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9.1 Inleiding
Dit deel van de studie bevat een plaatsgewijs geordende beschrijving van de primaire tot-
standkoming van de dorpsreglementen en latere ontwikkelingen daaromtrent. In totaal 
gaat het hierbij om 52 vastgestelde reglementen voor 29 plaatsen. In aansluiting daarop is 
ook aandacht gegeven aan ontwikkelingen, waarbij de genese van zo’n reglement wordt 
beoogd, maar niet tot vaststelling heeft geleid. Dit betreft 18 gevallen voor 17 plaatsen. 
Daarnaast wordt aandacht besteed aan een tweetal gevallen van regelgeving voor even-
zovele plaatsen, die niet in de vorm van een reglement gestalte heeft gekregen, maar in 
de praktijk wel zo werd beleefd.

De opzet van dit deel volgt het hierboven aangegeven onderscheid: eerst de vastgestel-
de reglementen, vervolgens de niet tot stand gekomen reglementen en vervolgens de bij-
zondere gevallen. Op deze indeling is slechts een uitzondering gemaakt voor de plaatsen, 
waar eerst een of meer pogingen om een dorpsreglement te verkrijgen in het werk zijn 
gesteld alvorens uiteindelijk definitief zo’n reglement te verkrijgen. In deze gevallen zijn 
de pogingen ondergebracht in de beschrijving van de genese van het uiteindelijke regle-
ment. Een voorbeeld: de totstandkoming in 1732 van het reglement voor Tilburg wordt 
vooraf gegaan door pogingen daartoe in 1688 en 1723.

Elke beschrijving kent eenzelfde opzet. Zij vangt aan met een ‘kleine kennismaking’ in de 
vorm van een korte karakteristiek. Deze bevat een aantal kenmerkende aspecten van de be-
trokken plaats, die ook voor de beschrijving van de reglementsontwikkeling van belang zijn.  
Het gaat daarbij om zaken als de status van de plaats (vrijheid, statendorp of heerlijkheid) 
en of zij met andere plaatsen deel uitmaakt van één dingbank. Verder wordt geduid tot welk 
kwartier van de Meierij de plaats behoort en haar indeling in heerdgangen. Ten slotte wordt 
een indicatie gegeven van het aantal inwoners ten tijde van de genese van het reglement .1775 

Het vervolg van de beschrijving is direct gericht op inhoudelijke context en directe 
aanleiding, het verloop van de procedure tot en met de al dan niet vaststelling van een 

1775  Deze indicatie is doorgaans ontleend aan in de literatuur gepubliceerde gegevens. Indien mogelijk, 
zijn daarbij ook eigentijdse bronnen betrokken. Indien geen inwonersaantal beschikbaar is, maar wel het 
aantal huizen is het laatste vermeld. In de literatuur zijn normen ontwikkeld om het aantal huizen om te 
rekenen naar aantal inwoners. Die normen zijn echter niet over de gehele linie uniform, maar bewegen zich 
tussen vier tot zeven personen per huis. Zo gaat Kappelhof uit van een gemiddeld aantal personen per huis-
houden van minimaal vierenhalf tot maximaal vijf personen. Kappelhof, Geffen (gemeente Oss, Noord-Bra-
bant), Op de rand van zand en klei, § 2.3 Bevolking. Coenen hanteert door voor Son een bevolking van 600 
tot 700 inwoners op een aantal van 140 huizen te berekenen een vermenigvuldigingsfactor tussen (afgerond) 
4,3 en 5. Coenen, Son en Breugel, 174. De Bruijn, ‘Natuur, arbeid, kapitaal. Economisch leven 1450-1780’, 
102 hanteert daarentegen voor Tilburg voor het jaar 1736 een door gegevens onderbouwde vermenigvuldi-
gingsfactor van zeven. De Bruijn, ‘Natuur, arbeid, kapitaal. Economisch leven 1450-1780’, 102.
Voor het aantal huizen omstreeks 1660 is diverse malen teruggegrepen op de in Historia agriculturae 8 ge-
publiceerde ‘Den geheelen Staat van de gantsche Meijerije van ‘s Hertogenbosch’ en ‘Accurate Staat van de 
gantsche Meijerije’, die blijkens deze publicatie uit 1567 zouden dateren. Dat is echter 1657. Zie hierover 
ook: De Visser, Boxtel: een heerlijkheid tussen twee heren, 230,voetnoot 2. 
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reglement en eventuele latere verwikkelingen. Deze beschrijvingen beogen een globaal, 
maar ook een zo volledig mogelijk beeld van de genese te schetsen. 

Tussen de beschrijvingen per plaats bestaan (soms aanzienlijke) verschillen in lengte. 
Dit laat zich uit verschillende oorzaken verklaren. Van belang is natuurlijk de beschik-
baarheid van bronmateriaal. Inhoudelijk zijn op die lengte echter ook de omvang en de 
diepgang van de context, waarbinnen een reglement tot stand komt, alsmede de duur 
en complexiteit van de procedure zelf van substantiële invloed. Vanuit deze aspecten be-
zien geven deze beschrijvingen niet alleen het specifieke ‘verhaal’ weer, maar zijn het ook 
voorbeelden van de concrete bestuurlijke gang van zaken tussen de plaatsen in de Meie-
rij en de hoge overheid in Den Haag en omgekeerd. 

Naast deze op zich zelfstandige beschrijvingen is er ook een samenhang met Deel I, 
omdat zij tevens kenbron zijn voor de algemene thema’s, die in dat deel geanalyseerd 
en behandeld worden, zodat regelmatig vanuit dat deel naar een of meer afzonderlijke 
beschrijvingen wordt verwezen. Omgekeerd geldt dat ook: bij de beschrijvingen wordt 
geregeld aan algemene thema’s uit Deel I gerefereerd. Op grond hiervan kan worden ge-
zegd, dat de Delen I en II als het ware met elkaar ‘zwaluwstaarten’. 

9.2.1 Asten, 1656, 1666, 1706, 1719 en 1722 
     

Korte karakteristiek 
Asten is een grondheerlijkheid met hoge, middelbare en lage justitie, gelegen in het 
kwartier van Peelland.1776 Het dorp is onderverdeeld in elf gehuchten: Ostade, Dijck, 
Diesdonck, Ostappen, Ommel, Laarbroeck, Steeghen, Voordeldonck, Heusden, Wolfs-
bergh en Dorp.1777 In 1657 telt de heerlijkheid 283 huizen.1778 In 1706 bedraagt het totaal 
aantal inwoners 1762, in 1716 1836.1779

Reglement 1656

Een nieuwe heer en zijn bezem
15 maart 1656 wordt Everart de Doerne, dan ongeveer 24 jaar oud en reeds heer van Lies-
sel1780, door het Leenhof van Brabant in Den Haag met de vrije grondheerlijkheid Asten 

1776  Vriens, ‘Lijst van plaatsen met institutionele gegevens’, 243.
1777  Deze opsomming is ontleend aan de beide borgemeestersrekeningen over het dienstjaar 1706/07. 
RHCe, GB Asten 181 IX/78 en 182 IX/79. Van Zalinge-Spooren, ‘De Astense gemeenschap van Middeleeu-
wen tot in de achttiende eeuw’, 18 beschrijft voor 1738 nog een twaalfde gehucht: Ommels-Bos. Het aldaar 
vermelde “Dierdonk” is een kennelijke verschrijving voor: Diesdon(c)k. 
1778  ‘Accurate staat van de gantsche Meijerije’, 478.
1779  Van Xanten en Van der Woude, ‘Het hoofdgeld en de bevolking van de Meierij van ’s-Hertogen-
bosch omstreeks 1700’, 93 en 96.
1780  Blijkens de akte van de hem verleende venia aetatits van de Raad van Brabant van 1654 is hij om-
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beleend. Deze heerlijkheid heeft hij bij akte van cessie van 30 april 1655 en nadien per 
akte van overdracht 12 mei 1655 verworven van zijn tante Agnes Wilhelmina de Merode 
en haar derde echtgenoot, Willem van Oetelaar.1781 

De Doerne laat snel zijn nieuw verworven gezag gelden. Al een maand na zijn belening, 
20 april 1656, dwingt hij de schepenen van Asten tot maatregelen, die moeten leiden tot 
versobering van de bestuurskosten en kostenverlichting van de ingezetenen. Deze wor-
den in een door hem, alle schepenen, de twee borgemeesters en de secretaris in persoon 
ondertekend besluit vastgelegd. In de considerans ervan wordt de aanleiding onver-
bloemd verwoord: er worden voor de gewone en buitengewone vergaderingen van sche-
penen en drossaard vele en onnodige kosten gemaakt, waarvan de gemeente de rekening 
krijgt. Met het oog op een ordentelijk bestuur wordt daaraan paal en perk gesteld, tenzij 
de heer of zijn plaatsvervanger alsnog anders zullen oordelen. Zo worden de verteringen 
bij gelegenheid van het afhoren van de borgemeestersrekeningen op 10 stuivers per per-
soon gemaximeerd. Er mogen geen vergaderingen worden belegd of opdrachten tot be-
zendingen buiten het dorp worden verleend zonder voorafgaande toestemming van de 
heer of zijn plaatsvervanger. Verder dient een resolutieboek te worden aangelegd (met als 
eerste op te nemen besluit dit besluit zelf ).1782 

De maatregel geldt duidelijk niet als gelegenheidswetgeving: zij geldt ten eeuwige dage 
als “generale ordonnantie’’. Het begrip ‘reglement’ wordt dan echter niet gebruikt, ook 
al bevat het elementen die elders reeds in reglementen zijn opgenomen. Omdat de or-
donnantie evenwel niet in een artikelsgewijze opsomming van te regelen aspecten is ge-
goten, kan deze hoogstens als een quasi-reglement worden aangemerkt.

Een andere maatregel van De Doerne is van 27 oktober 1656 bij gelegenheid van de jaar-
lijkse verandering van de schepenstoel.1783 Hij ontslaat dan drie schepenen van hun eed. 

streeks 1632 geboren. BHIC,  Heerlijkheid Asten, 270.
1781  BHIC, RvBr 1130, nr. 1925. De Kort, Inventaris van het archief van de heerlijkheid Asten 1337-1955, 80. 
Over hem ook: Van Heugten, ‘Het kasteel en zijn bewoners’, 85-86.
1782  RHCe, GB Asten, 24 III/1, fo. 1-v. Ten tijde van het onderzoek (omstreeks 1992)  stond bij deze or-
donnantie onder het kopje “Aantekening” in (ontsierend) rood potlood een notitie van een zekere “vE” (in 
dit paraaf is de toenmalige streekarchivaris E.J.Th.A.M. van Emstede te herkennen), dat deze ordonnan-
tie is te beschouwen als een begin van een dorpsreglement, dat nadien in 1666 voor hetzelfde corpus wordt 
vastgesteld. Zo’n directe inhoudelijke lijn ligt er evenwel niet; wel legt dit corrigerende besluit de kiem voor 
een ontwikkeling die in combinatie met andere factoren naar het reglement van 1666 zal leiden. Bij een 
nacontrole van deze bron (oktober 2019) bleek deze notitie, klaarblijkelijk tijdens een restauratie van dit 
document, te zijn weggehaald. Gesteld kan worden, dat het plaatsen van deze notitie vanuit archivistisch 
oogpunt ten onrecht is geweest, maar eenmaal geplaatst, zeker gezien haar inhoudelijke strekking, wel had 
moeten worden gerespecteerd of, herkenbaar gerelateerd aan het desbetreffende document, had moeten 
worden gedocumenteerd.   
1783  RHCe, GB Asten, 483 X/49, Bijlagen Borgemeestersrekening 1656-1657 (specificatie van secretaris 
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Voor twee van hen is dit een zodanig zwaar gelag, dat de frustratie ervan nog lang blijft 
bestaan. De eerste is president- schepen Laurens Volders. Hij is herbergier in de kom van 
het dorp en als oud-secretaris en oud-schepen oudgediende in het bestuur. De tweede 
ontslagen schepen is de gestudeerde mr. Anthonis Canters.1784  De reden voor hun ont-
slag is dat tussen beiden in de schepenbank onenigheid is ontstaan en zij elkaar beledi-
gingen en verwijten over diefstal van gemeentegelden naar het hoofd hebben geslingerd. 
Omdat zij weigeren zich hierover over en weer te verontschuldigen, maar daarna samen 
toch weer in goede vriendschap blijken te verkeren, is dit voor De Doerne aanleiding om 
zijn vertrouwen in hen op te zeggen.1785

Reglement 1666

Rancune en verzet
Bij Volders en Canters blijft het schuren, zeker als zij bemerken, dat de verspilling bij 
het bestuur niet echt wordt beëindigd. Kortom, rancune tegen de heer en zittende be-
stuurders, naast eigen inzichten hoe het anders moet en beter kan worden grofweg de 
bouwstenen voor een initiatief om een reglement te realiseren en daarmede vanuit de in-
woners weer de nodige greep op het naar gereformeerde leest geschoeide lokale bestuur 
te krijgen.1786 Hun directe focus is evenwel de plaatselijke heer.

Op voorhand zij daarbij opgemerkt, dat de samenwerking tussen Volders en Canters 
dan nog slechts van relatief  korte duur is. Nog op het hoogst van de controverse keert 
Canters hem de rug toe en wisselt hij van kamp.1787 

Martinus van der Lith). De derde ontslagen schepen is Jan Michiels. 
1784  Hij studeert te Leuven en promoveert 31 januari 1636. Bots e.a, Noordbrabantse studenten 1550-1750, 
410.  
1785  BHIC, Heerlijkheid Asten 95, Akte van de Helmondse notaris Daniël Wijtvelt van 22 januari 1664, 
waarin opgenomen een verklaring over de vijandigheden tussen Volders en Canters. De periode hiervan 
wordt omschreven als vanaf 22 juni 1655 tot en met 26 oktober 1656, de dag vóór hun beider ontslag door 
De Doerne.
1786  De feitelijke wording van het reglement (1666) is eerder beschreven door Portegies, ‘De invloed van 
de heren van Asten op hun heerlijkheid, 1500-1813’, 114-118. Blijkens de daarbij behorende noten heeft deze 
auteur vrijwel uitsluitend gebruikt gemaakt van de in BHIC, Heerlijkheid Asten 95 opgenomen documen-
ten. Waar zijn belangrijkste bevindingen, mede aan de hand van ander bronmateriaal, genuanceerd of aan-
gevuld kunnen worden, is dat hierna vermeld. De wordingsgeschiedenis van dit reglement is ook, vooral 
op basis van in extenso uitgewerkte documenten uit de zo-even bedoelde archiefbron, vermeld in het onge-
publiceerde manuscript van Van Hövell tot Westerflier, De Geschiedenis van de Heeren, de Heerlykheid en de 
Dorpen van Asten en Ommel (8 delen), thans berustend in het RHCe. Het voor deze studie meest relevante 
deel II van dit manuscript is vooral gebruikt als controlehulpmiddel. Op onjuiste feiten en bevindingen in 
dit manuscript in dezen wordt hier niet ingegaan.
1787  In de hierna te bespreken enquête (1664) van notaris Wijtvelt verklaart hij in nogal heftige bewoor-
dingen, dat wat hij (in zijn oppositie) heeft gedaan, hij inderdaad heeft gedaan, maar dat daarvan niemand, 
heer of wie dan ook, enig “gebreeck” heeft. Het zal de felste verklaring in deze enquête zijn. Later raakt hij 
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Concretisering van het verzet
Volders en Canters zetten rond de jaarwisseling 1662/1663 en wellicht zelfs al eerder hun 
oppositionele actie op.1788 Volders is onmiskenbaar de woordvoerder. Hij pretendeert na-
mens de grootste geërfden in de heerlijkheid te spreken. Onder hun naam dient hij ook 
zijn initiële verzoek om de vaststelling van een reglement bij de Raad van State in. In de 
praktijk beschikt hij over een kleinere aanhang.1789 Volders wordt kennelijk vooral gedre-
ven door rancune; Canters is meer de intellectuele auteur.1790

Zij hebben zich in ieder geval goed en breed op de inhoud van een reglement geori-
enteerd. Daarbij wordt, naast hun procedurele claim over de omvang van de genoten 
steun, met de bewering, dat reglementen “in de meeste dorpen van de Meijerij alreede 
gedaen zijn” ook inhoudelijk de overdrijving geschuwd. Die oriëntatie, samengevat in 
artikel 1 van hun concept-reglement laat desondanks een bestuurlijk en politiek ontwik-
keld tactisch inzicht zien. 

In deze bepaling, die zich richt op de inrichting van een raadkamer, wordt achtereen-
volgens gerefereerd aan de inmiddels vastgestelde reglementen voor Oirschot (1662), 

gedesillusioneerd in Volders en verklaart zijn overgang naar het andere kamp, dat hij over de gang van zaken 
“soodaenich is gedegouteert geweest, dat hij haere partije heeft verlaten”. 
     Canters wordt daarna weer snel betrokken bij het plaatselijke bestuur. Als meest gekwalificeerde uit de in-
woners is hij aanwezig bij een bespreking over het reglement, dat De Doerne opstelt (zie hierna). In die hoe-
danigheid is hij ook bij ander overleg betrokken. Zo confereert hij 13 juni 1664 met de president-schepen en 
anderen over een zeker akkoord. Waarover dat akkoord gaat, is niet gespecificeerd, maar zal waarschijnlijk 
samenhangen met de ontwikkelingen rond het reglement. 27 maart 1665 is Canters, weer als gekwalificeer-
de, deelnemer aan een overleg over de formulering van de voor een door de Haagse overheid voorgeschre-
ven kapitaalsheffing noodzakelijke kohieren. Voor andere diensten voor de gemeente in het bijzijn van De 
Doerne toucheert hij 25 oktober 1665 f 25. RHCe, GB Asten 24 III/1, fo. 26r; 493 X/55. Ook zal hij weer 
carriére maken als schepen. Nadien wordt hij zelfs benoemd tot drossaard. M. Portegies, ‘De invloed van de 
heren van Asten op hun heerlijkheid, 1500-1813’, 117.
1788  Ene Aert Jan Thielen verklaart op 5 januari 1664 meer dan een jaar geleden gevraagd te zijn om zich 
bij de actie van Volders en Canters aan te sluiten. Deze verklaring is onderdeel van de hierna te bespreken 
enquête (1664) van de Helmondse notaris Wijtvelt. 
1789   Zie hierover hierna. Oók over Volders doen overigens klachten de ronde. Precies drie maanden voor 
zijn eerste oppositionele gang naar de Raad van State neemt dit college kennis van een klacht van de regeer-
ders van Asten over hem als pachter van de kleine speciën: hij zou ten onrechte bepaalde imposten vorde-
ren. NA, RvSt 84, fo. 166r-v, d.d. 13 september 1663. Deze actie lijkt echter niet tegen Volders persoonlijk 
gericht, omdat de Raad feitelijk alleen om een uitleg van vigerende regelgeving wordt verzocht en de Raad 
zich ook daartoe beperkt. Voor Volders privé heeft dit dus geen gevolgen. 
1790  Portegies, ‘De invloed van de heren van Asten op hun heerlijkheid, 1500-1813’, 114 veronderstelt als 
beweegreden, dat zij op wraak uit zijn. Dat is in termen van rancune over het door hen ondervonden leed 
zeker een deel van hun motivatie. Daarnaast wijst hij op een meer zakelijke beweegreden, te weten de se-
dert 1660 verminderde economische omstandigheden, waardoor de belastingen extra hard aankomen  en 
vele Astenaren in armoede vervallen. Hij verwijst daarvoor naar een algemene passus in Kappelhof, ‘Heren 
in beweging’, 51. Het klopt, dat Volders en Canters belastingdruk en armoede als min of meer geobjecti-
veerde motivatie hanteren. Beide thema’s zijn echter direct gerelateerd aan hun subjectieve irritatie over de 
spilzucht van het bestuur, waarvan de rekening bij de inwoners terecht komt.  
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Boxtel (1661) en Sint Oedenrode (1660). Deze omgekeerde chronologische volgorde 
verraadt inzicht: achtereenvolgens een tweeherige heerlijkheid, een enkelvoudige heer-
lijkheid (baronie) en een vrijheid, tevens statendorp, zijnde tezamen representanten van 
de verschillende lokale bestuursvormen in de Meierij. Verder is deze selectie ook  vanuit 
een andere optiek zorgvuldig gekozen: bedoelde reglementen zijn vastgesteld door on-
derscheidenlijk de Staten Generaal, de Raad van Brabant en de Raad van State, tezamen 
op dat moment op het terrein van reglementering de hoogst bevoegde overheid voor de 
Meierij.1791  

Aldus voorbereid is de volgende stap die naar de Raad van State. 13 December 1663 
neemt deze Raad Volders’ rekest (zoals gezegd als gepretendeerd vertegenwoordiger van 
de meest gegoede inwoners) met verzoek om vaststelling van een reglement in behan-
deling.1792 Daarin voert deze als min of meer geobjectiveerde noodzaak daartoe aan,  dat 
het dorp en zijn inwoners door zware belastingen zodanig verarmen, dat velen van aal-
moezen leven en zelfs uit de heerlijkheid moeten vertrekken. Ook uit deze redengevende 
grondslag van zijn verzoek blijkt een grondige oriëntatie: deze is precies dezelfde als die 
eerder dat jaar in een gelijksoortig verzoek betreffende een reglement voor Nistelrode al 
is aangevoerd.1793 Hun werkelijke motivatie ligt in hun irritatie over de spilzucht van het 
bestuur, waarvan de rekening bij de inwoners terechtkomt. Dit wordt bevestigd door 
hun latere verzoek om de rekeningen sedert hun ontslag uit de schepenbank vooral op 
dat punt opnieuw te controleren. 

De Raad acht het verzoek ontvankelijk en rangeert het op een gebruikelijk spoor: de 
raad en rentmeester-generaal der domeinen wordt verzocht hierover De Doerne en an-
dere belanghebbenden, zo deze er zijn, te horen en over zijn bevindingen te adviseren.1794

Heer in verweer
Diens advies blijft echter uit, omdat De Doerne, zodra hij door de rentmeester op de 
hoogte van Volders’ actie is gesteld, het initiatief in eigen hand neemt en zich rechtstreeks 
tot de Raad van State wendt. Daarin maakt hij met het verzoek van zijn opponent korte 
metten: Volders benoemt niet één opportune reden en  misstand waarom er een regle-
ment zou moeten komen. Integendeel, het dorpsbestuur en hij zijn volstrekt ten onrech-
te in een kwaad daglicht gesteld. Hij is altijd bereid om tekortkomingen in het bestuur 

1791  Zie hierover 1.3.3.2-4.
1792  Portegies, ‘De invloed van de heren van Asten op hun heerlijkheid, 1500-1813’, 115 merkt abusievelijk 
op, dat in dit ontwerp onder andere is voorgesteld dat iedereen in Asten naar draagkracht belasting moet 
gaan betalen. Dit thema is daarin evenwel niet opgenomen. Het reglement beperkt zich tot de ook in andere 
reglementen al vermelde bepaling, dat niemand belastingvrijdom geniet en iedereen de “quote”, waarvoor 
hij wordt aangeslagen dient te betalen. Over hoe die quote tot stand komt (naar draagkracht of anderszins), 
laat de bepaling zich niet uit. De integrale tekst van deze bepaling is opgenomen in 10.2.1. 
1793   Zie 9.2.17.
1794  NA, RvSt 84 II, fo.401; afschrift in BHIC, Heerlijkheid Asten 95.
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te weren en direct te repareren. Dit onderbouwt hij met een drietal stellingen:
1. Volders’ streven vindt in de heerlijkheid geen weerklank,
2. hij heeft niettemin geprobeerd zich met Volders en de zijnen te verzoenen,
3. de actie van Volders en Canters komt uitsluitend voort  “uijt puijre passie ende nijdi-

cheijt”.

De eerste stelling is gebaseerd op een enquête, die de Helmondse notaris Wijtvelt op 
verzoek van De Doerne begin januari 1664 in Asten instelt.1795 Diens instructie voor dat 
dorpsonderzoek luidt, alle inwoners van de heerlijkheid - Volders uitgezonderd - vragen 
of zij kennis hebben van het verzoek van Volders dan wel daartoe opdracht hebben gege-
ven.1796 In totaal bevraagt de notaris 193 inwoners, in totaal krijgt hij 195 antwoorden.1797 
178 personen verklaren van niets te weten, acht personen, dat zij daarvan wel weet heb-
ben, maar zich afzijdig hebben gehouden, vijf personen geven betrokkenheid toe, vier 
antwoorden ontwijkend. Indien deze ontwijkende antwoorden in de richting van enige 
betrokkenheid zouden wijzen, dan wijst dit onderzoek - met voorbijzien van de door 
de onderzoekende notaris, zoals hij zelf aangeeft, abusievelijk gemiste dan wel afwezige 
personen -  uit, dat de steungroep van Volders uit negen personen bestaat, in het andere 
geval slechts uit vijf, dat is 2,5 respectievelijk 4,5% van de ondervraagde bevolking. Ook 
De Doerne hyperboliseert: zijn bewering, dat àlle inwoners in de en-quête neen hebben 
gezegd, is niet geheel waar. Voor hem staat nu echter wel degelijk vast, dat alleen Volders 
en Canters achter de actie zitten.

De tweede stelling werpt Canters De Doerne in feite direct in de schoot. Deze begint 
kennelijk te beseffen, dat het verzet te hoog is ingezet en dat dit voor hem wel eens an-

1795  Diens verslag van dit onderzoek (akte van 5 januari 1664) in BHIC, Heerlijkheid Asten 95.
1796  Een op zich gebruikelijke vorm van onderzoek. Zie voor een vergelijkbaar onderzoek bij de totstand-
koming van een reglement voor Eersel (1661) onder 9.2.7. Niettemin bestaat tussen beide enquêtes een sub-
stantieel verschil. Probeert men in Eersel nog een schijn van objectiviteit op te houden - notaris en getuigen 
kwamen van buiten - in Asten bestaat het getuigenpaar uit Hans Walravens en Jan Somers, respectievelijk 
vorster en ondervorster te Asten, derhalve de sterke arm van het dorpsbestuur. Hun kennis over bewoners 
en routing zal zeker in het voordeel van Wijtvelt zijn geweest, maar arbitrair is welke invloed hun aanwe-
zigheid op de antwoorden heeft gehad. Portegies, ‘De invloed van de heren van Asten op hun heerlijkheid’, 
115 deelt ten onrechte mede, dat de beide getuigen (hij noemt hen ook minder juist assistent van de schout 
en diens knecht) uit Helmond afkomstig zijn. Verder veronderstelt hij, dat de uitslag van de enquête bij een 
anonieme peiling er anders, want minder positief voor De Doerne zou hebben kunnen uitzien. Het kan 
waar zijn, dat inwoners niet openlijk tegen hem durven opponeren, maar het instrument van een anonieme 
enquête was niet gebruikelijk, terwijl het resultaat ervan hoogstwaarschijnlijk als een kwaadsprekend libel 
door oordelende instanties zonder meer terzijde zou zijn gelegd. De in deze studie genoemde categorieën 
antwoorden wijken in aantal overigens iets af van de aantallen die Portegies noemt. Dit heeft vooral te ma-
ken met de omstandigheid dat verschillende antwoorden voor meer dan een uitleg vatbaar zijn. Het ver-
slag van deze enquête in BHIC, Heerlijkheid Asten 95, akte van notaris Daniël Wijtvelt van 5 januari 1664.  
1797  In één geval getuigt een weduwe mede voor haar zoon en een zoon mede voor zijn vader.
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ders kan aflopen dan hij aanvankelijk heeft bedoeld en gedacht. Hij neemt dan ook het 
initiatief voor een verzoeningspoging met De Doerne, die dit met beide handen aan-
neemt en voor 12 januari 1664 in Ommel een ontmoeting met Canters arrangeert. Daar-
bij zijn ook  president-schepen Joost Roeffs en notaris Wijtvelt aanwezig. 

Wijtvelt maakt van de bijeenkomst een verslag.1798 Canters zet zijn reden voor het on-
derhoud uiteen, te weten verduidelijking van zijn standpunt en positie. De Doerne no-
digt hem uit vrijelijk te zeggen wat hij tegen het bestuur heeft, want misstanden zal hij 
direct repareren. Canters geeft toe, dat er daarover eigenlijk geen bedenkingen zijn,  be-
halve dan bezwaren tegen een aantal uitgaven die in borgemeestersrekeningen zijn opge-
nomen. Hij wil graag alsnog gelegenheid om deze samen met zijn vier medestanders in 
aanwezigheid van vier schepenen te beoordelen. Bij elkaar gaat het om zeven rekening-
en, hetgeen de conclusie rechtvaardigt, dat het om rekeningen van na zijn ontslag uit de 
schepenbank gaat. De Doerne gaat direct akkoord, terwijl voor de toetsing van de reke-
ningen een samenkomst wordt vastgesteld op 17 januari ten huize van de president-sche-
pen, aanvang 09.00 uur. Door De Doerne worden van de kant van het dorpsbestuur de 
president en drie schepenen aangewezen.1799 

Op de afgesproken plaats en tijd zijn de schepenen met de rekeningen en alle bijbe-
horende documenten (specificaties en bewijzen) aanwezig. Eerst na twee uur wachten 
verschijnt Canters, alleen. De verontwaardigde schepenen zien hierin een afspraakbreuk 
en daarom geen heil om de controle van de rekeningen te laten doorgaan. Canters geeft 
toe dat zij niet te kort zijn geschoten en geeft af op zijn medestanders. Deze zijn afwe-
zig, omdat er “eenen quaden windt gewaijedt (heeft), want Volders hadde het beleth”. 
Hoewel hij pleit voor voortgang van de bijeenkomst, vindt hij zich ten slotte toch in de 
gezamenlijke conclusie, dat deze vruchteloos is geschied.1800 

Ook deze gang van zaken, in oorsprong zoals gezegd een initiatief van Canters, wordt 
dus door De Doerne uitgebuit, omdat hij het initiatief in dezen geheel aan zichzelf trekt, 
een tweede leugentje om bestwil.

Zijn derde anker is een verklaring van mr. Mattijs van Hooff, voormalig schout, Jan 
Michielsen, oud- president-schepen en meergenoemde Roeffs, die deze 22 januari voor 
notaris Wijtvelt afleggen.1801 De kern hiervan is de vijandige houding van Volders en 

1798  Dit verslag is opgenomen in diens akte van 21 januari 1664. BHIC, Heerlijkheid Asten 95. 
1799  Dit zijn naast president-schepen Roeffs de schepenen Goort van Gorcum, Aert Jan Alberts en Frans 
Matthijssen. Uit de onkostenrekening van deze bijeenkomst (f 4-10-0) blijkt dat zich  nog een schepen bij 
deze delegatie heeft gevoegd. De deelnemers van de kant van de oppositie worden niet benoemd. BHIC, 
Heerlijkheid Asten 95; RHCe, GB Asten 493 X/55 (onkostenspecificatie van president-schepen Roeffs).
1800  Verslag van notaris Wijtvelt in een akte van 21 januari 1664, opgenomen in BHIC, Heerlijkheid As-
ten 95.
1801  Verslag van notaris Wijtvelt in een akte van 22 januari 1664, opgenomen in BHIC, Heerlijkheid As-
ten 95. In deze akte wordt niet vermeld, dat de verklaring geschiedt op verzoek of instigatie van De Doerne. 
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Canters jegens het dorpsbestuur (deze gaat naar hun mening terug op hun verwijdering 
uit het schepenambt) en over de toentertijd tussen hen bestaande controverses (hun re-
ciproque beledigingen en aantijgingen over diefstal) als reden voor hun  ontslag door 
de heer. 

In een op deze drie stellingen geankerd verzoek stelt De Doerne de Raad van State recht-
streeks, dus, nogmaals, zonder tussenkomst van de raad en rentmeester-generaal, voor 
Volders te gelasten zijn rekest terug te nemen, hem te verbieden verder dergelijke acties 
te ondernemen en op te dragen alle onkosten van deze procedure te voldoen. De Raad 
verwijst dit verzoek om advies door naar een van zijn medeleden en de tresorier-gene-
raal.1802 

Dat interne advies zal evenwel uitblijven. De Doerne wacht verdere Haagse besognes 
niet af, maar kiest voor een verdere aanval. Dit ongetwijfeld in het besef, dat de Haagse 
overheid, bezwaren van besturen ten spijt, al verschillende burgerinitiatieven voor een 
reglement heeft gefiatteerd. Zijn vervolgstap is opmerkelijk, maar ook begrijpelijk: van 
een ‘non volumus’ (er is überhaupt geen reglement nodig) verschuift hij naar een ‘pos-
sumus’ (een reglement is acceptabel, mits mijn rechten en bevoegdheden niet worden 
beknot). 

Eigen reglement van De Doerne 
De Doerne overlegt met schepenen en Canters over een eigen reglement tot afwering 
van onnodige kosten van het dorpsbestuur.1803 Dat leidt tot overeenstemming over een 
tekst “bij provisie en tot nader order”, die vervolgens door de secretaris in het resolutie-
boek wordt ingeschreven.1804  

Met dit reglement wendt hij zich geheel in de lijn van de slotconclusie van zijn eerste 
rekest aan de Raad van State -  ik ben altijd bereid om tot welstand van Asten direct de 
nodige maatregelen te treffen - andermaal tot de Raad. Dan blijkt ook zijn meest sub-
stantiële reden voor deze tournure, namelijk het  ontkrachten van het in zijn ogen meest 
abjecte onderdeel uit het concept-Volders. Dat betreft de introductie van een college 
van acht mannen, dat bij het afhoren en ondertekenen van de rekeningen gelijkwaardig 

Zijn aanwezigheid is niettemin voelbaar.
1802  Dit besluit van de Raad is niet in een afzonderlijke resolutie opgetekend. De doorgeleiding om in-
tern onderzoek en advies is aangetekend op het exemplaar van het rekest van De Doerne in BHIC, Heer-
lijkheid Asten 95. 
1803  Dit overleg heeft in ieder geval plaats op 1 maart 1664. RHCe, GB Asten, 489 X/55. 
1804  RHCe, GB Asten 24 III/1, fo. 33v. De tekst is opgenomen in 10.2.1. De inbreng van Canters aan dit 
ontwerp laat zich aflezen uit een artikelsgewijze vergelijking met het eerder door hem voor de oppositie ont-
worpen concept-reglement. Zie daartoe 8.5.14, in het bijzonder Tabel 8.16b. 
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naast schepenen staat en te allen tijde bevoegd is om kennis van de resolutieboeken en 
rekeningen te nemen en daarvan kopieën te maken. 

Dat dit zijn hoofdbezwaar is, blijkt uit een bij het ontwerp-reglement gevoegde “me-
morie raeckende het heerlijck recht van den heer van Asten” en de aanvallen die enige 
“geremoveerde” personen daartegen hebben ondernomen.1805  Hierin geeft hij af over 
de beweegredenen van de actie van onruststoker Volders en in het bijzonder over diens 
streven naar de introductie van achtmannen. Dit is een “ongehoorde ende puere nieu-
wicheijt” ten koste van de rechten van de heer, al was het maar omdat zij door hun getal 
“continueel” de schepenen zouden kunnen “overstemmen”.1806  

In de aanhef van zijn reglement slaat De Doerne echter een heel andere, meer vriende-
lijke, bijna zalvende, maar niettemin ook stellige toon aan. Hoewel er op zich niets mis 
is met de wijze waarop het dorp nu wordt bestuurd, kan het altijd beter en heeft hij naar 
voorbeeld van andere heerlijkheden een reglement ontworpen. Zijn reglement bevat 18 
artikelen. Saillant is, dat hij de Raad van State om een boeteclausule van 50 gulden per 
overtreding ten behoeve van de heer van Asten vraagt.

De Raad neemt 26 april 1664 dit verzoekschrift slechts in beraad. Wel gelast hij De 
Doerne en diens oppositie voor de Raad te verschijnen om voor de al benoemde com-
missie uit zijn midden tegen elkaar te worden gehoord.1807 Nadat beiden hun aanwe-
zigheid in Den Haag hebben gemeld, verwijst Raad andermaal deze kwestie naar  deze 
commissie.1808 Dan valt voorlopig het doek, de tijd verstrijkt, maar het advies van deze 
commissie blijft uit; de zaak blijft vooralsnog onbeslist.  

Volders blijft wel in zijn oppositie actief.1809 De omstreeks juli 1664 als drossaard in 
dienst van De Doerne getreden Johan Pieters van Hattum zal later verklaren, dat hij se-

1805  De memorie en het ontwerp-reglement in GB Deurne, 138 (rood) I. De aanwezigheid in dit archief 
is, aangenomen dat het desbetreffende document in archivistische zin niet als uit een ander archief afge-
dwaald moet worden beschouwd, een aanwijzing voor bestuurlijk contact in deze aangelegenheid tussen de 
dorpsbesturen (en wellicht ook tussen de onderscheiden heren) van Asten en Deurne. Beide dorpen heb-
ben ongeveer tegelijkertijd met gelijksoortige ontwikkelingen rond een reglement te maken. Zie voor de 
verwikkelingen in Deurne, 9.3.3.
1806  Omdat sedert het uiteenvallen van de samenwerking tussen Volders en Canters De Doerne niet meer 
op hun gemeenschappelijke frustratie kan wijzen, focust hij in deze memorie verder alleen op de drijfveren 
van Volders. Hij schrijft die toe aan Volder’s ongenoegen over het feit, dat (vanaf een niet nader aangege-
ven moment) de schepenvergaderingen (met alle geldelijke voordelen van dien) niet meer in zijn herberg 
zijn gehouden.  
1807  NA, RvSt 85I, fo, 242v; afschrift in BHIC, Heerlijkheid Asten 95. 
1808  NA, RvSt 85I, fo. 292v.
1809  Ondanks zijn oppositie wordt tussen hem en de schepenen overeenstemming bereikt over de beta-
ling van f 25. Waarover dat akkoord gaat, is niet bekend. De schepenen gelasten 10 april 1664 de borgemees-
ters om Volders dit bedrag te vergoeden. Die betaling wordt 23 april 1664 aangetekend. RHCe, GB Asten 
493 X/55, Bijlagen bij de borgemeestersrekening 1663/4.
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dert zijn benoeming dagelijks met kwellingen en overtredingen van Volders van doen 
heeft gehad, zodat hij ter handhaving van ’s Lands plakkaten gedwongen is geweest om 
hem verschillende keren daarover gerechtelijk aan te spreken.1810  

Nieuw initiatief, nu van het dorpsbestuur
Medio oktober 1664 komt er weer reuring in de stilstand. De schepenen, nu versterkt 
met de kerk- en armmeesters en een aantal van de meest gekwalificeerde inwoners, 
springen in de bres voor het reglement van De Doerne door de Raad van State te vragen 
om de dwarsliggers te gelasten zich aan dat reglement te houden en verder geen onrust 
te veroorzaken.

De Raad is echter slachtoffer van de verstreken tijd. Hij is kennelijk vergeten, dat dit 
reglement al bij hem in behandeling is. Hij beveelt 20 oktober 1664 de verzoekers dat re-
glement te overleggen om daarop na onderzoek en naar bevind van zaken te beslissen.1811 
Aan dit bevel wordt voldaan. Ook blijkt er intussen een advies van de raad en rentmees-
ter-generaal te zijn.

Wanneer dit advies door de Raad is ontvangen, is onduidelijk. De Doerne heeft hem 
destijds  gepasseerd, maar tegelijkertijd wel met diens bemoeiingen rekening gehouden 
en getracht hem in de door hem gewenste richting te beïnvloeden. Er is een ongeda-
teerde en niet ondertekende “instructie ende bericht” voor de rentmeester, waarin De 
Doerne hem het ongelijk van enige “comploteurs” in zijn heerlijkheid aangeeft. Naar 
haar vorm is deze instructie duidelijk nog een concept, maar naar zijn bedoeling zal een 
definitieve versie ervan als formeel stuk naar de rentmeester zijn gezonden.

De inhoudelijke lijn van deze instructie is bestendig: niemand van de ingezetenen is 
bevoegd wetten en reglementen te maken, tenzij zij aantonen, dat recht al vóór de uit-
gifte van de heerlijkheid te hebben bezeten;  elke andere pretentie is strijdig met de pri-
vileges en regaliën van de heer van Asten, zoals deze hem in absolute zin zijn toegekend; 
omdat de muiters hun recht niet aantonen, zijn zij niet gefundeerd in hun eis en ook 
strafwaardig; dit ook, omdat zij verlangen dat hun ontwerp-reglement boven dat van de 
heer gaat; de muiters vormen echter slechts een kleine groep, maar blijven zich keren 
tegen de heer en welvaart van de gemeente; het op verzoek van schepenen door de heer 
geconcipieerde reglement laat daarentegen zien, dat het in al zijn bepalingen vanuit zorg 
voor die welvaart is gemaakt.1812

1810  BHIC, RvBr 788.715, rekest antidotaal van drossaard Johan van Hattum onder kenmerk “G”. 
1811  NA, RvSt 85II, fo. 248v; kopie in BHIC, Collectie Santvoort 2, fo. 27r. 
1812  BHIC, Heerlijkheid Asten 95. 

PS_LL_def.indd   919 19-11-20   13:06



920

Voorziening door de Raad van State 
Beide concept-reglementen en het advies van de rentmeester worden door de Raad van 
State 11 november 1664 opnieuw aan de reeds ingestelde interne commissie doorge-
leid.1813 Die commissie neemt de nodige onderzoektijd. Eerst 14 februari 1665 wordt haar 
voorstel om alsnog beide partijen te horen in de Raad geagendeerd. In de daarop door 
de Raad gelaste hoorzitting op 2 maart verschuift echter de aandacht van beide concept-
reglementen naar de (her)controle van de rekeningen. 1814 Het advies van de raadscom-
missie zet vooral daarop in. De Raad besluit dienovereenkomstig: alle rekeningen met 
bijbehorende stukken van borgemeesters en alle andere rekeningen betreffende door de 
inwoners opgebrachte “penningen”, alsmede die van de opbrengsten van de Peel en an-
dere gronden dienen aan de inwoners ter hand te worden gesteld om deze te kunnen vi-
siteren en hun bezwaren daartegen aan de Raad ter fine van nadere voorziening kenbaar 
te maken.1815 Over de concept-reglementen in dit besluit geen woord.

De commissie moet dus hebben vastgesteld, dat er meer is dan alleen kwaadwillig ver-
zet uit de gemeente.1816 Dit blijkt ook uit het feit, dat het aanvankelijke aantal van zeven 
rekeningen wordt uitgebreid tot 21. Op zich is dit een straffe overwinning van Volders. 
Maar een gewonnen veldslag is nog geen gewonnen oorlog. In Asten blijven de partijen 
voorafgaande aan de visitatie bakkeleien over zaken, die de Raad in zijn beschikking on-
genoemd heeft gelaten, zoals de plaats van de visitatie.

Volders betekent 23 maart dit besluit aan De Doerne, die daarop een delegatie uit het 
bestuur benoemt om strikt overeenkomstig de Haagse beschikking inzage in de rekenin-
gen te geven.1817 Uit wantrouwen jegens Volders draagt hij de gedelegeerden op om allen 
aanwezig te zijn en er vooral op te letten, dat er geen documenten ontvreemd of bruta-
liteiten in woord of daad gepleegd worden. De visitatie moet in “staticheijt, rust ende 
vreede” plaatshebben. De samenstelling van de deputatie, alsmede de plaats en datum en 
het uur van de zitting (27 maart, 09.00 uur ten kantore van de secretaris) laat De Doerne 
aan Volders betekenen. Deze verzet zich: de Raad van State had immers terhandstelling 

1813  BHIC, RvSt. 85II, 296r. 
1814  NA, RvSt. 86I, fo. 82v.
1815  NA, RvSt 86I, fo. 152.
1816  Het advies van de raad en rentmeester-generaal is niet bekend, maar het is aannemelijk dat de reke-
ningenkwestie door hem ter tafel is gebracht. De veronderstelling van Portegies, ‘De invloed van de heren 
van Asten op hun heerlijkheid, 1500-1813’, 116 dat de rekeningenkwestie opnieuw aan de orde wordt gesteld 
door de ontevredenen rond Canters en Volders, omdat zij een eerdere gelegenheid tot inzage hebben la-
ten voorbijgaan, is arbitrair. In de eerste plaats bestaat het koppel Canters en Volders dan niet meer, terwijl 
aangenomen mag worden dat door de ommezwaai van Canters ook anderen op hun schreden zijn terugge-
keerd en een hernieuwd verzoek om inzage van deze personen op grond van rechtsverwerking zonder meer 
zou zijn afgeslagen. 
1817  Deze bestaat uit drossaard Van Hattum, schepenen Roefs, Van Gorcum, Frans Mathijssen en Peter 
Jansen, alsmede secretaris Van Lith. RHCe, GB Asten 24 III/1, fo. 27v.

PS_LL_def.indd   920 19-11-20   13:06



921

van de rekeningen bevolen. Hij verzekert, dat van de rekeningen en bijlagen niets zal 
worden verduisterd. Als plaats van samenkomst wil hij het koor van de kerk.1818 Volders 
voelt zich kennelijk sterk, hij eist nu ook de verpondingsboeken en een lijst van uitstaan-
de geldleningen op. De vorster mag dit alles 27 maart De Doerne berichten. Weigert 
deze dan moet hij hem ook wegens nalatigheid voor alle onkosten aansprakelijk stel-
len. De heer reageert slechts met dat hij zich aan de beschikking van de Raad van State 
heeft gehouden en uit de oppositionele weigering enkel “sijne goetwillicheijdt ende der 
opgesetenen quaetwillicheijdt” kan afleiden. Hierna gaat de vorster naar de raadkamer, 
waar hij de volledige bestuursdeputatie met de laatste 21 rekeningen “in ordre” aantreft. 
Deze protesteren, omdat zij al drie uur zitten te wachten. Niettemin geven zij de vorster 
opdracht Volders te laten weten, dat zij, om ten volle aan de opdracht van de Raad van 
State te voldoen, ook de rest van de dag nog zullen wachten. Verzoening blijkt echter die 
dag uitgesloten, de visitatie mislukt.1819

De Doerne meldt dit mislukken aan de Raad, die 7 mei 1665 de ingezetenen gelast om 
in alle rust en bescheidenheid alleen hun bedenkingen tegen de rekeningen aan te ge-
ven en door de secretaris van de desbetreffende posten afschrift te laten maken.1820  Men 
blijft echter elkaar bekijven; punt van discussie is nu de beloning van de secretaris voor 
het maken van de afschriften. Op verzoek van de ingezetenen bepaalt de Raad 29 mei 
1665, dat die afschriften tegen een redelijk tarief door henzelf  moeten worden betaald.1821 
Het is niet bekend of deze beslissing het enthousiasme bij betrokkenen heeft bekoeld. 
Nieuwe ontwikkelingen leiden echter vooralsnog de aandacht voor deze procedure af.

