen berusten. 

De ‘3 mei’-maatregelen van de Raad van State zijn vastgelegd in de vorm van een 
gewone resolutie, dus niet in de vorm van een bij resolutie vastgesteld reglement. Als 
nadien, al in 1662 en later in 1669, problemen rijzen rond de uitvoering van die maat-
regelen, worden deze onverkort als “reglement” aangeduid. Dit gaat ongetwijfeld terug 
op het meeromvattende karakter ervan, waardoor het zich feitelijk quasi kan meten met 
een volwaardig dorpsreglement. 

1705  Genese 9.4.2.
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Medio juli 1667 doen enkele schepen, onder wie de president-schepen, bij de Raad van 
State een poging om een reglement te verkrijgen, vooral op het punt van de aanstelling 
van kerkmeesters en vijfmannen. Gezien deze specifieke punten kan daaruit worden af-
geleid, dat dat reglement is bedoeld als aanvulling op wat er al is. Ook dit versterkt de 
indruk, dat de ‘3 mei’-maatregelen ter plaatse, ook door het bestuur, als volwaardig re-
glement worden beschouwd. Dit tweede of aanvullende reglement zal trouwens de meet 
van het fiat van de Raad van State niet halen.  

Vught 1662

Begin mei 1662 vragen de Vughtse regeerders in aansluiting op een eerder verleend oc-
trooi van drie jaar tot plaatselijke heffing van impost op alcoholhoudende dranken de 
Raad van State om verlenging daarvan.1706 Een interne commissie adviseert de Raad de 
regeerders eerst op te dragen een reglement te ontwerpen over de toekomstige verant-
woording van het dorpsinkomen. De regeerders weten zich aan deze opdracht te ont-
trekken; de Raad komt er ook niet op terug, ook al staat een nieuw verzoek tot verlening 
voor een periode van drie jaar begin maart 1663 opnieuw op de agenda van de Raad. 
Ook daarna wordt in dit verband niets meer over een reglement vernomen.

Oss 1663

In deze plaats bestaat al langdurige bestuurlijke en vooral financiële onrust als begin juni 
1663  representanten van de inwoners de Raad van State vragen om naar het voorbeeld 
van die van andere dorpen een reglement voor Oss vast te stellen. Een ontwerp is daar 
niet bij. De Raad zendt dat verzoek om advies naar de raad en rentmeester-generaal. 
Over een vervolg wordt echter niets meer vernomen. De genese van een reglement komt 
eerst in 1700 opnieuw aan de orde.1707 

Hooge & Lage Mierde en Hulsel 1663-1664

Borgemeesters, oud-schepenen en borgemeesters, heilige geestmeesters, gezworenen en 
een aantal vooraanstaande inwoners  van deze in één dingbank verenigde plaatsen leggen 
medio augustus 1663 bij de Raad van State een tegen de zittende schepenen gericht ver-
zoek tot vaststelling van een meegezonden ontwerp-reglement in.1708 Hun motief is om 
daarmee excessieve en onnodige kosten door de schepenen te voorkomen. Er ontwikkelt 
zich een procedure, waarbij de raad en rentmeester-generaal vlak na medio december 
1663 zijn gevraagde advies uitbrengt. Deze constateert dat er meer aan de hand is, waar-
na de Raad het verzoek over het concept om commentaar voorlegt aan de schepenen en 

1706  Genese 9.3.13.
1707  Genese 9.2.20.
1708  Genese 9.3.7.
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de andere constateringen van de raad en rentmeester aan de contesterende factie. Dan 
valt het doek. Eerst medio december 1664 informeert deze factie naar de stand van za-
ken. De Raad draagt zijn Tiendcommissie op hierover met de rentmeester van de gees-
telijke goederen en andere betrokkenen te spreken. Of dit effectief geschiedt, is evenwel 
onduidelijk. Over het concept-reglement wordt in ieder geval niets meer vernomen.

De tekst van het concept-reglement is niet aangetroffen. Het is echter aannemelijk, 
dat de indieners ervan zich niet alleen in procedureel, maar ook in inhoudelijk opzicht 
hebben laten leiden of inspireren door Eersel, Duizel en Steensel 1662, dat immers voor 
deze drie dorpen onder één gelijknamige dingbank is vastgesteld. 

Aarle-Rixtel 1665

Het initiatief voor een reglement komt van een borgemeester, die de Raad van State mei 
1665 voorstelt om door middel van een reglement te voorzien in verschillende exces-
sen bij het afhoren en sluiten van de dorpsrekeningen.1709 De raad en rentmeester krijgt 
de opdracht deze kwestie te onderzoeken en naar bevind van zaken een reglement te 
ontwerpen. Het dorpsbestuur verweert zich gedegen. Het bestuur is in 1617 op de nog 
steeds bestaande en goed functionerende voet gebracht. De Raad zou kunnen volstaan 
met die voet alsnog te ratificeren. Het rapport van de raad en rentmeester bevestigt het 
verweer van het bestuur. Verder laat hij zich vernietigend uit over het gedane verzoek. 
Bovendien is de bewuste borgemeester inmiddels naar Gemert vertrokken. Wel stelt hij 
in zijn concept-advies enkele verbeterpunten voor. Onduidelijk is echter of dit advies 
daadwerkelijk naar Den Haag is gezonden. Een dienaangaande resolutie van de Raad 
van State is niet aangetroffen. Het is in ieder geval niet tot een reglement gekomen. 

 
8.5.16 Breugel 1668 en 1671

Breugel 1668

Het reglement van 1668 is de resultante van een langdurig proces waarin in 1667 een 
tweetal commissies van de Raad van State naar aanleiding van uit Breugel ontvangen 
klachten tot de conclusie komt, dat de schuldendruk in Breugel disproportioneel zwaar 
is, met alle gevolgen van dien. Ook wordt een hoeveelheid onregelmatigheden in het 
bestuur vastgesteld. De tweede commissie stelt voor in dat alles te voorzien met een re-
glement om verder onheil te voorkomen. Een derde commissie van de Raad werkt dit 
voorstel uit in de vorm van een concreet ontwerp, dat de Raad begin september 1668 als 
zodanig vaststelt.1710 

1709  Genese 9.3.1
1710  Genese 9.2.5; tekst reglement 10.2.5.
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Het reglement komt al met al volledig uit de koker van de Raad van State. Als zodanig 
is het een gelegenheidsvoorziening om de verschillende Breugelse problemen het hoofd 
te kunnen bieden. Hoewel de inhoud van afzonderlijke artikelen op zich wel met be-
palingen uit andere reglementen vergelijkbaar is (hetgeen kan worden verklaard uit het 
feit, dat het in Breugel net als in andere plaatsen om vergelijkbare thema’s binnen een 
vergelijkbare bestuurlijke context gaat), heeft in algemene zin tijdens de wording geen 
herkenbare reflectie op andere reglementen plaatsgehad. Als zodanig is dit reglement als 
een sui generis regeling aan te merken. In plaats van een tabellarische vergelijking wordt 
daarom volstaan met een verkort overzicht van de inhoud ervan.  

Overzicht 8.2

Artikelsgewijs overzicht van de inhoud van de artikelen van Breugel 1668

Toelichting: zie over de nummering van de artikelen 10.2.5.3.

bijeenkomsten van de schepenen 1
presentie secretaris daarbij 2
presentie schepenen, borge- en armmeesters idem  3
bejegening tijdens bijeenkomsten 4
vervolging mishandeling door derden van 
de regenten 5, 6
woonplaats secretaris 7
vergoeding buitengewone bezendingen 8
Raad van State als beroepsorgaan 9
deputatie naar kwartiervergadering 10
boete bij bezendingen op eigen gezag 11
kosten inkwartiering militairen 12
herziening bijdragen in de kosten van het kwartier en de beden  13-15
kwijtschelding 1/3 deel van achterstallige verponding en beden 16
(af )betaling resterende schulden  17-22
afdoening en kwijting rekeningen 23
beheer inkomsten 24
benoeming, verantwoording en kwijting borgemeesters 26
betaalopdrachten 27
bijhouden besluitenregister 28
eed borgemeesters en armenmeesters 29
nakoming reglement 30
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Breugel 1671 
Het derde reglement in successie voor Breugel stelt de Raad van State medio februari 
1671 vast.1711 De wording ervan is nogal duister. Bekend is alleen, dat het voortkomt uit 
een plaatselijk initiatief van de regeerders en anderen uit de gemeente. Over het concept 
heeft de Raad advies van één of meer derden ingewonnen, waarbij dat concept op on-
derdelen wordt bijgesteld. Wie die derde(n) is of zijn wordt niet vermeld. 

Nergens wordt met zoveel woorden gerefereerd aan de beide eerdere reglementen. In-
houdelijk gezien ligt het wel in de lijn van die twee en kan het zelfs als een aanvulling 
daarop worden beschouwd, omdat het thema’s behandelt die in die twee niet of nauwe-
lijks aan de orde komen.1712 Een sprekend kenmerk is de in dit reglement voorziene in-
stelling van een college van vijfmannen en de positionering daarvan binnen het bestuur. 

Hoewel het reglement een authentieke en in zichzelf besloten voorziening voor Breugel 
bevat, laat het vanuit zijn structuur en afzonderlijke artikelen zien, dat voor de concre-
te formulering van de plaatselijke wensen en behoeften een of meer andere reglemen-
ten ten voorbeeld moeten hebben gestaan. Welke dat zijn kan slechts worden benaderd. 

De artikelen, waarin het college van vijfmannen wordt ingesteld en nader geregeld vor-
men daartoe de sleutel. Deze laten zich vergelijken met een gelijksoortige regeling in een 
groep reglementen, bestaande uit Eersel, Duizel en Steensel 1662, Bergeijk 1663, Hoogeloon 
1663, Nistelrode 1663 en Maren 1664. In onderstaande tabel is dat uitgewerkt.

Tabel 8.17a

Artikelsgewijze vergelijking van Breugel 1671 met Eersel, Duizel en Steensel 1662,  Bergeijk 
1663, Hoogeloon 1663, Nistelrode 1663 en Maren 1664 betreffende de instelling van raads-

mannen

 Breugel Eersel c.a. Bergeijk  Hoogeloon Nistelrode  Maren 
 1671  1662 1663 1663 1663 1664
aantal raadsmannen vijf acht tien zes acht vier
aantal gehuchten 2 4 1 1 3 -
aanstelling 3, 4 4, 8 1 1 3 3
rooster aftreden 5 5,8 2 - - 3
aanstelling nieuwe 6, 7 6 3 2 7,8 3,6

1711  Genese 9.2.5; tekst reglement 10.2.5.
1712  Dat de drie reglementen in samenhang gelden, mag ook wel worden afgeleid uit de wijze waarop 
deze tezamen nog steeds in het archief van het dorpsbestuur zijn opgenomen (RHCe, GB Breugel 671).

PS_LL_def.indd   748 19-11-20   13:17



749

competentie schepenen
  en raadsmannen  8, 9 7, 9 6,7 1, 2, 3 2, 4, 5 3
inspraak geërfden 10 7 8 - 6 5
eed 18 - 5 2 - 4

Uit deze tabel valt af te leiden, dat tussen Breugel 1671, Bergeijk 1663 en Maren 1664 in 
inhoudelijk-kwantitatieve zin de meeste overeenstemming bestaat. In dit perspectief be-
zien kan Breugel 1671 op (een van) beide zijn georiënteerd. In Bergeijk 1663 bevat de re-
geling van de raadsmannen meer afzonderlijke artikelen dan in Maren 1664, waardoor 
in numerieke zin Bergeijk 1663 meer dan Maren 1664 in de lijn van Breugel 1671 ligt. Dat 
Bergeijk 1663 aan Breugel 1671 ten grondslag ligt, wordt daarnaast direct bevestigd in de 
bepaling over de eed van de raadsmannen en de daartoe relevante procedure. Als enige 
van de in Tabel 8.17a genoemde reglementen uit 1662-1664 bevat Bergeijk 1663 in artikel 
42 een uitvoerige regeling die in beide punten voorziet. Deze bepaling is qua strekking, 
redactie en uitvoerigheid ook opgenomen in artikel 18 van Breugel 1671.

Ook de meeste van de overige artikelen van Breugel 1671 kunnen tot Bergeijk 1663 wor-
den herleid. Daaruit blijkt echter tevens, dat twee bepalingen in hun formulering en in-
houd zijn ontleend aan Oirschot 1662 of Oirschot 1664 II, hetgeen wijst op een bredere 
oriëntatie.  

Tabel 8.17b

Artikelsgewijze vergelijking van de overige bepalingen van Breugel 1671 met Bergeijk 1663 
en (deels) Oirschot 1662/II 1664

Legenda:  = zie. 

Toelichting: zie voor de artikelen 2 tot en met 10 en 18 van Breugel 1671 Tabel 17a.

Onderwerp Breugel Bergeijk 
 1671 1663
aantal schepenen in Son resp. Breugel 1 -
benoeming borgemeesters 11 12
eerste betaling landskantoren 12 13
afhoren gemeenterekeningen 13 23, 24
geen vergaderingen in herberg 14 28
inrichting raadkamer 15 28
onverenigbaarheid bestuurlijke met 
  comptabele functies 16 Oirschot 1662/2; 1664 II/12
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kosters en schoolmeesters geen andere
  functies 17 Oirschot 1662/44; 1664 II/33
werkweigering secretaris 19 -
boetebepaling  20 44
registratie en publicatie  21 45
opdracht tot nakoming reglement 22 -

8.5.17 Gerwen, Nuenen en Boort 1671

In 1671 groeit onder inwoners onvrede over kosten, uitgaven en andere onregelmatighe-
den in de financiële huishouding van de gemeente. Als panacee zien zij een reglement, 
waartoe zij ook een ontwerp maken. Vlak na medio juni 1671 komt hun verzoek tot 
vaststelling bij de Raad van State, die dit door zijn Tiendcommissie laat onderzoeken. 
Haar oordeel liegt er niet om: een reglement zou juist tot meer verwarring, wanorde en 
kosten leiden; voor het ongedaan maken van de geconstateerde te hoge uitgaven is geen 
reglement nodig, maar volstaat de opdracht aan de regeerders deze alsnog te corrigeren. 
De inwoners worden afgescheept met de mededeling, dat zij over nieuwe onregelmatig-
heden altijd hun beklag kunnen doen bij de commissie zelf. Medio juli 1671 neemt de 
Raad deze bevindingen onverkort over.

De tekst van het concept-reglement is niet aangetroffen. Het geeft echter te denken, dat 
naar het instrument van een reglement wordt gegrepen, kort nadat in het buurdorp in 
Breugel een (derde) reglement van kracht is geworden.

8.6 Een intermezzo (1672-1698)

8.6.1 Inleiding
Na de relatief extensieve toename van de dorpsreglementen in de periode 1660 – 1671 
breekt deze ontwikkeling nogal abrupt af. In de achttien jaren die volgen komen slechts 
zes reglementen tot stand, waarvan er slechts twee bij de vorige ontwikkeling aansluiten. 
De overige vier komen, ieder vanuit een eigen achtergrond, los daarvan tot stand. Meer 
kenmerkend voor deze periode is het aantal pogingen - in totaal is er een vijftal getra-
ceerd - om tot een reglement te komen. In twee daarvan wordt aangehaakt bij eerder 
door de Haagse overheid vastgestelde reglementen.

8.6.2 Drunen 1666) en 1679

Van omstreeks 1666 dateert een voorstel van borgemeesters, schepenen en ingezetenen aan 
de plaatselijke heer om een reglement tot bestrijding van bestuurlijke onkosten vast te stellen. 
In dat voorstel worden verschillende verrichtingen genoemd, maar blijven de bijbehorende, 
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mogelijk ter discretie van de heer, tarieven onvermeld. Onduidelijk is of de heer dit voorstel 
heeft overgenomen. In het reglement van 1679 wordt daaraan niet meer gerefereerd.

Het voorstel herleeft in een verzoek van dezelfde partijen aan opnieuw de heer om bij 
wijze van reglement goedkeuring te hechten aan een gezamenlijk overeengekomen be-
zuiniging op de kosten ten laste van de gemeente. De reden hiervan is ook nu weer de 
benarde staat van de financiën. De concrete voorstellen worden door de heer overgeno-
men, terwijl deze eigener beweging ook nog punten daaraan toevoegt. Vlak voor medio 
februari 1679 stelt hij deze verschillende punten bij reglement vast, stelt hij op de niet-
nakoming ervan fikse boetes en schrijft hij jaarlijkse publicatie ervan voor.

Het reglement wordt door de heer op eigen gezag uitgevaardigd en in die hoedanigheid 
door de Haagse overheid geaccepteerd. De totstandkoming is gebaseerd op plaatselijke 
wensen en behoeften, aangevuld met de visie van de heer op de noodzaak tot regeling van 
specifieke thema’s. Onbekend maar ook onwaarschijnlijk is of betrokkenen zich op regle-
mentering elders hebben georiënteerd. De formulering en inhoud van de verschillende be-
palingen dwingt in ieder geval niet tot zo’n conclusie. Dat het om thema’s gaat, die ook in 
andere reglementen worden voorzien, is op zich onvoldoende reden om tot zo’n oriëntatie 
te besluiten: in vergelijkbare bestuurskringen ontstaan (uiteraard) steeds gelijksoortige pro-
blemen, die om eveneens gelijksoortige oplossingen vragen. Er bestaat dus al met al geen 
aanleiding om Drunen 1679 in verband met andere reglementen te brengen.

Overzicht 8.3

Samenvattend overzicht van Drunen 1679

vergoeding borgemeesters  1 
vergoeding externe bezending drossaard  2
vergoeding externe bezending secretaris  3-4
schepenbijeenkomsten in raadkamer  5
jaarvergoeding schepenen 6
vergoeding schouw 7
overige vergoeding functionarissen 8
vergoeding zetters 9
vergoeding collecteurs 10
betaalopdrachten 11
afhoren van achterstallig en nieuwe rekeningen  12
jaarlijkse publicatie  13
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8.6.3 Someren 1681

Dit door de Raad van State medio december 1681 vastgestelde reglement is een reactie op 
financiële wantoestanden in deze plaats.1713 Vanuit zijn wording is het echter naar proce-
durele herkomst niet meer te herleiden. Ook past het qua structuur niet in de lijn van 
de eerder door de Haage overheid vastgestelde reglementen. 

De inhoud van het reglement wijst op een nogal acuut geboden voorziening. Het 
beslaat slechts acht bepalingen. Dit rechtvaardigt de conclusie, dat alleen in het strikt 
noodzakelijke wordt voorzien. Verder is niet vermeld wie het reglement initieert of op-
stelt. De bij de Raad van State op zich gebruikelijke procedures van het extern horen van 
de raad en rentmeester-generaal dan wel interne advisering door eigen gedeputeerden 
of functionarissen (thesaurier-generaal of secretaris) zijn kennelijk achterwege gebleven. 
Uit het reglement is hoogstens af te leiden, dat het onder druk van de meest geërfden 
tot stand is gekomen. Het toezicht op de uitvoering van het reglement wordt - ook dit is 
uitzonderlijk - primair bij de Tiendcommissie van de Raad van State gelegd.

Ook al komt in het reglement een viertal bepalingen voor, die ook uit eerdere reglemen-
ten bekend zijn, het moet naar herkomst, opbouw en inhoud als een buitenbeentje wor-
den beschouwd. Een vergelijking met andere reglementen is daarom achterwege gelaten.

Inhoudelijk behelst het reglement bepalingen over (1) ongeoorloofde geldleningen, (2) 
de tijdige betaling van ’s landskantoren door de borgemeesters, (4) het tijdstip van de 
(achterstallige afdoening van dorpsrekeningen en (5) het voldoen van positieve saldi van 
deze rekeningen. Unieke bepalingen betreffen (3) de betaling van de onkosten van deur-
waarders in een nog recente procedure, (7) het vaststellen van een nieuwe grondslag voor 
de belasting op onroerend goed en (8) de verkoop van geabondeerde (onroerende) goe-
deren. Ten slotte stelt het reglement (6) regels omtrent de verbetering van de overlegpro-
cedure ter vaststelling van de jaarlijkse belastingomslag. 

8.6.4 Waalwijk 1681 en 1682

Het reglement van 16631714 brengt op termijn niet meer de gewenste rust in bestuurlijk 
Waalwijk. Er ontstaan nieuwe conflicten, waarbij de zorgvuldige uitvoering van het re-
glement mede de inzet is. Een escalatiepunt wordt de afdoening van de borgemeesters-
rekening over 1673. De Raad van Brabant wordt diverse malen tot interventie geroepen. 
Mede als gevolg hiervan wordt begin 1676 plaatselijk overeenstemming bereikt over  de 
instelling van een college van tienmannen als institutionele vertegenwoordiging van de 
geërfden bij de uitoefening van de hen in het reglement van 1663 toegekende rechten 

1713  Genese 9.2.24; tekst reglement 10.2.24.
1714  Zie 8.5.10.
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en bevoegdheden. De structurele permanentie van dit college wordt echter een nieuw 
twistpunt. 

De laatst aanhangig gemaakte procedure bij de Raad van Brabant sleept zich tot eind 
maart 1678 voort als deze, in een poging het geschil met een toekomstperspectief te be-
eindigen, het initiatief treft voor verdere reglementering. Hij draagt de geërfden op een 
concept voor een nieuw reglement op te stellen, waarop de regeerders mogen reageren. 
De geërfden leggen hun gedegen, maar ook gedurfd voorstel reeds medio juli 1678 aan 
de Raad voor. In hun reactie menen de regeerders, dat de geërfden in hun voorstel zich 
te veel bevoegdheden hebben aangematigd. De procedure valt vervolgens stil. Eerst me-
dio 1681, dus drie jaar later, neemt de Raad het dossier weer op. Het komt tot een be-
oordeling van het door de geërfden ingediende concept. De bezwaren van de regeerders 
komen daarbij echter niet meer afzonderlijk aan de orde. Na een grondige bewerking 
van het concept, waarbij een aantal artikelen worden gewijzigd en andere geschrapt, stelt 
de Raad het reglement medio november 1681 vast. Een belangrijk aspect daarbij is, dat 
de Raad het representatiecollege van de geërfden handhaaft, maar van tien tot acht le-
den terugbrengt (zodat schepenen en regeerders tezamen altijd één stem meer hebben). 

Dit reglement scherpt het plaatselijke discours meer aan dan dat het dit afvlakt. De 
regeerders komen ertegen met een Doleantie in verzet bij de Staten Generaal. Ook de 
opponerende geërfden laten daar van zich horen. In verband met de dan aanstaande ver-
plichte verandering van de wet schorten de Staten begin februari 1682 feitelijk de wer-
king van het nieuwe reglement voorlopig op. Halverwege die maand zetten de geërfden 
hun visie op de achtergrond en de noodzaak tot behoud van dat reglement nogmaals 
uiteen in een Cort bericht van 133 artikelen met een tweetal bijlagen. In de verdere discus-
sie wordt een dijkdoorbraak in Waalwijk een complicerende factor, omdat de geërfden 
deze aangrijpen voor verdere beschuldigingen van de regering over mismanagement. 
Ook wordt forse kritiek geleverd op haar doen en laten in politicis, in het bijzonder is de 
wijze van verandering van de wet door de zittende regeerders een mikpunt. In de vete 
tussen gereformeerde regeerders en katholieke geërfden schaart zich de katholieke heer 
met een eigen procedure tegen de bestuurlijke gang van zaken in zijn heerlijkheid aan de 
kant van de laatsten. Verder nuances en schermutselingen tussen partijen daargelaten, 
volstaat het hier te melden, dat de Staten Generaal begin april 1682 tot een besluit over 
de reglementskwestie komt. Zij vernietigen het reglement van de Raad van Brabant, her-
stellen door vernieuwing van het reglement van 1663 de situatie van daarvoor (dus zon-
der een college van tien- of achtmannen), en verbieden de Raad van Brabant voortaan 
zich direct met de bestuurlijke vaststelling van reglementen te bemoeien. De Raad pro-
testeert nog wel, maar berust uiteindelijk in dat verbod.1715 

1715  Genese 9.2.29; tekst reglementen 10.2.29.
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Uit tekstvergelijking blijkt, dat in het concept-reglement van de geërfden - en dat met 
doorwerking naar het door de Raad van Brabant vastgestelde reglement - alle aspecten 
van Waalwijk 1663 zijn opgenomen. Ook is van andere reglementen gebruik gemaakt.

In hun Cort bericht wijzen de geërfden ter verdediging van het reglement van de Raad 
van Brabant bij de Staten Generaal op de reglementen van Hoogeloon (1663), Oirschot 
(1662 of 1664) en Oud- en Nieuw Gastel (1675). De eerste twee reglementen zijn in het 
Groot Plakkaat Boek gepubliceerd; dat van Oud- en Nieuw Gastel wordt daarin pas in 
een later deel opgenomen, maar is wel al afzonderlijk gepubliceerd.1716 Hieruit mag de 
conclusie worden getrokken, dat die referentie op een bureauonderzoek en niet op een 
veldoriëntatie is gebaseerd. In de context van het Cort bericht lijkt die positionering 
overigens vooral te zijn ingegeven door een strategische behoefte bij de opstellers om 
het ‘eigen’ reglement te versterken door dit in de algemene ontwikkelingsgang van het 
dorpsreglement als rechtsfenomeen te plaatsen. 

Maar niet alleen dat. Tekstvergelijking met genoemde drie reglementen wijst uit, dat 
deze reglementen ook als inspiratiebron zijn gehanteerd.1717  Voor Hoogeloon 1663 en Oir-
schot II 1664 geldt dat vooral in het concept opgenomen  herkenbare passages en zins-
sneden daaruit. De stijl van het concept sluit ook aan op de stijl van deze reglementen. 
Oud- en Nieuw Gastel 1675 heeft een andere opbouw en structuur, die dus in het concept 
niet is gevolgd.1718 Wel zijn aan dat reglement enkele kenmerkende begrippen ontleend. 
In onderstaande Tabel 8.18a is dat ten aanzien van de desbetreffende bepalingen uit deze 
drie reglementen aangegeven. Die uitwerking is alleen op redactionele herkenbaarheid 
gebaseerd. Ongetwijfeld hebben deze reglementen ook op andere onderdelen als inspi-
ratiebron gefunctioneerd, maar heeft dat niet geleid tot tekstueel zichtbare overnames. 

Al met al kan worden gesteld, dat het concept van de geërfden zich vooral baseert op 
een analyse van bestaande problemen en een visie op de geboden oplossingen daartoe 
van de tegen de regeerders opponerende geërfden. Voor de formulering daarvan heeft 
een oriëntatie op bestaande reglementen, een tweetal uit de Meierij en een van daar bui-
ten plaats gehad. Deze methode van werken werkt ook door in de twee reglementen die 
direct op het concept van de geërfden aansluiten. 

Een bijzonder kenmerk van het concept is, dat het als eerste naast een thematische be-
handeling van relevante zaken op een drietal punten ook een doordachte systematische 
indeling laat zien. Dat geldt voor de behandeling van de gezamenlijke bevoegdheden 

1716  Hoogeloon 1663 en Oirschot 1662 respectievelijk 1664 zijn gepubliceerd in GPB 2  (1664), 3135-3142, 
2823-2832 en 3155-3164; Oudenbosch, Oud- en Nieuw Gastel 1675 is eerst in GPB 3 (1683), 499-500 gepubli-
ceerd, maar daarnaast in 1675 te ’s-Gravenhage ook als afzonderlijke uitgave in druk uitgegeven.
1717  Hier wordt uitgegaan van Oirschot 1664, als dan de meest actuele versie.. Dit steunt mede op het feit, 
dat in het Cort bericht het Oirschotse reglement nà dat voor Hoogeloon (1663) wordt genoemd. Zie overi-
gens voor de overeenkomst tussen Oirschot II 1664 met dat van 1662 Tabel 8.7.
1718  De integrale tekst van dit reglement is opgenomen in Deel III van deze studie.

PS_LL_def.indd   754 19-11-20   13:17



755

van de borgemeesters, schepenen en tienmannen (artikelen 9-18), de gezamenlijke be-
voegdheden van de borgemeesters en schepenen (artikelen 20-23) en de indeling van de 
rekening in afzonderlijke hoofdstukken (artikelen 28-35).

Hoewel Waalwijk 1663 en Waalwijk 1682 ook al in de brede analyse van Tabel 8.18a zijn 
opgenomen, worden beide in verband met het directe onderlinge relatie in Tabel 8.18b 
ook rechtstreeks met elkaar in verband gebracht. 

Tabel 8.18a

Artikelsgewijze vergelijking van het concept-reglement van de geërfden 1681, het reglement 
van de Raad van Brabant 1681 en dat van de Staten Generaal 1682, mede in samenhang 

met Waalwijk 1663, Hoogeloon 1663, Oirschot II 1664 en Oud- en Nieuw Gastel 1675

Legenda: C 1681 = concept-reglement geërfden 1681; RvBr 1681 = reglement Raad van Brabant 1681; SG 1682 = Staten 

Generaal 1682; RPR  = Reglement op de politieke reformatie 1660; G 1675 = Oudenbosch, Oud- en Nieuw Gastel 1675; H 

1663 = Hoogeloon 1663; OII 1664 = Oirschot II 1664; W 1663 = Waalwijk 1663; t.b.v. =  ten behoeve van; → = gerelateerd aan.

Toelichting: de onderwerpssamenvatting is gebaseerd op I. Concept geërfden 1681; met een asterisk zijn onder II RvBr 1681 

de bepalingen aangeduid, die door de Raad van Brabant ten opzichte van I. Concept geërfden 1681 substantieel zijn bijge-

steld; de verwijzing naar artikel 10 van Waalwijk 1663 heeft betrekking op de daarin genoemde interpretatie van de Raad 

van Brabant van 22 februari 1663. 

 Waalwijk
 Ia         I   Ib II III 

 W 1663 C 1681 H 1663 RvBr SG

   OII 1664 1681 1682

Onderwerp   G 1675

jaarlijkse verandering schepenen en borgemeesters   - 1   - 1 -
jaarlijkse verandering (C) tien-/(RvBr) achtmannen  - 2   -  2* -
geen herbergier aanstellen tot schepen/borgemeester  - 3   - 3* -
benoemingsvereisten schepenen en borgemeesters   - 4   H13/OII23 4* -
benoemingsvereisten tien-/achtmannen   - 5   - 5* -
borg- en garantstelling bij aanstelling borgemeester  - 6   G6 - -
vergoeding schepenen en borgemeesters   11 7   H22 6 13
vergoeding tien-/achtmannen   - 8   - 7* -
competentie borgemeesters, schepenen en   
  tien-/achtmannen:   - 9   H1 8 -
- (buiten)gewone omslagen   - 10   OII15 9 -
- pacht landsbelastingen   - 11   - - -
- afhoren gemeenterekeningen   - 12   - 10* -
- bestellen openbare werken en 
  opleggen nieuwe lasten   9, 10 13   -   - -
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- aangaan van processen   9 14   H21/OII16 11* 12
- bezendingen naar elders   - 15   H11/OII18 12* -
- gunstig stemmen van derden   - 16   H18 13* -
- aangaan leningen  10 17   - 14* 11
- regelen inkwartiering   - 18   - 15* -
boetebepaling bij overtreding competentie  - 19   - - -
competentie borgemeesters en schepenen:   - 20   - 16* -
- aanbesteding incasso belastingen   - 21   - 17 -
- aanbesteding openbare werken   - 22   - 18 -
- schouwvoering   3 22   - 19 4, 5 
- rechtspraak, beheer goederen wezen  - 23   - 20* -
alle bijeenkomsten in het raadhuis   1, 2 24   - 21 1, 2, 3
tijdstip indienen rekeningen ter afhoring   4, 10 25   - 22* 6
publicatie tijdstip afhoren rekeningen   5, 10 26   - 23* 7
procedure afhoren en sluiten rekeningen   6, 10 27   - 24* 8
(als aparte hoofdstukken in de rekening opnemen): 
- verponding en beden   - 28   - 25 -
- alle andere landsbelastingen   - 29   - 26 -
- betaalde rente en afgeloste leningen   - 30   G4 27 -
- kosten onderhoud openbare werken   - 31   G4 28 -
- kosten bezendingen en traktementen   - 32   - 29 -
- betaalde contributies aan de vijand   - 33   G33 30 -
- betaalde oorlogslasten   - 34   G34 31 -
- kosten begunstiging/vergoedingen advocaten enz.  - 35   - 32 -
positief saldo rekening  - 36   - 33 -
negatief saldo rekening  7 37   - 34 9
afhoren, sluiten rekening arm- en gasthuismeesters  8 38   - 35* 10
vergoeding bezendingen naar elders   - 39   H25/OII21 36 -
herbergverbod secretaris  - 40   H15/OII31 37* -
geen vrijdom belastingen   - 41   - 38 -
bewaring archieven  - 42   - 39* -
registratie van obligaties  - 43   - 40 -
staat van schulden en leningen t.b.v. tienmannen  - 44   - 41* -
houden register schepenresoluties  - 45   - 42* -
sleutels archiefkom  - 46   - 43* -
salaris secretaris  - 47   - 44 -
registratie en publicatie reglement   - 48   H37/OII38 45 -
boetebepaling  - 49            H36/OII37 46* -
intrekking reglement RvBr 1663/1681 12 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 14

onderhouden RPR 1660 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 15
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Tabel 8.18b 

Artikelsgewijze vergelijking tussen het reglement voor Waalwijk van de Staten Generaal 
1682  en Waalwijk 1663

Legenda en Toelichting: zie bij Tabel 8.18a.

Onderwerp Waalwijk 1682 Waalwijk 1663
vergadering in het raadhuis 1 1
rechtszittingen in het raadhuis 2 2
geen verteringen bij bijeenkomsten 3 2  
schouwvoering 4 3
verteringen tijdens schouw 5 3
tijdstip indienen rekeningen ter afhoring 6 4, 10
publieke aankondiging afhoren rekeningen 7 5, 10
procedure afhoren rekeningen 8 6, 10
positief saldo slot rekening 9 7
negatief saldo slot rekening 10 8
buitengewone omslagen  11 9, 10
aangaan processen 12 9
vergoeding regeerders 13 11 
intrekking reglement RvBr 1681/1663 14 12
herstel oude orde/onderhouden RPR 1660 15 -

8.6.5 Loon op Zand 1685 en 1686

Na 30 jaar is het reglement van 16551719 sleets geworden en vergt de beperkte omvang er-
van aanvulling. Aanleiding zijn nieuwe klachten over onregelmatigheden in het bestuur. 
De voogden van de dan zittende heer nemen het voortouw. In verschillende lezingen 
wordt de tekst van 1655 bijgesteld, verzakelijkt en aangevuld. Medio augustus 1685 stelt 
het heerlijke gezag het in aanwezigheid van drossaard, schepenen en een aantal van de 
belangrijkste ingezetenen vast. Met tegenzin, maar gevolg gevend aan plaatselijke druk 
vraagt dat gezag, dat zichzelf tot de vaststelling van het reglement alleszins bevoegd acht, 
alsnog goedkeuring ervan aan de Staten Generaal. Deze laten zich na een slepende inter-
ne procedure over deze competentievraag uiteindelijk adviseren door de Raad van Bra-
bant. Deze Raad stelt het ontwerp op enkele onderdelen bij. Op het competentiepunt 
zoekt hij daarbij het compromis, waarbij hij, naar eigen zeggen, de soevereine rechten 
van de Staten jegens hun vazallen veiligstelt, rekening houdt met de rechten van parti-

1719  Zie 8.3.4.
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culiere heren en het belang van de voorziening voor ogen heeft gehouden.
Aldus gewijzigd stellen de Staten het reglement begin maart 1686 vast.1720 Een poging 

in 1688 tot de instelling van een college van achtmannen uit de inwoners dat, naast en 
gelijkwaardig aan drossaard en schepenen, beslist over financiële aangelegenheden, haalt 
niet alsnog het reglement.

Het reglement van 1685 onderscheidenlijk 1686 geeft in zijn redactie noch onderwerps-
keuze aanleiding tot de veronderstelling, dat bij de aanvulling ten opzichte van dat van 
1655 één of meer reglementen van buiten Loon op Zand tot voorbeeld hebben gestrekt. 
Weliswaar komen onderwerpen aan de orde, die ook uit andere reglementen bekend 
zijn, maar dat komt - zoals dat al eerder aan de orde is gekomen - doordat al deze rege-
lingen dezelfde beleidsthema’s binnen dezelfde bestuurskringen betreffen. Wel is het te-
genovergestelde het geval: als de Raad van Brabant op verzoek van de Staten Generaal 
adviseert over een model-reglement voor de plaatsen van de Meierij, voegt hij de hem ter 
advies voorgelegde tekst voor het latere reglement 1686 aan dat dossier toe.1721 

 

Tabel 8.19

Artikelsgewijze vergelijking van Loon op Zand 1655, 1685 en 1686

Legenda: ongen. = ongenummerde bepaling.

Toelichting: onderlinge verschillen tussen vergelijkbare bepalingen zijn niet vermeld; bepalingen, voorzien van * bevatten 

substantiële wijzigingen ten opzicht van het vorige reglement.

Onderwerp   Loon op Zand  
 1655 1685 1686 
bijeenkomsten schepenen 1 1* 1
geen buitengewone bijeenkomsten 2 2 2
verkorte bestuursprocedure 3 3* 3
afhoren rekeningen 4-6 4-6* 4*-6
vergoeding en voorwaarden bezendingen
  naar elders 7, 11 7*, 12* 7, 12
taxatie hoofdgeld en bestiaal 8 8 8 
betaling landskantoren en zitdagen
  borgemeesters - 9 9
vergoeding keurmeesters schapen  9 10* 10
verkoop nieuwe percelen 10 11* 11
vergoeding kerk- en armmeesters  12 13* 13

1720  Genese 9.2.13; tekst reglementen 10.2.13.
1721  Zie 4.13.4.
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traktement drossaard - 14 14
procedure en vergoeding schouw - 15 15
betaalverplichtingen borgemeesters en
  betaalopdrachten - 16 16
wijze van betaling verponding - 17 17
wijze van betaling andere belastingen - 18 18
deputatie verpachting gemene middelen - 19 19
traktement en taken secretaris, traktement
  vorster - 20 20
vergoeding jaargeding - 21 21
betaling Franse contributie - 22 22*
kosten exploitatie schutkooi - 23 23
uitvoering en publicatie reglement en 
  mandaat aan rentmeester heer ongen. 24 24
fiat tot publicatie; positie reglement binnen
  Haagse regelgeving  ongen. ongen. 25

8.6.6 Tilburg en Goirle 1688          
Een initiatief van alle zittende lokale ambtsdragers leidt tot een volledig uitgeschreven 
concept-reglement van 47 artikelen. De formele intentie is om in beide heerlijkheden 
ingeslopen misbruiken en om chaos tegen te gaan.1722 

Uit dat concept blijkt, dat het niet alleen op een analyse van plaatselijke thema’s, maar 
ook op een oriëntatie van reeds bestaande reglementen is gebaseerd. De permanente 
instelling van een college van 22-mannen is één van de speerpunten. Verder wordt de 
bereidheid van de heer om het reglement goed te keuren en het ter fiattering aan de Sta-
ten Generaal voor te leggen genoemd. Daar komt het echter niet meer van, zodat het 
ontwerp in die fase blijft steken. Plaatselijk obstructie, gevoed door de vrees van een 
onevenredige invloed van een (hersteld) college van 22-mannen op het  plaatselijke be-
stuur, lijkt daarvan de voornaamste oorzaak. Ook een tegenzet van de schepenen tot een 
beperkter reglement, waarin genoemd college niet voorkomt, haalt de eindstreep niet.  

Het concept is, blijkens de daarin opgenomen slotformule, gebaseerd op bestaande plak-
katen en “naeburige” reglementen. Welke plakkaten en reglementen wordt niet vermeld. 

Daarentegen bevat het document zelf daartoe wel een aanwijzing. Het laatste folium 
bevat in dorso, naast een archiefkwalificatie (“Concept-reglement over de Heerlijcheijt 
Tilburg anno 1688”) ook een referentie aan het reglement van Oirschot van 9 juni 1662. 
Daardoor lijkt dat reglement voor het Tilburgse concept een oriëntatiepunt. Dit docu-
ment is evenwel een kopie van het oorspronkelijke, zodat niet zeker is of het om een 

1722  Genese 9.2.26.; tekst reglement 10.2.26.
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eigentijdse dan wel latere kopie gaat.1723 Ook moet worden vermeld dat deze dorsale aan-
tekeningen in ander handschrift dan de kopie zelf zijn gesteld.  

Ondanks de relatieve onzekerheid of het concept enkel op Oirschot 1662 is geënt, is 
dat concept alleen met dat reglement vergeleken. Daaruit blijkt inderdaad voor zo’n 20 
artikelen een onmiskenbare overeenkomst. Dit geldt niet alleen voor de inhoud en for-
mulering van die bepalingen, maar ook op onderdelen voor hun volgorde. Daarnaast is 
het concept steekproefsgewijs vergeleken met andere reglementen uit de groep, waarin 
het Oirschotse kan worden geclassificeerd: Eersel, Duizel en Steensel 1662, Bergeijk 1663 
en Nistelrode 1663. Die vergelijking levert echter enkel vanuit hun samenhang met Oir-
schot 1662 de nodige ‘treffers’ op, maar dan wel in (iets) geringere mate. Op grond hier-
van is een concrete vergelijking in de navolgende Tabel 8.20 met die andere reglementen 
achterwege gelaten. Die relatie kan overigens uit onderscheidenlijk de Tabellen 8.8, 8.11 
en 8.12 worden afgelezen. 

Uit tekstvergelijking kan inderdaad worden afgeleid, dat het concept (mede) wortelt 
in een oriëntatie op Oirschot 1662. De vraag, waarom Oirschot 1664 niet is gebruikt, zal 
wel nimmer meer kunnen worden beantwoord.  

Het concept-‘tegen’-reglement van de schepenen bevat bepalingen, die op onderdelen 
qua thema met het eerste concept overeenstemmen. De redactie ervan is echter derma-
te afwijkend, dat het zich als zodanig niet voor een artikelsgewijze vergelijking leent. Er 
is daarom volstaan met een samenvatting van dit concept in een afzonderlijk overzicht 
(Overzicht 8.4).  

Tabel 8.20

Artikelsgewijze vergelijking van Tilburg en Goirle 1688 (concept) met Oirschot 1662.

Legenda: (nummer) = inhoud naar strekking

Onderwerp Tilburg Oirschot
 concept 1688 1662
alle bijeenkomsten in het raadhuis; bevoegdheid tot convoceren 1 24
verkiezing schepenen, andere ambtsdragers en 22-mannen 2 -
afhoren rekeningen ten overstaan van schepenen en rekenmeesters 3-4 (8)
benoemingsvereisten schepenen en borgemeesters 5 -
opmaken staat lopende leningen  6 (17)
geen buitengewone omslagen zonder fiat 7 25

1723  Bij voorbaat is niet uit te sluiten, dat de kopie is vervaardigd bij gelegenheid van de ontwikkelingen 
rond het concept-reglement van 1723 (zie 8.7.14). Bij die genese wordt naar die van 1688 verwezen. 
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aangaan processen 8 26
onderzoek lopende processen 9 27
externe bezendingen alleen met fiat 10 28
Meierij- of kwartiervergaderingen 11 29
vergoeding externe bezendingen 12-14 31
geen gunstig stemmen van derden, tenzij 15 (24) 
verdere procedure afhoren rekeningen  16 (8)
verkoop goederen en afhoren rekeningen weduwen en wezen  17 - 
kosten jaargeding  18 34
borgstelling nieuwe inwoners 19 38
openbare werken 20 36
betaalopdrachten 21 46
controle vooraf publicaties door oppervorster 22 -
geen vrijdom belastingen 23 42
vergoeding regeerders en rekenmeesters 24 - 
incompatibiliteiten (verwantschap) 25 33
batig saldo rekening overdragen aan opvolgende borgemeester 26 -
archiefbescheiden onder derden inleveren ter secretarie 27 -
illegaal in cultuur brengen vroenten 28 (30)
aangaan leningen 29 18
bewaring zegel en sleutels archiefkom 30 -
vergoeding drossaard schouw 31 -
vergoeding drossaard bij afhoren rekeningen 32 -
jaarlijkse vergoeding schepenen 33 -
vergoedingen verschillende ambtsdragers 34-39 -
vergoeding schutter en vorster voor het schutten van vee 40 -
oprichting van schutkooien 41 -
herbergverbod voor drossaard, secretaris en vorster 42 41
geen pacht van impost gemene landsmiddelen door vorster 43 -
bewaring ter secretarie van door vorster gedane publicaties 44 -
convocatie bijeenkomsten in justitiële aangelegenheden 45 -
uitwinning door vorster en niet door deurwaarder 46 -
registratie, publicatie en boetebepaling 47 48, 49

Overzicht 8.4

Artikelsgewijze samenvatting van het concept-‘tegen’- reglement van de schepenen van  
Tilburg 1688)

Onderwerp
geen onkosten declareren zonder voorafgaand fiat  1
indienen declaratie en verslaglegging na verrichting 2
waarneming drossaard bij afwezigheid 3
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convocatiebevoegdheid drossaard  4
convocatiebevoegdheid president-schepen  5
drossaard moet vorster schepenbesluiten laten uitvoeren  6
opening/behandeling brieven aan drossaard en schepenen   7
procedure schouw door drossaard  8
door vorsters te verrichten publicaties 9
bewaring gepubliceerde plakkaten ter secretarie 10
vergoeding kosten verschillende bijeenkomsten 11
alle vergaderingen in het dorpshuis/berbergverbod 12
procedure convoceren bijeenkomsten 13
afdoening achterstallige rekeningen 14
tijdstip sluiten/liquidatie borgemeestersrekeningen 15
vergoeding vorsters  16

8.6.7 Berlicum 1689

Voor de in 1688 nieuw aangetreden heer zijn dat jaar en het volgende bewogen jaren. 
Niet alleen vergt de verwerving van de heerlijkheid de nodige moeite, inspanning en 
geld, maar er zijn ook problemen door het optreden van zijn jongere broer die dros-
saard en secretaris van Berlicum is. Als dit allemaal achter de rug is, werkt de heer, mede 
om zijn gezag te laten gelden, aan herstel van de bestuurlijke rust. In dat verband laat 
hij een concept-reglement met een aanhangsel, specifiek over het afhoren van de reke-
ning,  opstellen, dat begin augustus 1689 door hem, zijn broer als drossaard, schepenen, 
borgemeesters en een aantal vertegenwoordigers van de zowel te ’s-Hertogenbosch als 
Berlicum wonende geërfden voor akkoord wordt ondertekend.1724 Naast die instemming 
wordt ook goedkeuring door de Staten Generaal voorzien. Dat laatste is er echter niet 
meer van gekomen, omdat de heer kort daarna overlijdt. Zijn broer, die hem opvolgt, 
heeft dit verder laten liggen en er waarschijnlijk zelfs voor gezorgd, dat het reglement 

- vanuit de optiek van de Haagse overheid eigenlijk nog slechts een concept-reglement 
- op de lange bestuurlijke baan wordt geschoven. Als in 1701 een nieuwe poging tot re-
glementsverwerving wordt gedaan, wordt niet meer naar dit concept verwezen.1725

Uit het concept zelf blijkt niet, dat daartoe een oriëntatie op andere reglementen heeft 
plaatsgehad. Opbouw, redactie en inhoud laten echter een nauwe en daardoor over-
tuigende verwantschap met reglementen van elders in de Meierij zien. Afgaande op de 
eerste artikelen, die zich bezighouden met het incasso van de verponding, beden en ren-
ten op uitstaande leningen is aansluiting gezocht bij de reglementen, die eveneens met 
dit soort bepalingen aanvangen: Sint Oedenrode 1660, Breugel 1660, Hilvarenbeek 1661, 

1724  Genese 9.3.2; tekst reglement 10.3.2.
1725  Zie 8.7.4.
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Schijndel 1662 en Veghel 1662.
Op basis van de artikelsgewijze tussen deze verschillende reglementen gemaakte ver-

gelijking in de Tabellen 8.4 en 8.9 kan worden opgemaakt, dat voor het Berlicumse con-
cept is teruggegrepen op Sint Oedenrode 1660. Op een tweetal bepalingen na zijn qua 
opbouw, inhoud en redactie in alle andere bepalingen de opeenvolgende artikelen van 
Sint Oedenrode 1660 herkenbaar aanwezig.

Breugel 1660 valt af, omdat dit reglement in tegenstelling tot het litigieuze concept 
een bepaling ten aanzien van het incasso van de renten ontbeert. Schijndel 1662 en Veg-
hel 1662, delen, de geografische ligging van deze dorpen nabij Berlicum ten spijt, dit lot, 
omdat zij, anders dan het Berlicumse concept, geen over drie artikelen uitgewerkte rege-
ling bevatten over de impost op de verschillende landsmiddelen. 

Hilvarenbeek 1661, dat leunt op Sint Oedenrode 1660, is volledigheidshalve bij deze ver-
gelijking betrokken, omdat de opbouw en inhoud ervan ook in het concept herkenbaar 
aanwezig zijn. Dat geldt echter niet voor de wijze waarop de betrokken artikelen zijn ge-
redigeerd. Deze zijn doorgaans uitvoeriger of op onderdelen anders geformuleerd.

Als andere aanwijzingen, dat het concept voor Berlicum direct aan Sint Oedenrode 
1660 en niet aan Hilvarenbeek 1661 is ontleend is het gegeven, dat het concept, naast één 
eigen authentieke bepaling, niet meer thema’s dan Sint Oedenrode 1660 bevat, terwijl 
Hilvarenbeek 1661 qua aantal omvangrijker is. Ook kan nog worden gewezen op de om-
standigheid, dat Hilvarenbeek 1661 afsluit met een boetebepaling en een bepaling inzake 
publicatie en registratie (deze bepalingen worden sedertdien in vrijwel alle reglementen 
opgenomen). Deze bepalingen ontbreken daarentegen in Sint Oedenrode 1660 en komen 
ook niet in het Berlicumse concept voor. Het feit, dat deze bepalingen door de Raad van 
State in zijn vaststellingsbesluit van Sint Oedenrode 1660 zijn opgenomen, is de opstel-
lers kennelijk ontgaan. 

De vraag, die nog blijft, is waarom voor Berlicum op Sint Oedenrode 1660 wordt terug-
gegrepen en niet op een dorpsreglement uit een latere fase van zijn ontwikkelingsgang. 
Het antwoord daarop moet ongetwijfeld in de richting van de Bossche connecties van 
de plaatselijke heer worden gezocht. Dit geldt niet alleen het feit, dat het concept in ver-
schillende bepalingen naar analogie van Sint Oedenrode 1660 en in een enkel geval zelfs 
verder dan dat, nadrukkelijk ook de belangen van Bossche buitengeërfden beschermt. 
Tekenend is, dat een origineel, door alle betrokkenen ondertekend exemplaar van Sint 
Oedenrode 1660 (zoals het daarna ter fiattering aan de Raad van State is toegezonden) en 
een kopie van het Berlicumse concept zich, zij het niet in direct onderling verband, in 
dezelfde verzamelband van het Bossche stadsarchief bevinden. 1726 

1726  Stadsarchief ’s-Hertogenbosch, Hoekx en Paqay, Inventaris archief ’s-Hertogenbosch, 704, inv.nr. 5526 
Stukken betreffende stad en Meierij over de periode 1495-1713 (…), 1 band (…), mogelijk bijeengebracht 
door (pensionaris) Van Breugel, fo. 66r-72r (Sint Oedenrode 1660) respectievelijk 87r-96v (Berlicum concept 
1689).
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Ten slotte zij over het toegevoegde Aanhangsel opgemerkt, dat het om een unieke en 
sedertdien uniek gebleven toevoeging gaat. Gezien zijn inhoud kan het als een uitwer-
king van artikel 12 van het concept worden aangemerkt.

Tabel 8.21

Artikelsgewijze vergelijking van Berlicum 1689 met Sint Oedenrode 1660 en Hilvarenbeek 
1661

Legenda: (nummer) = overeenkomst naar thema, niet naar strekking., 

Onderwerp  Berlicum  Sint Oedenrode Hilvarenbeek
 1689 1660 1661
verpachting incasso verponding  1 (1) (1)
controle verpondingskohier 2 2 (2, 3)
incasso beden 3 3 4
controle kohier beden 4 4 5
incasso omslag rente op leningen 5 5 (6)
controle renteboek 6 6 (7)
impost geslacht en gemaal 7 7 10
impost bezaaide morgen/hoorngeld 8 8 11
impost bier en wijn 9 9 12
geen vereringen/verteringen, tenzij 10 10 13
betaling vaste lasten door belastingheffers 11 11 14
afhoren rekeningen 12 13 16
buitengewone omslagen 13 14 17
aangaan processen 14 15 18
onderzoek lopende processen 15 16 - 
geen bezending zonder fiat 16 17 19
verkoop vroenten  17 19 24
geen vergaderingen in herberg 18 20 25
vergoeding externe bezendingen 19 21 26
tenzij van meerder kwaliteit 20 22 26
vergoeding recht- en genechtdagen 21 23 27
aangaan leningen 22 (24) -
vergoeding B: schouw/SO: jaargeding 23 25 28
openbare werken 24 27 30
vergoeding borgemeesters 25 29 (32)
vergoeding bij hun aanstelling  26 (30) -
vergoeding regeerders 27 31 33
assistentie regeerders bij incasso door
  borgemeesters 28 - -
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Aanhangsel betreffende de inhoud en procedure tot het afhoren van de rekeningen van de borgemeesters

het gehele incasso borgemeesters te verantwoorden in de rekening 1
tijdstip afhoren rekeningen zodanig dat buitengeërfden deze kunnen bijwonen 2
overdracht batig saldo rekening aan opvolgende borgemeester 3
verantwoording uitgaven ten laste van de bede in rekening 4
aparte verantwoording in de rekening gepachte imposten 5
omslag imposten gemene middelen alleen op onroerende goederen 6
verantwoording van de uitstaande leningen in de rekening   7
verantwoording in rekening betaling renten  8
verrekening verschenen renten op opgelegde aanslagen mogelijk   9
andere verrekeningen niet toegestaan   10
geen vordering als uitgave in rekening zonder fiat schepenen  11
voornemen tot sluiten van nader ak-koord ter uitvoering van 11 12

8.6.8 Heesch 1691

Een langdurig conflict over de rekeningen leidt begin december 1690 tot een verzoek van 
een aantal inwoners aan de Raad van State tot de vaststelling van een bijgevoegd con-
cept-reglement. Het advies van de raad en rentmeester-generaal is op zich positief. Naast 
enkele kleinere amendementen stelt hij voor om in een artikel 7 van gemeentewege een 
absoluut verbod op de pacht van de gemene middelen op te nemen. De Raad stelt het 
in deze zin bijgestelde ontwerp 23 februari 1693 vast.1727 In dat besluit voegt hij, naast een 
vermaan tot strikte nakoming, nog een clausule toe over de aan de Staten Generaal en 
hem toekomende bevoegdheid om het reglement te allen tijde uit te leggen, aan te vul-
len, te veranderen of te vervangen als lands- of plaatselijk belang dat zou vereisen en ge-
last hij registratie ter Leen- en Tolkamer. 

Naar structuur, redactie en inhoud bezien leunt Heesch 1691 ontegenzeggelijk op eerdere 
reglementen. 

Het vangt aan met bepalingen, die qua volgorde en inhoudelijke strekking overeenko-
men met reglementen, die in hun eerste bepalingen aspecten van het incasso van de ver-
ponding, beden en renten behandelen. Als zodanig zijn dat Sint Oedenrode 1660, Breugel 
1660, Hilvarenbeek 1661, Schijndel 1662 en Veghel 1662.  

Andere reglementen uit deze jaren komen vanuit hun opbouw beschouwd niet in 
aanmerking. Eersel, Duizel en Steensel 1662, Oirschot 1662 en 1664 Bergeijk 1663, Hoog-
eloon 1663, Nistelrode 1663, Maren 1664 en Breugel 1671 vangen aan met thema’s over de 
bestuursstructuur. Voor zover Heesch 1691 daarover (enkele) bepalingen bevat, staan deze 

1727  Genese 9.2.10; tekst reglement 10.2.10.
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verspreid in dat reglement, zodat kan worden uitgesloten dat een van deze reglementen 
als geheel model heeft gestaan. Weer andere reglementen uit deze periode hebben een te 
eigen signatuur om als voorbeeld in aanmerking te komen.

Op grond van dit alles kan worden gesteld, dat Heesch 1691 wortelt in een of meer regle-
menten uit de eerste groep. De sleutel tot de bepaling van welk reglement ligt besloten 
in artikel 36.

Deze bepaling gelast de borgemeesters de geldelijke opbrengst van de exploitatie van 
de gemeint in hun rekening te verantwoorden. Daarnaast stelt zij, ogenschijnlijk als een 
vervolg daarop, bij wijze van overgangsrecht dat alle bestaande reglementen, besluiten, 
statuten en gewoonte van kracht blijven voor zover deze niet veranderd zijn. Een vrijwel 
gelijke bepaling komt als artikel 32 voor in Veghel 1662. Op zich is dit al voldoende reden 
om in dit reglement de bron voor Heesch 1691 te zien. Dit wordt nog versterkt doordat 
Veghel 1662/32 als een abusievelijke combinatie van twee bepalingen moet worden aange-
merkt, een abuis dat 29 jaar later niet meer wordt herkend en in Heesch 1691/36 kritiek-
loos wordt overgenomen. 

Dat het om een abuis gaat, blijkt zonder meer uit het volgende. In Tabel 8.9 is er reeds 
op gewezen, dat het tweede gedeelte van Veghel 1662/32 (als 32a) overeenstemt met Oir-
schot 1662 en 1664 II, waar het ten vervolge op Oirschot 1654/13 voor het eerst als een zelf-
standige bepaling (47 onderscheidenlijk 36) als eerste van een drietal slotbepalingen is 
opgenomen. Eenzelfde structuur is in Nistelrode 1663 herkenbaar. Na Veghel/32 volgen 
eveneens zelfstandig geformuleerde slotbepalingen, in dit geval twee. Dat aantal kan tot 
drie worden vermeerderd als de combinatie van bepalingen in artikel 32 in twee zelfstan-
dige wordt gesplitst. Zo’n ontvlechting ligt eigenlijk ook in de rede: niet is in te zien, 
waarom een nogal zware bepaling van overgangsrecht alleen betrekking zou hebben op 
een enkelvoudige bepaling over de verantwoording van de exploitatie-opbrengst van de 
gemeint en niet op het gehele corpus van dat reglement zou slaan. In Oirschot 1662/1664 
II en Nistelrode 1663 vindt dat ook een bevestiging: de geldelijke verantwoording van de 
exploitatie-opbrengst van de gemeint en het overgangsrecht zijn in twee afzonderlijke, 
niet in de directe omgeving van de bepalingen met het overgangsrecht geplaatste bepa-
lingen ondergebracht. In onderstaande Tabel 8.22a wordt een en ander verduidelijkt. 
Daarnaast kan nog worden opgemerkt, dat een afzonderlijke bepaling over de verant-
woording van de exploitatie-opbrengst in nog andere  reglementen voorkomt, zonder 
dat in die reglementen een bepaling met overgangsrecht is opgenomen (bijvoorbeeld: 
Hilvarenbeek 1661/31 en Eersel c.a. 1662/38). 

Al met al mag worden aangenomen, dat Veghel 1662 als inspiratiebron voor Heesch 1691 
geldt. De overeenkomst tussen beide is uitgewerkt in Tabel 8.22b. Daaruit blijkt ook de 
reden van de expliciete toevoeging door de Raad van een aantal bepalingen aan Heesch 
1691 in zijn vaststellingsbesluit: deze ontbreken in Veghel 1662 en komen derhalve niet 
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voor in het hem voorgelegde concept-reglement voor Heesch. In deze toevoeging kan 
trouwens de adviserende hand van de raad en rentmeester-generaal worden gezien. Ten 
slotte laat deze tabel voor een beperkt aantal artikelen een gelijkenis met thematische 
bepalingen uit andere reglementen zien, zonder dat daarbij kan worden gezegd, dat deze 
bepalingen ook daadwerkelijk als inspiratie hebben gediend.  

Tabel 8.22a

Artikelsgewijze vergelijking betreffende de positionering van Heesch 1691/36 ten opzichte 
van Veghel 1662, Oirschot 1662/1664 II en Nistelrode 1663 

Toelichting: onder Type A wordt een reglement verstaan, dat begint met bepalingen over het incasso van de verpondin-

gen, beden en rente; Type  B staat voor een reglement, dat bepalingen over de bestuursstructuur voorop stelt.

Onderwerp Oirschot Veghel Nistelrode Heesch
 1662/1664 II 1662 1663 1691
type A of B B A B A
inhoudelijke bepaling
verantwoording exploitatie  
  gemeint 16/8 32 43 36
slotbepalingen
overgangsrecht 47/36 32a 47 36a
boetebepaling 48/37 33 48 37
vergoeding kosten procedure -- -- -- 38
registratie en publicatie 49/38 34 49 39

Tabel 8.22b

Artikelsgewijze vergelijking van Heesch 1691 met Veghel 1662.

Legenda: (ged.) =  gedeeltelijk;  =  zie; cf. = vergelijk; enz. = enzovoorts; xx = toegevoegde, ongenummerde aanvulling 

van de Raad van State; o.m. = onder meer. 

Toelichting: artikel 31 van Veghel 1662, dat als enige geen evenknie heeft in Heesch 1691, is niet opgenomen.

Onderwerp Heesch Veghel
 1691 1662
benoeming collecteur verponding 1 1
controle kohier verponding 2 2
betaling beden 3 3
controle zetcedule beden 4 4
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betaling renten  5 5
controle rekenboek 6 6
geen pacht impost gemene middelen 7 7 (ged.) 
geldt ook voor koster en schoolmeester 8 → cf. Oirschot 1662/44 en 1664 II/33
geen verteringen en vereringen 9 8
betaling vaste lasten door belastingheffers 10 9
aparte rekening naar soort belasting  11 10
incompatibiliteit schout inzake comptabele 
  functies 11 → cf. Oirschot 1662/19 en 1664 II/11
afhoren rekeningen  12-14 11, 12
buitengewone omslagen 15 13
aangaan processen 16 14
geen bezendingen zonder fiat 17  15
gerecht en genechtdagen 18 16
aangaan leningen 19 17
openbare werken 20 18
vergoeding belastingheffers 21 19
geen vergaderingen in herberg 22 20
vergoeding externe bezendingen 23, 24 21, 22
Meierij- en kwartiervergadering 25 23
vergoeding regeerders 26 24
rooster aftreden zesmannen 27 25
batig slot rekening 28 26
achterstallige rekeningen 29 -
verkiezing borgemeesters 30 27
rooster aftreden schepenen 31 → cf. Eersel, Duizel en Steensel 1662/1-3 
vergoeding vorster en schutter 32 28 
eerste aanstelling zesmannen 33 -
gezworenen gemeint 34 29
vergoeding secretaris zonder verrekening 
  van vorderingen  35 30
verantwoording opbrengst gemeint 36 32
overgangsrecht 36a 32a
boetebepaling 37 33
kosten totstandkoming reglement 38 -
lokale registratie en publicatie 39 34 

Aanvullende bepalingen van de Raad van State
autoriteit tot wijzing reglement xx → cf. o.m. Bergeijk 1663/46 
registratie ter Leen- en Tolkamer xx -
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8.6.9 Boxtel 1692

Verschil van inzicht tussen de drossaard enerzijds en de regeerders en anderen anderzijds 
leidt tot een verziekt bestuursklimaat, waarbij, aldus de plaatselijke heer in zijn inter-
ventie, meer tijd aan onderling wantrouwen en het bestrijden van elkaars bevoegdheden 
dan aan collectieve verantwoordelijkheid voor het welvaren van de baronie wordt be-
steed. Men bevecht elkaar voor het forum van de Raad van Brabant. De heer probeert 
tussenbeide te komen en wordt door een advocaat, die tevens de tegenpartij van de dros-
saard bijstaat, geadviseerd om een aanvullend reglement op het al bestaande vast te stel-
len. Een door hem op onderdelen nogal op de belangen van zijn mandanten leunend 
geschreven voorstel daartoe zendt hij daarbij. De heer gaat hierin mee en meet zich de 
rol van middelaar boven de partijen aan. Na overleg met betrokkenen ter plaatse, ver-
zoekt hij medio mei 1692 de Staten Generaal om een fiat op een ontwerp voor een aan-
vullend reglement. Deze vragen hierover advies aan de Raad van Brabant, die echter op 
de rem trapt. Naar zijn mening zijn de plaatselijke controverses erger dan de heer wil 
doen geloven. Inmiddels is de procedure bij hem al zo ver gevorderd, dat het voor het 
verzochte advies beter is om eerst de volledige standpunten van beide partijen te verne-
men. De Staten accepteren dit uitstel.

Als de procedure bij de Raad daarna blijft duren, grijpt de heer opnieuw het initiatief. 
Op basis van voornoemd concept-reglement weet hij alsnog alle partijen op een lijn te 
brengen, waarna dat, enigszins geamendeerd, door hem eind december 1692 als regle-
ment wordt vastgesteld. Dat reglement voorziet ook nadrukkelijk in een beëindiging 
van alle lopende procedures en in een regeling tot bekostiging daarvan. Een voorlegging 
ter fiattering aan de Staten Generaal blijft daarentegen achterwege.

Het aanvullende reglement kent een geheel eigen signatuur.1728 Het door de advocaat in-
gediende ontwerp steunt geheel op zijn dossier, kennis en visie. Uit niets blijkt dat hij 
bij andere reglementen te rade is gegaan. Dit is ook niet gebeurd in het vervolg van diens 
wordingsproces. In Tabel 8.23 worden daarom slechts het oorspronkelijke ontwerp met 
de nadien vastgestelde tekst met elkaar vergeleken.

1728  Genese 9.2.4; tekst reglement 10.2.4.
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Tabel 8.23

Artikelsgewijze vergelijking tussen het ontwerp voor en de vastgestelde versie van het aan-
vullende reglement voor Boxtel 1692  

Legenda: O = ontwerp 1692; V = vastgestelde versie 1692; artt. = artkelen.

Toelichting: de vergelijking tussen Ontwerp en Vastgestelde versie is op hoofdlijnen en strikt thematisch; inhoudelijk be-

staan tussen in de tabel nevengeschikte bepalingen soms aanmerkelijke verschillen.

Onderwerp Ontwerp Vastgestelde   Aantekening
 1692 versie 1692
handhaving reglement 1665/1661 1 1 O refereert aan dat van 1665, 
   V aan   1661
onderscheid contentieuze en poli-   
  tieke jurisdictie 2  -
convocatie rechtszittingen (en V: be-
  stuursvergaderingen door alleen
  drossaard 3 2
in bestuurszaken mogen schepenen 
  buiten drossaard vergaderen 4 - volgens O wijziging van artt. 1   
   en 2, reglement 1665
rechtszittingen elke 14 dagen te 
  houden; bij absentie drossaard mag
  president-schepen (V: schepenen) 
  convoceren 5 3, 4 
afhoren rekeningen en positie 
  drossaard daarbij 6 5 volgens O aanvulling op artt. 7-9  
   reglement 1665
betaalopdrachten 7 6
fiat leningen en bezendingen 8 7
verandering negenmannen - 8
Meierij- en kwariersvergaderingen 9 9 volgens O vervanging van artt. 12- 
   14  reglement 1665
verslag besluiten kwartiersgadering    - 10
  taken secretaris en diens klerk; be-  
  waring archieven 10 11  11 verwijst alleen naar een daar-  
   voor apart over de bewaring van  
   de archieven ter secretarie gesloten
   akkoord
bewaring charters, privileges en zegel  
  door schepenen 11 11  
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kastelijn heer is eerste auditeur; als
  zodanig present bij verschillende
  bestuurlijke besluiten 12  -
onkosten van de procedure  - 12, 13
gedragscode regeerders - 14
registratie - 15

8.6.10 Nuland 1693

De plaatselijke heer heeft weinig vertrouwen in de kennis en kunde van de lokale be-
stuurders. Om hen in hun ongeoefendheid, die tot wanorde en onregelmatigheden in de 
heerlijkheid heeft geleid, bij te staan, is er, zo meent hij, behoefte aan een reglement.1729 
Zijn visie is grensoverschrijdend: zo’n reglement zou ook voor vele andere heerlijkheden 
en dorpen passend zijn. 

De Staten Generaal sturen het door hem geformuleerde reglement eind april 1693 om 
advies naar de Raad van Brabant, die het vervolgens om advies naar de lokale regeerders 
doorzendt. Na een stagnatie van een jaar rappelleert de heer bij de Staten. De Raad van 
Brabant, door hen om bescheid gevraagd, laat de Staten weten zo snel mogelijk te zullen 
adviseren nadat het de heer zal zijn gelukt om de regeerders tot de eerder verzochte re-
actie te bewegen dan wel hen daartoe gerechtelijk te dwingen. De Staten dragen hierop 
de heer op er voor te zorgen, dat de regeerders hun commentaar bij de Raad inleveren. 
Deze tournure van de Raad baat niet. Het reglement verdwijnt in het kabinet van nim-
mer afgedane zaken.

Noch de wording, noch het reglement geven er blijk van, dat bij het ontwerpen ervan 
een oriëntatie op andere dorpsreglementen heeft plaatsgehad. Zo’n oriëntatie geldt wel 
voor een relatief groot aantal verwijzingen naar plakkaten en andere besluiten van de 
hoge overheid. Naar inhoud en redactie dient het ontwerp, mede door het hoge gehalte 
aan bepalingen (22) waarin justitiële aangelegenheden worden geregeld, als een authen-
tiek ontwerp te worden beschouwd. De overige artikelen betreffen grosso modo zaken van 
bestuurlijk en financieel belang. 

Het ‘lesje’ dat de heer de regeerders wil voorhouden is vooral gebaseerd op een analyse van 
plaatselijk gebleken onregelmatigheden op zowel het terrein van justitie als van de politie. 
Een vergelijking van het concept met andere reglementen kan derhalve achterwege blijven. 

Naast zijn eerste concept van 44 heeft de heer nog een tweede van 38 artikelen gefor-
muleerd. Het verschil tussen beide zit vooral in een hier en daar andere ordening en 
schrapping van enkele bepalingen. 

1729  Genese 9.3.10; tekst reglementen 10.3.10.
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Tabel 8.24

Artikelsgewijze vergelijking van het eerste (I) en tweede (II) concept van een  
reglement voor Nuland

Toelichting: In concept II ontbreekt het getal 19 als artikelnummer

Onderwerp    Concept
 I II
grondslagen procesrecht 1 1
zaken onder f 10 à 12 2 2
betaling gerechtskosten door debiteur  3 3
zaken boven f 10 à 12 4 4
aantekenen ter rol ingediende schrifturen  5 5,6
presentie inwonende schepenen op rechtszittingen  6 6
presentie in Den Bosch wonende schepenen op idem  7 7
gedragscode regeerders 8 10
communicatoir procederen 9 12
kosten communicatoir procederen en registratie proceshandelingen  10 13
procesvergoeding drossaard, secretaris en vorster  11 14
procesvergoeding schepenen 12 11
geen vertering, behoudens uitzonderingen  13 15
alcoholconsumptie in raadkamer verboden 14 8
optreden tegen belediging en kwaadwilligheid buiten proces  15 16
vergoeding schepenen als commissarissen  16 17
drossaard absent bij beraadslagingen zijn ambtstaken aangaande 17 18
aanstelling twee schepenen als commissarissen  18 -
commissoriale verrichtingen alleen in de raadkamer 19 8
gratis admissie voor arme personen 20 21
bezendingen buiten heerlijkheid en meierij 21 22
kwartiers- en Meierijvergadering 22 20
afhoren borgemeestersrekeningen 23 23
afzonderlijke lasten afzonderlijke houden 24 24
behandeling persoonlijke zaken of tot in de vierde graad buiten 
  presentie betrokkene procedure arresten 26 31
bewaring afgesloten archiefbescheiden 27 26
bewaring lopende archiefbescheiden 28 25
toezending stukken aan Haagse overheid 29 35
vervreemding goederen onmondigen 30 29
getuigenverhoren 31 27
evictie van erfgoederen 32 30
preventie en verjaring van delecten 33 -
in recht of bij delict betrokken inwoners mogen geen militair worden  34 37
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beschadiging van werken natte waterstaat en vogelkooien  35 -
bijstand aan ingebieder 36 32
bedelaars, speelluiden en vagebonden  37 36
ondertrouw en trouw 38 38
onderhoud horloge, bijhouden begraaflijst 39 -
begraven in kerk en luiden bij overlijden 40 -
wanneer luiden bij overlijden vrijstaat 41 -
toezicht en onderhoud kerkramen 42 -
betaling en verdeling gestelde boetes  43 38
procedure betaalopdrachten  44 28
aangaan processen - 34

8.6.11 Oisterwijk 1693 en Valkenswaard 1693       

Oisterwijk 1693

Een conflict tussen regeerders en borgemeesters over de afdoening van de dorpsrekening 
1690 leidt, ondanks tussenkomst van de Raad van Brabant, tot een escalatie, die ruimte 
geeft aan het uiten van een bredere ontevredenheid van inwoners over het doen en la-
ten van de plaatselijke bestuurders. Voornaamste aanleiding zijn de hoge kosten over een 
tweetal processen, die de regeerders in genoemde rekening in hun voordeel proberen te 
vereffenen. Als dan ook nog de Bossche hoog- en laagschout daarnaar een strafrechtelijk 
onderzoek begint, vragen de regeerders de Raad van Brabant dit te stoppen. Deze schort 
inderdaad de vervolging, hangende verder onderzoek, op. 

De plaatselijke oppositie blijft echter niet stil. Medio juni 1693 legt zij een lange lijst 
met klachten over de inhoud en de wijze van afdoening door de regeerders van de re-
kening 1690 bij de Staten Generaal neer. Die vragen de hoog- en laagschout om advies. 
Ondanks aanvankelijk bureaucratisch tegenwerken van de secretaris en een poging van 
de regeerders om het onderzoek alsnog af te gelasten, sluit de hoogschout eind janua-
ri 1693 zijn onderzoek af. Zijn rapportage berust op twee peilers: conform de opdracht 
zijn bevindingen over onrechtmatigheden in de rekening en eigener beweging een toe-
komstperspectief in de vorm van een concept-reglement.1730 De bevindingen bevesti-
gen de klachten. De hoogschout adviseert een fors aantal posten in de rekening alsnog 
te schrappen. Dit advies krijgt nog een vervolg in forse tegenspraak van de regeerders. 

Het concept-reglement, dat de hoogschout aanbeveelt, richt zich uitsluitend op de 
aspecten politie en financiën. Daarnaast voegt hij enkele aanbevelingen omtrent de 
verbetering van de plaatselijke justitie toe. Het is onbekend of de hoogschout bij het 
formuleren ervan, naast een oriëntatie op de problemen ter plaatse en gesprekken daar-

1730  Genese 9.2.19; tekst reglement 10.2.19.
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over met betrokkenen, de inhoud en strekking van andere reglementen heeft besproken. 
De redactie waarin zijn ontwerp zich manifesteert geeft geen enkele aanleiding dit te 
veronderstellen; deze is zeer specifiek op de situatie in loco afgestemd. Ook hier zijn the-
matische overeenkomsten met andere reglementen eigenlijk alleen te verklaren uit een 
repeterende beweging van vergelijkbare aspecten binnen gelijksoortige bestuurskringen. 

Ten gevolge van de heftige discussie over de aanbeveling over de financiële onregelma-
tigheden en het vervolg daarop, komt het concept-reglement niet verder aan bod, maar 
verdwijnt het min of meer stilzwijgend van tafel. 

Overzicht 8.5

Artikelsgewijze samenvatting van het concept-reglement voor Oisterwijk 1693

Legenda: xx = bepaling zonder artikelnummer; art. = artikel; RPR = Reglement op de politieke reformatie (1660).

Toelichting: in dit Overzicht is artikel 4 weggelaten, omdat het alleen een algemene inleiding op de noodzaak van de vol-

gende bepalingen bevat.

Onderwerp
herstel van de eenheid van bestuur en procedures dienaangaande  1
voorziening vacatures twaalfmannen 2
aanwijzing gedeputeerden twaalfmannen 3
procedure afgifte betaalopdrachten 5
verslaglegging na bezendingen 6
tijdstip en procedure verandering wet  7
aanstelling borgemeesters/bedecollecteurs 8
tijdstip en procedure vaststellen belastingaanslagen 9
vrijdom andere functies borgemeesters en collecteurs  10
tijdstip, procedure afhoren en liquidatie rekening 11, 12
aanstelling keurmeesters en zetters 13
procedure aanstelling deken van het wollenambacht 14
deputatie en verslag kwartiervergadering 15
deputatie en verslaglegging verpachting gemene middelen  16
tijdstip, procedure afhoren en liquidatie armenrekening 17
aanstelling armmeesters 18
beheer goederen van de armen  19
regelmatig en ongestoord houden van rechtsdagen  20, 21

Toegevoegde (ongenummerde) aanbevelingen:
voorzieningen betreffende communicatoir procederen xx
aantekenen aktekosten secretaris op de akte  xx
benoeming schepenen conform art. 13 RPR xx
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Valkenswaard 1693

Het afhoren van de dorpsrekening 1687 leidt tot discussie over de procedure daarbij.1731 
In het bijzonder claimen de rekenmeesters of auditeurs meer ruimte en vrijheid dan 
schout en schepenen willen toestaan. De laatsten ontwikkelen daartoe uiteindelijk een 
compromisvoorstel. De rekenmeesters zoeken daarentegen hun gelijk en rechtsherstel 
bij de Raad van Brabant, die hen dat begin maart 1693 verleent, waarop de regeerders bij 
de Staten Generaal proberen alsnog hun visie tot recht te laten verklaren. De gelegen-
heid tot inspraak, die de Staten dan geven aan de oppositie, zorgt opnieuw voor een in-
tensieve standpuntuitwisseling. De regeerders nemen een dubbel initiatief door voor te 
stellen om, gelijk voor Oisterwijk inmiddels is geschied, de hoog- en laagschout de ge-
wraakte rekening te laten controleren en hem, óók naar het voorbeeld van andere plaat-
sen, een reglement voor een goed en stabiel bestuur ter plaatse te laten ontwerpen. De 
Staten gaan hierin mee. Beide opdrachten aan de hoogschout komen echter niet uit de 
verf, eerst door zijn agenda elders, daarna door zijn overlijden. 

In Valkenswaard zijn intussen de bordjes verhangen. De plaatselijke vrouwe begint 
zich te roeren, terwijl de gereformeerde drossaard overstapt naar de katholieke factie. 
Medio september 1694 klagen drossaard en die factie bij de Staten Generaal, dat door 
het stilvallen van het onderzoek van de hoogschout de rekeningen over 1687 en latere 
jaren niet meer betaald kunnen worden en dus ook niet de landskantoren. De Staten 
stemmen in met hun verzoek om die rekeningen voorlopig af te horen en te sluiten. Er 
ontstaat echter een nieuwe partijstrijd: heel gereformeerd Valkenswaard protesteert bij 
de Staten tegen dat besluit. Verder bepleit deze partij herstel van de eerdere opdracht aan 
de hoogschout, aan wie zij trouwens al een eigen concept-reglement heeft toegezonden. 
Met haar aanbeveling daarbij nu ook de kwartierschout van Kempenland te betrekken 
schuift zij de plaatselijke drossaard aan de kant. Hierop trekken de Staten hun nieuwe 
besluit in, hernieuwen de dubbele opdracht aan de hoogschout en dragen hem op  ka-
tholieke door gereformeerde schepenen te vervangen. De hoogschout vraagt en verkijgt 
daarna nog van de Staten de assistentie van de kwartierschout toegewezen. Ook de plaat-
selijke heer weet zich met instemming van de Staten Generaal als volwaardig deelnemer 
bij dat onderzoek aan te sluiten. 

Hoe dit alles afloopt is onduidelijk; over een reglement wordt in ieder geval niets meer 
vernomen. Door zijn referte aan eigentijdse ontwikkelingen rond de rekeningen van 
en een reglement voor Oisterwijk en aan reeds eerder voor andere plaatsen vastgestel-
de reglementen past deze episode niettemin in de algemene ontwikkelingsgang van het 
dorpsreglement als zodanig. 

1731  Genese 9.3.12
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8.7 De opleving (1699-1732 (1744))

8.7.1 Inleiding
Nieuwe ontwikkelingen in Hilvarenbeek leiden tegen het einde van de zeventiende 
eeuw tot een vernieuwing van het reglement van 1661. Dat is als het ware het sein voor 
een opleving van een meer gestructureerde evolutie van ‘het’ dorpsreglement. Door de 
bank genomen komen in de volgende dertig jaar zo’n tien reglementen tot stand, waar-
van verreweg het merendeel voor de formulering min of meer  direct op die impuls 
voortborduurt. Enkele reglementen hebben een afwijkende signatuur, terwijl twee an-
dere ook teruggaan op eerdere reglementen. Daarnaast zijn er zeven gevallen van een 
niet verwezenlijkt streven naar een reglement te constateren. De periode eindigt in 1732, 
maar loopt met een reglementspoging, die op een eerder reglement uit deze periode te-
ruggrijpt, alleen voor die poging door tot 1744. 

8.7.2 Hilvarenbeek 1699 en 1700

Vijfentwintig jaar na het reglement van 1661 blijkt de dichotomie over inspraak en me-
dezeggenschap nog steeds een splijtzwam tussen de regeerders en de ingezetenen. Bij de 
laatsten ontstaat medio 1696 een beweging tot herstel van de in 1668 formeel geschrap-
te inspraak. De eerste poging om de zaak binnen de gemeente te regelen mislukt. Een 
groep van 80 inwoners organiseert zich door één hunner de opdracht te geven bij de 
Raad van State vernieuwing van het oorspronkelijke reglement te bepleiten. Hun ver-
zoek beleggen zij met een verwijzing naar Hoogeloon 1663 en Oirschot 1662. De raad en 
rentmeester-generaal, door de Raad om advies gevraagd, laat zich eind juli 1697 ver-
nietigend over dit verzoek uit: er dient onverkort aan de schrapping van de inspraak te 
worden vastgehouden. Bij de Raad raakt dit advies in het slop. Na een jaar rappelleren 
de ingezetenen, na eerst gemene zaak met de particuliere halfheer te hebben gemaakt, 
die zich daarop ook rechtstreeks in de discussie mengt. Uiteindelijk komt de Raad van 
State tot het oordeel, dat het verzoek als zodanig moet worden afgewezen, maar dat na-
der onderzoek nodig is naar de vraag hoe in het reglement alsnog in inspraak kan wor-
den voorzien. De raad en rentmeester krijgt daartoe de opdracht, waarbij hij de heerlijke 
rechten dient te respecteren en hij bij wijze van perspectief en voorbeeld expliciet naar de 
Oirschotse reglementering wordt verwezen. Begin november 1699 brengt de rentmeester 
zijn advies uit, waarna de Raad het, op onderdelen geamendeerd door diens secretaris, 
medio december 1699 vaststelt. In dat reglement is weer plaats ingeruimd voor twee ge-
committeerden per gehucht. 

Het reglement werpt in Hilvarenbeek zijn schaduw vooruit. In het bijzonder laat ene 
Hendrick van Brecht zich gelden door - zelf dan oud-president-schepen - bij de Staten 
Generaal tegen de zittende regeerders een procedure te beginnen met als inzet een eis tot 
inzage van de dorpsrekeningen. Hoewel hij aanvankelijk zijn gelijk haalt, verprutst hij 
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de toegestane rekeningenvisie door het spel te hoog te spelen. Het geeft hem wel de cre-
dits om bij de eerste uitvoering van het reglement betrokken te blijven. 

Die bestaat uit de eerste verkiezing begin februari 1700 van de twaalf gecommitteer-
den. De schout en de drossaard weigeren hen echter te beëdigen. Als de Raad van State 
hen daartoe dwingt, brengen de regeerders tegen zes van de gecommitteerden bezwaren 
in, omdat zij nog aan de gemeente rekenplichtig zijn en als zodanig geen representant 
van een gehucht kunnen zijn. Hierin geeft de Raad hen gelijk door de gehuchten te ge-
lasten hen door nieuwe te vervangen. De plaatselijke regeerders ‘vieren’ deze zege door 
te bepalen, dat een benoeming tot twaalfman niet van een aanstelling in een compta-
bele functie vrijstelt en benoemen vervolgens twee twaalfmannen tot borgemeester. De 
burgeroppositie protesteert bij de Raad van State: schepenen hebben zelf niet de eed op 
het reglement afgelegd, terwijl genoemde borgemeestersbenoemingen ongehoord zijn. 
In het eerste geeft de Raad hen medio april 1700 gelijk, maar de gewraakte beleidsregel 
van de regeerders bevestigt hij. Een tweede oppositioneel, maar nu indringender en veel-
zijdiger protest, waaronder ook een klacht over nog een groot aantal onafgedane reke-
ningen, vindt bij de Raad meer gehoor. Hij beveelt drossaard en schepenen niet langer 
de uitvoering van het reglement te frustreren en schort voor drie jaar zijn besluit over 
de mogelijkheid tot de benoeming van twaalfmannen in comptabele functies op. De re-
geerders reageren furieus en proberen eerst de schuld van alles af te schuiven op de ge-
huchten, die nog steeds geen vervangende gecommitteerden hebben aangewezen. Ook 
dienen zij een uitgebreid bezwaar bij de Raad in. De drossaard gaat inmiddels over tot 
de beëdiging van de twaalfmannen, maar doet dat niet alvorens alle formele haren op 
formele snaren bespeeld te hebben. 

Eind november 1700 adviseren een lid van de Raad en de secretaris de plenaire Raad 
over een bijgesteld reglement en een aantal andere maatregelen, vooral over de financi-
ele gang van zaken en meer nog over de afdoening van de rekeningen. De Raad neemt 
deze onverkort over. De regeerders protesteren nog wel bij de Staten Generaal, maar dit 
leidt verder tot niets.1732

Het reglement van 1699 wordt voorbereid door de raad en rentmeester-generaal. Expli-
ciet krijgt hij daarbij tot taak te bezien hoe inspraak van de ingezeten zonder de rechten 
van de particuliere heer te schaden alsnog in het reglement van 1661 kan worden opge-
nomen. Daartoe wordt hem het reglement van Oirschot van 11 maart 1664 ten voorbeeld 
gehouden. Het ontgaat de Raad kennelijk, dat in dat reglement de inspraak van de ge-
huchten, die in Oirschot 1662 was geïntroduceerd, weer is geschrapt. Dit punt komt ech-
ter niet openlijk in discussie. 

Uit de tekstvergelijking, zoals weergegeven in Tabel 8.25, volgt, dat de rentmeester zich 

1732  Genese 9.2.22; tekst reglementen 10.2.11.
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daadwerkelijk aan deze opdracht heeft gehouden. Daaruit kan worden vastgesteld, dat 
hij de Oirschotse reglementen  in zijn onderzoek heeft betrokken. Hij neemt een aantal 
bepalingen op, die zowel in het reglement van 1662 als dat van 1664 voorkomen. Daar-
naast neemt hij echter ook twee bepalingen uit het reglement van 1662 over, die niet 
meer in dat van 1664 voorkomen. Dit kan eigenlijk alleen maar betekenen, dat de rent-
meester kennelijk meer belang aan het eerste dan het tweede reglement heeft toegekend. 
Daarnaast voegt hij een aantal nieuwe bepalingen toe, waarvan twee naar strekking ont-
leend zouden kunnen zijn aan Waalwijk 1682. Dit is dan het meest recente reglement, 
waarin dergelijke artikelen voorkomen. Verder zijn nieuwe artikelen opgenomen, die 
kunnen worden teruggevoerd op actuele behoeften en wensen dan wel nieuwe bestuur-
lijk-administratieve inzichten. 

Na amendering op enkele onderdelen bij de Raad van State, stelt die Raad dit 27 no-
vember 1699 vast. In 1700 wordt dit reglement opnieuw onder aanvulling of wijziging 
van een achttal artikelen en de toevoeging van een drietal nieuwe bepalingen vastgesteld. 
Deze bijstelling is het directe resultaat van een onderzoek door een lid en de secretaris 
van de Raad van State naar aanleiding van een door respectievelijk ingezetenen en re-
geerders geïnitieerde vervolgprocedure. Daarvoor hebben geen vergelijkbare bepalingen 
uit andere reglementen model gestaan. Deze aanpassing zorgt wel voor een verschuiving 
in de oorspronkelijke artikelnummering.

Gezien de grote overeenkomst tussen de reglementen van 1699 en 1700 zijn deze in 
één overzicht samengevat. De aanvullingen van 1700 zijn met een asterisk aangegeven.

Tabel 8.25

Artikelsgewijze vergelijking van Hilvarenbeek 1699/1700 met Hilvarenbeek 1661 en  
Oirschot 1662

Legenda: → = zie; cf. = vergelijk; Oirschot II 1664 = is het tweede voor Oirschot op 11 maart 1664 vastgestelde reglement.

Toelichting: * = bepalingen die ten opzichte van  het reglement van 1699 zijn gewijzigd of toegevoegd; ‘-/nummer’ of  

‘nummer/nummer’ = verschuiving in de oorspronkelijke nummering door de aanvulling van 1700.