1818  In artikel 1 van zijn ontwerp-reglement heeft hij ook voor deze plek als raadkamer gekozen. 
1819  Portegies, ‘De invloed van de heren van Asten op hun heerlijkheid, 1500-1813’, 117 beschrijft in deze 
periode een bijeenkomst van De Doerne met de meest invloedrijke inwoners, waaronder een afgevaardigde 
van de oppositie over het ontwerp-reglement, dat De Doerne inmiddels naar de Raad van State heeft gezon-
den. Een overleg met deze agenda wordt echter niet door de bronnen ondersteund. Zoals hierboven aan-
gegeven ging het uitsluitend over de rekeningenkwestie. Verder beschrijft Portegies de aanleiding van deze 
bijeenkomst als ontevredenheid bij de inwoners over de toekenning aan De Doerne van een jaarlijkse vaste 
recognitie van f 223 (niet, zoals hij schrijft: f 220; dit bedrag komt pas later als zodanig voor) voor aan de ge-
meente bewezen diensten in plaats van het declareren per activiteit. De reden hiervan was het voorkomen 
van hogere vergoedingen dan het bedrag van die recognitie. De ontevredenheid over de hoogte hiervan, zo 
deze al heeft bestaan, kan in ieder geval niet al voorafgaande het zojuist bedoeld overleg zijn ontstaan, om-
dat deze vaste vergoeding eerst op 19 maart 1666, dus bijna een jaar later, tussen de dorpsbestuurders en 
hun heer wordt overeengekomen. RHCe, GB Asten 97. Uit de bronnen blijkt niet, dat er al een jaar eerder 
sprake van een eerdere soortgelijke toekenning is.     
1820  President-schepen Roeffs en Canters zijn beiden hierbij actief betrokken. Samen maken zij in deze 
periode een (gezien de hoogte van hun nota, f 67-18-0) relatief lange dienstreis naar Den Haag. Hun op-
dracht luidt het bepleiten van de belangen van het dorpsbestuur tegen de ingezetenen. 16 mei 1665 dragen 
de schepenen de borgemeesters op deze nota binnen drie dagen uit te betalen, zulks op verbeurte van f 6 ten 
behoeve van de drossaard. Die betaling is 18 mei reeds een feit. RHCe, GB Asten 493 X 55.
1821  NA, RvSt 86I, fo. 306v.
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Schoten in de heerlijkheid en hun nagalm
13 Juli 1665 vallen er in de heerlijkheid twee schoten, het effect daarvan is groot.1822 

Die dag doen twee commissies de heerlijkheid aan, de een is een deputatie van de clas-
sis van Peelland om zich te informeren over de gereformeerde kerk in Asten, de ander, 
onder leiding van jonker J. Coenen, bestaat uit militairen uit Grave om “volck totten 
oirloge te werven”. ’s Avonds is er in de predikantswoning een gezellige ontmoeting met 
“dronk” van De Doerne, drossaard Van Hattum en anderen met de classicale deputatie. 
Na het vertrek om tien uur van zijn heer, meende, naar zeggen van getuigen, een voor 
zijn doen nogal vrolijke Van Hattum voor hem een passend saluutschot te moeten af-
vuren, waarop hij met een roer eerst vanuit het raam en daarna vanaf de deur een schot 
met scherp lost. De kogels slaan in bij het tegenover gelegen huis van Volders, waar ook 
de ronselaars van die dag verblijven. Coenen vermoedt indachtig zijn ronselactiviteiten 
een aanslag op zijn persoon. Volders zoon Jan ontsteekt in woede, trekt zijn rapier en be-
dreigt daarmee de drossaard.1823 Pogingen om Jan te kalmeren werken averechts, waarop 
Van Hattum zijn degen trekt. Het komt tot een vecht- en steekpartij waarbij Jan door 
Van Hattum levensgevaarlijk wordt verwond. Jan’s broer Bernard zet zijn mes in de dros-
saard. Van Hattum herstelt van deze wond. Jan wordt door de plaatselijke chirurgijn 
verzorgd en dan vliegensvlug buiten de jurisdictie van Asten naar Meijel gebracht, waar 
twee chirurgijns en een uit Eindhoven ontboden doctor in de medicijnen de behande-
ling voortzetten. Tevergeefs, 17 juli overlijdt Jan. Onder gelui van de klokken wordt hij 
daags erna weer naar Asten gebracht en opgebaard. Rond het middaguur wordt hij, ook 
weer onder klokgelui, begraven. 

19 Juli opent De Doerne een gerechtelijk vooronderzoek door getuigenverklaringen te 
laten opnemen. De procureur generaal bij de Raad van Brabant zal daarover later vast-
stellen, dat hij daarbij Van Hattum heeft ontzien en begunstigd. Inderdaad worden al-
leen personen rond de drossaard verhoord. De Doerne, overtuigd van de schuld van 
Volders’ zonen, wil van geen kwaad over zijn drossaard weten. Wel geeft hij de drossaard 
kamerarrest met perkte bewegingsvrijheid en een vorster opdracht hem te bewaken en 
bij vluchtneigingen de andere vorster te hulp te roepen.1824 

Volders treft ook snel maatregelen à décharge van zijn zonen. Hij laat verschillende 
ontlastende verklaringen notarieel vastleggen. Daarnaast zijn ook 19 inwoners bereid te 

1822  De (samengevatte) beschrijving van deze episode is gebaseerd op BHIC, RvBr 788/1715 en 1249/80.
1823  De relatie tussen Jan (gedoopt Asten 17 november 1642) en Van Hattum is op dat moment al gespan-
nen. Op 6 juli maakt Jan zich schuldig aan straatschenderij, waarbij hij weliswaar alleen de dienstmeid van 
de predikant bedreigt, maar - volgens de drossaard - het in feite op alle gereformeerden gemunt heeft. Van 
Hattum weet het zeker: Jan is in zijn kwaadheid “van sijn vaeder gevoet door die  (….) processen”. 
1824  Ook de classis van Peelland zit niet stil. De drossaard had zijn saluutschoten vanuit het huis van de 
predikant gelost en deze was dus, zijns ondanks, bij de kwestie betrokken geraakt. Hem wordt bovendien 
verweten dat hij de drossaard had kunnen tegenhouden. Het geeft te denken dat hij al op 28 augustus daar-
na wordt beroepen als predikant in Nuenen, Gerwen en Nederwetten.
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verklaren, dat de relatie van De Doerne, zijn schepenen, secretaris en “meer sijne crea-
turen” met Volders de afgelopen jaren zeer moeizaam is geweest en nog steeds is, omdat 
Volders voortdurend door hen wordt beschimpt en gekleineerd, waar hij slechts hand-
having van de “goede rechten ende privilegien” voorstaat. De vorster wil als waarnemend 
drossaard graag inzage van deze verklaringen, maar Volders houdt zijn kruit droog. Ook 
op een zelfde verzoek van De Doerne weigert hij in te gaan en repliceert, dat hij, als De 
Doerne geen behoorlijk vooronderzoek instelt, daarover bij hogerhand zijn beklag zal 
doen. 

Voor het overige houdt Volders zich in de procedure tegen de drossaard afzijdig en 
wacht af. De dood van zijn zoon blust zijn animo om verder naar een reglement te stre-
ven. Hij zal daarin niets meer ondernemen. Zijn doel is nu vooral eerherstel en genoeg-
doening, al zal dat nog jaren duren.

Plaatselijke justitie: boven de partijen? 
De Doerne zit met een duivels dilemma: hij moet recht doen, maar het gaat wel om 
een van zijn mensen. Al schipperend tussen dit Scylla en Charibdis, schorst hij de dros-
saard voorlopig in al zijn functies. De vorster krijgt opdracht tot aanvullend onderzoek. 
9 September rapporteert hij de schepenen, dat de drossaard naar zijn oordeel volgens de 
plakkaten  en het landrecht “straffbaer (..) aen de lijve” is. Van Hattum ontkent alles: de 
roeren waren niet met scherp geladen, verder heeft hij slechts geprobeerd zichzelf en zijn 
gasten te beschermen en Jan Volders heeft zich zelf verwond om hem in diskrediet te 
brengen. Wat hij ter bescherming van zwakken heeft gedaan, is geen misdaad maar juist 
een daad van goede trouw die van een drossaard mag worden verwacht. Hij verzoekt om 
opheffing van zijn schorsing, zodat hij zelf tegen de overtreders kan procederen.1825 Ook 
schepenen worstelen met het dilemma om justitie tegen één van de hunnen te moeten 
toepassen en vragen advies aan de Bossche advocaten Van Outheusden en Van Hamel. 
Hun advies van 25 september is opmerkelijk (waarop het berust is niet meer kenbaar): 
de schorsing kan worden opgeheven en de drossaard behoeft niet te worden opgesloten. 
Schepenen besluiten dienovereenkomstig. 

Hierna ontwikkelt zich voor de schepenbank uiteindelijk toch een proces. Het wordt 
een proces dat aan de formaliteiten voldoet, maar aanvankelijk toch slechts voor de 
Bühne is. De Doerne benoemt de hem getrouwe oud-drossaard  Van Hooff als zijn 
procureur. Op 10 februari 1666 wordt mondeling dagvaarding gedaan, daarna volgen 
zittingen, waarbij tussen eiser en gedaagde stukken worden gewisseld. De eis is de dood-

1825  Voor zijn rechtsbescherming beroept hij zich onder meer op artikel 13 van de Constitutio Criminalis 
Carolina, van Karel V uit 1532 Zie over deze Carolina: Lesaffer, Inleiding tot de Europese Rechtsgeschiedenis, 
329. De tekst van genoemde bepaling in Peinliche Halsgerichtordnung Kaiser V. (Constitutio Criminalis Ca-
rolina) von 1532, 9 (ra.mixx.de/media/files/Constitutio-Criminalis-Carolina-1532.pdf; geraadpleegd 30 au-
gustus 2019).
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straf “metten sweerde” subsidiair lijfstraf en, hangende het proces, ontslag en verzekerde 
hechtenis. Van Hattum blijft bij volledige schuldontkenning en vordert niet-ontvanke-
lijkheid van de eis. De laatste zitting is 8 juli, waarna het doek valt. Secretaris Van der 
Lith zal in 1669 verklaren, dat hem uit de dingrol is gebleken, dat na deze datum dit pro-
ces geen verder vervolg meer heeft gehad. 

Het is uiteindelijk Volders, die deze zaak weer op de rol brengt. In een brief van 2 de-
cember 1667 aan de Raad van Brabant beklaagt hij zich er over dat het proces nog steeds 
niet is afgedaan en vraagt hij om onderzoek door de procureur generaal. De Raad bewil-
ligt dit.1826 Dit onderzoek vergt de nodige tijd. Het uitvoerige rapport van de procureur 
generaal dateert van 6 december 1669. Conform zijn aanbeveling vonnist de Raad 28 
maart 1670 de Astense schepenbank binnen vier maanden in het proces tegen Van Hat-
tum definitief recht te doen. Bij nalatigheid zal de Raad het proces overnemen.1827 Vol-
ders maakt dit alles nog mee. Kort hierna overlijdt hij en wordt hij 23 oktober 1670 in 
Asten begraven. 

Naar een afronding 
Volders is door de dood van zijn zoon in de procedure rond het reglement volledig bui-
ten beeld geraakt, iets waartoe hij zelf zal hebben besloten. Dat blijft ook zo als die pro-
cedure een half jaar na de schoten weer wordt opgepakt. 

Zoals gezegd, 10 februari 1666 wordt in Asten Van Hattum mondeling gedagvaard. 
Het geeft te denken, dat juist die dag in Den Haag de Raad van State een verzoek van 
de inwoners in behandeling neemt waarin zij op een beslissing over het concept-regle-
ment en vooral op de door hen daartegen aangevoerde bezwaren aandringen. Dit ver-
zoek maakt duidelijk, dat er na het wegvallen van Volders nog voldoende assertiviteit bij 
de oppositie bestaat om, nu het plaatselijke bestuur noodgedwongen vooral op de gevol-
gen van de dood van Jan Volders is gefixeerd, haar gelijk te halen. De Raad verschuift de 
afdoening van dit verzoek naar zijn jaarlijkse commissie tot de verpachting van de tien-
den in de Meierij met de opdracht om de betrokken partijen aan de hand van het con-
cept- reglement wederzijds te horen en samen met de rentmeester-generaal dat concept 
zodanig aan te passen, dat betrokken zich daarin kunnen vinden.1828  

De Doerne bereidt dit bezoek grondig voor. 22 Juni 1666 roept hij een bijeenkomst 

1826  BHIC, RvBr 829/8045, d.d. 26 januari 1668.
1827  BHIC, RvBr 819, fo. 317, vonnisnr. 3833. Het verdere verloop van deze procedure wordt hier niet 
gevolgd.
1828  NA, RvSt. 87, fo. 145r-v. In het rapport van deze commissie wordt overigens niet aan deze opdracht, 
maar aan een van 29 maart 1666 gerefereerd. Ook bij die opdracht heet het, dat zij is verleend op een rekest 
van enkele ingezetenen van Asten over de totstandkoming van een reglement. Dat rekest is niet eerst door 
de Raad in zijn vergadering besproken, maar rechtstreeks aan die commissie geëndosseerd. De inhoud er-
van is onbekend, maar zou, gezien  de nog lange duur van de verdere afdoening van hun eerdere verzoek, 
een pleidooi tot versnelling van de procedure kunnen zijn geweest.  
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bijeen van schepenen, kerk- en armmeesters, secretaris en een viertal “gecooren mannen” 
(onder hen ook mr. Anthonis Canters) om samen met hem de reglementskwestie te be-
spreken. Wie deze personen heeft gekozen wordt niet vermeld, maar dat zal vrijwel on-
getwijfeld door of namens De Doerne zijn geschied.1829 Met die “gecooren mannen” laat 
De Doerne tactisch zien, dat hij wel degelijk bereid is om buiten de formele paden van 
door hem benoemde bestuurders naar de ingezetenen te luisteren. Het is een zet die zijn 
uitwerking niet zal missen. Het overleg resulteert in een nieuwe en uitgebreidere versie 
van het reglement. 1830

De raadscommissie probeert 10 juli partijen op één noemer te brengen.1831 Dit faalt. Dan 
trekt zij het ini-tiatief naar zich toe door zelf, na ingewonnen advies van de raad en rent-
meester-generaal, enkele kleinere veranderingen in het concept-reglement van de heer 
aan te brengen. Daarmede moeten de “malcontenten” zich maar, zo vindt zij, tevreden 
stellen.1832 Op haar advies stelt de volle Raad 28 juli 1666 het reglement vast en laat het 
in het eigen actenboek ter griffie registreren.1833 

Ten slotte
Rond de genese van het reglement kan nu de kruitdamp optrekken. De oppositie pro-
beert bij het dorpsbestuur nog vergoeding van gemaakte kosten te verkrijgen. Schepe-
nen weigeren dit, de Raad van State wordt ingeschakeld. Die besluit 5 juli 1667 tot een 
nader onderzoek door zijn commissie naar de verpachting van de tienden in de Meierij. 
Haar bevindingen zijn leidend voor de Raad. 20 oktober 1667 besluit deze dat de ver-
zoekers hun eigen onkosten moeten dragen, omdat zij zich moedwillig tegen de heer en 
de schepenen hebben gekeerd.1834 

1829  Als het de bedoeling van De Doerne is geweest om een delegatie bij dit overleg te betrekken, die door 
de inwoners zelf zou zijn benoemd, dan zou dit zeker vermeld zijn. De aanwezigheid van Canters in de de-
legatie, inmiddels een vertrouweling van De Doerne, wijst echter op het tegendeel. 
1830  In RHCe, Heerlijkheid Asten 95 berust een ongedateerde “Corte Deductie” van De Doerne aan de 
Raad van State, waarin hij andermaal, àls een reglement noodzakelijk zou zijn, pleit voor de vaststelling van 
het eigen reglement en al hetgeen door de oppositie naar voren wordt gebracht (klachten, verdachtmakin-
gen en ontwerp-reglement) terzijde te leggen. Verder neemt hij hierin nogmaals de geringe omvang van de 
oppositie op de korrel. Deze deductie is mogelijk onderdeel van de voorbereiding van De Doerne van het 
commissoriale onderzoek.  
1831  Naast De Doerne zelf waren aan zijn kant daarbij drossaard Van Hattum, president-schepen Roeffs 
en Canters aanwezig. Het gezelschap vertrekt 9 juli 1666 in één koets naar de Raadscommissie en is na drie 
dagen weer thuis. De totale rekening (met inbegrip van voerman, paard en koets) bedraagt f 36-10-0. RHCe, 
GB Asten 493 X/55.
1832  NA, RvSt 1820, jaar 1666, fo. 33.
1833  NA, RvSt 87 II, fo. 76; RvSt. 1544, fo. 262r-266r. Afschrift van dit reglement in RHCe, GB Asten 
24 III/1, fo. 37v (kopie van de resolutie Raad van State van 28 juli 1666) en fo. 38r (tekst reglement); BHIC, 
Heerlijkheid Asten 95 (afschrift uit  voornoemd resolutieboek).
1834  NA, RvSt 88, fo. 215.
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Die laten het hierbij echter niet zitten. Hun verzoek is nu, dat de Raad hen verlof ver-
leent om de heer en schepenen te dagvaarden om restitutie van gemaakte kosten te kun-
nen krijgen. De Raad zendt dit verzoek 3 december 1667 om commentaar aan De Doerne 
en de schepenen. Die reageren tamelijk furieus, waarbij zij er vooral op wijzen dat de Raad 
eerder een ontwerp-reglement van de verzoekers heeft afgewezen en in plaats daarvan een 
reglement van hun hand heeft vastgesteld. Verder rakelen zij - de ingezetenen zwijgen hier-
over in hun tweede rekest - ’s Raads eerdere afwijzing van een verzoek tot onkostenvergoe-
ding op, waarbij zij zich ook afvragen waarom nu van de Raad enkel wordt gevraagd “hun 
den wech van justitie” te openen alsof zij die justitie niet bij de Raad zelf zouden krijgen. 
Om beter inhoudelijk te reageren willen De Doerne en de schepenen ten slotte graag over 
dat eerste afgewezen verzoek van de ingezetenen beschikken. 

Voor de Raad hoeft dat niet meer. Hij beschouwt dit procedurele verzoek “effective” als 
de verzochte inhoudelijke rescriptie, waarna hij 11 januari 1668 onder verwijzing naar de 
eerste besluiten rond de vaststelling van het reglement het verzoek zonder meer afwijst.1835 

Reglement 1706

Van heer naar vrouwe
22 februari 1705 overlijdt Everard de Doerne. Zijn weduwe, Anna Catharina Constantia 
van Boecop volgt hem in de heerlijkheid op. Haar formele belening heeft 21 december 
1705 plaats.1836 Zij wordt daarbij vertegenwoordigd als bezetman door mr. Hendrick Ver-
beeck, advocaat te Aarle.1837 Naast haar bevoegdheid om plaatselijke bestuurders te be-
noemen, plaatst zij ook al snel een persoonlijk stempel op hun werkzaamheden. 

Nieuwe voorziening
De Astense schepenen nemen in aanwezigheid van de nieuwe vrouwe 25 september 1705 
een voor het plaatselijk bestuur tamelijk ingrijpend reorganisatiebesluit. Als aanleiding 
daartoe worden de “swaere tijden van oirlogh” en andere plaatselijke problemen die om 
een oplossing vragen genoemd. Dit leidt tot een groot aantal vergaderingen en andere 
activiteiten en dus tot hoge kosten voor de gemeente. Het besluit is primair gericht op 
kostenbesparing. Inhoudelijk is het meest substantiële deel ervan echter een indirecte 
versterking van de positie van de vrouwe van Asten. 

Voorzien wordt onder meer in een vaste jaarlijkse vergoeding vanaf St. Jan 1706 voor 

1835  BHIC, Heerlijkheid Asten 95; NA, RvSt 89, fo. 23r-v.
1836  BHIC, RvBr 1130, fo. 115v, nr. 1925; De Kort, Inventaris van het archief van de heerlijkheid Asten 1337-
1955, 80-81. 
1837  Bots e.a., Noordbrabantse studenten 1550-1750, 710. Verbeeck is secretaris van Aarle, Rixtel, Beek, Lies-
hout en Stiphout, alsmede notaris te Aarle. Als notaris wordt hij 7 oktober 1625 geadmitteerd door de Raad 
van Brabant te Brussel. Ten Cate, De notariële archieven in Noord-Brabant, 32.
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de schepenen van f 15 in plaats van een declaratie per verrichting. Voor het lopende jaar 
wordt dat bedrag opf 20 gesteld, omdat er nogal veel extra werkzaamheden zijn te ver-
vullen. Voor dienstreizen buiten het dorp geldt voortaan een tarief van 25 stuivers per 
persoon per dag.1838

De kern van het besluit behelst de inschakeling van een derde bij het dorpsbestuur, te 
weten de eerder vermelde advocaat Verbeeck. Het formele argument hiertoe is de om-
standigheid, dat er bij de bereddering van dorpszaken vaak behoefte is aan de bijstand 
van een advocaat. Die ’incidenteel structurele’ behoefte wordt gewijzigd in de vaste aan-
stelling van een advocaat voor een jaarlijkse som van f 100 en vergoeding van reis- en 
verblijfkosten.1839 

Ten slotte wordt de jaarlijkse vergoeding voor de president-schepen voor al zijn “buij-
ten diensten” van f 150 teruggebracht naar f 50.1840

Deze laatste twee voorzieningen worden nadrukkelijk op verzoek van de vrouwe van 
Asten getroffen. Dit zegt ongetwijfeld iets over de invloed die zij weet uit te oefenen. 
Of de lancering van haar vertrouweling iets zegt over de mate van haar waardering voor 
de (door haar zelf aangestelde) plaatselijke bestuurders, is moeilijk in te schatten.  Ook 
blijkt niet of dit verzoek onder de schepenen tot enigerlei discussie heeft geleid. Duide-
lijk is slechts, dat zij dit verzoek onverkort ten uitvoer brengen.

Verbeeck krijgt onder meer de volgende substantiële ondersteunende taken: het bij-
wonen van het afhoren van alle dorpsrekeningen zowel als alle andere bijeenkomsten 
over dorpsaangelegenheden èn deze te “helpen dirigeren”, het namens de gemeente bij-
wonen van alle kwartiervergaderingen en het verrichten van alle aangelegenheden “ten 
dienste deser gemeente” in ’s-Hertogenbosch.1841

Positionering
De uitwendige vorm van dit besluit is gelet op de ondertekening ervan uitsluitend een 
besluit van de zeven schepenen.1842 Hoewel zelf daarbij aanwezig, zet de vrouwe van As-

1838  Het reglement van 1666 gaat uit van het declareren van afzonderlijke verrichtingen; daarentegen kent 
het als principe ook al een vaste vergoeding van dienstreizen naar buiten van 25 stuivers.
1839  Een deel van deze kosten, te weten die voor zijn regelmatig verblijf in Asten, zullen worden vergoed 
door de vrouwe van Asten. Dit doet vermoeden, dat Verbeeck dan op het kasteel verblijft en zo als haar 
vertrouweling optimaal zijn oog- en oorfunctie kan effectueren. De constructie van de toevoeging is slim 
gekozen, omdat deze op zich niet tornt aan de rechten en bevoegdheden van schepenen en schepenbank. 
Verbeeck zelf zal de auctor intellectualis ervan zijn geweest. 
1840  Als argument geldt daarbij de omstandigheid dat hij bij deze verrichtingen voortaan door een advo-
caat zal worden ondersteund. Hem wordt overigens wel de keuze gelaten om op verrichtingenbasis te de-
clareren.
1841  Schepenen en viermannen verlenen Verbeeck 29 september 1706 een algemene commissie om na-
mens de hen de vergadering van het kwartier Peelland bij te wonen en de belangen van de gemeente waar 
te nemen. RHCe, GB Asten 26 III/3, 11-13. Zie over het begrip ‘gemeente’ 2.3.3.1.
1842  RHCe, GB Asten 26 III/3, 4-11.
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ten niet haar handtekening.1843 De ordonnantie wordt als zodanig ook geen reglement 
genoemd. Het is ook niet aan een hogere overheid ter goedkeuring voorgelegd. Daar-
entegen regelt het inhoudelijk zaken die in onderlinge samenhang op zich ‘reglements-
waardig’ zijn. Als zodanig vertoont dit besluit de nodige overeenkomst met het besluit 
van 1656, waarmee haar gewezen echtgenoot zijn gezag in de heerlijkheid voor het eerst 
demonstreert en introduceert. Als vijftien jaar later de afschaffing van de toevoeging van 
een advocaat aan de orde komt, wordt daarbij echter afgesproken dit “bij forme van re-
glement”  te realiseren. Dit wijst er op, dat de regeling in de praktijk als reglement wordt 
ervaren. Het dwingende karakter ervan, in het bijzonder betreffende de ongetwijfeld 
door de schepenen ervaren ondercuratelestelling, zal daaraan mede debet zijn.1844

Reglement 1719

Een nieuwe heer
Na het overlijden van Anna Catharina Constantia van Boecop volgt haar dochter Anna 
Wilhelmina de Doerne haar in de heerlijkheid op. Haar verheffing vindt 24 januari 1719 
plaats. 17 Maart 1719 huwt zij met Gerard Assurus Lodewijk baron van Horion en Co-
lonster.1845 Hij neemt het heerlijkheidsgezag van zijn echtgenote over, dat hij ook direct 
strak inzet.1846 

Een eerste maatregel betreft het gebruik van de Peel, in het bijzonder het illegaal af-
branden van turf en de commerciële uitbuiting van de as voor eigen gewin. Omdat de 
hierop bestaande boetes niet afschrikwekkend genoeg zijn, worden deze aanmerkelijk 
verhoogd. Zo worden daders niet alleen met een geldboete, maar voortaan ook met lijf-
straf bedreigd. De nieuwe maatregelen worden 26 augustus 1719 door schepenen en vier-
mannen vastgesteld, naar later blijkt met volledige instemming van De Horion, die dan 
zelfs dit initiatief volledig aan zich trekt.1847  

 

1843  Wel wordt expressis verbis gestipuleerd, dat dit besluit niet derogeert aan de rechten van de heren van 
Asten. 
1844  Van Emstede, Varia Peellandiae Historiae ex fontibus, 2, DR 1-4 (met teksteditie) karakteriseert onder 
voorbehoud dit besluit als een ‘ampliatie’ op een dorpsreglement, dat hem dan nog niet bekend is.
1845  BHIC, RvBr 1130, fo. 115v, nr. 1925; De Kort, Inventaris van het archief van de heerlijkheid Asten 1337-
1955), 81.
1846  Op voordracht van de drossaard besluiten schepenen 29 juli 1719 tot een bienvenue aan de nieuwe 
heer van honderd gouden pistolen. (Een gouden pistool heeft de waarde van drie zilveren ducatons Hol-
lands geld; een ducaton telt 63 stuivers. Muntenpagina, www. home.wxs.nl/~derks004/gulden/woorden.
html, geraadpleegd 01 december 2015). Dat bedrag moet worden geleend. BHIC, RHC, GB Asten 27 III/4, 
7.
1847  RHCe, GB Asten 27 III/4, p.8-12 (in de transcriptie van de werkgroep oud schrift van de Heemkun-
de Kring De Vonder); BHIC, Heerlijkheid Asten 106. 
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Een nieuw reglement
Dezelfde dag stelt De Horion ook een nieuw reglement vast. Het is zijn antwoord op de, 
in de considerans omschreven constatering dat in de toepassing van het reglement 1666 
in de loop der tijd misbruiken, inbreuken en “niet observantie” zijn ingeslopen.1848  

Nadrukkelijk laat hij weten dat het niet de bedoeling is om dat al ruim 50 jaar oude 
reglement door een ander te vervangen. Zijn maatregel is er uitsluitend op gericht om 
bij wijze van “ampliatie ofte explicatie” en “bij provisie tot meerdere order” er voor te 
zorgen, dat dat reglement beter wordt nagekomen. Zijn fixatie op het reglement van zijn 
voorganger is groot: aan de toenmalige amendering en goedkeuring ervan door de Raad 
van State gaat hij volledig voorbij. 

Naar zijn inhoud is de ampliatie een volledig uitgewerkte regeling op het fundament 
van het reglement uit 1666. Wel zijn er opvallende verschillen. Eén belangrijk verschil 
is, dat de in 1706 ingezette lijn van een vaste vergoeding in plaats van het declareren per 
verrichting wordt gecontinueerd. Het daarbij vergeven jaarlijkse traktement voor de pre-
sident-schepen (f 80) en voor de zes schepenen (f 20 per persoon) roept dadelijk onvrede 
met nieuwe ontwikkelingen op.  Daarentegen ontbreekt de in 1706 ingevoerde inscha-
keling van een advocaat. 

Bijzondere aandacht is besteed aan de slotbepalingen. Achtereenvolgens wordt vast-
gelegd, dat als het nieuwe reglement op onderdelen in strijd zou zijn met de heerlijke 
rechten die laatste altijd vóórgaan, het reglement bij elk jaargeding dient te worden ge-
publiceerd, overtreding gestraft wordt met een boete van f 5 ten behoeve van de heer en 
dat het van kracht zal blijven tot door de heer anders zal worden bepaald. Al deze bepa-
lingen ademen de geest van de uitoefening van eigen heerlijkheidsgezag uit. Wat expli-
ciet ontbreekt is een voornemen dit reglement aan de Haagse overheid ter goedkeuring 
voor te leggen.

Het reglement wordt ten slotte ondertekend door de heer van Asten en alle zeven sche-
penen.1849 Daags erna wordt het door de vorster en ondervorster in aanwezigheid van 
schepenen, secretaris en een groot aantal van de inwoners gepubliceerd.1850 Die publica-
tie blijkt echter minder de beoogde afronding van een procedure dan een opmaat voor 
aanhoudende onrust te zijn. 

1848  Een concrete aanleiding wordt niet benoemd. In zijn referte aan het reglement zoals dat 22 juni 1666 
door De Doerne is vastgesteld vergist hij zich overigens in die datum. Hij noemt als datum van vaststelling 
2 juni in plaats van 22 juni. 
1849  Naar De Horion later beweert, is dit reglement ook ondertekend door de viermannen. BHIC, Heer-
lijkheid Asten 106. Uit de authentieke ondertekening van het reglement blijkt dit evenwel niet. De tekst van 
het reglement in: BHIC, Heerlijkheid Asten 102 (originele versie); RHC, GB Asten 27 III/4, p.13-32 (kopie). 
De integrale tekst in de transcriptie van de werkgroep oud schrift van de Heemkunde Kring De Vonder,  
www.heemkundekring-devonder (geraadpleegd: 15 november 2015) is opgenomen in 10.2.1. Deze versie is ook 
uitgegeven door Van Emstede, Varia Peellandiae Historiae ex fontibus 2, DR 10-18.
1850  BHIC, Heerlijkheid Asten 102.
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Problemen bij de introductie
Beide maatregelen (zowel die betreffende het beheer van De Peel als het reglement) stui-
ten op weerstand bij sommige inwoners. Dit uit zich in een beweging die openlijk de 
rechtsgeldigheid ervan betwist. In de woorden van De Horion verstouten inwoners zich 
om hierover in herbergen, bij kraamfeesten als anderszins onrust te zaaien. Ook zijn zij 
met een intekenlijst van huis tot huis door de  heerlijkheid gegaan om steun en volmacht 
voor verdere tegenacties te verwerven. Velen hebben volgens hem die lijst ook getekend. 
Oud-borgemeesters en verpondingbeurders Aert Thielen en Willem Lomans trekken 
deze oppositie.1851

De Horion zint op mogelijkheden om dit verzet te breken. Een eerste stap is het 
inwinnen van rechtsgeleerd advies over de legitimiteit van beide door hem getroffen 
voorzieningen, de vraag of de “bijeenrottinge tot stoornisse der gemeijne rust” wettelijk 
verboden zijn en zo ja, welke straffen daarop staan en of de heer of zijn drossaard be-
voegd zijn de onruststokers voor de schepenbank te dagen. Waartoe dit verder heeft ge-
leid, is onbekend.1852   

Reglement 1722?

Lokaal verzet in Den Haag 
Het lokale verzet tegen De Horion zet door en blijkt dan ook een veel breder ongenoe-
gen over het gedrag van de vrouwe en heer van Asten te omvatten. Een reeks van klach-
ten is het gevolg: zij proberen al enige tijd de lasten van de arme gemeente te vergroten. 
Zo zijn de traktementen van de schepenen en anderen verhoogd, laten zij zich voor gun-
sten belonen en stellen zij boetes voor hun eigen profijt vast. Ook voldoen zij de door 
hen verschuldigde imposten niet en betalen al jaren de verschuldigde normale en bui-
tengewone verponding niet meer, terwijl de inwoners wel op afdracht van de desbetref-
fende bedragen worden aangesproken.1853 Ook verhinderen zij, dat de dorpsrekeningen 
volgens de voorschriften worden afgehoord.1854 

1851  De borgemeesters worden jaarlijks benoemd van St. Jan tot St. Jan (24 juni). Thielen is borgemeester 
in 1700/01, Lomans in 1706/07. RHCe, GB Asten 174 IX/71 en 182 IX/79. 
1852  Deze informatie is ontleend aan BHIC, Heerlijkheid Asten 106. Op het hier vermelde punt breekt 
het ongedateerde document af. Het is onbekend, tot wie de vraagstelling zich richt, of het überhaupt is uit-
gegaan en wat het vervolg daarop is geweest. In het archief van respectievelijk de heerlijkheid en het gemeen-
tebestuur is hierover niets aangetroffen. 
1853  Dat geldt zowel de verponding over “haare huisinge en aangeleegen hoff, casteele, en weijde”, als-
mede “haar thienden en moolens”.
1854  De plaatselijke financiële perikelen en zorgen weerspiegelen zich ook in een aantal kwesties, die in 
deze periode door de plaatselijke regenten bij de Staten Generaal en de Raad van State aan de orde worden 
gesteld. Als zodanig zijn onder meer te noemen: een verzoek tot het heffen van een extra reële omslag (NA, 
SG 3400, fo. 215r, d.d. 9 maart 1720; 3401, fo. 123v-124r, d.d. 6 augustus 1720; RvSt. 201, fo. 230v-231r, d.d. 
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Het protest mondt uit in een procuratie van velen, vooral van de voornaamste oud-
regeerders en binnengeërfden, aan Thielen en Lomans om dit tij te keren. 

Hun eerste gang is een verzoek aan de Raad van State om een bevelschrift waarbij de 
vrouwe en heer in het bijzonder worden gelast alsnog alle achterstallige verponding te 
betalen. Mochten zij dit weigeren, dan stellen zij een hoorzitting voor. De Raad ziet in 
het laatste een uitweg door 9 februari voor 9 maart 1720 zo’n hoorzitting uit te schrij-
ven. Verder draagt hij de schepenen op om de klagers zo snel mogelijk een kopie van het 
verpondingskohier met alle daarbij behorende documenten  en verder alle bescheiden 
inzake andere omslagen en belastingen ter beschikking te stellen.1855  

De oppositie zet overigens op een breder front in. Vrijwel tegelijkertijd beklaagt zij 
zich, nu in de persoon van oud-president-schepen Hendrick Thopoel, bij de Raad van 
Brabant over de gedragingen van heer en schepenen van Asten.1856

De comparitie bij de Raad van State, geleid door een raadslid en de thesaurier-generaal, 
pakt positief uit voor de klagers. Conform hun conclusies besluit de Raad 22 april het 
verzochte bevelschrift te verlenen.1857 

Echter, ook de tegenpartij zit niet stil. Thielen en Lomans worden door de drossaard 
voor de plaatselijke schepenbank strafrechtelijk vervolgd. Deze vragen daarop 6 novem-
ber 1720 de Raad deze procedure te staken voor de tijd dat de nog lopende procedure bij 
de Raad zelf nog gaande is. Na intern onderzoek slaat de Raad dit verzoek 25 november 
af. Voor Thielman en Lomans wordt het dan van kwaad tot erger. Zij worden in Asten 
in detentie gezet. Van dat besluit tekenen zij 7 januari 1721 beroep aan bij de Raad van 
Brabant, die 10 dagen later al beslist, dat die detentie vooralsnog wordt opgeheven, mits 
Thielman en Lomans de schepenen per handdruk beloven in persoon te zullen verschij-
nen daar waar dat in de procedure wordt verlangd. Verder ordonneert de Raad de sche-
penen tot een snelle rechtsgang in dezen.1858 

13 maart, 640v, d.d. 25 juli  en 663r, d.d. 1 augustus 1720), een verzoek om de gemene middelen over 1719 
in drie jaar te mogen afbetalen (NA, RvSt 205, fo.274v, d.d. 30 april 1720), een (andere) kwestie over de ge-
mene middelen (NA, RvSt 205, fo. 202r-v, d.d.. 31 maart; 275r, d.d. 30 april 1720) en ten slotte een verzoek 
om vermindering van de verpondingen en beden (NA, RvSt. 206, fo. 585r-v, d.d. 31 augustus, 681r, d.d. 7 
oktober en 714v, d.d. 19 oktober 1722).  
1855  NA, RvSt 201, fo. 112r-113r. Uit RvSt 201, fo. 349v d.d. 22 april 1720 (zie ook hierna) blijkt, dat deze 
kwestie ook al op 9 januari 1720 bij de Raad is aangekaart. Het bij apostille door de Raad daarop getroffen 
besluit is niet in dit resolutieregister aangetroffen. 
1856  De gedagvaarden vragen hierop de Staten Generaal toestemming om zich in deze procedure op kos-
ten van de gemeente te mogen verdedigen. De Staten staan dit toe, mits zij bij verlies de kosten privé beta-
len. NA, SG 3400, fo. 238v-239r d.d. 15 maart 1720. 
1857  NA, RvSt 201, fo. 349v.
1858  BHIC, RvBr 832/9686.
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Verandering in de tegenpartij
Inmiddels is het tableau van de tegenpartij veranderd. 23 November overlijdt de vrouwe 
van Asten in het kraambed.1859 Enkele minuten later overlijdt ook haar pasgeboren zoon. 
Het tijdstip van diens overlijden wordt de inzet van een strijd om de erfopvolging. Het 
duurt geruime tijd voordat duidelijk wordt, dat haar weduwnaar vooralsnog het vrucht-
gebruik van haar nagelaten goederen behoudt. 

Dit alles geschiedt in de fase, dat in het proces voor de Raad van State de uitwisseling 
van stukken wordt afgerond. Er ontstaat vertraging, omdat er verwarring is wie als erf-
genaam van het proces kan worden beschouwd. Zodra het vruchtgebruik van De Ho-
rion blijkt, vragen Thielen en Lomans de Raad van State hem en degenen die hem in de 
heerlijkheid zullen opvolgen te bevelen om als tegenpartij het proces voort te zetten. De 
Raad gaat 9 februari 1722 hierin mee.1860 Voor de effectieve procedure tegen De Horion 
maakt dit weinig meer uit, omdat deze kort hierna, 23 maart 1722, een akkoord sluit met 
Johannes Christophorus de Bertholf Ruyff de Belven, een neef van wijlen zijn echtge-
note, waarbij hij alle goederen van zijn echtgenote overdraagt.1861 

Toezeggingen en arbitrage
Met De Bertholf waait er al direct een andere wind. Hij zet in op “rust en vreeden”. Het 
komt tot overleg tussen partijen, waarbij hij menige toezegging doet. 

In de eerste plaats wil hij - samengevat op hoofdpunten - de financiële situatie van de 
gemeente ondersteunen door haar vier of vijf duizend rijksdaalders tot aflossing van an-
dere leningen op hogere rente tegen een lagere rente van f 3-10 per f 100 te lenen.  Voorts 
stelt hij voor om in overleg met de inwoners een vast “reglement op de regeringe” te ont-
werpen, waarbij aan de schepenen, zoals ook al in andere dorpen praktijk is, een “gering” 
traktement voor hun diensten binnen en een vaste vergoeding voor werkzaamheden bui-
ten het dorp wordt toegekend. Daarnaast is hij bereid om de verplichte inschakeling van 
een advocaat te schrappen; alleen als in incidentele gevallen de diensten van een advo-
caat geboden zijn dienen deze niet meer op specificatie, maar direct per verrichting te 
worden betaald. Verder worden de aangescherpte boetes op het verbranden van turf in 
de Peel voor de eigen inwoners buiten werking gesteld. Ook belooft hij als heer alle reële 
en personele lasten te zullen betalen en geen beroep meer te doen op enige uitzondering 
in dat verband. Ten slotte zullen waar nodig  de rekeningen opnieuw worden afgehoord, 
waarbij iedereen zijn op- en aanmerkingen zal kunnen inbrengen.  

De Bertholf toont zich, kortom, niet alleen een genereus man, maar ruimt ook in 

1859  De Kort, Inventaris van het archief van de heerlijkheid Asten 1337-1955, 81-82. Van Heugten, ‘Het kas-
teel en zijn bewoners’, 86-87.
1860  NA, RvSt 205, fo. 90r-v.
1861  11 april 1723 wordt De Bertholf met de heerlijkheid verheven. BHIC, RvBr 1130, 1925. De Kort, In-
ventaris van het archief van de heerlijkheid Asten 1337-1955, 81-82.
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een klap alle ergernis over het gedrag en de maatregelen van zijn voorgangers op. Het 
spreekt bijna voor zich, dat deze voorstellen door de oppositie in dank worden aanvaard. 
Voorstellen en dankbare acceptatie worden 30 november 1722 in een notariële “acte van 
compromis” vastgelegd. Er blijven niettemin nog twee onbesliste punten over: de beta-
ling van de door de heer verschuldigde achterstallige belasting en de hoogte van de hem 
jaarlijks toe te kennen recognitie. Hierover wordt tussen de heer en de aanwezige 26 in-
woners afgesproken, dat deze punten aan bindende arbitrage worden onderworpen.1862 
Ook zal de uitkomst ervan aan vrijwillige condemnatie door de Raad van Brabant wor-
den onderworpen, zullen de kosten van de procedure half om half door beide partijen 
worden betaald en mogen partijen elkaar op verzuim en vertraging in de uitvoering aan-
spreken en zo nodig eenzijdig de procedure vervolgen.1863 Met dit compromis komen in 
ieder geval alle tussen beide partijen lopende procedures tot een einde. Bij de onderte-
kening krijgen Thielen en Lomans alle eer die hen toekomt: zij ondertekenen als eersten 
van de inwoners.

De arbiters komen snel tot uitsluitsel. Daarbij beperken zij zich niet tot de twee verzoch-
te specifieke punten, maar nemen alle punten van het compromis onder de loep. Zij le-
veren grondig werk. Naast de kennisneming van de beschikbare stukken, horen zij ook 
de betrokkenen uitvoerig. In het kort luidt hun uitspraak:
-  het door de heer toegezegde “reglement om eene goede regeringe” moet zo snel moge-

lijk door hem in overleg met de inwoners worden gerealiseerd, met dien verstande dat 
daarbij “het gesagh van den Souverijn” dient te worden gerespecteerd;

-  de door De Bertholf toegezegde lening wordt voor de helft binnen zes maanden en 
voor de andere helft over een jaar verstrekt tegen een rente niet hoger dan jaarlijks  
f 3-5-0 per f 100 en onder voorwaarde dat deze niet binnen tien jaar wordt terugge-
vorderd;

-  de heer leent de inwoners renteloos en voor vier tot vijf jaar ondershands f 1500 tot 
f 1600 tot betaling van hun procedurekosten; indien de leenperiode wordt verlengd 
geldt als rente f 3-5-0 per  100;

-  de belastingschuld van de heer wordt als dank voor de door hem aan de gemeente be-
wezen diensten tot en met 1722 kwijtgescholden;

-  de jaarlijkse recognitie van f 220 aan de heer blijft met hetzelfde dank-motief gehand-
haafd;

1862  Nadrukkelijk is voorwaarde, dat geen advocaten als arbiter mogen worden benoemd. Bertholf be-
noemt van zijn kant in de arbitrale commissie de drost van Mierlo en de president-schepen van Mierlo, door 
de inwoners worden de stadhouder van de kwartierschout van Peelland en de president-schepen van Lierop 
aangesteld. De vier arbiters worden bevoegd om bij onvoldoende eensgezindheid een vijfde arbiter te be-
noemen. Van deze bevoegdheid behoeft echter geen gebruik te worden gemaakt. 
1863  BHIC, Heerlijkheid Asten 103.
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-  waar in deze arbitrage punten uit het compromis zijn vergeten, geldt het compromis.
Deze uitkomst wordt 26 januari 1723 door De Bertholf en nu 31 inwoners volledig on-

dertekend. Ook de schepenen, viermannen, armmeesters en de peelmeesters sluiten zich 
hierbij expliciet aan.1864 De eensgezindheid is zodanig, dat de voorgenomen vrijwillige 
condemnatie door de Raad van Brabant achterwege blijft.1865

Ten slotte: het reglement
Of het reglement in de beoogde zin tot stand is gekomen, is onduidelijk.1866 Indien 
voor wat betreft het punt van de aanpassing van de traktementen van de schepenen het 
Manuaal van Santvoort (1741) leidend mag zijn, dan blijkt daaruit dat op dat punt in-
derdaad een wijziging is ingevoerd. De jaarlijkse vergoeding van de president-schepen 
bedraagt volgens deze uitgave f 30 en voor de overige schepenen f 15 per persoon.1867 

9.2.2 Bergeijk, 1663          

Korte karakteristiek
Bergeijk is een verpande heerlijkheid, die door lossing in 1658 een statendorp wordt.1868 
Tezamen met Westerhoven, Riethoven en Borkel en Schaft vormt het een dingbank van 
zeven schepenen, waarvan er drie uit Bergeijk komen.1869 In 1675 telt het dorp 255 hui-
zen.1870

Bestuursconflict over de rekeningen
Aanleiding tot de genese van een reglement voor dit statendorp is een slepend conflict 
tussen borgemeesters en overige bestuurders over het afhoren en sluiten van de borge-
meestersrekeningen. In hun beslotenheid, aldus de borgemeesters, doen schepenen ten 
laste van het dorp oncontroleerbare en onnodige uitgaven. Kernvraag is dus: wie is tot 
afhoren bevoegd, alleen de schepenen of dienen anderen daarbij gelijkwaardig betrok-
ken te zijn? De casus belli betreft al met al een conflict over beslotenheid versus publieke 
verantwoording en transparantie, over gesloten of open bestuurlijke deuren. 

1864  BHIC, Heerlijkheid Asten 103.
1865  Bij de ondertekening van de arbitrage door heer, inwoners en regeerders wordt dit punt niet meer 
gememoreerd. 
1866  In het archief van de heerlijkheid en dat van het gemeentebestuur Asten zijn daarover geen gege-
vens aangetroffen. Ook komt een eventuele goedkeuring van dit reglement niet voor in de resolutieregis-
ters van de Staten-Generaal (NA, SG 3406, 3407, 3409, 3410, 3412 en 3413) en van de Raad van State (NA, 
RvSt 205-210). 
1867  Santvoort, Manuaal 2, 11. 
1868  Vriens, ‘Lijst van plaatsen met institutionele gegevens’, 255.
1869  Tegenwoordige Staat (1740), 81; Vriens, ‘Lijst van plaatsen met institutionele gegevens’, 255.
1870  ‘Accurate Staat van de gantsche Meijerije’, 503.
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Opmerkelijk is, dat aan de basis een intern bestuursconflict staat. Elders is het tot dus-
verre doorgaans  een directe controverse tussen ingezetenen en bestuur. In hoeverre de 
borgemeesters zich hier opwerpen als (quasi) vertegenwoordigers van de ingezetenen is 
onduidelijk. In ieder geval ontbreekt een formeel mandaat. Door hun functie staan de 
borgemeesters wel meer in direct contact met de plaatselijke bevolking dan schepenen, 
zeker als deze zich achter gesloten deuren verschansen. Enig eigen belang - zij hebben 
jegens het dorp en zijn inwoners immer een aanmerkelijk belang bij een open en zorg-
vuldige verantwoording van hun rekeningen - behoeft ook niet te worden uitgesloten.

Dit conflict leidt tot een proces. Daarvan wordt melding gemaakt in een post in de 
borgemeestersrekening over 1662, waar sprake is van op 25 september 1662 betaalde 
rechten voor een vonnis in een zaak over het sluiten door de rekenmeesters van nog  
openstaande rekeningen1871. Voor welke gerecht dit proces heeft gediend, wordt niet ver-
meld.1872 

Naar een reglement
Vanuit deze context beramen de borgemeesters maatregelen om in de toekomst onno-
dige kosten in het dorpsbestuur te voorkomen. Met behulp van de Bossche advocaat 
Johan van Ravesteijn wordt een concept-reglement voorbereid. Dorpsgenoot Sijmon 
Raessens wordt met dit concept naar de Raad van State gestuurd.1873

24 Januari 1663 komt het verzoek bij de Raad in behandeling, tezamen met een soort-
gelijk verzoek van de inwoners van buurdorp Hoogeloon.1874 

Die gelijktijdige indiening is slechts toeval. Deze verzoeken komen formeel uit ver-
schillende hoek: borgemeesters (Bergeijk) respectievelijk inwoners (Hoogeloon). Dat 
toeval volgt bovendien uit het feit, dat de raad en rentmeester-generaal der domeinen 

1871  RHCe, GB Bergeijk 66, fo. 94r. Deze stelpost maakt duidelijk, dat het om borgemeestersrekenin-
gen van vóór 1662 gaat. 
1872  Los daarvan staat waarschijnlijk de volgende kwestie: BHIC,  RvBr 788, dossiernr. 1412 – declaratie 
van Gerard Somers, deurwaarder bij de Leen- en Tolkamer, als eiser in een procedure voor de Leen- en Tol-
kamer tegen de regeerders van Bergeijk, d.d. 19 februari 1663. Deze  zeer uitvoerige declaratie bevat helaas 
geen concrete gegevens over aard en inhoud van de procedure. Wel is daaruit af te leiden, dat genoemde 
Somers optreedt voor de raad en rentmeester-generaal der domeinen in een zaak bij de Leen- en Tolkamer, 
die door de regeerders van Bergeijk wordt verloren. Somers ondervindt nadien problemen bij het innen van 
zijn gerechtskosten, waarna hij zich tot de Raad van Brabant wendt.
1873  Raessens acht dit een erezaak en wil daarvoor niet betaald worden. Wel wordt hij voor zijn moeite 
met bier en brandewijn bedankt. RHCe, GB Bergeijk 66, borgemeestersrekening 1662, fo. 98. Hij is ver-
trouwd met een gang naar Den Haag. Eind december 1661 verzoekt hij als pachter van de gemene Lands 
middelen de Raad van Brabant om een mandement van inductie met committimus (bevelschrift tot uitstel 
van betaling met verwijzing naar een ander, meestal lager gerecht) voor de wethouders van ’s-Hertogen-
bosch. BHIC, RvBr 196 met appointement van de Raad van 30 januari 1662. Raessens kent dus voor wat 
betreft de omgang met de Haagse overheid het klappen van de zweep.
1874  NA, RvSt 84 I, fo. 43.
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zijn gebruikelijke advies afzonderlijk en niet geïntegreerd over beide uitbrengt. Daaren-
tegen is uiteraard niet uit te sluiten - ook de synchronie tussen beide reglementen wijst 
daar op - dat beide initiatieven elkaar wel over en weer kunnen hebben geïnspireerd. 