Onderwerp  Hilvaren-  Hilvaren-
 beek beek
 1699/1700 1661

Handhaving/controle kohieren beden/verponding 1 1, 2, 5
aanstelling collecteurs beden/verponding of
  aanbesteding 2 1, 4
betaling ontvangkantoor beden/verpondingen  3 14
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benoemingsvereisten collecteurs beden/verponding  4*  Oirschot 1662/6
aanstelling borgemeesters 5 6
afzonderlijke rekeningen  6 15
verklaring regenten omtrent juistheid heffing  6* - 
indeling borgemeestersrekening in hoofdstukken 7 - 
specificatie uitgaven in rekening 8 - 
afhoren en sluiten rekeningen  9 16
rekening gesloten in strijd met procedure nietig  10 Oirschot 1662/9;Oirschot II 1664/2 
verantwoordelijkheden collecteurs/borgemeesters 11 14
vergoeding collecteurs 12 32
afdoening openstaande rekeningen  13 34
royement in rekening ongespecificeerde posten   14 -
royement in rekening onbetaalde vorderingen  15 - 
negatief saldo rekening  16 cf. Waalwijk 1682/10
positief saldo rekening; geen narekeningen 17 cf. Waalwijk 1682/9
verantwoording in rekening van ontvangsten 18 -
afhoren en sluiten rekeningen armen en kerk 19 20
reële omslagen en aangaan leningen 20 -
personele en andere buitengewone omslagen  21 17
uitwinning debiteurs pas na tweemaal aanmanen  22 37
geen vrijdom belastingen  23 42
nieuwe inwoners borg stellen  24* 39
geen pacht impost wijn en bier 25 12
pacht impost gemaal en bestiaal  26 10
pacht impost bezaaide morgen en hoorngeld 27 11 
incompatibiliteiten aanstelling collecteurs/borge-
  meesters  28 Oirschot 1662/19; Oirschot II 1664/11
incompatibiliteiten aanstelling zetters en arm- en 
  kerkmeesters  29 Oirschot 1662/20; Oirschot II 1664/12
functionele incompatibiliteiten aanstelling schepe-
  nen  30 Oirschot 1662/32; Oirschot II 1664/22
familiale incompatibiliteiten aanstelling schepenen  31 40
geen dubbele functies koster en schoolmeester 32 Oirschot 1662/44; Oirschot II 1664/33
houden van rechtsdagen  33 27
plaats van rechtsdagen/vergoeding schepenen  34 27, 33
plaats van overige vergaderingen  35 25
vergoeding schout, schepenen, secretarissen en  
  vorsters  36 36
herbergverbod secretaris 37* 38
aangaan processen  38* 18
onderzoek lopende processen  39 Oirschot 1662/27; Oirschot II 1664/17
commissie bezendingen naar elders  40 19
Meierij- en kwartiervergadering  41* 41
vergoeding bezendingen naar elders 42 26
vergoeding jaargeding 43 28
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openbare werken  44 30
vergoeding zetters  45 29
vergoeding onderrentmeesters/gezworenen gemeint 46 35
verantwoording opbrengst gemeint en waag 47 31
verkoop vroenten gemeint  48 24
eed schutters 49 22
taken toezicht gemeint en aangifte overtreders  50 23
vorderingen functionarissen op gemeente  51* 8
betaalopdrachten  52 Oirschot 1662/46; Oirschot II 1664/35
keurmeesters 53 43
aanstelling 12 gecommitteerden inwoners  54* -
procedure verkiezing 12 gecommitteerden  -/55* -
toegang gecommitteerden tot gesloten rekeningen  -/56* -
ondertekening gecommitteerden sluiten rekeningen -/57* -
boetebepaling  55/58 44
registratie en publicatie reglement  55/59 45

8.7.3 Oss 1700

Zowel de borgemeesters van 1698 als nadien ook die van 1699 menen in hun functioneren 
en verantwoordelijkheden door de plaatselijke regering te worden belemmerd. Deze doen 
daarover hun beklag bij de Raad van State, waarop verschillende onderzoeken en proce-
dures volgen. De borgemeesters van 1699 zien als oplossing een reglement, waartoe zij ook 
een opzet willen maken. De Raad van State neemt dit voorstel medio september 1699 over 
door, los van de al lopende procedures, de raad en rentmeester-generaal op te dragen zo’n 
ontwerp, rekening houdend met die opzet, te formuleren.  

De schout en schepenen voelen zich door deze opdracht rechtstreeks aangesproken en 
wenden zelfs voor, dat die uitsluitend tot hen is gericht. Zij, maar vooral de schout, be-
strijden de bevoegdheid van de raad en rentmeester-generaal om zich überhaupt met ge-
meentelijke aangelegenheden te mogen bemoeien en ontwerpen zelf een reglement van 
18 artikelen. Dit zenden zij tot tweemaal toe aan de rentmeester om het onverkort door 
de Raad van State te laten vaststellen. Deze voelt niets voor een postboderol, houdt vast 
aan zijn opdracht en stuurt zijn ontwerp om commentaar aan de regeerders. Die reage-
ren niet zoals gevraagd, maar formuleren met de kennis van dat concept een tweede eigen 
ontwerp van nu 29 artikelen. Eind september 1700 zendt ieder zijn eigen voorstel naar de 
Raad van State.

Schout en schepenen begeleiden hun concept met een uitgesproken oratio pro domo ten 
koste van de bevoegdheden van de rentmeester. Bij de Raad van State maakt dit pleidooi 
weinig indruk. De procedure wordt alleen vervolgd ten aanzien van het concept-reglement 
van de raad en rentmeester. Op één punt wordt slechts tegemoetgekomen aan de krtiek 
van de regeerders: de registratie van het reglement ter Leen- en Tolkamer wordt vervangen 
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door een bij de Raad van State. De Raad stelt het 24 november 1700 vast, waarna het in 
Oss wordt gepubliceerd en ter secretarie ingeschreven.1733

Vanuit de genese van het uiteindelijk vastgestelde reglement bezien, is het eerste con-
cept van de plaatselijke regering als een authentieke, aan de lopende problemen in Oss 
gerelateerde ontwerptekst te beschouwen.  Deze wordt  de raad en rentmeester-generaal 
bekend gemaakt, waarna hij deze bij het formuleren van zijn ontwerp betrekt. Uit tekst-
vergelijking blijkt, dat hij de meeste thematische aspecten van dat concept in zijn eigen 
ontwerp heeft geïntegreerd. Op zijn beurt heeft het lokale bestuur dat ontwerp betrok-
ken bij de formulering van zijn tweede ontwerp, soms in een afwijkende dan weer in een 
overeenkomende redactie. Verder maakt tekstvergelijking duidelijk, dat het concept van 
de rentmeester en daarmede ook de uiteindelijk vastgestelde tekst leunt op de structuur 
en de redactie van Hilvarenbeek 1699/1700.

In de navolgende tabel zijn de verschillende artikelen van de beide concepten van de 
regering gerangschikt naar de dienovereenkomstige volgorde van de artikelen van het 
concept van de rentmeester-generaal. 

Tabel 8.26

Artikelsgewijze vergelijking tussen de twee concept-reglementen van de regering van Oss, 
het concept-reglement van de raad en rentmeester-generaal, Oss 1700 en Hilvarenbeek 

1699/700

Legenda: RPR = Reglement op de politieke reformatie; RvSt = Raad van State; (nummer) = naar strekking; 

Onderwerp Concept Oss Hilvarenbeek
  Regering I RRGD Regering II 1700 1699/1700
reële omslagen en aangaan leningen - 1 1 1 20
samenstelling bestuur - - - 1 -
personele omslagen - 2 1 2 21
incassotaken borgemeesters - 3 - 3 (5)
betalingen borgemeesters 16 4 25 4 11
aanbesteding/aanstelling collecteurs van 
  landsbelastingen; benoemingsvereisten/
  verantwoordelijkheden 8 5 8 5  (2), 4
tijdstip indienen rekeningen - 6 10 6 6
procedure afhoren rekeningen - 7 8, 9 7 9
rekeningen gesloten in strijd met 
  procedure nietig - 8 11 8 10

1733  Genese 9.2.20; tekst reglement 10.2.20.
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afdoening openstaande rekeningen - 9 12 9 13
royement in rekening ongespecificeerde 
  posten - 10 13 10 14
verantwoording in rekening van 
  ontvangsten - 11 - 11 18
positief saldo rekening; geen narekening - 12 14 12 17
negatief saldo rekening - 13 15 13 16
geen vrijdom belastingen - 14 - 14 23
uitwinning debiteurs pas na tweemaal 
  aanmanen - 15 - 15 22
openbare werken - 16 16 16 44
vergaderingen in raadkamer; geen 
  verteringen dan
bij jaargeding en andere specifieke 
  bijeenkomsten 1, 9-13 17 2, 19-24 17 35, 43
houden en plaats van rechtsdagen; 
  vergoeding schepenen 2 18 3 18 33, 34
aangaan processen - 19 - 19 38
commissie bezendingen naar elders - 20 - 20 40
Meierij- en kwartiervergadering 6 21 6 21 41
vergoedingen bezendingen naar elders 4, 5 22 4, 5 22 42
betaalopdrachten 14 23 17 23 52
publicatie plakkaten en besluiten; 
bewaring en registratie ervan 7 24 7 24 -
onderhouden RPR 1660 15 25 18 25 -
boetebepaling  - 26 28 26 55/58
registratie en publicatie reglement - 27 - 27 56/59

Bepalingen uit concept Regering I en II, die niet in concept RRGD zijn overgenomen:
parate executie bij nalatigheid borgemeesters door:
- regenten 17 - 26 - -
- erkende crediteuren 18 - 27 - -
onderhouden resolutie RvSt 24.08.1684 3 - - - -

8.7.4 Berlicum 1701

Philips van Thienen, de in 1689 aangetreden heer van Berlicum, laat weinig na om zijn heer-
lijke gezag te laten gelden. In 1698 ontploft de bom. Medio juli 1691 beklagen de inwoners 
zich bij de Raad van Brabant over de wandaden van hun heer. Er volgt onderzoek door het 
Officie-fiscaal. Het leidt ertoe, dat Van Thienen, naast te betalen geldboetes, voor twee jaar 
van zijn heerlijke gezag wordt geschorst. Zijn pogingen om dat vonnis alsnog vernietigd te 
krijgen falen. De Raad van Brabant neemt in deze periode zijn functie als heer waar. Die 
waarneming betreft onder meer begin februari 1701 de aanwijzing van zeven schepenen. 
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Het zijn deze schepenen, die met steun van de overige regenten en een groot aantal 
ingezetenen, schoon schip proberen te maken en als panacee voor de toekomst bij de 
Staten Generaal de totstandkoming van een reglement propageren. Hun visie daarop is 
neergelegd in een meegezonden concept.1734 Daarbij pretenderen zij dat het uitsluitend 
naar “constitutie ende gelegentheijt” van dorp en regering is opgesteld; voorbeelden ter 
inspiratie worden niet genoemd. De Staten vragen de Raad van Brabant om advies. Die 
wil eerst over het concept het weerwoord van Van Thienen kennen. In zijn verweer-
schrift probeert deze de intentie van de opstellers te ontkrachten door te schamperen, 
dat het concept feitelijk enkel aan Oss 1700 is ontleend, verdedigt hij zijn heerlijke rech-
ten bij te totstandkoming van een reglement (waarbij hij naar Sint Michielsgestel 1663 res-
pectievelijk Oirschot 1662 en 1664 verwijst), laat hij zich van zijn lankmoedige kant zien 
en valt hij met de bewering, dat het bij het reglement vooral te doen is om gereformeer-
den uit het plaatselijke bestuur te weren, nogmaals de intenties van de ingezetenen aan. 
Ook voert hij aan, dat de introductie van gezworenen zich tegen de gewoonte en traditie 
bij de bestuurssamenstelling in Berlicum verzet. En met dit verweer valt de procedure 
stil. De Raad van Brabant komt niet tot het verzochte advies. Niemand rappelleert, mo-
gelijk omdat er andere, nog acutere  zaken aan de orde komen. Van Thienen probeert 
de tijdens zijn schorsing benoemde katholieke schepenen tussentijds te ontslaan, een 
kwestie, die zowel de Staten Generaal als de Raad van Brabant bezighoudt. Van Thienen 
verliest deze zaak, maar hij wint die van het reglement. Dat komt nimmer tot stand. De 
schepenen als initiatiefnemers ervan berusten. Wel stellen zij eind 1701 op basis van de 
artikelen 4 tot en met 7 van hun concept-reglement als interne beleidsregel een beteu-
geling van de verteringskosten en de vaststelling van de vaste vergoedingen vast. De rest 
van het concept verdwijnt van de bestuurlijke tafel.

Het concept-reglement, zo bevestigt een tekstvergelijking (Tabel 8.27), leunt inderdaad 
substantieel op Oss 1700. Daarnaast bevat het een aantal authentieke bepalingen op het 
gebied van vergoedingen en salariëring. 

De verwijzing van Van Thienen naar Sint Michielsgestel 1663 onderscheidenlijk Oir-
schot 1662 en 1664 zijn voor het concept niet van belang, omdat die referte niet op de in-
houd, maar de wijze van totstandkoming betrekking heeft. 

1734  Genese 9.3.2; tekst concept-reglement 10.3.2.
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Tabel 8.27

Artikelsgewijze vergelijking van Berlicum 1701 met Oss 1700

Legenda: RPR = Reglement op de politieke reformatie 

Onderwerp Berlicum Oss
 concept 1701 1700
samenstelling bestuur 1 1
aanstelling/eed gezworenen 1 -
herbergiers en schoolmeesters geen schepen 2 -
geen dubbelfuncties in bestuur 2 -
vergaderingen in raadkamer; bewaring archieven aldaar 3 17
geen verteringen ten laste van de gemeente, tenzij 4, 5 17
vaste dagvergoeding schepenen 6, 7 -
jaarvergoeding schepenen 8 18
commissie bezendingen naar elders, vergoedingen 9, 10 20, 21, 22
reële omslagen en aangaan leningen 11 1
personele omslagen 12 2
taken borgemeesters 13 3
verantwoordelijkheden borgemeesters 14 4
aanbesteding/aanstelling collecteurs van landsbelastingen; 
  benoemingsvereisten/verantwoordelijkheden 15  5
tijdstip indienen rekeningen 16 6
procedure afhoren rekeningen 17 7
afdoening openstaande rekeningen 18 9
royement in rekening ongespecificeerde posten 19 10
positief saldo rekening; geen narekening 20 12
negatief saldo rekening 21 13
geen vrijdom belastingen 22 14
uitwinning debiteurs pas na tweemaal aanmanen 23 15 
openbare werken 24 16
aangaan processen 25 19
betaalopdrachten 26 23
onderhouden RPR 1660 27 25
salaris secretaris 28 -
boetebepaling  29 26
geen betaling nota indien in strijd met reglement 29  -
registratie en publicatie reglement 30 27
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8.7.5 Geffen 1702

De opmaat naar een reglement voor Geffen vindt haar oorzaak in plaatselijke onvrede over 
de dorpsrekeningen en die van de armen en kerk. Daartoe verzocht, komt de Raad van 
State een en andermaal tussenbeide. Er worden twee externe toezichthouders aangesteld. 
Ook de Raad van Brabant wordt daarbij betrokken. Uiteindelijk schakelt de Raad van Sta-
te ook de raad en rentmeester-generaal in. Blijkens diens rapportage van medio juni 1702 
kunnen de rekeningen uiteindelijk worden gesloten. Tevens voegt hij het concept van een 
reglement bij om nieuwe problemen op dit punt te voorkomen. De Raad legt dit concept 
om advies voor aan zijn tresorier-generaal en daar blijft het bij. Dat advies en daarmede 
ook een besluit van de Raad daarover blijven uit. Niemand rappelleert, ook de raad en 
rentmeester-generaal niet. Het concept verdwijnt onder bestuurlijk stof.1735

De tekst van het concept is niet aangetroffen, zodat niet kan worden beoordeeld in hoe-
verre dat leunt op de tekst van eerdere reglementen. Op grond van zijn al eerder ge-
bleken werkwijze mag dat laatste niettemin met enige zekerheid worden aangenomen. 
Recente voorbeelden als Hilvarenbeek 1699/1700 en Oss 1700 liggen dan voor de hand.1736  

8.7.6 Haaren 1703

In 1701 splijt tweespalt regering èn inwoners. Eén groep wil voor het dorp een reglement, 
de andere groep protesteert daartegen bij de Staten Generaal. Partijen komen tot een soort 
gewapende verzoening in een gezamenlijk verzet tegen het declaratiegedrag van de kwar-
tierschout met zijn gevolg ten laste van de gemeente. De Raad van State stelt hen in hun 
klacht hierover begin maart 1702 in het gelijk. Hij gelast de raad en rentmeester-generaal 
om na overleg met de regenten en onderzoek naar eventuele oude rechten van het dorp een 
concept-reglement te formuleren. Als dat concept uitblijft en het plaatselijke ongenoegen 
over de kwaliteit van het bestuur weer toeneemt, pleiten ingezetenen bij de Raad van State 
voor een reglement naar het voorbeeld van andere plaatsen in de Meierij. De Raad geeft 
hierop de raad en rentmeester andermaal de opdracht zo’n reglement te ontwerpen. Medio 
november 1702 neemt de Raad zijn rapport met concept-reglement in ontvangst. Regeer-
ders en hen getrouwe ingezetenen opponeren nog, maar de Raad veegt hun bezwaren van 
tafel en stelt het reglement 23 februari 1703 vast.1737 

1735  Genese 9.3.5; zie deze genese ook voor een ontwikkeling in de jaren 1724-1726, waarin sprake is van 
een tweetal reglementen. Het eerste berust echter op een misverstand in de benaming, het tweede is van een 
te beperkte strekking om als (zelfstandig) dorpsreglement te worden aangemerkt.  
1736  Ook de titel waaronder het concept-reglement wordt gepresenteerd (reglement “op het beleid van 
de gemeente’s saaken”) wijst in deze richting. Zowel Hilvarenbeek 1699/1700 als Oss 1700 hebben een verge-
lijkbare, zij het iets uitvoerigere benaming: reglement “op het beleijt der finantien en gemeentens saken der 
vrijheijt”. Zie voor dit aspect ook Overzicht 4.1.
1737  Genese 9.2.9; tekst reglement 10.2.9.
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Ingezetenen hebben gevraagd om een reglement naar het voorbeeld van andere plaat-
sen in de Meierij. De raad en rentmeester verantwoordt bij zijn concept niet of, en zo 
ja welke voorbeelden hij heeft gebruikt. Uit tekstvergelijking (Tabel 8.28) blijkt, dat het 
voor de overgrote meerderheid van de bepalingen op Oss 1700 leunt. Daarnaast is in een 
aantal authentieke bepalingen voorzien. 

Tabel 8.28

Artikelsgewijze vergelijking tussen Haaren 1703 en Oss 1700

Legenda: (ged.) = gedeeltelijk; LTK = Leen- en Tolkamer

Onderwerp  Haaren Oss
 1703 1700
reële omslagen en aangaan leningen 1 1
samenstelling bestuur 1 1
personele omslagen 2 2
incassotaken borgemeesters 3 3
vergoeding borgemeesters 4 -
betalingen borgemeesters 5 4
geen betaling zonder opdracht 6 -
procedure betaalopdrachten 7 23
registratie betaalopdrachten 8 -
aanbesteding/aanstelling collecteurs van landsbelas-
  tingen; benoemingsvereisten/verantwoordelijkheden 9 5
opstellen kohieren landsbelastingen 10 -
opstellen kohieren dorpsbelastingen 11 -
inrichting kohieren landsbelastingen 12 -
tijdstip indienen rekeningen, ieder naar soort 13 6
procedure afhoren rekeningen 14 7
afdoening openstaande rekeningen 15 9
royement in rekening ongespecificeerde posten 16 10
verantwoording in rekening van ontvangsten 17 11
positief saldo rekening; geen narekening 18 12
negatief saldo rekening 19 13
geen vrijdom belastingen 20 14
uitwinning debiteurs pas na tweemaal aanmanen 21 15 
openbare werken 22 16
vergaderingen in raadkamer; bewaring archieven;
  geen verteringen; vergoeding  regeerders 23 17, 18 
vergoeding regeerders specifieke aangelegenheden 24 17
aangaan processen 25 19
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vergoeding bezendingen naar Meierij- en kwartiers-
  vergadering en elders 26 21, 22
eed borgemeesters 27 -
boetebepaling  28 26
registratie ter LTK en publicatie reglement 29 27

8.7.7 Kessel ca. 1705

Voor dit dorp is er een document met de tekst van een reglement, bestaande uit 23 arti-
kelen.1738 Het draagt slechts als opschrift “Copie Kessel”. Dat het voor Kessel is bestemd 
blijkt verder uit twee artikelen waarin aan dit dorp wordt gerefereerd, eerst als “gemeen-
te van Kessel” (artikel 1), nadien als “baronie van Kessel” (artikel 22, in dit zelfde artikel 
wordt ook nog twee maal “Kessel” zonder nadere aanduiding genoemd). Uit wiens ko-
ker het komt, is niet bekend. Het stuk is niet gedateerd. In artikel 1 wordt verwezen naar 
het plakkaat van de Staten Generaal van 31 oktober 1695. Deze datum kan derhalve als 
terminus post quem worden beschouwd.

De tekst is qua opbouw, redactie en volgorde ontegenzeggelijk naar het voorbeeld 
van andere regelementen opgezet, maar moet nog als een concept worden beschouwd. 
Hoewel het in 22 van de 23 artikelen gaat om volledig uitgeschreven bepalingen, is ar-
tikel 19 onvoltooid gebleven (het eindigt in: “mitsgaders over …..”). Verder ontbreken 
de op zich bij reglementen gebruikelijke bepalingen over registratie, publicatie en boete 
bij overtreding. Een onmiskenbare bevestiging van de concept-status is opgenomen in 
artikel 1. Deze beschrijft het plaatselijk bestuur als te worden gevormd door twee borge-
meesters, twee armmeesters en twee kerkmeesters. De formele samenstelling van het be-
stuur bestaat echter uit de drossaard en zeven schepenen. De oorzaak van deze aberratie 
is alleen te verklaren uit de omstandigheid, dat in bedoeld artikel op dit punt abusieve-
lijk de redactie van een oorspronkelijke bepaling uit een ander reglement is blijven staan. 
Het enige reglement, dat dan in aanmerking komt is Haaren 1703. Uit verdere tekstver-
gelijking (zie Tabel 8.29) blijkt, dat op twee artikelen na dat reglement inderdaad aan het 
Kesselse concept ten grondslag ligt. Volledigheidshalve is in deze tabel in verband met de 
geografische nabijheid van Oss ook nog een vergelijking met Oss 1700 opgenomen. Dit 
levert minder treffers op, zodat voor Kessel inderdaad Haaren 1703 als modelreglement 
mag worden aangemerkt. Daardoor is het concept op circa 1705 te dateren. Bij dat con-
cept is het trouwens gebleven.

1738 Genese 9.3.8; tekst reglement 10.3.8. 
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Tabel 8.29

Artikelsgewijze vergelijking van Kessel ca. 1705 met Haaren 1703 en Oss 1700

Legenda: - = niet van toepassing; LTK = Leen- en Tolkamer

Onderwerp Kessel Haaren Oss
 ca. 1705 1703 1700
reële omslagen en aangaan leningen 1 1 1
samenstelling bestuur 1 1 1
personele omslagen 2 2 2
incassotaken borgemeesters 3 3 3
vergoeding borgemeesters 4 4 -
betalingen borgemeesters 5 5 4
tijdelijke vrijstelling borgemeesters en armmeesters  6 - -
aanbesteding/aanstelling collecteurs van landsbelas-
  tingen; benoemingsvereisten/verantwoordelijk-
  heden 7 9 5
opstellen kohieren landsbelastingen 8 10 -
opstellen kohieren dorpsbelastingen 9 11 -
tijdstip indienen rekeningen 10 13 6
procedure afhoren rekeningen 11 14 7 
afdoening openstaande rekeningen 12 15 9
royement in rekening ongespecificeerde posten 13 16 10
verantwoording in rekening van ontvangsten 14 17 11
negatief saldo rekening 15 18 13
positief saldo rekening; geen narekening 16 19 12
geen uitwinning debiteuren dan na tweemaal manen 17 21 15
openbare werken 18 22 16
vergaderingen in raadkamer; bewaring archieven;
  geen verteringen; vaste en specifieke vergoe-
  dingen regeerders  19 23, 24 17, 18
aangaan processen 20 25 19
registratie besluiten in apart register 20 8 -
betaalopdrachten 21 7 23
vergoeding bezendingen naar kwartiervergadering
  en elders 22 26 21, 22 
eed borgemeesters 23 27 -
boetebepaling  - 28 26
registratie ter LTK en publicatie reglement - 29 27
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8.7.8 Lithoijen 1708 en 1711

In dit dorp bestaan bij een aantal geërfden zorgen over de kwaliteit van de dorpshuis-
houding.1739 Zij vragen de raad en rentmeester hoe hij over de totstandkoming van een 
reglement denkt en of hij een verzoek daartoe aan de Staten Generaal of Raad van State 
zou willen onderschrijven. Daar een antwoord van hem uitblijft, wordt hij begin augus-
tus 1708 zonder succes gerappelleerd.  

Begin juni 1711 is er opnieuw sprake van een wens tot een reglement om verdere on-
regelmatigheden te voorkomen. Schepenen en een aantal geërfden wenden zich dan tot 
de Raad van State met een dienaangaand verzoek, die dat doorzendt aan de raad en rent-
meester met de opdracht om, na de betrokken partijen te hebben gehoord, een concept 
daartoe te ontwerpen en dat aan de Raad te zenden. Wat de rentmeester hierop heeft ge-
daan, is niet bekend. Het komt in ieder geval niet tot een reglement. Omdat niemand er 
op terugkomt, is er mogelijk op andere wijze een vergelijk tot stand gekomen. 

8.7.9 Moergestel 1713

In oktober 1710 bundelen ingezeten hun talrijke klachten over het plaatselijk bestuur in 
een zwartboek, dat aan het eind van die maand aan de Raad van State wordt toegezon-
den. In een negental aanbevelingen leggen zij ook hun wensen voor. Eén van die wensen 
betreft de stipte uitvoering van het reglement van 1658. Dat zwartboek is de apotheose 
van een al langer bestaand ongenoegen, waarover ook al eerder de aandacht en betrok-
kenheid van de Haagse colleges, ook die van de Raad van Brabant is gevraagd. 

In opdracht van de Raad van State stelt de raad en rentmeester een eerste onderzoek 
in. Zijn bevindingen leiden onder meer tot de aanbeveling, dat een herziening van het 
reglement dringend noodzakelijk is. De Raad van State geeft hem begin 1711 opdracht 
zo’n concept te formuleren, daarbij rekening te houden met het bestaande reglement en 
de ingebrachte wensen van de inwoners en over dat concept de plaatselijke regenten, de 
inwoners en de plaatselijke heer te horen. Verder wordt hij gemachtigd om de geschillen 
tussen het bestuur en de ingezetenen te schikken.

Eind 1711 heeft de rentmeester zijn ontwerp af, dat hij vervolgens om commentaar 
aan de betrokken partijen toezendt. Het laat in 51 artikelen zijn streven zien om de be-
stuurlijke organisatie en het bestuurlijk handelen in Moergestel weer op hechte leest te 
schoeien. Na deze commentaarronde, die in ieder geval van de kant van de regeerders 
leidt tot correspondentie en overleg, vindt er eind april 1712 onder leiding van de waar-
nemend raad en rentmeester een afsluitend overleg plaats, waarbij het reglement van 
artikel tot artikel wordt besproken. Dat concept krijgt bijval. Over een ander punt, te 
weten over de betaling van de proceskosten, blijven de meningen verschillen. De regeer-
ders zien deze als kosten, die door de gemeente moeten worden betaald; de ingezetenen 

1739  Genese 10.3.10.

PS_LL_def.indd   789 19-11-20   13:17



790

als privékosten van de regeerders. Ook een tweede bijeenkomst medio mei brengt deze 
opvattingen niet bij elkaar. 

In oktober 1712 laat de waarnemend rentmeester op verzoek van de schepenen weten, 
dat hij zijn rapport met concept-reglement naar de Raad van State heeft gezonden. Ver-
schillende verzoeken van de schepenen aan zijn adres om te pogen de behandeling in 
Den Haag te versnellen of mede te werken aan een bijzondere oplossing leiden tot niets. 
Daarentegen lukt het de ingezetenen wel om het proces bij de Raad van State vlot te 
trekken. Beging februari 1713 gelast deze Raad zijn commissie naar de voorjaarsinspectie 
van de fortificaties langs de Maas deze kwestie in ogenschouw te nemen en af te doen. 
De commissie belegt medio maart een comparitie van partijen. Deze mislukt. Er komt 
een tweede bijeenkomst, waarbij iedere partij zijn commentaar op het reglement kan in-
brengen. Deze bijeenkomst brengt overeenstemming over het reglement en de vergoe-
ding van de proceskosten. Eind mei 1713 kan de plenaire Raad van State vervolgens het 
reglement, bestaande uit 55 artikelen, vaststellen.1740 

Er volgt al spoedig een eerste krachtmeting. Er ontstaat een controverse over bij wie 
- het plaatselijk bestuur of de ingezetenen - de bevoegdheid tot de aanstelling van de 
rekenmeesters en zetters berust. De eersten beroepen zich op het nieuwe reglement, de 
ingezetenen op het reglement van 1658. Uiteindelijk beslist de Raad van Brabant in 1718 
ten gunste van de ingezetenen. 

De wording van het reglement, dat 55 artikelen telt, kent verschillende ijkpunten. De 
eerste is het concept, dat de raad en rentmeester-generaal in opdracht van de Raad van 
State formuleert. Aspecten van die opdracht, tevens de drie volgende ijkpunten, zijn het 
rekening houden met het bestaande reglement, de wensen en aanbevelingen van de in-
gezetenen en de onderzoeksbevindingen daarover van de rentmeester zelf. In het verloop 
van de procedure is het concept op onderdelen nog geamendeerd. In het eindstadium 
is nog wel sprake van een wijziging op verzoek van de ingezetenen van artikel 50, dat 
(in de vastgestelde versie) betrekking heeft op te verstrekken vergoedingen bij specifieke 
bestuurlijke gebeurtenissen. De  commissie van de Raad van State, bij wie het concept 
dan in behandeling is, omschrijft deze wijziging, zonder aan te geven waarom, als zeer 
gering.

Daarnaast kan als laatste ijkpunt de vraag worden gesteld of de structuur en redactie 
van het reglement (mede) steunt op die van eerdere reglementen. 

In Tabel 8.30 zijn deze verschillende ijkpunten, uitgaande van de vastgestelde versie 
van het reglement (in de eerste kolom) uitgewerkt. De tweede kolom betreft de concept-
versie van 1711, de derde kolom het reglement van 1658 (R), de wensen van de oppone-
rende ingezeten (W) en de dienaangaande onderzoeksbevindingen van de rentmeester 

1740  Genese 9.2.15; tekst reglement 10.2.15.
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(B). In de laatste kolom wordt zichtbaar, dat Moergestel 1713 qua structuur en redactie 
leunt op het laatste daarvoor vastgestelde reglement, te weten Haaren 1703.

Bij deze tabel geldt, meer nog dan bij de voorafgaande tabellen, dat de verschillende 
kolommen ten opzichte van elkaar slechts indicatief zijn. De vergelijking tussen het de-
finitieve reglement en het concept-stadium ervan laat enkele verschillen in onderlinge 
opbouw zien. Hoewel een aanzienlijk aantal bepalingen van beide naar inhoud en wijze 
van redigeren grote overeenkomst vertoont, zitten er tussen concept en vastgestelde ver-
sie de nodige inhoudelijke verschillen. Daaruit blijkt dat dat concept in zijn ontwikke-
ling naar het definitieve inhoudelijk nog behoorlijk is bijgesteld. Die verschillen zijn hier 
niet geïndiceerd, maar zijn herleidbaar uit de in Deel III van deze studie opgenomen 
integrale tekst van beide.

Voor de in de derde kolom aangegeven  relatie met Moergestel 1658 respectievelijk de 
wensen, aanbeveling en onderzoeksbevindingen (1710) geldt hetzelfde.1741 

Voor wat betreft de verbinding tot Moergestel 1658 moet bovendien worden vastgesteld, 
dat daaruit rechtstreeks slechts twee bepalingen - en dan nog enkel naar strekking - zijn 
overgenomen. Dat heeft alles te maken met het feit, dat bij het ontwerpen van Moergestel 
1713 ook naar de opbouw en formulering van andere reglementen is gekeken, met name 
- zo blijkt uit tekstvergelijking - dat van Haaren 1703. 

Bij die verbinding met Haaren 1703 gaat het daarbij zowel om bepalingen die soms 
vrijwel geheel, soms slechts in passages letterlijk of vrijwel letterlijk zijn overgenomen 
dan wel vanuit hun thema of strekking tot voorbeeld of inspiratie hebben gediend. Ver-
schillen tussen beide reglementen zijn ook te verklaren uit de autonome ontwikkelin-
gen in de Haagse regelgeving betreffende bestuurlijk-administratieve aangelegenheden.

In dit reglement zijn ook de andere thema’s van Moergestel 1658 herkenbaar, maar in 
een andere redactie aanwezig. Omdat voor die (nieuwere) redactie is gekozen, betekent 
dit, dat Moergestel 1658 vooral indirect in Moergestel 1713 besloten ligt. Een vijftal arti-
kelen (de artikelen 3, 21, 23, 25 en 26) van Moergestel 1658 is trouwens in het geheel niet 
overgenomen.

Ten slotte laat deze tabel zien, dat een substantieel aantal bepalingen eigener beweging 
door de raad en rentmeester-generaal naar de stand van de ontwikkeling van relevante 
administratief-bestuurlijke procedures is toegevoegd.  

1741  Zie voor een weergave van die wensen, aanbevelingen en onderzoeksbevindingen 9.2.15.
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Tabel 8.30

Artikelsgewijze vergelijking tussen Moergestel 1713, het concept daarvan, Moergestel 1658 , 
de wensen en aanbevelingen van de inwoners, alsmede de onderzoeksbevindingen van de 

raad en rentmeester-generaal en Haaren 1703

Legenda: M1713 = Moergestel 1713; C1711 = concept-reglement Moergestel 1711; R 1658 = Moergestel 1658; W = wensen en

aanbevelingen inwoners; B = onderzoeksbevindingen RRGD; RRGD = raad en rentmeester-generaal.

Onderwerp M1713 C1711 R1658  Haaren 
   W/B1711 1703
aangaan leningen, processen en bezendingen 1 1 R 14, 15, 16 1, 25
   W/B 1, 7
samenstelling bestuur 1 16 - 1
convoceren bestuursvergadering door drossaard 
  en schepenen 2 2 R 2 -
bevoegdheid justitie en dagelijkse politie aan 
  schepenen  3 3 - -
convoceren rechtsdagen door drossaard  4 4 - -
na openen rechtszitting verlaat drossaard deze 5 5 - -
salaris drossaard, schepenen, secretaris en vorster 6 6 - -
rechtszittingen en bestuursvergaderingen in 
  raadkamer  7 7 R 1, 12, 13 -
jaarlijkse verandering schepenstoel 8 8 - -
rooster aftreden schepenen 9 9 - -
vervanging bij overlijden schepen 10 10 - -
aanstelling borgemeesters, arm- en kerkmeesters, 
  zetters  11 11 - -
aanstelling en eed raadsmannen 12 12, 14 W/B 2 -
rooster van aftreden raadsmannen en vrijstelling 
  andere  
functies  13 13 W/B 5 -
vervanging bij overlijden raadsman 14 15 - -
geen overname door bestuur van pacht 
  landsbelastingen; formeren collectboeken in 
  geval van incasso door bestuur 
  - collectboek impost gemaal/hoofdgeld 
  - collectboek impost kleine speciën
  - collectboek personele quotisatie 15 17 - 12
formeren collectboeken verponding en beden 16 17 - 12
aanstelling collecteurs landsmiddelen/
  aanbesteding van dat incasso; benoemings-
  vereisten; incompatibiliteiten  17 18 W/B 3 9
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aanbesteding incasso verponding en beden aan 
  één persoon; bij aanstelling van collecteurs één 
  of twee personen  18 19 - -
formeren één collectboek verponding en beden 
  bij aanbesteding/aanstelling één persoon 19 20 - -
tijdstip formeren collectboek en overige 
  landsmiddelen  20 21 - 10
vergoeding collecteurs landsmiddelen; betaling 
  landskantoren 21 22 - 10
incasso borgemeesters alleen inkomsten en 
  heffingen conform de collectboeken ten 
  behoeve huishouding  22 23 - 3
tijdstip formeren collectboek reële omslag 
  borgemeesters 23 24 - 11
tijdstip formeren collectboek aanvullende 
  personele omslag borgemeesters  24 25 - 11
inrichting, ondertekening, bewaring en ter 
  beschikking stelling collectboeken  25 26 - -
incasso lands- en gemeentelijke belastingen per 
  kwartaal  26 27 - -
geen vrijdom van belastingen 27 28 - 20
geen uitwinning debiteurs dan na tweemaal 
  manen 28 29 - 21
vergoeding borgemeesters 29 30 - 4
betalingen borgemeesters, algemeen 30 31 R 11 5
betaling op betaalopdrachten, tenzij 31 32 W/B 7 6
geen schulden in gedeelten betalen 32 33, 34 W/B 3 -
aantekenen/toevoegen betaalopdracht op/aan 
  declaratie  33 - - -
betaalopdracht door drossaard en schepenen dan 
  wel volledige bestuur 34 35 - -
procedure afgifte betaalopdrachten 35 36 - 7
eens per twee maanden vergadering bestuur 
  over deze afgifte  36 37 - -
stellen van betaaltermijn in betaalopdracht 37 38 - -
betaalopdracht ter beschikking stellen aan 
  declarant 38 39 - -
incompatibiliteit drossaard, schepenen en 
  secretaris jegens incasso borgemeesters en 
  ontvangst geleend geld  39 40 - -
geen begunstiging van derden, tenzij 40 - R 25 -
afdoening openstaande rekeningen 41 41 - 15
   W/B 9
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tijdstip inleveren rekeningen ter afhoring en 
ten overstaan van wie 42 42 R 9 13
   W/B 6
formeren rekeningen door secretaris; indeling 
  naar ontvangsten en uitgaven in hoofdstukken; 
  specificatie uitgaven   43 43 - 13
rekening en bijlagen door rendant(en) te 
  overhandigen aan drossaard en schepenen  44 - - -
procedure afhoren rekeningen 45 42 R 5, 6, 8, 10 14
   W/B 2
door secretaris te stellen aantekeningen in de 
  rekening  46 44 - 17
positief saldo rekening; geen narekening 47 45 W/B 4, 10 18
negatief saldo rekening  48 46 - 19
vergoeding schepenen, zetters, raadsmannen, 
  borgemeesters, arm- en kerkmeesters 49 49 R 4, 23 23
vergoeding verteringen bij specifieke 
  aangelegenheden 50 49 R 7, 20 24
vergoeding bezendingen naar elders 51 48 R 18, 19  26
Meierij- en kwartiervergaderingen  52 - R 17 26
in bestuurlijke en financiële zaken beroep bij 
  Raad van State   53 49 W/B 2 -
registratie reglement ter LTK en secretarie; 
  drukken ervan; jaarlijkse publicatie  54 50 R 28 29
boetebepaling  55 51 - 28 

8.7.10 Dinther 1713

In een controverse tussen de schepenen enerzijds en de borgemeesters, geërfden en an-
dere inwoners over de financiële huishouding wenden de laatsten zich medio juni 1713 
tot de Raad van State.1742 Die laat de kwestie onderzoeken door zijn commissie voor de 
verpachting van de tienden. Ondanks het feit dat zij vaststelt dat er geen sprake is van 
onordentelijk gedrag van de schepenen, lukt het haar niet partijen bij elkaar te brengen. 
Haar voorstel is om een jaarlijkse controle door de raad en rentmeester in te lassen op 
de staat van de lasten van het dorp. Dit functioneert tot augustus 1721 als een meerder-
heid van de schepenen dit toezicht gaat boycotten. De klacht van de raad en  rentmees-
ter- generaal daarover wordt door de commissie van toezicht op de fortificatiën van de 
Raad onderzocht. Haar advies is het extra toezicht te handhaven, omdat het, zonder te 
treden in de opportuniteit van de overwegingen van de schepenen, niet aan hen is om 
over beëindiging te beslissen.

1742  Genese 9.4.1.
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Noch bij de introductie, noch bij de uitvoering ervan is er sprake van, dat het besluit 
tot invoering van dat extra toezicht als een reglement zou moeten worden aangemerkt. 
Niettemin gebruikt de Raad in 1721 deze term om het besluit van 1713 te duiden. De 
raad en rentmeester-generaal volgt hem hierin. Het heeft er dus veel schijn van, dat, zo-
als ook al eerder is gebleken, het oorspronkelijk besluit op zijn minst als reglementswaar-
dig wordt ervaren. Als zodanig wordt het hier dan ook gepositioneerd. 

8.7.11 Asten 1705, 1719 en 1722

1705

In 1705 besluiten de schepenen in aanwezigheid van de nieuwe vrouwe tot een ingrijpen-
de bestuursreorganisatie. Enerzijds richt het besluit zich op kostenbesparing, anderzijds, 
zij het indirect, op versterking van de positie van de vrouwe. Formeel is dit besluit geen 
reglement in de strikte zin van het woord, maar in de bestuurspraktijk wordt het wel als 
zodanig ervaren. Omdat het daarom slechts als een ‘reglement vel quasi’ kan worden ge-
duid, wordt het hier niet in meer gedetailleerde zin samengevat.1743

1719

De eind januari 1719 aangetreden nieuwe vrouwe huwt aansluitend, waarna haar echtge-
noot namens haar in Asten het heerlijke gezag uitoefent. Eén van zijn eerste maatregelen 
is de vaststelling van een reglement om daarmee te voorzien in de misbruiken, die in de 
toepassing van het reglement van 1666 waren geslopen. Welke wordt verder niet aange-
geven. Daarentegen wordt het reglement wel specifiek in een context geplaatst.

Het is niet, zo beweert de heer, ter vervanging van dat van 1666 bedoeld, maar om er 
uitsluitend voor te zorgen dat bij wijze van “ampliatie ofte explicatie” dat eerdere regle-
ment beter wordt nagekomen. Wel bevestigt het enkele vernieuwingen in het bestuur, 
die zich sedertdien hebben voorgedaan.1744 

De fixatie op het reglement van zijn voorganger is zo groot, dat de heer volledig voor-
bijgaat aan de daarop gegeven toestemming van de Raad van State. Een verzoek daartoe 
aan die Raad wordt door hem niet ingediend. 

Gezien zijn herkomst is Asten 1719 alleen vergeleken met Asten 1666. Uit deze vergelij-
king blijkt ook welke bepalingen van dat nieuwe niet op Asten 1666 teruggaan. Enkele 
daarvan kunnen herkend worden als bepalingen, die ook al in andere reglementen voor-
komen. Niet duidelijk is echter of deze ook daadwerkelijk aan andere reglementen zijn 
ontleend dan wel voortkomen uit een ontwikkeling van administratief-bestuurlijke pro-

1743  Zie voor deze samenvatting 9.2.1.
1744  Genese 9.2.1; tekst reglement 10.2.1.
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cedures in het algemeen. Om deze reden is een (slechts voorbeeldmatige en dus niet echt 
opportune) vergelijking met andere reglementen achterwege gelaten. 

1722

Het reglement stuit op plaatselijk verzet.1745 De heer probeert dit te breken. De contro-
verses nemen echter toe, waarbij de heer en een hem loyaal bestuur tegenover vele in-
woners staan. De laatsten schakelen de Raad van State en de Raad van Brabant in. Er 
ontstaat vertraging, omdat er onduidelijkheid ontstaat door een crisis over het heerlijke 
gezag, die duurt tot eind maart 1722. De hierna nieuw aangetreden heer slaat een ver-
zoenende toon aan, doet toezeggingen en sluit een compromis met de inwoners. On-
derdeel daarvan is het formeren van een nieuw reglement. Dit compromis wordt door 
een tweetal arbiters verder uitgewerkt. Een van hun aanbevelingen is, dat het toegezegde 
reglement zo snel mogelijk moet worden ontwikkeld. Daar is het echter niet (meer) van 
gekomen. 

Dit vervolg op het reglement van 1719 doet in ieder geval twijfelen aan de effectiviteit 
en duurzaamheid ervan.

 

Tabel 8.31

Artikelsgewijze vergelijking van Asten 1719 met Asten 1666

Legenda: (nummer) = naar strekking; 

Onderwerp Asten Asten
 1719 1666
bestuurlijke vergaderingen in raadkamer 1 1, 2
geen buitengewone vergaderingen, tenzij 2 6
mandaat en samenstelling deputatie bezendingen elders;  
verslaglegging; vergoedingen 3, 4 9, 10
traktement schepenen 5 4, 15
geen verteringen behoudens specifieke aangelegenheden 6 -
traktementen viermannen 7 24
voorafgaand fiat betalingen  8 11
bewaring oude en lopende archieven 9 13
bewaring gesloten rekeningen 10 12
bewaring zegel bij oude archieven in kom; toegang daartoe 11 14
schepenen en secretaris volstaan met hun gekende salariëring 12 -
procedure aangaan processen 13 7

1745  Genese 9.2.1.
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geen processen en bezendingen zonder fiat; anders op eigen
kosten  14 -
procedure verandering kohieren 15 17
vergoeding zetters 16 16
opstellen personele omslag door schepenen 17 -
opmaken staat van inkomsten en uitgaven borgemeesters; 
extra omslagen bij tekort inkomsten 18 -
aanbesteding collectboeken landsbelastingen 19 21
geen vrijdom in de belastingen 20 19
aanstelling viermannen ter controle op beheer financiën 20 22
specificatie taken viermannen 21 23
betalingen door borgemeesters en collecteurs 22 8
vergoeding borgemeesters; uitreiken lijst te betalen renten  23 -
overlegging kwitanties betaalde rentes naar vast formulier 24 -
geen uitwinning debiteuren dan na tweemaal manen 25 -
opmaken en afhoren van de rekeningen 26 2, 3
recht heer boven reglement 27 24
jaarlijkse publicatie reglement 28 25
boetebepaling 29 26

8.7.12 Oisterwijk 1721

Gebrek aan transparantie en publieke verantwoording door de stadhouder van de kwar-
tierschout en de schepenen bij het afhoren en sluiten van de rekeningen zijn voor een 
plaatselijke kongsi van borgemeesters, hun voorgangers,  raadsmannen, keurmeesters, 
dekens en zegelaars van het wollenambacht, alsmede van de belangrijkste geërfden en 
nog andere inwoners aanleiding om zich daarover eind juli 1719 te beklagen bij de Raad 
van State. De kern van hun klacht is, dat sedert 1709 de verschillende rekeningen betref-
fende de landsbelastingen niet meer door de daartoe in beginsel aangewezen auditeurs 
met open deuren worden afgehoord, maar dat de stadhouder en de schepenen die con-
trole aan zich hebben getrokken. De Raad draagt daarop de raad en rentmeester-gene-
raal op deze klacht te onderzoeken en daarover te rapporteren. 

Die interventie lijkt evenwel niet afdoende te zijn, omdat de plaatselijke oppositie niet 
verstomt. Daarentegen zit er wel beweging in dat front. Het zijn alleen de binnen- en 
buitengeërfden die zich in een initiatief verenigen om naar het voorbeeld van andere ge-
meenten een reglement te verkrijgen. Begin oktober 1719 richten zij een verzoek daar-
toe aan de Raad van State. Een concept daartoe wordt niet meegezonden. Het tekent de 
haast die men in wantrouwen jegens het bestuur betracht. De Raad vraagt opnieuw de 
raad en rentmeester-generaal om advies. Dat advies blijft echter uit. Aannemelijk is, dat 
deze kwestie in de verder draaiende raderen van de plaatselijke tweespalt beklemd is ge-
raakt. Die tweespalt manifesteert zich vooral in hoe men in Oisterwijk weet te procede-
ren, bij voorkeur tegen en onder elkaar.
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Een inventarisatie uit 1721 van dan lopende processen komt uit op een zestal procedu-
res die tussen de regeerders onderling dan wel door een derde tegen de regeerders wor-
den gevoerd, met alle onkosten van dien. Het zijn uiteindelijk de schepenen - zij liggen 
in deze procedures als aangeklaagde partij het meeste onder vuur -, die eind april 1720 de  
door al deze procedures ontstane impasse trachten te doorbreken door een verkennend 
onderzoek door een externe advocaat te initiëren. Hoe dat zijn beslag heeft gekregen is 
niet duidelijk, maar het is aannemelijk, dat een brede bijeenkomst medio januari 1721 
ten raadhuize daarvan de resultante is. Daarbij zijn aanwezig de schepenen, borgemees-
ters, raadsmannen, kerk-en armmeesters, dekens en zegelaars van het wollenambacht, 
alsmede een aantal van de notabelste gegoeden en geërfden, allen tezamen 39 personen, 
en ten slotte ook de secretaris. De agenda bestaat uit twee punten: de noodzaak van een 
reglement en een akkoord over de proceskosten.

Nadat een reeds geformuleerd ontwerp-reglement van woord tot woord is voorgelezen, 
wordt het met slechts één stem tegen aangenomen. Die tegenstem is van de stadhouder, 
omdat - zo mag worden aangenomen - naar zijn oordeel het concept zijn bevoegdheden 
schendt.  Ook wordt, zij het met een dissonant van de secretaris, een akkoord over de 
betaling van de proceskosten en daarmede de beëindiging van de desbetreffende proces-
sen bereikt. De secretaris verklaar zich hiertegen, omdat hij zijn procedure tegen het be-
stuur wenst voort te zetten.

Eind januari 1721 wordt de Raad van State verzocht het concept-reglement vast te stel-
len, een verzoek dat deze om advies aan de waarnemend raad en rentmeester-generaal 
doorzendt. Deze spreekt met de verzoekers en de kwartierschout en brengt een aantal 
voorstellen tot wijziging, vooral betrekking hebbend op de versterking van de positie van 
de schout bij verschillende bestuursactiviteiten, in het concept aan. Eind augustus 1721 
zendt hij zijn advies naar de Raad van State. Na een intern advies van de eigen secretaris 
stelt deze Raad begin oktober 1721 het aldus bijgesteld concept onverkort vast.1746

Kenmerkend voor het reglement is de lange processuele aanloop met veel onderlinge twist 
en processen en de relatief korte en vrijwel eensgezinde concrete vaststellingsprocedure. Wie 
het ter plaatse geconcipieerde reglement heeft ontworpen, is niet bekend. In ieder geval niet 
de raad en rentmeester-generaal: zijn amendementen op het concept maken duidelijk, dat 
hij niet van meet af aan betrokken is geweest. Gedacht zou kunnen worden aan de schrij-
vende hand van de secretaris of de inzet van een externe advocaat als adviseur. Ook kan de 
plaatselijke notaris Dirck van Wijck als juridisch vakman hierbij een rol hebben gespeeld. 
Hij is uiteindelijk degene, die door de bijeenkomst van eind januari 1721 wordt belast  met 
het bewerkstelligen van een Haags fiat op het concept-reglement. Zo’n opdracht veronder-
stelt kennis van de gang van zaken tot dan toe, bij voorkeur, uit persoonlijke betrokkenheid. 

1746  Genese 9.2.19; tekst reglement 10.2.19.
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Uit tekstanalyse blijkt in ieder geval, dat degene uit wiens pen het concept is gevloeid, 
kennis van zaken heeft. Het steunt in substantiële mate op Moergestel 1713, terwijl een 
achttal bepalingen aan Oirschot 1662 of Oirschot 1664 II is ontleend. Daarnaast is blijkens 
enkele bepalingen ook geput uit het concept gebleven reglement uit 1693 voor Oister-
wijk zelf.1747 

Een oriëntatie door de opsteller op het uitvoerige en dan nog tamelijk recente regle-
ment van het aangrenzende Moergestel ligt als zodanig zó voor de hand, dat dit eigenlijk 
geen nadere verklaring verdient. Die op Oirschot 1662 of het direct daarop aansluiten-
de Oirschot 1664 II veronderstelt een bredere kennis en inzicht van het in de gegeven 
omstandigheden bestaande belang van andere reglementen voor Oisterwijk.1748 Wie het 
concept-reglement ter plaatse ook heeft ontworpen, die kennis en dat inzicht waren bij 
hem aanwezig.

Getuige de aard van de bijstelling van de raad en rentmeester-generaal (deze betreft, 
zoals gezegd, vooral een versterking van de positie van de kwartierschout, en namens 
hem die van diens stadhouder), stemt deze functionaris ten aanzien van het overige in 
met de inhoud en strekking van het plaatselijke concept, daarmede dus ook de herkomst 
ervan, erkennend en sanctionerend. 

Als algemene karakteristiek geldt al met al, dat het reglement vanuit een lokale context 
met aansluiting op Moergestel 1713 en Oirschot 1662 of II 1664 is geredigeerd, een opzet 
die in het verdere beoordelings- en goedkeuringsproces in stand is gebleven.

1747  Dit mag worden afgeleid uit het feit dat een tweetal specifieke bepalingen uit het concept 1693 in het 
ontwerp 1721 en nadien in het vastgestelde reglement herkenbaar aanwezig zijn. Artikel 13 van het concept 
1693 stemt in hoge mate (met uitzondering van de slotpassage)  inhoudelijk en redactioneel overeen met 
het concept 1721/63, alsmede Oisterwijk 1721/63. Hetzelfde geldt voor artikel 14 van het concept 1693 in ver-
gelijking met het concept/64 en Oisterwijk 1721/64 (met dien verstande, dat in de eerst genoemde bepaling 
sprake is van een benoemingstermijn voor het leven (“ad vitam”) en in de twee laatst bedoelde bepalingen 
van een termijn van twee jaar).
1748  Beide reglementen zijn gepubliceerd in het GPB (zie daarover 10.2.18) en bieden daardoor het gemak 
van directe beschikbaarheid.   
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Tabel 8.32

Artikelsgewijze vergelijking concept Oisterwijk 1721, Oisterwijk 1721, Moergestel 1713 en 
Oirschot 1662 of 1664 II

Legenda: LTK = Leen- en Tolkamer; O. = Oisterwijk; RvSt = Raad van State; (nummer) = inhoud naar strekking; c. = 

concept; cf. = vergelijk.

Toelichting: * =  bepaling die door de raad en  rentmeester-generaal is geamendeerd;  -** (bij: boetebepaling) = ongenum-

merd, als algemene bepaling zonder vast bedrag opgenomen in het besluit van de Raad van State houdende vaststelling 

van het reglement.

Onderwerp Concept O. Oisterwijk Moergestel  Oirschot
 1721 1721 1713 1662; 1664
     II 
aangaan leningen, processen en bezendingen 1 1 1  -
samenstelling bestuur 1* 1 1  -
convoceren van vergaderingen 2 2 2  -
competentie tot justitie en dagelijkse politie 3* 3 3  -
beleggen van rechtszittingen 4 4 4  -
schrifturen via procureur aan schepenen te 
  richten 5 5 -  -
traktement schout en stadhouder 6 6 (6)  -
alle vergaderingen in raadkamer; geen 
  verteringen 7 7 7  -
jaarlijkse verandering van schepenen 8 8 8  -
aanstelling en vergoeding borgemeesters 9* 9 11  -
aanstelling collecteur verponding resp. beden   10* 10 (17)  -
functievrijstelling borgemeesters 11 11 -  -
vergoeding borgemeesters 12 (cf. 9) 12 (cf. 9) 29, (49) -
verantwoordelijkheden borgemeesters 13 13 30  -
betalingen borgemeesters 14 14 31  -
betaalopdracht voegen bij declaratie 15 15 33  -
register betaalopdrachten 16* 16 -  -
aanstelling vier gecommitteerden uit
		12 gemeentemannen 16 16 -  -
procedure afgifte betaalopdrachten 17 17 35  -
periodieke vergadering over deze afgifte  18* 18 36  -
opmaken begroting t.b.v. personele omslagen  19* 19 -  -
stellen van betaaltermijn in betaalopdracht 20 20 37  -
betaalopdracht overhandigen aan crediteur 21 21 38  -
incompatibiliteiten incasso gemeente-
  belastingen 22 22 39  -
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geen begunstiging derden, tenzij 23* 23 40  -
tijdstip indienen en procedure afhoren 
  rekening ten overstaan van wie en hun 
  vergoeding 24 24 42  -
afhoren rekeningen gemene middelen 25 25 -  -
door secretaris te stellen aantekening in de 
  rekening 26 26 46  -
positief saldo rekening 27 27 47  -
negatief saldo rekening 28 28 48  -
ontwerpen rekening door secretaris 29 29 43  -
verpachting landsbelastingen 30 30 15  -
collectboek impost hoofdgeld 31 31 15  -
collectboek impost kleine speciën 32 32 15  -
collectboek personele quotisatie 33 33 15  -
collectboek verponding en beden 34 34 16  -
aanstelling collecteurs/aanbesteding collecte 
  landsbelastingen; incompatibiliteiten 35 35 17 -
uitsluitende taken borgemeesters 36 36 22 -
verantwoording exploitatie-opbrengst gemeint 37 37 - 1662/27;  1664 II/17
collectboek reële omslag 38 38 23  -
inrichting, ondertekening en bewaring 
  collectboeken 39 39 25  -
in elk collectboek te melden krachtens welke 
  autorisatie deze geschiedt 40 40 26  -
geen vrijdom in de belastingen 41 41 27  -
vrije inzage regenten van besluiten en 
  verstrekken van kopieën daarvan 42 42 -  -
vergoedingen afhoren armenrekening  43 43 -  -
vergoeding maaltijd jaargeding 44 44 (50)  -
verschijningsplicht vorsters 45 45 -  -
boeten en vergoeding vertering schouw 46* 46 (50)  -
Meierij- en kwartiervergadering 47* 47 52  -
verslaglegging na bezending 48 48 -  -
onderzoek lopende processen 49 49 - 1662/27;  1664 II/17
vaste vergoeding schepenen 50 50 49  -
vergoeding bezendingen naar elders 51 51 51  -
toekomstige verkoop vroenten gemeint 52 52 - 1662/30 1664 II/20
familiale incompatibiliteiten benoeming 
  schepenen 53 53 - 1662/33;  1664 II/23
openbare werken 54 54 - 1662/36;  1664 II/26
borgstelling nieuwe inwoners 55 55 - 1662/38;  1664 II/28
woonruimte verhuren aan nieuwe inwoners 56 56 -  -
woonruimte verhuren aan zwangere 
  vrouwen 57 57 -  -
administratie armengoederen 58, 59 58, 59 -  -
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afhoren en sluiten armenrekening 60 60 - 1662/39;   1664 II/29
beheer geldelijk vermogen armentafel 61 61 -  -
overgangsrecht 62 62 - 1662/47;  1664 II/36
aanstelling keurmeesters en zetters 63* 63 - [c.Oisterwijk 1693/13]
aanstelling dekens wolambacht 64 64 - [c.Oisterwijk 1693/14]
toezicht kwartierschout op vergaderorde 65* 65 -  - 
registratie reglement ter LTK en secretarie 
  en publicatie 66 66 54  -
boetebepaling -** - 55  -

8.7.13 Udenhout 1722

In Udenhout leidt, bij een oplopend tekort om financiële verplichtingen te kunnen vol-
doen, de omvang van de bestuurskosten, in het bijzonder die van verteringen en vacatie, 
tot wrevel bij de ingezetenen. Een discussie met de regeerders leidt tot overeenstemming 
in de vorm van een concept-reglement tot besparing van de kosten van de plaatselijke 
huishouding. Medio december wordt dit concept in dezelfde eensgezindheid ter goed-
keuring aan de Raad van State voorgelegd, die dit, na een positief advies van de waarne-
mend raad en rentmeester-generaal, begin januari 1722 vaststelt.1749 

Het reglement is strikt beperkt tot de vaststelling van tarieven voor bestuurlijke verrichtin-
gen. Als zodanig worden onderscheiden: de bezendingen naar Den Haag, de verandering 
van de wet, het formuleren van het zetboek voor het hoofdgeld, voor onderhoudswerk-
zaamheden op de hei, de schouw van straten, vonders en schoren, het afhoren en sluiten 
van de borgemeestersrekening, de vacatiekosten van de borgemeesters en de zetters. Als 
laatste wordt ten aanzien van de kosten van buitengewone omstandigheden (“’t zij oorlog 
of anders”) vastgelegd, dat deze kosten naar redelijkheid en met een fiat van een meerder-
heid van de regeerders voor vergoeding in aanmerking komen. 

Als zodanig is dit reglement te beschouwen als een buitenbeentje, zodat een nadere ana-
lyse en vergelijking met andere reglementen achterwege kan blijven. Dit reglement heeft 
naast zijn lokale betekenis echter ook als gevolg van de waarde die de Raad van State er 
aan hecht een bredere betekenis. Deze vraagt de waarnemend raad en rentmeester-gene-
raal naast een advies over het concept als zodanig, ook een advies over de vraag of een 
“diergelijcke ordre” tevens passend zou zijn voor alle plaatsen in de Meierij, dit “tot ver-
ligting van de goede ingesetenen”. Naar aanleiding van dat advies specificeert de Raad be-
gin januari 1722 zijn vraag nog nader door de rentmeester te vragen hem te informeren 
over het feit of op de achtergrond van de vele verzoeken uit de Meierij tot het doen van 
reële omslagen wellicht ook overvloedige uitspattingen van regeerders een rol spelen, en 

1749  Genese 9.2.27; tekst reglement 10.2.27.
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zo ja, wat daartegen te doen zou zijn. Het antwoord van de rentmeester is niet bekend, 
maar daarentegen is het aannemelijk, dat deze vraag is toegevoegd aan het dossier, van 
waaruit nadien de voorstellen voor een aangescherpt toezicht op de dorpsrekeningen 
worden ontwikkeld.1750 

 
8.7.14 Tilburg 1723

Met voorbijgaan van de eigen regeerders initiëren “veele cooplieden en ingeseetenen” 
rechtstreeks bij de plaatselijke heer een ontwerp-reglement.1751 Daarbij sluiten zij direct 
aan bij de eerdere poging van 1688. 

Dit initiatief past in een nieuw streven vanuit de bevolking tot herstel van het col-
lege van de 22-mannen als geïnstitutionaliseerde vorm van inspraak in en controle op 
het plaatselijke bestuur. De heer is dat initiatief genegen en benoemt op eigen gezag 
22-mannen en vier rekenmeesters. De schepenen verzetten zich, wat leidt tot een lang-
durige onrust ter plaatse met samenscholingen voor het dorpshuis en bedreigingen aan 
het adres van de regeerders. Ook protesteren deze rechtstreeks bij de heer met als kern, 
dat er al wel degelijk sprake is van de mogelijkheid tot publieke controle op de rekenin-
gen en dat het burgerlijke streven er eigenlijk alleen maar op is gericht om in overmacht 
vanuit katholieke zijde controle op het bestuur van gereformeerde huize te krijgen. Het 
leidt ertoe, dat de heer de vier rekenmeester terugtrekt. Het concept-reglement, dat be-
gin februari 1723 aan de drossaard door de initiatiefnemers wordt overhandigd gaat daar-
entegen nog wel uit van een college van 22-mannen en vier uit dat college te benoemen 
rekenmeesters. 

Tegen dat concept nemen de schepenen (uiteraard) ook stelling. Naast hun reeds eer-
der aangevoerde bezwaren wijzen zij er op, dat de meeste bepalingen overbodig zijn, om-
dat daarin reeds door middel van resoluties van de Staten Generaal of Raad van State is 
voorzien. Uiteindelijk winnen zij het pleit. Het concept wordt eind augustus 1723 in het 
plaatselijk archief opgeborgen. 

Het concept-reglement refereert in zijn inleiding aan het voorafgaande van 1688 en de 
herkomst daarvan. Uit tekstvergelijking blijkt dat het daarbij niet alleen om een chrono-
logische referentie gaat. Een substantieel deel van de bepalingen van het concept 1723 is - 
al dan niet woordelijk - ontleend aan dat van 1688 (bron 1). Uit verdere tekstvergelijking 
blijkt, dat de (op zich ook weer onderling samenhangende) reglementen voor Moerge-
stel (1713) en Oisterwijk (1721) bij het opstellen zijn betrokken (bron 2). In Tabel 8.33 zijn 
deze vergelijkingen nader uitgewerkt.

1750  Zie 3.3.10.  
1751  Genese 9.2.26; tekst reglement 10.2.26.
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Daarnaast blijkt er sprake van een zekere rangorde tussen deze bronnen. Het concept 
1688 uit eigen huize blijkt, ondanks alle tussenliggende jaren en ontwikkelingen sedert-
dien, leidend te zijn geweest; de twee genoemde latere reglementen van elders zijn voor-
al gebruikt als inspiratiebron om ontwikkelingen sedertdien te (kunnen) verwoorden. 
Bij wijze van voorbeeld geldt het volgende kenmerkende verschil tussen beide bronnen. 

In de reglementen, waar zulks aan de orde is, komt, naast het voorschrift dat een te-
kort in het slot van een rekening aan de desbetreffende rendant wordt terugbetaald, stee-
vast als tegenhanger de bepaling voor dat een overschot door de betrokken rendant aan 
zijn opvolger wordt doorgegeven. Tilburg concept 1688 bevat in 26 een bepaling waarin 
de doorgifte van een eventueel overschot wel wordt voorzien, maar waarbij de tegenge-
stelde evenknie ontbreekt. In Tilburg concept 1723 wordt dit opnieuw zo opgenomen. 
Daarentegen bevatten zowel Moergestel 1713 als Oisterwijk 1721 bepalingen over wat te 
doen bij een positief dan wel negatief saldo van de rekeningen. Deze, meer volledige re-
geling is desondanks niet overgenomen. Het wettigt de conclusie, dat bij de ontwikke-
ling van het concept 1723 de opstellers een prioriterende visie, wellicht zelfs preoccupatie 
op het eigen verleden en de eigen bestuurlijke (actuele) context hebben voorgestaan. 
Desondanks zijn in de onderstaande tabel ter verbreding van het perspectief op de her-
komst van concept 1723 bij bepalingen van dat concept, die direct aan concept 1688 kun-
nen worden gerelateerd, óók verwijzingen naar desbetreffende bepalingen van Moergestel 
1713 en Oisterwijk 1721 vermeld. 

Tabel 8.33

Artikelsgewijze vergelijking van Tilburg concept 1723 met Tilburg concept 1688, 
Moergestel 1713 en Oisterwijk 1721

Legenda: SG = Staten Generaal; RvS = Raad van State;  ongen. = ongenummerd; (nummer) = naar strekking

Onderwerp Concept Concept  Moergestel Oisterwijk 
 1723 1688 1713 1721
besluitvorming extra omslagen landsbelastingen 1 7 - -
aanstelling 22-mannen voor Tilburg 1 2 (1, 12) (1) 
aanstelling vier raadsmannen of rekenmeesters  1 2 - (6)
periodiek aftreden raadsmannen 1 - - (6)
voorziening bij overlijden raadsmannen 1 - - -
eed van de 22-mannen en vier raadsmannen 1 - (12) (1)
voorziening bij overlijden 22-man 2 - (13) (1)
convoceren bestuursvergaderingen 3 1 2 2
beleggen van rechtsdagen door drossaard 4 (45) 4 4

PS_LL_def.indd   804 19-11-20   13:17



805

na opening verlaat drossaard de rechtszitting 5 - 5 -
jaarlijkse raming dorpsbelastingen 6 - (24) (19)
aanstellen kerk- en armmeesters 6 - (11) -
toegang, visie en afgifte kopieën van alle rele- 
vante resoluties van SG en RvS aan raads-
  mannen 7 - - (42)
aanstelling zesmannen voor Goirle 8 - (1, 12) (1)
eed van de zesmannen 8 - (12) (1)
aanstelling twee raadsmannen 8 - - (1)
voorbereiding afhoren rekeningen  9 3, 16 (45) -
stellen van borg door borgemeesters en collec-
  teurs 10 - (17) (35)
aanbesteding incasso dorps en landsbelastingen 11 - (17) - 
procedure afhoren rekeningen  12 16 (42, 43, 46) (24, 26, 29)
formeren collectboeken verponding en beden 13 - 16 34
heropening gesloten rekeningen binnen zes 
  maanden na sluiting mogelijk  14 16 - -
tijdstip inleveren rekeningen ter afhoring 15 4 (42) (24)
opmaken staat lopende leningen; controle van  
  hun deugdelijkheid en die van vorige reke-
  ningen  16 6 - -
aangaan nieuwe leningen 17 29 (1) (1, 49)
aangaan nieuwe processen; onderzoek lopende 
  processen 18 8, 9 (1) (1)
fiat tot bezendingen naar elders 19 10, (11) (1) (1)
vergoedingen bezendingen naar elders 20-22 12-14 (51) (51)
geen begunstiging van derden, tenzij 23 15 (40) (23)
betalingen uit de gemeentekas; betaalopdracht-
  en; voldoening interest; geen debet betalingen 24 21 (30,32, 33, 35) (15, 17)
betalingen zonder betaalopdracht; periodieke 
  vergadering voor de afgifte van betaalop-
  drachten 25 - 31, 36 13, 14, 18
controle afdracht positief saldo vorige rekenin-
  gen 26 - (41) -
afdracht positief saldo nieuwe rekeningen 27 (26)  (47) (27)
vergoeding borgemeesters en collecteurs; hun 
  verantwoordelijkheden  28 - (21, 29, 30) (9, 12, 13)
taken gezworenen en zetters; geen belastingvrij-
  dom 29 -, 23 -, (27) -, (41)
vaste vergoeding voor rechtszittingen en verga-
  deringen; bijeenkomsten in raadhuis  30 1, 24 (7, 49) (7, 50)
openbare werken 31 20 - 54
ontginning vroenten 32 28 - (52)
vergoeding schouw 33 31 (50) (46)
schutten en schutgeld 34 40 - -
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salaris secretaris 35 - - -
aanstelling klerk 36 - - -
inzetten vorsters bij onder meer uitwinning 37 (46) - -
controle vaste beloningen van drossaard, secre-
taris enzovoorts; toekomstige vaststelling be-
loningen  38 - - -
vergoeding zetters 39 - - -
borgstelling nieuwe inwoners 40 19 - 55
verbod verhuur woning zonder borgstelling 41 - - 56
geschillen toepassing reglement of andere be-
stuurszaken alleen aanbrengen bij SG   42 - 53 -
eerste en jaarlijkse publicatie reglement; regis-
tratie ervan; boetebepaling ongen. 47 54, 55 66

8.7.15 Esch 1723

Vermeende onregelmatigheden in het plaatselijke bestuur zetten een zestal binnen- en 
buitengeërfden aan om daarover hun beklag te doen bij de Tiendcommissie van de Raad 
van State, die op dat moment, juli 1723, in ’s-Hertogenbosch verblijft.1752 Hun klachten 
betreffen onder meer de wijze van het incasso van de diverse belastingen, de vrijstelling 
van sommige personen voor bestuurlijke functies in het dorp en een achterblijvende pe-
riodieke vernieuwing van de schepenen. Voorts verzetten zij zich tegen de in hun ogen 
extravagante vergoedingen van de stadhouder van de kwartierschout en de secretaris. 
Hun voorstel is om in al deze zaken en in overeenstemming met de “gelegentheijt van 
dit cleijn dorpken” door middel van een reglement te voorzien. 

Genoemde commissie belegt daarop een hoorzitting met alle betrokkenen, waarin, 
mede aan de hand van een door de secretaris opgesteld verweerschrift, vooral wordt ge-
sproken over de hoogte van diens vergoeding. Begin augustus krijgt dit een vervolg in 
een overleg tussen schepenen en geërfden over deze zaak. Dit leidt tot een nieuwe grond-
slag voor zijn beloning. De andere kwesties komen blijkbaar niet meer aan de orde, ter-
wijl ook het aanvankelijk gewenste reglement uitblijft.   

8.7.16 Bladel 1724

Onder de ingezetenen neemt begin van de twintiger jaren van de zeventiende eeuw 
steeds meer het ongenoegen en de onrust over het doen en laten van de plaatselijke rege-
ring toe. Vooral de secretaris en de stadhouder van de schout moeten het ontgelden. Zij 
proberen, zo luidt de klacht, de samenstelling van het bestuur steeds naar hun hand te 
zetten en privé het nodige geldelijke gewin uit openbare inkomsten te halen. 

In 1722 benoemt de stadhouder op aandrang van de predikant twee gereformeerde 

1752  Genese 8.7.15.
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schepenen, te weten Johan Crollius, ontvanger van de convooien en licenten, en Johan 
Nicolaes de Haes, ontvanger van de Grote Brabantse Zwijgende Landtol. Beiden wor-
den direct hoog te paard gezet: Crollius wordt president-schepen, De Haes vice presi-
dent-schepen. 

Als snel openbaart zich een scheiding tussen beide nieuwkomelingen in het bestuur 
en de al ruim veertig jaar zittende secretaris. Die confrontatie wordt tot aan de Raad 
van State uitgevochten met verschillende verwijten over reciproque laakbaar gedrag. Er 
ontstaat, naar die schepenen beweren, een splitsing tussen “een (aangehitste) partij on-
besonne boeren” tegen (in hun woorden), de twee “duijvelse geusenschepenen”. In een 
verder stadium komen de beide partijen over en weer met eisen en voorstellen om vooral 
de positie van de andere partij te schaden en die van zichzelf te versterken. Uiteindelijk 
grijpt de Raad van State in door eind april 1723 de raad en rentmeester-generaal op te 
dragen partijen met elkaar proberen te verzoenen. Deze roept de meest betrokkenen aan 
zijn overlegtafel, Crollius, De Haes en de secretaris. Ook de stadhouder van de (kwar-
tier)schout is aanwezig. Medio juni 1723 vindt dit overleg plaats aan de hand van een 
agenda gebaseerd op de over en weer uitgebrachte klachten. Op de derde dag van het 
overleg wordt met aller instemming een akkoord vastgesteld en ondertekend door de 
raad en rentmeester-generaal en de stadhouder van de schout. 

Het akkoord behelst een zestal punten: 1. de vergoeding voor de secretaris voor zijn 
bemoeienis met de armenrekening wordt nader vastgesteld, 2. als vergaderplaats wordt 
het koor van de kerk aangewezen, dat daartoe met een archiefkast zal worden ingericht, 
3. de secretaris zal alle oude documenten en afgedane rekeningen in die kast bergen, 4. 
de secretaris zal voortaan op declaratiebasis worden vergoed, 5. de stadhouder stuurt de 
vorster aan die “behoorlijcke eerbiedt” jegens de regeerders betoont en hun bevelen naar 
behoren uitvoert, en 6. de stadhouder zorgt er voor, dat de secretaris de regenten op hun 
verzoek de onder hem berustende documenten ter beschikking stelt. 

Dit vergelijk brengt echter slechts op die punten soelaas. De controverse verplaatst 
zich naar de afdoening van de rekeningen. Er worden knoeierijen van de secretaris in de 
rekeningen ontdekt. De stadhouder weigert in te grijpen. Inzet van het geschil wordt 
de handhaving in hun positie van de betrokken regeerders en de secretaris. Het geschil 
wordt voorgelegd aan de Staten Generaal, die eind september 1723 hierover een voorlo-
pig besluit treffen en tevens rechtstreeks de Leen- en Tolkamer opdragen om een regle-
ment voor Bladel te formuleren. 

Twee leenmannen van die Kamer zetten zich aan dat werk, ontbieden de betrokken 
partijen naar hun kantoor en willen inzage de rekeningen. Dat laatste wordt door beide 
partijen, ieder op een eigen wijze, gefrustreerd. 

Als een mislukken van hun opdracht dreigt, stelt de stadhouder voor om nog één po-
ging te wagen, en wel letterlijk halverwege, in Oirschot. Ook die bijeenkomst blijft ech-
ter zonder resultaat. Geen van beide partijen wil van wijken weten.
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Begin april 1724 rapporteren de leenmannen de mislukking aan hun opdrachtgevers. 
Daarbij bevestigen zij wel de noodzaak tot een reglement. Zij doen dat op grond van 
de rekeningen, waarvan zij kennis hebben kunnen nemen. Zowel naar de vorm als in-
houdelijk deugen deze niet. Geen daarvan is door de stadhouder ondertekend, sommi-
ge alleen door twee of drie schepenen. Met de sloten van de rekeningen is het door het 
gebruik van narekeningen bar gesteld, terwijl in de rekeningen met het grootste gemak 
wordt geschrapt, gecorrigeerd en veranderd. Zij zijn vooral gestruikeld over alles wat de 
secretaris, onder meer aan schrijfkosten en buitengewone dienstverrichtingen, weet te 
declareren. Die laatste ergernis mondt uit in een concreet voorstel over de jaarlijkse sa-
lariëring van de secretaris.

Verder dienen zij een ontwerp van een reglement van 24 artikelen in. Dit ontwerp 
wordt door de Staten Generaal om advies naar de Raad van State gezonden. Een eerste 
intern bureauonderzoek adviseert nader veldonderzoek door de commissie van de Raad, 
die dan in de Meierij is voor de verpachting van de tienden. Deze dient zich over wat 
er in Bladel aan de hand is te verstaan met de oud-schepenen, oud-borgemeesters, oud-
armmeesters, hoevenaars en geërfden enerzijds en de secretaris en stadhouder anderzijds. 
Het lijkt op een herstelpoging van wat de raad en rentmeester- generaal niet is gelukt. 
De commissie krijgt nadrukkelijk de opdracht om te proberen allen met elkaar te ver-
zoenen. Een ook nog ontvangen rechtstreekse klacht van de secretaris over het feit, dat 
hij door de leennmannen niet is geïnformeerd over de aan zijn adres door de tegenpar-
tij geuite beschuldigingen en dat hij geen inzage in het concept-reglement heeft gehad, 
voegt de Raad  zonder meer toe aan het dossier van zijn tiendcommissie. Terwijl de Raad 
van State zijn commissie aldus op pad naar Bladel stuurt, blijven de strijdende partijen 
elkaar nog verder met rekesten aan de Staten Generaal bestoken. 

De Tiendencommissie ontbiedt 8 juli 1724 de schout, de secretaris, de regenten en enige 
geërfden. Allereerst informeert zij naar het achterhouden van informatie aan de secre-
taris. Daarvan is geen sprake is het verweer. Als volgende punt probeert zij de gemelde 
tekortkomingen in de dorpsrekeningen te verifiëren. In feite komt zij tot dezelfde con-
clusies die de leenmannen al hebben getrokken. Ook zij adviseert tot een beperking van 
het jaarlijkse salaris van de secretaris. Verder conformeert de commissie zich aan het 
voorstel van de leenmannen voor een reglement. Op een tweetal punten vullen zij dit 
zelfs nader in. Voor het in artikel 16 door de ontwerpers nog opengelaten bedrag van de 
boete stelt de commissie voor deze op f 50 te bepalen. Ten aanzien van de termijn van de 
afdoening van de rekeningen stellen zij langere termijnen voor. In hun rapport onder-
kennen zij de animositeit tussen de oude en nieuwe regeerders, maar verbinden daaraan 
geen andere consequenties dan een regeling van de kosten die daaruit zijn voortgeko-
men. Ook wordt het hen verboden nog verder tegen elkaar te procederen. 
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De aanbevelingen van de commissie worden onverkort door de Raad van State in zijn 
advies aan de Staten Generaal overgenomen, waarna deze het reglement 22 augustus 
1724 vaststellen.1753 

Hoewel het reglement door (twee leden van de) Leen- en Tolkamer is ontworpen en 
slechts op een tweetal punten door de Raad van State is bijgesteld, getuigt de tekst van 
een grote ‘redactionele eigenheid’. Aangenomen moet derhalve worden, dat die tekst in 
hoge, zo niet uitsluitende mate is geformuleerd vanuit  alleen de aanwijsbaar gebleken 
noodzaak tot regeling van bestuurlijke onregelmatigheden ter plaatse en daartoe ook 
strikt beperkt is gebleven. Een tweede op te merken aspect is de, anders dan in voor-
gaande reglementen, doorgaans nogal beknopte wijze van formuleren van de desbetref-
fende bepalingen. 

Voor de meeste bepalingen is het slechts mogelijk om op abstract themaniveau een 
vergelijking met andere reglementen te maken. En dat zegt op zich (te) weinig als (af-
doend) antwoord op de vraag of, en zo ja welk reglement mogelijk ten voorbeeld heeft 
gestaan. Op basis van het uitgangspunt, dat het laatst tot stand gekomen reglement door 
zijn actualiteit het eerst in aanmerking komt voor een artikelsgewijze vergelijking (in dit 
geval Oisterwijk 1721), is met dat reglement zo’n vergelijking geprobeerd. Die laat zien, 
dat er tussen beide reglementen ten aanzien van enkele bepalingen een beperkte redacti-
onele gelijkenis bestaat; voor de meeste echter geldt slechts een doorgaans nogal beperk-
te, vaak alleen op onderdelen van een bepaling, thematische overeenkomst.

Uitgaande van de hierboven staande premisse kan derhalve enkel met de nodige voor-
zichtigheid worden gesteld, dat Oisterwijk 1721 bij het formuleren van Bladel 1724 ter 
Leen- en Tolkamer ten voorbeeld heeft gestaan, maar dat dat op de meeste punten niet 
letterlijk is overgenomen. Een vergelijking met andere reglementen levert ook niets meer 
concreets op, omdat ook ten aanzien van die de eigen redactie van Bladel 1724 blijft do-
mineren. Waarom die Kamer voor Bladel tot een nogal afwijkende aanpak besluit, blijkt 
niet uit de stukken. Het is in ieder geval een aanpak, die later door die Kamer bij de ori-
ginaire ontwikkeling van reglementen niet zal worden herhaald. Bladel 1724 heeft in dat 
opzicht geen school gemaakt. 

1753  Genese 9.2.3; tekst reglement 10.2.3.
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Tabel 8.34

Artikelsgewijze vergelijking van Bladel 1724 met Oisterwijk 1721 

Legenda: LTK = Leen- en Tolkamer; RvSt = Raad van State; SG= Staten Generaal; * = door RvSt bijgestelde bepaling uit 

het concept van de LTK; <nummer> = (beperkt) redactionele overeenkomst met de bepaling onder genoemd artikelnum-

mer; (nummer) = (beperkt) thematische overeenkomst met de bepaling onder genoemd artikelnummer. 

Onderwerp Bladel 1724 Oisterwijk
 1724 1721
aanstelling collecteurs/aanbesteding landsbelastingen 1 (35)
incasso collectes voor betaling landskantoren 2 -  
aanstelling borgemeesters voor incasso dorpsbelastingen 3 (36)
tijdstip indienen rekening door collecteurs en borgemeesters 4* (24)
rol kwartierschout bij afhoren rekeningen 5 -
inrichting borgemeestersrekening 6 (29)
specificatie van uitgaven in rekening  7 (29)
procedure afhoren en sluiten rekeningen  8 (24, 25)
afhoren en sluiten rekeningen niet conform procedure nietig  9 (cf. Hilvarenbeek
  1699/1700/10; 
  Oss 1700/8)
verantwoordelijkheden collecteurs en borgmeesters 10 (13) 
uitgaven in rekening alleen onder kwitantie; geen 
  debetkwitanties 11   (15)
waar vereist, uitgaven onder betaalopdracht 12 (14)
ondertekening betaalopdrachten 13 -
aanleggen door secretaris register betaalopdrachten 14 (16) 
negatief saldo rekeningen 15 <28>
positief saldo rekeningen 16* <27>
verantwoording uitgaven ten laste van reële omslagen 17 -
verantwoording realisatie toegestane belastingvermindering; 
  bijzonder toezicht op toepassing 17 en 18  18 -
incompatibiliteiten bij reële en personele omslagen 19 (22)
bankrepartitie tussen Bladel, Reusel en Netersel 20 -
geen verteringen, tenzij; vergoeding auditiegelden 21 (7)
vergoeding secretaris 22 -
alle bestuursbijeenkomsten in raadkamer of kerk 23 (7)
registratie reglement ter LTK; jaarlijkse publicatie ter plaatse 24 <66>
toezicht Tiendcommissie RvSt 24 -
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8.7.17 Nieuwkuijk 1726

De aanleiding van het reglement ligt verscholen in de toenemende ontevredenheid bij 
de schepenen, borgemeesters en voornaamste geërfden over de actes et gestes van de in 
1697 aangetreden drossaard, tevens secretaris. Deze heeft sedert 1702 ook het incasso van 
de landsbelastingen aan zich getrokken, maar weigert daarover opening van zaken te 
geven. Daarnaast is hij ook nalatig in het vervullen van zijn ambtsverplichtingen. Twee 
series klachten in november 1723 hierover leiden in opdracht van de Raad van State tot 
interventie en bemiddeling van een externe commissie. 

Deze commissie stelt, te beginnen in een tussentijds rapport van medio maart 1724, de 
klagers volledig in het gelijk. De Raad van State conformeert zich aan haar aanbevelin-
gen. De drossaard-secretaris moet toegang tot en visie in alle reeds gesloten rekeningen 
geven, regeerders mogen daaruit of daarvan op eigen kosten alle uittreksels of kopieën 
maken die zij verkiezen; verder moet hij “publicq met open deuren” zijn sedert 1719 nog 
openstaande rekeningen laten afhoren door schepenen, borgemeesters en geërfden met 
hun adviseurs als ook ten overstaan en ter volle beslissing van de commissie. 

Met een rapportage van medio juli 1724 rondt de commissie haar karwei af. Daarin 
verantwoordt zij dat en met welk resultaat de betrokken rekeningen zijn gesloten. De 
drossaard-secretaris blijkt als rendant ruim f 675 aan de gemeente schuldig te zijn, ter-
wijl in die rekeningen ook alle posten zijn geschrapt, die door regeerders met goede re-
denen zijn bestreden.

Daarnaast wijst de commissie op een tweetal zaken, waarin nog moet worden voorzien, 
maar waartoe zij zich zelf niet bevoegd acht. In de periode van zijn incasso (1702 tot eind 
september 1723) heeft de drossaard-secretaris zichzelf en zijn gezin van betaling vrijgesteld. 
Daarmede heeft hij zich feitelijk met  f 399-8-0 verrijkt. Het tweede geldt de vraag wie 
de kosten van de bemiddelingsprocedure dient te betalen. Tegen eind juli 1724 besluit de 
Raad hierover kort en goed, dat de drossaard-secretaris beide bedragen moet betalen.

Deze episode wordt, zo kan worden gesteld, met een aanzienlijk financieel deficit voor 
de drossaard-secretaris, een  kennelijke liefhebber van geldelijke inkomsten, afgesloten. 
Ook over de hoogte van zijn salaris als secretaris maakt hij kwestie. Als ook dat geschil 
niet meer plaatselijk kan worden opgelost, verzoeken schepenen, borgemeester en voor-
naamste geërfden medio april 1726 de Raad van State hun secretaris op te dragen met 
hen daarover overeenstemming te bereiken. De Raad besluit dienovereenkomstig, maar 
ook, dat het bereikte akkoord hem om fiat wordt voorgelegd. 

     
Deze salariskwestie speelt vrijwel tegelijkertijd met een nieuw initiatief  van de regeer-
ders, te weten de vaststelling van een reglement. Een daartoe ontworpen concept wordt 
eind februari 1729 in een buitengewone vergadering van schepenen, borgemeester en ge-
erfden besproken en vastgesteld. Eén van de kenmerkende aspecten van het concept is 
dat het als het ware afrekent met het gedrag van de drossaard-secretaris. Deze woont de 
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bijeenkomst ambtshalve, maar met kennelijke tegenzin bij. Begin april wordt dat con-
cept ter vaststelling aan de Raad van State voorgelegd, die het om commentaar en advies 
direct doorzendt naar de raad en rentmeester-generaal. Deze doet in een uitvoerig rap-
port van eind oktober 1726 verslag van zijn bevindingen.

Het concept kan op een tweetal punten niet door de beugel. Het ontneemt de dros-
saard prerogatieven, die al door zijn voorgangers zijn en nu ook door hem worden geno-
ten. Dit zou alleen maar aanleiding tot verdere onrust en discussie geven. Verder zijn in 
het concept punten weggelaten, die in reglementen voor andere dorpen met het oog op 
goede “menagie” en politie wel zijn opgenomen. 

Voorafgaand heeft hij over deze punten overlegd met de drossaard-secretaris en de re-
genten. De kloof tussen hen blijkt diep en aanvankelijk onoverbrugbaar. Slechts na ver-
schillende bijeenkomsten met stevige discussie weet de rentmeester alle betrokkenen op 
de lijn van het door hem voorgestelde concept te brengen. Zelf voegt hij op eigen gezag, 
naar het voorbeeld van andere reglementen, een boetebepaling (f 50 bij iedere overtre-
ding) toe en bepleit hij registratie ter Leen- en Tolkkamer.

De Raad volgt het voorstel van de rentmeester door eind oktober 1726 diens versie 
van het reglement onverkort vast te stellen.1754 De (formele) afronding vindt plaats door 
registratie van het reglement ter Leen en Tolkamer (medio november 1726) en ter se-
cretarie van Nieuwkuijk (medio december 1726). Ook wordt de vaststelling van het re-
glement  ingeschreven ten kantore van de Domeinen. Ten slotte wordt het reglement in 
1727, conform artikel 30, in opdracht van de regenten van Nieuwkuijk door Petrus Sc-
heffers te ’s-Hertogenbosch gedrukt.

Het concept-reglement wordt in een nogal autonome redactie opgesteld. Kenmerkend 
is dat die redactie, anders dan in andere reglementen, nogal geserreerd is en waar moge-
lijk in zo min mogelijke woorden inhoudelijk een thema beschrijft. Dit wettigt de con-
clusie dat het alleen vanuit het perspectief van de allernoodzakelijkste ‘eigen’ behoeften 
en wensen is geformuleerd. En, zoals gezegd, die bestonden er voor een substantieel deel 
uit om de drossaard-secretaris in zijn bevoegdheden te beperken. Als zodanig verraadt 
het de hand van een vakman, die de essentie van de plaatselijke feiten en noden kan on-
derscheiden en in juridisch wenselijk geachte regels kan omschrijven.

De corrigerende hand van de raad en rentmeester herstelt de situatie ten gunste van 
de drossaard en voegt elementen uit andere reglementen toe. Uit tekstvergelijking blijkt, 
dat dat vooral Oisterwijk 1721 en voor één bepaling waarschijnlijk Moergestel 1713 is. 
Soms beperkt die overeenkomst zich echter tot een overeenkomst naar alleen een inhou-
delijke strekking. Daarbij is het trouwens niet uit te sluiten, dat ook andere bronnen, 
zoals bijvoorbeeld resoluties met Haagse regelgeving, inspiratie hebben geleverd. 

1754  Genese 9.2.16; tekst reglement 10.2.16.
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De raad en rentmeester-generaal heeft overigens het plaatselijke concept alleen ge-
amendeerd, niet alsnog aan de tekst van een bestaand reglement gesynchroniseerd. Als 
zodanig accepteert hij dus de oorspronkelijke opzet van het reglement. Dit leidt tot de 
algemene karakteristiek, dat Nieuwkuijk 1726 veel ‘eigenheid’ laat zien, maar niettemin 
in de lijn van Oisterwijk 1721, met een ‘enkel uitstapje’ naar Moergestel 1713, ligt.

Tabel 8.35

Artikelsgewijze vergelijking tussen Nieuwkuijk concept 1726, Nieuwkuijk 1726 
en Oisterwijk 1721

Legenda: RRGD – raad en rentmeester-generaal; (nummer) = inhoud naar strekking.

Toelichting: In de kolom Concept 1726 zijn met een asterisk de bepalingen geduid, die nadien door de RRGD tekstueel 

of inhoudelijk zijn aangepast.