Na, zoals gezegd, het advies van de raad en rentmeester-generaal te hebben ingeno-
men1875, besluit de Raad van State op 19 februari 1663 de door de hem bijgestelde versie 
als definitief reglement vast te stellen.1876 Daarbij bepaalt hij nadrukkelijk een boete van 
50 gulden bij overtreding en de registratie in de Leen- en Tolkamer.1877

Die registratie ter Leen- en Tolkamer vindt, daartoe aangebracht door een zittende 
borgemeester, met enige vertraging plaats op 27 februari 1663, waarna het reglement 
door een  deurwaarder van de Raad van Brabant, op zondag 4 maart bij klokslag en ten 
overstaan van vele ingezetenen wordt gepubliceerd.1878

Invoering van het reglement
De borgemeesters koesteren hun geesteskind, maar stuiten op vertraging en weerstand 
bij de effectuering. Uit de feiten laat zich afleiden, dat de regeerders de zakelijke inhoud 
van het reglement nog wel willen accepteren, maar dat zij niet gediend zijn van de daar-
bij nieuw ingestelde tienmannnen, die zij als pottenkijkers beschouwen. 

De schepenen zetten direct de hakken in het zand als conform artikel 5 van het regle-
ment de beëdiging van de nieuwe raadsmannen aan de orde komt. De schout en diens 
stadhouder, Godefridus Wichmans, tevens secretaris van Bergeijk, weigeren aan hun be-

1875  Dit advies dateert van 9 februari 1663.
1876  NA, RvSt 84 I, fo. 90. In deze resolutie is sprake van een tweetal adviezen van de raad en rentmees-
ter-generaal van respectievelijk 8 en 9 februari 1663 over (in deze volgorde) het concept-reglement voor on-
derscheidenlijk Bergeijk en Hoogeloon. Er is hier sprake van een abusievelijk chiasme. In de gedrukte versie 
van deze resolutie in het GPB 2, 3135 wordt voor het advies over het ‘concept Hoogeloon’ de datum van 8 
februari genoemd; in de uitgifte van de resolutie voor Bergeijk is de  adviesdatum bij het ‘concept Berge-
ijk’ 9 februari. RHCe, GB Bergeijk 17.Voor Bergeijk bedragen trouwens de kosten van zijn advies f 25-4-0. 
RHCe, GB Bergeijk 66, borgemeestersrekening 1662, fo. 98r e.v. (overzicht van alle kosten ten behoeve van 
de totstandkoming en eerste uitvoering van het reglement). De totale hierin in rekening gebrachte kosten 
bedragen f 86-5-14. 
1877  Uittreksel van deze resolutie (met tekst van het reglement) in RHCe, GB Bergeijk 17 (deze versie is 
gepubliceerd in Panken en Van Sasse van Ysselt, Beschrijving van Bergeijk, 152-163). Afschrift van het regle-
ment voorts in BHIC, LTK, 342. Panken en Van Sasse van Ysselt, 151, gaan er abusievelijk van uit, dat dit 
reglement als uitvoeringsreglement  van het Reglement op de politieke reformatie (1660) moet worden be-
schouwd. Zie over dit misverstand nader 4.3.
1878  Registratie en publicatie zijn vermeld in RHCe, GB Bergeijk 17. Van der Heijden verantwoordt zijn 
reis- en verblijfkosten (f 5 gulden voor 4 dagen à 25 stuiver per dag) voor het ophalen en de registratie met 
de toelichting, dat hij drie dagen op registratie heeft moeten wachten. De registratiekosten bedroegen f 5-10-
0; die van publicatie ter plaatse f 1-5-0. RCH, GB Bergeijk 66, borgemeestersrekening 1662, fo. 98r e.v..
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ediging mee te werken, zo ook de schepenen.1879 De borgemeesters doen hierover hun 
beklag bij de raad en rentmeester-generaal, die daarop deurwaarder Jacob Wachtelaer 
opdraagt om de beëdiging te verrichten1880. 12 Maart 1663 wordt Wachtelaer vanuit Ber-
geijk van alles op de hoogte gesteld en uitgenodigd om te komen. De weigering van de 
schepenen wordt met een truc opgevangen, namelijk door voor de installatieceremonie 
twee andere schepenen van de dingbank waartoe Bergeijk behoort te halen. Onbekend 
is of dit nog tot een protest van de Bergeijkse schepenen heeft geleid. In de schepenbank 
zijn zij weliswaar collegae en één, maar de niet uit Bergeijk afkomstige schepenen heb-
ben in Bergeijkse dorpszaken feitelijk niets te zoeken.  Na de publieke bekendmaking 
worden niettemin die dag negen van de tien raadsmannen beëdigd.  Daags hierna wordt 
te Oerle de tiende raadsman (om niet vermelde redenen kon deze blijkbaar niet in Ber-
geijk plaatshebben) formeel bevestigd. Weer een dag later legt Wachtelaer het gebeurde 
en zijn verrichtingen in een relaas vast.1881  

De borgemeesters hebben trouwens op twee paarden gewed. Parallel aan de zojuist 
beschreven procedure reist borgemeester Van der Heijden naar Den Haag om de Raad 
van State voor te houden, dat de stadhouder ondanks herhaalde aanmaning nalatig 
blijft om overeenkomstig het reglement de  raadsmannen te beëdigen en te verzoeken 
hem op te dragen dit wel te doen. De Raad van State stelt dit verzoek op 13 maart 1663 
om bericht en raad in handen van de kwartierschout, tevens schout van Bergeijk1882. 
Diens advies wordt echter nimmer uitgebracht. Dit wijst er op, dat de schout in de be-
ediging van de raadsmannen,  mogelijke defecten in de gevolgde procedure ten spijt, 
berust. Een bij voorbaat niet te winnen wedstrijd kan (soms) inderdaad beter niet wor-
den gespeeld.

Een van de eerste werkzaamheden die conform het reglement wel door de schepenen ter 
hand wordt genomen is de ingebruikneming van een raadhuis. Artikel 28 verbiedt om in 
dorpszaken nog langer in een herberg te vergaderen en beveelt de gerwekamer (sacristie) 
van de lokale kerk als raadhuis of -kamer in te richten. Nog in 1663 wordt die sacristie 
na publieke aanbesteding daartoe verbouwd.1883.

1879  Wichmans als stadhouder en secretaris van Bergeijk in: RHCe, Schepenbank Eindhoven, 1509-1810, 
352 (1662/1663). 
1880  Wachtelaer is deurwaarder bij de Raad van Brabant. Voor een oudere vermelding in deze hoedanig-
heid (los van deze kwestie): NA, RvSt 76, fo. 147r-v (9 september 1656). Een jaar eerder heeft Wachtelaer als 
vorster te Eersel aldaar zelf het initiatief genomen voor een reglement, zie 9.2.7. 
1881  Deze episode is gebaseerd op RHCe, GB Bergeijk 66, borgemeestersrekening 1662, fo. 98r e.v..
1882  NA, RvSt 84 I, fo. 137v.
1883  Goossens, ‘De raadhuizen van Bergeijk’, 4. De kosten daarvan zijn verantwoord in de borgemeesters-
rekening van 1663. RHC Eindhoven, GB Bergeijk 66, fo. 105v, 106 en 113v.
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Worteling van het reglement; eerste aanvulling
Het reglement maakt ter plaatse trouwens duidelijk een wortelingsfase door. Daarbij is 
Van der Heijden, een van de initiators van het reglement, nadrukkelijk betrokken. 

Bij het afronden en verantwoorden van zijn verrichtingen als borgemeester stuit hij 
op een continuïteitsprobleem bij de overdracht van het beheer van de rekeningen, dat 
voor hem en schepenen tot ingrijpen van hogerhand nopen. Aanvankelijk beroept hij 
zich nog niet op het reglement, in tweede instantie wel, maar met behulp van exegese. 

Medio augustus 1663 betoogt Van der Heijden het volgende bij de Raad van State.
In Bergeijk is het gebruikelijk, dat gewezen borgemeesters een eventueel batig saldo 

afdragen aan hun opvolgers om met dat saldo ’s Lands kantoren te kunnen voldoen. 
Omdat de gemeente intussen door verschillende kantoren tot betaling van achterstal-
lige afdrachten is gesommeerd, heeft hij laten nazien welke bedragen nog onder oud-
borgemeesters berusten, die eigenlijk aan de kantoren betaald zouden moeten worden. 
Daarbij is gebleken, dat ene Jan Aertsen Schooff, borgemeester in 1653, in totaal  nog f 
47-7-14 verschuldigd is.1884 Schooff weigert echter te betalen. Tegen een gerechtelijke be-
talingsvordering en executie gaat deze in beroep bij de Bossche schepenbank, waar hij 
uitstel van betaling verkrijgt. Daarvan worden hij en de schepenen wel formeel op de 
hoogte gesteld, maar  geheel in strijd met wat verplicht is, is hen van dat besluit zelf geen 
kopie geleverd. 

Van der Heijden betwist bovendien de bevoegdheid van de Bossche schepenbank om 
zo’n vonnis te wijzen. Ook vreest hij het precedent: vele wanbetalers zouden het voor-
beeld kunnen volgen en zo talrijke processen tot ruïnering van het dorp en disrespect 
van de autoriteit van de Raad van State - met dit laatste speelt Van der Heijden bij de 
Raad slim spel - kunnen veroorzaken. Hij verzoekt dan ook de Raad het betalingsuit-
stel van de Bossche schepenen te vernietigen en hem toe te staan met de vervolging van 
Schooff voor diens betalingsachterstand te mogen doorgaan.

Alvorens op dit verzoek te beslissen, besluit de Raad eerst advies in te winnen bij 
de ontvanger der verpondingen in het kwartier Kempenland.1885  Hierna stagneert deze 
kwestie; over diens advies wordt niets vernomen.

Het reglement wordt door Van der Heijden, dan inmiddels oud-borgemeester, daarente-
gen wel nadrukkelijk in stelling gebracht bij een algemene actie om op basis van artikel 
23 van het reglement nog openstaande  borgemeestersrekeningen van vóór 1663 gesloten 
te krijgen. Hij heeft daartoe in ogenschijnlijke eendracht van de regeerders en tienman-

1884  Dit bedrag is door Van der Heijden verantwoord in een overzicht op basis van het dorpsrekeningen-
boek. Dit overzicht is niet meer voor handen.
1885  NA, RvSt 84 II, fo. 121.
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nen tezamen een speciale opdracht gekregen. Ook is hij gemachtigd tot de ontvangst 
van nog verschuldigde bedragen om daarmede ’s Lands kantoren te voldoen. 

Voor een aantal rekeningen lukt zijn incasso.1886  Verschillende oud-borgemeesters weige-
ren echter de gemeente nog door hen verschuldigd geld, soms een klein bedrag, maar ook 
grotere bedragen, te voldoen, omdat het reglement naar hun oordeel geen terugwerkende 
kracht heeft. Ook de in artikel 44 bedreigde boete kan hen daarom niet  worden opgelegd. 

De impasse die daardoor ontstaat wordt door Van der Heijden aan de Raad van State 
voorgelegd.1887  Hij brengt daarbij naar voren, dat het dorpsbestuur van mening is, dat 
het ongetwijfeld de intentie van de Raad is dat het reglement ook geldt voor de afdoe-
ning van rekeningen van vóór het reglement en dat alle betrokken rekenmeesters aan die 
afdoening behoren mede te werken. Verder behoren zij om verdere kosten voor het dorp 
te voorkomen verplicht te zijn om op verbeurte van de artikel 44-boete binnen 14 dagen 
het eventuele overschot af te dragen.

18 Januari 1664 stemt de Raad na een intern onderzoek met dat verzoek in. Het regle-
ment wordt aangevuld met de bepaling, dat borgemeesters, ook die van rekeningen van 
vóór het reglement, op verbeurte van de bedoelde boete altijd gehouden zijn om binnen 
zes weken het batig saldo af te dragen.1888 De Raad bevestigt dus de terugwerkende kracht 
en stelt deze door een aanvulling van het reglement verder buiten alle twijfel.

Verdere conflicten: een tweede aanvulling 
Hoewel schepenen en tienmannen in de voorafgaande kwestie samenwerken, is hun re-
latie zeker in de beginfase van het reglement als een veroordeling tot elkaar te schetsen. 
Schepenen, die zichzelf hebben gewend aan een handelen binnen eigen besloten kring, 
vooral als het gaat over uitgaven ten laste van de dorpsinkomsten,  voelen zich inhoude-
lijk en getalsmatig onder curatele gesteld. Naar buiten toe werkt men waar nodig nood-
gedwongen samen, maar binnenskamers moet een veenbrand hebben gewoed. Dit leidt 
tot verschillende  conflicten: inwoners tegen bestuurders en ingezetenen onderling; van 
lokale eenheid is weinig te bespeuren. De fixatie van de schepenen op een door hen ge-
wenste werkelijkheid werkt duidelijk verlammend. Omdat zij hun visie op die werke-
lijkheid aan de Raad van State voorleggen, ontbreekt het hen echter ook niet aan lef. 

In de tweede helft van 1665 is voor de regeerders en een aantal ingezetenen de maat vol. 
7 Mei 1665 neemt de Raad van State hun verzoek in behandeling, waarin zij voorstellen 

1886  Deze episode is gebaseerd op de samenvatting van zijn hierna te noemen verzoekschrift aan de Raad 
van State, zoals vermeld in de desbetreffende resolutie d.d. 18 januari 1664.
1887  In feite spreekt hij de Raad van State in tweeërlei opzicht aan: niet alleen vanuit zijn algemene be-
voegdheid in financiële aangelegenheden (zie hierover 1.3.3.3) , maar ook omdat de Raad zich de interpreta-
tie van het reglement heeft voorbehouden (artikel 46; zie over deze clausule nader 4.11.4). 
1888  NA, RvSt 85 I, fo. 36. 
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om de raadsmannen, die bij het reglement zijn geïntroduceerd, af te schaffen dan wel tot 
op vijf te verminderen.1889 De Raad stelt dit rekest in handen van zijn commissie die voor 
de jaarlijkse verpachting van de tienden op het punt van vertrek naar de Meierij staat om 
zich daarover nader te informeren.1890

Die commissie maakt tijdens haar rondreis voor deze opdracht 25 juni 1665 te Bergeijk 
halt. Daar weet zij eerst een aantal niet verder benoemde problemen door bemiddeling 
en schriftelijke last tot oplossing te brengen. Op de andere, vooral bestuurlijke punten 
tegen de schepenen en de secretaris hoort zij uitgebreid alle betrokkenen. 

De schepenen verzoeken om wijziging van het reglement. De tienmannen en een 
groot aantal andere ingezetenen wijzen dat pertinent af: de tienmannen zijn juist  tot 
groot nut van het dorp en de daaronder behorende gehuchten. Daarentegen brengen zij 
vele klachten over de schepenen en vooral de secretaris in het geding.

In haar conclusie schiet de raadscommissie met scherp: de drijfveer achter het verzoek 
van schepenen is om de omslagen en ontvangsten weer meer aan zich te kunnen trek-
ken, iets wat naar haar overtuiging ook al de reden van de totstandkoming van het regle-
ment is geweest. Haar advies luidt daarom kort en zakelijk: het reglement blijve op het 
verzochte punt ongewijzigd.

De bedenkingen tegen de secretaris betreffen vooral het door hem gevorderde 
schrijfloon voor het concipiëren van de verpondingscedulen. Zijn tarieven zouden strij-
dig zijn met een daarover eerder  gemaakt akkoord en artikel 40 van het reglement.1891 
Onderzoek van de commissie wijst echter uit, dat dat akkoord van vóór de introductie 
van de verponding (1657) dateert. Op dit punt, zo is haar advies aan de Raad, dient het 
reglement te worden aangepast door hem in plaats van f 28,  f 36, à 38 toe te staan. 

Een derde aspect van dit commissoriale onderzoek betreft de rekeningen zelf. Inder-
daad, zo stelt zij vast, wordt veelal bij de uitgaven niet de causam debiti genoemd, maar 
slechts verwezen naar de betalingsordonnanties en specificaties, die gemakkelijk kwijt 
kunnen raken. Dit maakt een rechtmatigheidscontrole van de uitgaven feitelijk onmo-
gelijk, omdat daarbij steeds alle betalingsopdrachten en specificaties moeten worden na-

1889  Het besluit van de Raad van 7 mei is niet in zijn resolutieregisters opgenomen, maar blijkt uit het 
verbaal van de commissie. NA, RvSt 1820, Verbaal 1665, fo.11r-12v.
1890  Deze commissie, bestaande uit twee leden van de Raad, had haar opdracht al op 15 oktober 1664 
ontvangen. 
1891  Artikel 40 stelt het schrijfloon vast op f 28; daarbij wordt gerefereerd aan een “jocnxt” gemaakt ac-
coord. Wat dit akkoord precies inhield, wordt niet vermeld. Duidelijk is wel, dat het door zijn recente her-
komst niet teruggaat op de vaststelling van de door de Raad van Brabant in Brussel d.d. 23 januari 1599 
getroffen regeling (onder de titel van reglement) ten aanzien van het salaris van Jacob Adams Wachtelaer, 
secretaris van Eersel en Bergeijk. 14 Juni 1663 wordt door de klerk van de dingbank van dit reglement  een 
authentieke kopie vervaardigd. RHCe, GB Bergeijk 17. Die kopie dateert dus van na de vaststelling van het 
reglement (19 februari 1663) en van vóór de nadere salarisvoorziening door de Raad van State (22 juli 1664). 
Dat wijst er op, dat deze kopie in de discussie over die salarisvoorziening een rol heeft gespeeld. 
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gezien. Ook stellen zij vast, dat die opdrachten en specificaties vaak in zeer bedekte en 
verwarde termen zijn geschreven. Haar advies is: in  reglementen, zowel reeds vastge-
stelde als nog goed te keuren, dient te worden opgenomen, dat de rendanten in de pos-
ten van de rekening steeds behoorlijk de reden ervan dienen te vermelden. De noodzaak 
hiervan wordt door haar ook nog specifiek onderbouwd: haar is ter ore gekomen, dat 
in Bergeijk en andere plaatsen in de Meierij onder simpele posten grote bedragen wor-
den gebracht die de dorpen uitkeren tot onder meer onderhoud van paapse priesters en 
opbouw van kerken en schuren voor de Roomse geloofsverbreiding. Dit maakt de arme 
luiden nog armer en daardoor worden ’s Lands plakkaten gefrustreerd.

Ten slotte krijgen ook de tienmannen nog een veeg uit de pan: indien ontboden, die-
nen zij zonder mankeren te verschijnen en tot het einde van de bijeenkomst te blijven, 
dit op straffe van een door de Raad van State vast te stellen boete.

Schepenen en secretaris staan inmiddels onder druk van de raad en rentmeester-gene-
raal, die hen in verband met overtreding van het reglement vervolgt. Zij proberen daar-
aan alsnog te ontkomen door hierover hun beklag te doen bij de commissie. Die geeft 
echter 6 juli 1665 slechts kort en goed te kennen, dat de rentmeester zijn actie kan voort-
zetten en dat de klagers zich, indien zij het hiermee niet eens  zijn, dan maar tot de ple-
naire Raad moeten wenden.1892  

De Raad neemt de aanbevelingen van zijn commissie 22 juli 1665 als volgt over: de ver-
goeding van de secretaris wordt verhoogd tot f 38, alle rendanten, dus zonder onder-
scheid naar soort rekening, dienen de causam debiti bij elke uitgave te verantwoorden, 
uitgaven zonder behoorlijke bewijsdocumenten  behoren te worden geschrapt (en dus 
ten laste van de rendant zelf te komen) en ten slotte worden de tienmannen verplicht op 
bijeenkomsten te verschijnen op verbeurte van f 25 bij afwezigheid.1893 Daarmede geeft 
de Raad impliciet ook aan, de aanbeveling over het handhaven van dit instituut uit de 
bevolking over te nemen. 

Ten slotte
Het reglement slijt in en wordt onderdeel van de bestuurspraktijk. In gezamenlijkheid 
doen de schepenen en andere regeerders van Bergeijk begin juni 1678 bij de Raad van 
State hun beklag over zekere salarispretenties van de secretaris. Die Raad maakt er wei-
nig woorden aan vuil: de secretaris dient zich “precise ende punctuelijck” aan het dien-
aangaande reglement en verdere besluiten te houden.1894 

1892  NA, RvSt 1820, Verbaal 1665, fo. 28v.
1893  NA, RvSt 86II, fo. 48v.
1894  NA, RvSt 99, fo. 262r d.d 8 juni 1678. De resolutie is in zeer algemene, ongespecificeerde zin gefor-
muleerd. De referentie aan het geldende reglement heeft ongetwijfeld betrekking op het salarisreglement 
van de Raad van Brabant (1659) (zie hierover 3.3.8) , waarbij dan het dorpsreglement (1663) met zijn dien-
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9.2.3 Bladel, 1724 
         

Korte karakteristiek
Bladel is een statendorp in het kwartier Kempenland. Het is tezamen met Reusel en 
Netersel verbon-den in één dingbank, waaraan het drie schepenen levert.1895 Het telt een 
viertal gehuchten of hoeken. In 1717 omvat het ongeveer 125 huizen, in 1732 zijn dat er 
118.1896

Inleiding
Hagen heeft in 1990 ampel de omstandigheden waaronder het reglement voor Bladel in 
1724 tot stand is gekomen geboekstaafd.1897 Deze beschrijving is doorgaans uitputtend en 
met een verwijzing naar relevant bronmateriaal gedocumenteerd. Het onderstaande is 
zonder bronvermelding op deze bevindingen en verantwoording van Hagen gebaseerd. 
Zijn weergave kent echter een lacune met betrekking tot de betrokkenheid van de Raad 
van State bij de wording van het reglement. Waar hierna aanvullende gegevens zijn op-
genomen, wordt het bijbehorende bronmateriaal expliciet in de annotatie vermeld. 

Hagen plaatst zijn beschrijving in een brede context. Deze hij laat aanvangen in 1717 
met het tegen eind november en na de nodige verwikkelingen door de Staten Generaal 
genomen besluit tot de instelling van een college van een viertal door de kwartierschout 
te benoemen rekenmeesters, uit elke hoek één. Het initiatief daartoe is uitgegaan van de 
inwoners en geërfden van Bladel, die daarmee tegen de door de plaatselijke schepenen 
betrachte bestuurlijke beslotenheid opponeren.

Onvrede en een akkoord
Onder de ingezetenen neemt het ongenoegen en de onrust over het doen en laten van 
de plaatselijke regering echter alleen maar toe. Vooral de secretaris en de stadhouder van 
de schout moeten het ontgelden. Zij proberen de samenstelling van het bestuur steeds 
naar hun hand te zetten en privé het nodige geldelijke gewin uit openbare inkomsten 
te halen. 

In 1722 probeert de predikant deze vicieuze cirkel te doorbreken door de stadhouder 
te dwingen twee gereformeerde schepenen aan te stellen in de personen van Johan Crol-

aangaande 
voorzieningen onder de ‘verdere besluiten’ kan worden begrepen. 
1895  Tegenwoordige Staat (1740), 12, 82-84; Vriens, ‘Lijst van plaatsen met institutionele gegevens’, 263.
1896  Aldus de kwartierschout van Kempenland in een rapport uit 1717 aan de Staten Generaal, geciteerd 
door Hagen, ‘Het Reglement op het beleyt, 44 respectievelijk ‘Haardtellingen 1437-1525 en huizen 1736 en 
1792’, 516.
1897  Hagen, ‘Het Reglement op het beleyt’, 43-55.
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lius, ontvanger van de convooien en licenten, en Johan Nicolaes de Haes, ontvanger van 
de Grote Brabantse Zwijgende Landtol. Zij wonen in Bladel, waarmee tevens aan een 
ander vereiste voor zo’n benoeming wordt voldaan. Beiden worden direct hoog te paard 
gezet: Crollius wordt president-schepen, De Haes vice-president-schepen; zij zullen het 
bestuur van kwaad tot erger leiden. 

Als snel openbaart zich een scheiding tussen beide nieuwkomers in het bestuur en de 
al ruim veertig jaar zittende secretaris. Er ontbrandt een korte, maar heftige vete van 
woord en wederwoord voor het forum van de Raad van State. Gesteund door lokale 
landshoevenaars en een aantal van de meest geërfden doen de beide schepenen bij die 
Staten een boekje over de secretaris open. Hij houdt ten onrechte de documenten van 
het dorp onder zich, bezondigt zich aan hoge declaraties ten laste van het dorp en vor-
dert hoge vergoedingen uit de armenkas. In zijn weerwoord verweert de secretaris zich 
niet alleen tegen deze beschuldigingen met een feitelijke ontkenning, maar uit hij ook 
verschillende aantijgingen aan het adres van beide schepenen. Zo laten zij, om slechts 
enkele van zijn voorbeelden aan te halen,  personen een dreigende benoeming tot borge-
meester of armmeester afkopen en treedt Crollius hardhandig op tegen een borgemees-
ter die hem maant zijn dorpslasten te betalen. Crollius en De Haes werken in een tweede 
klachtstroom bij de Raad van State hun eerdere klachten over de secretaris verder uit. 
Hij vraagt hoge vergoedingen voor het voeren van de dorpsadministratie, tracht zich aan 
de controle van de rekenmeesters te onttrekken en weet enkel hem genegen personen 
als rekenmeester te laten benoemen. Die laatsten steunen hem door dik en dun en vor-
men de kern van de  oppositie tegen de nieuwe schepenen. Er ontstaat, naar die schepe-
nen beweren, een splitsing tussen “een (aangehitste) partij onbesonne boeren” tegen (in 
hun woorden), de twee “duijvelse geusenschepenen”. Verder leggen zij een viertal wen-
sen aan de Staten voor: de betaling van de secretaris op basis van declaraties, niet meer 
in de vorm van een vast salaris, het niet meer vergoeden van zijn reis- en andere kosten 
voor bezendingen, het treffen van maatregelen tegen de, de secretaris gezinde, vorster en 
het herstel in functie van de rekenmeesters met recht van coöptatie. Ook tegen dit rekest 
neemt de secretaris weer stelling. Hij ontkent de hoge vergoedingen, tegen een beloning 
op declaratiebasis heeft hij geen bezwaar, terwijl de rekenmeesters een onnodige instel-
ling zijn, vooral bedoeld om andere lastige dorpsverplichtingen te ontgaan. 

Uiteindelijk grijpt de Raad van State in door 30 april 1723 de raad en rentmeester-gene-
raal op te dragen partijen met elkaar proberen te verzoenen. Deze roept de meest betrok-
kenen aan zijn overlegtafel, Crollius, De Haes en de secretaris die zich door zijn zoon 
laat vertegenwoordigen. Ook is de stadhouder van de (kwartier)schout aanwezig. 10, 13 
en 14 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 een akkoord “met 

PS_LL_def.indd   943 19-11-20   13:06



944

partyen bewilliging” vastgesteld en ondertekend door de raad en rentmeester-generaal 
en de stadhouder van de schout.1898 

Dit akkoord behelst een zestal punten: 1. de vergoeding voor de secretaris voor zijn be-
moeienis 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 ziet er op toe, 
dat de vorster “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.1899  

Opmaat naar een reglement
De Bossche vredespijp gloeit nog na als de controverse tussen de secretaris en de beide 
schepenen weer oplaait. Als tegen eind augustus enkele rekeningen worden afgehoord, 
ontmaskert De Haes verschillende recente knoeierijen daarin van de hand van de secre-
taris. Het komt tot een scheldpartij. De stadhouder weigert in te grijpen, die knoeierijen 
te corrigeren en bedreigt De Haes met mogelijk ontslag.

Dat laatste is bedreigend genoeg voor een verzoek van de tegenpartij, nu aan de Staten 
Generaal om Crollius en De Haes in hun functie te handhaven en de derde schepen, die 
met de secretaris gemene zaak maakt, te ontslaan.1900 Die stemmen 30 september 1723 
hiermee bij provisie in. Ook effenen zij in deze beslissing het pad naar een reglement. 
Zij geven de Leen- en Tolkamer in de persoon van twee van haar leenmannen, Daniël de 
Lobell en Jan van Heurn, rechtstreeks opdracht om zo’n regeling te ontwerpen.

Deze leenmannen lezen zich in en ontbieden vervolgens de betrokken partijen naar 
hun kantoor. Ook willen zij de rekeningen en verdere relevante documenten hebben. 
Dit vlot niet erg, omdat de secretaris weigert de rekeningen over 1720 en 1721 op te ma-
ken. Crollius en De Haes vragen bovendien vijf inmiddels al overgebrachte rekeningen 
weer terug.

Eerst in februari zetten de leenmannen hun pogingen voort. Als een mislukking dreigt 
en zij overwegen om hun opdracht maar terug te geven, stelt de stadhouder voor om 
nog één poging te wagen, en wel letterlijk halverwege, in Oirschot. Op 19 maart wordt 

1898  Hagen signaleert dat dit akkoord is opgenomen bij wijze van voorwerk (en inleiding) in de gedrukte 
versie van  het nadien door de Staten Generaal vastgestelde reglement (1724), zie hierna. De handgeschreven 
kopie van het akkoord in: BHIC, LTK 49 op datum van 14 juli 1723 laat hij onvermeld. 
1899  In een zevende en laatste onderdeel wordt een regeling van de gemaakte kosten afgesproken. De se-
cretaris draagt de door hem in deze procedure gemaakte kosten. Crollius en De Haes mogen, zonder eni-
ge consequentie voor de toekomst, een lump sum van f 150 ten laste van de gemeente in rekening brengen; 
bij verdere disputen komen de kosten ervan voor hun privérekening. De integrale tekst van dit akkoord in 
10.2.3.
1900  Dit rekest in RHCe, GB Bladel 371.
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die bijeenkomst gehouden, maar zonder succes. Niemand van beide partijen wil van 
wijken weten.

In hun bericht van 6 april 1724 over deze mislukking aan de Staten Generaal beves-
tigen de leenmannen wel de noodzaak tot een reglement. Die overtuiging hebben zij 
vooral overgehouden uit de kennisneming van de ingeleverde rekeningen. Zowel naar 
de vorm als inhoudelijk deugen deze niet. Geen daarvan is door de stadhouder onderte-
kend, sommige alleen door twee of drie schepenen. Met de sloten van de rekeningen is 
het door het gebruik van narekeningen bar gesteld, terwijl in beide rekeningen met het 
grootste gemak wordt geschrapt, gecorrigeerd en veranderd. Inhoudelijk zijn zij vooral 
gestruikeld over alles wat de secretaris, onder meer aan schrijfkosten en buitengewone 
dienstverrichtingen, weet te declareren.  

Dit alles leidt er toe, dat zij op twee punten maatregelen voorstellen. In de eerste 
plaats dient het traktement van de secretaris tot f 100 per jaar te worden verminderd, 
met niet meer dan een jaarlijkse toeslag van f 3 voor schrijfbehoeften. Die bedragen 
zijn meer in overeenstemming met de bedragen in dorpen van vergelijkbare grootte. 
Bovendien dient hij de twee eerstkomende jaren het dorp voor niets te dienen. Van 
het aldus uit te sparen geld kunnen zij dan voor al wat zij als leenmannen in deze 
kwestie hebben gedaan worden betaald. Die moeite betreft ook het concipiëren van 
een door hen voor Bladel noodzakelijk geacht ontwerp-reglement. Dat ontwerp van 
24 artikelen voegen zij bij als bijlage bij hun reactie aan de Staten. Op advies van hun 
commissie voor de Meierijse aangelegenheden zenden de Staten dat concept 27 april 
1724 om bericht en raad naar de Raad van State, die het 1 mei voor onderzoek endos-
seert aan een van zijn leden en de thesaurier-generaal.1901 Hun advies is kort en goed, 
dat het dossier wordt doorgeleid naar de commissie van de Raad, die dan in de Meie-
rij 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, hoe-
venaars 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 commis-
sie krijgt nadrukkelijk de opdracht om te proberen allen met elkaar te verzoenen.1902 
Enkele dagen later, 9 mei, ontvangt de Raad ook nog een rekest van de secretaris, 
waarin deze er zich over beklaagt, dat de leenmannen geweigerd hebben een kopie te 
verstrekken van het rekest van de regenten en de geërfden met hun tegen hem gerich-
te beschuldigingen, dat hij geen inzage in het concept-reglement heeft gehad, Beide 
omissies ziet hij graag in zijn voordeel hersteld. In feite herhaalt hij hiermee klachten, 

1901  NA, RvSt. 209, fo. 268v-269r.
1902  NA, RvSt. 209, fo. 442v.
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die hij in deze periode ook aan de Staten Generaal heeft geuit.1903 De Raad voegt dit 
verzoekschrift toe aan het dossier van zijn Tiendcommissie.1904 

Terwijl de Raad van State zijn commissie aldus op pad stuurt, blijven de strijdende par-
tijen elkaar ook nog met rekesten aan de Staten Generaal bestoken. De secretaris tast in 
het duister. Hem is door de leenmannen inzage geweigerd in de laatste tegen hem door 
de beide gereformeerde schepenen uitgebrachte beschuldigingen, omdat deze, zo vin-
den die leenmannen, alleen maar voor nog meer onderlinge verwijdering en controverse 
zouden zorgen. Naar zijn mening is die weigering dan ook de voornaamste reden van 
het mislukken van de beoogde verzoening. In een uitvoerige memorie legt hij een nieuw 
pleit voor zijn zaak bij de Staten Generaal. Daarin probeert hij twijfel te zaaien over de 
onpartijdigheid van leenman De Lobell, omdat hij een neef is van Crollius. Dan laat hij 
overigens wel blijken de beschuldigingen van horen zeggen te kennen. Stuk voor stuk 
worden deze door hem weerlegd dan wel kleingemaakt. Waar hij iets fouts heeft gedaan, 
werd hij daartoe door anderen gedwongen. 

Crollius en De Haes richten hun pijlen ook op de stadhouder door over hem te klagen 
bij de Staten Generaal over de personen die hij tot rekenmeester heeft benoemd, hun 
beëdigingen en de manier waarop hij hen hun werk heeft laten doen. Een weerwoord 
van de stadhouder volstaat, de klachten hebben voor hem geen gevolg. Wel pleit hij voor 
corrigerende maatregelen tegen de beide schepenen.

De Tiendcommissie van de Raad van State ontbiedt 8 juli 1724 de schout, de secretaris, 
de regenten en enige geërfden. Allereerst informeert zij naar het achterhouden van in-
formatie aan de secretaris. Daarvan is geen sprake is het verweer. Aan de leenmannen is 
alleen de op hun rekest genomen resolutie, niet het rekest toegezonden. Aan de secreta-
ris is daarentegen niets toegezonden, omdat hij daar niets mee te maken heeft. Als vol-
gende punt probeert de commissie de gemelde tekortkomingen in de dorpsrekeningen 
te verifiëren. In feite concluderen zij hetzelfde als voor haar de leenmannen. Sommige 
dorpsrekeningen zijn niet door de schout ondertekend, in die rekeningen is geschrapt, 
geroyeerd en illegaal veranderd, terwijl daarin ook posten zonder behoorlijk bewijs of 
slechts op grond van een gebrekkige betaalopdracht voorkomen. Verder constateren zij 
in die rekeningen een veelheid aan vergoedingen voor verteringen, vacaties en buitenge-
wone salarissen en een exorbitante vergoeding van papierkosten voor de secretaris, als-
mede diens hoge traktement van f 140. Naar een verklaring van de reden van deze hoge 
vergoedingen weet de secretaris niet meer in te brengen, dat deze “costumier” zijn. Al 

1903  Zie hiervoor hierna.
1904  Dit rekest is niet vermeld in de resolutieregisters van de Raad van State. Het bestaan ervan blijkt uit 
de rapportage van de Tiendcommissie (zie hierna). 
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met al verzucht de commissie, dat ook zij de plaatselijke partijen niet heeft weten te ver-
zoenen. Verder onderschrijft zij de eerdere aanbevelingen van de leenmannen. Ook om-
dat “het dorp kleijn (is), en derselver ingesetenen arm sijn” adviseren zij het jaarsalaris 
van de secretaris terug te brengen tot f 100 (waarbij zij aantekenen, dat hij ook inkom-
sten geniet uit het secretarisschap van Reusel en Netersel) en een jaarlijkse vergoeding 
voor papier van f 3. Omdat hij de afgelopen jaren al veel extra vergoedingen heeft ge-
noten, behoort hij bovendien de gemeente de komende twee jaren voor niets te dienen. 
Omdat hij zich ook flink heeft laten belonen van de administratie van de armenkas, ad-
viseert de commissie dit te compenseren met een periode van onbezoldigd dienen van 
zes jaar. 

Verder conformeert de commissie zich aan het voorstel van de leenmannen om te ko-
men tot een reglement voor Bladel. Op een tweetal punten geven zij daarvan een nade-
re invulling. 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 in artikel 4  adviseren zij die voor de rekeningen van de 
verponding en de beden op twaalf in plaats van zes maanden en die over de dorpshuis-
houding op anderhalf in plaats van een jaar te stellen.

Ten slotte rapporteert de commissie te hebben gemerkt, dat de animositeit tussen de 
oude en de nieuwe regenten aan de onregelmatigheden in Bladel hebben bijgedragen en 
aanleiding tot allerlei onkosten hebben gegeven. Op die animositeit gaat zij verder niet 
in, wel op de daardoor ontstane kosten. Die kosten mogen, zo vindt zij, niet op de ge-
meente worden afgewenteld. Haar oplossing is zowel de rekening van de leenmannen ad 
f 60  als de onkosten van de regenten tot maximaal f 140 te laten betalen uit de f 200 die 
vrijkomt uit de “revenuen” van  de twee salarisloze jaren van de secretaris.1905 Die regen-
ten verbieden zij ten slotte om nog onderling tegen elkaar te procederen.  

De aanbevelingen van de commissie zijn beslissend voor de afloop van de gehele proce-
dure.1906 De Raad neemt deze in al zijn onderdelen onverkort over in zijn advies van 15 
augustus 1724 aan de Staten Generaal. 1907 De Staten gaan hierin mee en stellen 22 augus-

1905  De commissie heeft de nota van de leenmannen “bij moderatie” van f 66 teruggebracht tot f 60.
1906  Hagen, ‘Het Reglement op het beleyt’, 53, vraagt zich af, waarom de procedure bij de Raad van State 
vier maanden heeft moeten duren. Het door de Raad ingestelde onderzoekstraject is hem ontgaan. Hij ver-
wijst alleen naar het uiteindelijke advies van de Raad van State aan de Staten Generaal, zoals opgenomen in 
het desbetreffende register (NA, RvSt. 560, brieven en adviezen aan de Staten Generaal 1722-1725, ongefoli-
eerd, op datum van 15 augustus 1724) van de Raad. 
1907  NA, RvSt 210, fo. 592r juncto 560 op datum van 15 augustus 1724. Onwetend, waarmee de Raad van 
State die dag, 15 augustus, mee doende is, namelijk de vaststelling van zijn advies aan de Staten Generaal 
over het reglement, schrijven Crollius en De Haes vanuit Bladel een missive aan die Raad, waarin zij nu de 
zoon van de secretaris - deze zoon duiden zij aan als substituut-controleur van de convooien en licenten - 
op de korrel nemen.  Zij beschuldigen hem ervan met behulp van andere ingezetenen onrust te zaaien door 
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tus 1724 het aldus geamendeerde concept vast.1908 Dat geldt ook voor de salarismaatregel 
jegens de secretaris en de betaling van het advieswerk van de leenmannen en de uit de 
animositeit tussen de regenten gerezen kosten. 

Wie hoog klimt …..
Terwijl de vaststelling van het reglement in Den Haag zijn afronding nadert, blijven de 
lokale partijen elkaar per rekest bij de Staten Generaal bestrijden. Medio augustus 1724 
laat de partij van de secretaris zich horen met een verzoek tot afzetting van Crollius en 
De Haes bij de eerstvolgende verandering van de schepenbank in oktober van dat jaar. 
Ook nu weer is de voornaamste klacht die over zelfverrijking door beiden. Snel reageert 
de tegenpartij met het voorstel beide schepenen vooral te handhaven, zodat er in Bla-
del eindelijk schoon schip kan worden gemaakt.  Verder meldt deze gezagsgetrouw, dat 
er inmiddels al een begin is gemaakt met het verplaatsen van “den dinghuijse” uit de 
herberg naar de kerk, terwijl een plan wordt uitgewerkt om de nodeloze verteringen en 
andere kosten tegen te gaan. De kwartierschout, hierop door de Staten om een reactie 
gevraagd, legt de schuld van alle onrust en onvrede volledig bij de twee schepenen. Vis-
sen in troebel water is hun enige liefhebberij, terwijl zij vele onnodige kosten veroorza-
ken. Dit soort lieden behoort niet tot het bestuur te worden geroepen. Voor Crollius en 
De Haes valt het doek. Bij de eerstvolgende verandering van de wet worden beiden door 
de stadhouder ontslagen.1909

9.2.4 Boxtel, 1634, 1657, 1661, 1665 en 1692 
     

Korte karakteristiek 
De heerlijkheid Boxtel met de titel baronie ligt in het kwartier van Oisterwijk1910 Het 
dorp is onderverdeeld in negen heerdgangen of gehuchten: Boxtel Binnen (de Bruggen), 
Munsel en Onrooij, Gemonde, Cleijnder Liempde, Lennisheuvel, Breukelen, Tongeren, 
Hal, Heult en Selissel, alsmede Roond en Luijssel.1911 Het aantal inwoners wordt in 1657 

zonder enige oorzaak een vermeend probleem bij het incasso van de gemene middelen van het Land bij de 
Raad aan de kaak te willen stellen, De Raad legt die missive terzijde totdat door hem een desbetreffende 
verzoek van die zoon zal zijn ontvangen. NA, RvSt 210, fo. 612v d.d. 23 augustus 1724.  
1908  De tekst van het reglement is opgenomen in: RHCe, GB Bladel, 19 (in druk); BHIC, LTK 49, op da-
tum, en 137,  fo. 176v-182r; SAdB, OSA 9190 (alle in handschrift). De tekst is integraal opgenomen in 10.2.3.
1909  Dat ontslag beëindigt niet direct alle controverses. Crollius en De Haes staan nog later als oud-pre-
sident-schepen respectivelijk oud-vice-president-schepen voor de Raad van Brabant tegenover de secretaris 
van Bladel. Deze procedure wordt hier niet gevolgd. Blijkens de omschrijving van het procesdossier (1729) 
in de inventaris van het archief van deze Raad betreft het geschilpunt de bevoegdheid van de secretaris om 
aanwezig te zijn bij het tellen van het bestiaal en de uitbesteding van arme personen. BHIC, RvBr 788.3458.
1910  Tegenwoordige Staat (1740), 12, 70; Vriens, ‘Lijst van plaatsen met institutionele gegevens’, 270.
1911  Tegenwoordige Staat (1740), 12, 70; Coenen, Baanderheren, Boeren & Burgers, 41; De Visser, Boxtel 
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op basis van 429 huizen berekend op 2.145.1912 In 1695 worden 2080 in het hoofdgeld aan-
geslagen inwoners geteld.1913

Reglement 1634
20 Mei 1634 stellen de schepenen, kerkmeesters, armmeesters, borgemeesters en een 
aantal oud-schepenen als gemeenschappelijke regering van Boxtel een reglement vast. 
Het is duidelijk een afrekening met voorgaande besturen. Die worden naar hun zeggen 
gekenmerkt door “slappe ende onprofffijtelijcke voorgaende regeringe”, met als gevolg 
omvangrijke achterstallige schulden bij de beden en andere geldelijke verplichtingen 
en, wordt daarin niet alsnog voorzien, een algehele malaise van de gemeente. Zij zoe-
ken hun heil in regelgeving, waarbij reeds bestaande ordonnanties worden vernieuwd 
en aangevuld tot een nieuw reglement. Dit suggereert dat er in Boxel al een traditie tot 
reglementering bestaat. 

Dit reglement krijgt op voorhand de gedachte mee “ten eeuwighen daghe” te gelden, 
Om het daartoe de benodigde bekendheid te geven, laten de plaatselijk bestuurders de 
door hen ontworpen tekst  tijdens de eerstvolgende gemene waarheid publiceren, waar-
na het door hen 20 mei 1634 wordt ondertekend.1914 De volgende fase is de bekrachti-
ging ervan door de Brusselse Raad van Brabant. 7 November 1634 verklaren zij, dat de 
originele versie van het reglement naar deze instantie is opgezonden. Onvermeld blijft 
of dat fiat inderdaad is verworven.1915 Wat overigens ook onvermeld blijft is de eventuele 
betrokkenheid van de plaatselijke heer. Het bestuur lijkt vanuit een autonome bevoegd-
heid te handelen.

Het reglement telt 16 artikelen. Het bevat bepalingen over het beschenken van derden, 
de bezendingen naar elders, de inkwartiering van militairen, het uitvoeren van vervoers- 
en andere diensten ten behoeve van de gemeente, de ontvankelijkheid van vorderingen 
en de vergoedingen van de borgemeesters bij de betaling naar de ontvangkantoren. An-
dere bepalingen betreffen het indienen, afhoren en sluiten van de rekeningen, de toe-
gankelijkheid tot de gemene waarheden en jaargedingen, het voeren van processen, een 
verbod op vrijdom in de belastingen, de betaalverplichting van de borgemeesters en het 
aangaan van leningen. Naast een regeling voor de toekomst van deze zaken, geeft het 
daarmee ook inzicht in de veelheid van problemen, die er aanleiding toegeven.

binnenste buiten, 11.
1912  ‘Accurate staat van de gantsche Meijerije’, 487. 
1913  Van Xanten en Van der Woude, ‘Het hoofdgeld en de bevolking van de Meierij van ’s-Hertogen-
bosch omstreeks 1700’, 22 en 76. De onvermogenden zijn niet in dit aantal begrepen. 
1914  Zie voor het begrip ‘gemene waarheid’ 2.3.5.3.
1915  BHIC, Collectie van Leefdael 6, fo. 490r-495v. De Visser, Boxtel: een heerlijkheid tussen twee heren, 
336, noot 2 verwijst naar dit reglement (met een abuis in de vermelding van de folionummers).
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In 1645 blijkt het reglement nog alleszins relevant om daarvan een kopie te (laten) ver-
vaardigen.1916

Reglement 1657 - 1661 - 1665

Inleiding
Het reglement van 1634 wordt in het midden van de jaren vijftig ingehaald door een re-
glementeringsgolf die bij elkaar een decennium aanhoudt en resulteert in drie in samen-
hang elkaar opvolgende reglementen. De genese van deze drie staat in een breder kader 
van tal van bestuurlijke controverses met als onbetwiste kern de politieke reformatie ter 
plaatse. Dat kader wordt alleen als context voor de herkomst van die reglementen op 
hoofdlijnen beschreven. 