Onderwerp Nieuwkuijk  Nieuwkuijk  Oisterwijk 
 concept 1726 1726 1721
tijdstip verandering wet; beëdiging door dros-
  saard; vergoeding verteringen 1* 1 -
functionele vrijstelling borgemeesters en collec-
  teurs 2* 2 11
tijdstip overhandiging collectboeken aan borge- 
  meesters en collecteurs 3* 3 -
incassomonopolie borgemeesters 4* 4 22
samenstelling regering; vergaderingen in raadka-
  mer; geen verteringen 5* 5 -, 7, -
opstellen zetboeken; aantekenen reden of fiat tot   
  de heffing; geen vrijdom in de belastingen 6 6 30, 40, 41
aanbesteding collecte gemene middelen of aan- 
  stelling collecteurs 7* 7 (35)
aanbesteden van het hoeden der beesten 8* 8 -
schouwvoering 9*, 10*, 11-13 9-13 -
vergoeding schepenen 14 14 -
vergoeding borgemeesters 15* 15 -
deputatie verpachting gemene middelen; vergoe-
  ding reiskosten schepenen, drossaard en secre-
  taris 16* 16 -
betaalopdracht buitengewone betalingen 17* 17 (14)
vergoeding drossaard 18* 18 -
tijdstip indiening rekeningen; afrekening posi-  
tief en negatief saldo 19* 19 (24, 27, 28)
procedure afhoren rekeningen 20* 20 24
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taken en vergoeding hopmeters 21* 21 -
convoceren en tijdstip bestuursvergaderingen;  
  beleggen rechtszittingen 22* 22 2
inzage regenten in resoluties en rekeningen 23 23  42
beheer goederen en gelden onmondigen; afho-
  ren dienaangaande rekeningen 24 - -
jaarlijkse ijk van maten en gewichten - 24 -
borgstelling door nieuwe inwoners 25* 25 55 
verbod verhuur huizen zonder borgstelling inko-
  mende personen 26* 26 56
inwerkingtreding reglement 27* 27 -
orde tijdens vergaderingen regenten - 28 65
boetebepaling - 29 cf. Moergestel 
   1713/55
registratie en publicatie reglement 28* 30 66
eerste publicatie en ondertekening reglement 29 - -

8.7.18 Tilburg 1732

Het reglement, dat 8 mei 1732 door de Raad van State voor de heerlijkheid Tilbrg en 
Goirle wordt vastgesteld, heeft zijn directe oorsprong in de door de Staten Generaal in 
1727 aan de Leen- en Tolkamer opgedragen taak met betrekking tot het toezicht op de 
dorpsrekeningen.1755  Al bij de controle door deze Kamer van de eerste door het Tilburgse 
bestuur ingezonden rekening, die over 1727, ervaart het wat die toetsing in de praktijk 
betekent. Deze resulteert in een tiental remarques, waarbij, naast een aanwijzing over 
een betere omschrijving van of nadere bewijsvoering bij een post, in totaal ruim f 240 
aan gedeclareerde vergoedingen wordt geschrapt. 

Nadat overleg met de Kamer niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, wendt het 
bestuur zich tot de Raad van State. In zijn door die Raad verzochte reactie weerlegt de 
raad en unt voor punt gedetailleerd de kritiek op de remarques. Voorts adviseert hij de 
regeerders op te dragen een reglement te ontwerpen om toekomstige misbruiken en pro-
blemen te voorkomen. De Raad gelast medio januari 1730  daarop die regeerders een 
reglement over de “huishouding en de oeconomie van de dorpen Tilborgh en Goirle” 
op te stellen, dat ontwerp om commentaar aan de raad en rentmeester-generaal en de 
Leen- en Tolkamer te zenden, die daarover de regenten en voornaamste geërfden moe-
ten horen en hun overwegingen en bevindingen aan de Raad dienen te zenden. Tot dat 
moment stelt de Raad een beslissing over de aanleiding van alles, de remarques van de 
Leen- en Tolkamer uit. Ook stelt hij een concrete termijn: vóór half maart aanstaande 
dient het reglement in concept gereed te zijn. 

1755  Zie over dit toezicht 3.3.10.
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De voorbereiding vergt het nodige onderzoek en het nodige interne overleg. Ook spre-
ken de regeerders met een afvaardiging van de geërfden uit de verschillende heerdgan-
gen. Omdat de gestelde tijdslimiet niet wordt gehaald, moet tot tweemaal uitstel worden 
gevraagd, dat steeds voor vier weken wordt toegestaan. Over het concept pleegt de dros-
saard ook overleg met de heer, die daarmee instemt. Medio mei 1731 wordt ter plaatse het 
reglement definitief vastgesteld en aan de Leen- en Tolkamer toegezonden. 

Die Kamer heeft amper een week nodig om eind mei een vernietigend oordeel aan de 
Raad van State te adresseren. Zij achten de Tilburgse regenten niet in staat of bereid om 
het gewenste reglement op te stellen. Hun concept kan de naam van reglement niet dra-
gen, omdat het slechts enkele bepalingen bevat over wat drossaard, schepenen, secretaris 
en andere “bediendens” voor de gemeente geacht worden te doen, als basis voor wat dan 
volgt, “een wijt geëxtendeerde declaratie” van de vergoedingen van deze functionarissen. 
Zij stelt daarom voor, zelf een concept te mogen samenstellen, dat, na de regenten en 
voornaamste geërfden te hebben gehoord, tezamen met hun op- en aanmerkingen aan 
de Raad wordt voorgelegd. Hoewel de regeerders dit tij in Den Haag nog trachten te ke-
ren, besluit de Raad begin augustus 1731 overeenkomstig dit advies. 

In opdracht van de Kamer schrijft haar griffier een concept-reglement. Hij neemt uit het 
concept van de regeerders over wat bruikbaar is, schrapt het overbodige en vult aan wat 
ontbreekt. Ook voegt hij in een aantal bepalingen een of meer verwijzingen naar ver-
schillende plakkaten en resoluties van de Haagse overheid toe. Al met al leidt dit tot een 
geheel nieuw concept, dat vervolgens om commentaar aan de regenten van Tilburg en 
Goirle en de voornaamste geërfden wordt voorgelegd. Medio november 1731 beleggen de 
rentmeester-generaal en de Leen- en Tolkamer daartoe een hoorzitting in de raadkamer 
van Tilburg. De geërfden zijn daarbij aanwezig door middel van een vertegenwoordi-
ging vanuit de verschillende heerdgangen. De in deze bijeenkomst tegen het reglement 
ingebrachte bezwaren worden ook nog schriftelijk aan de Kamer bekend gemaakt. 

De kern van die bezwaren is, dat het concept van een te algemene strekking is, waar-
door het volgens de criticasters niet aan de verlangens van de Raad van State voldoet 
en dus alleen maar tot onzekerheid leidt. In concreto wordt er daarom voor gepleit om 
alsnog 18 artikelen uit het eigen concept op te nemen. Deze bepalingen betreffen onder 
meer een jaarlijkse recognitie voor de heer en zijn rentmeester, de vergoeding van dok-
ters, vroedvrouwen en chirurgijns voor hun diensten aan de armen en van lagere amb-
tenaren als nachtroepers, doodgravers, oppassers en vuurstokers op het raadhuis en ten 
slotte de verteringen bij bepaalde gelegenheden.  Eerder heeft de drossaard de rentmees-
ter ook al over een ander bezwaar geïnformeerd, namelijk de vele verwijzingen in het 
concept naar resoluties van de Staten Generaal en de Raad van State. De meeste van deze 
bezwaren ten spijt zenden Rentmeester en Kamer daags voor Kerstmis 1731 hun ontwerp 
aan de Raad van State in. De drossaard reist naar Den Haag om rechtstreeks bij de Raad 
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alsnog de Tilburgse belangen te bepleiten. Ook dient hij nog een nadere memorie in. 
Centraal in zijn lobby staat dat de Leen- en Tolkamer haar macht heeft overschreden 
en zich op het terrein van de bevoegdheden van de Staten Generaal en het Leenhof van 
Brabant heeft begeven. Zijn lobby leidt echter schipbreuk. Dat heeft mogelijk ook te 
maken met het feit, dat de heer van Tilburg laat weten met het concept in te stemmen.  

De Raad stelt 8 mei 1732 het door de Leen- en Tolkamer ontworpen reglement onver-
kort vast.1756 Daarbij verwijst hij nadrukkelijk naar de “gewoone clausule van den 19 feb. 
1663” betreffende de autoriteit van de Staten Generaal jegens heerlijkheden en de even-
eens exclusieve bevoegdheid van de Raad van State bij de uitleg en wijziging van het re-
glement.1757 Verder beveelt hij registratie bij de eigen griffie, alsmede toezending van een 
kopie aan de raad en rentmeester-generaal en de Leen- en Tolkamer. Ten slotte ordon-
neert hij, dat het reglement voortaan de grondslag vormt voor de toetsing door die Ka-
mer van de rekeningen van beide heerlijkheden. Voor de afdoening van de rekeningen 
van voor 1732 staat hij daarentegen toe, dat met de plaatselijke praktijk tot dan toe re-
kening wordt gehouden. Voor zover die oude praktijk ook in het reglement is begrepen, 
geldt dan wel die norm. 

Tegen eind mei 1732 wordt het reglement door de gezworen klerk in aanwezigheid van 
de drossaard en alle schepenen gepubliceerd. Door Paulus Scheltus “ordinaris Drukker” 
van de Raad van State in Den Haag wordt het reglement in druk uitgegeven. Het regle-
ment blijft in principe, enkele aanpassingen daargelaten, de rest van de achttiende eeuw 
van kracht. In 1788 wordt in een oplage van 150 exemplaren nog een herdruk ervan ver-
zorgd door de Bossche stadsdrukker, de weduwe C.A. Vieweg.

Hiervoor zijn de invalshoeken al geduid, van waaruit het concept-reglement ter Leen- 
en Tolkamer is geformuleerd. Er wordt niet alleen uit het concept, dat door de regeer-
ders is voorbereid, maar ook uit resoluties van de Staten Generaal en Raad van State 
geput.1758 De plaatselijke kritiek daarop is, dat het eerste te weinig en het twee te over-
vloedig en eigenlijk overbodig is gedaan. Het haalt weinig meer uit. Ook bij de Raad 
van State maken de lokale protesten geen indruk meer. Het toont de groeiende machts-
positie van de Leen- en Tolkamer. 

Uit tekstvergelijking blijk verder, dat daarnaast zowel Moergestel 1713 als Oisterwijk 
1721 als inspiratiebron kunnen worden aangemerkt. Vooral Tilburg 1732/22 maakt deze 
herkomst duidelijk. Dit artikel regelt een drietal zaken (het aangaan van leningen en 
processen respectievelijk het fiatteren van bezendingen), die ook alle drie in samenhang 
voorkomen in Moergestel 1713/1 en Oisterwijk 1721/1. Er is echter een opmerkelijk ver-

1756  Genese 9.2.26; tekst reglement 10.2.26.
1757  Zie hierover 4.11.4.
1758  Zie voor zover deze nominatim in de verschillende bepalingen van het reglement worden benoemd 
5.3.5.3, in het bijzonder Overzicht 5.3.
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schil. In de twee laatste reglementen zijn genoemde zaken wat betreft de ter zake toe te 
passen procedure  in samenhang met de samenstelling van het plaatselijk bestuur opge-
nomen. In Tilburg 1732/22 is het aspect van de bestuurssamenstelling in deze bepaling 
weggelaten (omdat deze in andere bepalingen is voorzien), waardoor de oorspronkelijke 
samenhang in genoemde artikelen in twee afzonderlijke bepalingen binnen één artikel 
uiteen is gevallen. Gezegd kan worden: in deze redactie blijft het artikel zijn oorsprong 
trouw, maar is het wel aan de bestuurlijke omstandigheden in Tilburg aangepast.  

Gemeten naar het aantal treffers, kan overigens Moergestel 1713 als eerste kenbron gel-
den.  

In het algemeen kan worden gezegd, dat Tilburg 1732 door zijn opzet niet alleen op di-
rect ter plaatse noodzakelijke geachte voorzieningen reageert, maar zich ook voegt naar 
eerdere reglementen en de algemene ontwikkeling in de Haagse regelgeving.  

Tabel 8.36

Artikelsgewijze vergelijking van Tilburg concept 1731 en Tilburg 1732 met 
Oisterwijk 1721 en Moergestel 1713

Legenda: LTK = Leen- en Tolkamer; RvSt = Raad van State; SG = Staten Generaal; RPR 1660 = Reglement op de politieke 

reformatie 1660; (nummer) = inhoud naar strekking 

Onderwerp Con- Til- Oister- Moer-
 cept burg wijk gestel
 1731 1732 1721 1713

jaarlijkse verandering en beëdiging van 
  schepenen, borgemeesters,  zetters en 
  gezworenen  A 1 (8, 9) (8, 11)
bij niet tijdige verandering schepenen 
  blijven de oude gecontinueerd - 2 - 8
twee zittende schepen altijd gecontinuëerd - 3 - 9
vervanging bij overlijden schepen - 4 - 10
competentie rechtspraak en dagelijks bestuur - 5 3 3
beëdiging regeerders na aanstelling  B 6 -
houden van rechtszittingen  C 7 4 4
drossaard verlaat rechtszitting bij zaken die 
  zijn officie aangaan - 8 - 5
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procesgang conform Caroline Ordonnantie 
  1530 en Albertine Reformatie 1599 - 9 - -
agenda/aanwezigen maandagse vergaderingen  D 10 - -
agenda/aanwezigen zaterdagse vergaderingen E 11 - -
alle vergaderingen in het raadhuis zonder 
  verteringen; toezicht op orde tijdens 
  vergaderingen  - 12 7, 65 7, -
overige agenda zaterdagse vergaderingen; 
  register afgegeven betaalopdrachten F 13 -, 16 -, -
betalingen alleen op betaalopdracht, tenzij; 
  verband tussen deze opdrachten en nota’s; 
  geen debetkwitanties; lijst van betalingen 
  zonder betaalopdracht - 14 14, 15 31, 33
gedrukte kwitantie rentebetaling - 15 - -
vorderingen niet in gedeeltes betalen; geen 
  verrekening van vorderingen - 16 - 32, -
procedure afgifte betaalopdrachten - 17 17 35
betaalopdracht overhandigen aan crediteur; 
  betaaltermijn - 18 20, 21 37, 38
volgorde naar soort betalingen; verantwoor-
  delijkheden en boetes borgemeesters  - 19 13 30
incompatibiliteiten incasso gemeentebelas-
  tingen/leningen - 20  22 39
geen begunstiging van derden, tenzij - 21 23 40
procedure aangaan leningen en processen; 
  octrooi SG; fiat tot bezendingen - 22 1 1
convoceren en quorum bestuursvergaderingen - 23 2 2
incasso borgemeesters; verbod incasso 
  landsbelastingen - 24 36 22
openbare werken - 25 54 -
vergoeding borgemeesters - 26 - 29
Meierij- en kwartiervergaderingen; omvang 
  deputatie; instructie; stemgedrag; overige 
  bezendingen - 27 47 52
schouw en boetes ter zake G 28 - -
weren van landlopers en vagebonden H 29 - -
taak schepenen in criminele zaken en oculaire 
  inspecties en visitaties, weren van onrust; 
  vergoedingen ter zake I 30 - -
vergoeding kosten in criminele aangelegen-
  heden (M33-35) 31 - -
bijstand aan deurwaarders bij uitwinning in 
  het kader van onder meer landsbelastingen J 32 - -

PS_LL_def.indd   818 19-11-20   13:17



819

bij uitwinning in kader van gemeentelijke 
  belastingen zorg voor de belangen van de 
  armen  K 33 - -
tijdstip formuleren collectboek reële omslagen 
  en opleggen van (aanvullende) personele 
  omslag  - 34 38, (19) 23, 24
formuleren collectboek in raadhuis door 
  zetters; geen vrijdom in de belastingen - 35 -, 41 -, 27
formeren hoofdgeldlijst - 36 (31) (15)
aanbesteding/aanstelling collecteurs incasso 
  landsbelastingen; hun vergoeding - 37 (10), 35 17, 18, 21
verantwoordelijkheid collecteurs incasso 
  landsbelastingen - 38 - 21
tijdstip formeren collectboeken - 39 - (20)
afzonderlijke collectboeken landsbelastingen; 
  alleen betaling desbetreffende landskantoren - 40 (30) (15)
parate executie door collecteurs lands-
  belastingen - 41 - -
bij incasso debiteur tweemaal te voren manen; 
  vaste zitdagen collecteurs - 42 - 28, -
vrijstelling borgemeesters en benoemde 
  collecteurs voor drie jaar in zelfde functie - 43 11 -
concept-rekeningen ter controle aan LTK 
  overbrengen - 44 - -
secretaris stelt rekeningen op conform 
  voorschriften; specificatie uitgaven - 45 (29) (43)
ontvangsten en uitgaven volledig in rekening 
  opnemen - 46 - -
geen debet kwitanties in rekening opnemen - 47 - -
geen tegoedvorderingen in rekening opnemen - 48 - -
betaalde renten in rekening specificeren - 49 - -
formeren afzonderlijke rekeningen naar soort 
  inkomsten en uitgaven - 50 - -
formeren rekeningen op de voet van de vorige - 51 - -
procedure afhoren en sluiten rekeningen - 52 24, 25 42, 45
bij afhoren rekening te stellen aantekeningen  - 53 26 46
behandeling door LTK geroyeerde posten; 
  beroep - 54 - -
restitutie betaling bij royement uitgavenpost - 55 - - 
positief saldo rekeningen - 56 27 47
negatief saldo rekeningen - 57 28 48
publicatie en registratie plakkaten en 
  ordonnanties - 58 - -
vertrekkende inwoners zonder acte van 
  borgtocht - 59 - -
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inkomende personen zonder acte van borg-
  tocht - 60 55 -
verbod verhuur huizen aan nieuwe inwoners 
  zonder akte van admissie - 61 56 -
onderhouden RPR 1660 en Reglement kerk-/ 
  armmeesters  - 62 - -
geschillen toepassing reglement of andere 
  bestuurszaken alleen aanbrengen bij SG of 
  RvSt - 63 - 53
recognitie heer en diens rentmeester M4, 5 64 - -
vergoeding verteringen specifieke 
  aangelegenheden M28-32 65 (44) (50)
 N8-10, 13
salaris drossaard M1; N1 66 - -
salaris en woonplaats secretaris M2; N2 67 - -
vergoedingen secretaris bij bezendingen naar 
  elders, tenzij hem zo’n bezending is verboden; 
  secretaris verleent regeerders toegang tot 
  resoluties en rekeningen - 68 -; 42 -, -
salaris en vergoedingen schepenen en 
  borgemeesters M3; N7, 14-16 69 - -
salaris vorsters in Tilburg M6, 7 70 - -
salaris vorster in Goirle M9; N4 71 - -
salaris schutter en bedelvoogd M8, 10 72 - -
salaris zetters en gezworenen M24,25; N5, 6 73 - -
registratie reglement ter LTK en plaatselijke 
  secretarie; drukken ervan; jaarlijkse publicatie  - 74 66 54
voorbehoud autoriteit hoge overheid betref-
  fende wijziging of vervanging reglement  - 75 - cf. Bergeijk
    1663/46;
    Hoogeloon
    1663/38

8.7.19 Reusel 1744

De regenten van dit dorp verzoeken maart 1744 de Staten Generaal in verband met ver-
schillende wanordelijkheden in de plaatselijke financiën om de vaststelling voor hun 
dorp van het reglement, dat in 1724 voor Bladel is vastgesteld.1759 Deze zenden dit ver-
zoek om advies door naar de Raad van State, die daarop de raad en rentmeester-generaal 
om zijn visie hierover inschakelt. De rentmeester maakt direct werk van deze opdracht, 
maar zijn reactie van begin augustus bevat echter geen inhoudelijke reactie op het ver-

1759  Genese 9.3.11; zie voor Bladel 1724 8.7.16.
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zoek, maar een klacht over de schepenen die zijn onderzoek ter plaatse hebben gedwars-
boomd en gefrustreerd. 

Zijn klacht meldt, dat hij de regenten van Reusel kort na midden juli schriftelijk heeft 
laten weten, dat hij begin augustus naar Reusel komt om in het raadhuis met alle ge-
erfden en ingezetenen over het verzoek te spreken. Hij vraagt de regenten deze aankon-
diging te publiceren, maar dit wordt door hen geweigerd met als motivering, dat de 
aanleiding voor hun verzoek inmiddels is achterhaald en dat om ter plaatse verdere con-
troverses te voorkomen de regeling van de financiën het beste kan worden gelaten bij 
wat al geldt. Elke nadere uitleg ontbreekt. 

Deze melding van de rentmeester  wordt door de Raad om intern advies doorgeleid 
naar de thesaurier-generaal. Aan de hand van diens advies besluit de Raad medio sep-
tember om de regenten rechtstreeks om tekst en uitleg te vragen. Medio november stelt 
de Raad hun reactie om commentaar in handen van de thesaurier-generaal, waarna de 
Raad de raad en rentmeester-generaal opdraagt zich nader over deze kwestie te informe-
ren. Concrete vragen worden hem echter niet meegegeven. 

Wat hierop door de rentmeester is verricht is onduidelijk. In de resoluties van de Raad 
van State komt deze kwestie, ook niet op basis van een door de raad en rentmeester-ge-
neraal uitgebracht advies, niet meer terug. Er rest maar een conclusie: negatieve obstruc-
tie na een positief verzoek kan lonen. In Reusel komt geen reglement tot stand. 

8.8 De afsluiting (1733 - 1767 - 1795)

8.8.1 Inleiding
Deze periode vangt aan in 1733, nadat in het jaar daarvoor voor Tilburg en Goirle feite-
lijk het laatste dorpsreglement tot stand is gekomen.1760 Zij beslaat het resterende tijdvak 
van het Staatse bewind over Staats-Brabant. In dit tijdvak komt ongeveer halverwege on-
der bijzondere omstandigheden nog slechts één dorpsreglement tot stand. Als zodanig 
kan deze wording gekwalificeerd worden als de spreekwoordelijke uitzondering die de 
eveneens spreekwoordelijke regel bevestigt. Daar staat evenwel tegenover, dat dit regle-
ment een betekenis krijgt, die de eigen geografische grenzen overstijgt.  

8.8.2 Eersel, Duizel en Steensel 1767

Bij ontstentenis van de eigenlijke secretaris neemt plaatselijk notaris Gijsbert van Bever-
wijk het secretarisambt van de dingbank en dat van de drie dorpen waar, aanvankelijk 
informeel, vanaf 1755 formeel als substituut secretaris. Hij ontpopt zich minder als in-
teger vakman dan als een behartiger van eigen, vooral financiële belangen. Uiteindelijk 

1760  Zoals al in 8.7.1 opgemerkt, wordt de reglementspoging vanuit Reusel (1744) tot het vorige tijdvak 
gerekend, omdat die poging geheel en al teruggaat op Bladel 1724.
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gaan slordigheid, verduistering en schraapzucht bij hem hand in hand. Van Beverwijk 
weet zich ondanks oppositie niettemin te handhaven. In 1763 verandert dat, als ene Wil-
lem Cox zich frontaal tegen het plaatselijk bestuur en de secretaris keert, omdat hij van 
oordeel is, dat deze van hem een verantwoordelijkheid vergen die hij niet kan waarma-
ken. Door het bestuur is hij tot verpondingsbeurder aangesteld, maar naar zijn mening 
zijn de omstandigheden er niet naar om die functie ten volle waar te maken. Het be-
stuur verzoekt niettemin de Raad van State hem daartoe te dwingen. Die Raad geeft de 
Leen- en Tolkamer opdracht de kwestie te onderzoeken. De belangrijkste conclusie van 
die Kamer is, dat er in Eersel het nodige mis is.  

Cox weet daarop het initiatief verder naar zich toe te trekken, waarbij hij de steun 
van vele inwoners geniet. Ook ontwikkel hij zich tot gids van de Leen- en Tolkamer bij 
haar verder onderzoek en werkt hij met haar samen, hoewel hij die Kamer aanvankelijk 
ook passeert. Zo legt hij een tweetal klachten over onrechtmatig bestuurlijk handelen, 
één jegens de schepenen en de ander jegens Van Beverwijk, en de suggestie dat er van 
meer onheus gedrag sprake is rechtstreeks aan de Raad van State voor. De Raad laat de 
Leen- en Tolkamer deze klachten onderzoeken. Die ondervindt, dat de klachten en het 
verweer van betrokkenen, vooral dat van Van Beverwijk,  diametraal tegen over elkaar 
staan en acht een nader en diepgaander onderzoek noodzakelijk. De Raad van State gaat 
daar medio december 1764 in mee, waarna de Kamer eind juni 1765 de Raad haar eind-
rapport uitbrengt.  Dat is voor de feiten grotendeels gebaseerd op een tweetal uitvoerige 
memories van Cox over respectievelijk de schepenen en Van Beverwijk. Parallel aan dat 
onderzoek onderhandelt Cox met Van Beverwijk over onder meer een door hem te be-
talen schadevergoeding. Het akkoord, dat daaruit voortkomt zet Van Beverwijk functi-
oneel en financieel zo goed als klem.  

Over dit akkoord laat de Leen- en Tolkamer de Raad van State weten daarmee in te 
stemmen, terwijl zij de Raad oproept dat ook te doen. Ook beveelt zij de Raad aan haar 
dit akkoord te laten effectueren. Of Van Beverwijk nog strafrechtelijk moet worden ver-
volgd laat zij echter aan het oordeel van de Raad over. Tevens adviseert de Kamer tot de 
vernieuwing van Eersel, Duizel en Steensel 1662, enerzijds omdat dat niet meer wordt ge-
kend en anderzijds omdat het op tal van punten achterhaald is. In samenhang daarmee 
adviseert zij ook dat reglement op te zetten als een “Generaal Reglement” voor alle plaat-
sen in de Meierij. Daartoe beroept zij zich op de grote verscheidenheid aan en daarmee 
gepaard gaande onoverzichtelijkheid van de Haagse plakkaten en resoluties ter regule-
ring van het plaatselijk bestuur en de lokale huishouding en het functioneren van de of-
ficieren, regenten en secretarissen. Daarover heeft zij al een en andermaal klachten van 
officieren en secretarissen vernomen.

Na een intern bureauonderzoek van de thesaurier-generaal besluit de Raad in te stem-
men met het met Van Beverwijk gesloten akkoord. De Kamer krijgt de opdracht dit on-
verwijld en met voorrang van de belangen van de gemeente uit te voeren. Verder dient 
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zij zo spoedig mogelijk een overzicht van de bedragen, die Van Beverwijk aan de ge-
meente schuldig zou zijn bij hem in te leveren met een voorstel hoe die gelden het bes-
te kunnen worden gebruikt. Ten slotte vraagt de Raad de Advocaat- fiscaal bij de Raad 
van Brabant om advies over de strafwaardigheid van Van Beverwijk.1761 Ten slotte fiat-
teert hij het voorstel om het oude dorpsreglement te vernieuwen. Over de algemene op-
zet daarvan heeft hij nog de nodige aarzeling, reden waarom hij de Kamer verzoekt een 
“kort plan van de verdeelingen en schikkingen” met een opsomming per onderdeel van 
de relevante resoluties van zowel de Staten Generaal als de Raad van State in te zenden.  

De Leen- en Tolkamer peilt hierop eerst bij het plaatselijk bestuur op welke punten het 
reglement zou behoren te worden aangepast. De griffier van de Kamer, Jan Cornelis van 
Heurn, kenner van de voor de Meierij geldende Haagse regelgeving bij uitstek, acht de 
daartoe ingediende voorstellen volstrekt onvoldoende. Ook ziet hij weinig heil in een 
opgelapt reglement. Hij sorteert relevante Haagse regelgeving en ontwerpt een nieuwe 
tekst. Hij streeft daarbij naar volledigheid van de gewenste inhoud, te weten alles wat tot 
de lokale huishouding behoort, onderbouwd met de vigerende regelgeving van de Staten 
Generaal, Raad van State en Raad van Brabant. De Raad van State wordt daardoor zijns 
inziens ontslagen van de taak om het reglement na vaststelling te moeten interpreteren 
of alsnog aan te vullen. Hij kent slechts één beperking: die besluiten moeten wel bij de 
Kamer bekend zijn.  Op het tweede deel van de opdracht van de Raad van State (een 
plan van aanpak voor een algemeen reglement) komt hij niet terug. Mede hierdoor ver-
valt dit aspect als afzonderlijk onderdeel van de procedure. De dagelijkse rechtspraktijk 
vindt hierop later (zie hierna) een ander antwoord.

Medio december 1766 rondt de Kamer het concept af en zendt dit naar de Raad van 
State. Een drietal daartoe benoemde rapporteurs laten de plenaire Raad begin maart 
1767 weten, dat zij, behoudens één, met alle voorstellen van de Kamer kunnen instem-
men. Die uitzondering betreft de vrijwel integrale overname van het zogenaamde Mars-
reglement in het ontwerp.1762 Zij willen dit beperken tot slechts een verwijzing naar dat 
reglement, in welke zin zij de desbetreffende bepaling, artikel 77, ook daartoe hebben 
ingekort. De Raad stemt met hun bewerking in, stelt vervolgens het reglement vast, re-
gistreert het in zijn eigen administratie en zendt kopieën ervan aan de regenten van de 
drie dorpen alsmede aan de Leen- en Tolkamer.  

Het reglement telt in totaal 83 doorgaans omvangrijke, soms zeer omvangrijke arti-
kelen. Alle zaken, die voor een dorpsbestuur opportuun zijn, komen  in een uitgeba-
lanceerde volgorde aan de orde, terwijl elk artikel waar nodig, nuttig en relevant met 
een referte aan dan geldende Haagse regelgeving wordt verantwoord. Als zodanig biedt 

1761  Op de rechtstreeks tegen Van Beverwijk gerichte acties wordt hier niet verder ingegaan.
1762  Zie over het Marsreglement 9.2.7.2.
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het perspectief en inzicht in wat in de loop der jaren per afzonderlijke besluiten van de 
Haagse overheid aan besluitvorming voor het functioneren van het plaatselijk bestuur 
tot stand is gekomen.  Daarnaast is het reglement ook typisch geënt op de situatie in de 
drie betrokken dorpen, omdat in een aantal  artikelen ook wordt verwezen naar beslui-
ten van hogerhand, waaronder verschillende remarques van de Leen- en Tolkamer zelf, 
betreffende  specifiek lokale financiële situaties. In totaal bevat het reglement meer dan 
honderd referenties aan externe regelgeving. In feite is dat aantal groter, omdat diverse 
malen in verschillende artikelen naar hetzelfde externe besluit wordt verwezen.  

Het reglement ondergaat op initiatief van de Leen- en Tolkamer eind april 1768 nog een 
wijziging. De crux hiervan is een abuis in een aangehaalde resolutie van de Raad van 
State. De door de Kamer voorgestelde correctie heeft de instemming van de Raad. 1763

Zoals al gezegd, gaat de Leen- en Tolkamer in haar voorstel over een nieuw reglement 
niet meer in op haar oorspronkelijke denkbeeld voor een algemeen reglement. Ook de 
Raad van State rakelt dit punt niet meer op. Formeel heeft het ontwerp daarom enkel de 
status van alleen voor de drie betrokken dorpen te zijn ontworpen en vastgesteld. Toch 
maakt het reglement door zijn handzame opzet school en verkrijgt het in de praktijk de 
functie van een model-reglement of handboek voor geldend plaatselijk bestuursrecht.1764 

Het reglement wordt in 1767 in druk uitgegeven door de Bossche boekdrukker V.A. 
Vieweg. Een jaar later, 1768, verschijnt al een tweede druk, nu bij de Bossche boekdruk-
kers Jacobus en Hendrik Palier. Hierin is ook de gecorrigeerde tekst van artikel 58 opge-
nomen. Bij dezelfde uitgevers verschijnt in 1775 ook nog een derde, ongewijzigde druk. 
Verdere verspreiding in druk ondergaat het reglement in 1768 als het op basis van de 
tweede afzonderlijke druk ook wordt gepubliceerd in het derde deel van de Nieuwe Ne-
derlandsche Jaerboeken. Het nut van deze uitgave wordt daarbij vooral gemotiveerd met 
de meerwaarde van het reglement als algemeen ‘handboek’. 

Eersel, Duizel en Steensel 1767, waarbij nadrukkelijk Eersel, Duizel en Steensel 1662 wordt 
ingetrokken, is het eerste door de Haagse overheid sedert Tilburg 1732, dus na 35 jaar, 
vastgestelde dorpsreglement. Tevens is dit het laatste dat deze overheid zal vaststellen. 

Het wortelt qua herkomst in een tweetal bronnen. In de eerste plaats bevat het, zo-
als gezegd, een groot aantal  referenties aan Haagse regelgeving.1765 Daarnaast blijkt uit 
tekstvergelijking, dat de tekst van een groot aantal bepalingen teruggaat dan wel steunt 

1763  Genese 9.2.7; tekst reglement 10.2.7.
1764  Zie hiervoor 4.13.8.
1765  Zie voor een overzicht van deze regelgeving 5.3.6.2.
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op Tilburg 1732. In enkele gevallen is die overeenkomst slechts in afgeleide vorm (naar 
thema of strekking) herkenbaar aanwezig, in nogal wat gevallen betreft het daarentegen 
summiere, soms uitgebreide woordelijke ontleningen aan bepalingen van dat reglement. 
Na 35 jaar zegt dat in ieder geval iets over de duurzaamheid van de opzet van Tilburg 
1732. De bestuurlijke actualiteit in Eersel c.a. 1767 wordt bereikt door de reeds genoemde 
verwijzingen naar vooral sedert 1732 nieuwe of bijgestelde Haagse regelgeving. Ook die 
actualiteit blijkt echter een momentopname. In de tweede druk van 1768 is een appen-
dix opgenomen met een viertal nieuwe resoluties ter aanvulling van resoluties, waaraan 
in het reglement zelf wordt gerefereerd.1766

Tabel 8.37

Artikelsgewijze vergelijking van Eersel, Duizel en Steensel 1767 met Tilburg 1732 

Legenda: LTK = Leen- en Tolkamer; RvSt = Raad van State; SG = Staten Generaal; RPR = Reglement op de politieke 

reformatie  

1766  In feite gaat het om drie resoluties, omdat de eerst aangehaalde reeds in het reglement zelf wordt be-
noemd. Zie hierover 10.2.7.

Eersel c.a. Tilburg
1767 1732

1 -
2 (1)
3 4

4 5
5 8

6 7

7 8

8 9

9 -

10 (6)
11 12

Onderwerp 
 
samenstelling schepenbank; aanstelling schepenen; incompatibilitei-

ten met andere functies; herkomst schepenen 
jaarlijkse verandering schepenbank  
voorziening bij vooroverlijden schepen  
exclusieve bevoegdheden schout en schepenen: justitie en dagelijkse 

politie  
stemrecht kwartierschout; staken van stemmen  
14-daagse rechtszittingen in raadhuis; publieke aankondiging daar-

van; presentieplicht schepenen   
schout opent de vergadering in naam SG; indien partij, woont hij 

beraadslaging over strafoplegging niet bij  
onderhouden Caroline Ordonnantie 1530 en Albertine Reformatie 

1599  
volgorde behandeling rechts- en bestuurlijke zaken; processen en 

vonniswijzing alleen alleen in raadhuis   
benoeming rekenmeesters en zetters; idem borgemeesters en collec-

teurs ver schillende landsbelastingen; rooster aftreden rekenmees-
ters en zetters  

alle bijeenkomsten in raadhuis 
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12 -
13 23, 12
14 22
15 25

16 66, 67, 69-71
17 27, 22
18 -

19 -
20 65
21 37, 24

22 -
 
23 -
 
24 39, 40, 34
25 20

26 -
27 14
28 -
29 (34)
30 -
31 41

32 42

33 -
34 -

35 43
36 19
37 14, 17, 18, 47
38 26

39 45
40 -
41 45
42 -

43 46
44 -

bewaring lopende en oude archieven 
bevoegdheid bijeenroepen vergaderingen 
aangaan nieuwe leningen en processen; verkoop nieuwe erven  
aanbesteding nieuwe openbare werken en reparaties ervan 
traktement schout, schepenen, secretaris, vorsters en schoolmeesters 

(bestuurlijke werkzaamheden) 
Meierij- en kwartiervergaderingen; bezendingen naar elders  
deputatie verpachting gemene middelen; vergoeding 
geen bezendingen in zaken die schriftelijk resp. moeten worden af-

gedaan  
toegestane verteringen ten laste van de dorpen 
aanbesteding incasso landsbelastingen; wat bij niet aanbesteding  
aanbesteding lans- en dorpsbelastingen aan een persoon; voorwaar-

den en voorzieningen
verbod schout, stadhouder, schepenen, secretaris, klerk, schoolmees-

ter en vorster tot  incasso lands- en dorpsbelastingen  
secretaris stelt binnen gestelde termijnen collectboeken aan borge-

meesters en collecteurs ter hand; inrichting van die boeken  
borgemeester beheren geïnde dorpsbelastingen en geleend kapitaal  
termijnbetaling van reële en personele aanslagen; gerechtelijke invor-

dering  
secretaris stelt borgemeesters overzicht met vaste betalingen ter hand
voorzieningen bij onwil secretaris tot uitreiking collectboeken  
begroting personele aanslagen aan begin ieder jaar 
terugbetaling bij alsnog door RvSt toegestane belastingvermindering
collecteurs moeten incasso volledig uitvoeren  
incasso belastingschuld na vooraf tweemaal manen; zitdagen voor 

incasso  
vóór uitwinning belastingschuld overzicht debiteuren bespreken met 

regenten  
vergoeding schout, regenten en secretaris bij uitwinning goederen   
benoemde borgemeesters en collecteurs drie jaar van incassoverplich-

ting vrijgesteld 
prioritering betalingen door borgemeesters 
procedure afgifte betaalopdrachten en wijze van uitvoering  
vergoeding borgemeesters   
inleveren door borgemeester en collecteurs van verantwoording in-

casso en beheer gelden; secretaris ontwerpt rekening; verplichte 
aantekeningen in het recepisboek  

voorzieningen bij nalatigheid collecteur of borgemeester  
inrichten rekeningen volgens modellen RvSt (1724/1753)   
verplichte aantekening op de rekening  
verantwoording inkomsten rekeningen synchroon met collectboe-

ken resp. conform overige inkomsten  
verantwoording personele omslagen in de rekening  
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45 49

46 16
47 51

48 50
49 44 
50 -
51 52
52 -

53 53

54 53
55 54
56 55
57* 56
58 57
59 -

60 -

61 -

62 -

63 -

64 58
65 -

66 -

67  59
68 60
69 61

70 62
71 -

72 -

73 32

74 -

verantwoording rentebetalingen in de rekening  
betalingen volledig, niet in gedeelten in rekening opnemen; geen 

verrekening  
rekening opstellen naar het model van die van het jaar daarvoor  
één rekening per soort incasso; alle rekening tezamen in één band 

opgenomen  
overbrenging rekeningen ter controle LTK   
borgemeestersrekeningen voortaan per kalenderjaar  
procedure afhoren en sluiten rekeningen  
plaats afhoren en sluiten rekeningen  
verplichte aantekeningen over de voorbereiding afdoening rekenin-

gen  
verplichte aantekeningen betreffende controle in rekeningen opge-

nomen inkomsten en uitgaven  
afdoening remarques LTK op de ontwerp rekening  
terugbetaling in rekening geroyeerde posten  
positief saldo slot rekening   
negatief saldo slot rekening  
verbod op het doen van narekeningen  
rendant ontvangt van secretaris een volledig afschrift van zijn geslo-

ten rekening  
bewaring originele rekening met bijlagen in raadhuis; raadpleging 

door verstrekken van informatie aan derden  
acht jaarlijkse vernieuwing van het kohier der verpondingen en be-

den  
vergoeding secretaris bij vernieuwing kohieren; verplichte informa-

tieverstrekking  
registratie en publiceren regelgeving hoge overheid, betaling porto- 

en drukkosten 
secretaris houdt domicilie in Eersel, zitdagen in Duizel en Steensel  
presentieplicht secretaris bij alle bestuursvergaderingen, maken van 

notulen  
vertrekkende personen (uitgezonderd jonge personen) zonder ont-

lastbrief  
inkomende, niet tot f 200 gegoede personen zonder ontlastbrief  
geen verhuur woonruimte aan personen zonder ontlastbrief  
nakomen RPR 1660 en andere genoemde resoluties; jaarlijkse publi-

catie Echtreglement (1656)  
salaris secretaris (als gerechtsfunctionaris) 
vaststellen brandreglement, brandpreventie, nachtroeper, schadever-

goeding bij brand  
regenten en secretaris zijn deurwaarders bij hun ambtsuitoefening 

behulpzaam  
absoluut verbod pacht houtschat schout, secretaris en vorster; relatief 

voor schepenen  
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8.9 Slotbeschouwing en conclusies
In dit hoofdstuk is nagegaan of er tussen de verschillende opeenvolgende dorpsregle-
menten uit de in deze studie besproken periode enigerlei overeenkomst in herkomst is 
te onderkennen en zo ja, in welke mate. Het antwoord op die vraag is relatief eendui-
dig: er blijkt over die gehele periode een variabele en, enkele uitzonderingen daargela-
ten, doorlopende samenhang tussen deze reglementen te bestaan. In aansluiting op de 
bespreking van de afzonderlijke reglementen worden ter afsluiting, deels in een samen-
vattende terugblik, de relevante verbindende aspecten betreffende die samenhang en fi-
liatie nog eens in meer algemene zin geschetst. Omdat het constateren op onderlinge 
verbinding een constateren is op basis van (eind)resultaat, namelijk de tekst van de re-
glementen, zelf, wordt ook bezien, hoe dat resultaat voor wat betreft de filiatie tot stand 
heeft kunnen komen.

De ‘succes’-formule, die de basis vormt voor de plaatselijke reglementering, is zonder 
twijfel de omstandigheid, dat de hoge overheid in de gehele periode van het onder-
zoek elke mogelijkheid tot en kans op een ‘centraal’ reglement voor de Meierij, soms 
zelfs bewust, heeft laten liggen.1767 In feite heeft die overheid door deze duurzame stel-
lingname de ontwikkeling, die wel heeft plaats gehad, indirect gefaciliteerd. Dat wordt 
nog versterkt door het feit, dat diezelfde overheid in het kader van de beslechting van 
plaatselijke controverses een en andermaal niet alleen de invoering van een lokaal regle-
ment bepleit, maar zo’n reglement ook daadwerkelijk laat ontwerpen om het vervolgens 
zelf vast te stellen. Al met al kan dus worden vastgesteld, dat de betrokkenheid van de 
Haagse overheid bij de genese van de plaatselijke dorpsreglementen zowel indirect als 
direct als actief faciliterend kan worden aangemerkt. Het is voor haar ook een veilige po-
sitie: ondanks alle overeenkomsten in de organisatie en samenstelling van de plaatselij-

1767  Zie daartoe 4.13.

75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -

82 74

83 75

geen rekest regenten aan hoge overheid zonder voorafgaand besluit
vergoeding kosten predikantsberoeping  
toepassing Marsreglement  
onderhouden Pootreglement (1696/1714) en Pootkaart 1764   
kosten reparatie en renovatie van de toren  
voorzieningen bij overlijden schout en secretaris  
voorzieningen bij overlijden notaris  
registratie, drukken, verspreiden en jaarlijkse publicatie reglement, 

alsmede bewaring origineel     
voorbehoud autoriteit hoge overheid t.a.v. interpretatie en wijziging; 

intrekking
   Eersel c.a. 1662     
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ke besturen en de taakstelling van de daarbinnen opererende actoren is in de dagelijkse 
praktijk het beeld van dat lokaal bestuur een patchwork, met vaak eigen interne gezags-
verhoudingen op basis van verkregen of bevochten voorrechten, waarop slechts het ada-
gium ‘eenheid in verscheidenheid’ van toepassing is. Ook het grote aantal heerlijkheden 
met hun eigen gezagsstructuur is daarbij een factor van betekenis. Omdat er steeds een 
concrete en tamelijk substantiële  aanleiding nodig is voor de wording van een regle-
ment, is een van de gevolgen, dat over de gehele periode en linie bezien slechts voor een 
derde van alle plaatsen in de Meierij één of meer reglementen tot stand komen. 

Bindende factoren
Als gevolg van de decentrale opstelling van de hoge overheid is de stimulans in de ont-
wikkeling van de dorpsreglementen dus steevast een plaatselijke stimulans; zonder plaat-
selijke aanleiding komt geen reglement van de grond. Elk reglement heeft daarom een 
direct of indirect uniek te noemen wordingsgeschiedenis. Dat heet ‘direct’ als het con-
crete initiatief tot die wording rechtstreeks tot een of meer actoren uit een plaats is te 
herleiden, ‘indirect’ als zo’n initiatief in het kader van de beslechting van een plaatselijke 
controverse van een andere, doorgaans hogere autoriteit (plaatselijke heer, Staten Gene-
raal, Raad van State) uitgaat. 

Op grond hiervan kan een eerste gemeenschappelijk kenmerk in de totstandkoming 
van de reglementen worden geduid: er is steeds een specifieke aanleiding, die tot een re-
glement leidt.

Een tweede gemeenschappelijk kenmerk is te herleiden uit de sociale en geografische 
omgeving, waarbinnen de spanningen en controverses zich voordoen. Die omgeving 
bestaat uit relatief kleine rechtskringen, de plaatselijke gemeenschappen met een eigen 
bestuur. Hoezeer die spanningen en controverses qua procedure en inhoud van plaats 
tot plaats ook een eigen dynamiek hebben, creëert dat mede door hun relatief beperkte 
en daardoor overzienbare omvang min of meer geijkte en daardoor vergelijkbare oplos-
singsmogelijkheden. 

Een derde daaraan te relateren gemeenschappelijk kenmerk is, dat die aanleiding vrijwel 
steevast een controverse tussen bestuurders en bestuurden over de kwaliteit van het loka-
le bestuur is, meer in het bijzonder over het beheer van de daarmee gemoeide financiën. 
De wens naar (meer) inspraak en medezeggenschap is dan vaak onderdeel van de ver-
langens van de oppositie jegens het bestuur. De oorzaken van de onvrede en controverse 
zijn voor elke gemeenschap uniek, maar niettemin onderling vergelijkbaar. Regelmatig 
terugkomend zijn gevoelens van onbalans over de mate waarin plaatselijke belastingen 
over de verschillende bevolkingsgroepen worden omgeslagen. Het zijn dan vooral de 
(buiten)geërfden, die zich roeren. Ook speelt de ‘nieuwe politiek’, zoals vastgelegd in het 
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Reglement op de politieke reformatie (1660) met haar voorkeur voor de benoeming van 
schepenen van gereformeerde signatuur in katholieke gemeenschappen soms een rol, ze-
ker als die schepenen zich anders opstellen dan die gemeenschap gewend is of verwacht. 
Ook hier is de verklaring voor die vergelijkbaarheid, dat het uiteindelijk steeds om de-
zelfde inhoudelijke thema’s en aspecten gaat.

Een vierde kenmerk is het al bestaande bestuursrecht (met inbegrip van de heersende 
gewoontes). Voor alle plaatselijke rechtskringen is de omvang van het bestuurlijk han-
delen vergelijkbaar te noemen, alle plaatselijke verschillen in herkomst en concrete uit-
werking ten spijt. Recht en gewoonte scheppen als het ware een vast kader, waarbinnen 
voor de spanningen en controverses naar een oplossing kan worden gezocht. Die oplos-
singen respecteren in principe doorgaans dat bestaande kader, maar kunnen daarop wel 
bijstellend of aanvullend zijn. 

Samengevat kan worden gesteld, dat de grondslag van de genese van de dorpsreglemen-
ten zich van plaats tot plaats aan de hand van steeds een specifieke aanleiding ontwik-
kelt, maar zich tevens op basis van vergelijkbare spanningen en controverses binnen 
vergelijkbare rechtskringen met een vast onderling vergelijkbaar kader van bestuursrecht 
afspeelt. Deze kenmerken kanaliseren tezamen als het ware de wording en de ontwik-
keling van ‘het’ reglement. Vanwege hun repeterend karakter zijn het vaste en daarmee 
absolute kenmerken, waarbinnen de genese van een reglement kan plaats hebben. Als 
aanvullend aspect kan daarbij nog worden benoemd, dat invloed van buitenaf, in het 
bijzonder de evolutie van de Haagse regelgeving voor de betrokken plaatsen, als het ware 
wordt geabsorbeerd en zelfs op den duur de overhand krijgt.1768 . 

Vanuit deze kanaliserende context bezien, ligt, ondanks ieders eigen uniciteit, de ver-
klaring voor de hand voor de inhoudelijke gelijkenis, die in de reglementen besloten 
ligt. Die gelijkenis gaat verder dan alleen de inhoud door uit te groeien naar onderlinge 
verwantschap en filiatie, waarbij vastgestelde reglementen ken- of inspiratiebron voor 
nieuwe vormen. 

Dit alles wordt gedragen door een (rechts)besef, dat voor de oplossing van gelijksoor-
tige problemen ter plaatse de vorm van een meeromvattend instrument dat reglement 
wordt genoemd een probaat en adequaat middel is. Dit abstracte besef kan als een vorm 
van cohesie tussen alle uiteindelijk vast te stellen reglementen worden geduid. Gezien 
de grote diversiteit van degenen, die in de verschillende procedures het eerste initiatief 
tot de wording van een regeling nemen1769, is dat instrumentele besef alom en duurzaam 
aanwezig. 

1768  Zie hierover 4.13.8 en 5.3.6.2.
1769  Zie over die diversiteit Overzicht 4.6.
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De praktische uitwerking  
In het algemeen kan dus worden gezegd, dat de inhoudelijke gelijkenis tussen reglemen-
ten voortkomt uit het binnen de bovenstaande context vastgelegde bestuurlijke bereik 
ervan. Dit leidt bijna als vanzelf tot filiatie, omdat het wiel niet (meer) steeds opnieuw 
behoeft te worden uitgevonden, maar bestaande wielen in maatwerk aan een nieuwe si-
tuatie kunnen worden aangepast.

Gelijkenis is op zich een aspect, dat van meet af aan de hand van de aard, lees: de in-
houdelijke strekking van de reglementen is te constateren. Samenhang en filiatie zijn 
daarvan wel een gevolg, maar vloeien niet als vanzelf uit die aard voort. Dat vergt een 
actieve ingreep van de opsteller(s) van een reglement, die de beslissing nemen dat regle-
ment naar het model of het voorbeeld van een of meer andere vorm te geven. Het is een  
element dat als het ware in de ontwikkeling ingroeit, maar, eenmaal ingegroeid, daarvan 
een wezenlijk onderdeel gaat vormen. 

In deze studie wordt een zestal periodes in die ontwikkeling onderscheiden. In het eerste 
tijdvak, de tijd van vóór 1648, is sprake van enigerlei vorm van reglementering van aspec-
ten van het plaatselijk openbaar bestuur. Tussen de drie in deze studie onderkende geval-
len bestaat echter geen enkele verbinding. Het oudste reglement is het resultaat van een 
ingreep op verzoek van een aantal ingezetenen van een commissie uit de Brusselse Raad 
van Brabant (Oisterwijk 1609). De andere twee gevallen betreffen beide heerlijkheden 
(Hilvarenbeek 1627, Boxtel 1634). Bij deze reglementen is ogenschijnlijk de plaatselijke 
heer niet betrokken. Een ander  gezamenlijk kenmerk is, dat bij de formele vaststelling 
ook de Brusselse Raad van Brabant wordt ingeschakeld. Er is tussen deze reglementen 
geen inhoudelijk samenhang in termen van filiatie te zien. De enige samenhang, die zij 
tonen, is dat in de periode de reglementsvorm voor de regeling van plaatselijke bestuur-
lijke zaken wordt ingezet en deze vorm van regelgeving voor dit doel dus gebruikelijk, of 
genuanceerder: niet ongebruikelijk mag worden genoemd. 

Voor de periode 1649 - 1658, waarin vijf reglementen tot stand worden gebracht, geldt 
voor een meerderheid hetzelfde. Loon op Zand 1655 (door de plaatselijke heer) en Oir-
schot 1654 (door de Staten Generaal) wordt ieder vanuit een eigen achtergrond vastge-
steld. Hilvarenbeek 1649 en 1657 zijn beide een onverkorte bevestiging van Hilvarenbeek 
1627 door onderscheidenlijk de Haagse Raad van Brabant en de Staten Generaal. Boxtel 
1657 wordt door de plaatselijke heer vastgesteld. Een eerste vorm van filiatie doet even-
wel zijn intrede bij de vaststelling door de plaatselijke heer van het nadien door de Raad 
van Brabant vastgestelde Moergestel 1658. Dat reglement leunt op nogal wat bepalingen 
uit Boxtel 1657 en bevat ook elementen uit Hilvarenbeek 1657. 

Rond de jaren zestig van de zeventiende eeuw vindt er een omslag plaats. Met uitzon-
dering van Oisterwijk 1609 zijn tot dusverre nog steeds alle reglementen voor alleen heer-
lijkheden tot stand gekomen (waarbij overigens niet altijd een  gezagsuitoefening door 
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een plaatselijke heer aan de orde is). Dat verandert in genoemde jaren als het instrument 
van de reglementering van plaatselijke bestuurlijke aangelegenheden rechtstreeks door 
particuliere belanghebbenden gaat worden benut om hun belangen te verzekeren. Dit 
gebeurt in het bijzonder in het tijdvak 1659 - 1660, waarna deze tendens zich in de daar-
opvolgende jaren (1661-1671) in breder verband bestendigt. In Erp 1659 wordt mogelijk, 
in Sint Oedenrode 1660 en Breugel 1660 zeker die greep naar de macht door met name de 
geërfden tot uitdrukking gebracht. De twee laatste reglementen hangen qua inhoude-
lijke opbouw en wijze van formuleren ten nauwste samen. Het krachtige initiatief, dat 
in beide reglementen ligt besloten, stimuleert andere tot navolging. Als eerste geldt dit 
Hilvarenbeek 1661, dat met zijn 45 artikelen naast eigen regels met zo’n 25 bepalingen op 
Sint Oedenrode 1660 is terug te voeren. Opvolgende reglementen laten vervolgens zien, 
dat  Hilvarenbeek 1661 het nieuwe voorbeeld wordt. Ook wordt dit stokje doorgegeven. 
Na vaststelling van Oirschot 1662, opgevolgd door II 1664 en van vooral Eersel, Duizel en 
Steensel 1662 zijn ook deze, soms ook naast andere als Schijndel 1662 en Bergeijk 1663, re-
gelmatig vaste oriëntatiepunten voor de meeste nog volgende nieuwe reglementen, zo’n 
tien in getal, uit deze periode. Hetzelfde kan gezegd worden over het concept-reglement 
Deurne 1662 (in twee opeenvolgende versies), dat door een plaatselijke oppositie op ba-
sis van een externe oriëntatie wordt uitgewerkt en door de raad en rentmeester-generaal 
wordt bewerkt, maar nimmer als reglement zal worden vastgesteld. Uitzonderingen op 
deze ontwikkeling vormen Boxtel 1661 en 1665 (die zich qua herkomst alleen op Boxtel 
1657 richten), Waalwijk 1663 (dat in twee versies van verschillende herkomst volgens een 
eigen traject tot stand komt) en Breugel 1668 (dat als buitenbeentje mag gelden); deze 
komen alle zonder de inspiratie van externe reglementen tot stand. 

Hoewel de daaropvolgende periode (1672 - 1698) als een intermezzo kan worden aange-
merkt, blijft het aspect van de filiatie aanwijsbaar aanwezig. Wel is die minder eendui-
dig dan in de voorafgaande periode van de eerste, snelle expansie. Drunen 1679 is geheel 
gebaseerd op plaatselijke regelgevende noodzaak. Ook Loon op Zand 1685 en 1686 richt 
zich enkel op vernieuwing van Loon op Zand 1655 en een aanvulling op basis van geble-
ken noodzaak tot aanvulling. Deze geven vanuit hun redactie in ieder geval geen enkele 
aanleiding om te veronderstellen dat bij die aanvulling andere reglementen tot voor-
beeld hebben gediend. Waalwijk 1681 oriënteert zich op aspecten van Hoogeloon 1663 en 
Oirschot II/1664. Daarnaast is dit het enige reglement voor een plaats in de Meierij dat 
zich op elementen van een reglement van buiten die regio, dat van Oud- en Nieuw Gas-
tel 1675, richt. Het opvolgende Waalwijk 1682 maakt daaraan resoluut een eind door zich 
volledig te bekennen tot enkel het tweede Waalwijk 1663. Heesch 1691 richt zich goed-
deels op Veghel 1662. Boxtel 1692 beoogt aan de hand van actuele kwesties alleen een 
aanvulling op het reeds vigerende reglement, waarbij geen aansluiting op andere wordt 
gezocht. 
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Eenzelfde divers beeld kan worden geconstateerd bij de gevallen, waarbij wel de vast-
stelling van een reglement wordt beoogd, maar waarbij het daartoe uiteindelijke niet 
is gekomen. Het ontwerp Tilburg 1723 adopteert elementen uit Oirschot 1662. Het wel 
plaatselijk vastgestelde, maar niet ter goedkeuring aan de Staten Generaal aangeboden 
Berlicum 1689 richt zich bijna volledig op Sint Oedenrode 1660. Het concept Nuland 1693 
van de lokale heer is geheel geënt op de door hem geconstateerde tekortkomingen in het 
plaatselijk bestuur en laat in dat verband een geheel eigen signatuur zien. Hetzelfde geldt 
voor het ontwerp Oisterwijk 1693 uit het kantoor van de Bossche hoog- en laagschout; dat 
zoekt zijn ijkpunten enkel bij de plaatselijke problemen waarop het een antwoord pro-
beert te zoeken. Niettemin zou het, getuige het verzoek vanuit Valkenswaard in datzelf-
de jaar om een gelijksoortig reglement, bij inwilliging (enige) school buiten Oisterwijk 
hebben kunnen maken, quod autem non.

De volgende periode (1699-1732, met een uitloop naar 1744) kan wat betreft filiatie tus-
sen reglementen stabieler worden genoemd. De entree ligt bij Hilvarenbeek 1699/1700, dat 
op veel van Hilvarenbeek 1661 teruggaat en ook elementen van Oirschot 1662 respectieve-
lijk II/1664 bevat. Oss 1700 is geïnspireerd door het nieuwe reglement voor Hilvarenbeek 
en wordt op zijn beurt kenbron voor het concept gebleven Berlicum 1701 en Haaren 1703. 

In het concept gebleven Kessel van omstreeks 1705 krijgt Haaren 1703 een eerste vrijwel 
volledige opvolger. Ook geeft Haaren 1703 aspecten van zijn inhoud door aan Moergestel 
1713, dat zich overigens verder op Moergestel 1658 en nieuwe verlangens baseert. Moerge-
stel 1713 laat zich hierna herkennen in Oisterwijk 1721, dat echter ook leunt op een aantal 
bepalingen van Oirschot 1662 of II 1664. Het voor Tilburg in 1723 ontwikkelde concept-
reglement laat een substantiële preoccupatie zien met het voortgaande concept 1688 voor 
deze plaats. Niettemin mag een (thematische) focus op Moergestel 1713, Oisterwijk 1721 
of beide worden vermoed. Voor wat betreft de laatste geldt zo’n thematische oriëntatie 
globaal ook voor Bladel 1724 en, in alle voorzichtigheid gesteld, in iets sterkere mate voor 
Nieuwkuijk 1726.

In Tilburg 1732 zijn naast een plaatselijk voorstel en verschillende besluiten van de 
Haagse overheid ook Moergestel 1713 en Oisterwijk 1721 herkenbaar aanwezig. Dit tijdvak 
kan worden afgesloten met een verzoek uit Reusel aan de Staten Generaal (1744) om Bla-
del 1724 ook voor die plaats uit te vaardigen. Omdat dit verzoek door de aanvragers zelf 
nadien wordt gefrustreerd, treedt dat reglement uiteindelijk niet buiten de oorspronke-
lijke geografische grens van Bladel zelf. 

In het algemeen kan worden vastgesteld, dat in deze periode bij de meeste reglemen-
ten of pogingen daartoe een gerichtheid op eerder vastgestelde reglementen bestaat, 
waarbij veelal de steeds dan recente als eerste in aanmerking komen. Uitzondering hier-
op zijn Asten 1719, dat een vernieuwd vervolg op Asten 1666 is en Udenhout 1722, dat een 
nogal beperkte en daardoor afwijkende structuur heeft. 
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De laatste ten aanzien van de wording van nieuwe dorpsreglementen te onderscheiden 
periode omvat de jaren 1733 tot 1795.

Zoals elders betoogd, zou het tijdvak van de ontwikkeling van dorpsreglementen met 
de vaststelling van Tilburg 1732 als afgesloten kunnen worden beschouwd.1770 Bijzondere 
omstandigheden in Eersel, Steensel en Duizel leiden echter in 1767 alsnog tot een nieuw 
reglement voor deze drie dorpen. Kenmerkend voor dit reglement is de hoge mate van 
incorporatie van dan vigerende Haagse regelgeving en de logische onderlinge ordening 
daarvan. Als laatste in zijn soort heeft dit reglement zijn genen bij wijze van filiatie niet 
meer rechtstreeks aan andere reglementen kunnen doorgeven. Wel geniet het tot het 
einde van het tijdvak buiten de betrokken dorpen de nodige waardering voor zijn opzet, 
waarbij vigerende Haagse regelgeving in onderling logisch verband is gezet en waardoor 
het de praktische waarde van ‘handboek voor plaatselijk bestuur’ verwerft. In die zin 
waaieren zijn genen over de Meierij en zelfs daarbuiten uit.

Als enige en laatste omspant dit reglement de resterende periode van genoemd tijd-
vak. Niettemin grijpt de tekst ervan ook terug op de eerdere evolutie van het fenomeen. 
Naast typisch lokale zaken en de reeds genoemde Haagse regelgeving (die zorgen voor 
een fikse uitbreiding van de omvang van de verschillende bepalingen) leunt de formule-
ring van een groot aantal bepalingen op Tilburg 1732. 

De hierboven weergegeven duiding van de filiatie in de ontwikkeling van de dorpsregle-
menten laat zien, dat er bij de meeste reglementen enigerlei vorm van verwantschap met 
een of meer andere, reeds vastgestelde reglementen is aan te wijzen. Aan het einde van 
dit hoofdstuk is deze filiatie op hoofdlijnen in een doorlopend schema geschetst (Over-
zicht 8.6). 

Of er sprake is van filiatie, en zo ja welke, dient van geval tot geval te worden bezien. 
Zij is dus geen standaard, maar een fluctuerend gegeven, enerzijds omdat wel de meeste, 
maar niet alle reglementen in filiatie tot elkaar staan en anderzijds omdat de betrokken 
reglementen zich lang niet altijd in filiatie tot hetzelfde reglement verhouden. 

Bindende factoren  
Hierboven is de filiatie tussen de dorpsreglementen benaderd vanuit het eindresultaat, 
te weten de gerealiseerde  samenhang tussen een reglement met reeds een of meer eer-
der vastgestelde. Het tot stand brengen van zo’n inhoudelijke verbinding veronderstelt 
dus kennis van bestaande reglementen bij degenen, die in de keten van aanleiding tot, 
voorbereiding van en beslissing over een nieuw reglement het ontwerp daartoe concipi-

1770  Zie 3.3.10.8, 8.7.18 en 9.2.26 (onderdeel Tilburg 1732). De feitelijk doorloop tot 1745 heeft (zie ook 
9.3.11) slechts te maken met de procedure, die voortvloeit uit het verzoek uit Reusel over de adoptie van het 
oudere  Bladel 1724, ook al leidt dat uiteindelijk tot niets.
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eren. De meeste reglementen verschijnen niet afzonderlijk in druk. Slechts enkele, zo-
als Oirschot 1662, Oirschot 1664, Bergeijk 1663 en Hoogeloon 1663, worden in een bredere 
publicatie, zoals het Groot Plakkaatboek, opgenomen. Dit betekent, dat de kennis over 
bestaande reglementen zich op andere wijze moet hebben verspreid.  

Elders in deze studie is vastgesteld, dat het initiatief tot de wording van een reglement 
niet eenduidig bij steeds één actor ligt.1771 Even divers is het moment, waarop binnen de 
keten van de genese het eerste ontwerp op schrift wordt gesteld. Uit de in Deel II van 
deze studie opgenomen beschrijving van de wording van de verschillende reglementen 
blijkt, dat dat dan steeds tevens het moment is waarop een of meer andere reglementen 
ten voorbeeld worden genomen en dus filiatie ontstaat. De fase van het eerste ontwerp is 
dus bepalend voor het antwoord op de vraag wie die filiatie in het voorbereidingsproces 
heeft of hebben ingebracht.

In de gevallen, waarin ter plaatse een ontwerp wordt ontwikkeld, geschiedt een oriën-
tatie op voorbeelden  meestal stilzwijgend, een enkele keer wordt nadrukkelijk naar 
situaties of reglementen van elders verwezen. Stilzwijgend geschiedt dat, als bij de pre-
sentatie van het ontwerp dat ontwerp zonder verwijzing naar voorbeelden van elders 
wordt gepresenteerd en minder stilzwijgend als anoniem aan het voorbeeld van andere 
al vigerende reglementen in de Meierij wordt gerefereerd. In enkele gevallen is er meer 
duidelijkheid. Zo beroept het oppositionele ontwerp-Asten 1663 zich onder meer nadruk-
kelijk op achtereenvolgens Oirschot 1662, Boxtel 1661 en Sint Oedenrode 1660. De regeer-
ders van Berlicum leggen in 1701 een concept-reglement ter vaststelling aan de Staten 
Generaal voor zonder te vermelden, dat dit voor een substantieel deel aan Oss 1700 is 
ontleend. Deze verzwegen ontlening wordt door de heer van Berlicum aangegrepen om 
die relatie te duiden en zich daarover smalend uit te laten. 

Dit alles wijst er op, dat er tussen plaatsen informatie wordt gewisseld en gedeeld en 
dat daartoe dus ook bereidheid heeft bestaan. Het verzoek van de regenten van Reusel 
(1744) aan de Staten Generaal om Bladel 1724 ook voor het bestuur in eigen dorp vast 
te stellen is ongetwijfeld gebaseerd op kennis die binnen de dingbank, waartoe beide 
dorpen behoren, bij de betrokken schepenen of secretaris aanwezig is. Een gelijksoortig 
verzoek van de regenten van Valkenswaard (1693) om de hoog- en laagschout, zoals daar-
voor onlangs in Oisterwijk is geschied, een onderzoek naar de plaatselijke rekeningen te 
laten instellen en een ontwerp naar het voorbeeld van andere plaatsen in de Meierij re-
digeren, laat daarentegen migratie zien van kennis van het ene bestuur over bestuurlijke 
aangelegenheden elders waarbij de grenzen van het kwartier (Valkenswaard: Kempen-
land; Oisterwijk: Oisterwijk) worden overschreden. 

1771   Zie 4.10.3.
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Omdat er geen vaste overlegverbanden binnen de Meierij zijn, waar dit soort zaken 
formeel kunnen worden besproken, zal die uitwisseling vooral in de informele sfeer 
plaats hebben gehad. De vergaderingen van de afzonderlijke kwartieren en de geza-
menlijke Meierij-vergadering, ontmoetingsplek van plaatselijke regeerders bij uitstek1772, 
hebben, ondanks of wellicht juist dankzij hun geringe aantal per jaar en bij voorbaat 
beperkte delegaties, via de informele wandelgangen ongetwijfeld daaraan bijgedragen. 
Ook kunnen bestuurders uit verschillende plaatsen elkaar informeel hebben opgezocht. 
Van enkele gevallen is bekend, dat expertise van buitenaf wordt aangetrokken. De heer 
van Boxtel, die een reglement vaststelt, doet dat op basis van een door ingehuurde ad-
vocaten in samenwerking met regeerders ter plaatse voorbereid ontwerp (Boxtel 1657). 
Voor de inwoners en geërfden, die het middel van formele en informele bestuurlijke 
contacten missen, ligt dat gecompliceerder. Omdat zij in beginsel geen directe toegang 
tot de bestuurlijke kringen hebben, zijn hun mogelijkheden om met derden over we-
derzijdse plaatselijke aangelegenheden te spreken in beginsel beperkt tot contacten in 
het kader van wat sociale mobiliteit tussen de plaatsen kan worden genoemd, van fami-
liale of vriendschappelijke relaties tot ontmoetingen tijdens, bijvoorbeeld, een markt of 
herbergbezoek. Bij verzoeken om de vaststelling van een reglement zijn ook wel oud-
bestuurders betrokken, die dus nog vanuit hun voormalige functie kennis van zaken 
kunnen hebben. Niet uit te sluiten is, dat men in concrete procedures in de eigen plaats 
actief op zoek is gegaan naar voorbeelden van reglementen van elders. In verband met 
het kostenaspect daarvan, zal dat echter niet standaard aan de orde zijn geweest.

Overigens wordt niet in alle gevallen van een plaatselijk verzoek om een reglement 
een ontwerp daartoe bijgevoegd. Het concipiëren van een reglement wordt dan naar een 
hoger (beslis-)niveau getild, naar dat van de Staten Generaal of, in de meerderheid van 
de gevallen, de Raad van State. Ook komt het voor, dat de Raad van State bij de behan-
deling van een voorgelegde plaatselijke controverse meent, dat een reglement voor de 
toekomst een probate panacee is. In beide gevallen schakelt deze dan bijna steevast aan-
vankelijk de raad en rentmeester-generaal der domeinen en later, in de loop van de acht-
tiende eeuw, de Leen- en Tolkamer in met de opdracht om dat reglement te formuleren. 
Deze functionaris onderscheidenlijk instantie staan daardoor in feite als geen ander borg 
voor een zekere stabiliteit in de ontwikkeling van ‘het’ reglement, dit met inbegrip van 
een oriëntatie op reeds vastgestelde als hulpmiddel bij het formuleren van een nieuw. 
Omdat veel van de dorpsreglementen onder handbereik in het eigen kantoor zijn gere-
gistreerd, creëert die registratie een praktisch fundament voor deze advisering. Die ad-
vieswerkzaamheden strekken zich trouwens ook uit over de hen door de Raad van State 
om advies en commentaar voorgelegde ontwerp-reglementen, die de Raad rechtstreeks 
vanuit de plaatsen zelf ter vaststelling worden aangeboden. Mede omdat de Staten Ge-

1772  Zie nader 1.3.3.5 en 1.3.3.7.
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neraal en de Raad van State bijna per definitie de structuur van een ontwerp-reglement 
overnemen, vervullen zij niet alleen inhoudelijk, maar ook ten aanzien van de filiatie 
tussen de reglementen een sleutelrol: hun ‘eindklap’ op het reglement bezegelt niet al-
leen die inhoud, maar ook de daarin besloten filiatie. 
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Besluit

Voorwoord
Deze studie beoogt te voorzien in een niche van de kennis over de (rechts)ontwikkeling 
bij de organisatie en het functioneren van het lokale bestuur in de Meierij van ’s-Herto-
genbosch. Zij omvat drie delen. Het eerste deel is gewijd aan algemene contextuele (de 
eerste drie hoofdstukken), alsmede de gemeenschappelijke procesmatige en inhoude-
lijke kenmerken van de reglementen (de vijf volgende hoofdstukken). Het tweede deel 
verhaalt in een alfabetisch-lexicografische ordening van de betrokken plaatsen per plaats 
de ontstaansgeschiedenis van de desbetreffende reglementen. Deel III bevat, naast en-
kele andere teksten, de integrale tekst van die reglementen.  

In dit afsluitende onderdeel van deel 1 wordt in een doorlopend en synthetisch betoog op 
hoofdlijnen een overzicht gegeven van de belangrijkste bevindingen uit vooral dat deel. 
Na een duiding van de dorpsreglementen als rechtsfenomeen (1), komen achtereenvolgens 
aan de orde: de omgeving waarbinnen de reglementen tot stand komen (2-4), hun institu-
tionele en generieke aspecten (5), de verbinding met regelgeving van hoger hand (6), een 
analyse van gemeenschappelijke kenmerken (7) en hun onderlinge samenhang en filiatie 
(8-9)  Het wordt afgesloten met suggesties voor nader onderzoek (10) en een Nawoord.

1. Een blik op het object 
In deze studie staat het rechtsfenomeen ‘dorpsreglementen’ in de Meierij van ’s-Herto-
genbosch centraal. Het accent ligt daarbij op de periode 1648 tot 1795. De feitelijke ont-
wikkeling van dit soort reglementen laat echter al een prille start aan het begin van de 
zeventiende eeuw zien, terwijl deze reeds stokt in 1732 met nog slechts een opleving in 
1767 in de vorm van een nieuw reglement. Ontwikkelingen daarna hebben alleen be-
trekking op de toepassing of wijziging van reeds bestaande reglementen. 

De studie heeft niet alleen betrekking op de inhoudelijke aspecten van bedoelde regle-
menten, maar traceert ook de procesmatige gang van zaken met al dan niet vaste pro-
cedures bij hun genese. Er is voor deze dubbele invalshoek gekozen, omdat tot dusverre 
in de bestaande literatuur vooral sprake is van een statische beschrijving van organisato-
rische structuren, terwijl de interactieve bestuursrechtelijke processen tussen betrokken 
instituties en personen minder of zelfs nauwelijks aan bod komen.  
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Het type ‘reglement’ dat hier wordt besproken komt in de literatuur onder verschil-
lende benamingen voor. De meest voorkomende aanduidingen zijn die van bestuurs-
reglement, regeringsreglement of dorpsreglement. Op zich zijn al deze benamingen 
opportuun en dus verdedigbaar, mede omdat deze ook teruggaan op dan wel zijn afge-
leid van eigentijdse omschrijvingen. Niettemin wordt de voorkeur gegeven aan de term 
’dorpsreglement’ (of bij verkorting aan ‘reglement’), omdat deze aanduiding vanaf de 
tweede helft van de zeventiende eeuw ook als zelfstandig begrip in eigentijdse bronnen 
wordt gebruikt, hetgeen voor de andere aanduidingen niet het geval is. 

Dorpsreglementen beogen (nadere) orde te brengen met betrekking tot de organisatie en 
het inhoudelijke functioneren van het plaatselijk bestuur. Hun genese beweegt zich in 
de frontlinie van spanningen die tussen bestuurders en bestuurden (kunnen) ontstaan. 
Hoewel dit soort reglementen ook buiten de Meierij voorkomt, is een centraal kenmerk 
van de evolutie in de Meierij, dat deze evolutie zich in zowel procesmatig als inhoude-
lijk opzicht in hoge mate enkel binnen de eigen gewestelijke grenzen afspeelt.  Kwar-
tiers- en plaatselijke grenzen binnen dat district vormen daarvoor geen beletsel. Slechts 
in één geval is invloed van een vergelijkbaar reglement van buiten de Meierij aanwijsbaar 
(Waalwijk 1681). Wel geschiedt de totstandkoming steeds meer in interactie met en in 
ondergeschiktheid aan de kwantitatief toenemende Haagse regelgeving.

Binnen het proces van regelgeving, dat van hoog tot laag in reglementsvorm plaats heeft, 
vormen de  dorpsreglementen binnen de Meierij door hun homogene en door de bank 
genomen uniforme gerichtheid een afzonderlijke groep met een eigen dynamiek en be-
tekenis. Op hun beurt zijn de dorpsreglementen binnen hun eigen geldingsbereik on-
derdeel van het grotere geheel van de voor een specifieke plaats geldende regelgeving, die 
in het begrip ‘dorpswetgeving’ kan worden samengevat.  

De wording van de dorpsreglementen kan worden omschreven als een organisch on-
derdeel van de bestuurlijke ontwikkeling die in de vorm van regelgeving een (nadere) 
grondslag en inhoud geeft aan de bestuursorganisatie van en het bestuursbeleid voor een 
samenleving op het laagste staatkundige niveau, het dorp. De resultante van zo’n proces 
is een doorgaans samenhangend geheel van rechtsregels om dwingend binnen het ver-
band van de daarbij betrokkenen of belanghebbenden in acht te worden genomen. De 
samenhang binnen een reglement wordt overigens ook bepaald door de concrete aan-
leiding van de totstandkoming ervan. In die zin is een dorpsreglement doorgaans com-
plementair op reeds geldende dorpswetgeving. Dit aspect verschuift naar mate Haagse, 
niet voor één plaats geldende regelgeving haar invloed op de inhoud van een reglement 
manifesteert. 
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2. Een blik op de omgeving
De Meierij van ’s-Hertogenbosch is een besloten district, gelegen in het Noord-ooste-
lijke deel van het hertogdom Brabant, dat bij de Vrede van Münster onder het gezag 
van de Staten Generaal in Den Haag komt. Daaraan voorafgaande is er voor de Meierij 
een diffuus tijdvak van na de Staatse inname van ’s-Hertogenbosch (1629), waarin het 
Spaanse bewind zijn gezag nog probeert te handhaven en het Staatse dat zoekt te vesti-
gen. 

Vóór 1648 ligt het gezagscentrum voor de Meierij bij de hertogelijke instituties in Brus-
sel. Daarbij komt voor bestuurlijke aangelegenheden bij de lagere overheden vooral de 
Raad van Brabant in beeld. 

De periode onder de Staten Generaal duurt tot 1795. De Staten worden bijgestaan door 
de Raad van State, die zelf ook rechtstreeks beleidsvormende en uitvoerende maatrege-
len jegens de Meierij en de daarin gelegen plaatsen kan treffen. Samen met het hoogste 
rechtsprekende college, de Raad van Brabant, zijn deze instituties alle op het Binnenhof 
in Den Haag gevestigd. 

Kenmerkend voor de relatie tussen ‘Den Haag’ enerzijds en de Meierij en haar plaatsen 
anderzijds is, dat er binnen de Meierij geen overkoepelende vorm van eigen bestuur is. 
De hierna te bespreken Meierij- of Plattelandsvergadering noch de onderscheiden kwar-
tiervergaderingen hebben, ieder binnen eigen ressort, deze status kunnen verkrijgen.

De Staten Generaal en Raad van State specialiseren zich, vaak ook in samenwerking, 
op Meierijse aangelegenheden door eigen permanente of ad hoc commissies en bezen-
dingen. Het Officie fiscaal bij de Raad van Brabant laat zich ook bij gelegenheid ter 
plaatse informeren over zaken die bij hem aanhangig zijn. Op specifieke gebieden is een 
aantal Staatse functionarissen werkzaam, die, ieder op hun terrein, naast hun uitvoeren-
de werkzaamheden de ogen en oren van de Haagse instituties zijn. Van hen zijn te noe-
men de hoog- en laagschout van ’s-Hertogenbosch, de vier kwartierschouten, die tevens 
in de Statendorpen de functie van schout vervullen of door een plaatsvervanger laten 
vervullen, alsmede een aantal regionale belastingontvangers en rentmeesters.

Binnen dit middenkader, dat door middel van toepassing en advisering betrokken is 
bij de uitvoering van Haagse regelgeving bestaat enige verkokering. Functionarissen die 
respectievelijk door de Staten en de Raad worden aangesteld, zijn in die hoedanigheid 
doorgaans ook alleen adviseur van het benoemende orgaan. Toch is het mogelijk dat de 
opvatting van een adviseur van de Raad van State (getrapt) doordringt tot de Staten Ge-
neraal. Dat kan, bijvoorbeeld, als de Staten over een kwestie advies vragen aan de Raad 
van State, die zich op zijn beurt door de raad en rentmeester-generaal der Domeinen 
laat preadviseren en vervolgens dat preadvies onverkort als eigen standpunt aan de Sta-
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ten uitbrengt (hetgeen veelal het geval is) en de Staten die opvatting in hun besluitvor-
ming overnemen.  

Een bijzondere positie in dit ‘middenkader’ nemen de Raad en rentmeester generaal der 
Domeinen en de Leen- en Tolkamer in. Van oorsprong opgericht voor het beheer van en 
toezicht op de hertogelijke rechten en domeinen binnen de Meierij, verkrijgen deze in de 
Staatse periode ook andere taken. Deze betreffen vooral repressief en preventief toezicht 
op de lokale financiën. Naast hun advisering van de hoge overheid, kunnen zij in beperkte 
mate zelfstandige maatregelen jegens de lagere overheden treffen. Omdat het toezicht op 
de lokale financiën zowel de inning van plaatselijke belastingen als de uitgaven van loka-
le aangelegenheden betreft omspannen deze werkzaamheden in feite het gehele spectrum 
van het lokale zorggebied. Daardoor hebben deze rentmeester en Kamer op hun werkter-
rein weliswaar niet formeel, maar wel in de praktijk de status van ‘middenbestuur’ gekre-
gen, een functie die tot dusverre in de literatuur onderbelicht is gebleven. 

3. Een blik naar binnen
Naast de hoofdstad ’s-Hertogenbosch en haar vrijdom bestaat haar achterland uit het 
‘platteland’ van de  Meierij, met een onderverdeling in vier kwartieren, die van Kempen-
land, Maasland, Oisterwijk en Peelland.  

De Meierij telt ruim 100 afzonderlijke lokale entiteiten. Het verband binnen eenzelf-
de kwartier of op grotere schaal binnen de Meierij veronderstelt een zekere mate van 
lotsverbondenheid. Deze heeft gestalte gekregen in de vorm van in ieder kwartier een 
kwartiervergadering onder voorzitterschap van de kwartierschout en de Meierij- of Plat-
telandsvergadering onder leiding van de Hoog- en Laagschout van ’s-Hertogenbosch.  
De functie van beide vergaderingen blijft echter beperkt, evenals hun periodiciteit. 
Om deze redenen hebben zij zich niet tot een vertegenwoordigend lichaam in de volle 
breedte van het begrip ontwikkeld of kunnen ontwikkelen. Lotsverbondenheid wordt, 
bijvoorbeeld, wel gerealiseerd in gevallen waarin dorpsbesturen zich in doorgaans gele-
genheidscoalities met verzoeken tot ‘Den Haag’ wenden. Op dit niveau leiden gemeen-
schappelijke belangen en kostenverdeling tot verbinding en efficiency.

Achter het aantal van 100 verschuilt zich naar ‘soort’ bezien een diverse typologie. Zo 
zijn er steden, vrijheden, dorpen, vlekken en heerlijkheden. Deze aanduidingen zijn ie-
der voor zich niet uniek voor de (formele) identiteit van zo’n entiteit, maar kunnen sa-
menvallen. Een stad of dorp kunnen tevens vrijheid en heerlijkheid zijn. Als neutrale 
term voor deze verschillende categorieën is het begrip ‘plaatsen’ gangbaar. Lokale entitei-
ten zijn vaak agglomeraties van kleinere nederzettingen, doorgaans gehucht, heerdgang 
of hoek, een enkele keer wijk genoemd. Ook komt een indeling in rotten voor. 
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Alle lokale territoria hebben één ding gemeen. Of het nu gaat om ooit toegekende rech-
ten aan een gemeenschap (steden, vrijheden) dan wel om plaatselijk gezag in particuliere 
handen (heerlijkheden), voor de Haagse overheid maakt het weinig tot niets uit. Door 
haar uitgevaardigde generieke regelgeving geldt in het algemeen zonder uitzondering 
voor alle lokale-bestuurlijke entiteiten.

Het bestuur van lokale entiteiten weerspiegelt het beeld van eenheid in verscheidenheid: 
in alle plaatsen is sprake van een vergelijkbare bestuursstructuur met echter tal van gro-
te tot subtiele plaatselijke verschillen in attributie van taken en verantwoordelijkheden. 

‘Bestuur’ van een lokale entiteit kan vanuit verschillend perspectief worden benaderd, 
te weten dat van de kring van de bestuurden en dat van de bestuurders. 

De kring van bestuurden wordt, nuanceringen daargelaten, als geheel aangeduid als ge-
meente of corpus. De afzonderlijke leden van een territoriale gemeenschap worden te-
zamen als ingezetenen. inwoners of naburen aangeduid. In heerlijkheden spreken heren 
over ‘onze onderdanen’. Binnen deze algemene duiding bestaat verschil tussen hen, die 
middels inspraak of medezeggenschap al dan niet bij het bestuur of afzonderlijke be-
stuurlijke besluiten zijn betrokken, te weten vooral de geërfden, ingelanden of gegoe-
den. Binnen deze groep zijn dan weer de gekwalificeerde, notabelste, voornaamste of 
principaalste geërfden te onderscheiden.

Door de bank genomen zijn de volgende benoemde politieke en ambtelijke functiona-
rissen bij het plaatselijk bestuur  betrokken: een schout in de Statendorpen (in principe 
de kwartierschout van het desbetreffende kwartier of een door hem aangewezen lokale 
plaatsvervanger) of een (door de desbetreffende heer benoemde) drossaard in de heer-
lijkheden, schepenen, zetters, borgemeesters, renteheffers, kerk- en armmeesters, een 
secrretaris, een of meer vorsters, alsmede nog functionarissen voor het beheer van de ge-
meint, te weten de gezworenen of heemraden en de schutters. De grootste taakontwik-
kelingen bij deze functies, vooral inkrimping en nadere detaillering, vinden plaats bij de 
functie van borgemeesters. Ten slotte zijn te noemen de in een plaats werkzame functio-
narissen op het gebied van het incasso van de landsbelastingen: bedeheffers, collecteurs 
van de verponding en personen belast met het incasso van de impost op de gemene mid-
delen. Op dit gebied heeft in 1736 nog een ingrijpende verandering plaats als de Raad 
van State, ter discretie van het plaatselijk bestuur, onder stringente voorwaarden de mo-
gelijkheid opent om zowel het incasso van de lands- als van de dorpsbelastingen door 
één persoon, de generale collecteur, te doen plaatshebben.  

Het besturen van een gemeenschap verbindt bestuurders en bestuurden in wederkerig-
heid. Bestuurders vormen de ‘regering’ of ‘magistraat’, als afzonderlijke personen zijn zij 
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‘regeerders’, regenten’ of ook wel ‘magistraatspersonen’. Achter deze eenduidige begrip-
pen schuilt een zodanig van plaats tot plaats wisselend verschil, dat de beschrijving van 
de plaatselijke machts- en gezagsverhoudingen (‘wie heeft wanneer wat voor het zeggen’) 
steeds een nauwkeurige en afzonderlijke beschrijving vergt. 

Binnen de organisatie en bevoegdhedenattributie van het plaatselijk bestuur is spra-
ke van gelaagdheid. In het algemeen is er sprake van een gelaagdheid op twee of drie 
echelons. Voor de betrokkenheid van elke laag en daarmee hun onderlinge interactie is 
de aard van de gewenste besluitvorming doorslaggevend. Bepalend is of de ene laag een 
andere nodig heeft om tot rechtsgeldige feitelijke of rechtshandelingen te komen. Dat 
geldt in het bijzonder de laag, waarbij inwoners of geërfden door middel van inspraak of 
medezeggenschap bij het bestuur moeten worden ingeschakeld. In de duale of tripartite 
gelaagdheid komt na 1700 verandering. Er ontstaat een ontwikkeling naar een verdich-
ting tot één bestuurslaag.

De interactie tussen bestuurders en bestuurden is deels informeel, deels in formele ka-
ders geregeld. Informele contacten onttrekken zich aan openbare toetsing en controle. 
Niettemin geldt ook daar de voorwaarde van integer bestuur. Daartegenover staan for-
mele kaders, waarbinnen een bestendig  contact tussen beide tot stand komt. Als zoda-
nig zijn te noemen het jaargeding, de gemene waarheid, de corporele vergadering en de 
bijeenkomst ter afdoening van de plaatselijke rekeningen. Het zijn alle bijeenkomsten 
met een eigen dynamiek binnen een eigen perspectief.

Het bestuurlijke verkeer tussen de hoge overheid en de lokale besturen gaat langs ge-
ijkte wegen. Voor de justitiabelen in de Meierij bestaat binnen de bevoegdhedenverde-
ling tussen de voor hen relevante instellingen - de Staten Generaal, de Raad van State 
en aanvankelijk ook de Raad van Brabant - een zekere mate van vrijheid om te kiezen 
bij welk college men mag hopen en verwachten het meeste ‘bestuurlijke’ profijt te kun-
nen halen en krijgen.  

Algemeen verbindende voorschriften worden door de Haagse overheid niet rechtstreeks 
tot de gemeenschappen gericht waarvoor deze zijn bestemd, maar altijd via de districts-
functionarissen (zoals de hoog- en laagschout, de kwartierschouten of de raad en rent-
meester-generaal der Domeinen) verspreid. Daarentegen zijn de bestuurden verplicht 
om zich rechtstreeks, dus zonder tussenkomst van die regionale functionarissen, tot de 
Haagse colleges te wenden. Het middel daartoe is het zogeheten rekest. Om ontvanke-
lijk te zijn is de vorm van het rekest en de indiening ervan aan een (toenemend) aantal 
voorwaarden gebonden. Rekestreren is relatief kostbaar. Het gaat dan om kosten voor 
de hulp en bijstand van derden (advocaat, procureur of agent) en de verzend- en griffie-
kosten. Indien het behandelende college advies van derden vraagt, kunnen deze derden 
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hun advieskosten bij de rekestrerende aanvrager declareren. Vaak is de betaling van deze 
kosten ter plaatse een bron van nieuwe conflicten. 

Ondanks deze kosten neemt de communicatie via het rekest vanuit de Meierijse plaat-
sen naar de Haagse overheid een hoge vlucht. Oorzaken ervan zijn enerzijds de veelheid 
van bestuurlijke onderwerpen, die ten gevolge van Haagse regelgeving of anderszins al-
leen in ‘Den Haag’ tot oplossing kunnen worden gebracht en anderzijds de omstandig-
heid dat het rekest daartoe bij uitstek het aangewezen, verplichte vehikel is. 

4. Een blik op de invloed van Haagse regelgeving op de plaatselijke autonomie
150 Jaar onder Haagse paraplu betekent voor de Meierij en haar plaatsen een gestage 
stroom aan regelgeving van de hoge overheid voor zowel alle plaatsen tezamen als af-
zonderlijke plaatsen. Over de gehele periode bezien leidt dit tot een stelsel van al maar 
uitdijende en steeds gedetailleerdere Haagse regels en een daaraan omgekeerd evenredig 
krimpende plaatselijke autonomie. Ook wordt het toezicht op de uitvoering en daarme-
de de handhaving van regelgeving in de loop der jaren geïntensiveerd. Dit alles staat los 
van de effectiviteit van die regelgeving en haar handhaving. 

Centraal kenmerk voor deze regels is, dat het geen regels zijn om uit bestuurlijke be-
hoefte aan een planmatige aanpak zaken nieuw of efficiënter te regelen, maar steeds 
teruggaan op een in Den Haag gevoelde en soms van onderaf gevoede noodzaak om ex-
cessen tegen te gaan. Als zodanig kan gesproken worden van incidentenpolitiek. 

In de Haagse regelgeving kunnen ten aanzien van haar intentie en opzet voorzichtig een 
structurele ordening worden onderscheiden. Bij gebreke van een vooropgezet eigentijds 
‘regelgevend plan’ gaat het daarbij vooral om te onderkennen tendensen.  