Handdoek in de ring
In 1652 heeft baanderheer Ambrosius van Horne zijn baronie Boxtel feitelijk de rug toe-
gekeerd. Zijn pogingen om het nieuwe Haagse gezagstij te trotseren zijn alle afgesla-
gen.1917 Hij vertrekt naar zijn kasteel in Overijse om in Boxtel niet meer terug te keren. 
De bestuurszaken laat hij over aan de kort tevoren aangestelde gereformeerde drossaard 
Jhr. Ghislain Seghers van Ydeghem, gezegd Wassenhove, het goederenbeheer aan zijn 
rentmeester. Van Horne overlijdt te Overijse op 26 september 1656. Zijn zoon Eugène 
Maximilianus, geboren 1 oktober 1631, neemt de scepter over.1918

Aan Ambrosius’ vertrek ligt plaatselijk mede, zo niet vooral de felle oppositie van de 
plaatselijke predikant Johannes Aelstius ten grondslag. Deze is als predikant 13 septem-
ber 1648 te Boxtel bevestigd. Als zodanig opponeert hij voortdurend tegen het tempo en 
de mate waarin in Boxtel de politieke reformatie wordt uitgevoerd.1919 Met name verwijt 

1916  Deze kopie is van de hand van secretaris Cornelis Nouwlant. De aanleiding tot het opmaken ervan 
ligt mogelijk in een probleemstelling of crisis in de samenstelling en het functioneren van het plaatselijk be-
stuur. Hierop wijst ook de door dezelfde secretaris opgetekende verklaring ten overstaan van schepenen van 
een tweetal oud- regeerders over de betrokkenheid (sedert 15 76) van raadsmannen en rekenmeesters bij het 
bestuur. BHIC, Collectie van Leefdael 6, fo. 496r-v.  
1917  De Visser, Boxtel: een heerlijkheid tussen twee heren, 425 en uitvoerig de opmaat van dat vertrek bin-
nen de context van de gebeurtenissen in deze jaren, 396-425; Lauwereys, ‘Hoogstraten halfweg tussen Boxtel 
en Overij-se’, 176; Kappelhof, ‘Heren in beweging’, 54; Coenen, Baanderheren, Boeren & Burgers, 240; Wols, 
Inventaris van het archief van het huis Stapelen,  Inleiding, IV.
1918 Aanvankelijk slechts feitelijk en dus, hoewel wettig opvolger, rechtens informeel. De leenverheffing 
heeft eerst op 17 november 1659 plaats. BHIC, RvBr 1129, fo. 113, nr. 1532. Dit was evenwel voor een eer-
der optreden als nieuwe baron kennelijk geen beletsel. Zie over Eugène: Coenen, Baanderheren, Boeren & 
Burgers, 240.
1919  Abels, en Wouters, De grote kerkelijke vergadering van ’s-Hertogenbosch, XXXIII; De Visser, Boxtel: 
een heerlijkheid tussen twee heren, 425 duidt hem als een fanatiek protestant. Kort na zijn aantreden in Box-
tel wordt op hem een aanslag gepleegd. Drossaard en regeerders doen dit af als een bagatel: een vagebond 
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hij, naast tal van andere klachten over paapse (bestuurlijke) invloed in de baronie, de ge-
reformeerde drossaard de katholieken bij de benoeming van bestuurders de hand boven 
het hoofd te houden.1920 De Staten Generaal treffen op zijn klachten verschillende maat-
regelen. Van Horne wordt 24 oktober 1651 bevolen alle zittende katholieke schepenen te 
ontslaan.1921  Aelstius bemoeit zich ook actief met de samenstelling van de schepenbank 
door buiten Boxtel personen te ronselen, zoals de latere president-schepen Johan de Gre-
ijn.1922 Na deze gedane zaken verlaat Aelstius de baronie door beroeping per 27 augustus 
1652 naar Bergen op Zoom.1923

De controverses in Boxtel hebben, zoals gezegd, als draaipunt de politieke reformatie. 
Onder gereformeerden heerst niettemin verdeeldheid: starheid (predikant) versus rekke-
lijkheid (drossaard). Van Wassenhove draagt, naast ongetwijfeld eigen inzichten binnen 
de gegeven mogelijkheden en behoefte over de best haalbare inrichting van het plaatse-
lijk bestuur, het noodlot, dat hij in dienst staat van een plaatselijke heer, die als overtuigd 
katholiek bekend staat. 

Controverse verdiept zich
Ook Aelstius’ opvolger, Thimotheus Rolandus (en met hem de classis van ’s-Hertogen-
bosch) blijven ijveren voor een straffe Boxtelse politieke reformatie.1924  De situatie in 
de regering ontaardt langzamerhand in een bestuurscrisis, waar belediging, verdachtma-
king en tegenwerking bijna eerder regel dan uitzondering zijn. Naast wederzijdse ver-
dachtmakingen over persoonlijk disfunctioneren (dronkenschap, diefstal), werkt men 
elkaar waar bijna maar mogelijk functioneel tegen. Slechts enkele voorbeelden van (be-
weerde) voorvallen: er is controverse over de plaats van bijeenkomsten, over de bevoegd-
heid om te bannen, de secretaris worden stukken onthouden, hij heeft geen toegang tot 
de archiefkom, de drossaard houdt ten onrechte documenten onder zich, schepenen 
hebben het gemeentezegel verduisterd, de secretaris verwijdert gepubliceerde plakkaten, 
declaraties voor dienst-verrichtingen worden over en weer niet erkend.1925 

heeft enkel een kogel in een lege kamer afgevuurd. De Staten Generaal gelasten een onderzoek, maar daar-
over wordt later niets meer vernomen. Beermann, Stad en Meierij van ’s-Hertogenbosch van 1648 tot 1672, 
102. Dit zal de onderlinge verstandhouding  beslist niet hebben bevorderd. De aanslag is ook vermeld in 
Dorenbosch, De Boxtelse St.-Petrus 1, 37.
1920  Blijkens een verklaring van Jean Bourgois, predikant van Nieuw-Beierland, had Van Wassenhove al-
daar circa 1635  belijdenis gedaan. BHIC, RvBr 788, dossier 1168, bijlagenbundel 3, subnr. A2; Wassenhove 
staat als eerste lidmaat (met attestatie van D(ominus) Jean Bourgeois d.d. 5 maart 1646) ingeschreven in 
het  Kerkeboek 1657-1783 van de gereformeerde gemeente in Boxtel. BHIC, N.H. Gemeente Boxtel, 158, 
ongefolieerd).
1921  Beermann, Stad en Meierij van ’s-  Hertogenbosch van 1648 tot 1672, 74-76.  
1922  BHIC, RvBr 788, dossier 1168, Bijlagen 2, subbijlagen A1 t/m 4.
1923  Abels en Wouters, De grote kerkelijke vergadering van ’s-Hertogenbosch, XXXIII.
1924  Abels en Wouters, De grote kerkelijke vergadering van ’s-Hertogenbosch, XLI.
1925  BHIC, RvBr 788, dossier 1129, passim.
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Predikant en classis bestoken de Staten Generaal met verzoeken tot ingrijpen.1926 Was-
senhove is veelal de meest gebeten hond. Ook beginnen borgemeester en inwoners zich 
te roeren. Zij sturen 23 juni 1655 een drietal mede-inwoners naar de Staten Generaal om 
te vragen voor rust en vrede in de baronie zorg te dragen door geschikte bestuurders te 
benoemen.1927 

Oplossing zonder oplossing
Dit alles leidt 20 juli 1655 plaatselijk tot een nieuwe politieke reformatie.1928 Zes zittende 
paapse schepenen worden ontslagen en vijf gereformeerden aangesteld; de zesde plaats 
zal door een gereformeerde worden bezet als in een nog tegen hem lopend proces zijn 
onschuld zal zijn bewezen (indien niet, dan zal nader worden voorzien).1929 De drossaard 
wordt bevolen om zich voortaan punctueel aan de ordonnanties en plakkaten op sche-
penbenoemingen te houden. 

Andere voorzieningen in dit besluit volgen ook de lijn van de ingediende klachten: 
schepenen dienen de voorgeschreven eed af te leggen, hun eedsaflegging dient te wor-
den geboekstaafd, voorschriften van hogerhand dienen altijd op de gebruikelijke plaats 
te worden gepubliceerd, de paapse oud-secretaris en -vorster mogen niet meer bij be-
stuurszaken worden ingezet, het is schepenen en andere bestuurders verboden in herber-
gen te vergaderen, de sleutels van de archiefkom moeten berusten bij degene die daartoe 
exclusief toegang hebben, terwijl de kom zelf weer in de kerk moet worden geplaatst, tot 
kerk- en armmeesters dienen ook gereformeerden te worden benoemd dan wel, indien 
niet in voldoende getale aanwezig, half om half gereformeerden en katholieken, hun re-
keningen dienen te worden afgehoord en gesloten overeenkomstig de voorschriften van 
de Staten Generaal.

Een protest van Van Horne, hem niet in zijn benoemingsrecht van schepenen te kor-
ten, wordt 21 juli simpelweg terzijde gelegd.1930 Hem worden kort en goed de enger 
geworden machtsgrenzen, die het nieuwe gezag ook in heerlijkheden heeft opgelegd, 
nogmaals manifest gemaakt. 

1926  NA, SG 3260, fo.275v, d.d. 14 april 1654, fo.475r-v, 20 juni; 823, 24 oktober; 3261 fo. 66v, 30 januari 
1655; 87v, 8 februari; 169, 12 maart; 173v, 15 maart; 201, 24 maart; 322, 4 mei; 345v, 14 mei; 476, 7 juli; 515v, 
17 juli; 523v, 20 juli; 527, 21 juli; 672, 13 september 1655.
1927  NA, SG 3261, fo. 476; BHIC, RvBr 788, dossier 1174,  Bijlagen 1, subnr. 1E5.
1928  NA, SG 3261, fo. 523v.
1929  De zittende president-schepen, de gereformeerde Jan de Greijn blijft gehandhaafd. De vijf nieuwe  
gereformeerde schepenen zijn: Jan Jacobs van Aecken, Jan Jans de Buck, Gerrit van Riet, Jan van Erven 
en Willem Jaspers van der Cam. Kandidaat voor de zevende plek is Hendrick Michiels van Hall. Voor het 
door de drossaard tegen hem aangevangen proces met als vordering de reparatie van een weg langs diens 
erf: BHIC, DB Boxtel 40.57 d.d. 12 oktober 1654; RvBr 788, dossiernr. 1071 (1655) en 829, vonnis nr. 7687, 
d.d. 22 maart 1661.
1930  NA, SG  3261, fo. 527.
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Ook deze reformatie zal de strijd evenwel nog niet doen luwen. Het is in deze sfeer, dat 
voor het eerst het begrip reglement als concreet in te zetten bestuursinstrument opduikt.1931 

Reglement 1657

Pogingen tot verzoening 
Drie gereformeerde schepenen (De Greijn, Van Riet en Van Erve) nemen in augustus 
1655 mr. Henrick Leermakers, notaris en practisijn te Oirschot1932, in de hand om hen 
met raad en pen bij te staan over onder meer  tegen hen lopende procedures en - nog 
steeds een heet hangijzer - de benoeming van kerk- en armmeesters. Het is in dit overleg, 
dat de idee opkomt voor een “reglement raeckende de regeringhe”. Leermakers maakt 
een eerste concept. Op 6 september 1655 heeft hierover nader overleg plaats, dan al met 
de bedoeling om het concept ter goedkeuring aan de Staten Generaal te zenden. Dit ver-
zoek is echter nimmer uitgegaan, omdat het volledig door andere meer brandende kwes-
ties wordt ondergesneeuwd. Ook een door de drossaard begonnen proces bij de Raad 
van Brabant vraagt veel aandacht, overleg en  schrijfwerk. Leermakers moet er een extra 
nachtelijk reis vanuit Oirschot naar Boxtel voor maken, zijn zoon gaat mee als klerk.1933

De kwestie rond de aanstelling van de kerk- en armmeesters krijgt trouwens een ande-
re impuls doordat de drossaard zich daarover tot de Raad van State wendt en zijn beklag 
doet over de handelwijze van de schepenen in dezen. Deze schepenen kwalificeert hij 
denigrerend als nieuwe inwoners van Boxtel en nergens gegoed of geërfd, maar die des-
ondanks tot schepen zijn aangesteld. Hij verwijt hen, dat zij buiten kennis van de baron 
en de drossaard, “onder henlieden” kerk- en armmeesters hebben benoemd en zonder 
dat deze daartoe een borg hebben hoeven stellen.1934 De Raad stelt 30 september 1655 zijn 
klacht om een reactie in handen van de schepenen.1935 Naar aanleiding van die reactie 
vindt er overleg plaats met de advocaat fiscaal Van Cuijck bij de Raad van Brabant. Al-
dus voorbereid besluit de Raad de kerk- en armmeesters te handhaven mits daarbij “den 
ouden voet ende ordre” wordt nagekomen.1936 Veder gelast de Raad expliciet bekendma-
king van dit besluit, opdat de benoemden in hun functie zullen worden gerespecteerd.1937  

Nadat partijen zo meer dan een jaar lang steeds onverzoenlijker tegen over elkaar heb-

1931  BHIC, RvBr inv. 788, dossiernr. 1174, Bijlagenbundel 1, subnr. 1E4.
1932  Hij resideert aldaar sedert 1646, eerder, van 1628 – 1631 te Boxtel. Ten Cate, De notariële archieven in 
Noord-Brabant, 48 en 209.
1933  BHIC, RvBr inv. 788, dossiernr. 1174, Bijlagenbundel 1, subnr. 1E4.
1934  Verder pleit hij er onder verwijzing naar een resolutie van de Staten van 3 mei 1650 voor, dat de rent-
meester voor de geestelijke goederen in het kwartier Oisterwijk de goederen van de Boxtelse kerk gaat be-
heren.
1935  NA, RvSt. 75, fo. 209r-v. 
1936  Deze norm wordt niet gespecificeerd.
1937  NA, RvSt. 75, fo. 292v-293r.
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ben gestaan, is er op 23 augustus 1656 voor de eerste maal een poging om tot een “peijs” 
met Van Wassenhove te komen.1938 

Boxtels nieuwe heer 
20 november 1656, na afloop van de najaars gemene waarheid en het jaargeding, maakt 
de kersverse baron onder  gebruikelijk klokgelui voor een eerste verblijf zijn entree in de 
baronie. Dit bezoek brengt kennelijk iets teweeg. Ter plaatse heeft daarna weer overleg 
tussen de verschillende groepen  plaats. Daarbij komt de idee van een nieuw reglement 
opnieuw op de agenda. Of daarbij ook de eerder geconcipieerde tekst ter tafel ligt, is 
niet bekend, maar wel waarschijnlijk. De hulp van de Bossche advocaten Anthonij van 
Outheusden en Johan van Ravesteijn wordt ingeschakeld, met wie Peter Roeffen, oud-
secretaris, herbergier en rentmeester van het kapittel op 2 januari 1657 nog confereert.1939 
Deze advocaten werken voor de baron.

Roeffen reist 3 januari 1657 met ene Hendrick Everts naar de baron te Brussel om hem 
over de “staet” van de baronie te informeren, dit in opdracht van de toen zieke dros-
saard. 1940 In deze periode is er ook sprake van het sluiten van een of meer akkoorden 
tussen plaatselijke bestuurders: advocaat Van Outheusden spreekt met Roeffen en twee 
borgemeesters over een in ’s-Gravenhage gesloten akkoord met Jan de Greijn; 9 januari 
spreken schepenen te ’s-Hertogenbosch met hun agent Moerkercken over een tussen de 
drossaard en de gemeente gesloten akkoord.1941  Het heeft er dus schijn van dat alom naar 
oplossing en verzoening betreffende allerlei gerezen onmin wordt gestreefd. 

Opnieuw de baron
Eind januari arriveert de baron onder verwelkomend klokgelui opnieuw in Boxtel.1942 
Zijn agenda voor dit verblijf betreft veranderingen in de schepenbank, de vaststelling 
van een reglement en het afhoren en sluiten van borgemeesters- en andere rekeningen. 
In feite beoogt hij onder het mom van goede politie ook een (kleine) katholieke restau-
ratie. Hoewel hij op onderdelen blijvend resultaat bereikt, vormt deze restauratie op-
nieuw een bron voor twist en controverse.

2 Februari 1657 ontslaat Van Horne enkele zittende (gereformeerde) en beëdigt hij nieu-
we (katholieke) schepenen.1943 

1938  BHIC, RvBr inv. 788, dossiernr. 1174, Bijlagenbundel 1, subnr. 1E4.
1939  BHIC, RvBr inv. 788, dossiernr. 1174, Bijlagenbundel 1, subnr. 1E8. Voor Roeffen: Schepenbank 
Boxtel 99, fo. 89, d.d. 8 december 1656.
1940  BHIC, RvBr inv. 788, dossiernr. 1174, Bijlagenbundel 1, subnr. 1E8.
1941  BHIC, RvBr inv. 788, dossiernr. 1174, Bijlagenbundel 1, subnr. 1E3.
1942  BHIC, RvBr inv. 788, dossiernr. 1174, Bijlagenbundel 1, subnr. 1E8.
1943  Blijkens een verklaring van secretaris Huijgens d.d. 1 februari 1658 zijn dit: Jan van Erve en Willem 
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Voor de afronding van het reglement zijn als externe adviseurs de Bossche advocaten 
Van Outheusden, Van Hamel en Van Ravesteijn aanwezig.1944 Van Horne  maakt van de 
vaststelling 3 februari 1657, alle plaatselijke voorbereiding ten spijt,  geen schone schijn 
vertoning. De aanhef van het reglement is een fikse veeg uit de pan aan alle betrok-
ken bestuurders: de baronie van Boxtel wordt in zaken van justitie, politie en financiën 
niet overeenkomstig de reglementen van zijn voorzaten geregeerd. Daarin dient hoogst 
noodzakelijk met passende “middelen” en “ordre” in “een dienstich redres” te worden 
voorzien. Omdat de meeste regeerders van gereformeerde signatuur zijn, laat de strek-
king van deze boodschap uit de pen van de katholieke heer zich raden.

Dit reglement bevat 25 artikelen.1945 In het laatste wordt registratie ter secretarie en 
openbare bekendmaking aan de “geheele gemeijnte” voorgeschreven. De publicatie door 
de vorster geschiedt al daags erna, waarna de secretaris zorgt draag voor de registratie.1946 

Het afhoren en sluiten van de borgemeestersrekeningen geschiedt vervolgens 20 en 
21 februari 1657 ten overstaan van de baron, een viertal auditeurs, schepenen en negen-
mannen, alsmede voor het schrijfwerk de secretaris.1947 Onder de auditeurs zijn, speciaal 
door de baron daartoe op 11 februari 1657 schriftelijk uitgenodigd, mr. Jan van Bloten-
burg,  rentmeester van het Bossche Geefhuis en en de eerder vermelde, ook in ’s-Herto-
genbosch wonende advocaat Van Ravesteijn. Van Blotenburg als geërfde zowel en privé 
als uit hoofde van zijn functie, Van Ravesteijn alleen als particulier geërfde.1948 De dros-
saard, hoewel vertrouweling van Van Horne, wordt buiten gehouden.1949 

Eerst komt op 20 februari 1657 de rekening over 1655/6 aan de orde, daags erna die 
over 1654/5.1950 Deze was eerder vastgesteld op 10 januari 1656, maar wordt opnieuw be-
handeld, omdat het afhoren buiten drossaard en auditeurs en enkel voor schepenen als 
rekenmeesters had plaats gehad. Uiteindelijk worden beide rekeningen onder de nodige 
correctie gesloten. Daarnaast staat de rekening van Jan de Greijn als kerkmeester over 
1653 op de rol. Ook deze was eerder alleen door schepenen en predikant op 29 november 

Jaspers van der Cam; BHIC, RvBr inv. 788, dossiernr. 1174, Bijlagenbundel 1, subnr. 1I1 resp. 1I3.
1944  BHIC, RvBr inv. 788, dossiernr. 1174, Bijlagenbundel 1, subnr. 1E8.
1945  Zie voor een samenvatting 8.3.5, in het bijzonder Tabel 8.1; de tekst is integraal opgenomen in 9.2.4.
1946  BHIC, DB Boxtel 006, fo. 46r-51r.
1947  BHIC, RvBr inv. 788, dossiernr. 1174, Bijlagenbundel 3, subnr. 3E2 en 3E3.
1948  Zie over Van Blotenburg 9.2.23.
1949  Wellicht mag worden aangenomen, dat dit (mede) verband hield met de omstandigheid, dat hij ver-
tegenwoordiger is van de baron, een functie die door de aanwezigheid van de laatste niet behoeft te wor-
den vervuld.
1950  Het rekeningjaar loopt van Pinksteren tot Pinksteren. Zie ook Coenen, Baanderheren, Boeren & 
Burgers, 259. De rekening 1655/6 is van de borgemeesters Albert van Lill, Goyaert Martens van Hees en Jan 
Hendrikx de Bever. Die van 1654/5 van Joost Hercules van de Wege, de weduwe van Cornelis Ariaen Bartho-
lomeus en Hendrick Jan Santegoets. Hetgeen inhoudelijk over de rekeningen werd besloten (acceptatie, 
schrappen of opschorten van betaalposten) blijft hier verder onbesproken. 
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1655 afgehoord. De revisie hiervan is 1 maart 1657 een feit.1951

Of alleen deze rekeningen werden afgehandeld of meer, is niet duidelijk. Wel wordt 
secretaris Huijghens opgeroepen zich te verantwoorden over zijn rekening van verkochte 
kerkelijke ornamenten.1952. Hij weigert, met ook hier als argument, dat deze rekening al 
eerder voor schepenen en predikant is vastgesteld.1953 Huijgens wordt daarop door vijf of 
zes met rapier en knuppel gewapende knechten van de baron en de vorster met geweld 
als gevangene dwars door het dorp naar het kasteel gesleept, dit tot spot van alle (paapse) 
inwoners. Huijgens zal, zoals zal blijken, hierover lang wrokkig blijven. 

Voor de nieuwe baron zijn het al met al leerzame praktijkdagen. Er worden verschil-
lende misbruiken en tekortkomingen bij het afhoren en revideren van de rekeningen 
geconstateerd, waartegen hij direct een voorziening treft. Dit geschiedt in de vorm van 
aanpassing van een tweetal bepalingen van het kersverse reglement en toevoeging van 
zes nieuw geformuleerde.1954 Reeds op 22 februari 1658 wordt deze bijstelling van het re-
glement op kasteel Stapelen door hem ondertekend. 

Deze interventie van de baron in het dorpsbestuur sust de gemoederen. Wel gaat nog 
de mare, dat enkele bestuurders zich daarover bij de Haagse overheid zouden willen be-
klagen. De baanderheer kiest daarop voor de aanval door aan de Staten Generaal èn de 
Raad van State gelijktijdig te berichten wat hij in Boxtel, in het bijzonder ten aanzien 
van het reglement en de rekeningen, heeft gedaan. Mochten er inderdaad klachten ko-
men, zo is zijn verzoek, dan hoopt hij er op te kunnen rekenen, daarover te worden 
gehoord. De Staten en de Raad nemen beide zijn verzoek 27 februari 1657 tot nader or-
der voor kennisgeving aan.1955  Het blijkt evenwel voorbarig, voorlopig gebeurt niet wat 
hij vreest. Dat heeft wellicht ook te maken met de houding van de Staten en de Raad, 
omdat deze het bericht van de baron niet aangrijpen om te bezien of deze met zijn ac-
tiviteiten wel binnen het kader van zijn bevoegdheden is gebleven. Gezien het recente 
verleden, zou dat vanuit het perspectief van de Haagse overheid een begrijpelijk argu-
ment zijn geweest.

Het jaar 1657 blijft trouwens ook verder een rustig jaar, in ieder geval gemeten naar de 
constatering dat voor het forum van de Staten Generaal en Raad van State geen zaken 
worden aangebracht. 

1951  BHIC, RvBr inv. 788, dossiernr. 1174, Bijlagenbundel 1, subnr. 1G.
1952  Voor de verwikkelingen en gebeurtenissen rond de kerkelijke verandering in Boxtel: De Visser, Box-
tel: een heerlijkheid tussen twee heren, 417-418.
1953  BHIC, RvBr inv. 788, dossiernr. 1174, Bijlagenbundel 1, subnr. 1S. President-schepen  De Buck 
springt voor hem in de bres: het is niet nodig Huijgens strafrechtelijk voor de dingbank te dagen om zijn 
rekening te doen, het volstaat hem gelegenheid te geven om zijn rekening te revideren. 
1954  Zie voor een samenvatting 8.3.5, in het bijzonder Tabel 8.1; de tekst is integraal opgenomen in 9.2.4.
1955  Rekest in BHIC, RvBr 788, dosssiernr. 1174, bijlagenbundel 3; NA, SG 3263, fo. 133v; RvSt 77, fo. 
134r-v.
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Herhaling van zetten
Begin 1658 worden de messen weer geslepen. Opnieuw vormt een benoeming van nieu-
we schepenen de aanleiding. De drossaard heeft tot ongenoegen van de zittende gerefor-
meerde schepenen weer paapse schepenen aangesteld. De classis van ’s-Hertogenbosch 
ondersteunt hun klachten. Zij typeert de situatie in Boxtel, in het bijzonder het overtre-
den van de voorzieningen van de Staten Generaal tegen het bijgeloof en de afgoderij van 
het pausdom, als klein Babel.1956 Ook is er weer kwestie over de afdoening van verschil-
lende rekeningen, met name door het schrappen van verschillende declaraties.1957 

18 Januari 1658 dragen de Staten Generaal advocaat-fiscaal Van Cuijck van de Raad van 
Brabant op de benoemingskwestie te onderzoeken.1958  Na een summier vooronderzoek 
gelasten de Staten hem 14 mei tot een uitvoerig onderzoek. Zijn bevindingen biedt hij, 
vergezeld van een groot aantal bijlagen, al op 17 juni 1658 aan.1959 Het komt tot een her-
haling van zetten. De Staten Generaal bevelen 20 juni Van Wassenhove de drie zittende 
katholieke schepenen te ontslaan en in hun plaats gereformeerden, zonodig uit naburige 
plaatsen, te benoemen. Van Horne wordt in het bijzonder verboden tegen dit bevel te 
handelen. De fiscaal dient de uitvoering van deze bevelen te monitoren en overtredingen 
direct te rapporteren. De overige bevindingen van de fiscaal - hierop wordt hier overi-
gens niet ingegaan - worden voor verder onderzoek en eventueel te treffen maatregelen 
doorgeleid naar de Raad van Brabant.

De controverses worden persoonlijker
Begin 1658 komt ook meer persoonlijke wrok en rancune boven water, vooral bij secre-
taris Huijgens. Naar zijn bewering gaat hij zwaar gebukt onder  hoon, leugens en beledi-
gingen van de kant van de baron, drossaard en paapse schepenen. Zijn klachten legt hij 

1956  BHIC, RvBr. 788.1174, Bijlagenbundel 5, brief classis ’s-Hertogenbosch aan Staten Generaal van 13 
maart 1658. Deze typering volgt op een verwijzing naar de ordonnanties en plakkaten tegen onder meer de 
“afgoderije des pausdoms”.
1957  Over de declaraties wordt geprocedeerd bij de Raad van Brabant. Dit meer specifieke proces wordt 
hier niet gevolgd. Zie hierover onder meer BHIC, RvBr. 289, ongefolieerd (een tweetal klachten over ver-
tragende acties van schepenen om te voldoen aan het bevel van de Raad documenten ter verificatie in te le-
veren, beide met apostille van de Raad van 16 oktober 1658).
1958  NA, SG 3264, fo. 20v; afschrift in BHIC, RvBr 788, dossiernr. 1174 met het rekest van de klagers. 
Verdere resoluties in SG  3264, jaar 1658: fo. 74v, 11 februari; 94, 21 februari 1658; 106, 28 februari; 111, 4 
maart; 135v, 15 maart; 163v, 29 maart, 219v, 19 april; 226v, 26 april; 232, 26 april; 261, 10 mei; 270, 14 mei; 276, 
17 mei; 301, 29 mei; 308, 3 juni; 330v, 13 juni; 339, 17 juni; 341, 18 juni; 346, 20 juni; 352v, 25 juni, 374v, 6 juli; 
376v, 8 juli; afschrift van diverse resoluties met bijbehorende stukken in BHIC, RvB 788/ 1174.   
1959  NA, SG 3264, fo. 270, d.d. 14 mei resp. fo. 339, d.d. 17 juni 1658. Het originele, zeer uitvoerige en ge-
detailleerde rapport (met een grote hoeveelheid aan bijlagen) is opgenomen in BHIC, RvBr  788, dossiernr. 
1174. Door deze classificatie heeft dit rapport ten onrechte de duiding van dossier over een civiele procedure 
gekregen. Het bevat veel informatie over deze episode in Boxtel en compenseert thans in het archief  van 
het dorpsbestuur ontbrekende gegevens.
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vast in een deductie, die hij aan de Staten Generaal voorlegt. Deze leiden die deductie 
19 januari om intern advies door naar de vaste commissie voor  Meierijse aangelegenhe-
den.1960  Als dit bekend wordt, stuurt de baron zijn advocaat Van Ravesteijn direct naar 
de Staten met het bericht dat die deductie gemakkelijk als leugen zal kunnen worden 
ontmaskerd, mits hij de kans krijgt dat te doen. Diens verzoek - met verwijzing naar de 
voorgaande beschikking van de Staten van 27 februari 1657 - om een kopie van Huijgens’ 
rekest en deductie wordt 26 februari 1658 bewilligd.1961 Na ontvangst verzoekt Van Rave-
steijn de tijd  van zes weken om te reageren. De reeks aantijgingen  en leugens tegen de 
baron nopen inderdaad dringend tot antwoord, maar dat kan niet zonder dat Van Hor-
ne daarvan ook zelf kennis heeft genomen. De communicatie met hem is evenwel pro-
blematisch, omdat de wegen door de winter slecht begaanbaar zijn en bovendien door 
zwervend soldatenvolk te paard en te voet onveilig worden gemaakt. De Staten gaan op 
5 maart 1658 met het verzochte uitstel akkoord.1962  Die tijd is evenwel te kort, waarom 
de Staten 16 april desverzocht andermaal zes weken uitstel verlenen.1963

Het antwoord van Van Horne blijft echter uit, zowel de gereformeerde schepenen als 
de secretaris wenden zich, ieder afzonderlijk, opnieuw met klachten over van Horne tot 
de Staten. Die laten zich niet haasten, maar zenden 3 juni 1658 beide rekesten om com-
mentaar naar Van Horne. Bij deze gelegenheid dringen zij wel bij fiscaal Van Cuijck aan 
op diens spoedig bericht.1964 Als schepenen en secretaris nalatig blijven Van Horne een 
kopie van hun rekesten aan hem ter beschikking te stellen, is dat voor hem weer reden 
om daarover bij de Staten te klagen. 7 Juni dragen de Staten schepenen en secretaris 
daarom andermaal op die afschriften zonder verder dralen te leveren.1965  

Reglement 1661

Besognes op het Haagse Binnenhof
Inmiddels verblijft Van Horne zelf in ’s-Gravenhage. Via de pen van de hem vergezellende 
advocaat Van Ravesteijn wijst hij in een inhoudelijke reactie resoluut alle beschuldigingen 
van schepenen en secretaris naar het rijk der fabelen. Hij benadrukt daarentegen wat hij be-
gin 1657 in en voor de baronie heeft gedaan om allerlei onregelmatigheden te corrigeren, 
waaronder met advies van Bossche rechtsgeleerden de vaststelling van een nieuw reglement. 
Daarbij legt hij dat reglement over, nodigt de Staten uit hiervan kennis te nemen en, waar 
zij dat nodig oordelen, bij te stellen en dan goed te keuren. In het bijzonder verzoekt hij de 

1960  NA, SG  3264, fo. 26v.
1961  NA, SG  3264, fo. 100v. Het rekest in: BHIC, RvBr  788, dossiernr. 1174, bijlagenbundel 3.
1962  NA, SG  3264, fo. 113. Het rekest in: BHIC, RvBr  788, dossiernr. 1174, bijlagenbundel 3.
1963  NA, SG  3264, fo. 211.
1964  NA, SG  3264, fo. 308.
1965  NA, SG  3264, fo. 320v.
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Staten om bij overtreding een boete - zelf stelt hij f 10 tot f 12 voor - vast te stellen. De Staten 
beperken zich 4 juni 1658 vooralsnog dit bericht, tezamen met de klachten van Huijgens, om 
intern advies door te zenden naar de vaste commissie voor de Meierijse aangelegenheden.1966

De gereformeerde factie slaat direct terug. Men heeft vernomen, dat advocaat Van 
Ravesteijn (“een bitter papist”) namens Van Horne een vooral tegen haar gericht regle-
ment ter goedkeuring door de Staten heeft voorgelegd. Dat verbaast haar, omdat het 
formeren van reglementen niet aan particulieren maar aan de Staten als hertog van Bra-
bant is voorbehouden. Zij verwijst in dit verband naar reglementen “soo tot Oirschot 
als elders” en ook nog naar een mede door de heer van Drunen opgesteld reglement, dat 
onlangs door de Staten om advies aan de Raad van Brabant is gezonden.1967  Om hierop 
verder te kunnen reageren, verzoeken zij de Staten om inzage. Ook dit verzoek wordt 
door hen (11 juni) naar de commissie-Meierij gezonden.1968

Dat advies laat trouwens niet lang op zich wachten: de stukken zouden voor advies 
over vorm en inhoud van het reglement aan de Raad van Brabant kunnen worden voor-
gelegd. De Staten besluiten 12 juni dienovereenkomstig.1969 Het adviesverzoek aan de 
Raad gaat nog diezelfde dag uit.1970 

Inmiddels blijkt Van Horne nog steeds niet te hebben kunnen antwoorden op de aantij-
gingen van gere-formeerde schepenen en de secretaris, omdat de laatste toch nog steeds 
nalatig is om de stukken te overhandigen. Ook blijkt de secretaris uit het kantoor van 
het Officie-Fiscaal van de Raad van Brabant documenten te hebben meegenomen. Van 
Ravesteijn schrijft namens Van Horne: ontvreemd. De Staten gelasten 28 juni Huijgens 
nogmaals Van Horne de desbetreffende stukken te geven en de meegenomen documen-
ten direct aan de fiscaal te retourneren. 

Huijgens probeert opnieuw te vertragen. Hij wil de stukken wel aan van Horne over-
handigen, maar die is inmiddels vertrokken en Van Ravesteijn weigert deze aan te ne-
men. Ook is hij genegen om de bij het Officie-Fiscaal gelichte stukken terug te brengen, 
zo de Staten dat blijven begeren. Die prikken deze ballon door: de beslissing van daags 
daarvoor blijft onverkort van kracht.1971 

1966  NA, SG  3264, fo. 310v. Het bericht van Van Horne in BHIC, RvBr  340. 
1967  De steller van dit rekest, de door de gereformeerde schepenen ingeschakelde agent Hertoch Moer-
kerken, blijkt op dit punt (mogelijk: hear say) niet goed geïnformeerd te zijn. Er is in deze tijd geen sprake 
van een concept-reglement voor Drunen, wel voor Moergestel (zie 9.2.15). Ook inhoudelijk is dit tegenar-
gument arbitrair, omdat het beweerde (een door de heer van Drunen opgesteld reglement) in feite niet af-
wijkt van het voorval, waartegen het stelling neemt (een reglement van de heer van Boxtel). Het bedoelde 
reglement van Oirschot dateert van 1654, zie 9.2.18.
1968  NA, SG  3264, fo. 326v. Het rekest in: BHIC, RvBr  340.
1969  NA, SG  3264, fo. 340, alsmede BHIC, RvBr 340.
1970  Brief Staten Generaal aan Raad van Brabant d.d. 12 juni 1659 in: BHIC, RvBr 340.
1971  NA, SG  3264, fo. 360, d.d. 28 juni en fo. 362v, d.d. 29 juni 1658.
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Dan doemt een nieuw probleem op: fiscaal Van Cuijck is inmiddels absent. Van Rave-
steijn stelt aan de Staten voor, dat Huijgens de stukken in plaats van aan hem nu maar aan 
de commissie-Meierij overhandigt, dit dan aangevuld met de stukken die hij rechtstreeks 
aan Van Horne beschikbaar zou moeten stellen. De Staten gaan 2 juli 1658 hiermee ak-
koord.1972 Huijgens probeert het nog een keer, maar vangt bot, zijn klacht tegen Van Horne 
wordt 9 juli ter zijde gelegd.1973 Voor Huijgens begint het tij te keren. De commissie-Meie-
rij adviseert zijn aantijgingen jegens de baron en het verweer daarop van Van Horne door 
te zenden naar het Officie-Fiscaal om daarop binnen de kortst mogelijke tijd tegen Huij-
gens te procederen.1974 De classis van ’s-Hertogenbosch springt nog wel in de bres, maar 
tevergeefs. De Staten zenden haar verzoek om Huijgens in zijn secretarisambten te Boxtel 
en Liempde te handhaven 5 augustus 1658 slechts door naar de Raad van Brabant om dit, 
voor zover dit door hem nodig wordt geoordeeld, bij het proces te betrekken.1975 

Er volgt nog een tweede interventie van de classis. Bij brief van 7 december 1658 dringt 
zij aan op “cort recht”, omdat het uitblijven van een uitspraak van de Raad van Brabant 
voor betrokkenen ter plaatse, de gereformeerden, tot grote onzekerheid en moeilijk op 
te brengen kosten leidt. De Staten besluiten 10 december 1658 dit pleidooi ter kennis van 
de Raad van Brabant  te brengen.1976

 
Al met al verplaatsen de beide procedures (de advisering over het concept-reglement en 
het proces tegen secretaris Huijgens) zich dus naar de Raad van Brabant.1977 

De zaak tegen Huijgens
Conform de hem verleende opdracht wordt door het Officie-Fiscaal een proces tegen 
Huijgens voorbereid.1978 Na een eerste bespreking tussen de officier-fiscaal en de procu-

1972  NA, SG  3264, fo. 366.
1973  NA, SG  3264, fo. 378.
1974  NA, SG  3264, fo. 414v.
1975  NA, SG  3264, fo. 438v.
1976  NA, SG  3264, fo. 438v; origineel en afschrift van de brief van de classis, alsmede de brief van de Sta-
ten Generaal aan de Raad van Brabant in: BHIC, RvBr 788, dossiernr. 1174.
1977  Ook in 1659 blijven de strijdende partijen elkaar over schepenbenoemingen en andere kwesties bij de 
Staten Generaal op de huid zitten, NA, SG 3265, fo.60v, 31 januari; 103v, 19 februari; 157r/v, 11 maart; 202v, 
31 maart; 329v, 16 mei; 347, 26 mei; 366v, 4 juni; 367v, 4 juni; 401v, 24 juni; 692v, 31 oktober, 712v, 11 novem-
ber 1659. Hierna luwt de strijd, over 1660 zijn althans in de registers van de Staten Generaal geen resolu-
ties over de verschillende strijdpunten, vooral de samenstelling van de schepenbank, aangetroffen, NA, SG 
3266. Er is nog wel een vermaning van de dat jaar opererende commissie voor de verpachting van de tien-
den om de benoeming van de schepenen overeenkomstig het Reglement op de politieke reformatie te laten 
verlopen. Haar is en route door de Meierij gebleken, dat de schepenbank niet voltallig is,  enkele schepenen 
niet te Boxtel wonen en andere onwillig zijn om te functioneren. Deze vermaning wordt alleen gericht aan 
de borgemeesters, kerk- en armmeesters. De schepenen zelf zijn niet aanwezig, evenmin als de drossaard. 
Deze laat niettemin  beterschap beloven. RvSt. 1820, Verbaal verpachting tienden 1660, fo. 74v-75r.
1978  Processtukken zijn niet aangetroffen. Wel biedt een onkostendeclaratie van advocaat-fiscaal en pro-
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reur-generaal met analyse van het toegezonden dossier volgen het formuleren van een 
eis, het fiat daarop van de Raad, de dagvaarding en de rescriptie van de gedagvaarde. In-
middels is het dan eind januari 1659. Fiscaal en procureur vinden in de rescriptie geen 
aanleiding om de procedure te staken en stellen een repliek op. 28 Juli 1659 bespreken zij 
deze zaak opnieuw, onderzoeken nieuw ontvangen stukken en bespreken een bevel aan 
Huijgens om een dupliek te formuleren. Het duurt tot 23 september aleer de dupliek 
wordt ontvangen, waarna fiscaal en procureur het proces bij de Raad verder voorberei-
den door een inventaris van stukken te maken. Ook hebben zij contact met agent Moer-
kercken namens Huijgens om hun beider inventaris van stukken te wisselen. 

Het verdere verloop van deze procedure wordt hier niet beschreven. Huijgens heeft 
uiteindelijk min of meer ongeschonden deze dans toch nog kunnen ontspringen en 
heeft dus als secretaris kunnen blijven functioneren.

Raad van Brabant: advies over wordt vaststelling van het reglement
Over wat er bij de Raad van Brabant rond het reglement gebeurt, bestaat onduidelijk-
heid. Om niet achterhaalde redenen valt daar de adviesprocedure stil. Kortom, het ad-
vies van de Raad blijft uit, evenals een rappel van de Staten. 

Ook in Boxtel blijft het vooralsnog stil. Pas geruime tijd later worden van daaruit nieu-
we stappen ondernomen. Het bestuur in maximale eensgezindheid  (alleen de secretaris 
wordt in dit vverband wordt niet genoemd) zendt de Raad van Brabant een door alle 
betrokkenen op 3 februari 1661 vastgesteld en ondertekend reglement. Het is deze ver-
sie die de Raad uiteindelijk in behandeling neemt èn op eigen gezag vaststelt. Feitelijk 
wordt die vaststelling een zaak tussen de verzoekers en de Raad alsof er niet al formeel 
een vroegere adviesopdracht van de Staten Generaal over een andere, eerdere versie van 
het reglement ligt. Dit laatste wordt echter volledig genegeerd.  

In zijn vaststellingsbesluit verwijst de Raad enkel naar het rechtstreeks ontvangen ver-
zoek van schepenen, borgemeesters, kerk- en armmeesters alsook de meest gegoede ge-
erfden van de baronie van Boxtel om in allerlei onregelmatigheden met betrekking tot 
de politie en ook de justitie te voorzien door een door hen beraamd en vastgesteld re-
glement. Om dat reglement “volkomen kracht te doen hebben” hebben zij de Raad ver-
zocht dit goed te keuren. 

Wat verzoekers tegen de achtergrond van hun aanvankelijke bezwaren heeft bewogen 
om ten aanzien van het reglement alsnog het initiatief van Van Horne over te nemen, 
blijft onverklaard.1979 Het enige wat vaststaat, is dat het nu in ieder geval om een door 

cureur-generaal een globale blik op  hun verrichtingen in dezen, BHIC, RvBr  460.
1979  Niet nagegaan is in hoeverre een gewijzigde personele samenstelling van de Boxtelse regering (mede) 
oorzaak van deze tournure zou kunnen zijn geweest.
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hen zelf vastgestelde tekst gaat. Kennelijk heeft binnen het bestuur gewenning aan het 
dan nog relatief nieuwe reglement haar beslag gekregen. Uit de in vergelijking met Box-
tel 1657 op onderdelen gewijzigde tekst van het ingediende voorstel is in ieder geval een 
van de concrete redenen van het verzoek tot vaststelling af te leiden. Artikel 4 van dat 
ontwerp is feitelijk niet meer dan een aanklacht over het functionele wangedrag van de 
secretaris met een geopteerde sanctie daarop. Deze bepaling stelt, dat de secretaris vaak 
afwezig is en zich ook onwillig toont om bij bestuurlijke aangelegenheden zijn schrijf-
werkzaamheden te verrichten. Als sanctie wordt geformuleerd, dat hij door de drossaard 
daarop kan worden aangesproken en door de schepenen naar bevind van zaken kan wor-
den gecorrigeerd.1980  

De Raad is de verzoekers genegen en keurt 11 maart 1661 het reglement, na onder-
zoek, “in meesten deelen provisioneel” goed. In het bijzonder stelt hij artikel 4 bij 
door de subjectieve inslag jegens de secretaris ervan te neutraliseren tot de geobjecti-
veerde norm, namelijk dat deze functionaris verplicht is op aanmaning van de dros-
saard, schepenen en zetters zijn werk te verrichten. Daarnaast behoudt de Raad zich 
nadrukkelijk de bevoegdheid tot wijziging voor.1981 Alle betrokkenen zijn hier kenne-
lijk mee tevreden, ook de Staten Generaal, de aanvankelijke opdrachtgever van deze 
actie van de Raad van Brabant, berusten. Er ontstaat dan ook een zekere rust aan het 
front.1982

Reglement 1665 
Die ‘rust’ rond het reglement wordt in 1663 echter een moment verstoord door een ver-
zoek van drossaard en schepenen aan de Raad van State om goedkeuring op een door 
hen geformuleerd ontwerp-reglement ter wering van onnodige bestuurskosten.1983 Dit is 

1980  Deze bepaling stelt vast, dat de secretaris vak afwezig is en zich ook onwillig toont om in bestuurlijke 
aangelegenheden zijn werkzaamheden te verrichten. Als sanctie daarop wordt geformuleerd, dat hij door 
de drossaard daarop kan worden aangesproken en door de schepenen naar bevind van zaken kan worden 
gecorrigeerd. 
1981  De tekst van dit reglement in: BHIC, RvBr, 1, fo. 81-93 (zie ook: Lindemann, Analyses van de 
resoluties van de Raad van Brabant te ’s-Gravenhage (1657-1795), 2, nr. 18); DB Boxtel, nr. A6, fo. 46r-51r; 
Huisarchief Stapelen,  55 (in twee kopieën); SAdB, 9190.
1982  In 1661 behoeven de Staten nog slechts beperkt in Boxtelse bestuurszaken op te treden, NA, SG 3267, 
fo. 78 d.d. 11 februari 1661 (met nog een vervolg in een resolutie van de Staten d.d. 6 maart 1663 in: NA, 
SG 3269, fo. 124v d.d. 6 maart 1663). In 1662 is ‘op Haags niveau’ in dezen geen bemoeienis in de resoluties 
aangetroffen, NA, SG 3268.
1983  Vanaf 1663 en volgende jaren worden de Staten generaal nog wel betrokken bij de Boxtelse schepe-
nenbenoeming., NA, SG 3269, fo. 688, 16 november 1663; 694, 20 november; 697v, 21 november; 712, 28 
november; 752, 14 december; 765v, 20 december; 768, 21 december 1663; 3270 fo. 8v, 5 januari 1664; 13v, 9 
januari; 57v, 30 januari; 874, 17 november; 881, 20 november; 890, 24 november; SG 3272, fo. 507r, 8 okto-
ber 1665, 544v-545r, 14 oktober, fo. 795v-796r, 25 november 1665. Deze aangelegenheden worden hier niet 
verder uitgewerkt. 
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de eerste keer dat de Raad van State ten aanzien van het reglement direct in beeld komt. 
Wat de specifieke motivering van het verzoek is, is niet bekend.1984 

De Raad zendt dit verzoek 10 mei 1663 om advies naar de raad en rentmeester-gene-
raal.1985 Dat advies wordt echter waarschijnlijk nimmer uitgebracht.1986 Niemand zit daar 
kennelijk mee: Raad van State noch  verzoekers rappelleren. Dit verzoek is uiteindelijk 
dus niets meer dan een kortstondige rimpeling in de plaatselijke vijver en een nog klei-
nere in de Haagse Hofvijver.

Begin maart 1664 komt daarentegen het reglement weer vol op de agenda, nu op die 
van de Staten Generaal. Schepenen van de baronie verzoeken goedkeuring op een door 
hen beraamd reglement tot ook nu weer de wering van allerlei onnodige bestuurskosten. 
Het verzoek is dan ook vrijwel gelijk aan dat van  mei 1663 aan de Raad van State. Op-
vallend is nu de afwezigheid van de drossaard. Alleen de schepenen worden als verzoe-
kers vermeld. De aanhef van het overgelegde concept straalt daarentegen wel volstrekte 
eensgezindheid uit: drossaard en schepenen doen dit op verzoek van de rekenmeesters, 
borgemeesters, kerk- en armmeesters en andere geërfden van Boxtel. Onduidelijk is wat 
hen concreet tot dit verzoek beweegt.1987 Opvallend is wel, dat het vaststellingsverzoek 
dezelfde versie is van het reglement, zoals dat in februari 1661 vanuit Boxtel ter goedkeu-
ring aan de Raad van Brabant is voorgelegd. Ook het oorspronkelijk ontwerp-artikel 4 
met de klacht over het functioneren van de plaatselijke secretaris (dus zonder de objec-
tiverende correctie, die de Raad van Brabant daarop heeft aangebracht) maakt weer van 
het verzoek deel uit.  

De Staten vragen 21 maart 1664 hun vaste commissie voor de Meierijse aangelegenhe-
den om advies.1988 Die stelt 16 juli voor het verzoek door de Raad van Brabant te laten be-
zien, welk voorstel door de Staten wordt overgenomen.1989 Die Raad bericht 3 december 
1664, dat hij – zonder op de details daarvan in te gaan - het reglement nauwkeurig heeft 
onderzocht en op onderdelen aan de huidige staat van het plaatselijke bestuur heeft aan-
gepast, zodat het beter aan zijn doel zal beantwoorden.1990 Op het positieve advies van 

1984  De veronderstelling dat het enkel zou gaan om alsnog formele goedkeuring van de Raad te verwerven 
op het door de Raad van Brabant gefiatteerde reglement kan op zich het verzoek verklaren; daartegenover 
staat dat de bevoegdheid van de Raad van Brabant op dit punt nog (lang) niet aan de orde is. Zie hierover 
1.3.3.4 en 9.2.29.
1985  NA, RvSt 84 I, fo. 253.
1986  In de resoluties van de Raad van State wordt van ontvangst van dat advies geen melding gemaakt.
1987  Het rekest bij het verzoek is niet meer voor handen.
1988  NA, SG 3270, fo. 184v.
1989  NA, SG 3270, fo. 541. Minuut brief Staten Generaal aan Raad van Brabant in SG  504 I (minuten 
juli 1664), nr. 34; authentieke brief in BHIC, RvBr  340.
1990  BHIC, RvBr  340. Uit tekstvergelijking mag worden afgeleid, dat de Raad bij zijn onderzoek stil-
zwijgend ook de door hem in 1661 vastgestelde versie van het reglement heeft betrokken. Het door hem aan 
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de eigen commissie voor de Meierijse aangelegenheden1991 stellen zij 30 januari 1665 die 
door de Raad van Brabant bijgestelde versie onverkort vast.1992  

Dit reglement is lange tijd de grondslag voor de actes et gestes van het plaatselijke be-
stuur. Nog in een advies van 18 september 1762 aan de Raad van State wordt daaraan 
door de raad en rentmeester- generaal gerefereerd.1993 

Aanvulling reglement 1692

Nieuwe tijden, nieuwe controverses 
In de loop van 1691 voelt drossaard Arent van Duijnen, sedert 1688 als zodanig be-
noemd, zich gekrenkt in zijn bevoegdheden en in zijn inkomsten.1994 Beide zaken brengt 
hij voor de Raad van Brabant.1995 

Uit de latere interventie van de plaatselijke heer kan worden afgeleid, deze procedu-
re slechts het topje van een ijsberg is. Er is naar zijn zeggen sprake van een behoorlijk 
verziekte relatie tussen de bestuurders, die meer tijd aan onderling wantrouwen en het 
bestrijden van elkaars bevoegdheden dan aan collectieve verantwoordelijkheid voor het 
welvaren van de baronie besteden.1996 

De zaak over gemiste inkomsten komt in oktober 1691 bij de Raad van Brabant in be-
handeling. Meer specifiek klaagt de drossaard over de weigering van de regeerders hem 
zijn jaarsalaris en declaratie van reis- en verblijfkosten te voldoen. De Raad stemt dan 

de Staten Generaal geadviseerde ontwerp kent in zijn bijstellingen de nodige overeenkomst met die versie, 
zoals, bij voorbeeld, ten aanzien van de hierboven vermelde aanpassing van artikel 4 over de functievervul-
ling van de plaatselijke secretaris.
1991  Dit advies wordt 5 december 1664 gevraagd. NA, SG 3270, fo. 906v.
1992  NA, SG 3271, fo. 79v. Tekst van het reglement in BHIC, L&TK 343 (authentieke kopie van 1730); 
Collectie Santvoort  2, fo.34; Archief Huis Stapelen,  55. Een bij gebreke van nadere gegevens onduidelijke 
resolutie is die van 29 oktober 1665 - dus van negen maanden na de vaststelling van het reglement -, waarin 
het advies van de Raad van Brabant van 3 december 1664 over het concept-reglement (andermaal) aan de 
commissie-Meierij om bericht wordt doorgezonden. NA, SG 3272, fo. 634v. Omdat dat bericht uitblijft, 
mag worden aangenomen dat alsnog is ingezien dat deze zaak al maanden geleden is afgehandeld.
1993  BHIC, RRGD37, fo. 54r-56r. De kwestie betreft de bevoegdheid van de drossaard ten aanzien van 
het voeren van de voorschouw. In dit advies wordt, naar aannemelijk is per abuis, een bredere werking aan 
het reglement toegekend, namelijk niet alleen van toepassing op de baronie van Boxtel, maar ook op de 
heerlijkheid Liempde. 
1994  1688 wordt als aanvangsjaar genoemd in BHIC, RvBr. 788.2553, dagvaarding van 30 oktober 1691.
1995  De bevoegdhedenkwestie betreft de exclusiviteit bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten. 
Corstiaen, ook Christiaen van Vlierden, als raad en kastelein van de heer van Boxtel wonende op diens kas-
teel aldaar heeft zich de opsporing van jacht- en visserijdelicten toegeëigend (in welk verband hij ook in ge-
zelschap van een op zijn bevel gewapende vorster en van schepenen diverse huiszoekingen heeft verricht). 
Van Duijnen bestrijdt dat hij daartoe bevoegd is. De Raad dagvaart 30 oktober 1691 Van Vlierden. Deze 
procedure wordt hier niet verder beschreven. Zie daartoe BHIC, 19, RvBr. 788.2553.
1996  De verschillende onderdelen van dat reglement, bedoeld als regeling voor de toekomst, kunnen te-
vens als even zo vele gedetailleerde aspecten van deze bestuurscrisis worden beschouwd.  
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in met zijn verzoek, schepenen te dagvaarden.1997 Er volgt een intensieve procedure, die 
duurt tot eind 1692.1998 

De lede ogen van de baron 
Die procedure is nog maar net aangevangen als de heer van Boxtel, nog steeds Eugeen 
Maximiliaan van Horne, zich bezint op hoe dit tij alsnog te keren. Hij sondeert daar-
toe eerst bij advocaat S. Emons, die hem bij brief van 2 december 1691 informeert over 
oorsprong en oorzaak van het geschil dat Van Duijnen aanhangig heeft gemaakt. Blij-
kens dat bericht is Emons advocaat van de door de drossaard gedaagde partij. Bron van 
alle kwaad is volgens hem het reglement van 1665, waarop de drossaard zijn eisen en 
nieuwigheden baseert. Panacee is zijns inziens dan ook aanpassing ervan. Hij zet zijn 
woorden kracht bij door daartoe al een concept van 12 artikelen bij te voegen.1999 Zijn 
voorstel onderbouwt hij nog met een tweetal constateringen. De eerste is, dat het vige-
rende reglement destijds is voorgesteld door schepenen, borgemeesters, kerk- en arm-
meesters. Omdat de baanderheer daarbij niet is vermeld, hebben zij toen ten onrechte 
diens “hoogh gesagh” geüsurpeerd. Omdat de Staten Generaal  dat reglement hebben 
vastgesteld, raadt hij evenwel af om daarvan een punt te maken. Het beoogde doel kan 
zijns inziens ook worden bereikt door alleen te spreken over interpretatie en aanvulling 
ervan, “ende alsoo de gequetste jurisdictie van Sijne Excellentie te heelen”. Zijn tweede 
constatering is, dat het reglement destijds als provisioneel reglement is vastgesteld en zó 
zonder nadere voorziening is blijven gelden. Ook hierin ziet hij een belangrijke grond 
voor verandering, om zo de bodem onder de beweringen van de drossaard weg te slaan.  

Emons acht ten slotte aanpassing van het geldende reglement van groter belang dan 
voortzetting van het lopende proces. Immers, zo redeneert hij, als Van Horne weet te 
realiseren dat met instemming  van de regeerders het bijgevoegde concept door de Sta-
ten Generaal wordt bekrachtigd, is het manifest, dat de verzoekers met het nieuwe re-
glement instemmen en dus een beroep op het oorspronkelijke reglement, óók voor de 
drossaard, zinledig is geworden. In feite adviseert hij dus om met nieuw recht in een 
lopend proces te interveniëren. In feite adviseert de drossaard de pas af te snijden door 

1997  BHIC, 19. RvBr. 33, Oktober, fo. 13, ook 788.2553, brief van 18 november 1691 van de secretaris van 
Boxtel aan de bij de Raad van Brabant geaccrediteerde procureur Freijters met onder meer de vraag wel-
ke advocaat hij ter bijstand adviseert (waarbij de secretaris zelf de naam van advocaat Emons suggereert).
1998  BHIC, 19. RvBr. 681, ongefolieerd, 21 en 28 november, 12 december, 19 december 1691; 682, ongefo-
lieerd, 9 januari, 16 en 30 april, 21 mei, 11 juni, 18 en 25 juni, 2 juli, 16 en 30 juli, 3, 10 en 17 en 24 septem-
ber en 15 oktober. Aanvankelijk zijn naast schepenen ook de auditeurs van de rekeningen bij deze procedure 
betrokken. Als een van die auditeurs wordt Corstiaen van Vlierden, Van Duijnen opponent in de kwestie 
over jacht en visserijdelicten, genoemd. 
1999  BHIC, Huisarchief Stapelen,  56. Het oogt meer als gespeelde dan professionele bescheidenheid als 
hij daaraan toevoegt, dat dat concept slechts als model is bedoeld. De tekst van dit concept is integraal op-
genomen in 10.2.4.
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tijdens de wedstrijd de spelregels te wijzigen. Deze expliciete processtrategie geeft te 
denken - Emons is immer advocaat van de tegenpartij van de drossaard - , ook omdat 
de advocaat in de slotformule van zijn brief zijn voorstel slechts als “geringe gedachten” 
aanmerkt. Niettemin zal Van Horne zich door dit advies laten leiden.

Interventie van Van Horne
Van Horne zoekt het door Emons geadviseerde overleg met schepenen en andere regeer-
ders. Dat leidt inderdaad tot de gewenste overeenstemming. Sterker, ook nog tot een 
tournure, waarbij wordt voorgewend als zou Van Horne uitdrukkelijk door geërfden en 
inwoners zijn verzocht om te proberen de lopende conflicten in der minne bij te leggen 
en tot bewaring van eenheid en vrede onder drossaard en overige bestuurders een aantal 
maatregelen te treffen. Kortom, men schuwt een ietsje fraus historiae als leugentje om 
bestwil niet: de baron mag de eervolle rol als ingeroepen, boven de partijen staande mid-
dellaar vervullen. Als zodanig, zo betoogt hij nadien, heeft hij ook met drossaard, sche-
penen, borgemeesters, kerk- en armmeesters, alsmede geërfden en ingezetenen overlegd.

Aldus verzekerd van steun, bericht hij de Staten Generaal, dat het reglement uit 1665 
allengs op onderdelen achterhaald en op andere onduidelijk en onzeker is geworden, 
hetgeen recent tot onrust, onenigheid en zelfs een proces heeft geleid. Om dit alsnog in 
de kiem te smoren heeft hij op grond van het hem verleende gezag als baanderheer in 
volledige overeenstemming met  schepenen, regeerders en belangrijkste geërfden bij wij-
ze van interpretatie en aanvulling een nader reglement beraamd. De Staten zenden dit 
verzoek met ontwerp 21 mei 1692 naar de Raad van Brabant.2000  

Deze Raad gaat echter niet over een nacht ijs. De wijze waarop Van Horne in zijn ver-
zoek de ter plaatse bereikte overeenstemming formuleert (hij spreekt over een “ten over-
vloede” toegevoegde toestemming van schepenen) doet hem ongetwijfeld de stormbal 
van waakzaamheid hijsen. Zijn eerste stap is dan ook het concept-reglement om com-
mentaar voor te leggen aan respectievelijk drossaard en schepenen. Dat schept inderdaad 
meer duidelijkheid dan de tournure van Van Horne. De onderscheiden reacties maken 
de Raad duidelijk, dat er sprake is van een ernstige, ogenschijnlijk onverzoenbare twee-
spalt tussen schepenen en drossaard met aan diens kant de overige regeerders en de ge-
erfden en inwoners.2001 In zijn advies van 25 juli 1692 stelt hij de Staten Generaal hiervan 
op de hoogte. Verder bericht de Raad, dat het door de drossaard in oktober 1691 tegen 
schepenen over het-zelfde onderwerp begonnen proces intussen al ver is gevorderd. In 
plaats van nu een advies te overhaasten, acht de Raad het daarom beter om te wachten 

2000  NA, SG 3325, fo. 773r+v, en 7559 (rekest op datum van behandeling); afschrift in: BHIC, RvBr  340 
(met aanbiedingsbrief Staten Generaal aan Raad van Brabant d.d. 21 mei 1692, ontvangen 27 mei 1692).
2001  De reacties van drost respectievelijk schepenen bespreekt de Raad in zijn vergadering van 24 juli, 
waarna hij zijn advies formuleert, dat daags erna wordt vastgesteld en verzonden. BHIC, 19. RvBr. 34, juli, 
fo. 36 (24 juli 1692) en 37 (25 juli 1692).
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totdat in dat proces wederzijds van partijen “haere respective defensien” gehoord zullen 
zijn.2002 De Staten Generaal stemmen 28 juli 1692 hiermee in.2003 

Nadere interventie van Van Horne
Als het proces daarna blijft duren - de laatste geregistreerde proceshandeling dateert van 
15 oktober 16922004 -, de bestuurssfeer in de baronie er niet beter op wordt en de procedu-
rekosten alsmaar toenemen, komt Van Horne opnieuw tussenbeide. Uiteindelijk weet 
hij, na alle partijen te hebben gehoord, hen op één lijn te brengen. Inzet daarbij is het 
concept-reglement van Emons, dat in bijgestelde vorm door allen wordt geaccepteerd. 
29 December 1692 stelt Van Horne in zijn kasteel van Boxtel  het reglement “bij pro-
visie” vast en decreteert hij drossaard, secretaris, borgemeesters, kerk- en armmeesters, 
negenmannen en alle ingezetenen van de baronie het stipt na te komen. Om die reden 
ordonneert hij ook registratie ter secretarie.2005 Zijn streven naar rust, orde en vrede in 
de baronie is treffend samengevat in de slotbepaling van het reglement (artikel 14): alle 
regeerders en verdere functionarissen dienen “in alle liefde, beleefdthijdt ende eenigh-
hijdt” met elkaar om te gaan en elkaar met “behoorlijck respect aen jeder in sijn functie 
competerende”, dat is zonder laster en belediging te bejegenen. Op overtreding verbindt 
hij een boete van f 25.

Van Horne is ook nu rolvast: de aanhef van het reglement bevestigt zijn positie als be-
vlogen middelaar in de controverses tussen drossaard en schepenen. Er is wel een belang-
rijk verschil: beroept hij zich bij de Staten Generaal nog op een verzoek van schepenen 
èn voornaamste inwoners (waarmede hij zich feitelijk tegen de drossaard keert), in de 
aanhef van het reglement geldt dat verzoek alleen de laatsten. Aldus stelt hij zich dus nog 
nadrukkelijker boven de strijdende partijen. Die bijstelling mag overigens ongetwijfeld 
als een gebaar naar de drossaard worden gezien. 

Het reglement voorziet niet alleen in vaststelling van een aantal bestuurlijke zaken, 
maar ook in een regeling (artikelen 12 en 13) tot feitelijke beëindiging van alle proces-
sen en procedures. Alle proceskosten van  advocaten, procureurs en anderen die daarbij 
hebben geassisteerd zullen door het corpus van de baronie worden voldaan, anders ge-
zegd, al die kosten komen ten laste van de inwoners. Het proces bij de Raad van Brabant 
wordt zonder meer beëindigd (artikel 12). De specificaties van reis- en andere onkosten 
van drossaard en schepenen zullen eerst door twee externe arbiters worden onderzocht 
en vastgesteld, waarna uitbetaling ten laste van de gemeente zal plaatshebben (artikel 13). 

Drossaard, schepenen, en secretaris alsmede een viertal niet met een functie aangedui-
de personen ondertekenen, eveneens op 29 december, het reglement met de expliciete 

2002  Afschrift van dit advies in: BHIC, RvBr  340

2003  NA, SG 3326, fo. 100v; afschrift in BHIC, 19.RvBr, 340.
2004  BHIIC, RvBr. 682, ongefolieerd, 15 oktober 1692.
2005  SAdB, OSA 9190; de integrale tekst in 10.2.4.
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belofte het na te komen en niet te gedogen dat anderen het overtreden. Ook betuigen zij 
nadrukkelijk hun instemming met de beëindiging van alle processen en procedures.2006 

Een laatste aantekening geldt, dat het reglement door Van Horne “bij provisie” wordt 
vastgesteld. Daaraan zal zeker het besef ten grondslag hebben gelegen, dat het ‘eigenlijk’ 
nog door de hoge overheid zou moeten worden vastgesteld. Een verzoek daartoe is ech-
ter nimmer uitgegaan. 

9.2.5 Breugel, 1660, 1668 en 1671      

Korte karakteristiek 
Het statendorp Breugel, gelegen in het kwartier van Peelland, vormt met Son één ding-
bank van zeven schepenen. Voor Breugel hebben daarin drie schepenen zitting.2007 Het 
dorp is ingedeeld in vijf hoeken: Breugels Oerle, het Eijnde, de Hooghstrate, het Cas-
ken en de Strate.2008

Eind 1651 telt het volgens een opgave van de ingezetenen zelf slechts 70 huizen, waar-
van een derde wordt bewoond door mensen die van aalmoezen of de armentafel leven. 
Het aantal huizen bedroeg volgens hen voorheen 300.2009 Van dat aantal huizen zijn er 4 
april 1651 in het centrum van het dorp nog zes in de as gelegd.2010 Volgens een registratie 
van 1657 bedraagt het aantal huizen echter 1532011. In 1660 zou Breugel 56 gezinshoofden 

2006  Dit geldt overigens niet voor alle procedures tussen drossaard en schepenen. Zo loopt er nog een 
door de drossaard tegen de schepenen en secretaris aangespannen procedure over de door hen betrachte 
zorgvuldigheid en integriteit bij het formeren van de kohieren van het gemaal over de jaren 1688 tot en met 
1690. Deze procedure vangt 26 april 1692 aan bij de Raad van State, die na een vooronderzoek 29 december 
1692 de drossaard een mandement crimineel tegen de schepenen en secretaris verleent (let wel: op dezelfde 
dag als drossaard, schepenen en secretaris zich conformeren aan het aanvullende reglement van Van Horne. 
Deze procedure loopt in ieder geval door tot in 1693. NA, RvSt. 116, ongefolieerd r+v, 26 april 1692, 117, 
ongefolieerd r-v, 29 december 1692, 118, ongefolieerd r-v, 2 januari 1693, ongefolieerd r-v, 29 oktober 1693, 
ongefolieerd r-v, 3 november 1693. 
2007  Tegenwoordige Staat (1740), 12, 109; . Vriens, ‘Lijst van plaatsen met institutionele gegevens’, 273; 
Mikkers, Inventaris van het gemeente-archief Son en Breugel 1358-1811, Inleiding 9-11; ‘Hutten, De regering 
van Breugel’, 60-64; Coenen, Son en Breugel, 201-209. Zie ook: Hutten, ‘Bestuurders en Eden anno 1700’, 
77-80. 
2008  Artikel 2 van Breugel 1671 (zie hierna). 
2009  NA, RvSt. 70, fo. 247r-v d.d. 15 december 1651; Coenen, Son en Breugel, 97 en 174 vermeldt voor 
omstreeks 1648 “slechts 80 huizen”. Omtrent het aantal van 300 huizen veronderstelt hij, dat dit vermoede-
lijk Son en Breugel tezamen betreft. 
2010  BHIC, RvBr 788/1102, nr. 20, notariële verklaring van een tweetal inwoners van Son d.d. 14 april 
1651. De getroffen huizen zijn een woonhuis met brouwerij, schuur en schop, drie woonhuizen met schu-
ren, stalling en brouwerij, een woonhuis met stalling en een woonhuis. In dezelfde akte verklaren ook twee 
getroffenen dat zij hierdoor niet alleen hun woningen met volledige inventaris, maar ook hun vee hebben 
verloren en dat zij bovendien niet meer in staat zijn om hun landerijen te bebouwen, terwijl verhuur daar-
van door de zware daarop liggende lasten (“dorpscommer ende renthiergelt”) niet mogelijk is. 
2011  ‘Accurate staat van de gantsche Meijerije’, 481. Tezamen met het aantal in Son (141 huizen) wordt het 
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hebben geteld en het aantal inwoners van beide dorpen tussen de 600 en 800 hebben 
bedragen.2012

De pijn van schulden
De financiële situatie van Breugel is na 1648 ronduit precair. Als erfenis uit de voor-
afgaande periode is er een omvangrijke schuld, in 1651 getotaliseerd op f 44.000, in 
1660 op f 45.000.2013 Alleen al de rente kan nauwelijks nog uit de dorpsinkomsten 
worden betaald. Er moeten nieuwe leningen worden gesloten om de rente over oude 
te kunnen betalen. Bij gebreke van  gemeenschappelijke grond is afbetaling uit ver-
koop van delen niet mogelijk. Uiteindelijk komt het tot een “smaeldeling” waarbij de 
schuld over alle grondeigenaren afzonderlijk wordt verdeeld. Men verwacht zo deze 
binnen vijf jaar te kunnen delgen, iets wat in dat tijdsbestek niet zal lukken. Deze 
schuldsituatie vormt de voornaamste voedingsbodem voor drie opeenvolgende regle-
menten.2014

Pogingen tot schulddelging
15 ecember 1650 leggen de Staten Generaal in een uitvoerige resolutie de grondslag voor 
een beoogde oplossing van de schuldenproblematiek. Dit geschiedt naar aanleiding van 
een indringend initiatief van de regeerders en meest gegoede inwoners. Details daarge-

eerder genoemde aantal van 300 benaderd, zodat het door de inwoners van Breugel zelf voor hun dorp ge-
noemde aantal van 70 aan de te geringe kant kan worden genoemd, alhoewel een verschil in perspectief van 
beide tellingen niet bij voorbaat behoeft te worden uitgesloten..
2012  Coenen, Son en Breugel, 98. Hij ontleent dit aantal aan de ondertekening door de inwoners van een 
verzoekschrift aan de Raad van State om de vaststelling van een reglement (zie hierna). RHCe, GB Son, 
671. In werkelijkheid gaat het om 55 ondertekenaars. Het is echter aannemelijk dat dit stuk alleen is onder-
schreven door personen, die door hun draagkracht in de plaatselijke belastingen worden aangeslagen, dus 
niet door de armen. Ook is niet duidelijk of alle dienaangaande ingezetenen dit verzoek hebben onderte-
kend. Daarnaast behoeven de ondertekenaars niet per definitie allen gezinshoofd te zijn. Zij presenteren 
zich enkel in de hoedanigheid van “geerffdens ende ingelanden”. Het stuk zelf geeft daarover in ieder geval 
geen uitsluitsel. Verder blijken onder de ondertekenaars ook buitengeërfden te zitten, personen dus die wel 
gegoed, maar niet woonachtig in Breugel zijn. Het aantal van de 56 door Coenen genoemde gezinshoofden, 
dat in werkelijkheid een aantal van 55 is, heeft dus voor de duiding van de omvang van het aantal gezins-
hoofden in Breugel geen betekenis. Voor Son en Breugel tezamen schat Coenen het totaal aantal inwoners 
tussen de 600 en 700.     
2013  1651: NA, RvSt 70, fo. 247r-v, d.d. 15 december 1651 (dit bedrag is onderdeel van een rekest van de 
“arme, schamele, desolate ingesetenen van ’t dorpken Breugel” waarin de deplorabele staat van het dorp en 
de oorzaken ervan worden geschetst ter inleiding van een verzoek om remissie). 1660: rekest tot vaststelling 
van het (eerste) reglement van ingezetenen en ingelanden aan de Raad van State, juni 1660, in Van Emstede, 
‘Dorpsreglementen van Breugel en Zon (1660-1671)’, DR 2. 
2014  Coenen, Son en Breugel, 193. Zijn conclusie, dat deze reglementen alle van hogerhand worden opge-
legd is te ongenuanceerd. Onjuist is zijn opvatting, dat sedert 1648 voor het bestuur van de dorpen ‘dorps-
reglementen’ vereist zijn. Coenen, Son en Breugel, 173. Zie over beide aspecten nader Hoofdstuk 4, vooral 
4.3 en 4.11.
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laten, zijn de belangrijkste elementen van dit besluit dat de afbetaling van de uitstaande 
leningen naar rato van hun gegoedheid over de inwoners wordt omgeslagen en de ver-
antwoording van ontvangsten en uitgaven in de borgemeestersrekeningen geschiedt. Bij 
het afhoren en sluiten van die rekeningen zijn steeds twee vertegenwoordigers van de 
meest gegoeden in en buiten Breugel aanwezig ter controle van een juist gebruik van de 
gemeentegelden, vooral op het punt van nodeloze kosten aan gelagen, vacaties en der-
gelijke “vuijlicheijden” , zoals in het verleden “grouwelick” is geschied en mede tot de 
schuldenlast heeft bijgedragen. Ten slotte wordt een voorlopig verbod op verdere lenin-
gen uitgevaardigd. 

Deze voorwaarden komen overigens niet uit de koker van de Staten Generaal, maar 
zijn bij het verzoek om het octrooi door de aanvragers zelf geformuleerd. De Staten ne-
men deze derhalve onverkort over.2015 

Notaris en practizijn Cornelis van Breugel heeft, daartoe gemachtigd door regeerders 
en de meest gegoede inwoners van Breugel, tot het verkrijgen van deze regeling de no-
dige werkzaamheden verricht.2016 Ook blijft hij betrokken bij de eerste werkzaamheden 
ter uitvoering, zoals het formuleren van de repartitie. Die uitvoering karakteriseert hij 
zelf als het formeren van een reglement om jaarlijks de particuliere lasten tegen de min-
ste kosten en nadeel te kunnen betalen.2017  De term reglement is voor deze voorziening 
echter geen gemeengoed geworden.2018 Een van de aspecten van zijn werkzaamheden is, 
naast besprekingen ter plaatse, regelmatig overleg met de buitengeërfden.2019 

24 Januari 1652 leveren speciaal daartoe benoemde zetters hun zetcedule ten behoe-

2015  NA, SG 3256, fo. 632r. In deze resolutie wordt slechts in algemene zin aan de voorgestelde voorwaar-
den gerefereerd. Kopie van de uitgegeven resolutie in BHIC, RvBr 788/1102, nr. 16. In deze kopie worden de 
voorwaarden nominatim opgesomd. Zie over dit octrooi ook Coenen, Son en Breugel, 193.
2016  Het gegeven van deze machtiging is gebaseerd op een mededeling van Van Breugel zelf; in 1656 laat 
hij bij de griffie van de Staten Generaal het origineel van deze procuratie opvragen, maar deze blijkt onvind-
baar. BHIC, RvBr 788/1102, nr. 14). Naar eigen zeggen woont hij te Oerle. Op 4 april 1651 is hij als notaris 
te Zeelst toegelaten door de Raad van Brabant. J.A. ten Cate, De Notariële archieven in Noord-Brabant, 301.
2017  BHIC, RvBr 788/1102, nrs. 2 en 8. Er ontstaan in 1653 problemen over de uitbetaling van zijn de-
claratie. Van Breugel brengt de betalingsweigering van schepenen - zij betwisten de formele grondslag er-
van - voor de Raad van Brabant. Het uiteindelijke vonnis van deze Raad is door de bank genomen gunstig 
voor Van Breugel. BHIC, RvBr 788/1102; 829, vonnisnrs. 7504 d.d. 22 april 1654 en 7647 d.d. 9 maart 1660.
2018  Het gebruik van de kwalificatie ‘reglement’ voor de regeling van de Staten Generaal blijft beperkt 
tot Van Breugel zelf. 
2019  BHIC, RvBr 788/1102, nr. 4 (onkostenspecificatie van Van Breugel). Als zodanig worden in 1650 
– 1653 genoemd: de abdis van het stift Hooijdonk te Helmond, te ’s-Hertogenbosch,  jonker Guilay 
d’Absolons en diens schoonzoon jonker Dominicus van den Leemputte (zie over hen in hun familierela-
tie RHCe, GB Breugel 858), Johan Naegelmaekers en “sinjeur” Jan van Blootenburch, alsmede (in verband 
met diens beheer van de goederen van het stift Hooijdonk) te Sint Oedenrode Isaaq Battum, rentmeester 
der geestelijke goederen in Kempenland. Het goederenbezit van Hooijdonk beslaat een zesde deel van alle 
landerijen in Breugel. NA, RvSt 71, fo. 231v d.d. 27 juni 1652. 
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ve van de repartitie in.2020  In april 1656 krijgt deze echter pas haar definitieve beslag.2021 
Deze smaldeling - de verdeling van de te betalen lasten over de ingezetenen - legt de be-
trokken inwoners, vooral de geërfden een extra (relatief zware) last op. Die gaat zo ver, 
dat de inkomsten uit onroerend goed voor een groot deel, soms zelfs geheel aan de be-
taling van die extra belasting opgaan. Ook zijn vele landerijen daardoor onverkoopbaar. 
Het is voor hen daarom zuur om te moeten constateren, dat door het plaatselijke be-
stuur allengs de door de Staten Generaal opgelegde voorwaarden worden genegeerd.2022

Om dat tij weer te keren wenden zij zich begin 1656 tot de Raad van State. Na een korte 
uiteenzetting over de totstandkoming van het octrooi van 1650 en de daarbij opgelegde 
uitvoeringsmaatregelen brengen zij  naar voren, dat die voorwaarden in de eerste jaren 
goed hebben gewerkt. Er is met aller instemming een repartitie gemaakt. Ook zijn er 
inmiddels enkele rekeningen met de vereiste inspraak gesloten, waarbij een aantal pos-
ten ook voor de toekomst is geschrapt. Inmiddels vaart de schout echter een andere 
koers. Hij heeft getracht om de afdoening van borgemeestersrekeningen te monopolise-
ren door deze alleen voor hem en de schepenen af te doen, terwijl daarin weer nodeloze 
onkosten zijn opgenomen. In reactie op hun protesten heeft de schout hen slechts met 
dreigementen bejegend. Ook de interventie van de rentmeester der geestelijke goederen, 
die zij te hulp hebben geroepen, heeft niet mogen baten. 

Hun verzoek is dan ook om de plaatselijk vastgestelde smaldeling goed te keuren en de 
regeerders te verplichten  om de rekeningen alleen af te horen en te sluiten ten overstaan 
van de ingezetenen van Breugel, rentmeester der geestelijke goederen en twee van de te 
’s-Hertogenbosch wonende geërfden.

De Raad benoemt daarop een van zijn leden tot rapporteur. Deze spreekt over de situ-
atie ook met de rentmeester zelf. Zijn conclusie onderschrijft volledig beide verzoeken, 
waarna de Raad 10 mei 1656 de smaldeling goedkeurt en de procedure over het afhoren 
van de rekeningen bevestigt.2023

2020  RHCe, GB Breugel 840.
2021  J. Coenen, Son en Breugel, 193, noemt enkel het jaartal 1656. Nadere duiding op maand in RHCe, 
GB Breugel 841.
2022  In 1651 en daarna worden herhaalde pogingen gedaan om bij de Raad van State verlichting van schul-
den en lasten te verkrijgen. Deze pogingen worden hier verder niet beschreven. Zie: NA, RvSt. 70, fo. 117r 
d.d. 6 september 1651, fo. 247r-v d.d. 15 december 1651, 71, fo. 117v-1183 d.d. 13 april 1652, fo. 231v d.d, 27 
juni 1652, 75, fo. 202v-203r d.d. 27 april 1655, 119r-v d.d. 20 augustus 1655,76, fo. 138r-v d.d. 7 maart 1656, 
77, fo. 76r-v d.d. 31 januari 1657, fo. 131v-132r d.d. 18 augustus 1657. Coenen, Gegeven Sint-Barbaradag 1300, 
160, duidt de financiële situatie in Breugel in deze periode als failliet aan. Deze kwalificatie wordt niet door  
bronnen ondersteund.
2023  NA, RvSt 76, fo. 300r-301r. Ten aanzien van de smaldeling geeft de Raad nog gelegenheid om binnen 
zes weken daartegen bezwaar te maken. Na afloop daarvan geldt die smaldeling als vastgesteld.
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De Raad heeft dan wel de formele teugels weer aangetrokken, maar, aangewakkerd door 
de hoge lasten die de geërfden moeten betalen, woekert het wantrouwen jegens het be-
stuur als een veenbrand. Eind 1659 dient zich een nieuwe beweging voor een aanvul-
lende voorziening aan, namelijk een reglement “op het beleijt (…) int opbeuren van de 
lasten”. Het concept daartoe is rond de jaarwisseling 1659/1660 gereed. 

Het is aannemelijk, dat deze ontwikkeling op zijn minst mede zijn inspiratie vindt in 
de vrijwel gelijktijdige wording van een reglement voor Sint Oedenrode.2024 De brug tus-
sen beide ontwikkelingen is vooral door de in ’s-Hertogenbosch wonende buitengeërf-
den in beide plaatsen gevormd.

8 Januari 1660 wordt in Breugel door middel van een plaatselijk akkoord onder 55 
grondeigenaren over een reglement overeenstemming bereikt. Onder de ondertekenaars 
bevinden zich de zittende borgemeesters en kerkmeesters. Veelzeggend is, dat de eerste 
ondertekenaars buitengeërfden zijn, vooral personen uit ’s-Hertogenbosch. Het feit, dat 
zij als eerste tekenen zal niet zo zeer louter een gebaar van reverentie jegens hen zijn. Het 
wijst er meer op, dat zij een hoofdrol spelen, zo niet het initiatief tot deze actie hebben 
ondernomen. Opvallend is de afwezigheid van schepenen. Opmerkelijk, is, dat men na 
alle voortvarendheid nog tot begin juni wacht met het naar buiten brengen van het re-
glement. De redenen daartoe zijn onbekend.2025  

Wanneer het dan zover is, gaat het echter snel. Begin juni vertrekt een deputatie van 
de arme, geruïneerde inwoners (zoals zij zichzelf aanduidt) naar Den Haag. Haar eerste 
bezoek geldt de Staten Generaal, waar zij kwijtschelding van achterstallige schulden en 
tenminste halvering van de beden bepleit. De Staten houden 8 juni 1660 het verzoek aan 
door het om advies door te zenden naar de Raad van State.2026

Drie dagen later, 11 juni, verneemt de Raad van State dat vooral oorlog, belastingen, 
brand en “quaede  regeringe” in Breugel een grote schuldenlast hebben doen ontstaan. 

2027 Verder bericht de deputatie, dat deze schuldenlast inmiddels over de particuliere goe-

2024  Dit wordt, mede aan de hand van een inhoudelijke vergelijking tussen de reglementen voor Sint Oe-
denrode respectievelijk Breugel bevestigd. Zie 8.4, in het bijzonder 8.4.5.
2025   Op ‘Haags niveau’ is er in deze periode nog wel het een en ander aan de hand. Het kan dus zijn dat 
men daarvan eerst het resultaat wil afwachten. De regering van Breugel vraagt met het oog op de financi-
ele situatie de Raad van State om uitstel van de betaling van zekere schulden. NA, RvSt 81, fo. 118v, d.d. 6 
februari en fo. 165-166r, d.d. 27 februari 1660. Ook wijst de Raad van Brabant in de zaak Van Breugel ver-
sus de regeerders van Breugel 16 maart 1660 vonnis (zie hiervoor). Een andere verklaring voor het wachten 
zou kunnen zijn dat men, omdat daarbij óók Bossche buitengeërfden betrokken zijn, eerst de ontwikkelin-
gen rond het reglement van Sint Oedenrode wil aanzien. Een gang naar Den Haag kost nu eenmaal geld.  
2026  NA, SG 3266, fo. 323, fo. 8 juni 1660; de gedeputeerden van Holland en West-Friesland verzoeken 
om een kopie van dit verzoek. In het resolutieregister van de Raad van State is overigens een vervolg hierop 
niet aangetroffen. 
2027  De oorlogsomstandigheden gaan terug op de tachtigjarige oorlog, de belastingen (“versettinge”) op 
de als zwaar ervaren omslagen dienaangaande over de inwoners, vooral de geërfden; met de brand wordt 
ongetwijfeld gerefereerd aan de  brand op 4 april 1651 (zie hiervoor). Een besmettelijke ziekte, die Breugel 
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deren en landerijen van de ingezetenen is omgeslagen. Waar het echter, om deze repar-
titie kans van slagen te geven, nog aan schort is dat het bestuur met een goed en vast 
reglement wordt “besneden”. Ook stelt zij voor om een boete op overtreding te bepa-
len. De Raad zendt dit verzoek om advies door aan de raad en rentmeester-generaal.2028 
Diens advies wordt al 16 juni bij de Raad geagendeerd, die het om intern onderzoek 
doorgeleidt naar een lid uit zijn midden en de tresorier-generaal.2029 

Hun advies is het reglement onder drie nadrukkelijke bedingen goed te keuren. Die 
betreffen: 1. het bepalen van een boete van 50 gulden bij overtreding ten behoeve van 
de Domeinen, 2. indien vroenten worden verkocht, dan dient de rekening daarvan naar 
oude gewoonte te worden gedaan, 3. registratie van het reglement ter Leen- en Tolkamer. 
De tweede aanvulling verbaast, omdat Breugel juist niet - dit was immers de aanleiding 
van de repartitie - over gemene gronden beschikt. Een vergelijkbare bepaling is als ar-
tikel 18 opgenomen in het kort tevoren, te weten 18 maart 1660, vastgestelde reglement 
van Sint Oedenrode, zodat het aannemelijk is dat beide adviseurs van de Raad van State 
zich meer door tekstvergelijking dan door kennis van de plaatselijke situatie hebben la-
ten leiden. Hoe dan ook, de Raad stemt in met dit interne advies en stelt het reglement 
op 24 juni 1660 vast.2030 

De repartitie drukt door zijn omvang nog jarenlang zwaar op de geërfden. De hoop, een 
en ander binnen vijf jaar af te ronden, is meer dan ijdel gebleken. Overeenkomstig ar-
tikel 6 van het reglement van 1660 wordt 29 oktober 1663 een derde, de in ’s-Hertogen-
bosch wonende notaris Joachim van Grinsven als “rentmeester over de renthiergelden 
gerepartieert over de particuiere geerffdens” aangetrokken.2031 Onaangename verplich-
tingen lokken weigeraars uit, zo ook te Breugel. Geërfden en ingelanden doen hierover 
hun beklag bij de Raad van State, die hierop 1 maart 1664 de commissie die voor de in-
spectie van de forten langs de Maas en de verpachting van de gemene middelen naar 

in 1656 teistert wordt daarentegen niet als oorzaak vermeld. De verklaring hiervoor kan zijn, dat de Raad 
van State al eerder een daarop gebaseerd verzoek om remissie van de hand heeft gewezen. NA, RvSt 78, fo. 
131v-132r, d.d. 18 augustus 1657. Het rekest met het concept-reglement en de eerste beslissing terzake van de 
Raad van State ook in: BHIC, RRGD 61, fo. 185r-192r.
2028  NA, RvSt. 81, fo. 381.
2029  NA,  RvSt. 81, fo. 393v.
2030  NA,  RvSt. 81, fo. 408. De tekst van het rekest in RHCe, GB Breugel 670 en op basis hiervan (teza-
men met het rekest, de apostille en het vaststellingsbesluit van de Raad van State); in druk uitgegeven door 
Van Emstede, ‘Dorpsreglementen van Breugel en Zon’, DR 2-9 (de hierin vermelde reglementen hebben 
overigens uitsluitend betrekking op Breugel). De integrale tekst is opgenomen in 10.2.5.
2031  RHCe, GB 841. Deze opdracht wordt verleend door de beide borgemeesters en één schepen op basis 
van een instructie, die bestaat uit 10 gedetailleerde artikelen. Deze instructie wordt met een kleine aanpas-
sing op 6 december 1667 met een jaar verlengd. Volgens Ten Cate, De notariële archieven in Noord-Brabant, 
304 resideerde Van Grinsven in 1666 te Vught. Zie voor artikel 6: 10.2.5.
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de Meierij zal vertrekken opdraagt deze kwestie te onderzoeken.2032 Die stelt het gelijk 
van de klagers vast, waarna de Raad 18 april verlof geeft om de weigeraars tot betaling te 
dwingen.2033 De maatregel schijnt te helpen, de periode erna tot medio 1667 behoeft de 
steun van de Raad niet meer te worden ingeroepen.

Een tweede reglement - 1668

De nood blijft echter hoog. De regeerders van Breugel blijven Haagse aandacht voor 
de financiële problemen vragen. Een ijzer dat zij in het vuur gooien is een poging om 
kwijtschelding van de helft van de jaarlijkse verponding te krijgen om met het kwijt-
gescholden deel achterstallige schulden en renten te betalen. In opdracht van de Raad 
van State van 21 april 1667 oriënteert zijn commissie naar de verpachting van de tien-
den zich 30 juni 1667 op de situatie. Zij spreekt verschillende rentmeesters, die het 
eens zijn: Breugel is zo zwaar belast door de betaling van rentegelden als anderszins, 
dat het dorp steeds verder vervalt, door het ontbreken van vroenten kan er niets wor-
den verkocht, de borgemeesters zitten vanwege onbetaalde dorpsschulden in gijzeling 
in de gevangenpoort te’s-Hertogenbosch, vele inwoners zijn inmiddels vertrokken, 
maar kunnen hun huizen en landerijen door de zware lasten die er op drukken niet 
verkopen. Zij adviseert haar opdrachtgever om Breugel enige lastenverlichting toe te 
staan. Men wint dus wel de sympathie van de commissie, maar het verhoopte soelaas 
van de Raad van State blijft uit.2034 

Eind oktober wagen de regeerders, nu tezamen met de ingezetenen, een nieuwe kans en 
herhalen zij hun verzoek tot gedeeltelijke kwijtschelding van de verponding. Dat ver-
zoek maakt duidelijk, dat de druk van buitenaf, vooral van de kant van de ontvanger van 
de verpondingen, alsmaar groter wordt. Het dorp zucht onder gerechtelijke schuldvor-
deringen en gijzeling. Ook zijn er de nodige onderlinge spanningen in het dorp, komen 
de verschillende bestuurders onvoldoende hun verplichtingen na en weigeren ingezete-
nen hun lasten te betalen. Dit alles wordt toegelicht in een groot aantal bij het verzoek-
schrift gevoegde bijlagen.2035 Hierop beslist de Raad van State 31 oktober 1667, dat zijn 
periodieke commissie naar de verpachting van de tienden in de Meierij de klachten zal 

2032  NA, RvSt 85 I, fo. 139v. De repartitie is afgesproken op basis van een noodgedwongen vrijwillige 
solidariteit, dat wil zeggen vrijwillig met een afgedwongen (het kan niet anders) aspect. Tot de solidariteit 
behoort ook de afspraak, dat de gemeente gevrijwaard wordt van betaling. Weigeraars schenden die solida-
riteit, wat verklaart waarom dit verzoek van de (betalende) geërfden afkomstig is. 
2033  NA, RvSt 1622, verbaal 1664, fo. 37v.; 85 I, fo. 221r.
2034  NA, RvSt 88, fo. 165v; 1280, verbaal 1667, fo. 15r. De jaarlijkse verponding bedraagt f 1002.
2035  De spanningen in het dorp zijn bij wijze van voorbeeld ontleend aan het nadien 1 september 1668 
vastgestelde reglement (in de veronderstelling dat wat daarin wordt voorzien reageert op de feitelijke situ-
atie). De aanwezigheid van de bijlagen wordt vermeld in de desbetreffende besluiten van de Raad, maar zijn 
niet aangetroffen.
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onderzoeken. Hij komt het dorp Breugel wel tegemoet door genoemde ontvanger op 
te dragen gedurende dat onderzoek zijn incasso aan te houden.2036 Omdat die commis-
sie pas in het voorjaar haar rondgang door de Meierij maakt, betekent dit in ieder geval 
enige rust voor het dorp.

Deze commissie komt feitelijk tot dezelfde conclusie als het jaar daarvoor: de schul-
dendruk op de gemeente is nog steeds zeer zwaar, de gevolgen desastreus.2037 Zij ver-
wacht een volledige teloorgang van het dorp en een nog groter verloop van de inwoners. 
De commissie adviseert echter niet tot een (incidentele) verlichting van de financiële 
druk, maar tot een extra inspanning voor een (structurele) oplossing in de vorm van 
“goede reglementen ende ordres” om voor de toekomst verder onheil te voorkomen.2038 
Het staat er niet met zoveel woorden, maar uit de tekst van het latere reglement is af te 
leiden dat zij ook nogal wat onregelmatigheden in het dorpsbestuur heeft geconstateerd 
en deze mede als oorzaak van al wat gaande is ziet. Hierin ligt dan ook de aanleiding 
voor haar procedurele oplossing: onregelmatigheden mogen niet worden beloond met 
een korting op de schulden.

De Raad besluit 19 juli dit advies nader te laten uitwerken door het daartoe in handen 
te stellen van twee van zijn leden en de thesaurier-generaal. Hun opdracht is meer con-
creet te adviseren over  maatregelen om Breugel behulpzaam te zijn en in het bijzonder 
om voor de toekomst een reglement te ontwerpen. Verder wordt de ontvanger van de 
verpondingen opnieuw geboden om de executie van zijn vorderingen vooralsnog aan te 
houden.2039

1 September 1668 kan de Raad het advies met concept-reglement van deze ad hoc com-
missie bespreken. Dat advies is op basis van de door haar bestudeerde stukken in de 
vorm gegoten van een ontwerp-reglement, waarin al haar aanbevelingen zijn opgeno-
men. Die draaien om de volgende thema’s: voorzieningen ten aanzien van het functione-
ren van de dorpsregering in diverse aspecten, het vaststellen van wedden en tarieven voor 
verschillende verrichtingen, een nieuwe grondslag voor de omslag ten behoeve van de 
betaling van nog uitstaande schulden en stringente voorschriften voor de borgemeesters 
en de inrichting van hun werkzaamheden. Op één punt wil het advies Breugel nadruk-
kelijk tegemoet komen. Ten aanzien van de achterstallige betaling van de verponding en 
de beden stelt het een gedeeltelijke kwijtschelding voor.  

De Raad neemt deze aanbevelingen over en stelt het voorgestelde reglement die dag 

2036  NA, RvSt 88, fo. 236r.
2037  Uit de resolutie van de Raad van State van 1 september 1668 (zie hierna) blijkt, dat die schuldendruk 
alle financiële aspecten raakt: verpondingen, beden, geldleningen en vervallen renten, kwartiersgelden en 
verdere dorpslasten. 
2038  NA, RvSt 1280, verbaal 1668, fo. 59r-v.
2039  NA, RvSt 89 II, ongef.
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onverkort vast. Wel bepaalt hij, dat voor de kwijtschelding ook nog de Saten Generaal 
hun fiat moeten geven. 

Het aldus vastgestelde reglement is anders dan reeds eerder voor andere plaatsen vast-
gestelde reglementen een nogal specifieke regeling voor de bijzondere omstandigheden 
in Breugel. Als zodanig kan het als op de situatie toegesneden maatwerk worden be-
schouwd.2040 

Het is niet bekend of de commissie ad hoc op basis van het beschikbare dossier alleen 
een bureau-onderzoek heeft ingesteld of ook nog betrokkenen heeft gehoord. Uit het 
feit dat men in Breugel na de vaststelling snel handelt, mag worden afgeleid, dat men 
opgelucht is en de winst snel wil incasseren. 