Een eerste vorm van ordening berust op het in principe in stand laten van de ‘oude’ 
staatkundige orde en inrichting van de Meierij als onderdeel van het overgegane Bra-
bantse gebied en het voorzien in door de afscheiding veroorzaakte lacunes door de op-
richting van nieuwe organen, met name de Raad van Brabant, op het fundament van de 
voorheen vertrouwde structuur. In een later stadium worden aan bestaande functiona-
rissen en organen ook nieuwe functies toevertrouwd. 

Een tweede is het introduceren en vervolgen van maatregelen, die vorm geven aan het 
door hen gewenste algemene beleid ten aanzien van de Eingliederung van Brabant als ge-
reduceerd gebied in de Republiek. Centraal staat daarbij een beleid, dat moet leiden tot 
de politieke reformatie van dat gebied en de daartoe behorende onderdelen. 

Naast de (regelgevende) introductie van ideëel beleid kan als derde groep algemene re-
gelgeving tot organisatie en instandhouding van het voor dat gebied gewenste beleid en 
een daarbij behorende, vaak casuïstische  uitvoeringsproblematiek worden onderschei-
den. Tot deze categorie kan onder meer de generieke regelgeving op het omvangrijke ter-
rein van de plaatselijke financiën en belastingen worden gerekend.
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Als laatste kan worden genoemd een bonte stoet van allerlei regels en besluiten, die 
in meer specifieke en doorgaans afzonderlijke aangelegenheden gebieds- of plaatsgewijs 
recht, orde, rust en vrede beogen te handhaven. 

Haagse regelgeving dringt uiteindelijk door in alle op ordening gerichte haarvaten van 
een plaatselijke samenleving en haar bestuur. Het maakt daarbij nauwelijks verschil of 
het om de introductie van nieuw beleid dan wel voortzetting van reeds van vóór 1648 be-
staand beleid gaat. Een voorbeeld (uit vele) van hoe zo’n proces verloopt is de overgang 
van plaatselijk autonoom beleid ten aanzien van de vestiging van nieuwe inwoners naar 
Haagse regelgeving. Eerst wordt die autonomie door Haagse regelgeving ingekapseld, 
daarna overgenomen, waarna die regelgeving nader wordt verfijnd. 

In de constante stroom van regelgeving zijn highlights waar te nemen. Daarvan gelden 
de definitieve introductie van een nieuwe belasting, de verponding, (1657), de apotheose 
van de politieke reformatie in de vorm van een reglement (1660) en het beperken van 
de plaatselijke autonomie, met name voor het voeren van processen (1674) en het aan-
gaan van kapitaalsleningen en het opleggen van belasting op onroerend goed (1695), als 
belangrijke voorbeelden. 

Na de eeuwwisseling verschuift het accent in de regelgeving naar een financieel-fiscale 
invalshoek. 

Een eerste serie maatregelen richt zich vanaf 1708 op een strikte scheiding tussen het 
incasso van de belastingen ter bekostiging van de eigen plaatselijke huishoudelijke zaken 
en het incasso van de door de hoge overheid opgelegde belastingen. Deze regels worden 
nadien nog aanzienlijk geconcretiseerd. Hoewel de strikte scheiding tussen de verschil-
lende belastinginkomsten blijft gehandhaafd, wordt in 1736 het incasso daarvan moge-
lijk gemaakt door één persoon, de generale collecteur. 

Een meer dan substantiële ingreep op het terrein van de plaatselijke financiën is de uit 
1724 stammende regelgeving over een uniforme opzet van alle plaatselijke rekeningen. 
Die maatregel is onderdeel van een bredere voorziening, die een financieel-economisch 
herstel ten “platte Land van Brabant” beoogt. Het zwaartepunt van haar aanleiding ligt 
echter in de Meierij van ’s-Hertogenbosch. Een van de maatregelen is uniformering door 
vaste modellen voor alle plaatselijke rekeningen, zowel die van de eigen huishouding als 
ten aanzien van de verschillende landelijke belastingen. De uitvoering van de maatrege-
len leidt in latere jaren tot verdere detaillering. 

Ook inhoudelijk komen er nieuwe regels. Zo komt er een algemeen geldend stelsel 
voor de salariëring van de secretarissen (1724) en de schouten (1727) voor hun plaatse-
lijke bestuurlijke werkzaamheden. Voor de laatsten komt in 1730 er ook nog een afzon-
derlijke voorziening ten aanzien van te genieten recognities voor het gedogen van de 
katholieke godsdienst.  
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In 1727 komt uitsluitend voor de Meierij het sluitstuk van de nieuwe regelgeving over 
de inrichting van de lokale rekeningen tot stand. In dat jaar krijgt de Leen- en Tolkamer 
de taak om van alle plaatsen in die regio de ontwerp-rekeningen, dat is dus voorafgaande 
aan hun vaststelling ter plaatse, te toetsen. Ook deze regelgeving zal naderhand worden 
bijgesteld en gedetailleerd. Het uniforme karakter ervan wordt in 1750 doorbroken door 
daarvan alsnog de plaatsen in de Meierij die onder beheer van de Nassause Domeinraad 
staan uit te zonderen. De kritiek van de Leen- en Tolkamer op de ontwerp-dorpsreke-
ningen door middel van zogenaamde ‘remarques krijgen meer dan alleen betekenis voor 
de afzonderlijke posten waarop zij betrekking hebben. Zij zijn ook aanjager en katalysa-
tor van generiek beleid voor alle plaatsen in de Meierij. 

Een bijzonder aspect van het nieuwe toezichtsysteem is dat het voor de ontwikkeling van 
nieuwe dorpsreglementen een nogal abrupt eindstation vormt. Weliswaar komt in 1732 
als direct uitvloeisel uit remarques van de Kamer nog een reglement voor Tilburg tot 
stand, maar dat is tevens het laatste. De oorzaak hiervan is niet zozeer gelegen in een ca-
paciteitsprobleem bij de Leen- en Tolkamer, maar meer in de (veronderstelde) gedachte 
dat plaatselijke reglementering, die als normstelling geldt voor de door haar te verrichten 
toetsing, wel eens belemmerend zou kunnen werken. Een vrees voor een te grote lokale 
diversiteit van die normstelling en het risico op een te grote verstarring daarvan kunnen 
daarbij een rol hebben gespeeld. Tilburg 1732 blijft het enige reglement dat rechtstreeks 
uit het remarque-systeem voortkomt. De gedachte om het remarque-systeem te koppe-
len aan een model-reglement voor alle plaatsen in de Meierij komt dan (nog) niet op. 
Die komt pas op als onder invloed van nogal plaatsgebonden omstandigheden de Leen- 
en Tolkamer de vernieuwing van Eersel, Duizel en Steensel 1662 bij de Raad van State pro-
pageert. Dat voorstel voor zo’n  algemeen model staat echter los van de toetsing van de 
rekeningen, maar is uitsluitend op de verwarrende veelheid aan vigerende Haagse regel-
geving gebaseerd. Dit model komt echter niet tot stand, wel in 1767 een nieuw specifiek 
reglement voor Eersel en de twee andere dorpen, dat echter zó is opgezet, dat het een 
voorbeeldfunctie kan verwerven en ook verwerft.

Het jaar van vaststelling van dat laatste reglement markeert tevens het slot van het over-
zicht van de evolutie van de Haagse regelgeving. 

Naast een Recueil van eenige Resolutien tot Soulaas van het platte Land onder het Res-
sort van de Generaleit, principalijk de Meyery van s’Bosch, dat het tijdvak van 1724-1761 
bestrijkt is het reglement voor Eersel, Duizel en Steensel uit 1767 zelf te beschouwen 
als een (verdere) kenbron voor Haagse regelgeving. Een omvangrijkere kenbron, te we-
ten het Manuaal of Woorden-Boek van Johan Cornelis Santvoort, dat in 1741 in eerste en 
enige druk verschijnt, kent in verschillende opeenvolgende manuscripten latere aanvul-
lingen. De gezamenlijke versies van deze aanvullingen lopen uiteindelijk door tot 1784 
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(1787) en geven daarmee een representatieve indruk van de Haagse regelgeving, die van-
uit de optiek van de werkzaamheden van de Leen- en Tolkamer opportuun en relevant 
wordt geacht.  

5. Een blik op de institutionele en generieke aspecten van het dorpsreglement
Hoewel de wording van elk dorpsreglement zijn eigen aanleiding en dynamiek kent, 
komt het binnen een reeds bestaande juridische en sociale context tot stand. Als zoda-
nig is de genese ingebed in de  rechtsontwikkeling, die op bestuurlijk terrein binnen de 
Meierij plaats heeft. De resultante van die ontwikkeling kent, met alle plaatselijke ver-
schillen van dien, een groot aantal overeenkomsten. Die komen inhoudelijk voort uit 
de omstandigheid dat deze ontwikkeling plaatsheeft binnen het afgegrensde gebied van 
de Meierij en het feit dat de beoogde strekking van deze reglementen steeds dezelfde is. 
Dat leidt er toe dat er van vastgestelde reglementen een voorbeeld stellende werking uit-
gaat op nieuw te formuleren reglementen. Dit aspect wordt nog versterkt door het pro-
cesmatige feit, dat in de meeste gevallen steeds dezelfde organen van de Haagse overheid 
en aan die overheid ondergeschikte functionarissen - van wie in het bijzonder de raad 
en rentmeester-generaal der Domeinen en nadien de Leen- en Tolkamer te noemen zijn 
- zijn betrokken. 

Naar zijn oorsprong bezien is een reglement steeds de uitkomst van een proces dat spe-
cifiek op het bestuur en het besturen van een lokale gemeenschap is gericht om een of 
meer plaatselijke controverses en geschillen aldaar te beëindigen. Anders dan in de lite-
ratuur wordt verondersteld, bestaat er geen algemene of centrale verplichting tot de vor-
ming van dorpsreglementen. Ook zijn deze niet als uitwerking van andere regelgeving, 
zoals het Reglement op de politieke reformatie (1660), te beschouwen. Als zodanig zijn 
deze reglementen als oorspronkelijk en niet als afgeleide van iets anders, wat dan ook, 
aan te merken. 

De verschillende periodes waarin de ontwikkeling van de dorpsreglementen is in te 
delen, laten soms  een exogene impuls op de ontwikkeling van afzonderlijke reglemen-
ten onderkennen. Als zo’n impuls  kan bijvoorbeeld een periode van oorlog en andere 
rampspoed met de gevolgen van dien gelden. Externe invloed heeft echter sterk steeds 
een naar tijd wisselende oorzaak. Er is derhalve geen constante en eenduidige invloed 
van buitenaf op de conjunctuur van de genese van de dorpsreglementen aan te wijzen.  

Op zich is reglementering van lokaal bestuur geen uniek verschijnsel voor de Meierij. 
Het instrument ‘reglement’ wordt voor dat doel ook elders ingezet. Buiten de Meierij 
treedt naast de afkondiging van een reglement voor afzonderlijke plaatsen ook regio-
nalisering op, waarbij zo’n reglement tegelijkertijd voor meer plaatsen binnen een gro-
ter bestuurlijk geheel wordt afgekondigd. Dit aspect komt in de Meierij niet voor en is 
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dus in de vergelijking tussen die regio en die andere gebieden een kenmerkend verschil. 
Daarentegen is voor de ontwikkeling binnen de Meierij kenmerkend, dat, op één tijde-
lijke uitzondering na (Waalwijk 1681), de ontwikkelingen buiten de Meierij die binnen 
de Meierij niet beïnvloeden.  Als instrument is ‘het reglement’ voor de Meierij derhalve 
niet uniek, in zijn ontwikkeling binnen dat district daarentegen wel. Het laat de poli-
tiek-bestuurlijke beslotenheid van de Meierij zien.

Naast de vastgestelde reglementen zijn er verschillende pogingen om een reglement te 
verwerven onvoltooid gebleven, terwijl een beperkt aantal voorzieningen, dat niet het 
oorspronkelijke stigma ‘reglement’ meekrijgt, in de praktijk wel als zodanig wordt aan-
gemerkt. 

Dat het aantal vastgestelde reglementen relatief beperkt is gebleven (zoals gezegd komt 
slechts een derde van de Meierijse plaatsen over een reglement te beschikken) toont aan 
dat uit hun langdurige continuïteit, inhoudelijke consistentie en onderlinge samenhang 
toch te weinig stimulans is uitgegaan voor een bredere evolutie. Dit wordt ook bevestigd 
door de feitelijke ontwikkeling: er moet sprake zijn van een duidelijke oorzaak, die uit-
eindelijk tot zo’n vaststelling kan leiden; zonder specifieke oorzaak  geen reglement. Ook 
de Haagse overheid heeft nimmer centraal dwingend beleid op dit punt geformuleerd, 
laat staan gestimuleerd of afgedwongen. 

De wording van de dorpsreglementen is, net zoals de algemene regelgeving van de 
Haagse overheid, al met al als incidentenpolitiek van zowel de afzonderlijke plaatsen als 
de hoge overheid te kwalificeren. Het feit, dat tussen veel reglementen onderling inhou-
delijke samenhang bestaat doet daaraan niet af. 

Naar opbouw en structuur bezien ligt aan de reglementen een beredeneerde inhoudelij-
ke opzet ten grondslag. Omdat die opzet niet in een zichtbare thematische onderverde-
ling is uitgewerkt, is deze op een basaal niveau gebleven. Aannemelijk is, dat de omvang 
van de reglementen aanvankelijk ook geen aanleiding voor zo’n onderverdeling heeft ge-
geven. Eveneens mag worden aangenomen, dat de inwendige onderwerpsvolgorde ten-
minste mede, zo niet uitsluitend wordt bepaald door de mate van urgentie en prioriteit, 
die door betrokkenen aan een bepaald in het reglement op te nemen onderwerp wordt 
gegeven. 

In enkele latere, meer uitvoerige reglementen wordt de bruikbaarheid bevorderd door 
de toevoeging van een samenvatting van de bepaling bij het desbetreffende artikel dan 
wel een artikelsgewijs geordend register of een register op trefwoorden.

Eenmaal vastgestelde reglementen blijven in principe gelden tot zij nadrukkelijk wor-
den ingetrokken. Reglementen kunnen op den duur tot ongewenste verstarring en daar-
mee tot sleetsheid leiden. Dit kan dan weer uitmonden in een al dan niet opzettelijke 
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non usus van het reglement. Daartegenover staan echter gevallen, waarin de weg van een 
partiële wijzing wordt gekozen. Dit doet zich tot aan het einde van Republiek voor. Een 
andere oorzaak, waarbij onderdelen van reglementen hun kracht verliezen is die van 
nieuwe Haagse regelgeving op die onderdelen. 

In vrijwel de gehele periode is in een meerderheid van gevallen in heerlijkheden bij het 
streven naar een dorpsreglement voor het burgerlijk bestuur wel een vorm van betrok-
kenheid van plaatselijke heren te onderkennen. Die betrokkenheid varieert echter van 
geval tot geval. Voor wat betreft de autonome vaststelling van reglementen vindt er wel 
een drastische verschuiving naar de Haagse bestuursorganen plaats. In dat opzicht boet 
het gezag van de plaatselijke heren aanmerkelijk in. Waar particuliere heren aanvankelijk 
eigener autoriteit reglementen vaststellen, gaat die autoriteit teloor op het moment dat 
organen van de hoge overheid bij (nadere) ratificatie worden betrokken. 

Hoewel dorpsreglementen als onderdeel van het bredere begrip ‘dorpswetgeving’ kun-
nen worden aangemerkt, is er nauwelijks samenhang tussen die reglementen en andere 
vormen van  dorpswetgeving te constateren. De  doorgaans anterieure jaargeboden heb-
ben op de posterieure dorpsreglementen slechts een uiterst geringe, zo niet verwaarloos-
bare invloed gehad. Slechts enkele bepalingen komen in beide regelingen voor, maar dan 
doorgaans hooguit in de vorm van een thematische vergelijking en dus niet als letterlijke 
ontlening. Die thematische overeenkomst wijst wel op de duurzaamheid van een in het 
rechtsbesef levende noodzaak tot doorgaande rechtsontwikkeling op die punten.  

Omgekeerd kan de vraag worden gesteld of dorpsreglementen bepalingen bevatten die 
tot het oorspronkelijke en traditionele bereik van de jaargeboden ten aanzien van het 
beheer en het gebruik van de gemeint behoren of deze wellicht aanvullen. In het alge-
meen blijkt dat jaargeboden en dorpsreglementen naast elkaar bestaan doordat zij ieder 
hun eigen bereik hebben.1773 

Wat over de relatie jaargeboden en dorpsreglementen kan worden gezegd, geldt in feite 
ook voor de relatie van die reglementen met andere meervoudige vormen van anterieure 
dorpsregelgeving. Waar enige overeenkomst blijkt, is deze vooral van thematische aard. 

Al met al kan dus worden gesteld, dat bij de totstandkoming van de dorpsreglemen-
ten anterieure dorpsregelgeving nauwelijks een wezenlijke en hoogstens een indirecte rol 
heeft gespeeld.

1773  Vera,  Gemene gronden, 384-385, heeft dit aspect eerder aan de hand van voorbeelden uit de dorpsre-
glementen van Oirschot (1662 en 1664), Hilvarenbeek (1661 en 1700) en Loon op Zand (1686) ook al be-
licht met als conclusie, dat naast die dorpsreglementen “de meer traditionele reglementen of dorpskeuren” 
blijven bestaan.
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Van de andere kant blijkt, dat in het algemeen andere, anterieure dorpsregelgeving ook 
niet prohibitief is geweest op de wording van de dorpsreglementen. Dit geldt ook voor 
de gevallen, waarbij wel een streven naar zo’n reglement heeft bestaan, maar niet is geëf-
fectueerd. Hier geldt wel de nuance, dat waar dit voor de ene plaats (Deurne) met bijna 
zekerheid is vast te stellen, voor een andere plaats (Nuenen) op dit punt minder duide-
lijkheid  bestaat. 

Vanuit een algemeen perspectief kan ten slotte worden vastgesteld, dat de Haagse 
overheid bij het treffen van generieke maatregelen jegens ‘het’ dorpsreglement daarbij 
geen andere vormen van dorpsregelgeving betrekt. Dit wijst op het exclusief aanvullende 
karakter van zo’n reglement, omdat het bij zijn wording in feite geen concurrentie van 
andere, reeds bestaande regelgeving ondervindt.

Over de gehele periode bezien is de Raad van State het meest betrokken bij de vaststel-
ling van dorpsreglementen. Bij deze Raad leidt een procedure negenentwintig maal tot 
een reglement, terwijl in tien andere sprake is van de wording van zo’n regeling zonder 
dat dat tot de vaststelling ervan leidt. Voor de Staten Generaal zijn deze aantallen res-
pectievelijk acht en vijf. De Raad van Brabant stelt (tot een verbod daartoe in 1682) in 
totaal vijf reglementen vast. In een achttal gevallen komt wat betreft de heerlijkheden 
de vaststelling van een reglement niet verder dan een plaatselijke heer, terwijl deze ‘par-
ticuliere’ gezagsdrager ook bij de wording van vijf onvoltooide procedures is betrokken. 

Van een werkelijke competitie tussen de Haagse instituties bij de vraag wie bij uitstek 
competent zou (behoren te) zijn bij de totstandkoming van reglementen blijkt niets. 
Cruciaal voor de keuze van welk forum is de vraag bij welke institutie de totstandko-
ming van een reglement voor het eerst op tafel komt. Er heeft geen onderlinge door-
verwijzing plaats. Slechts in één geval legt de Raad van State een door hem voorbereid 
reglement ter fiattering voor aan de Staten Generaal (Oirschot 1662), in een kort daarop 
verbeterde vaststelling daarvan (1664) ligt het voortouw bij de Staten Generaal. Voor de 
Raad van Brabant maken de Staten Generaal in 1682 een einde aan elke betrokkenheid 
bij de vaststelling van bestuurlijke maatregelen. Het pleidooi van Van Slingelandt van 
omstreeks 1721 voor wat betreft de vaststelling van reglementen ten faveure van de Raad 
van State is nimmer in concreet beleid omgezet en is daarom bij wensdenken gebleven. 
Het feit, dat daarna tot stand gekomen reglementen bijna alle door de Raad van State 
zijn vastgesteld doet daaraan niet af.

Kenmerkend voor de ontwikkeling van de opeenvolgende dorpsreglementen in de Mei-
erij is, zoals gezegd, de omstandigheid, dat deze steeds per plaats worden vastgesteld.  

Niettemin is er een zevental momenten aan te wijzen waarop de realisering van een 
generiek dorpsreglement voor de gehele Meierij tot de mogelijkheden zou kunnen heb-
ben behoord. Deze hebben echter slechts gemeen, dat het om denkbeelden en voorstel-
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len over hetzelfde, een min of meer uniforme regeling, gaat en dat geen van hen tot het 
geopperde resultaat hebben geleid. Daarentegen kunnen zij niet in alle opzichten over 
dezelfde kam worden geschoren: hun signatuur is naar herkomst en procedure steeds 
verschillend. Deze, alle onvoltooid gebleven ontwikkelingen staan overigens in contrast 
met andere delen van Brabant, waar zo’n centraal reglement wel tot stand is gekomen, 
zoals onder meer voor de Baronie van Breda in 1677 en 1680.

6. Een blik op de verbinding met regelgeving van hogerhand
Vanuit de dorpsreglementen bestaat een directe en toenemende verbinding met gene-
rieke  regelgeving van hogerhand.  

‘Hogere’ inhoudelijke regelgeving heeft nimmer de wording van een dorpsreglement in 
de weg gestaan. Juist het tegenovergestelde is het geval. Dat geldt voor alle reglementen 
die de meet van een Haags fiat halen. Een enkele keer is wel geprobeerd de wording van 
een reglement op grond van reeds vigerende hogere regelgeving te verhinderen, maar dit is 
nimmer gelukt. Wel is sprake van een inhoudelijke hiërarchie. Als specifieke voorziening 
voor een bepaald dorp absorbeert de genese van een dorpsreglement de stand van zaken in 
de ontwikkeling van de generieke regelstelling van de Haagse overheid; omgekeerd is dit 
(uiteraard) nimmer het geval. In dit geval voegt de lex specialis  zich naar de lex generalis. 

Ook is kenmerkend voor een dorpsreglement, dat het enerzijds procedureel als voorzie-
ning van de hoge overheid naar de maat van een specifieke plaats tot stand komt, maar 
anderzijds, naast nieuw recht, ook inhoudelijk elementen van bestaande, voor die plaats 
reeds geldende andere regelgeving bevat. Op zich is dit niet uniek. Ook een enkelvou-
dig, dat is op een afzonderlijk thema gericht besluit voor een enkele plaats van de Haagse 
overheid kan dat doen. Het verschil ligt, naar aard en omvang bezien, vooral in de di-
versiteit èn de totaliteit van de richting die een reglement aan het bestuur ter plaatse en 
dus ook aan de bestuurders en bestuurden geeft en dat het om die reden ook meer refe-
renties aan andere hogere regelgeving kan bevatten. 

De vorenbedoelde procedurele en inhoudelijke kenmerken van een reglement kunnen 
worden samengevat in een contradictio in adjecto: nevengeschikte ondergeschiktheid. 
Nevengeschikt, omdat een reglement en andere regelgevende maatregelen voor een dorp 
qua procedure in beginsel gelijkwaardig door dezelfde Haagse overheid worden uitge-
vaardigd; ondergeschikt, omdat het reglement zich inhoudelijk voegt naar die andere 
voorzieningen en niet andersom. 

In concrete referenties aan regelgeving van de hoge overheid wordt zichtbaar in welke 
overheisdirectieven bepalingen van een reglement wortelen. Daarmede wordt herken-
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baar in welke mate zo’n reglement, naast de creatie van nieuwe regels, bestaand recht 
bevestigt dan wel zich daaraan conformeert en eventueel ook plaatselijke aanvullingen 
daarop bevat. 

Aan het begin van de Staatse periode is het aantal referenties aan regelgeving van hoger-
hand per reglement in verhouding tot het aantal artikelen ervan nog beperkt. Daarvoor 
kunnen tenminste twee oorzaken worden aangewezen. De eerste reglementen zijn van 
heren van particuliere huize, terwijl de regelgeving van de Staatse overheden nog tot ont-
plooiing moet komen. Niettemin hebben de reglementen waarbij de Haagse overheid 
direct is betrokken, hun oorsprong in de door die overheid op het nieuwe punt van de 
verponding toegekende burgerlijke participatie en zeggenschap. 

Daarbij komt nog  het centripetale karakter van een reglement. Reglementen beogen 
plaatselijke onvrede en onlust over het plaatselijk bestuur te beteugelen. Haagse regelge-
ving is daarbij een (hulp)middel, waarop wordt teruggegrepen om te krijgen wat men, 
vaak de houding van het  plaatselijke bestuur ten spijt, wil hebben. Reglementen zijn 
dus niet bedoeld om door incorporatie van hogere regelgeving gehoorzaamheid aan ho-
ger gezag te demonstreren, maar om plaatselijke gewenste voorzieningen een hechtere of 
bredere (afdwingbare) grondslag te geven. Reglementen worden aanvankelijk ook niet 
naar Haagse regelgeving gemodelleerd, maar voegen zich vooral naar wat door de (plaat-
selijke) opstellers ervan in de gegeven omstandigheden voor de plaats in kwestie nodig 
wordt gevonden en dus passend wordt geacht. 

In de jaren daarna verandert dat beeld langzamerhand  en wordt het reglement steeds 
meer een dragend instrument voor de plaatselijke toepassing van een steeds meer samen-
hangender geheel van de voor die plaats relevante regelgeving van de Haagse overheid. 
Aan het einde van de ontwikkelingsgeschiedenis zal dat beeld zelfs drastisch kantelen. 
Uiteindelijk is de ontwikkeling van het dorpsreglement omgekeerd evenredig aan die 
van de toename van generieke Haagse regelgeving, die inhoudelijk en organisatorisch 
direct ingrijpt op de kwaliteit van het plaatselijk bestuur, waarbij die over de wijze van 
het beheer van de lokale financiën niet de minste is. 

Als zodanig kan de ontwikkeling van de reglementen worden gezien als een ijkpunt 
van hoe mettertijd, vanaf circa 1700 zelfs in een toenemend tempo, Haagse regelgeving 
de plaatselijke autonomie binnensluipt en uiteindelijk goeddeels overneemt, met als 
sluitstuik Eersel, Duizel en Steensel 1767, dat grotendeels uit Haagse regelgeving is opge-
bouwd.

Al met al geldt, dat de raison d’être van een reglement gedurende de gehele Staatse pe-
riode consistent blijft, maar dat zijn worteling in hogere regelgeving naar mate waarin 
deze verder groeit toeneemt en dat die toename, zowel inhoudelijk als organisatorisch, 
uiteindelijk de ontwikkeling van het dorpsreglement doet stokken. 
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7. Een blik op de doorsnee van de dorpsreglementen 
Dorpsreglementen sluiten al dan niet expliciet aan op de algemene zorgterreinen van de 
overheid, te weten die van de justitie, politie en financiën. Het maakt daarbij weinig uit 
vanuit welk initiatief een reglement tot stand komt.

Van meet af aan komen dorpsreglementen steeds langs verschillende, maar wel vergelijk-
bare sporen tot stand, soms zelfs met kruisverbindingen. Hoewel ieder reglement zijn 
eigen ontstaansgeschiedenis kent, is hun inhoud vaak onderling gelijksoortig. Wie het 
initiatief tot een reglement neemt, de heer van een heerlijkheid, de plaatselijke bestuur-
ders, inwoners, meestal geërfden, Staatse autoriteiten als de raad en rentmeester-generaal 
der Domeinen of de hoge Staatse overheid zelf maakt in het algemeen voor de inhoud 
weinig uit. De reglementen beogen, los van dat initiatief, uit een oogpunt van vrede en 
rust voor en in de lokale gemeenschap een dan noodzakelijk geachte balans in de relatie 
tussen bestuurders en bestuurden.

Het ontstaan van een reglement is meer dan eens - in absolute uitersten gesproken - de 
resultante van een plaatselijk zoeken en streven van de bestuurden om invloed op de 
bestuursmacht te krijgen in reactie op een bestuur dat zich aan transparantie en ver-
antwoording probeert te onttrekken. De aanleiding daartoe is doorgaans een soms onge-
breideld, maar vaker een oncontroleerbaar uitgavenbeleid, soms zelfs met verwijten die 
tenderen naar zelfverrijking, terwijl die gelden ter bekostiging van deze uitgaven door 
de ingezetenen, geërfden en niet-geërfden, moeten worden opgebracht. Op dat laatste 
bestaat nog de nuance, dat plaatselijke regenten de bestuurskosten soms vooral ten laste 
van het onroerend goed in de gemeente, dus van de geërfden proberen te brengen en 
daardoor de niet-geërfden, onder wie vaak zij zelf, trachten te ontzien. Ook pogen zij om 
binnen de groep van de geërfden de buitengeërfden zwaarder aan te slaan dan de bin-
nengeërfden. Dit verklaart, zeker aan het begin van de ‘Staatse’ reglementen, mede de 
drang van de buitengeërfden om niet alleen de kosten onder controle te brengen, maar 
met een reglement in bredere zin ook hun verdere belangen veilig te stellen. 

Al met al kan worden gezegd, dat de belangrijkste stimulans achter de totstandkoming 
van de reglementen  een streven naar balansversterking tussen de actes et gestes van de be-
stuurders en de belangen van de bestuurden is. Omdat dat streven meestal van de kant 
van de inwoners, de bestuurden komt, kan die balansversterking voor hen in het teken 
van het stuurbaar maken van het bestuur  worden gesteld.

De drang naar reglementering is op zich geen revolte tegen bestaande machtsstructu-
ren, wel een streven naar een duidelijke inkadering van het openbaar bestuur door be-
vestiging van bestaande dan wel de introductie van nieuwe, aanvullende regels. Slechts 
een enkele keer is het streven vanuit de bevolking om inzicht in en greep op het bestuur 
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te krijgen zó onmiskenbaar dominant, dat het als vanzelf ook zodanige tegenkrachten 
oproept die dat weten te verhinderen. De ontwikkelingen rond de (mislukte) wording 
van een reglement voor Deurne (1662-1663) zijn daarvan een voorbeeld. Ook het verkrij-
gen van een vastgesteld reglement behoeft lang niet altijd succesvol te zijn. In een aan-
tal gevallen worden nieuw verworven rechten, in het bijzonder ten aanzien van inspraak 
en zeggenschap vanuit de bevolking weer ongedaan gemaakt. Dit lot treft Hilvarenbeek 
1661, Oirschot 1662 en Waalwijk 1681.

Dit zijn allemaal voorbeelden uit heerlijkheden, waarbij de plaatselijke heer en zij die 
in zijn naam optreden een rol spelen. Hoewel ten aanzien van de Statendorpen de Haag-
se overheid, gezien de kwantiteit van door haar vastgestelde reglementen, meestal ge-
neigd is de vaststelling van een verzocht reglement te accorderen, komt ook zij soms tot 
een andere beslissing als zij er van overtuigd raakt dat de noodzaak daartoe ontbreekt.  

Afhankelijk van zijn eigene genese codificeert, consolideert, renoveert of innoveert een 
reglement.

Waar dorpsreglementen verschijnen, wordt plaatselijk bestuurlijk handelen ingeka-
derd in een veelheid van samenhangende, bevestigde of nieuw ingevoerde rechtsregels, 
die beleid voorspelbaar en toetsbaar maken. Als zodanig is er sprake van rechtsbescher-
ming van en voor de justitiabelen, die hen in termen van rechtszekerheid en rechtsge-
lijkheid bepaalde en, zo nodig, afdwingbare waarborgen verschaft. Dit geldt voor zowel 
de inwoners van een plaats tezamen als voor individuele gevallen. De (bij bevestiging 
in veel reglementen opgenomen) bepaling, die de belastingheffers verbiedt om iemand 
gerechtelijk voor zijn schuld uit te winnen alvorens deze eerst een- of tweemaal aange-
maand te hebben is daarvan een voorbeeld. Op het terrein van de justitie kan als zoda-
nig het voorschrift gelden om aan eenieder ‘kort en onvertogen’ recht te verschaffen.  Op 
het terrein van de belastingheffing zijn er bepalingen, die iedereen, zonder uitzondering, 
opdragen de belastingen, waarvoor hij is aangeslagen, te voldoen. Oók bepalingen over 
het toepassen van de juiste grondslag voor de aanslag per belastingsoort kunnen hiertoe 
worden gerekend. 

Al met al is een van de meest kenmerkende eigenschappen van de reglementen een uni-
formerende tendens. Dit laat zich verklaren uit de omstandigheid, dat die reglementen 
niet alleen steeds hetzelfde beogen, maar ook elkaars inspiratiebron zijn en soms zelf 
vrijwel geheel of gedeeltelijk eenvoudigweg worden overgenomen. 

Daarnaast bieden de reglementen ruimte aan lokale diversiteit, die enerzijds teruggaat 
op vroeger toegekende voorrechten (privileges) of rechtsvormende gewoonten en ander-
zijds op bij de genese bestaande inzichten en omstandigheden. Als zodanig schakelen de 
reglementen tussen verleden, heden en toekomst. 
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Dorpsreglementen zijn geen volledig plaatselijk ‘wetboek’ op de samenstelling, taken 
en verantwoordelijkheden van het dorpsbestuur en daaraan ondergeschikte functiona-
rissen. In zeker opzicht is het in bijna alle gevallen gelegenheidsrecht, recht dat wordt 
gevestigd in directe reactie op in een dorpsgemeenschap gerezen kwesties met het on-
middellijke doel rust en vrede te herstellen, liever: ogenschijnlijk in bijna alle gevallen. 
Een enkele keer lijkt het er op, dat een reglement wordt nagestreefd naar uitsluitend het 
voorbeeld van andere reglementen. Het is echter onwaarschijnlijk, dat een voorbeeld 
van elders alleen de drijfveer geweest kan zijn.

Binnen de hier geschetste generieke tendensen en kenmerken zijn de reglementen, hun 
specifieke wording ten spijt, enerzijds divers van inhoud, maar bevatten zij binnen die 
diversiteit anderzijds steeds weer terugkerende algemene thema’s en onderwerpen. Een 
eerste groep bepalingen houdt verband met de bestuurlijke organisatie en de materiële 
infrastructuur van het lokale bestuur. Tot deze categorie zijn te rekenen de voorzienin-
gen betreffende de plaatselijke autoriteiten en andere functionarissen, betreffende de 
context, waarbinnen deze werkzaam (behoren te) zijn en verplichtingen met betrekking 
tot de schriftelijke vastlegging van zaken en de bewaring ervan. 

Een tweede groep bepalingen heeft betrekking op de inhoud van plaatselijk bestuur-
lijk handelen. Een pregnante plaats wordt daarbij ingenomen door bepalingen die de 
verschillende vormen van de belastingheffing en het beheer van de financiën betreffen. 
Daarnaast komen ook meer specifieke beleidsaangelegenheden aan de orde. In een der-
de groep kunnen verschillende invoerings-, overgangs- en slotbepalingen worden onder-
gebracht. 

8. Een blik op de onderlinge samenhang van de reglementen: bindende factoren en actoren
Er bestaat over de gehele in deze studie beschreven periode een variabele en, enkele uit-
zonderingen daargelaten, doorlopende samenhang en filiatie tussen de verschillende op-
eenvolgende dorpsreglementen. Hiervoor zijn enkele ‘bindende’ factoren te noemen.  

Dé ‘succes’-formule, die de basis vormt voor de plaatselijke reglementering, is zonder 
twijfel de omstandigheid, dat de hoge overheid in de gehele beschreven periode elke 
mogelijkheid tot en kans op de realisering van een ‘centraal’ reglement voor alle plaat-
sen in de Meierij, soms zelfs bewust, heeft laten liggen. In feite heeft die overheid door 
deze duurzame stellingname de ontwikkeling van de dorpsreglementen, die wel heeft 
plaats gehad, indirect gefaciliteerd. Dat wordt nog versterkt door het feit, dat zij in het 
kader van de beslechting van plaatselijke controverses een en andermaal niet alleen zelf 
de invoering van een lokaal reglement bepleit, maar zo’n reglement ook daadwerkelijk 
laat ontwerpen om het vervolgens zelf vast te stellen. Het is voor die overheid ook een 
(politiek gezien) veilige positie. Ondanks alle overeenkomsten in de organisatie en sa-
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menstelling van de plaatselijke besturen en de taakstelling van de daarbinnen opereren-
de actoren is in de dagelijkse praktijk het beeld van dat lokaal bestuur een patchwork, 
met vaak eigen interne gezagsverhoudingen op basis van verkregen of bevochten voor-
rechten, waarop het adagium ‘eenheid in verscheidenheid’ van toepassing is. Daarin 
verandering (proberen te) brengen, leidt als van zelf tot onvrede. Ook het grote aantal 
heerlijkheden met hun eigen gezagsstructuur is daarbij een factor van betekenis. 

Als gevolg van de decentrale opstelling van de hoge overheid gaat de stimulans in de 
ontwikkeling van de dorpsreglementen dus steevast uit van een plaatselijke aanleiding; 
zonder dat komt geen reglement van de grond. Elk reglement heeft daarom een direct 
of indirect uniek te noemen wordingsgeschiedenis.1774 

Als een eerste gemeenschappelijk kenmerk bij de totstandkoming van de reglemen-
ten mag dan ook gelden, dat er steeds een specifieke aanleiding bestaat, die tot een re-
glement leidt.

Een tweede gemeenschappelijk kenmerk is te herleiden uit de beperkte en begrens-
de sociale en geografische omgeving, waarbinnen de spanningen en controverses zich 
voordoen. Die omgeving bestaat uit relatief kleine rechtskringen, de plaatselijke ge-
meenschappen met een eigen bestuur. Hoezeer die spanningen en controverses qua pro-
cedure en inhoud van plaats tot plaats ook een eigen dynamiek hebben, creëert dat mede 
door hun relatief beperkte en daardoor overzienbare context en omvang min of meer ge-
ijkte en daardoor vergelijkbare oplossingsrichtingen en -mogelijkheden. 

Een derde daaraan te relateren algemeen kenmerk is, dat die aanleiding vrijwel steevast 
een controverse tussen bestuurden en bestuurders over de kwaliteit van het lokale be-
stuur is, meer in het bijzonder over het beheer van de daarmee gemoeide financiën. De 
wens naar (meer) inspraak en medezeggenschap is dan vaak onderdeel, in andere geval-
len soms de drijfveer bij uitstek van de verlangens van de burgerlijke oppositie jegens 
het bestuur. De oorzaken van de onvrede en controverse zijn voor elke gemeenschap 
uniek, maar niettemin onderling vergelijkbaar. Regelmatig terugkomend zijn gevoelens 
van onbalans over de mate waarin plaatselijke belastingen over de verschillende bevol-
kingsgroepen worden omgeslagen. Het zijn dan vooral de (buiten)geërfden, die zich roe-
ren. Ook speelt de ‘nieuwe politiek’, zoals definitief vastgelegd in het Reglement op de 
politieke reformatie (1660) met haar voorkeur voor de benoeming van schepenen van 
gereformeerde signatuur in katholieke gemeenschappen soms een rol, zeker als die sche-

1774  Dat heet ‘direct’ als het concrete initiatief tot die wording rechtstreeks tot een of meer actoren uit 
een plaats is te herleiden, ‘indirect’ als zo’n initiatief in het kader van de beslechting van een plaatselijke 
controverse van een andere, doorgaans hogere autoriteit (plaatselijke heer, Staten Generaal, Raad van State) 
uitgaat.
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penen zich anders opstellen dan die gemeenschap gewend is of verwacht. Ook hier is de 
verklaring voor die vergelijkbaarheid, dat het uiteindelijk steeds om dezelfde inhoude-
lijke thema’s en aspecten binnen gelijksoortige rechtskringen gaat.

Een vierde kenmerk is het al bestaande bestuursrecht (met inbegrip van de heersende 
gewoontes). Voor alle plaatselijke rechtskringen is de aard en omvang van bestuurlijk 
handelen vergelijkbaar te noemen, alle plaatselijke verschillen in herkomst en concrete 
uitwerking ten spijt. Recht en gewoonte scheppen als het ware een vast kader, waarbin-
nen voor spanningen en controverses naar een oplossing moet worden gezocht. Die op-
lossingen respecteren in principe doorgaans dat bestaande kader, maar kunnen daarop 
wel bijstellen of aanvullen. 

Als aanvullend aspect kan daarbij nog worden benoemd, dat invloed van buitenaf, in het 
bijzonder de evolutie van de Haagse regelgeving voor de betrokken plaatsen, in de regle-
menten als het ware wordt geabsorbeerd en zelfs op den duur daarbij de overhand krijgt. 

Samengevat kan worden gesteld, dat de grondslag van de genese van de dorpsreglemen-
ten zich van plaats tot plaats aan de hand van steeds een specifieke aanleiding ontwik-
kelt, maar zich tevens op basis van vergelijkbare spanningen en controverses binnen 
vergelijkbare rechtskringen met een vast onderling vergelijkbaar kader van bestuursrecht 
afspeelt. Deze kenmerken kanaliseren tezamen als het ware de wording en de ontwikke-
ling van ‘het’ reglement. 

Dit alles wordt gedragen door een (rechts)besef, dat voor de oplossing van gelijksoor-
tige problemen ter plaatse de vorm van een meeromvattend instrument dat reglement 
wordt genoemd een probaat en adequaat middel kan zijn. Dit abstracte besef kan ook 
als een vorm van cohesie tussen alle uiteindelijk vast te stellen reglementen worden aan-
gemerkt. Gezien de grote diversiteit bij degenen, die in de verschillende procedures het 
eerste initiatief tot de wording van een regeling nemen, is dat instrumentele besef alom 
en duurzaam aanwezig en daarom als een constante factor te beschouwen. 

9. Een blik op de praktische uitwerking  
In het algemeen kan worden gezegd, dat de inhoudelijke gelijkenis tussen reglemen-
ten voortkomt uit het binnen de hierboven omschreven context vastgelegde bestuurlij-
ke bereik ervan. Dit leidt bijna als vanzelf tot filiatie, omdat het wiel niet (meer) steeds 
opnieuw behoeft te worden uitgevonden, maar bestaande wielen in maatwerk aan een 
nieuwe situatie kunnen worden aangepast.

Gelijkenis is op zich een aspect, dat vrijwel van meet af aan de hand van de inhoude-
lijke strekking van de reglementen is te constateren. Samenhang en filiatie zijn daarvan 
wel een gevolg, maar vloeien niet als vanzelf uit die aard voort. Dat vergt een actieve 
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opstelling van de opsteller(s) van een reglement, die de beslissing nemen dat reglement 
naar het model of het voorbeeld van een of meer andere vorm te geven. Het is een  ele-
ment dat als het ware in de ontwikkeling ingroeit, maar, eenmaal ingegroeid, daarvan 
een wezenlijk onderdeel gaat vormen. 

Er kunnen een zestal periodes in die ontwikkeling worden onderscheiden. 
In het eerste tijdvak, de tijd van vóór 1648, is sprake van enigerlei vorm van regle-

mentering van aspecten van het plaatselijk openbaar bestuur. Bindend element is, dat 
bij de formele vaststelling steeds de Brusselse Raad van Brabant is ingeschakeld. Tussen 
de reglementen zelf bestaat geen inhoudelijk samenhang in termen van filiatie. De sa-
menhang, die zij tonen, is dat in deze periode de reglementsvorm voor de regeling van 
plaatselijk bestuur wordt ingezet en dat dus kan worden vastgesteld dat deze vorm voor 
dit doel niet ongebruikelijk is. 

Voor de periode 1649 - 1658, waarin vijf reglementen tot stand worden gebracht, geldt 
ten aanzien van hun onderlinge samenhang voor een meerderheid hetzelfde. Een eerste 
vorm van filiatie doet zijn intrede bij de vaststelling door de plaatselijke heer van het na-
dien door de Raad van Brabant vastgestelde Moergestel 1658, dat nogal wat bepalingen 
ontleent aan Boxtel 1657 en ook elementen uit Hilvarenbeek 1657 bevat.

Rond de jaren zestig van de zeventiende eeuw, de derde te onderscheiden periode, 
vindt er een omslag plaats. Tot dusverre zijn de meeste reglementen voor alleen heerlijk-
heden tot stand gekomen. Dat verandert in genoemde jaren als het instrument van de 
reglementering van plaatselijke bestuurlijke aangelegenheden rechtstreeks door particu-
liere belanghebbenden wordt benut om hun belangen te verzekeren. Dit gebeurt in het 
bijzonder in de jaren 1659 - 1660.  Het krachtige initiatief, dat in deze reglementen ligt 
besloten, stimuleert tot navolging. Vastgestelde reglementen worden, op slechts enkele 
uitzonderingen na, oriëntatiepunten voor nieuwe. 

Hoewel de daaropvolgende periode (1672 - 1698) als een intermezzo kan worden aan-
gemerkt, blijft filiatie aanwezig, zij het minder eenduidig dan in de voorafgaande peri-
ode, terwijl deze soms zelfs geheel ontbreekt. Dat geldt zowel voor nieuwe reglementen 
als voor pogingen, waarbij een reglement wordt nagestreefd maar uiteindelijk niet tot 
stand komt. 

De periode hierna (1699-1732 met een uitloop tot 1744) is wat betreft filiatie tussen re-
glementen stabieler. Het eerste betreft Hilvarenbeek 1699/1700, dat de aanzet is voor een 
nieuwe golf van dorpsreglementen, die elkaar tot en met Tilburg 1732 blijven inspireren. 
Hetzelfde geldt voor reglementen die in deze periode in de concept-fase zijn blijven ste-
ken.  