Al 19 september 1668 geven de schepenen en overige regeerders medeschepen Martijn 
de Pomplemont opdracht om het fiat op de kwijtschelding ook bij de Staten Generaal 
te verwerven.2041 26 September dient hij het  dienaangaande verzoekschrift bij de Staten 
Generaal in, waarna hij weer naar huis reist. Na twee maanden vruchteloos wachten op 
antwoord keert hij 26 november terug naar Den Haag, waar hem een wekenlang inten-
sief lobbywerk wacht. Al met al is het aan zijn persoonlijke inzet te danken, dat Breugel 
3 januari 1669 ook daadwerkelijk de noodzakelijke toestemming  van de Staten Gene-
raal krijgt.2042

2040  NA, RvSt 89 II, fo. 95r-99v, waarin ook de tekst van het reglement. De tekst van het reglement (in 
tweevoud) ook in RHCe, GB Breugel 671. Op basis van deze tekst is het reglement ook in tweevoud in druk 
uitgegeven door Van Emstede, in Varia Peellandiae historiae, ex fontibus, deel Breugel en Son, DR 10-31. In 
het tweede exemplaar worden 14 artikelen onderscheiden. Het eerste exemplaar bevat geen artikelnumme-
ring. Opmerkelijk is dat Van Emstede het in een 30-tal artikelen onderverdeelt. Op basis van deze publica-
tie heeft H. Hutten een samenvatting van dit reglement gepubliceerd: ‘De regering van Beugel’, 62-63. Zie 
voor de integrale tekst van het reglement 10.2.5.
2041  RHCe, GB Breugel 733 (de procuratie is onderdeel van de onkostendeclaratie van De Pomplemont, 
opgenomen onder de bijlagen bij de borgemeestersrekening 1669). De opdracht aan De Pomplemont be-
helst ook twee andere zaken, te weten een kwestie betreffende de tafel van de Heilige Geest bij de Raad van 
Brabant en een betreffende de kerk bij de Raad van State. 
2042  RHCe, GB Breugel 733 (onkostendeclaratie van De Pomplemont onder bijlagen bij de borgemees-
tersrekening 1669).
Daags na aankomst in Den Haag spreekt hij met de procureur die aldaar de zaken voor Breugel  behartigt. 
Een dag later gaat hij naar Johan de Witt, raadspensionaris van Holland, bij wie hij pleit voor een spoedige 
behandeling van het verzoekschrift. Ook de dagen daarop zoekt hij De Witt op, totdat deze hem 4 decem-
ber  toezegt aandacht aan de zaak te geven. Na de zitting van de Staten die dag verwijst De Witt hem door 
naar de secretaris. Die deelt hem mede, dat het rekest al op 19 oktober daarvoor is besproken en dat de ge-
deputeerden van de Staten van Holland over het verzoek eerst ruggenspraak met de Staten van Holland 
wensen te houden en hun fiat willen hebben. De Pomplemont verplaatst daarop zijn lobby direct naar die 
Staten. Vanaf 7 december is hij bijna dagelijks onderweg, waarbij hij bij verschillende leden een en ander-
maal de Breugelse zaak bepleit. Ook benadert hij hen allen schriftelijk. Zo vergaat de tijd tot 20 december. 
Uiteindelijk geven de Staten het groene licht aan hun gedeputeerden ter Generaliteit, waarna De Pomple-
mont zijn lobbyactiviteiten weer op leden van dit college richt. Dan treedt nieuwe stagnatie op, omdat de 
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Een derde reglement - 1671

17 Februari 1671 stelt de Raad van State het derde reglement in successie voor Breu-
gel vast.2043 Dit besluit is in het desbetreffende resolutieregister als het ware een don-
derslag bij heldere hemel. Ter voorbereiding van het  reglement zijn in dat register, 
anders dan gebruikelijk, geen andere besluiten van de Raad vermeld. Die voorberei-
ding is daarom alleen op hoofdlijnen uit de overwegingen van het vaststellingsbesluit 
te herleiden. 

Die maken in ieder geval duidelijk, dat het om een plaatselijk initiatief gaat. Het ver-
zoek om vaststelling suggereert eenstemmigheid tussen de regeerders en “de gemeente” 

stukken ter griffie niet meer kunnen worden teruggevonden. 
 Ook krijgt hij dan te maken met andere, meer formele pech. Juist in deze dagen, 24 december, ordonneren 
de Staten Generaal in een vergelijkbaar verzoek om remissie van de schepenen en regeerders van Beers en 
Linden in het Land van Cuijk. Voor hen had de Raad van State al ingestemd met de verzochte remissie met 
dien verstande dat hij daaraan ook het fiat van de Staten Generaal verbond. Deze procedure wordt echter 
door de Staten Generaal geblokkeerd. De verzoekers, zo stellen de Staten, hadden zich direct tot de Staten 
moeten  wenden, die dan daarop zelf het advies van de Raad van State inwinnen. De Raad wordt dan ook 
verzocht om voortaan geen prealabele remissies, namelijk onder voorbehoud van het fiat van de Staten Ge-
neraal, meer te verlenen en de verzoekers rechtstreeks door te verwijzen naar de Staten zelf. 27 December 
1668 raden de Staten De Pomplement inderdaad tegen deze achtergrond aan om een aanvullend rekest in te 
dienen. In dat rekest wordt de verzochte remissie gekapitaliseerd in een derde gedeelte van een tweetal be-
dragen, te weten f 2100 aan achterstallige verpondingen (zijnde f 700) en f 624 (zijnde f 208) aan reeds ver-
schenen beden, in totaal f 908. Dat nieuwe verzoek zenden de Staten Generaal vervolgens om advies naar 
de Raad van State. Inmiddels is er echter periculum in mora. 24 December loopt een door de Raad van State 
verleend moratorium ten aanzien van het incasso van achterstallige schulden af, zodat de schuldeisers zich 
weer te Breugel met de gerechtelijke invordering daarvan melden. De Pomplemont verzoekt de Raad haast 
te maken met zijn advies dan wel een andere voorziening te treffen. Tot het laatste is de Raad niet gene-
gen, hij blijft bij zijn beslissing van 1 september 1668, waarbij het reglement als zodanig is vastgesteld. Wel 
verlengt hij alsnog het moratorium totdat de Staten Generaal hun besluit zullen hebben genomen. Dit be-
sluit geldt kennelijk tevens als advies aan die Staten, omdat zo’n advies niet meer expliciet en afzonderlijk 
wordt uitgebracht. 3 Januari 1669 verlenen de Staten Generaal de remissie tot en met het verzochte bedrag.  
Nadat De Pomplemont 5 januari van deze resolutie met veel moeite een kopie heeft weten te verkrijgen, 
keert hij huiswaarts. Hij is in totaal 45 dagen weggeweest. Zijn dagdeclaratie bedraagt f 78-15-0. RHCe, GB 
Breugel 733 (onkostendeclaratie van De Pomplemont onder de bijlagen bij de borgemeestersrekening 1669, 
met daarbij opgenomen een kopie van het rekest aan de Raad van State met diens beslissing van 31 decem-
ber 1668 en van de resolutie van de Staten Generaal van 3 januari 1669; NA, SG 3278, fo. 316v d.d. 19 okto-
ber, 486v-487r d.d. 24 december (betreffende Beers en Linden), 491v d.d. 27 december 1668, 497v d.d. 29 
december 1668; 3279, fo. 6v, d.d. 3 januari 1669; RvSt  89, ongefolieerd d.d. 31 december 1668. Uit RHCe, 
GB Breugel 733 blijkt verder, dat ook in 1669 door de plaatselijke regering naarstig aan de concrete oplos-
sing van de schuldenproblematiek wordt gewerkt, bij welk overleg ook de buitengeërfden zijn betrokken. 
Deze episode wordt hier verder niet gevolgd. 
2043  De tekst van het reglement is opgenomen in NA, RvSt. 1544  fo.290v-293v, alsmede in RHCe, GB 
Breugel 671. Het reglement is uitgegeven door Van Emstede, in Varia Peellandiae historiae, ex fontibus, deel 
Breugel en Son, DR 32-38. In het opschrift van het reglement plaatst hij abusievelijk het jaartal 1670. Op 
basis van deze publicatie heeft Hutten, ‘De regering van Beugel’, 63-64, een overzicht van dit reglement ge-
publiceerd.   
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van Breugel. Er is geen verwijzing naar de reglementen van 1660 en 1668. Bij de vast-
stelling verwijst de Raad naar het “vereijste” ingewonnen bericht en advies. Wie dat 
verplichte advies heeft uitgebracht (binnen of van buiten de Raad) wordt niet vermeld, 
maar aannemelijk is in ieder geval een extern advies van de raad en rentmeester-gene-
raal.2044 Dat advies heeft er in ieder geval toe geleid, dat het ontwerp op onderdelen 
wordt bijgesteld. Daarentegen is onduidelijk welke artikelen dat betreft. Ook is onbe-
kend of het ingediende concept tijdens de behandeling bij de Raad zelf nog is bijgesteld. 
Duidelijk is dus slechts wie het verzoek hebben ingediend, dat er door de Raad advies is 
ingewonnen en dat de Raad het daarna vaststelt.

Inhoudelijk bezien ligt dit reglement trouwens naadloos in de lijn van beide eerde-
re reglementen. Als zodanig  kan het als een aanvulling  op onderdelen van beide wor-
den beschouwd. Daarnaast zal het ook een antwoord zijn op nieuwe ontwikkelingen ter 
plaatse. Het bevat in totaal 22 artikelen. De helft daarvan heeft betrekking op de instel-
ling van een college van vijfmannen, alsmede hun taken, bevoegdheden en verplichtin-
gen. In deze vorm is dat voor Breugel nieuw. De overige artikelen hebben betrekking op 
het functioneren van de borgemeesters, het afdoen van de verschillende rekeningen, de 
inrichting en het gebruik van een raadkamer voor de dorpsregering, incompatibilitei-
ten ten aanzien van het beheer van de gelden en goederen van de kerk, de armentafel en 
gods- en gasthuizen, de vervanging van de secretaris in geval van functieweigering en ten 
slotte registratie en jaarlijkse publicatie. 

De voorziene vijfmannen zijn een geïnstitutionaliseerde vertegenwoordiging van de 
vijf hoeken van Breugel. Zij worden getrapt gekozen. De schepenen kiezen uit elk hoek 
vijf à zes meest gekwalificeerde personen, die tezamen met de kwartierschout en sche-
penen met meerderheid van stemmen voor iedere hoek een persoon zullen aanstellen. 
De aldus benoemde personen vormen vervolgens tezamen met de schepenen de rege-
ring van het dorp.2045 De schepenen behouden aldus enige greep op de verkiezing van de 
vijfmannen. Voor die verkiezing wordt overigens niet de eis van het geërfd zijn gesteld. 
Het spectrum voor die verkiezing is dus ogenschijnlijk breed, maar kan niettemin  de 
belangen van sommige geërfden schaden. Het reglement richt zich immers uitsluitend 
op een vertegenwoordiging vanuit het dorp zelf. De buitengeërfden zijn op deze manier 
van een directe invloed op de plaatselijke regering buitengesloten. In deze constructie 
ligt mogelijk de verklaring van de abstractie “de gemeente” in het verzoek aan de Raad 
om vaststelling. Daarmede wordt weliswaar een breed draagvlak van de ingezetenen ge-
suggereerd, maar ook verhuld dat dit niet de belangrijke groep van de andere belangheb-
benden, de buitengeërfden, geldt. Als zodanig kan dit derde reglement als een verstolen 

2044  In artikel 21 van het reglement wordt onder meer diens registratie “ten comptoire van de Domainen” 
voorgeschreven. In het concept is deze bepaling niet opgenomen. Dit kan wijzen op betrokkenheid van de 
raad en rentmeester-generaal bij de voorbereiding.
2045  Artikelen 2 tot en met 4 van het reglement 1671.
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actie tegen de invloed van die buitengeërfden worden beschouwd. Voor de Raad van 
State is dit in dit geval echter geen beletsel om zijn goedkeuring aan het voorstel te hech-
ten. 

9.2.6 Drunen, 1666 en 1679 
      

Korte karakteristiek
Drunen is een heerlijkheid met hoge, middelbare en lage justitie. Het dorp ligt in het 
kwartier van Oisterwijk2046 In 1657 telt het 174 huizen, terwijl in 1695 het aantal in het 
hoofdgeld aangeslagen personen 847 bedraagt.2047 

1666 … met open dure dat de geminte can hooren waer haer liede gelt gebleven is ….
Aldus in onbeholpen redactie maar met duidelijke strekking een deel van de onderbou-
wing bij een verzoek aan de heer van Drunen om een vast reglement ter bestrijding van 
onnodige kosten van verteringen, vacaties als anderszins.2048 Dit verzoek is strikt tot het 
aspect van tarifering en kostenbestrijding beperkt, competentiekwesties tussen regeer-
ders en ingezetenen zijn niet aan de orde.2049 

De memorie is het eensgezinde voorstel van (in deze volgorde) borgemeesters, schepe-
nen en  ingezetenen.2050 De steller moet, gezien de gespreksdeelnemers, de plaatselijk se-
cretaris zijn. Zij is niet gedateerd, maar kan op ongeveer 1666 worden gesteld.2051 

Naast bepalingen over welke zaken en verrichtingen in concrete declarabele bedragen 
moeten worden gereguleerd, worden die bedragen zelf niet ingevuld. Kennelijk wordt 
dat overgelaten aan de discretie van de heer. Of met de memorie, na bij de heer te zijn 
gekomen, ook daadwerkelijk iets in de richting van een reglement is gedaan of dat an-
derszins een oplossing werd bereikt, is onduidelijk. Zij signaleert in ieder geval wel een 
aan het zo direct te bespreken reglement voorafgaande gevoerde discussie over bij wijze 
van reglement te beteugelen bestuurlijke kosten.2052 

2046  Tegenwoordige Staat (1740), 72; Vriens, ‘Lijst van plaatsen met institutionele gegevens’, 295. 
2047  ‘Accurate staat van de gantsche Meijerije’, 486; Xanten en Van der Woude, ‘Het hoofdgeld en de be-
volking van de Meierij van ’s-Hertogenbosch omstreeks 1700’, 22 en 76. In de opgave van de aangeslagen 
personen zijn de onvermogenden niet opgenomen.  
2048  RATb, Archief heerlijkheid Drunen, 589.
2049  De tekst hiervan is opgenomen in 10.2.6.
2050  In de woorden van de memorie: “door last van de borgemeesters, schepenen ende de gemijnen”. On-
der de laatsten zijn de (al)gemene ingezetenen te verstaan.
2051  In punt 5 wordt gesproken over een dubbele verponding, ingaande 1667.
2052  Wat er achter deze eensgezindheid tussen regeerders en ingezetenen schuilgaat, is onbekend, maar de 
reden ervan kan wel worden vermoed. 
     Er is in deze jaren sprake van problemen in de financiering van de dorpshuishouding, waarbij de kosten 
ervan nogal eenzijdig op één groep van de bevolking, de geërfden, worden afgewenteld. 30 November 1666 
stellen drossaard, schepenen en borgemeesters voor dat jaar bij wijze van “onraedtboeck” (de benaming van 
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1679 … Reglem[ent] by den Heer gemaakt
Strikt op basis van tekstvergelijking zou men kunnen zeggen, dat in Drunen tussen 1666 
en 1679 weinig vorderingen zijn gemaakt, althans resultaten zijn bereikt. In de loop van 
1679 is er opnieuw een gemeenschappelijk verzoek van de schepenen, borgemeesters en 
inwoners aan de plaatselijke heer, Florus Carel van Schagen, graaf van Warfuzee, om bij 
wijze van reglement goedkeuring te hechten aan een samen overeengekomen bezuiniging 
op gemeentelijke uitgaven. Ook nu is de reden de sobere staat van de heerlijkheid, die door 
buitengewone zware belastingen en andere opgelegde betalingen een forse betalingsach-
terstand heeft opgelopen. Om verder onheil te voorkomen zijn schepenen zelfs bereid om 
voortaan genoegen te nemen met een lagere vergoeding van hun verrichtingen.

In hun voorstel gaat het om kosten van vertering tijdens rechtszittingen en vergade-
ringen, van bezendingen, het houden van bijeenkomsten in de schepenkamer en een 
opkomstplicht bij bijeenkomsten van daartoe bij eed verplichte personen. Van Scha-
gen neemt hierop inderdaad concrete besluiten. Maar hij gaat verder. Waarschijnlijk 
eigener beweging - vooroverleg met schepenen en inwoners is aannemelijk, maar de 
wijze waarop en mate waarin is onduidelijk - treft hij ook andere voorzieningen. Fi-
nanciële besluiten (“ordonnantien”) mogen niet meer zonder de drossaard worden ge-
troffen. Ieder wiens rekeningen nog niet gesloten zijn - borgemeesters en anderen die 
geld van de gemeente onder zich hebben - moeten deze binnen zes weken na beteke-
ning inleveren bij drossaard en schepenen; toekomstige borgemeesters en andere ont-
vangers dienen voortaan hun rekening binnen een jaar te overhandigen. Dit alles giet 
hij in de vorm van een reglement. Op niet nakomen stelt hij fikse boetes.2053  Ten slot-

een belastingomslag) nog een omslag vast ten bedrage van de helft van de jaarlijkse verponding om uit de 
opbrengst daarvan de dorpslasten te betalen.  Die omslag geldt alleen de geërfden. Naar eigen zeggen wor-
den de regeerders daartoe genoodzaakt om toch de dorpscrediteuren te kunnen betalen, omdat deze uit de 
gewone collecten niet voldaan kunnen worden. Dit besluit wijst er op, dat er kennelijk geen ruimte meer 
is voor nieuwe leningen. Overigens biedt het te weinig soulaas, reden waarom de regeerders al op 12 maart 
1667 opnieuw tot een onraadboek “tot 5 stuijvers yder hondt” (vlaktemaat ‘hond’: ongeveer 0,11-0,16 hec-
tare; www.meertens.knam. nl/Databanken/Maten en Gewichten; geraadpleegd 30 juli 2019). ten laste van 
de geërfden besluiten. De beweerde reden daartoe is nu, dat de dorpscrediteuren inmiddels ook rechtstreeks 
ingezetenen tot betaling manen en zelfs al in rechte daartoe aanspreken. Door zo’n besluit proberen zij in 
ieder geval deze pogingen van de crediteuren wel te collectiveren, maar niet over de beschikbare bandbreedte 
van de ingezetenen. Ook nemen zij zich voor om in de lastenbalans meer evenwicht (van lands- naar dorps-
lasten) te brengen om bij de Raad van State voor vijf jaar remissie van de gewone verponding aan te vragen. 
Zij spiegelen zich aan het voorbeeld van onder meer Capelle en Waspik, die in verband met dijkdoorbraken 
in 1665 zo’n remissie hebben gekregen van de Gecommitteerde Raden van Holland en Westfriesland. Ook 
voor Drunen geldt dit argument, omdat aldaar toen ook dijken zijn weggespoeld met als gevolg veel schade 
aan wegen, stegen en landerijen. RATb, DB Drunen 24, besluiten 30 november 1666 en 12 maart 1667. De 
plaatselijke financiële zorgen vertalen zich inderdaad in verschillende verzoeken om verlichting aan de Sta-
ten Generaal en Raad van State. Zie onder meer NA, RvSt 87, fo. 398v (13 april 1666), 88 I, fo. 143v (9 april 
1667), fo. 213r-v (11 mei 1667), 88 II, fo. 56r-56v (25 juli 1667).  
2053  Zie voor de tekst 10.2.6.
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te schrijft hij per direct en vervolgens jaarlijks de publicatie van het reglement voor. 
De datum van uitgifte van het reglement is 10 februari 1679; na Van Schagen tekenen 

schepenen en borgemeesters het document.2054 Het gezag van de heer bepaalt ook de 
eindstatus ervan: er wordt door de heer zelf geen voorbehoud van hogere goedkeuring 
gemaakt; van anderen in Drunen, regeerders of ingezetenen, wordt hierover geen protest 
vernomen. Ook de Haagse overheid roert zich niet. Santvoort refereert in zijn Manuaal 
(1741) aan het reglement als: Reglem[ent] by den Heer gemaakt 10. Febr. 1679. Daaruit is af 
te leiden dat het ook door de hogere overheid als geldend wordt erkend.2055 

Bijstelling van het reglement
Het reglement is een lang leven beschoren; bij de verandering van de wet op 4 januari 
1774, ruim een eeuw later, wordt het nog steeds onderhouden.2056 Inmiddels is het dan 
wel op een tweetal kleine, maar voor de direct betrokkenen niet onbelangrijke onderde-
len bijgesteld. Op verzoek van schepenen en borgemeesters stelt de plaatselijke heer 27 
juli 1715 een nieuw daggeld vast voor het afhoren van de rekeningen en (mede op verzoek 
van drossaard en secretaris) voor dienstreizen buiten het dorp.2057 

9.2.7 Eersel, Duizel en Steensel, 1662 en 1767 
    

Korte karakteristiek 
Eersel, Duizel en Steensel zijn drie in één dingbank verenigde dorpen, gelegen in het 
kwartier van Kempenland. Eersel levert aan deze dingbank drie, de beide andere dor-
pen ieder twee schepenen. Het zijn alle drie statendorpen; Eersel kan zich met de titel 
‘vrijheid’ tooien. Op het terrein van de eigen dorpszaken, in het bijzonder de financiële 
aangelegenheden is elk dorp in principe zelfstandig.2058  In 1657 telt Eersel 176, Duizel 42 
en Steensel 48 huizen.2059 Ten tijde van de vaststelling van het tweede reglement (1767) is 
dat aantal niet bekend. In 1736 bedraagt het aantal huizen in Eersel 186, in Duizel 53 en 
in Steensel 50, terwijl in 1791 deze aantallen achtereenvolgens 174 (met in totaal 845 per-
sonen), 53 (met 255 personen) en 55 (met 271 personen) bedragen.2060

2054  BHIC, Santvoort 2, fo. 209; LTK 45. 
2055  Santvoort, Manuaal (1741) 2, 67-68. De meest voor de hand liggende reden hiervan zal zijn, dat dit 
reglement binnen de bestaande structuur en organisatie van het dorpsbestuur alleen interne regels stelt. De 
rechtsgeldigheid van het reglement wordt eerder, in 1732, nog wel aan de orde gesteld; zie hierover 3.3.10.8.
2056  RATb, Heerlijkheid Drunen, 589, document 3.
2057  RATb, Heerlijkheid Drunen, 589, document 2. Deze bijstelling is opgenomen in 10.2.6.
2058 Tegenwoordige Staat (1740), 12, 82; Vriens, ‘Lijst van plaatsen met institutionele gegevens’, 303 en 490..
2059  ‘Accurate staat van de gantsche Meierije’, 499, 501 en 502.
2060  ‘Beschreeve staat van de Meijerije (1794)’, 220 (Duizel), 229 (Eersel) en 272 (Steensel).
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Inleiding 
De wording van de reglementering voor deze dorpen is in 1989 door Hagen onder de 
titel ‘De bestuursreglementen voor Eersel, Duizel en Steensel, Van slordig reglement op 
verzoek (1662) tot opgelegd modelreglement (1767)’ gepubliceerd.2061  Voor de beschrij-
ving van de feitelijke genese van het reglement zou daarom terughoudendheid kunnen 
worden betracht, omdat  het bij Hagen zowel als in deze studie in grote lijnen om vrij-
wel hetzelfde kenmateriaal gaat. Toch is gekozen voor een uitgebreide beschrijving, om-
dat die van Hagen kan worden aangevuld en genuanceerd.2062 Hierna is in beginsel eerst 
aan de publicatie van Hagen gerefereerd. Waar sprake is van  aanvullende gegevens of de 
benutting van ander bronmateriaal, wordt dit expliciet vermeld.2063 

Het is op zich opmerkelijk, dat voor de drie dorpen, die tezamen één dingbank uit-
maken, één reglement wordt vastgesteld. Dit is voor een situatie waarbij reglemen-
ten in principe gelden voor dorpen in hun zelfstandigheid betreffende dorpsbeleid en 
-financiën uniek te noemen. Ter plaatse wordt dit echter zonder meer als een geac-
cepteerde zaak beschouwd. Op dit punt wordt dan ook geen woord van tegenspraak 
en kritiek vernomen, sterker nog het initiatief voor het eerste reglement komt voort 
uit een oppositionele beweging van de inwoners zelf. Dat wijst erop, dat er gemeen-
schappelijke belangen en zorgen zijn. Zoals zal blijken, betreft dat procedures van-
uit het ongedeelde schepencollege, waarvan de kosten ten laste van de afzonderlijke 
dorpen komen. Als in 1767 een nieuw reglement dat van 1662 vervangt, geschiedt dat 
eveneens voor de drie dorpen op het regionale niveau van de dingbank. Deze drie-
in-een situatie kan niettemin onder meer spiegelbeeldig vergeleken worden met de 

2061  Hagen, ‘De bestuursreglementen’, 113- 128. 
2062  De beschrijving van Hagen is relatief globaal; op basis van hetzelfde bronmateriaal is een diepere 
sondering met meer reliëf te maken. Ook begaat hij op enkele onderdelen vergissingen in de interpretatie 
van dat bronmateriaal. 
Daarnaast is de titel van zijn publicatie voor wat betreft het reglement uit 1662 misleidend. In die titel wordt 
dat als “slordig reglement” aangeduid. Structuur en innovatie van het reglement logentraffen deze aandui-
ding. Dit doet ook de voorbeeldfunctie ervan. Het feit, dat het Eerselse reglement ten grondslag en voor-
beeld ligt aan de structuur en inhoud van latere reglementen elders toont dit aan: tijdgenoten hebben die 
vermeende slordigheid in ieder geval niet onderkend. Zie voor deze aspecten diverse onderdelen van Hoofd-
stuk 8 en de positionering van Eersel, Duizel en Steensel 1662 in het daarbij behoren Overzicht 8.6.  Hooguit 
zou kunnen worden gezegd, dat de noodzaak van een op zich relatief korte ‘naprocedure’, die  tot een aantal 
correcties en bijstellingen leidt, voortkomt uit een onvoldoende oriëntatie op het gewenste maatwerk van de 
regeling. Alleen het proces, niet het eindproduct kan dus, zo men wil, hoogstens enige slordigheid worden 
aangemeten. Er zijn trouwens meer reglementen, waarin korte tijd na hun vaststelling bijstelling plaats heeft 
(onder meer St. Oedenrode 1660 en Bergeijk 1663, zie hiervoor respectievelijk 9.2.23 respectievelijk 9.2.2). 
2063  Volledigheidshalve zij opgemerkt, dat Hagen voor wat betreft het archief van de Raad van State voor-
al de (net-) resolutieregisters, zoals deze in het Brabants Historisch Informatiecentrum te ’s-Hertogenbosch 
berusten, heeft benut, terwijl voor deze studie de dienovereenkomstige (minuut-)registers in het Nationaal 
Archief te Den Haag zijn geraadpleegd.     
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reglementering in Son en Breugel, die ook tezamen één dingbank vormen, maar juist 
ieder nadrukkelijk een eigen reglement (Son in 1662, Breugel in 1660, 1668 en 1671) 
krijgen. Een andere vergelijking betreft het reglement van Hilvarenbeek (1661), dat 
zaken regelt waarbij ook de dingbank van Hilvarenbeek is betrokken. Daarover ont-
staat juist discussie of een zekere bepaling ook geldt voor het tot die dingbank beho-
rende Diessen.2064 

Het eerste reglement 1662

De hoofdpersonen: de drie W’s
De eerste W is de plaatselijk predikant Bernardus Waterbeeck. 2065 Hij is een fervent te-
genstander van de tweede W, president-schepen Ariaen Wijnen. Sic volo sic iubeo, stat 
pro ratione voluntas. In dit citaat van Juvenalis vat hij al zijn ergernis over Wijnen en hoe 
deze met vertrouwelingen vanaf de eerste politieke reformatie (1651) de vrijheid stevig in 
zijn (katholieke) greep houdt samen.2066 Zijn gram zit diep. Waterbeeck dicht Wijnen 
in cynische woorden zelfs internationale allure toe: hij is als de protector magnae Britta-
niae Cromwell, op wiens woord iedereen moet letten, gelijk de kardinalen op dat van de 
paus en de hovelingen op dat van de koning. Ongetwijfeld hoopt hij door middel van 
deze superhyperbool de politiek in Den Haag met een groot akkoord van veel gevoelige 

2064  Zie 9.2.11. Zoals aldaar verhaald, kantelt trouwens een eeuw later dit beeld. Dan weet Diessen met 
een klacht over misbruiken op de gemeinte het dan vigerende reglement van Hilvarenbeek aangevuld te 
krijgen.
2065  Waterbeeck wordt vanuit Bakel in 1654 te Eersel beroepen, waar hij blijft tot zijn overlijden in 1692. 
Zie verder over hem: Hagen, ‘Bernardus Waterbeeck’.
2066  Decimus Junius Juvenalis (circa 60 - circa 130, Romeins dichter en satiricus), Satiren 6.223. De 
oorspronkelijke versie van dit citaat luidt: Hoc volo, sic iubeo. sit pro ratione voluntas. Juvenalis omschrijft 
aldus het bevel van een overheersende vrouw aan haar echtgenoot tot de onmiddellijke executie van een 
slaaf zonder eerst diens schuld te onderzoeken. Zie voor de (rechts)betekenis die dit citaat in de loop der 
tijden Schulze, Die Naturalobligation, Rechtsfigur und Instrument des Rechtsverkehrs einst, 416. Waterbeeck 
gebruikt het citaat zonder bronreferentie. Het gaat hem er kennelijk niet om, om met zijn belezenheid in 
de klassieken te imponeren. Aannemelijker is, dat hij als predikant van het citaat op de hoogte is. In die 
hoedanigheid zal  hij kennis hebben van de geschriften van Luther en  over diens werk. Een van de punten 
van de kritiek op de Duitse bijbelvertaling van Luther is, dat hij soms (te) vrijmoedig vertaalt. Als hij Rom 
3,	28 op eigen gezag met het woord “alleen” interpoleert, pareert hij (in een brief vanuit slot Coburg, 8 sep-
tember 1530) de kritiek daarop met een “de paus en een ezel zijn hetzelfde: sic volo, sic jubeo, sit pro ratio-
ne voluntas”. In dit citaat zit trouwens ook een aanwijzing voor de niet geheel volkomen belezenheid van 
Waterbeeck in dezen. Waterbeeck schrijft “stat”, waar Luther het oorspronkelijke “sit” schrijft. De brief van 
Luther is gepubliceerd in onder meer: Arndt, Martin Luther, Sendbrief vom Dolmetchen und Summarien über 
die Psalmen und Ursachen des Dolmetchens (Halle 1968), en in Engelse vertaling:door Mann, The project Gu-
tenberg EBook of An Open Letter on Translating (www.gutenberg.org/ebooks/272; geraadpleegd 02.09.2018). 
Opmerkenswaard  is het verschillende gebruik van het citaat: Luther gebruikt het als verweer op kritiek over 
zijn werk, Waterbeeck als kritiek op het handelen van een ander.
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snaren te bespelen.2067 De gram van Waterbeeck omvat overigens meer. Na eerdere pro-
blemen rond zijn huisvesting en een poging tot brandstichting, strijdt hij in 1658 met 
Wijnen over het beheer en de besteding van de armengelden.2068

Wijnen is ten tijde van de klachten van Waterbeeck 2 augustus 1661 door de kwartier-
schout in diens hoedanigheid van schout van de drie dorpen herbenoemd als president-
schepen.2069 Hij is herbergier te Eersel.2070 Tegen de achtergrond van de opdracht van de 
schout om het dan nog kersverse Reglement op de politieke reformatie (1660) uit te voe-
ren, is dit op zich wel opmerkelijk. Wijnen is katholiek, iets wat hij noch zijn omgeving 
jegens de gereformeerden niet onder stoelen of banken steekt.2071 Zijn geloof in de tijde-
lijkheid van het Haagse gezag is bovendien groot.2072

2067  Waterbeecks schets van Wijnens dominantie is ontleend aan een door hem geschreven deductie in 
de hierna te bespreken procedure. Die deductie in  NA, RvSt 2162, nr. 12. Voor Cromwell geldt de verwij-
zing ongetwijfeld naar diens protectoraat (1653-1658), waar hij door middel van dictatoriale volmachten re-
geerde. Grosheide, Cromwell naar het oordeel van zijn Nederlandse tijdgenoten. De vergelijking met paus en 
koning spreekt voor zich: de reformatie heeft uiteindelijk het juk van Rome en Spanje weten af te schudden. 
2068  Hagen, ‘Bernardus Waterbeeck’, 129-130; verder onder meer NA, SG 3264, fo. 72v, d.d. 9 februari 
1658; 76v, 13 februari; 95v, 22 februari; 389, 17 juli; 442, 6 augustus; 706, 27 november 1658; RvSt 79 I, fo. 
75v, d.d. 9 februari 1658.
2069   RHCe, Schepenbank Eersel 23, fo. 149. Deze benoeming geldt ook zes schepenen, twee voor respec-
tievelijk Eersel, Duizel en Steensel. In zijn hiervoor al genoemde deductie verwijt hij de kwartierschout dat 
deze zich laat leiden door opzettelijk verkeerde adviezen van de president, in feite dus een beschuldiging van 
opzettelijk onzorgvuldig bestuur.  
2070  BHIC, RvBr 651, ongefolieerd, 28 januari 1665. Zie over Wijnen: Hagen, ‘De bestuursreglementen’, 
115-116.
2071  Dit gevoel van suprematie komt duidelijk tot uitdrukking in de uitspraak van de broer van de pre-
sident, Lucas Wijnen, tegen Waterbeeck: wij hebben hier voor u geregeerd, wij zullen dat ook na u doen. 
Hagen, ‘Bernardus Waterbeeck’, 130.    
2072  Zo blijft hij zich verzetten tegen het feit, dat men sedert 1648 vanuit de dingbank Eersel met een zes-
tal andere dingbanken geen hoger beroep meer bij de schepenen in Antwerpen kan instellen, maar dat daar-
toe nu de schepenbank van ’s-Hertogenbosch de aangewezen instantie is. 
Over dit conflict ontwikkelt zich aan de hand van een concrete affaire in 1660 (waarbij zijn schoonzoon di-
rect is betrokken, zodat Wijnen feitelijk voor hem als president-schepen persoonlijk in de bres springt) nog 
een lange en intensieve procedure, waarbij - in de woorden van Hezenmans - vanuit ’s-Hertogenbosch zelfs 
een middeleeuwse vaanvaart op Eersel niet wordt geschuwd. Zie hierover Van Heurn, Historie der Stad en 
Meyerye van ’s Hertogenbosch, 3, 101-108; Hezenmans, ’s-Hertogenbosch van 1629-1798, 172-179; Coopmans, 
‘De onderlinge rechtsverhoudingen van ’s-Hertogenbosch en het platteland vóór 1629’, 89-90; Fockema An-
dreae, De Nederlandse Staat onder de Republiek, 77, noot 1; Vos, Burgers, broeders en bazen, 103-105. SAdB, 
OSA 303, fo. 175-323v (rapport van de verrichtingen van de Bossche delegatie inzake de zaak tegen de regeer-
ders van Eersel, aangeboden aan de vergadering van de stadsregering van 8 april 1662). Dit rapport noemt 
ook een aantal voorbeelden van hoever Wijnen - in de ogen van de Bossche rapporteurs - gaat om zijn gelijk 
te halen. Enkele voorbeelden (fo. 210r respectievelijk 220v): Wijnen keert zich openlijk tegen de soeverei-
niteit van de Staten Generaal. Zo ontkent hij het gezag van de raad en rentmeester-generaal der domeinen 
op het punt van de schouw der wegen en heeft hij nog in juni 1660 bekend laten maken dat Eersel “onder 
Antwerpen” staat en heeft hij ook de plakkaten van de Koning van Spanje laten publiceren. Verder heeft hij 
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De derde W is die van Jacob Wachtelaer, vorster in Eersel, deurwaarder bij de Raad van 
Brabant en sedert 24 juli 1659 secretaris van Lommel.2073  Hij moet over zijn loopbaan-
ontwikkeling niet zonder frustratie zijn geweest, een gevoel dat hem in een oppositio-
nele rol jegens het plaatselijke bestuur drijft.2074 Van de Raad van State heeft hij tot mei 
1663 toestemming verkregen om, ondanks zijn aanstelling in Lommel, te Eersel te mo-
gen blijven wonen.2075 Hij krijgt daardoor de kans een van de belangrijkste, ook naar bui-
ten optredende voorvechters van een reglement te worden.2076

zonder volmacht van de gemeente, maar ondanks protesten wel op haar naam geopponeerd tegen de onder-
horigheid aan de Bossche dingbank. 
De kosten, die Wijnen aan deze procedure spendeert, wil hij op de bevolking verhalen, hetgeen één van de 
belangrijkste redenen wordt om vanuit die bevolking tegen hem te opponeren. 
Er werd overigens in Eersel gewed op de afloop van deze zaak. 8 April 1660 laten Antonij Hasenbosch en 
Jacob Wachtelaer een weddenschap voor schepenen registreren. Hasenbosch stelt, dat de zeven banken, die 
voorheen  onder Antwerps recht stonden,  binnen een jaar weer daaronder en onder het gebied van de ko-
ning van Spanje zullen vallen; Wachtelaer ontkent dit. De inzet is vier tegen een; krijgt Hasenbosch gelijk, 
dan betaalt Wachtelaer hem f 400; indien omgekeerd, dan betaalt Hasenbosch Wachtelaer f 100. RHCe, 
Schepenbankarchief Eersel 23, fo. 94v. 
2073  Als vorster in Eersel wordt hij al in 1649 genoemd, wanneer hem als paaps vorster door de voorganger 
van dominee Waterbeeck wordt verweten niets te ondernemen tegen brutaliteiten jegens de gereformeerden 
(NA, SG 3255, fo. 302v, d.d. 17 mei 1649; 329v, 31 mei 1649, 337v, 2 juni 1649), opnieuw als vorster benoemd 
door de kwartierschout in 1657 en door de Staten Generaal 15 november 1657 bevestigd. NA, SG 3263, fo. 
754v, d.d. 15 november 1657 en 800v, d.d. 7 december 1657; een probleem over de uitbetaling van zijn salaris 
wordt doorverwezen naar de kwartierschout. NA, RvSt 79 I, fo. 105v, d.d. 28 februari 1658. Wachtelaer als 
deurwaarder bij de Raad van Brabant in: NA, RvSt. 76, fo. 147r-v, d.d. 9 september 1656.  
2074  Deze frustratie is meervoudig: Wachtelaer is buiten echt van zijn vader, Anthonis Wachtelaer gebo-
ren. Hagen, ‘De bestuursreglementen’ , 114; zijn afkomst is niet onderkend in Swane, Wachtelaers, voorheen 
Quakelaars, 91. Zijn poging om brieven van legitimatie te verwerven wordt gedwarsboomd door familie en 
dorpsregering; daardoor verliest hij de functie van stadhouder van Eersel en kan hij  deze later niet opnieuw 
verkrijgen. Ook andere ambities heeft hij niet kunnen waarmaken. Een sollicitatie naar het deurwaarder-
schap bij de Raad van State wordt niet gehonoreerd.   
2075  Wachtelaer krijgt dit verlof al direct na zijn benoeming tot secretaris in Lommel. Die benoeming 
verplicht hem in principe om zijn woonplaats Eersel te verruilen voor Lommel. Hij is echter ook pachter 
van de impost op 
wijnen en bieren in Eersel. Om dat goed te kunnen doen vraagt hij verlof aan de Raad van State om ge-
durende zijn pachtperiode in Eersel te mogen blijven wonen, hetgeen deze hem toestaat. NA, RvSt. 81, 
fo.298v-299r, d.d. 29 april 1660. Twee jaar later vraagt hij om verlenging van dat fiat, dit des te meer omdat 
hij naast de impost op wijnen en bieren nu ook die op het zout en de kleine speciën heeft gepacht. Nu wei-
gert de Raad dit verzoek en verklaart kort en goed, dat Wachtelaer zich onverkort heeft te houden aan het 
reglement voor de secretarissen ten platten lande, waarvan hem een exemplaar ter hand wordt gesteld. NA, 
RvSt. 83 I, fo. 241, d.d. 4 mei 1662. Op een nader verzoek van Wachtelaer beslist de Raad echter milder: 
hem wordt vergund tot mei 1663 in Eersel te mogen blijven wonen, zij het wel onder de vermaning dat hij 
bij toekomstige pachten  van ’s Lands middelen zich onverkort moet richten naar vorengenoemd reglement. 
NA, RvSt 83 I, fo. 313v, d.d. 9 juni 1662. 
2076  Hagen, ‘De bestuursreglementen’ 113-115. Een vroeg optreden van Wachtelaer als secretaris van Lom-
mel in Den Haag: NA, SG 3266, fo. 694, d.d. 14 december 1660.
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Opmaat naar een reglement
Met een aanstelling in Lommel en een fiat tot voorlopige woonstee in Eersel, heeft Wach-
telaer als het ware een onafhankelijke setting voor zijn oppositie weten te realiseren. Die 
begint zich eind mei 1662 concreet te manifesteren.2077 Dan blijkt ook de focus van de on-
vrede: onduidelijkheid over de besteding van de dorpsinkomsten en de vrees voor vele on-
nodige onkosten. Details van mindere aard daargelaten, bestaat de kern hiervan uit een 
drietal grotere kwesties, die door de schepenen zonder toestemming van de gemeente zijn 
ondernomen, maar wel tot forse kosten van die gemeente hebben geleid. Het gaat daarbij 
om  een tweetal tollen en een zaak over de (nieuwe) hoofdvaart op ’s-Hertogenbosch.2078 

Wachtelaer werft voor zijn initiatief actief steun onder vele inwoners. Hij gaat daarbij 
ver: een hunner verklaart later hiertoe door Wachtelaer uit een begrafenisplechtigheid 
te zijn gehaald. De dorpsregering springt direct in de defensie. In haar opdracht maakt 
de Oirschotse notaris Johan van Oeckell 3 juni tezamen met een tweetal getuigen uit 
Hapert een rondgang door Eersel, waarbij hij in totaal 91 personen (onder hen een rela-
tief hoog aantal zittende en gewezen functionarissen als borgemeesters) ondervraagt of 
zij iets tegen de regering hebben en Wachtelaer hebben verzocht tegen haar te oppone-
ren.2079 Verreweg de meerderheid ontkent. Slechts een vijftal personen geeft toe Wachte-
laers initiatief te kennen, maar niet te hebben getekend of dat niet meer (door ouderdom 
of drank) precies te weten. Eén heeft de verleende volmacht nadien weer gerechtelijk 
ingetrokken. Slechts enkelen bevestigen in het voordeel van de gemeente te hebben ge-
tekend. Het resultaat van deze rondgang houdt het reglement echter niet meer tegen.

2077  Later worden hiertoe specifiek de data 29 en 31 mei 1662 genoemd. NA, RvSt 83 II, fo. 269, d.d. 28 
oktober 1662.
2078  De Hanegreefse tol, een tol geldend tussen Eersel, Ravels en Cattenrijt, is tezamen met de Eerselse 
markttol kort voor 1656 door Jacob Wachtelaer verworven van Gerrit Corstiaens en Dionijs Roymans. Om-
dat hij, naar hij voorgaf, niet in de gelegenheid is om daadwerkelijk deze tol te collecteren (in werkelijkheid 
waren beide tollen lang verwaarloosd), stelt hij 30 augustus 1656 de Raad van State voor de tol aan de Do-
meinen over te dragen. Deze gaat uiteindelijk hierin mee. De raad en rentmeester-generaal der domeinen 
probeert hierna de collecte van deze tol te verpachten, hetgeen niet lukt. Daarop stelt hij voor om deze on-
der te brengen bij de pachter van de Grote Brabantse zwijgende landtol; nadien wordt de Hanegreefse tol 
zelfs met deze landtol gecombineerd. De pachter van de landtol stuit bij de inning van tolgelden op flinke 
weerstand. Verschillende plaatsen claimen tolvrijdom, zo ook Eersel.  Hagen, ‘De Hanegreefse Tol en de 
Eerselse Markttol’, 107-112. en voor vroegere gegevens over de Hanegreefse tol Melssen, ‘De markttol en De 
tol te Kattenrijt’, 83. De procedure, die de  president-schepen over die vermeende vrijdom bij de Raad van 
Brabant aanhangig maakt  en ook bemoeienis en interventie van de Raad van State veroorzaakt, leidt tot 
kosten, die deel worden van de onvrede in Eersel. Hierover onder andere NA, RvSt. 81 II, fo. 128v en 129v, 
d.d. 3 september 1660; BHIC, RRGD 18). Wijnen bericht de beide Raden overigens 8 september 1662 deze 
procedure al ruim een jaar daarvoor te hebben beëindigd en de volmacht aan procureur Van der Beeck te 
hebben ingetrokken. NA, RvSt 83 II, fo. 260 d.d. 25 oktober 1662. Zie voor de kwestie betreffende de hoofd-
vaart op ’s-Hertogenbosch hiervoor. 
2079  Deze rondgang wordt alleen in Eersel gehouden. In de akte van Van Oeckell zijn, in vergelijking met 
het verpondingskohier van Eersel van 25 juni 1662 (NA, RvSt 2138, nr. III) alleen de Eerselse herdgangen 
Hees, Schadewijck, Stockelen, Boxhey en de Straat herkenbaar.  
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Ook predikant Waterbeeck geeft als vertegenwoordiger van de gereformeerde ge-
meente zijn visie op het dorpsbestuur. In een uitvoerige deductie werkt hij zijn schets 
van Wijnen als monarch van de gemeente maximaal uit. Wijnen heeft het zó georgani-
seerd, dat hij naast president feitelijk ook secretaris en stadhouder van de schout is, zo-
dat hij “alles in allen” is en kan doen wat hij wil en dat ook in praktijk brengt. In feite 
stelt hij jaarlijks de nieuwe schepenen aan. Hetzelfde geldt de aanstelling van de borge-
meesters; daarmee overvalt hij personen die zo’n benoeming juist niet willen of op wie 
hij vertoornd is. Verder zoekt hij hiervoor personen uit die ongeschikt of zó arm zijn, 
dat zij als borgemeester niet kunnen functioneren en hun benoeming liever afkopen. 
Wijnen verrijkt zich aldus met geld van arme lieden. Verder heerst deze feitelijk alleen 
over de gemeentegelden en geeft hij deze naar eigen believen en gerief uit, waardoor 
de gemeente ’s Lands kantoren niet meer kan betalen. Op dezelfde wijze bestiert hij de 
inkomsten van de armen en de kerk. Kortom, zo vat Waterbeeck zijn filippica samen, 
Wijnen is niet alleen meester van de regering, maar ook meester van de gelden van de 
gemeente, de armen en de kerk.

Beter dan in de tegenstelling tussen het resultaat van de notariële omgang (pro Wij-
nen) en de deductie van Waterbeeck (contra Wijnen) kan het verschil in visie op de 
werkelijkheid nauwelijks in beeld worden gebracht. Deze tegenstelling is de motor voor 
verdere ontwikkelingen.

Ingrijpen vanuit Den Haag
Wachtelaer agendeert vanuit zijn veilige positie als secretaris in Lommel bij de Raad van 
State een verzoek om aandacht voor de Eerselse zaak.2080 Hij pretendeert daarbij op te 
treden namens oud-schepenen, borgemeesters, gezworenen en ingezetenen. 

Naast meer algemene klachten over de president-schepen, zoals ook in de deductie van 
de predikant beschreven, gaat het in zijn rekest meer concreet over onregelmatigheden bij 
het afhoren en sluiten van de rekeningen. Ook vraagt hij om de vaststelling van een regle-
ment. Hij legt daarbij zelf geen ontwerp over.2081 De Raad wijst 20 juni 1662 dit verzoek om 
advies door naar de raad en rentmeester-generaal der Domeinen en gelast hem tevens een 
reglement naar het model van reeds vastgestelde reglementen te concipiëren.2082  

De rentmeester reageert 21 juli. Na intern eigen onderzoek van diens advies en het bij-

2080  De inhoud van dit verzoekschrift is in de resolutie van 20 juni niet vermeld, maar af te leiden uit de 
drie besluiten van de Raad van 12 augustus 1662.
2081  De resolutie van de Raad, waarbij het verzoek van Wachtelaer  om advies aan de raad en rentmeester-
generaal wordt toegezonden (zie hierna) bevestigt, dat dit niet het geval is. Het ontbreken van een concept 
of schets van een reglement is te verklaren uit zijn kennelijke haast (in reactie op de rondgang van notaris 
Van Oeckell) om zijn verzoek aan de Raad van State voor te leggen. De factie Wijnen beweert niettemin la-
ter (abusievelijk) dat Wachtelaer de Raad wel een concept-reglement heeft voorgelegd.
2082  Hagen, ‘De bestuursreglementen’, 116; NA, RvSt 83 I, fo. 329.
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gevoegde  concept-reglement stelt de Raad 12 augustus 1662 het reglement vast, onder 
nadrukkelijke bepaling van de al in het laatste artikel vermelde boete van f 50 bij over-
treding en registratie ter Leen en Tolkamer.2083 Hierna wordt het reglement gedrukt door 
de Bossche stadsdrukker Ian van Dockum.2084

Voorts gelast de Raad president Wijnen om binnen veertien dagen na betekening alle 
dorpsrekeningen, gesloten of ongesloten, over de afgelopen tien jaar naar de Raad over 
te zenden om daarop nader te beslissen. 2085 Ook verbiedt hij voor de duur van dat on-
derzoek het aangaan van geldleningen en het omleggen van buitengewone omslagen, al-
les op straffe van deze uit eigen zak te moeten betalen.2086 Als Dritte im Bunde draagt de 
Raad die dag, 12 augustus, ten slotte de commissie uit zijn midden naar de tiendenver-
pachting in de Meierij op, de kwartierschout te berichten, dat Wijnen niet meer in de 
regering mag worden aangesteld of gecontinueerd.2087 Aan dit bevel is echter niet direct 
gehoor gegeven. Tot eind 1663 is Wijnen nog in functie.2088

Verzet, adhesie en kritiek
Het reglement, dat dus ter plaatse in concept niet eerder bekend is geweest, stuit na pu-
blicatie op verzet en adhesie, zij het dat de adhesiebetuigers ook kritiek uiten. Zowel de 
factie Wijnen als die van Wachtelaer roeren zich.2089 

Op verzoek van de eerste factie maakt de Oerlese notaris Johan van Vlodrop in gezel-
schap van onder andere Wijnens schoonzoon, Evert Jansen Brouwers 30 augustus 1662 een 
rondgang door Eersel.2090 Desverzocht bevestigen negentien personen, dat naar hun weten 

2083  Hagen, ‘De bestuursreglementen’, 116; NA, RvSt 83 II, fo. 96v. 
2084  Hagen, ‘De bestuursreglementen’, 116 en aldaar opgenomen voetnoot 15. Een exemplaar van het ge-
drukte reglement is opgenomen in NA, RvSt 2162.
2085  Hagen, ‘De bestuursreglementen’, 117 gaat er van uit, dat er ten aanzien van dit thema sprake is van 
een tweede verzoekschrift van Wachtelaer. Dit lijkt echter onwaarschijnlijk. Logischer is het (al was het maar 
uit een oogpunt van efficiency en kostenbeheersing) ervan uit te gaan, dat Wachtelaer alle klachten over 
Wijnen in één rekest heeft voorgelegd, maar dat de Raad deze afzonderlijk, in een tweetal opeenvolgende re-
soluties heeft afgedaan. De derde resolutie in deze aangelegenheid van die dag (zie hierna) wijst hier ook op.
2086  NA, RvSt 82 II, fo. 96v.
2087  NA, RvSt 83 II, fo. 97. Dit laatste besluit is een onderdeel van een resolutie die in eerste instantie 
herbenoemingen te Oirschot betreft. Het verbod op herbenoeming van Wijnen is ogenschijnlijk by the way 
toegevoegd. Dit besluit wordt niet vermeld in Hagen, ‘De bestuursreglementen’ .
2088  ‘Op Haags niveau’ presenteert hij zich de rest van 1662 en in de eerste helft van 1663 nog als presi-
dent-schepen; eerst aan het einde van dat jaar komt hij aldaar voor als oud-president. 1662: NA, RvSt. 83 
II, fo. 161r d.d. 8 september 1662; RHCe, GB Eersel 123 d.d. 22 november 1662;  1663: 84 I, fo. 141v d.d. 16 
maar 1663 respectievelijk 384v d.d. 4 december 1663.
2089  NA, RvSt 2162, nrs. 1, 5 tot en met 7, 10 en 11. Hagen, ‘De bestuursreglementen’, 117 onderscheidt 
op basis van deze documenten drie groepen van protest en kritiek. Hij onderkent niet, dat de factie Wijnen 
verschillende tegendocumenten van onderling verschillende structuur heeft ingebracht. In werkelijkheid 
gaat dus het slechts om twee facties (hetgeen ook beter aansluit bij de feitelijke verhoudingen ter plaatse). 
2090  Als notaris wordt Van Vlodrop niet vermeld in Ten Cate, De notariële archieven in Noord-Brabant.
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slechts enkele op eigen voordeel uit zijnde personen a tergo, dus zonder kennis van de ge-
erfden het reglement hebben geïnitieerd. Verder uiten zij er hun ongenoegen over, dat de 
Raad van State het ontwerp daarvan niet aan de ingezetenen en het bestuur om een reac-
tie heeft voorgelegd. Ten slotte kritiseren zij verschillende bepalingen, vooral die betreffen-
de de traktementen, de inrichting van een raadkamer en de verdeling van het college van 
achtmannen over de gehuchten.2091 Deze verklaring wordt vergezeld van een uitvoerige me-
morie, waarbij per artikel de voornaamste bedenkingen worden uitgewerkt.2092 5 Septem-
ber volgt een tweede rondgang, nu op verzoek van de broer van Ariaen Wijnen, Lucas.2093 
De familieclan sluit de rijen. Nu verklaren nog elf inwoners hetzelfde. Naast Wijnens fa-
milie laat ook Wachtelaer zich tijdens beide rondgangen horen: beide keren volgt hij de 
notaris en roept tegen iedereen dat verzet tegen het reglement leidt tot een boete van f 50. 
Die bedreiging werkt. De notaris legt vast, zeker te weten dat inwoners uit vrees daarvoor 
zijn intekenlijst niet hebben durven ondertekenen.2094 

Uit dit verzet zal zich niettemin een aanvullende procedure over het reglement ont-
wikkelen. De factie Wijnen zet daarbij in op een model met drie keuzes: primair het an-
nuleren van het reglement, secundair een bijstelling ervan overeenkomstig een door hen 
ingediende lijst met verbeteringen, dan wel tertiair beslissen, dat de regeerders zelf een 
“wel geraysonneert reglement” mogen opstellen. De Raad van State kiest - op zich niet 
verrassend - voor de secundaire oplossing. 

Wederom in Den Haag
Kennelijk overmoedig geworden door het succes van een verkregen reglement, probeert 
Wachtelaer alsnog het onderzoek naar de rekeningen, zoals 12 augustus door de Raad 
van State bevolen, naar zijn hand te zetten. Hij verzoekt die Raad Wijnen en de zijnen te 
gelasten de rekeningen van tien jaar her (en voegt hij er nu ook aan toe: ook de daaraan 
voorafgaande), in het bijzijn van de secretaris en andere publieke personen, aan zijn fac-
tie ter inzage te overhandigen. De Raad wijst dit verzoek 1 september 1662 echter af en 
volhardt in zijn besluit van 12 augustus. Wijnen wordt wel aanvullend verplicht slechts 
in gezelschap van één persoon de rekeningen over te brengen.2095 

Wachtelaer opent daarnaast namens de burgerlijke factie, nog steeds een samenstel 
van gewezen schepenen, borgemeesters, armmeesters, gezworenen en enkele notabele 

2091  De desbetreffende akte van Van Vlodrop in NA, RvSt 2162, nr. 5. De eerste getuige is Wouter 
Schoofs, president-schepen in Oerle; hij wordt tezelfdertijd in Oerle met een vergelijkbare beweging onder 
de bevolking geconfronteerd, zie 9.4.2.. De tweede getuige is Evert Jansen Brouwer, schoonzoon van Adri-
aen Wijnen; zie voor hem in die hoedanigheid als schoonzoon NA, RvSt 83 II, fo. 353, d.d. 2 december 1662. 
2092  NA, RvSt 2162, nr. 1.
2093  Hij wordt koopman, oud-president-schepen en zittend borgemeester genoemd. De akte in: NA, 
RvSt 2162, nr. 6. 
2094  NA, RvSt 2162, nr. 7.
2095  Hagen,‘De bestuursreglementen’, 116-120 (ook voor volgende paragrafen); NA, RvSt 83 II, fo. 146v.
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inwoners uit Eersel èn Duizel, bliksemsnel, nog voor de plaatselijke regering in Den 
Haag  haar protest kan laten horen, een eerste aanval op het verzet tegen het reglement. 
Al 7 september behandelt de Raad zijn verzoekschrift, waarin hij bericht dat het regle-
ment door een aantal personen en vooral president Wijnen wordt tegengewerkt. De 
Raad draagt hierop de raad en rentmeester-generaal op deze klacht te onderzoeken en 
de overtreders te beboeten.2096 Om onduidelijke redenen - de Raad is kennelijk ter ore 
gekomen, dat Wachtelaers’ volmacht door zijn opdrachtgevers is ingetrokken - laat de 
Raad hem die dag ongevraagd ook weten, desondanks met hem over de rekeningen te 
willen spreken.2097 

Daags daarna melden Wijnen en medeschepen Goossens zich bij de Raad met alleen 
de rekeningen van Eersel. Er is, naar hun zeggen, alle moeite gedaan om de rekeningen 
van ook Duizel en Steensel mee te brengen, maar dat is door tegenwerking van Wach-
telaer niet gelukt. Het is echter de oogsttijd van de boekwijt. Indien zij in Den Haag op 
Wachtelaer zouden moeten wachten, schaadt dat hun privé-belangen. Zij vragen daar-
om verlof om huiswaarts te mogen keren. De Raad bewilligt dit 8 september: na inle-
vering van de rekeningen mag men vertrekken, mits men over veertien dagen terug is. 
Ook Wachtelaer wordt bericht zich dan met de rekeningen uit Steensel en Duizel te 
melden.2098 

Nà en weer vóór het reglement
In Eersel is de raad en rentmeester-generaal inmiddels bezig om volgens zijn opdracht 
degenen te beboeten, die zich tegen het reglement hebben verzet. Dat verzet, zo stellen 
de schepenen, is echter onbewezen. Zij proberen de Raad te overtuigen van de noodzaak 
de rentmeester te bevelen om deze actie op te schorten tot na de revisie van de rekenin-
gen. De Raad gaat 12 september hierin mee.2099

Nadat Wijnen zijn komst in Den Haag  aan de Raad heeft gemeld - hij dient dan 
naast de rekeningen van de drie dorpen ook de schriftelijke bedenkingen van zijn fac-
tie tegen het reglement in - wijst deze 23 september 1662 een lid uit zijn midden en de 
tresorier-generaal aan om de kwestie nader te onderzoeken, partijen te horen en daar-
over te rapporteren. De tresorier maakt uit het dossier een samenvattende notitie met 
vraagpunten.2100 De factie Wachtelaer haakt daarop in met een artikelsgewijze reactie, 
een stuk dat door predikant Waterbeeck aan de Raad wordt gezonden.2101 De predikant 

2096  NA, RvSt 83 II, fo. 159v.
2097  NA, RvSt 83 II, fo. 161.
2098  NA, RvSt 83 II, fo. 161.
2099  NA, RvSt 83 II, fo. 167v.
2100  Het bestaan van deze notitie blijkt uit de bedenkingen van de factie Wachtelaer, die daaraan refereert. 
De notitie zelf is niet aangetroffen.
2101  NA, RvSt. 2162, nr. 10
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geeft daarin nogmaals stevig af op Wijnen, roemt het nieuwe reglement en verzoekt dit 
nogmaals vast te stellen. Wachtelaer probeert daarnaast het onderzoek naar de rekenin-
gen door de tresorier-generaal nog te beïnvloeden door zijn eerdere verzoek te herhalen, 
deze eerst met de acht- en viermannen ten overstaan van de secretaris te mogen beoor-
delen om hun rechtmatige bezwaren kenbaar te kunnen maken. Er is echter periculum 
in mora: de Raad wenst een rapport voor het eerstvolgende verzet van de wet, dat is 1 
oktober.2102  

Twee dagen later, 25 september, hoort de commissie uit de Raad Wijnen, Goossens 
en Wachtelaer. Uit de aantekeningen hiervan van de tresorier-generaal blijkt de agenda 
van die bijeenkomst.2103 Na een terreinverkenning (“Eersel, Duijnsel ende Steensel een-
en banck maer dragen hare lasten bijsonder”) krijgen Wachtelaer en Wijnen gelegenheid 
hun diametrale standpunten te verduidelijken. Wachtelaer zet de klachten af tegen een in 
Brussel gevoerd proces over de Brabantse landtol en een procedure over de Hanegreefse 
tol voor de schepenbank van ’s-Hertogenbosch en de Raad van Brabant. Beide zaken ra-
ken enkel de voerlui, zodat de gemeente hier niet had hoeven op te treden. Verder refe-
reert hij aan de kwestie over de hoofdvaart op ’s-Hertogenbosch. In deze kwestie hebben 
de schepenen zonder de borgemeesters geopereerd. Kortom, drie procedures zonder voor-
deel van, maar wel tot grote onrust in de gemeente en met groot financieel nadeel van de 
inwoners. Wijnen beweert dat Eersel altijd vrijdom van beide tollen heeft genoten. Met 
machtiging van de schepenen en de gehele gemeente heeft hij daarom voor handhaving 
hiervan geijverd. De procedure heeft hij met machtiging van de schepenen (die daartoe 
weer door de gemeente zijn geautoriseerd) gevoerd Ook wordt gesproken over de vraag 
of ’s Lands kantoren nu wel of niet ten volle worden voldaan.  Daarna volgt de artikelsge-
wijze bespreking van het reglement. De ingebrachte bezwaren worden mede aan de hand 
van het ook ter tafel liggende en kort tevoren op 9 juni 1662 vastgestelde Oirschot I 1662/3 
getoetst. Ongetwijfeld is dit een initiatief van de tresorier-generaal.2104 In totaal komen bij 
13 van de 54 artikelen kritiekpunten aan de orde. De verschillende gedetailleerde stand-
punten - deze geven een goed inzicht in de inhoudelijke verschilpunten en de daarover 
gevoerde discussie - zijn hierna als aanhangsel in een afzonderlijk overzicht bijgevoegd.

Het advies van de commissie wordt in de Raad van 25 oktober 1662 geagendeerd .2105 

2102  NA, RvSt 83 II, fo. 190v.; 2162, nrs. 2, 3 en 9.
2103  NA, RvSt 2162, ongenummerd.
2104  Zie voor het Oirschotse reglement 9.2.18 (wording) en 10.2.18 (tekst). Voor een analyse van de sa-
menhang tussen beide reglementen: 8.5.7, in het bijzonder Tabel 8.10.
2105  Al drie dagen later, 28 oktober 1662 behandelt de Raad van State een verzoek van de factie namens 
wie Wachtelaer is opgetreden (aannemelijk is, dat Wachtelaer zelf hierin direct de hand heeft en dus in feite 
een oratio pro domo houdt) om de door haar gemachtigde in deze procedure gemaakte kosten onder behoor-
lijke specificatie ten laste van de drie dorpen te mogen brengen en de borgemeesters  te gelasten deze binnen 
zes weken te betalen. De Raad bewilligt het ten laste van de dorpen brengen van deze kosten, maar verwijst 
voor de wijze van afdoening naar het vastgestelde reglement. NA, RvSt. 83 II, fo. 269.

PS_LL_def.indd   991 19-11-20   13:06



992

Dienovereenkomstig besluit de Raad tot bijstelling van een tiental artikelen. De kwar-
tierschout wordt aangeschreven het reglement ter Leen- en Tolkamer te laten registeren 
en ter plaatse publiceren, alsmede zorg te dragen voor punctuele uitvoering. De registra-
tie vindt niet lang daarna plaats.2106

Nieuwe deining over onkosten
Of, en zo ja hoe uiteindelijk voor het forum van de Raad van State de kwestie van de 
revisie van de rekeningen wordt opgelost, is onduidelijk. Er zijn overzichten van een 
nalezing van de borgemeestersrekeningen over 1652 tot en met 1661 met een totaal aan 
onnodige en excessieve posten voor “verteeringen, schenkagien, sware procuduyren als 
andersints” van ruim f 2489. Een vergelijkbaar onderzoek voor Duizel en Steensel levert 
ruim f 319 op2107. Deze overzichten stammen, gezien hun opschrift, uit de koker van de 
oppositie2108. Een resolutie, waarin de Raad expressis verbis dit deel van het onderzoek 
met een eindbeslissing afsluit is niet aangetroffen

Inmiddels is op financieel gebied in Eersel weer het nodige gebeurd dat tot verdere on-
min tussen regering, lees president-schepen Wijnen en de zijnen versus inwoners leidt. Dit 
zal van invloed zijn op de worteling van het reglement. Wachtelaer speelt daarbij nog een 
rol op de achtergrond. Aanleiding is, dat Wijnen met medewerking van schepenen, stad-
houder en overige regeerders de borgemeesters alsnog heeft opgedragen zijn onkosten in 
de procedure over de Bossche hoofdvaart in hun rekening op te nemen en derhalve direct 
op de inwoners te verhalen. Wijnen heeft duidelijk lak aan het reglement. Bij de Raad van 
Brabant weet hij te bewerkstellingen, dat deze zijn fiat geeft tot executoriaal verhaal van 
deze kosten op de inwoners. Op 20 november 1662 wordt een vijftal inwoners in deze kos-
ten door een deurwaarder aangeslagen, waardoor de vlam opnieuw in de pan slaat. 

Nadat 21 november een groot aantal ingezetenen belooft om gezamenlijk een protest 
hiertegen te bekostigen, geven een dag later ruim 71 ingezetenen volmacht aan dorps-
genoten Mathijs Aertsen en predikant Waterbeeck om te proberen deze kwestie bij de 
Raad van State ongedaan te maken.2109 Hun uitvoerig rekest leidt er toe dat de Raad 2 
december 1662 de al verrichte invorderingen opschort en het rekest om commentaar aan 
Wijnen toezendt, om 29 december te constateren, dat deze in een gesprek met ’s Raads 

2106  De kwartierschout doet hiervan mededeling aan de Raad van State, die 27 december 1662 hiervan 
kennis neemt en hem opdraagt ook voor publicatie ter plaatse zorg te dragen. NA, RvSt 83 II, fo. 394v. De 
tekst van het reglement met de ampliatie in BHIC, RRGD 61, fo. 217v-232r.
2107  NA, RvSt 2162.
2108  In de aanhef van beide (niet ondertekende) overzichten wordt gerefereerd aan onnodige en exces-
sieve kosten betreffende “verteeringen, schenckagien, swaere proceduijren als andersints” ten laste van de 
arme gemeente. Dit is een te subjectieve omschrijving om van betrokken regeerders of een controlerende 
instantie afkomstig te zijn.
2109  RHCe, GB Eersel 123. Een van de ondertekenaars is Lucas Wijnen en toont daarmee een barstje in 
de Wijnen-factie.
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gecommitteerden zijn gelijk niet heeft kunnen aantonen. Daarop besluit de Raad, dat de 
gewraakte kosten alleen kunnen worden verhaald op de schepenen en andere personen 
die zich eerder tot verhaal door de Raad van Brabant vrijwillig hebben doen condemne-
ren. De opdracht aan de borge-meesters wordt daarmede dus vernietigd.2110 Deze kwes-
tie zal nog een nasleep van maanden hebben, waarbij Wijnen overigens uiteindelijk toch 
voor een aanzienlijk bedrag wordt tegemoet gekomen.2111

Eerste doorwerking van het reglement 
Hoewel duidelijk in hun voordeel, neemt dit besluit het wantrouwen en de onrust je-
gens Wijnen en zijn factie niet weg. Diens oppositie vreest, dat zij alsnog veel moeite 
zullen doen om de inwoners met grote onkosten op te zadelen. De Raad wordt verzocht 
hen op te dragen alle archiefstukken (genoemd worden: protocollen, rekeningen, ordon-
nantiën en alle andere charters en papieren) op de plek te brengen waartoe het reglement 
dat gebiedt, zodat deze ten overstaan van de secretaris kunnen worden ingezien en ko-
pieën kunnen worden verkregen. 2 Januari 1663 bewilligt de Raad dit in bredere zin, na-
melijk dat het reglement niet alleen op dit punt, maar in al zijn onderdelen moet worden 
nagekomen op straffe van bij weigering de in dat reglement genoemde boete. De kwar-
tierschout wordt nog eens nadrukkelijk bevolen hierop toe te zien.2112 

Het ligt dan ook voor de hand aan te nemen in de publicatie van het reglement te Eer-
sel en Duizel op 21 januari en te Steensel op 22 januari 1663 de hand van de kwartier-
schout als schout van deze drie dorpen te zien. Ook wordt het reglement ingeschreven 
in het plaatselijke protocol.2113 

2110  NA, RvSt 83 II, fo. 353 en 402.
2111  Het duurt tot maart voordat Wijnen hierop terugkomt. Hij verzet zich tegen de aantijgingen, terwijl 
zijn tegenstanders bij hun standpunt blijven. De Raad van State stelt na het horen van partijen zelf nader en 
gedetailleerd onder-zoek naar de gewraakte declaraties van alle betrokkenen in, niet alleen die van Wijnen 
cum suis, maar ook onder meer van Wachtelaer en Waterbeeck. 30 Augustus stelt hij algemene criteria voor 
de afdoening vast. Het laatste behelst óók een verbod om voortaan nog declaraties in te brengen buiten de 
procedure van het reglement om. 13 Oktober stelt de Raad de gerevideerde declaraties vast. Het totaal door 
hem vastgestelde bedrag (f 3803-8-0) mag per omslag over de ingezetenen van de drie dorpen worden inge-
vorderd. Ten slotte verzoekt Wijnen, nu voor de eerste keer als oud-president aangeduid, nog verlof om de 
omslag effectief op te kunnen leggen. De Raad wil echter eerst de cedulen zien om te controleren, dat die 
zich inderdaad beperken tot het toegestane bedrag. Wachtelaer intervenieert en verzoekt de voorziene om-
slag in drie termijnen (ineens is te veel voor de inwoners) te doen. De Raad keurt de cedulen goed en stemt 
in met het voorstel tot gespreide betaling (Hagen,  ‘De bestuursreglementen’, 120; NA, RvSt 84 I, fo. 120v, 
d.d. 5 maart 1663; 138, 13 maart; 141v, 16 maart; 190, 14 april; 207v, 20 april; 211v, 21 april 1663; RvSt 84 II, 
fo. 134, d.d. 30 augustus 1663; 212, 13 oktober, 384v, 4 december; 416, 18 december 1663). Hagen, ‘De be-
stuurs-reglementen’, 120, meldt dat Wachtelaer van de Raad van State de opdracht zou hebben gekregen om 
voorlopig ”op de gemeentepenningen te letten”. Die opdracht ontbreekt in de minuut van de door Hagen 
aangehaalde resolutie van de Raad van State van 21 april 1663.
2112  NA, Archief RvSt 84 I, fo. 3.
2113  RHCe, Schepenbank Eersel 24, voorin (ongefolieerd, in aansluiting op de tekst van het reglement en 
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In de Eerselse gehuchten zet men er nu haast achter: al daags na de publicatie van het regle-
ment wordt door de verkiezing van twee man per gehucht invulling gegeven aan het nieu-
we instituut van de achtmannen. Ook worden de viermannen voor de twee andere dorpen 
aangewezen. Hen schort echter nog beëdiging, omdat - zo klagen gewezen borgemeesters, 
arm- en kerkmeesters, gezworenen en andere inwoners - verschillende weerspannige perso-
nen zich nog steeds tegen het reglement keren. De kwartierschout zou hierin volgens hen 
moeten voorzien. 3 Februari 1663 verzoekt de Raad een commissie uit zijn midden, die op 
het punt van vertrek naar ’s-Hertogenbosch staat, de kwartierschout op de zorgvuldige uit-
voering van het reglement aan te spreken.2114  Niettemin treden acht- en viermannen begin 
maart al naar buiten door in Den Haag  te klagen hoe president Wijnen, zijn broer Lucas 
en enkele anderen nog steeds onrust veroorzaken door zich tegen het reglement op te stel-
len. 5 Maart 1663 endosseert de Raad ook dit aan de zoëven genoemde commissie, nu met 
de opdracht om partijen voor haar te ontbieden, te horen en daarover te rapporteren.2115 

De fase van de eerste worteling van het reglement kan worden afgesloten met enkele zor-
gen van de Eerselse secretaris Henrick Le Grand, waarbij verschillende aspecten van het 
reglement aan de orde komen.2116

Zijn eerst punt is, dat hem (en bij zijn afwezigheid zijn vervanger) de schrijfarbeid bij het 
formeren van de verpondingskohieren door de zetters tegen alle redelijkheid in niet wordt 
vergoed. Voor elf dagen werk heeft hij slechts een matige vergoeding van 2½ gulden per 
dag in rekening gebracht. Hij wijst er daarbij op, dat dergelijke werkzaamheden in andere 
dorpen in de Meierij zonder probleem worden uitbetaald. De schepenen willen wel, maar 
enkele achtmannen verzetten zich. Een verzoeningspoging door ’s Raads commissie naar 
de tiendenverpachting is mislukt, omdat de achtmannen voor betaling van dit soort werk-
zaamheden geen grond vinden in het onlangs vastgestelde reglement. Le Grand beroept 
zich daarentegen onder meer op de resolutie van 6 september 1657 (betreffende de defini-
tieve invoering van de verponding), waarin de secretaris het schrijfwerk en de bewaring van 
de kohieren in tweevoud is opgedragen; ook refereert hij aan het plakkaat van 2 oktober 
1654 van de Staten Generaal over de salarissen van de secretarissen, dat hem toestaat om 
ten minste vier gulden per dag in rekening te brengen; ten slotte verwijst hij naar artikel 
34 van het nieuwe reglement: de betrokken achtmannen zijn buiten consent van corpus 

de bijbehorende ampliatie en alteratie). 
2114  NA, RvSt 84 I, fo. 57.
2115  NA, RvSt 84 I, fo. 120v.
2116  NA, RvSt 84 II, fo. 414v. Le Grand is door de Staten Generaal 8 mei 1655 benoemd tot secretaris van 
Eersel, Vessem en Beerze. NA, SG 3261, fo. 332. Hagen ,‘De bestuursreglementen’, 120 vermeldt alleen zijn 
benoeming in Eersel. In 1661 doet ene Frederick Uijtehage een poging om het secretarisambt te Eersel van 
Le Grand over te nemen. De Staten Generaal handhaven Le Grand, mede omdat hij in Duizel een vaste 
woonstee heeft. NA, SG 3267, fo. 257, d.d. 13 mei en fo. 279v, d.d. 27 mei 1661.
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en ingezetenen deze procedure tegen hem begonnen, zodat zij behoren te vervallen in de 
boete van 50 gulden alsmede hem ook zijn kosten in deze kwestie behoren te betalen. De 
Raad beslist 1 september 1663 tot het gelijk van de secretaris: hij dient zonder mankeren te 
worden betaald.2117 Dit maakt in ieder geval duidelijk, dat het op zich veel omvattende re-
glement niet zaligmakend is en in andere regels zijn grenzen kent.

Het tweede punt betreft het in het reglement opgenomen verbod om eigenmachtig een 
substituut of klerk aan te stellen. 

Le Grand is ook luitenant te voet bij de landdrost in de Meierij, hetgeen er toe leidt dat 
hij vaak in Eersel afwezig is. Als plaatsvervanger heeft hij daarom op jaarbasis, laatstelijk 
voor de periode van april 1662 tot en met april 1663, Gillis van Moo aangesteld.2118 Artikel 
14 van het reglement verbiedt echter de aanstelling van een substituut zonder voorafgaan-
de toestemming van de Raad van State. Omdat deze baan voor hem daardoor onzeker is, 
verzoekt Van Moo de Raad om die toestemming. Hij meldt daarbij dat hij de functie al 
langer heeft uitgeoefend en overeenkomstig artikel 10 van het reglement in Eersel woont. 
De Raad, ongetwijfeld in de gedachte dat het verzoek niet door de plaatsvervanger, maar 
door de secretaris behoort te worden gedaan, vraagt hierop de reactie van Le Grand zelf.2119 

Le Grand bevestigt, dat hij door andere verplichtingen ten behoeve van het land vaak 
buiten de vrijheid en dingbank van Eersel moet verblijven, zodat een goed en vlot ver-
loop ter secretarie een substituut of een klerk vergt. De Raad fiatteert dit 18 december 
1663, mits de vervanger op de hoogte is van wat er in de vrijheid en dingbank omgaat.2120  

Aanpassing reglement 1749

In 1741 royeert de Leen- en Tolkamer in de dorpsrekeningen van 1739 het in rekening 
gebrachte tarief voor verrichtingen buiten het raadhuis, maar binnen het dorp. Dit, 
omdat door betrokkenen daartoe het tarief voor bezendingen buiten het dorp, zoals 
vastgelegd in artikel 40 van het reglement2121, is gedeclareerd. Eerst jaren later komen 
de Eerselse regenten op deze kwestie terug. In een verzoekschrift van begin juni 1749 
vragen zij de Raad van State deze royering alsnog ongedaan te maken, dat tarief voor 
verrichtingen binnen het dorp alsnog toe te staan en hun traktement te verhogen. 

2117  NA, RvSt 84 II, 137v. 20 Januari 1664 beoordeelt de Raad nog apart de nota van gemaakte onkosten 
in deze zaak. Hij stelt deze vast op f 60 ten laste van de gemeente en beslist dat hiermee deze zaak definitief 
is afgedaan. NA, RvSt 85 I, fo. 63v.
2118  Van Moo is commies ter recherche van de convooien en licenten. In deze periode is hij al langer de 
plaatsvervanger van secretaris Le Grand. Een eerder voorkomen als zodanig in RHCe, Schepenbank Eersel 
22, 2e deel,, fo. 177v, d.d. 23 februari 1659. 
2119  NA, RvSt 84 II, fo. 286r.
2120  NA, RvSt. 84 II, fo. 414v.
2121  In het rekest wordt abusievelijk verwezen naar artikel 4 van het reglement, iets wat door de advi-
serende raad en rentmeester-generaal zowel als de Raad van State ten vervolge nadien ook wordt gedaan. 
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Genoemde bepaling stelt voor bezendingen buiten het dorp een vaste vergoeding van 
f 1-5-0 in het vooruitzicht; is men daarvan ’s avonds niet terug, dan geldt een dubbele 
vergoeding. De schepenen beweren niettemin dat deze bepaling door hun voorgangers 
steeds zo is opgevat, dat het eerste tarief voor verrichtingen binnen het dorp en het twee-
de tarief voor bezendingen buiten het dorp geldt.  

Er is in dat opzicht sprake van een lange en ononderbroken praktijk. Daar komt nog 
bij, dat hun vaste jaarvergoeding nog steeds die uit het reglement is en daarmee niet 
meer in de pas loopt met de vele toegenomen werkzaamheden, waaronder de aanschrij-
ving van de gemene middelen en het feit dat zij minder tijd kunnen geven aan hun 
“landbouw en dagelijkse arbeid” en dus inkomsten derven. Omdat de Leen- en Tolka-
mer zich niet bevoegd acht om over een traktementsverhoging te beslissen, heeft deze 
hen doorverwezen naar de Raad van State. 

De Raad legt dit verzoek 2 juni 1749 om advies voor aan de Leen- en Tolkamer2122.
Haar advies van 19 juni 1749 wordt al daags erna door de Raad besproken. De Ka-

mer raadt aan de royering zowel als het reglement op dit punt ongewijzigd te handha-
ven om “zoo weijnig verandering als mogelijk is in het reglement te maaken”. In plaats 
daarvan stelt zij ter compensatie van de toegenomen werkzaamheden per 1739, dus met 
terugwerking, een traktementsverhoging voor. Dit ook, omdat de geldende beloningen 
in vergelijking met die uit vergelijkbare plaatsen niet “geproportioneert’ zijn. Een ver-
hoging tot f 15 voor iedere schepen te Eersel en tot f 10 voor iedere schepen uit de beide 
andere dorpen acht zij billijk. Daartoe verwijst zij naar eerdere positieve besluiten van de 
Raad jegens andere plaatsen, waarvan worden genoemd die van 21 mei 1739 voor Oss, 8 
mei 1732 voor Goirle, 8 juli 1732 voor Oirschot en 2 juni 1740 voor Waalwijk.2123

De Raad besluit nog dezelfde dag, 20 juni 1749, dienovereenkomstig. Over een aan-
passing van het reglement wordt in die beslissing weliswaar niet meer uitdrukkelijk ge-
sproken, maar de strekking van het besluit is feitelijk een aanpassing ervan. Voorts gelast 
de Raad registratie ervan bij de Leen- en Tolkamer.2124

Het tweede reglement 1767

Een frauderende substituut-secretaris
In 1737 wordt Willem Berlebach secretaris van de dingbank Eersel, Duizel en Steensel en 
daarmee ook secretaris van de drie afzonderlijke dorpen.2125 Hij is bijna van meet af aan 

2122  Een kopie van het rekest, van de apostille van de Raad van State en van diens eindbeslissing in BHIC, 
LTK 60 (op datum van de eindbeslissing van 20 juni 1749).
2123  BHIC, RRGD 92, fo. 198r-v.
2124  NA, RvSt. 272, fo. 1292v-1293v; afschrift van deze resolutie in: BHIC, LTK 60.
2125  Zie voor de opzet van deze episode de Inleiding.
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door ziekte en lichamelijke gebreken zodanig beperkt in zijn ambtelijk functioneren, dat 
hij zich bijna steevast door een substituut moet laten bijstaan. Kort na zijn aanstelling sluit 
hij daartoe een overeenkomst met ene Gijsbert van Beverwijk om hem voor drie jaar de 
beginselen van het secretarisvak bij te brengen en hem bij afwezigheid te vervangen. Van 
Beverwijk, sedert 17332126 notaris te Eersel en tevens procureur bij de dingbank2127, ontpopt 
zich minder als een integer vakman dan als een behartiger van eigen, vooral financiële be-
langen. Hij weet zich na de nodige strubbelingen - er is al vlot een beginnende oppositie 
tegen zijn doen en laten - in 1755 zelfs formeel tot substituut van de secretaris benoemd 
te krijgen. Uiteindelijk gaan slordigheid, verduistering en schraapzucht bij hem hand in 
hand. Niettemin slaagt hij er vooralsnog in om klachten tegen hem te ontlopen.2128 

Dat verandert als de oppositie zich tegen hem organiseert met de persoon van Wil-
lem Cox als voorman. Deze is in 1763 door het plaatselijke bestuur tot verpondingsbeur-
der aangesteld, maar weigert de dienaangaande eed af te leggen, omdat hij meent dat 
hij die eed door de in Eersel heersende omstandigheden niet kan waarmaken. Een van 
de redenen daartoe is dat de saldi van de rekeningen niet met de rendant-opvolger wor-
den afgerekend, maar soms zelf door de substituut-secretaris worden geïncasseerd. Cox 
put hierbij uit ervaringen, die hij in 1753 en 1754 als collecteur van de verpondingen en 
van de beden heeft opgedaan. Ook het incassoboek, dat hem voor de nieuwe functie is 
overhandigd bevat onduidelijke posten, terwijl dat zijn inziens niet nodig is, omdat de 
opbrengst voldoende moet zijn om de uitgaven te kunnen dekken. De regenten vragen 
5 april 1763 de Raad van State hem tot die functie te verplichten. De Leen- en Tolka-
mer krijgt de opdracht van die Raad een en ander na te gaan. Deze concludeert dat er 
in bestuurlijk Eersel het nodige mis is. Wat precies vergt nader onderzoek en daarom 
meer tijd. Omdat het incasso van de verpondingen daarop niet kan wachten, raadt zij 
de Raad, ook ter besparing van verdere onkosten2129, aan Cox wel met het incasso van die 
belasting te belasten, maar hem hangende dat nader onderzoek van de eed vrij te stellen. 
Voor dat onderzoek wil zij de bezwaren van Cox aan de schepenen voorleggen en deze, 
voorzien van haar eigen bevindingen, aan de Raad toezenden.2130 

Cox trekt daarop het initiatief verder naar zich toe; vele inwoners steunen hem. Hij zal 
zijn  voortrekkersrol in dezen ook hierna blijven vervullen. Het is hem er erg veel aan-

2126  Niet: 1773, zoals Hagen, ‘De bestuursreglementen’, 122 abusievelijk meldt. Ten Cate, De notariële 
archieven, 72.
2127  Gijsbert komt uit een familie waarin het notaris- en secretarisambt in zwang was. Op het predicaat 
“eerlijk, integer en zorgvuldig” kunnen individuen uit deze familie echter niet altijd bogen. Van den Braak, 
‘Gijsbert de Jong’, 13-25.
2128  Hagen, ‘De bestuursreglementen’, 122-123.
2129  De Kamer wijst er op, dat bij achterstand in de betaling van de verpondingen de ontvanger de sche-
penen zal gijzelen, met alle onkosten van dien. 
2130  Hagen, ‘De bestuursreglementen’, 124, met aanvullende gegevens uit: BHIC, LTK 64, fo. 111r-114r, 
rapport Leen- en Tolkamer aan Raad van State van 25 juni 1763. 
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gelegen, dat er in Eersel functioneel tenminste een kop zal rollen. Het ontlokt Van Be-
verwijk de opmerking, dat Cox zijn doodsvijand is.2131 Hij blijkt ook goed ingelezen te 
zijn in de vigerende regelgeving zoals het reglement uit 1662 en tal van andere besluiten 
van de Haagse overheid, regels waarvan zijn opponenten, de schepenen en Van Bever-
wijk, beweren niet op de hoogte te zijn. Daardoor ontwikkelt hij zich zelfs tot gids van 
de Leen- en Tolkamer in deze kwestie.2132 

Cox brengt de kwestie met een tweetal concrete beschuldigingen direct bij de Raad van 
State. In de eerste plaats bestrijdt hij de rechtmatigheid van de in 1749 door de Raad van 
State verleende salarisverhoging van de schepenen. Hij noemt deze verhoging in strijd met 
reglement van 1662, omdat deze destijds zonder gevraagde instemming van de geërfden 
is vergund.2133 Hij wijst daarbij op een precedent uit Schijndel uit 1752, waarbij een reeds 
op verzoek van schepenen toegekende salarisverhoging door de Raad van State alsnog bij 
gebreke van instemming van de achtmannen, borgemeesters en ingezetenen ongedaan is 
gemaakt.2134 Zijn tweede beschuldiging betreft een door Van Beverwijk, toen substituut-
secretaris, gelijktijdig vervulde functie van schepen van Duizel, hetgeen ook in strijd is met 
het reglement van 1662. In het bijzonder wil hij, dat Van Beverwijk het als schepen geno-
ten traktement restitueert. Ten slotte biedt hij nader bewijs op beide punten aan, terwijl 
hij ook suggereert, dat de Leen- en Tolkamer ter plaatse een onderzoek naar deze en andere 
onregelmatigheden instelt. Dit is nodig, omdat het ondoenlijk is alle getuigen naar ’s-Her-
togenbosch te laten komen. Cox is zeker van zijn zaak: hij zegt toe bij zijn gebleken onge-
lijk de onderzoekskosten te voldoen.2135 De Raad zendt dit voorstel om een ambtsbericht 
naar de Leen- en Tolkamer. Van Beverwijk ontkent om formele redenen (hij was toen of-
ficieel nog geen substituut-secretaris) de aantijging van de samenloop van schepenambt en 
secretariaat. Cox stelt, dat de werkelijke feiten tellen: Van Beverwijk is schepen als hij al in-
formeel met de waarneming van het secretariaat is belast. De Leen- en Tolkamer acht met 
Cox verder onderzoek geboden, evenwel niet vanuit ’s-Hertogenbosch, maar ter plaatse, 
omdat de kosten daarvan door het nodige onderzoek naar en in documenten en het horen 
van vele personen dan lager uitvallen.2136 Zij zendt haar rapport 15 december 1764 naar de 

2131  Deze opmerking is opgenomen in het nog te bespreken rapport van de Leen- en Tolkamer.
2132  Dit blijkt uit zijn memorie van klachten, die hij ten behoeve van het onderzoek van de deputatie van 
de Leen- en Tolkamer opstelt. Zie over deze memorie hierna.
2133  Veel effect heeft deze klacht niet gesorteerd, omdat in artikel 16 van het nadien vastgestelde regle-
ment die salarisverhoging ongewijzigd wordt gehandhaafd. Die verhoging is bovendien op grond van een 
advies van de Leen- en Tolkamer, dat afwijkt van het door de regenten ingediende voorstel, tot stand geko-
men (zie hiervoor). 
2134  Zie voor de details 9.2.21.
2135  Hagen, ‘De bestuursreglementen’, 124 meldt in plaats hiervan abusievelijk, dat hij aanbiedt die kos-
ten vooraf te voldoen. Zijn aanbod is in werkelijkheid genuanceerder en beperkter.
2136  Ter vergelijking (en inspiratie) verwijst de Kamer naar een dergelijk onderzoek te Bergeijk en Rietho-
ven naar het functioneren van de secretaris aldaar, ene Johan van Beverwijk (een broer van Gijsbert), waar-
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Raad van State, die drie dagen later inderdaad de Kamer opdraagt om enkele commissa-
rissen naar Eersel te zenden om alles verder te onderzoeken. Ook accepteert de Raad Cox’ 
aanbod tot betaling van de kosten bij gebleken ongelijk.2137 

Na de winter reist een deputatie van de Kamer, bestaande uit twee leden en de griffier, 
naar Eersel, waar deze 5 maart aankomt en daags daarna haar onderzoek begint. Dat 
duurt een week. Het resulteert in een uitvoerig rapport, dat door de Leen- en Tolkamer 
29 juni 1765 aan de Raad van State wordt aangeboden. 

De commissarissen van de Kamer verrichten hun onderzoek aan de hand van twee 
uitvoerige memories van Cox, één over het optreden van de schepenen, de andere over 
het gedrag van Van Beverwijk.2138 In dat opzicht stellen zij zich nogal lijdelijk op: eigen, 
zelfstandige waarnemingen komen nauwelijks aan de orde.2139

In de memorie tegen de schepenen somt Cox gedetailleerd 41 deels verschillende, deels 
samenhangende bedenkingen op. Ruim de helft, 23, heeft betrekking op overtredingen 
van het reglement van 1662. Hierover rapporteert de deputatie en met haar de Kamer 
echter, dat na grondig onderzoek in de secretarie het reglement niet meer vindbaar is en 
bij de zittende schepenen ook niet meer bekend, omdat het niet meer jaarlijks wordt ge-
publiceerd. Voor haar is dit reden om op deze direct aan dat reglement gerelateerde be-
denkingen niet verder in te gaan. Op de andere gaat zij daarentegen ampel in. Dit doet 
zij kritisch, maar ook met een praktische blik. Op de vraag van Cox of de schepenen we-
ten of de sloten van de rekeningen aan de rendant-opvolger worden uitbetaald, stelt zij, 
na alle nog levende rendanten te hebben gehoord, voor dit punt maar te laten voor wat 
het is. Hoewel er twijfel bestaat of er daadwerkelijk is uitbetaald, hebben alle rendanten 
voor ontvangst getekend. Dit zijn echter eenvoudige landlieden, die lang niet altijd be-
seffen waarvoor zij tekenen en in feite alles tekenen wat hen wordt voorgelegd.  

In het tweede deel van haar rapport gaat de Kamer uitvoerig in op een 31-tal bezwaren 
uit Cox’ memorie tegen het optreden van Van Beverwijk. Die bezwaren bestrijken vrij-

toe de Raad van State haar 18 mei 1764 heeft opgedragen. Zie voor die opdracht: NA, RvSt 310, fo. 383r-384r. 
Voor het onderzoek naar Johan van Beverwijk: Van den Braak, “Gijsbert de Jong’, 23.
2137  NA, RvSt 311, fo. 1049r-1050v.
2138  Zie over inhoudelijke aspecten van deze memories ook: Hagen, ‘De bestuursreglementen’, 124-124. 
2139  Een zestal onderdelen van het onderzoek leidt eerst tot deelrapporten. Deze zijn ingeschreven in het 
thans ontbrekende deel over de periode 1755-1765 van de zogenaamde verbandboeken. In het repertorium 
op deze registers  (BHIC, LTK 144) worden de volgende zes rapporten genoemd: het betalen van het slot 
van de rekening van de gemene middelen (7 maart 1765), de ondervraging van een aantal inwoners over de 
dorpshuishouding (8 maart 1765), een verklaring over het schepentraktement (9 maart 1765), het niet pro-
fiteren van een toegekende korting op de landsbelastingen en ondervraging van verschillende inwoners (14 
maart 1765), alsmede twee ongedateerde rapporten over de controle van de boeken en registers van de se-
cretaris ter vaststelling van wie als secretaris heeft gefunctioneerd respectievelijk de controle van het borge-
meestersboek over 1654 en het collectboek van de verpondingen.
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wel alle onderdelen van diens secretariële  werkterrein. Enkele daarvan zijn op onderde-
len nog verder uitgewerkt. De kern daarvan betreft overtreding van allerlei bestuurlijke 
regels, misbruik van macht en zelfverrijking door fraude en verduistering. Hoewel Van 
Beverwijk de beschuldigingen categorisch ontkent, liegen de conclusies van de commis-
sarissen er niet om. Daarnaast komt Cox ook nog met een aanvullende klacht over zelf-
verrijking, maar die kan hij niet bewijzen omdat hij geen toegang heeft tot de originele 
rekeningen. De Kamerdeputatie heeft geen tijd meer voor een volledig onderzoek, maar 
neemt nog wel enkele steekproeven. De uitslag daarvan acht zij verontrustend.

Terwijl de commissarissen aan de hand van Cox’ memorie hun onderzoek doen, onder-
handelt deze - ongetwijfeld met instemming van die deputatie - met Van Beverwijk over 
diens toekomst als secretaris en de door hem te betalen schadevergoeding. Het is, na zijn 
eedsweigering, zijn eerste klachten aan de Raad van State en zijn beide memories voor de 
commissarissen van de Leen- en Tolkamer, de vierde slag van Cox in deze kwestie. 

Cox en Van Beverwijk komen tot een akkoord, waarbij duidelijk is, dat de laatste on-
der grote druk inbindt. Vrijwel alle punten bevatten harde toezeggingen van zijn kant. 
Na goedkeuring van het akkoord door de Raad van State zal hij zijn secretariële functie 
bij Berlebach opzeggen en na zes maanden effectief terugtreden; hij zal geen openbare 
incassofuncties meer vervullen, wel mag hij in Eersel het notariaat blijven uitoefenen; 
hij restitueert al wat hij in de rekeningen ten onrechte aan uitgaven heeft opgevoerd, ter-
wijl hij ook al wat hij particulieren ten onrechte heeft ontfutseld terugbetaalt; om welke 
bedragen het gaat wordt door Cox onderzocht en aangewezen en ter beoordeling aan 
de Kamer voorgelegd; Van Beverwijk zal het onderzoek van de Leen- en Tolkamer niet 
tegenwerken, de schuld niet bij derden leggen en zich aan de conclusies van de Kamer 
onderwerpen; hij betaalt voorts voor alle kosten van deze procedure, met als voorschot 
voor onder meer de inzet van de commissarissen van de Kamer f 600, tenzij de Raad van 
State hem alsnog van betaling van die procedurekosten zal ontslaan. Ten slotte wordt 
overeengekomen, dat de beslissingen van de Raad van State altijd voorgaan, mochten 
deze van dit akkoord of arbitrage van de Kamer afwijken.

In hun algemene aanbevelingen, die vooral betrekking hebben op het optreden van 
Van Beverwijk, laat  de Kamer weten met dit akkoord in te stemmen en roept zij de 
Raad van State op dit ook te doen. Verder beveelt zij de Raad aan te bepalen, dat van 
Beverwijk het secretarissalaris, dat hij heeft genoten over de periode dat Berlebach als 
secretaris in Eersel had moeten wonen, alsmede alle foute of te hoge uitgaven in de re-
keningen restitueert en ook de kosten van de procedure betaalt. Of Van Beverwijk straf-
rechtelijk behoort te worden vervolgd, laat de Kamer over aan de Raad zelf. Ten slotte 
stelt zij voor het akkoord de plano2140 door de Kamer te laten afdoen met als sluitstuk een 
voorstel hoe de terugbetaalde gelden het beste kunnen worden aangewend. 