De laatste periode in de wording van nieuwe dorpsreglementen omvat de jaren 1733 
tot 1795. Het tijdvak van de ontwikkeling van dorpsreglementen mag met de vaststelling 
van Tilburg 1732 als afgesloten worden beschouwd. Bijzondere omstandigheden in Eer-
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sel, Steensel en Duizel leiden echter in 1767 alsnog tot een nieuw reglement voor deze 
drie dorpen. Kenmerkend voor dit reglement is de hoge mate van incorporatie van dan 
vigerende Haagse regelgeving en de logische onderlinge ordening daarvan. Als laatste in 
zijn soort heeft dit reglement zijn genen bij wijze van filiatie niet meer rechtstreeks aan 
andere reglementen kunnen doorgeven. Wel geniet het tot het einde van het tijdvak bui-
ten de betrokken dorpen de nodige waardering voor zijn brede opzet, waardoor het de 
praktische waarde van ‘administratief handboek voor plaatselijk bestuur’ verwerft. In die 
zin waaieren zijn genen nog wel over de Meierij en zelfs daarbuiten uit.

Als enige en laatste omspant dit reglement de resterende periode van genoemd tijd-
vak. Niettemin grijpt de tekst ervan ook terug op de eerdere evolutie van het fenomeen. 
Naast typisch lokale zaken en de reeds genoemde Haagse regelgeving (die zorgen voor 
een fikse uitbreiding van de omvang van de verschillende bepalingen) leunt de formule-
ring van een groot aantal bepalingen op Tilburg 1732. 

De hierboven weergegeven duiding van de filiatie in de ontwikkeling van de dorpsregle-
menten laat zien, dat er bij de meeste reglementen enigerlei vorm van verwantschap met 
een of meer andere, reeds vastgestelde reglementen is aan te wijzen. In Overzicht 8.6 is 
deze filiatie op hoofdlijnen geschetst. 

Al met al is filiatie geen standaard, maar een fluctuerend gegeven, enerzijds omdat wel 
de meeste, maar niet alle reglementen zich in filiatie tot elkaar verhouden en anderzijds 
omdat de betrokken reglementen zich in filiatie lang niet altijd tot hetzelfde reglement 
verhouden. 

Het bovenstaande is een benadering van de filiatie vanuit het eindresultaat, te weten de 
samenhang tussen een reglement met een of meer eerder vastgestelde reglementen. Het 
tot stand brengen van zo’n inhoudelijke verbinding veronderstelt dus kennis van be-
staande reglementen bij degenen, die in de keten van aanleiding tot, voorbereiding van 
en beslissing over een nieuw reglement het ontwerp daartoe concipiëren. De meeste re-
glementen verschijnen niet afzonderlijk in druk. Slechts enkele, zoals Oirschot 1662, Oir-
schot 1664, Bergeijk 1663 en Hoogeloon 1663, worden in een bredere publicatie, zoals het 
Groot Plakkaatboek, opgenomen. Dit betekent dat de kennis over bestaande reglemen-
ten zich op andere wijze moet hebben verspreid.  

Het initiatief tot de wording van een reglement ligt niet steeds eenduidig bij één actor. 
Even divers is het moment, waarop binnen de keten van de genese het eerste ontwerp 
op schrift wordt gesteld. Die fase van dat eerste ontwerp is in feite bepalend voor het 
antwoord op de vraag wie die filiatie in het voorbereidingsproces heeft of hebben inge-
bracht.
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In de gevallen waarin ter plaatse een ontwerp wordt ontwikkeld, geschiedt een oriënta-
tie op voorbeelden meestal stilzwijgend. Soms wordt nadrukkelijk, maar anoniem naar 
situaties of reglementen van elders verwezen. In een aantal gevallen is er meer duidelijk-
heid. Zo beroept het oppositionele ontwerp-Asten 1663 zich onder meer op achtereen-
volgens Oirschot 1662, Boxtel 1661 en Sint Oedenrode 1660. De regeerders van Berlicum 
leggen in 1701 een concept-reglement ter vaststelling aan de Staten Generaal voor zonder 
te vermelden dat dit voor een substantieel deel aan Oss 1700 is ontleend. Deze verzwegen 
ontlening wordt door de heer van Berlicum aangegrepen om die relatie te duiden en zich 
daarover smalend uit te laten. 

Dit alles wijst er op, dat er over ontwikkelingen in andere plaatsen informatie beschik-
baar is dan wel dat tussen plaatsen informatie wordt gewisseld en gedeeld en dat daartoe 
dus ook bereidheid heeft bestaan. Het verzoek van de regenten van Reusel (1744) aan de 
Staten Generaal om Bladel 1724 ook voor het bestuur in eigen dorp vast te stellen is on-
getwijfeld gebaseerd op kennis die binnen de dingbank, waartoe beide dorpen behoren, 
bij de betrokken schepenen of secretaris aanwezig is. Een gelijksoortig verzoek van de 
regenten van Valkenswaard (1693) om de hoog- en laagschout, zoals daarvoor onlangs in 
Oisterwijk is geschied, een onderzoek naar de plaatselijke rekeningen te laten instellen 
en een ontwerp naar het voorbeeld van andere plaatsen in de Meierij te redigeren, laat 
migratie zien van kennis van het ene bestuur over bestuurlijke aangelegenheden elders 
waarbij niet alleen de eigen dorpsgrenzen, maar ook die van het kwartier (Valkenswaard: 
Kempenland; Oisterwijk: Oisterwijk) worden overschreden. 

Omdat er geen vaste overlegverbanden binnen de Meierij zijn waar dit soort zaken 
formeel kunnen worden besproken, zal die uitwisseling vooral in de informele sfeer heb-
ben plaatsgehad. De vergaderingen van de afzonderlijke kwartieren en de gezamenlijke 
Meierij-vergadering, ontmoetingsplek van plaatselijke regeerders bij uitstek, hebben via 
de informele wandelgangen ongetwijfeld daaraan bijgedragen. Ook kunnen bestuurders 
uit verschillende plaatsen elkaar informeel hebben opgezocht. Van enkele gevallen is be-
kend, dat expertise van buitenaf wordt aangetrokken. 

Voor de inwoners en geërfden, die het middel van formele en informele bestuurlijke 
contacten missen, ligt dat gecompliceerder. Omdat zij in beginsel geen directe toegang 
tot de bestuurlijke kringen hebben, zijn hun mogelijkheden om met derden over we-
derzijdse plaatselijke aangelegenheden te spreken in beginsel beperkt tot contacten in 
het kader van wat sociale mobiliteit tussen de plaatsen kan worden genoemd, van fami-
liale of vriendschappelijke relaties tot ontmoetingen tijdens, bijvoorbeeld, een markt of 
herbergbezoek. Bij verzoeken om de vaststelling van een reglement zijn ook wel oud-
bestuurders betrokken, die dus nog vanuit hun voormalige functie kennis van zaken 
kunnen hebben. Niet uit te sluiten is, dat men in concrete procedures in de eigen plaats 
actief op zoek is gegaan naar voorbeelden van reglementen van elders. In verband met 
het kostenaspect daarvan zal dat echter niet standaard aan de orde zijn geweest. Het as-
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pect van de formele en informele ‘intergemeentelijke’ samenwerking en overleg tussen 
bestuurders onderscheidenlijk bestuurden onderling is in ieder geval een aspect dat na-
der onderzoek verdient. 

Overigens wordt niet in alle gevallen van een plaatselijk verzoek om een reglement een 
ontwerp daartoe bijgevoegd. Het concipiëren wordt dan naar een hoger (beslis-)niveau ge-
tild, naar dat van de Staten Generaal of, in de meerderheid van de gevallen, de Raad van 
State. Ook komt het voor, dat de Raad van State bij de behandeling van een voorgelegde 
plaatselijke controverse meent dat een reglement voor de toekomst een probate panacee 
is. In beide gevallen schakelt deze dan bijna steevast aanvankelijk de raad en rentmeester-
generaal der Domeinen en later, in de loop van de achttiende eeuw, de Leen- en Tolkamer 
in met de opdracht om dat reglement te formuleren. Deze rentmeester en Kamer staan 
daardoor als geen ander borg voor een zekere stabiliteit in de ontwikkeling van ‘het’ regle-
ment, dit met inbegrip van een oriëntatie op reeds vastgestelde. Omdat veel van de vastge-
stelde dorpsreglementen onder handbereik in het eigen kantoor zijn geregistreerd, creëert 
die registratie een praktisch fundament voor deze advisering. Die advieswerkzaamheden 
strekken zich trouwens ook uit over de hen door de Raad van State om advies voorgelegde 
ontwerp-reglementen, zoals deze door betrokkenen rechtstreeks aan die de Raad zelf wor-
den aangeboden. Mede omdat de Staten Generaal en de Raad van State bijna per definitie 
hun advies overnemen, vervullen zij niet alleen inhoudelijk, maar ook ten aanzien van de 
filiatie tussen de reglementen een sleutelrol: hun ‘eindklap’ op het reglement bezegelt niet 
alleen die inhoud, maar ook de daarin besloten filiatie. 

10. Suggesties voor verder onderzoek
De studie naar de herkomst en inhoud van de dorpsreglementen steunt onder meer op 
een beschrijving van de bestuurlijke omgeving en juridische context waarbinnen dit alles 
geschiedt. Die beschrijving is ontleend aan bestaande literatuur en eigen onderzoek. Dat 
onderzoek was vooral op de omgeving, herkomst en inhoud van de dorpsreglementen 
gericht. De ontwikkeling van de dorpsreglementen is echter slechts één aspect van wat 
zich in de betrokken periode van anderhalve eeuw in de plaatsen van de Meierij afspeelt. 
Er zijn nog allerlei aspecten die hier niet of niet uitgebreid aan de orde konden komen, 
maar zich op basis van de in deze studie geschetste contouren en geconstateerde tenden-
sen lenen voor verder onderzoek. Daarbij valt te denken aan het volgende. 

Zo zou bijvoorbeeld verder onderzoek kunnen worden gedaan naar de wijze waarop 
de Haagse instituties (Staten-Generaal, Raad van State en Raad van Brabant) vorm en 
inhoud hebben gegeven aan het bestuur van de Meierij van ’s-Hertogenbosch en haar 
daarin gelegen plaatsen. Dat geldt vooral het aspect van de interactie tussen deze Haagse 
instellingen en de bedoelde plaatsen en omgekeerd. Ook onderzoek naar sociale en poli-
tieke netwerken die de verschillende niveaus overstijgen of verbinden zou in dit verband 
meer licht op hoe het bestuur functioneerde kunnen werpen. 
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Hetzelfde geldt voor de instellingen en personen (het Staatse ‘middenkader’), die allen 
benoemd door ‘Den Haag’, op hun taakgebied in de Meierij werkzaam zijn en de wijze 
waarop zij hun taak in relatie tot en interactie met de plaatsen in de Meierij effectueren.  

Ook de ontwikkeling van de politiek-bestuurlijke functies van de Raad en rentmeester-
generaal der Domeinen en van de Leen- en Tolkamer naar een vorm van middenbestuur 
op hun werkterrein vraagt  nog nadere aandacht en onderzoek.

Een ander aspect dat in mijn studie naar voren kwam en waarover nog weinig bekend is, 
zijn de  formele en informele vormen van samenwerking en overleg tussen de plaatsen 
in de Meierij, zowel op het niveau van de bestuurders als dat van de bestuurden. Daar-
bij zou ook kunnen worden onderzocht of het om gelegenheidscontacten gaat of dat er 
sprake is van meer duurzame netwerken. 

Ten slotte kan ook nog veel breder dan in mijn studie worden gekeken naar het proces 
en uitkomst van de bijzondere en algemene regelgeving jegens de Meierij en haar plaat-
sen vanuit ‘Den Haag’. In het bijzonder geldt dit de tendens van een slinkende plaatse-
lijke autonomie als gevolg van de toename van de Haagse regelgeving. Daarbij zou ook 
de perceptie van de plaatselijk bestuurders en bestuurden van dit fenomeen moeten wor-
den betrokken. 

Nawoord
De periode van opkomst en toename van de dorpsreglementen beslaat grofweg zo’n an-
derhalve eeuw. Hun ontwikkeling wordt gedragen door een specifiek plaatselijke be-
hoefte aan (nadere) regelgeving van het lokale bestuur, mede in zijn verhouding tot de 
bestuurden, als ook de behoefte om tot aanvullend inhoudelijk bestuursbeleid te komen. 

Het onderzoek heeft nieuwe gegevens naar boven gebracht, niet alleen over die re-
glementen zelf, maar ook over de bestuurlijke omgeving waarbinnen zij functioneer-
den. De studie schetst daarom een beeld van een bijzonder bestuursinstrument binnen 
enerzijds het grotere geheel van de dorpswetgeving en anderzijds binnen het grotere ge-
heel van de bestuursstructuur van de hoge overheid in Den Haag.  Ook laat deze studie 
zien tot welke dynamiek een lokale samenleving in staat was om het in de titel van deze 
studie omschreven doel ‘van onstuurbaar naar stuurbaar bestuur’ te bereiken. Voor dit 
laatste aspect bevat naast het eerste deel van deze studie Deel II veel materiaal, dat dit 
duidelijk en ook onderlinge vergelijking mogelijk maakt. 

Het gaat daarbij om een specifieke ontwikkeling. Dat blijkt ook uit de omstandigheid, 
dat slechts voor ongeveer een derde van de plaatsen in de Meierij reglementen tot stand 
komen. Dat specifieke is echter tevens de Achilleshiel van de bestaansreden van het re-
glement. De teloorgang van de dorpsreglementen vindt uiteindelijk haar oorzaak in 
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de alsmaar toenemende generieke, voor alle plaatsen gelden regelgeving van de Haagse 
overheid, waarin steeds minder plaats is voor lokale autonomie en dus ook niet voor spe-
cifieke lokale voorzieningen. Die toename gaat bovendien gepaard met een toenemende 
macht van met name de Raad en rentmeester-generaal der Domeinen en de Leen- en 
Tolkamer, die door de toename van hun toeziende taken op hun werkterrein voor de 
Meierijse plaatsen uitgroeien tot een vorm van middenbestuur. 

In de plaatsen met reglementen hebben deze reglementen in de tijd van hun bestaan 
ontegenzeggelijk een rol van betekenis gespeeld. Dat geldt niet alleen voor de rechtsont-
wikkeling  binnen zo’n gemeenschap, maar ook voor de sociale structuur (waarbij met 
name te denken is aan de manier waarop inspraak op of medezeggenschap in het be-
stuur wordt ge- of bevestigd) ervan. Als zodanig hebben de reglementen jarenlang mede 
een stempel gedrukt op het functioneren van het bestuurlijke bestel van een lokale ge-
meenschap.
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Summary 

Village Regulations in the Meierij of ’s-Hertogenbosch 1648-1795
From ungovernable to governable village governement

A look at the object
This study focuses on the legal phenomenon of ‘village regulations’ in the Meierij of 
’s-Hertogenbosch. The emphasis is on the period between 1648 and 1795, the period in 
which the Meierij as a district within the ‘reduced’ northern part of the ancient Duchy 
of Brabant is formally under the direct authority of the States General of the United 
Netherlands. However, the actual development of this kind of regulations already shows 
an early start shortly after the beginning of the seventeenth century whereas it already 
came to a halt in 1732, with only a revival since then in 1767 with new regulations. 
Subsequent developments only concern the application or amendment of existing 
regulations.

Village regulations are intended to bring further order to the organisation and to the 
substantive functioning of the local administration. Their genesis operates in the front 
line of tensions that arise or may arise between administrators and those governed. 
Although this type of regulations also occurs outside the Meierij, a central characteristic 
of the evolution in the Meierij is that, largely, it only takes place within its own regional 
boundaries. Quarter and local boundaries within that district are no obstacle to this. 
There is hardly any influence of external regulations. Therefore, generally speaking, 
these regulations form a homogeneous group of regulations with their own dynamics 
and significance. For each specific place, village regulations are part of the specific 
regulations that apply to that place, which can be summarised with the term ‘village 
legislation’.  

The genesis of village regulations can be described as an organic part of the administrative 
development that, in the form of regulations, gives further foundation and content to 
a society’s administrative organisation and policy at the lowest political level, i.e., the 
village. The result of such a process is a coherent set of rules of law to be enforced within 
the context of those involved or stakeholders. 
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This study comprises three parts. The first part is devoted to general, common contextual 
(the first three chapters), procedural and substantive characteristics of the regulations 
(the next five chapters). The second part narrates the genesis of each of these regulations 
in an alphabetical-lexicographical order of the places concerned. Part 3 contains, among 
a number of other texts, their full texts. 

A look upward
The establishment of village regulations is inextricably linked to the Meierij’s central 
government authority. Before 1648 is that above all the ducal Council of  Brabant in 
Brussels, after the Peace of Munster (1648)  are these the States General of the United 
Netherlands, the Council of State, and initially, also the The Hague Council of Brabant 
and the district officials and local institutions that function under them, such as the high 
and low bailiffs of ’s-Hertogenbosch, the quarter bailiffs (also bailiffs in the villages di-
rectly governed by de States General (Statendorpen), the council, and steward general of 
the Domains and the Feudal and Toll Chamber (Leen- en Tolkamer) in ’s-Hertogenbos-
ch, which he chaired.  There was barely competition between central government insti-
tutions (States General, Council of State and, until 1682, also the Council of Brabant) as 
to who would or should be pre-eminently competent to draw up regulations. 

A look inside
In addition to the capital ’s-Hertogenbosch and its freedom, the city’s hinterland, the 
‘countryside’ of the Meierij with its subdivision into four quarters (Kempenland, Maas-
land, Oisterwijk and Peelland) consists of some 100 separate local entities to be distin-
guished by their own geographical names. 

A diverse typology according to ’types’ is hidden behind this number. There are cities, 
liberties (vrijheden), villages, settlements (vlekken) and seigniories (heerlijkheden). Each 
of these designations is not unique to the formal or informal identity of such an entity 
but can coincide. A city and village can be both liberty and seigniory. However, all 
local territories have one thing in common. Whether it concerns rights once granted 
to a community (cities, liberties) or local authority in private hands (seigniories), it 
makes little or no difference to the government in The Hague. Generic regulations 
issued generally apply to all local government entities.

A look at the local administration 
The administration of a local entity can be approached from different perspectives, 
namely that of the circle of administrators and that of the administrators. In the organi-
sation and distribution of powers of the local administration, in which the interaction 
between administrators and those governed is effected, there is a stratification, generally 
at two or three echelons. For the involvement of each level, and thus their interaction 
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with each other, the nature of the desired decision-making is decisive. The decisive fac-
tor is whether one level needs another level in order to arrive at a decision that is legally 
valid, either de facto or de jure. The dual or tripartite stratification changes after 1700. 
There is a development towards densification into a single administrative level.

The interaction between administrators and those governed is partly informal and part-
ly regulated in formal frameworks. Informal contacts evade public scrutiny and control. 
Nevertheless, here too, the condition of sound governance applies. On the other hand, 
there are formal frameworks within which permanent contact between the two is esta-
blished. As such, the public annual session of the local court (jaargeding), the annual lo-
cal consultation on legal matters and inquiry (gemene waarheid), the corporeal meeting 
(corporele vergadering) and the meeting to settle the local accounts can be mentioned. 
These are all meetings with their own dynamics within their own perspective.

A look at the influence of the central governement regulations on local autonomy
150 years under the umbrella of the central government in The Hague means a steady 
stream of high government regulations for the Meierij and its places, both for all the 
places together and for individual places. This leads to an expanding and increasingly 
interventionist exercise of the authority of the central government and an inversely pro-
portional shrinking local autonomy. Supervision of the implementation and thus enfor-
cement of regulations also intensified over the years. All this is, of course, independent 
of the effectiveness of legislation and enforcement. As a species, the development of the 
village regulations is part of the genus general evolution of the central governement re-
gulations, while this generic evolution is also the background against which the deve-
lopment of the species takes place. The regulations developed last, Eersel, Duizel and 
Steensel 1767, which were set up as a general ‘manual for the local administrative law of 
the central governement’, bring species and genus together as it were. These regulations, 
therefore, form the terminus ad quem of this analysis. The central regulations ultimately 
penetrate all the orderly corners of a local society and its administration. It makes little 
difference whether it concerns the introduction of new policy or the continuation of po-
licy that existed before 1648. An example (among many) of how such a process proceeds 
is the transition from local autonomous policy on the settlement of new residents to the 
central regulations. First, this autonomy is encapsulated, then adopted, after which the 
regulations are further refined.

A look at the institutional and generic aspects of village regulations
Although the genesis of all the village regulations have their own reasons and dynamics, 
they do not come about in isolation from an already existing legal and social context. 
As such, the genesis is embedded in the broader legal development at the local adminis-
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trative level that takes place within the Meierij. Distinctive, however, is that the result 
of the development with all its local differences also has a number of similarities. After 
all, within the demarcated area of the Meierij, these regulations always have the same 
intent. As a result, established regulations set an example for new regulations to be for-
mulated. This is reinforced by the fact that, in most cases, the same bodies of the high 
government in The Hague and officials subordinate to that government - in particular 
the council and the steward general of the Domains and subsequently the Feudal and 
Toll Chamber - are always involved. 

From the point of view of its origins, regulations are always the result of a process spe-
cifically aimed at the administration and management of a local community in order 
to put an end to one or more local controversies. There is no general or central obliga-
tion to establish village regulations. Nor are they the elaboration of other regulations. As 
such, these regulations can be considered original and not derived from anything else. 

In itself, local government regulations are not unique to the Meierij. The instrument ‘re-
gulations’ is also used elsewhere for that purpose. Outside the Meierij, in addition to the 
promulgation of regulations for individual places, regionalisation also occurs, whereby 
such regulations are simultaneously promulgated for multiple places within a larger ad-
ministrative entity. This does not occur in the Meierij.

Over the whole period, only about a third of the places in the Meierij end up having 
their own village regulations. In addition, several attempts to acquire regulations have 
remained unfinished, while a limited number of provisions, which did not carry the 
original stigma ‘regulations’, are considered as such in practice. 

The fact that the number of established regulations remained relatively limited shows 
that their long-term continuity, substantive consistency, and mutual coherence as such 
did not provide sufficient stimulus for a more widespread development. This is also 
confirmed by the actual development: there must be a clear cause, which can ultimately 
lead to such an establishment: no regulations without a specific cause. As has already 
been said, the central government in The Hague has never formulated a centrally 
binding policy on this point either. 

Overall, the genesis of village regulations can be qualified as an incident-driven 
policymaking on the part of both the individual towns and the central government. 
The fact that many regulations are interconnected in terms of content does not detract 
from this. The incident-driven policymaking is reinforced by the fact that there have 
been times that could have given the central government reason to establish general 
regulations for local government in the Meierij. That government has not used any of 
these moments. 
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In terms of composition and structure, the regulations are based on a reasoned substan-
tive design. As this design has not been elaborated into a visible thematic subdivision, it 
has remained at a basic level. It is plausible that the size of the regulations did not ini-
tially give rise to such a subdivision. It may also be assumed that the internal order of 
subjects is at least partly, if not exclusively, determined by the degree of priority given by 
those involved to a certain subject to be included in the regulations. 

In some subsequent, more detailed regulations, the usefulness is enhanced by the 
addition of a summary of the provision to the relevant article, a register arranged article 
by article, or a register based on keywords. In these regulations, a more thematic order 
can also be determined. 

Regulations once established in principle, remain in force until they are expressly 
repealed. However, this occurs sporadically. In the long run, regulations can lead to 
undesirable rigidity and thus subject to wear and nonuse. New government regulations 
also erode regulations. On the other hand, however, there is a multitude of cases in 
which the path of partial amendment is explicitly chosen. This occurs right up to the 
end of the Republic. 

Throughout almost the entire period, a majority of cases in seigniories have identified a 
form of involvement of local lords in the pursuit of village regulations for civil admin-
istration. However, that involvement varies greatly. As far as the autonomous establish-
ment of regulations is concerned, a drastic shift is taking place towards administrative 
bodies in The Hague. In that respect, the authority of the local lords is diminished con-
siderably.

Although village regulations can be considered part of the broader concept of ‘village 
legislation’, there is hardly any connection between these regulations and other types of 
village legislation. The generally previous annual regulations (jaargeboden) only have an 
extremely minor, if not negligible, influence on the posterior village regulations. This is 
also the case the other way round.  

A look at the connection with regulations from the authorities
‘Higher’ regulations have never stood in the way of the establishment of village regu-
lations. There is, however, a hierarchy in terms of content. As a specific provision for a 
certain village, the genesis of certain village regulations absorbs the state of affairs in the 
development of the generic regulations of the central government; vice versa, this is (of 
course) never an issue. In this case, the lex specialis conforms to the lex generalis. It can 
also be said that there is a contradictio in adjecto: secondary subordination. Secondary 
because a set of rules and other regulatory measures for a village are, in principle, issued 
equally by the same government in The Hague in terms of procedure; subordinate be-
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cause the rules and regulations comply with the content of higher provisions. Concrete 
references to central governement regulations show in which government directives the 
regulations are rooted. This makes it clear to what extent such regulations, in addition 
to the creation of new rules, confirm or comply with existing law. 

All in all, the raison d’être of a regulation remains consistent throughout the entire period 
of government by the central government in The Hague, but its rootedness in higher re-
gulations, to the extent in which this continues to grow, increases and that this increase 
ultimately slows down the development of the village regulations.

A look at average village regulations 
Village regulations may or may not be explicitly linked to the general policy areas of jus-
tice, police and finance. It makes little difference who – the lord of a seigniory, the local 
administrators, inhabitants, particularly landowners, central governement authorities or 
the central government itself – takes the initiative for a regulation. 

More than once, the origin of regulations is the result of a local search and desire on the 
part of the people governed to gain influence in response to an administration that tries 
to evade transparency and accountability. The reason for this is usually a sometimes un-
bridled, but more often than not uncontrollable, expenditure policy on the part of the 
local administration. As such, the most important stimulus behind the genesis of the 
regulations is an attempt to strengthen the balance between the actions and gestures of 
the administrators and the interests of those governed. 

The drive for regulation is not in itself a revolt against existing power structures, but 
an attempt for a clear incorporation of the public administration by confirming existing 
or introducing new, additional rules.

Depending on its own genesis, it codifies, consolidates, renovates or innovates 
regulations.

Where village regulations appear, local administrative action is incorporated in a 
multitude of coherent, confirmed or newly introduced legal rules that make policy 
predictable and verifiable. As such, there is legal protection of and for the litigants, 
which provides them with certain and, if necessary, enforceable guarantees in terms of 
legal certainty and equality. 

Another common feature of the regulations is a unifying tendency. This is due to the 
fact that these regulations not only always have the same objective but are also each 
other’s sources of inspiration and are sometimes themselves almost entirely or partly 
simply adopted. 

The regulations also offer room for local diversity, which on the one hand goes back 
to previously granted privileges or customs and, on the other hand, to insights and 
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circumstances existing during the genesis. As such, the regulations switch between past, 
present and future. 

However, village regulations are not an entirely local code of law’ regarding the 
composition, tasks and responsibilities of the village council and its subordinate 
officials. In almost all cases, the knee-jerk legislation is established in direct response 
to issues arising in a village community with the immediate aim of restoring peace and 
tranquillity.

The content of regulations can roughly be classified into a number of groups of 
provisions. There are provisions that relate to the administrative organisation and material 
infrastructure of the local administration. A second group of provisions concerns local 
administrative action, in which regulations in the area of taxation and the management 
of finances in particular occupy a prominent place. A third group may include various 
introductory, transitional and final provisions.

A look at the mutual coherence of the regulations: binding factors and actors
Over the entire period described in this study, there is a variable and, with a few excep-
tions, continuous coherence and filiation between the various successive village regula-
tions. A few ‘binding’ factors can be mentioned for this.  

The ‘success’ formula, which forms the basis for the local regulations, is undoubtedly 
the circumstance that throughout the entire period involved, the high government has 
ignored, sometimes consciously, every possibility and opportunity for the realisation of 
‘central’ regulations for all places in the Meierij. In fact, by adopting this sustainable po-
sition, that government indirectly facilitated the development that took place. As there 
is always a need for a concrete and rather substantial reason to draw up regulations, one 
of the consequences is that, over the entire period only in one third of all places in the 
Meierij, one or more regulations are established.

A second common feature is the limited social and geographical environment in 
which tensions and controversies arise locally. This environment consists of relatively 
small legal circles, the local communities with their own administrations. 

A third general characteristic that can be related to this is that this leads almost 
invariably to a controversy between the people governed and the administrators about 
the quality of local administration, more specifically about the management of the 
finances involved. The desire for (more) participation and co-determination is then 
often part, or in other cases the driving force, of the desires of the bourgeois opposition 
in dealing with the administration. 

A fourth characteristic is already existing administrative law, including prevailing 
customs. For all local legal circles, the nature and extent of administrative action is 
comparable, despite all local differences in origin and concrete implementation. Law and 
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custom create, as it were, a durable framework within which tensions and controversies 
must be resolved. In principle, these solutions generally respect the existing framework, 
but they can adjust or supplement it. 

An additional characteristic is that external influence, in particular the evolution of 
the central government regulations for the places concerned, is, as it were, absorbed in 
the regulations and even prevails in the long run.

To sum up, the basis of the genesis of village regulations develops from place to place 
based on a specific reason, but also based on similar tensions and controversies within 
comparable legal circles with a fixed, comparable framework of administrative law. 
These characteristics together channel, as it were, the genesis and development of  ‘the’ 
regulations. Because of their repetitive character, these are fixed and, therefore, absolute 
characteristics within which the genesis of regulations takes place. 

Seen from this channelling context, the explanation for the similarity in content, 
which is contained in the regulations, seems obvious, in spite of everyone’s own process-
related uniqueness. This similarity can be recognised in an evolution towards mutual 
connection and filiation, in which established regulations are a source of inspiration for 
new ones. 

All of this is supported by a (legal) awareness that the form of a more comprehensive 
instrument, called regulations, can be an effective and adequate means of solving similar 
local problems. This awareness also forms the cement between all the regulations that 
will eventually be established. In view of the great diversity among those who take the 
first initiative in the various procedures for the establishment of a set of regulations, this 
instrumental awareness is omnipresent and sustainable and can therefore be considered 
a constant factor. 

The purpose of village regulations automatically leads to filiation because the wheel does 
not have to be reinvented over and over again, but existing wheels can be adapted to a 
new situation in a customised fashion. Here too, there is a growth phase, which beco-
mes visible in the periods in which the development of these regulations can be classi-
fied. This development is outlined in Overview 8.6. Overall, filiation is not a standard, 
but a fluctuating fact, on the one hand because most but not all regulations relate to 
each other in filiation and, on the other hand, because where filiation occurs there is a 
development over time.

In conclusion
Roughly speaking, the period of rise and increase of village regulations covers about a 
century and a half. Their development is supported by a specific local need for regula-
tion or further regulation by local administration, also in its relation to the people go-
verned, as well as the need for additional substantive administrative policy. The fact that 
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this development is specific is also demonstrated by the fact that only about one third of 
the towns in the Meierij have one or more regulations. However, this specificity is also 
the Achilles’ heel of the regulations’ raison d’être. Its more or less autonomous develop-
ment is ultimately stifled by the ever-increasing number of the central governement re-
gulations and the expansion of the supervision of their implementation. 

In the places with regulations, these regulations have undeniably played a significant 
role during the period of their effective existence. This applies not only to the development 
of the law within such a community as such but also to the development of its social 
structure, with particular reference to the way in which participation in administration 
is established or confirmed. All this is underlined by the history of the establishment 
of the regulations, a history that is often characterised by dispute and discord within a 
community.

Translation by Riet Bettonviel (Tilburg University Language Center).
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Bronnen en literatuur

1. Archieven en archiefbescheiden
 
Toelichting:
In onderstaand Overzicht zijn per archiefdienst in de eerste kolom het toegangsnummer en in de 
tweede kolom het bijbehorende archief benoemd. De derde kolom bevat een opsomming van de 
geraadpleegde afzonderlijke inventarisnummers.  
De volgorde van de archieven per archiefdienst is bepaald door de numerieke volgorde van de toe-
gangsnummers. De (soms verkorte) duiding van de archiefvormers is ontleend aan de (digitale) ar-
chiefoverzichten van de betrokken archiefdiensten.
Indien binnen het nummer van een archiefomschrijving een ondernummering is opgenomen is 
deze laatste niet vermeld.

Nationaal Archief te Den Haag
1.01.02 Staten Generaal, merendeel 1576-1796 

3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 
3270, 3271, 3272, 3274, 3275, 3276, 3278, 3279, 3280, 3290, 3304, 3305, 3311, 3312, 3313, 
3317, 3321, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3338, 3340, 3341, 
3342, 3344, 3345, 3352, 3353, 3355, 3359, 3361, 3362, 3380, 3385, 3487, 3400, 3401, 3406, 
3407, 3409, 3410, 3412, 3413, 3416, 3426, 3428, 3429, 3431, 3432, 3443, 3444, 3447, 
3459, 3456, 3467, 3470, 3471, 3473, 3474, 3476, 3477, 3479, 3481, 3484, 3487, 3490, 
3493, 3496, 3499, 3502, 3504, 3507, 3509, 3512, 3514, 3517, 3519,3522, 3524, 3589, 3590, 
3592, 3656, 3657, 3702, 3703, 3704, 3760, 3773, 3803, 3806, 3866, 5049, 5086, 5094, 
5113, 5115, 5116, 5119, 5219, 5371, 5373, 7508, 7509, 7521, 7522, 7559, 7560, 7564, 7565, 
7566, 7570, 7586, 7593, 7594, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7642, 7694, 7708, 7711, 
7714, 7717, 7764, 7774, 7775, 7794, 7807, 7901, 7902, 7905, 7942, 12273, 12278.

1.01.19  Raad van State, merendeel 1581-1795 
29, 35, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 
93, 95, 99, 101, 102, 114, 115, 116, 117, 118, 126, 127, 129, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 
140, 141, 142, 143, 144, 148, 160, 161, 162, 163, 166, 174, 176, 183, 185, 196, 197, 198, 199, 
200, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 222, 
223,  224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 240, 242, 243, 244, 
246, 247, 250, 252, 254, 255, 256, 259, 260, 261, 262, 263, 271, 273, 281, 282, 283, 291, 
296, 300, 304, 307, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 327, 328, 346, 349, 352, 389, 
389, 390, 557, 559, 560, 561, 562, 563, 586, 1280, 1528, 1534, 1544, 1551, 1552, 1553, 1554, 
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1562, 1565, 1621, 1622, 1623, 1625, 1629, 1643, 1644, 1647, 1648, 1819, 1820, 1821,1822, 
1826, 1828, 1830, 1831, 1833, 2138, 2662, 3413.

1.08.11 Nassause Domeinraad na 1851, merendeel 1581-1811

  7986.
1.10.29 Collectie Fagel, 1513-1925

  1724

1.10.42 Collectie van J.C. van der Hoop [levensjaren 1742-1825] 
  10, 56.
1.10.94  Familie Fagel, Supplement, 1524-1795  
  70, 455, 456, 626.
3.03.02  Hoge Raad van Holland en Zeeland, 1582-1797

  1088A.
3.20.52  Archief van de familie Van Slingelandt - De Vrij Temminck, 1550-1813

  266.

Utrechts Archief te Utrecht
87 Familie van Rijckevorsel, 1341-1969

  1087

Brabant Historisch  Informatie Centrum te ’s-Hertogenbosch 
2.  Kwartiervergadering Peelland, 1574-1810,
  4.
4.  Kwartiervergadering van Oisterwijk, 1592-1812

  43

5  Bergen op Zoom, Oost-, Zuid- en Westkwartier markiezaat
  13.
8  Leen- en Tolkamer, 1605-1800

42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 92, 93, 96, 99, 137,138, 139, 140, 142, 
144, 228, 318, 342, 343, 344, 345, 435.

9 Domeinen, raad en rent meester generaal -, 1515-1816 
5, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 42, 37, 38, 39, 42, 46, 50, 61, 
92, 405, 477, 517, 500, 526.

10 Vergadering van de vier Kwartieren van de Meierij van ’s-Hertogenbosch, 1637-1810 
  1.
11.   Kwartiervergadering van Maasland, 1592-1823

  28-40

19  Raad van Brabant, 1586-1811

1, 2, 3, 19, 20, 23, 24, 28, 34, 35, 36, 42, 43, 58, 59, 89, 90, 188, 289,290,291, 292, 293, 
295, 297, 311, 314, 340, 341, 347, 353, 460, 477, 558 (map 459-2), 651, 665, 668, 681, 
682, 683, 706, 788, 819, 820, 821, 822, 823, 829, 830, 831, 832, 833, 840, 842, 844, 845, 
846, 847,859, 1043, 1045, 1129, 1130, 1249.

178  Collectie Rijksarchief 1574-1817, Staten Generaal, resoluties, 1587-1796

  100, 101, 103, 112, 126, 130
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178  Collectie Rijksarchief 1574-1817, Raad van State, resoluties en staten van oorlog, 1584-1795

  204, 207

221  Charters Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen, 1303-1845

  164, 934.
259 Nederlands Hervormde Gemeente in Boxtel, 1657-1950

  156

272. Commanderij van de Duitse Orde te Gemert, 1249-1785

  368, 459

274  Heerlijkheid Asten, 1337-1955 
  95, 96, 102, 103, 106, 270, 564.
288 Huis Stapelen in Boxtel, 1294-1879

  55, 56.
296  Archief heerlijkheid Drunen met de tol van Venloon (1474-1933) 
  24, 589.
305 Familie van de Mortel – De la court, 1384-1978

  1532.
315  Santvoort, 1629-1803  
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 16, 28.
319 Familie De Jonge van Zwijnsbergen, 1760-1960  
  398

323 Van Cooth, 1608-1850

  10.
342  Plakkaten, 1520-1884  
  1, 2, 3.
350 Philips en Rogier van Leefdael, 1172-1686

  6.
392 Schepenbank Boxtel, 1393-1811

  99.
575  Plakkaten, 1520-1795 
  5.
378  Heerlijkheid Waalwijk, 1378-1780

  27, 28.
539 Collectie Aanwinsten 1280-1981, 
  109.
1791  Dorpsbestuur Boxtel, 1554-1810

  40.57, A006, E 001. 
1858  Hoofd- en Leenbank Breda, 1532-1804

  131.
5121  Schepenbank Sint Michielsgestel, 1538-1810

  52.
5001  Dorpsbestuur Esch, 1301-1810

  34, 38.
5034  Dorpsbestuur Berlicum , 1567-1810

  19, 20, 254, 257, 265, 266,. 
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5059 Dorpsbestuur Vught, 1505-1810

  62.
5114.  Notarissen in Berlicum, 1686-1935

  1

7337  Dorpsbestuur Geffen,  1592-1813

  11, 48-163, 184.
7362 Stadsbestuur Oss, 1412-1810

  7, 22, 36, 37, 66, 67, 71

7365.  Schepenbank Oss, 1551-1811

  5, 80.
7600  Dorpsbestuur Dinther, 1566-1810

  110 
7633  Dorpsbestuur Sint Oedenrode, 91232) 1315-1811

  1, 550, 767.
7697  Dorpsbestuur Veghel, 1310-1810 (1814)
  65, 68, 70, 71, 80.

Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
0001  Stadsbestuur van ’s-Hertogenbosch, 1662-1810

  303, 5526, 9190, 9193, 9194, 9195, 9197.

Streekarchief Langstraat Heusden en Altena te Heusden 
0199  Dorpsbestuur Nieuwkuijk, 1621-1811  
  1, 2.
0313 Oud-archief van Oudheusden, Elshout en Hulten, 1606-1814

  117

1011  Stadsbestuur Waalwijk, 1313 -1811  
  6, 8, 9, 19, 45 46, 141, en 172. 
1048  Rechterlijk archief Waalwijk 1531-1811  
  150, 238.  

Regionaal Archief Tilburg
3  Dorpsbestuur van Tilburg 1387-1810

  92, 93, 94, 95, 95bis, 95ter, 96, 97, 97a.
700  Dorpsbestuur van Hilvarenbeek, 1392-1810

Het onderzoek in dit archief is grotendeels onder de toen nog vigerende ‘Archiefinventaris ge-
meente Hilvarenbeek, 1-1-’39’ verricht. Omnummering van archiefbescheiden naar de num-
mering van de huidige inventaris  heeft plaats gehad aan de hand van de daarbij opgenomen 
concordans.
19, 21, 24, 25, 28, 36, 40a, 53, 55, 58, 61, 62, 64, 166, 171, 351, 352, 360, 361, 404, 656, 
794, 404, charter. 36.

768  Notariële archieven van Diessen, 1664-1702

  8.
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770  Heerlijkheid Hilvarenbeek, 1648-1938

  15, 61, 92, 275, 276, 282, 286.
780  Collectie Van Spaendonck te Hilvarenbeek, 1614-1768

  13

818  Dorpsbestuur van Moergestel, 1310-1811

  1, 2, 3, 4, 21, 38, 52, 53, 104, 165, 214, regesten, 49, 59, 62, 71, 92.
822  Schepenbank van Moergestel, 1455-1811

  4.
845  Dorpsbestuur van Oisterwijk, (1230) 1390-1814

  6, 7, 8, 55, 158, 159.
851  Notariële archieven Oisterwijk, 1594-1935

  40, 47.
982 Heerlijkheid van Loon op Zand, 1269-1953(1960)
  113 (regest 16.05.1657; z.d. 1672), 825, 826, 832, 833, 838. 
1232 Dorpsbestuur van Loon op Zand, 1570-1811

  70, 84, 86, 125, 673, 674. 

Regionaal archief West-Brabant
1350 Dorpsbestuur Zundert, 1526-1810

  256, 261.

Het Markiezenhof, Historisch Centrum (Museum & Archief )
boz-001.  Raad en Rekenkamer van de Markiezen van Bergen op Zoom, 1289-1795, 
  53.

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
10099 Gemeentebestuur Steensel, 1688-1810

  1.
10201  Schepenbank Eindhoven, 1509-1810 
  352 (1662/1663)
10207  Schepenbank Eersel, 1524-1810 
  22, 23, 24

10217  Schepenbank Oirschot, 1331-1810

  2409 (oud nr. 211), 2410 (oud nr.) 212.
10254  Gemeentearchieven Bergeijk, I. Dorpsbestuur Bergeijk, 1606-1960

  17, 66.
10255 Gemeentebestuur Bladel, 1683-1810

  19, 371.  
10260  Gemeentebestuur Duizel, 1656-1810

  1. 
10261  Gemeentebestuur Eersel, 1380-1810

  5. 26, 123.
10262 Gemeentebestuur Hooge en Lage Mierde, 1562, 1810 
  43.
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10274  Gemeentebestuur Son, 1521-1810 
  126, 209. 
10637  Gemeentebestuur Oirschot en Best, 1513-1821

Het onderzoek in het archief van het Gemeentebestuur Oirschot, 1513-1821 heeft plaats gehad 
in de jaren tachtig van de twintigste eeuw met behulp van de toen beschikbare voorlopige 
inventaris. De nummering van de onderscheiden archiefdelen is sedertdien gewijzigd. Bij ge-
breke van een (gepubliceerde) concordans tussen de voorlopige en de huidige inventaris is de 
voorlopige nummering aan de hand van de omschrijving van de desbetreffende archiefdelen 
aan de huidige inventaris aangepast. Zekerheidshalve is doorgaans na het nummer van een 
archiefdeel nog dat voorlopige nummer vermeld. Indien alleen een nummer uit de voorlopige 
inventaris is opgenomen, houdt dat in, dat het inventarisnummer van dat deel aan de hand 
van de thans gangbare inventaris niet met zekerheid kon worden vastgesteld.

  937 (voorl.inv.nr. 6239), 937 (voorl.inv.nr. 6240), 938 (voorl.inv.nr. 6241), 1208, 1406. 
  alleen voorl. Inv. nrs.: 2770, 2926, 4130,  
13031   Gemeentebestuur Asten, 1603-1811, 
  24 III/1, 26 III/3, 27 III/4, 29/III/4, 174 IX/71, 182 IX/79, 
  483 X 49, 489 X/55 
13072  Gemeentebestuur Lierop, 1408-1810,
  37

13084  Gemeentebestuur Someren, 1301-1811

  118 VI 3
15401 Gemeentebestuur Breugel, 1523-1810

  671, 733, 840, 841. 
13181  Gemeentebestuur Deurne, 1379-1810 

Het onderzoek in dit archief is in het najaar 1987 uitgevoerd aan de hand van de toen vige-
rende voorlopige inventaris. Omdat in een latere versie van die inventaris de stukken onder 
de oude nummering niet altijd even duidelijk traceerbaar zijn, is in die gevallen die oude 
nummering gehandhaafd. Naar opgave van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven 
is een deel van deze documenten in de vigerende archiefinventaris ondergebracht onder de 
nummers 140 tot en met 144 (stukken uit ‘doos 188’) respectievelijk 151 tot en met 155 (stuk-
ken uit ‘doos 189’).
158 [132. (rood)], 160 [87. Rood], 161 [133.(rood)],  162 [135.(rood)], 163 [134.(rood)], 
196 [138.(rood)]

  Verder alleen oude nummering:
  doos 188, nrs. 192, 510, 512, 514, 515, 825, 2222

  doos 189, nrs. 1427 en 1674 
  ORA, doos 50, nr. 1
15213   Johan Goossens junior, notaris Oirschor, 1646-1671

  40

15214   Henrick Leermakers senior, notaris Oirschot, 1646-1676

  77, 78.
15216  Johan van Oeckell, notaris Oirschot 
  119, 120
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