2140  Zie over dit begrip onder meer 1.3.3.4 en 3.3.3.

PS_LL_def.indd   1000 19-11-20   13:06



1001

Naast haar concrete bevindingen en op de kwestie toegesneden aanbevelingen doet de 
Kamer ook nog een tweetal voorstellen van meer algemeen bestuurlijke aard.

Allereerst raadt zij vernieuwing van het reglement van 1662 aan, omdat het door de 
bank genomen ter plaatse niet meer bekend is en door tal van plakkaten en resoluties “in 
het politique en economique bestuur” op vele onderdelen feitelijk is gewijzigd en daar-
om verouderd. Daarnaast ziet de Kamer aanleiding om voor alle plaatsen in de Meierij 
een “Generaal Reglement” te formeren. Zij acht dit geraden, omdat de Haagse overheid 
vele plakkaten en resoluties ter regulering van het plaatselijk bestuur en de lokale huis-
houding dan wel op het functioneren van de officieren, regenten en secretarissen heeft 
getroffen. Die veelheid maakt de regelgeving onoverzichtelijk, nog te meer omdat be-
sluiten ook weer worden ingetrokken of veranderd. In dit verband memoreert de Kamer 
over die onoverzichtelijkheid een en andermaal klachten van verschillende officieren en 
secretarissen te hebben vernomen. Het leidt er ook toe, dat regelgeving niet meer wordt 
gekend. Nadrukkelijk stelt de Kamer, dat het een algemeen reglement moet worden, dus 
zonder specifieke voorzieningen over afzonderlijke plaatsen. De Leen- en Tolkamer sluit 
29 juni 1765 haar rapport af en zendt het aan de Raad van State.2141 

Naar nieuwe reglementering 
De Raad van State laat 2 juli eerst zijn thesaurier-generaal er naar kijken.2142 Op zijn 
verslag geeft de Raad vervolgens 22 augustus 1766 - om diens belangrijkste besluiten in 
dezen te benoemen - allereerst onverkort zijn instemming aan het akkoord Cox-Van Be-
verwijk. De Leen- en Tolkamer krijgt de opdracht om het onverwijld in der minne en 
zonder proces uit te voeren en daarbij vooral de belangen van de gemeente voorop te 
stellen. Ook dient zij zo snel mogelijk een overzicht van de bedragen, die Van Beverwijk 
aan de gemeente schuldig zou zijn in te leveren met een voorstel hoe die gelden het bes-
te kunnen worden gebruikt. Voorts wil de Raad de opinie van de advocaat-fiscaal bij de 
Raad van Brabant over de onderzoekconclusies van de Kamer vernemen.2143 

2141  BHIC, LTK 96, fo. 285r-323r.
2142  NA, RvSt. 313, fo. 507r. 
2143  De verdere procedures tegen Van Beverwijk persoonlijk worden hier niet verder gevolgd. Die be-
treffen zowel de administratieve procedures waarin wordt vastgesteld welke schadevergoeding hij aan 
onderscheidenlijk Eersel, Duizel en Steensel moet betalen en het strafrechtelijk onderzoek door de advo-
caat-fiscaal. Het eerste onderzoek, waarbij  de Raad van State nauw is betrokken, wordt afgesloten met een 
akkoord per plaats, waarin de te restitueren bedragen worden vastgesteld (onder meer: NA, RvSt 313, fo. 
695v-697v, 17 september 1765, 929v-930v, 9 december, 946r-949r, 17 december; 316, fo. 117r, 2 maart 1767; 
317, fo. 550r-551r, 12 augustus 1767, fo. 649r, 18 september, fo. 691v, 7 oktober, fo. 826r-v, 3 december, fo. 
866v, 18 december; 318, fo. 53-56r, 20 januari 1768, 57r-v, 21 januari, 191r-v, 7 maart, 348r-v, 27 april). Het 
tweede wordt gevoerd voor de Raad van Brabant en wordt afgesloten met een veroordeling tot de strop, een 
veroordeling die Van Beverwijk ontloopt door voortijdig in de Gevangenpoort te overlijden (zie onder meer 
NA, RvSt 313, fo. 713v-714v, 23 september 1765, fo. 735v-736v, 27 september, fo. 866r-v, 14 november; 314, 
fo. 90v, 10 februari 1766, fo. 102r-v, 14 februari; BHIC, RvBr 477/253, circa 1769; 833/9951 en 10124; Lin-
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Ten slotte gaat hij akkoord met het voorstel tot herziening van het reglement, mits dat 
in overleg met de schout en de regenten geschiedt. Over het nut van een algemeen regle-
ment heeft hij echter zijn aarzeling. Hij nodigt de Kamer daarom uit daartoe een “kort 
plan van de verdeelingen en schikkingen” met een opsomming per onderdeel van de re-
levante resoluties van zowel de Staten Generaal als de Raad van State in te zenden.2144  

De Kamer sondeert en sorteert. Eerst peilt zij ter uitvoering van haar opdracht de opinie van 
het plaatselijk bestuur door hem te vragen op welke punten het reglement zou moeten wor-
den aangepast. Dat levert niets op. De griffier van de Kamer, Jan Cornelis van Heurn, ken-
ner van de voor de Meierij geldende Haagse regelgeving bij uitstek, acht in ieder geval de 
ingediende voorstellen volstrekt onvoldoende. Ook  ziet hij weinig heil in een opgelapt regle-
ment. Hij sorteert relevante 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 vervalt dit aspect als afzonderlijk onderdeel van de procedure. 
De dagelijkse rechtspraktijk vindt hierop later een ander antwoord.2145  

De omvang van het ontwerp maakt duidelijk, waarom het opstellen ervan de nodige 
tijd heeft gekost. 

Medio december 1766 rondt de Kamer het concept af en zendt het naar de Raad van 
State. Twee van diens leden worden 19 december 1766 tezamen met de thesaurier-ge-
neraal en de secretaris door de Raad tot rapporteurs benoemd. 2146 Deze laten hem 2 
maart 1767 weten, dat zij, behoudens één, met alle voorstellen van de Kamer kunnen 
instemmen. Die uitzondering betreft de vrijwel integrale overname van het zogenaamde 
Marsreglement in het reglement. Zij achten het raadzamer om dit te beperken tot een 
feitelijke verwijzing naar dat reglement, in welke zin zij de desbetreffende bepaling, ar-
tikel 77, daartoe hebben ingekort.2147 De Raad stemt met hun bewerking in, stelt ver-

demann, Resoluties Raad van Brabant, Index persoonsnamen, lemma: ‘Beverwijk, van, Gijsbert’). Zie ook: 
Hagen, ‘De bestuursreglementen’, 126  en Van den Braak, ‘Gijsbert de Jong’, 21-22.
2144  NA, RvSt 313, fo. 635v-638v.
2145  Zie 4.13.8.
2146  NA, RvSt 315, fo. 791v-792r. In haar aanbiedingsbrief wijst de Kamer er ook nog op, dat zij nog een 
ander oud punt tot een oplossing heeft gebracht. Dit betreft een voorziening voor een vast traktement voor 
de vorster in plaats van “het ophalen van oogst en paascheieren”. Zo’n maatregel is al voorgeschreven in de 
resolutie van de Staten Generaal van 27 juni 1727, maar in Eersel nog steeds niet geëffectueerd. Zie hier-
over ook 2.4.10. 
2147  Een onderbouwing hiervan wordt niet vermeld. Het is niet uit te sluiten, dat hierbij de volgende 
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volgens het reglement vast, registreert 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 artikelen. 
Alle zaken, die voor een dorpsbestuur opportuun zijn, komen  in een uitgebalanceerde 
volgorde aan de orde, terwijl elk artikel waar nodig, nuttig en relevant met een referte 
aan dan geldende Haagse regelgeving wordt verantwoord. Het brengt vooral bij elkaar 
wat in de loop der jaren per afzonderlijke besluiten van de Haagse overheid voor de 
plaatselijke besturen en het plaatselijk bestuur tot stand is gekomen. Als zodanig biedt 
het perspectief en inzicht. Daarnaast is het reglement ook typisch geënt op de situatie 
in de drie betrokken dorpen, omdat in een aantal  artikelen ook wordt verwezen naar 
besluiten van hogerhand, waaronder verschillende remarques van de Leen- en Tolkamer 
zelf, betreffende  specifiek lokale financiële situaties.2148 In totaal bevat het reglement 113 
referenties aan externe regelgeving. In feite is dat aantal groter, omdat diverse malen in 
verschillende artikelen naar hetzelfde externe besluit wordt verwezen. Een nadere inhou-
delijke analyse van het reglement is elders in deze studie opgenomen.2149  

Een rappe correctie
Het reglement wordt eind april 1768 op één onderdeel al veranderd. Het initiatief daar-
toe komt van de Leen- en Tolkamer.

Aanleiding vormt een kwestie te Bergeijk, waar de stadhouder, regenten en sub-
stituut-secretaris worden aangesproken op overtreding van de regel, dat zij er voor 
hebben te zorgen, dat het positieve saldo van een rekening binnen zes weken na vast-
stelling door de rendant met diens opvolger moet worden afgerekend. Die bepaling 
gaat terug op een resolutie van de Raad van State van 22 december 1734. De betrok-
ken functionarissen proberen hun nalatig gedrag bij de Raad van State te veront-
schuldigen en daarmee de opgelegde boete alsnog te ontlopen. Die Raad is echter 

gedachte heeft meegespeeld. Het Marsreglement van 20 juli 1750 (Ordre en Reglement van Zyne Hoogheid, 
waar na zich de Troupen zoo te voet als te paard van ’s Lands Militie, marcheerende of logeerende over en op den 
Bodem van den Staat, preciselyk zullen hebben te reguleeren, gepubliceerd in: GPB 7, 449-450) is een regeling 
van de prins-stadhouder Willem IV krachtens eigen gezag en behelst 16 artikelen. Aannemelijk is, dat de 
rapporteurs niet alleen, zoals Hagen, ‘De bestuursreglementen’, 126, veronderstelt, integrale opneming van 
dit reglement in het nieuwe reglement voor Eersel cum annexis afwijzen, omdat het te veel van het goede 
zou zijn, maar ook omdat zo’n opneming indirect zou betekenen, dat de Raad van State aan het reglement, 
zoals dat in zijn geheel luidt, ook zijn fiat zou geven en daarmee inbreuk op de autoriteit van de stadhouder 
zou (kunnen) maken. Enkel refereren aan een regeling, die overeenkomstig ander gezag tot stand is geko-
men, voorkomt dat. 
2148  Zie over het remarquesysteem als middel van toezicht op de dorpen en plaatsen in de Meierij en hun 
betekenis voor de regelgeving ter plaatse 3.3.10.
2149  Zie 5.3.6.2 en voor een verkorte weergave van de inhoud 8.8.2, in het bijzonder Tabel 8.37.
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onverbiddelijk en houdt onverkort vast aan zijn eerdere besluitvorming. 
Het is door deze kwestie, dat de Leen- en Tolkamer zich realiseert, dat in het nieuwe 

reglement voor Eersel ten aanzien van dit punt een fout is geslopen. In artikel 57 is in 
plaats van naar de resolutie van 1734 verwezen naar een oudere van 1716. Het verschil is 
vooral, dat in die van 1716 alleen de regenten een zorgtaak krijgen voor de tijdelijke af-
dracht door een rendant van een positief saldo aan diens opvolger, terwijl in die van 1734 
die taak bij de officier, regenten en de secretaris is gelegd. Met haar voorstel aan de Raad 
om dit alsnog te corrigeren, gaat deze 29 april 1768 mee.2150 

Geen algemeen reglement
Bij haar aanbieding van het concept gaat de Leen- en Tolkamer niet meer expliciet in op 
haar eerdere voorstel voor een algemeen reglement voor alle plaatsen in de Meierij. Ook 
de Raad van State rakelt dit punt niet meer op. Formeel heeft het ontwerp daarom en-
kel 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 prak-
tijk de functie van model-reglement. Dit aspect is elders in deze studie uitgewerkt.2151 

Registratie en publicatie van het reglement
Artikel 20 van het reglement schrijft registratie ervan voor bij de griffie van de Leen- en 
Tolkamer en de secretarie van de drie dorpen zelf. Verder bepaalt het dat “eenige Exem-
plaren” daarvan moeten worden gedrukt, voorzien van een korte inhoud van elk arti-
kel in de marge van dat artikel, dan wel in een bij te voegen totaal register. De gedrukte 
exemplaren dienen verspreid te worden onder de officier, schepenen en secretaris; verder 
dient zo’n exemplaar ook altijd ter tafel waar schepenen vergaderen te liggen en het ori-
gineel in de archiefkom te worden geborgen. Ten slotte moet het reglement, zodra het in 
druk beschikbaar is, ter plaatse “met het trekken der Klokke” bekend worden gemaakt 
om vervolgens jaarlijks op de eerste zondag na het veranderen van de wet te Eersel, een 
week later te Duizel en weer een week later te Steensel te worden gepubliceerd. Ter se-
cretarie wordt het te Eersel 6 februari 1767 ingeschreven.2152

Het reglement wordt in 1767 in druk uitgegeven door de Bossche boekdrukker V.A. 
Vieweg. Achtereenvolgens bevat deze uitgave: de resolutie van 16 januari 1767 van de 
Raad van State tot de vaststelling van het reglement (blzz. 1-4), het reglement in 83 arti-

2150  NA, RvSt 318, fo. 359r-361v; kopie van deze correctie in: BHIC, LTK 140, fo. 101r-102r. Nadrukkelijk 
stelt de Raad, dat als het reglement reeds gedrukt zou zijn, de correctie dat ook moet worden en als zodanig 
aan de gedrukte versie moet worden toegevoegd. Hagen, ‘De bestuursreglementen’,  laat aanleiding en de 
aard van de correctie onvermeld.  
2151  Zie 4.12.8.
2152  Hagen, ‘De bestuursreglementen’, 128.
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kelen (blzz. 5-122) en een register met een in numerieke volgorde korte samenvatting van 
de bepalingen, alsmede aan het slot een vijftal errata (9 ongenummerde bladzijden).2153

Een jaar later, 1768, verschijnt al een tweede druk, nu bij de Bossche boekdrukkers Ja-
cobus en Hendrik Palier. Dit kan al wijzen op een zekere populariteit van het reglement 
buiten de drie betrokken dorpen. De algemene gebruiksmogelijkheid in deze druk is 
bovendien vergroot door een alfabetisch register op trefwoorden (ter vervanging van het 
artikelsgewijze register) en een toegevoegd supplement met een verkorte inhoud van een 
drietal algemene, dus niet voor de betrokken dorpen specifieke aanvullende resoluties 
van de Raad van State over de dorpshuishouding van na de vaststelling van het regle-
ment. Ook de gecorrigeerde tekst van artikel 58 wordt in dit supplement opgenomen.2154 
Hierdoor krijgt deze gedrukte tekst nog meer het aanzien van een praktisch handboek. 
Bij dezelfde uitgevers verschijnt in 1775 ook nog een derde, ongewijzigde druk.2155  

In 1768 wordt het reglement op basis van de tweede druk ook gepubliceerd in het der-
de deel van de Nieuwe Nederlandsche Jaerboeken.2156 In deze uitgave wordt de meerwaar-
de van het reglement als algemeen ‘handboek’ al onderkend.2157 De integrale publicatie 
wordt gemotiveerd “naerdien de schikkingen ten opzichte van het politicque en huis-
houdlyke van de Ding- of Rechtbanken in de gemelde Meierye daeruit volkomenlyk 
kan opgemaekt worden”. Daarentegen onderkent de (anonieme) auteur door te spreken 
over de politie én de huishouding van de dingbanken te weinig, dat het reglement niet 
geldt voor een dingbank, maar voor drie dorpen die weliswaar in één dingbank zijn ver-
enigd, maar op beide genoemde beleidsterrein verder zelfstandig opereren.

Ondanks diens meer dan dorpse belang is het reglement, eerdere opneming van an-
dere dorpsreglementen ten spijt, niet in het Groot Plakkaatboek gepubliceerd.2158 Daar-
entegen is een uitvoerige bewerking van het reglement nog opgenomen in het in 1792 
verschenen tweede deel van het Nederlandsch Placaat- En Rechtskundig Woordenboek.2159 

2153  RHCe, GB Eersel 5, GB Duizel 1 en GB Steensel 1.
2154  BHIC, LTK 68.
2155  RHCE, GB Eersel 26; Bibliotheek University Tilburg, Brabant Collectie, KOD 1775 ’S HERT 2.
2156  Over deze jaarboeken: Haks, Journalistiek in crisistijd. De (Nieuwe) Nederlandsche jaarboeken 1747-
1822 (Hilversum 2017). 
2157  Nieuwe Nederlandsche Jaerboeken of Vervolg der merkwaerdigste geschiedenissen die voorgevallen zyn in 
de Vereenigde Provincien, de Generaliteits Landen, en de Volkplantingen van den Staet (Leiden en Amterdam, 
1768), 483-547. Dat de tweede druk van het reglement aan deze uitgave ten grondslag ligt, blijkt uit het feit, 
dat óók het bij die druk gevoegde supplement is opgenomen. 
2158  Eventuele opname zou in deel 9, dat de periode 1761 tot 1795 bestrijkt, moeten hebben plaatsgehad. 
Samensteller J. van der Linden verantwoordt zijn in dat deel opgenomen selectie onder meer tegen de ach-
tergrond van dat lange tijdvak, de “overvloed van stoffe, en de engte van het bestek”. GPB, 9, Voorwoord.  
2159  Nederlandsch Placaat- En Rechtskundig Woordenboek, 2 (Amsterdam/Dordrecht 1792), 436-452. Zie 
hierover ook Hagen, ‘De bestuursreglementen’, 126. In dit woordenboek wordt overigens abusievelijk  als 
datum van vaststelling van het reglement 29 april 1768 genoemd; dit is echter de datum van een (eerste, te-
vens laatste) wijziging van het door de Raad van State 16 januari 1767 vastgestelde reglement.
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Aanhangsel

Overzicht van de diverse standpunten naar aanleiding van de door de Raad van State op 
12 augustus 1662 vastgestelde eerste versie van het reglement

De vastgestelde versie van het reglement omvat 54 artikelen. Voor een samenvatting wordt verwezen 
naar het in 8.5.7. (Tabel 8.10). opgenomen tabellarisch overzicht, alsmede naar de integrale uitgave 
in 10.2.7. Om, naast de hierboven beschreven genese - met vooral aandacht voor de procedurele 
verwikkelingen -, zicht te krijgen op de inhoudelijke wording van het uiteindelijke reglement van 
25 oktober 1662 wordt hieronder per relevant artikel kort de hiertoe gevoerde discussie weergege-
ven. De hiervoor gebruikte bronnen zijn dezelfde als reeds in de genese zelf zijn vermeld. Tijdens de 
hoorzitting geschiedt de discussie mede aan de hand van een notitie van de tresorier-generaal met 
vraagpunten en suggesties. Deze notitie is niet aangetroffen. In plaats daarvan is gebruik gemaakt 
van de notitie die de tresorier van het besprokene heeft gemaakt. 

Dit aanhangsel wordt afgesloten met een tabellarisch en artikelsgewijs overzicht  van de ont-
wikkeling betreffende verschillende bepalingen van het reglement van 12 augustus naar de versie 
van 25 oktober 1662.

Artikelen 1 tot en met 3
regelen de samenstelling van de schepenstoel en het rooster van aftreden.

Factie Wijnen
stelt aanvullend voor: alleen zij die ten minste tot f 1000 gegoed zijn benoembaar in de schepenstoel.

Hoorzitting 25.09.1662

Deze eis wordt besproken, ook met de toevoeging dat alsnog een aanvulling ten aanzien van de re-
ligie moet worden bezien; voor dit punt wordt verwezen naar Oirschot I 1662/4.

Reglement 25.10.1662

Artikel 3 wordt ten aanzien van de schepenaanstelling aangevuld met de benoembaarheideis van 
gegoedheid tot ten minste f 500 (overigens ruim geformuleerd: de gegoedheid geldt gronden, hui-
zen, erven of andere kenbare goederen); daarnaast wordt een voorkeurseis ten aanzien van de gere-
formeerde religie vastgelegd.2160 

2160  De suggestie daartoe is overigens ook al gedaan door predikant Waterbeeck in zijn kort daarvoor in-
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Artikel 4
bevat de instelling van het college van achtmannen, waarbij uit ieder der acht onderscheiden ge-
huchten één man wordt benoemd.

Factie Wijnen
stelt, dat Eersel bestuurlijk niet in acht, maar van oudsher in vier gehuchten (1. De Hees, Schaede-
wijck en Hoochstraet, 2. Stockelen, De Boorten Boxheij, 3. Den Dijck cum suis, 4. De Straet of De 
Plaets) is verdeeld, uit welke gehuchten jaarlijks steeds één man wordt aangesteld. Twee man per 
gehucht is onhaalbaar, omdat in de kleine gehuchten doorgaans niet meer dan één man is te vin-
den, die in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien. Gezien het aantal van drie Eerselse schepenen 
volstaat ook de aanwijzing van één man per gehucht. Verder dient per gehucht de vierman trapsge-
wijs te worden benoemd: de inwoners nomineren met de meeste stemmen drie geschikte personen, 
uit wie officier en schepenen er één zullen kiezen, die dan ook de eed van getrouwheid aan de vrij-
heid zal moeten afleggen. Verder wijst deze factie er op, dat de gehuchten bijna een uur gaans van 
de Plaets liggen. De “geringe” lieden die in die gehuchten wonen zijn niet gebaat met het voor be-
stuurszaken steeds heen en weer moeten reizen. Ten slotte verzekert zij, dat niemand in de gemeente 
meer dan viermannen wil hebben.

Factie Wachtelaer
houdt een gelijksoortig pleidooi voor wijziging van deze bepaling: twee geschikte (dat is: van goede 
naam en gegoed zijnde) personen per de gebruikelijk indeling in vier gehuchten (en onderschrijft 
daarbij ook een niet meer beschikbare notitie van de tresorier-generaal); zij wijst er op, dat deze per-
sonen inmiddels al op basis van het vastgestelde reglement zijn gekozen. 

Hoorzitting 25.09.1662

Akkoord over bijstelling van artikel 4.

Reglement 25.10.1662 
De (geografische) indeling van Eersel in acht gehuchten (heerdgangen) wordt op zich gehandhaafd, 
maar ten aanzien van de verkiezing van de achtmannen bestuurlijk teruggebracht tot een combi-
natie van vier (zoals hierboven weergegeven): per gecombineerd gehucht worden twee achtmannen 
gekozen.

Artikel 6
betreft, samen met artikel 5, het rooster van aan- en aftreden van de achtmannen, waarbij zittende 
achtmannen exclusief nieuwe achtmannen aanstellen.

gediende rekest tegen Wijnen en gaat terug op het Reglement op de politieke reformatie (1660).
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Factie Wijnen
acht dit onbestaanbaar; de nominatie van nieuwe achtmannen behoort alle inwoners van een heerd-
gang.

Factie Wachtelaer
conformeert zich zonder nadere details enkel aan de notitie van de tresorier-generaal; aannemelijk 
is dat deze niet (veel) afwijkt van de opvatting van de factie Wijnen.

Hoorzitting 25.09.1662 
bevestigt het wijzigingsvoorstel van de factie Wijnen.

Reglement 25.10.1662 
Aangevuld met: de ingezetenen van elk (gecombineerd) gehucht vergaderen, zoals vanouds gebrui-
kelijk, zo dikwijls als nodig is en nomineren exclusief nieuwe achtmannen.

Artikel 7 
regelt de benoeming door schepenen en achtmannen van de collecteurs der verponding, rentebeur-
ders, borgemeesters, zetters, heemraden, kerk- en armmeesters.

Factie Wijnen
herhaalt het voorstel om de achtmannen terug te brengen tot vier en stelt voor om aan de genoemde 
functionarissen nog toe te voegen: twee gezworenen tot keurmeester.2161

Factie Wachtelaer 
is het eens met de toevoeging betreffende de keurmeesters, maar verzet zich tegen het voorstel tot 
het verkleinen van het instituut der achtmannen.

2161  Dit gaat ongetwijfeld terug op een kort tevoren ontstane kwestie over de plaatselijke ijk met de 
ijkrentmeester-generaal van de Meierij. Deze heeft  in Eersel met voorbijgaan van de oude gewoonte aldaar 
tot de aanstelling van twee eigen keurmeesters de ijk aan zich getrokken. Dit heeft hij, zo klagen schepenen 
en regeerders,  ten aanzien van alle maten echter zo slordig en onzorgvuldig uitgevoerd, dat daardoor de 
mensen elkaar, zij het te goeder trouw, onrecht aandoen. Zij verzoeken de Raad van State voortaan zelf weer 
twee schepenen tot keurmeester  te mogen beëdigen. De Raad zendt dit 6 januari 1660 om reactie naar de 
ijkrentmeester-generaal. Omdat deze niet antwoordt, wordt hij op 20 februari gerappelleerd. Als dan nog 
steeds diens reactie uitblijft, draagt de Raad van State 1 april zijn commissie naar de tiendenverpachting in 
de Meierij op om de ijkmeester te horen en zich over de situatie over de ijk in de Meierij als zodanig te in-
formeren en daarover rapport te doen. Tegenover haar ontkent de ijkmeester 8 juli 1660 de beschuldigingen 
en geeft hij te kennen, dat hij zich graag daartegen wil verweren, ware het niet dat ‘die’ van Eersel ondanks 
wachten niet zijn verschenen. Voorts vindt hij, dat deze kwestie niet bij de Raad kan dienen, maar, zich be-
roepend op een resolutie van de Raad van 27 november 1657, bij de schepenen van ’s-Hertogenbosch moet 
worden gebracht. NA, RvSt 81 fo 13v, 148v en 236v; 1820, Verbaal van de commissie 1660, fo. 102r.   
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Hoorzitting 25.09.1662

de keurmeesters worden aan artikel 7 toegevoegd. 

Reglement 25.10.1662

de definitieve aanvulling luidt twee gezworenen en keurmeesters als vanouds.

Artikel 10 tot en met 15
regelen taken en verplichtingen van de secretaris, de benoeming van een substituut-secretaris, als-
mede de bewaring van de dorpsarchieven en voorts dat de sleutels van de archiefkom bij de pre-
sident-schepen en één van de twee achtmannen van de Straet berusten.

Factie Wijnen
verwijst voor de ambtsbediening van de secretaris naar de al bestaande plakkaten van hogerhand; 
over het geschikt maken van de kapel als raadhuis brengt zij in, dat dit door “desen desolaten tijt” 
bezwaarlijk ten laste van de gemeente kan komen, dit des te meer omdat de Raad van State zelf tot 
deze inrichting heeft besloten en de inkomsten van de kapel door de rentmeester der geestelijke 
goederen onder Kempenland worden ontvangen.2162 De twee sleutels van de archiefkom hebben 
altijd bij schepenen en secretaris berust. De factie verzet zich niet tegen de aanstelling van een sub-
stituut, maar laat wel weten daartoe een geschikt persoon “sonder onderscheijt” (lees: naar religie) 
te prefereren.

2162  Dit standpunt is opmerkelijk. Op 20 mei 1660 behandelt de Raad een verzoek van schepenen en re-
geerders van Eersel om overeenkomstig het Reglement op de politieke reformatie (1660) de leegstaande ka-
pel op de Plaats of markt te mogen inrichten  tot een geschikt rechthuis. NA, RvSt 81 I, fo. 344r. Nadat de 
kapel door de commissie naar de tiendenverpachting in de Meierij is geïnspecteerd, conformeert de Raad 
zich aan haar advies, dat het verzoek kan worden toegestaan, mits de kosten voor reparatie, inrichting en 
onderhoud ten laste van de gemeente komen en de kapel, als het Land deze weer nodig heeft, zonder vergoe-
ding wordt teruggegeven. NA, Rvst. 1820, Verbaal van deze commissie 1660, fo. 36r, d.d. 19 juni 1660; 81 II, 
fo. 30r d.d. 16 juli 1660. Dit staat dus haaks op wat de regering in haar reactie op het reglement suggereert. 
De kapel wordt overigens al eerder gebruikt voor diensten van het dorp (voor publicaties en klokluidingen, 
terwijl daar ook het “horlogie” der plaats berust). In 1654 was zij in ernstige staat van verval. De commissie 
van de Raad van State naar de tiendenverpachting in de Meierij stelt vast, dat het leien dak door verrotte 
balken niet meer reparabel is en het torentje op instorten staat. De rentmeester van de geestelijke goederen 
krijgt opdracht dit volgens een vastgesteld bestek voor ten hoogste f 80 te repareren; eventuele meerkosten 
moeten door het dorp worden betaald. Zou dit laatste worden geweigerd, dan mag de rentmeester de ka-
pel laten afbreken, omdat het Land die niet meer nodig heeft. NA, RvSt. 1819, Verbaal van deze commissie 
1654, ongef.. In 1657 is er weer sprake van een welbemuurde, vaste kapel met een houten dak. Omdat de 
kerk wat excentrisch staat en er in het dorp geen raadhuis is, vragen stadhouder, schepenen en regeerders 
toestemming om daarin een vast kantoor te maken om daar de charters, rekeningen en papieren te bewaren 
en daartoe het inkomen van de kapel te mogen gebruiken NA, RvSt. 77, fo. 99, d.d. 9 februari 1657. In 1658 
is er een “gericht aende cappelle tot Eersel” RHCe, schepenbank Eersel 22, fo. 147v, d.d. 3 oktober 1658. Dit 
wijst er op, dat de kapel in deze zin al functioneel is.      
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Factie Wachtelaer
vraagt nadrukkelijk om een verbod aan de secretaris om zijn kantoor in een herberg te houden

Hoorzitting 25.09.1662

er wordt kennelijk alleen over het sleutelbeheer gesproken: er komen drie sleutels: één voor respec-
tievelijk de president, één voor de achtmannen van de Plaats en één voorde secretaris.

Reglement 25.10.1662

De “cas” voor de archieven dient voorzien te worden van drie sleutels: één voor de president of 
oudst aanwezige schepen, één voor een van de achtmannen onder het gehucht waar de rendant van 
de rekeningen woont en één voor de secretaris.

Artikel 18
behandelt de benoeming (door schepenen in goed overleg met de ingezetenen) en taken van de 
borgemeesters.

Factie Wijnen
acht de benoeming door alleen schepenen, dus zonder overleg met de ingezetenen, voldoende.

Artikel 19 tot en met 24

bevatten nadere bepalingen omtrent het borgemeestersambt,  de betaling van de jaarlijkse renten en 
het aangaan van nieuwe geldleningen. 

Factie Wijnen
wijst alleen op de noodzaak tot wijzing van de in deze bepalingen genoemde achtmannen in vier-
mannen.

Artikel 25

regelt de hoofdelijke omslag bij de verpachting van de gemene middelen, met uizondering van de 
armen en 12-jarigen, ter discretie van de regeerders.

Factie Wijnen
verzet zich tegen de hoofdelijkheid van de omslag en stelt voor deze te vervangen door een omslag 
op een door schepenen, viermannen, kerk- en armmeesters vast te stellen grondslag, waarmee de 
gemeente het beste gediend is.

Artikelen 26 en 27

regelen de grondslag voor de omslag bij de impost op de bezaaide morgen en hoorngelden (resp. 
naar gelang vanuit ieders bouwareaal (“cultuere”) en aantal beesten) onderscheidenlijk een pacht-
verbod voor het corpus ten aanzien van de impost op drank.
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Factie Wijnen
stelt betreffende beide imposten een zelfde grondslag als onder artikel 25 voor.

Artikel 28

verbiedt gelagen en eerbetoon (“verteringe noch vereeringe”) binnen de regering ten laste van 
het corpus.

Factie Wijnen
wenst de toevoeging: tenzij met toestemming van schepenen, viermannen, kerk- en armeestmees-
ters.

Artikel 31

bevat de wijze van afhoren en sluiten van de rekeningen, zulks met medezeggen van alle ingezete-
nen.

Factie Wijnen
stelt voor hiertoe alleen de schepenen, viermannen, kerk- en armmeesters bevoegd te verklaren; in-
dien ingezetenen iets op te merken hebben, kan dat op eigen kosten en zonder dat dit tot wijziging 
van de rekening leidt.

Artikel 32

bepaalt onder meer, dat tijdens het afhoren de rekening onder de rendant blijft berusten.

Factie Wijnen
wil dit wijzigen in dat gedurende die tijd de rekening onder de secretaris berust en de rendant aan-
wezig blijft om antwoord op vragen te geven.

Hoorzitting 25.09.1662

aan deze bepaling wordt toegevoegd, dat de gesloten rekeningen zullen worden geborgen in een 
“cas” voorzien van drie sleutels als hiervoor omschreven.

Reglement 25.10.1662 
artikel 32 wordt aangevuld als in de hoorzitting vastgesteld.

Artikel 38

regelt de verantwoording van de inkomsten uit verkoop van turf, hout en plaggen.

Factie Wijnen
acht dit een overbodige bepaling, want dergelijke penningen worden nooit ontvangen. 
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Artikel 39

bevat bepalingen over het raadhuis, o.a. over het verschaffen van verwarming en verlichting tijdens 
de winter.

Factie Wijnen
merkt op, dat de gemeente hiertoe nooit gehouden is geweest.

Artikel 40

betreffende de dagvergoeding van dienstreizen buiten het dorp.

Factie Wijnen
stelt voor deze vergoeding van 25 naar 30 stuivers te verhogen indien men ’s avonds niet meer thuis 
kan geraken.

Hoorzitting 25.09.1662

akkoord met deze verhoging; hierbij wordt ook acht genomen op Oirschot I 1662/31.

Reglement 25.10.1662

Wordt dienovereenkomstig aangevuld.

Artikel 43

verbiedt het doen van gelagen en eerbetoon jegens derden ten laste van het corpus.

Factie Wijnen
bepleit een uitzonderingsclausule: tenzij met volledig consent van alle regeerders.

Artikel 44

stelt de vergoeding voor de zetters van de bedecedulen en het renteboek vast (vergoeding van f 1-10-0).

Factie Wijnen
wil toevoegen, dat bij een buitengewone zetting (er wordt verwezen naar de recente zetting van de 
verponding, waarmede men ruim een maand bezig is geweest) een vergoeding in overleg tussen re-
geerders en zetters zal worden vastgesteld.

Hoorzitting 25.09.1662

stelt, zonder verder onderscheid, voor vier zetters elk een vaste vergoeding van 25 stuivers vast.

Reglement 25.10.1662

De bepaling wordt conform aangevuld.
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Artikel 48

verbiedt vergoeding van kosten op basis van vacatie en stelt een vaste vergoeding voor de magis-
traatspersonen vast (uitsluitend maximaal 14 gulden tezamen).

Factie Wijnen
acht deze bepaling “duijster”, omdat deze personen altijd op eigen onkosten, dus zonder tractement 
de gemeente hebben moeten dienen. 

Factie Wachtelaer
pleit voor verhoging van de vaste vergoeding naar 24 gulden, met dien verstande dat een (niet ge-
noemd) deel ervan ook voor de acht- en viermannen bestemd is.

Hoorzitting 25.09.1662

gaat uit van 24 gulden, 16 gulden voor de schepenen van Eersel, 4 gulden voor onderscheidenlijk die 
van Duizel en Steensel; aan de acht- en viermannen wordt geen vergoeding toegekend.

Reglement 25.101662

bepaling wordt dienovereenkomstig aangevuld.

Artikel 49

stelt in plaats van een vergoeding op basis van breuken en emolumenten een vaste vergoeding voor 
de vorster vast. 

Factie Wijnen
wenst in plaats van een vaste vergoeding de oude regeling.

Factie Wachtelaer  
vraagt zich af of de vorster naast een vaste vergoeding ook niet de inkomsten van de “omvaerte naer 
ouder gewoonte” zou moeten hebben.2163

Hoorzitting 25.09.1662

van een vaste vergoeding wordt alsnog afgezien

Reglement 25.10.1662

De vaste vergoeding wordt alsnog geschrapt; voor bezoldiging van de vorster blijft de oude rege-
ling gelden.

2163  Deze “omvaerte” betreft de jaarlijkse rondgang van de vorster om direct bij de inwoners in de vorm 
van materiële gaven of baar geld een aanvulling op zijn reguliere inkomen te mogen vergaren. Zie hierover 
2.4.10.
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Artikel 53

bevat de boetebepaling bij overtreding, 50 gulden ten profijte van de Domeinen.

Factie Wijnen
deze bepaling is niet nodig, onder meer omdat het reglement al voldoende sancties kent: degene die 
het reglement overtreedt, dient zijn eigen onkosten te dragen; verder wordt in twijfel getrokken of 
een reglement dat uit de gemeente zelf komt een boetebepaling zou moeten bevatten (we hoeven 
ons zelf niet te beboeten; bovendien leidt dat alleen maar tot onnodige disputen). Indien de Raad 
toch vasthoudt aan een boete, dan dient deze niet ten profijte van de Domeinen, maar van de of-
ficier en de armen te komen. 

Factie Wachtelaer
vindt dat de boete ten profijte van de Domeinen en van de armen behoort te komen.

Hoorzitting 24.09.1662

spreekt over deze voorstellen, waarbij ook naar Oirschot I 1662/48 wordt gekeken. 

Slotopmerking Factie Wijnen
Bij een spoedeisende zaak zou een convocatie van stadhouder of president-schepen, die door de vor-
ster zonder protest uitgevoerd moet worden, moeten volstaan.

Tabellarisch en artikelsgewijs overzicht  van de ontwikkeling betreffende verschillende be-
palingen van het reglement van 12 augustus 1662 naar dat van 25 oktober 1662

Regle- Beden- Beden- Hoor- Ampliatie Onderwerp
ment kingen kingen zitting 25.10.
12.08.	 factie factie 25.09.	 1622
1662	 Wijnen Wachte- 1662
  laer
Artikel
1 1 - 1 - samenstelling schepenbank
2 2 - 2 - rooster aftreden (1)
3 3 - 3 3 rooster aftreden (2)
4 4 4 4 4 achtmannen Eersel
5 - - - - rooster aftreden (1)
6 6 - 6 6 rooster aftreden (2)
7 7 7 7 7 bevoegdheid achtmannen
8 - - - - viermannen Duizel en Steensel
9 - - - - bevoegdheid viermannen
10 10 10 - - woonplaats secretaris
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11 11 11 - - vast kantoor secretaris
12 12 12 - - verblijf lopende archieven
13 13 13 13 13 verblijf afgesloten archieven
14 14 14 - - ambtsbediening secretaris
15 15 15 - - onverenigbaarheden 
16 - - - - aanstelling collecteur verponding
17 - - - - verpondingskohier
18 18 - - - aanstelling borgemeester
19 19 - - - verantwoording borgemeester
20 20 - - - betaling ’s Lands kantoren
21 21 - - - betaling jaarlijkse renten
22 22 - - - opmaken renteboek
23 23 - - - aflossing renten
24 24 - - - nieuwe geldleningen
25 25 - - - verpachting gemene middelen
26 26 - - - impost bezaaide moergen/hoorngeld
27 27 - - - impost dranken
28 28 - - - verteringen t.l.v. corpus
29 - - - - salaris heffers
30 - - - - afzonderlijke rekeningen naar soort
31 31 - - - afhoren en sluiten rekeningen
32 32 - 32 32 procedure afhoren enz.
33 - - - - procedure extra omslagen
34 - - - - aangaan processen
35 - - - - lopende processen
36 - - - - sollicitaties buiten het dorp
37 - - - - verkoop vroenten
38 38 - - - inkomsten verkoop turf, hout, plaggen
39 39 - - - plaats vergaderingen
40 40 - 40 40 vergoeding dienstreis buiten het dorp (1)
41 - - - - vergoeding dienstreis buiten het dorp (2)
42 - - - - recht- en genechtdagen
43 43 - - - geen gelagen t.l.v. corpus
44 44 - 44 44 vergoeding zetters
45 - - - - aanbesteding publieke werken
46 - - - - vergoeding borgemeester/rentebeurder
47 - - - - kosten verzetten magistraat
48 48 48 48 48 vergoeding magistraatspersonen
49 49 49 49 49 vergoeding vorster
50 - - - - beleggen rechtszittingen
51 - - - - lastgeving bij commissies
52 - - - - specificaties bij verrichte diensten
53 53 53 53 - boete bij overtreding 50 gulden
54 - - - - registratie en publicatie ter plaatse
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9.2.8 Erp, 1659 
         

Korte karakteristiek
Erp, ressorterend onder het kwartier van Peelland, is een statendorp.2164 Het is onder-
verdeeld in twee heerdgangen: de Kerkzijde en de Keldonkzijde.2165 In 1657 telt Erp 263 
huizen.2166 

Verzoek om een reglement
Medio februari 1659 presenteren schepenen, borgemeesters, kerk- en armmeesters, als-
mede een aantal van de  belangrijkste geërfden de Staten Generaal een verzoek tot goed-
keuring van een door hen geconcipieerd reglement over de kosten van verschillende 
bestuurlijke verrichtingen. Met name worden die van bezendingen buiten het dorp, het 
beleggen van rechtsdagen, het sluiten van dorpsrekeningen en het schouwen van wegen 
genoemd. 

Wat aan deze eensgezindheid vooraf gaat, onttrekt zich aan  de waarneming.2167 Uit de 
omschrijving van het verzoek mag in ieder geval worden geconcludeerd, dat er plaatse-
lijk discussie is over de kosten van verschillende bestuurlijke activiteiten.2168 

In eerste reactie volstaan de Staten met de gebruikelijke procedure door 24 februari 
1659 dit verzoek om intern advies voor te leggen  aan zijn vaste commissie voor de Mei-
erijse aangelegenheden.2169

Waarom deze verzoekers zich juist tot de Staten Generaal wenden, is niet bekend. Deze 
actie loont hen in ieder geval niet. Het interne advies wordt nimmer uitgebracht. Wel-
licht zijn zij in plaats hiervan informeel rechtstreeks doorverwezen naar de Raad van Sta-
te. In ieder geval ligt er binnen twee weken een gelijkluidend verzoek van hun kant bij 
deze Raad, die het reglement 8 maart 1659 nadrukkelijk onder deze benaming en in de 

2164  Tegenwoordige Staat (1740), 12, 108-109; Vriens, ‘Lijst van plaatsen met institutionele gegevens’, 313. 
Vóór 1651 was Erp een pandheerlijkheid. 
2165  A.P.M. Meuwese, Erp, gemeente en parochie, 70

2166  ‘Accurate staat van de gantsche Meijerije’, 477. Dit aantal huizen is het equivalent van zo’n 1.100 tot 
1.300 inwoners. 
2167  Slechts zijdeling zij vermeld een op dat moment bij de Raad van Brabant lopende procedure van 
Johan Schoock, rentmeester van het kwartier van Peelland tegen de regenten van Erp over betaling van de 
rentmeestersrekening, (1657-)1659 c.a.. (BHIC, RvBr 788, dossiernrs. 1234 en 1313 en 829, vonnisnr. 7695, 
d.d. 3 juni 1661). Grosso modo betreft deze procedure de achterstallige betaling van door het kwartier opge-
legde lasten. Of, en zo ja in hoeverre deze procedure de plaatselijke discussie over het terugdringen van de 
bestuurskosten heeft beïnvloed is onduidelijk.  
2168  De inhoudelijke omschrijving van het verzoek is gebaseerd op de samenvatting ervan in de desbetref-
fende resolutie van de Staten Generaal. Die opsomming geeft dus niet per se alle desbetreffende aspecten uit 
het verzoekschrift weer, hoogstens de meest belangrijk geachte. 
2169  NA, SG 3265, fo. 113.
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voorgedragen versie zonder nader onderzoek en ongewijzigd goedkeurt.2170 Ook beveelt 
de Raad, dat van deze goedkeuring “acte sal werden verleent”, opdat het reglement door 
alle betrokkenen “onverbrekelijck” kan worden nagekomen. Registratie ter Leen- en Tol-
kamer, zoals later vaste regel zal worden, wordt nog niet bevolen.

Positionering van het verzoek
11 Oktober 1658 verzoeken de regeerders van Erp het fiat van de Raad van State om het 
kruiskoor van de kerk als raadhuis te mogen gebruiken. Dit koor is al eerder met een 
muur van de kerk afgeschoten, maar die is nadien weer verwijderd. Men stelt voor die 
muur opnieuw te mogen optrekken en een zelfstandige uitgang naar buiten te maken. 
De reden van dit verzoek is dat de gerechts- en dorpsvergaderingen nu noodgedwongen 
in herbergen worden gehouden. De Raad besluit zijn gedeputeerden die op het punt 
staan naar de Meierij af te reizen te vragen om de situatie ter plekke te bezien en daarbij 
vooral na te gaan of deze scheiding in de kerk inderdaad zonder bezwaar kan worden ge-
realiseerd. Indien hun oordeel positief is, kunnen zij ook positief beslissen, mits de kos-
ten van dit project niet ten laste van het land komen.2171 

De poging in oktober 1658 tot de inrichting van een raadhuis en kort daarna in febru-
ari 1659 het verzoek om een reglement voor de financiële maximering van bestuurlijke 
aangelegenheden maken in combinatie  aannemelijk, dat in Erp een bredere beweging 
aan de gang is om orde op dorpszaken te stellen. Het is onduidelijk, of en zo ja daaraan 
alleen een of meer plaatselijke initiatieven ten grondslag liggen dan wel dat er van bui-
ten komende stimulansen zijn geweest. Beide zaken dateren in ieder geval van vóór het 
reglement op de Politieke reformatie van 1 april 1660, zodat de ordenende optie van dat 
reglement nog geen rol kan hebben gespeeld.

De duurzaamheid van het reglement
De tekst van het reglement is, behoudens de onderwerpsduiding in het verzoek aan de 
Raad van State, niet bekend. Dat geldt ook voor de vraag hoe lang dit reglement in het 
dorpsbestuur daadwerkelijk heeft doorgewerkt.2172 Het is mogelijk al relatief snel in on-
bruik of vergetelheid te zijn geraakt. In contemporaine werken wordt het ook niet ge-
kend. 

2170  NA, RvSt 80 I, fo. 145.
2171  NA, RvSt 79, fo. 230v-231. De hier bedoelde commissie is, gezien de datering van deze opdracht, 
naar alle waarschijnlijkheid de Commissie  tot de inspectie van de fortificatiewerken, de troepen, tienden, 
verpachtingen, enz. langs de Maas, die (als enige vaste periodieke commissie van de Raad van State) in het 
najaar 1658 een periodieke inspectiereis uitvoert. In haar verbaal (NA, RvSt 1621, najaar 1658) wordt over 
deze specifieke opdracht echter niet gesproken.  
2172  In de archieven van de Raad van State, de raad en rentmeester-generaal der domeinen, de Leen- en 
Tolkamer en het dorpsbestuur van Erp zijn hierover geen gegevens aangetroffen. Ook ontbreekt een vermel-
ding van het reglement in BHIC, Collectie Cooth en Collectie Santvoort.
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In zijn opsomming van door de Raad van State vastgestelde reglementen “op de Re-
geering van de Dorpen in het district van de Generaliteit” wordt het door Simon van 
Slingelandt, griffier van de Raad van State, dus uit het huis van deze Raad zelf, niet ge-
noemd.2173 Ook Santvoort laat het in het tweede deel van zijn Manuaal (1741) onver-
meld.2174  

Zoals echter nader in Hoofdstuk 8 is uiteengezet, is dit reglement niettemin zonder 
meer in te passen in de wording van de reglementen voor de lokale, financieel zelfdra-
gende  gemeenschappen in de Meierij van ’s-Hertogenbosch.2175

9.2.9 Haaren, 1703          

Korte karakteristiek
Haaren is een statendorp, bestaande uit het dorp Haaren en de buurtschap Belveren. 
Het ligt in het kwartier van Oisterwijk.2176 Haaren maakt deel uit van de Eninghe van 
Oisterwijk, maar levert daaraan zelf geen schepenen. Het bestuur bestaat uit twee borge-
meesters (een uit Haaren en een uit Belveren), alsmede twee armmeesters en twee kerk-
meesters.2177 In 1703 telt het dorp 958 in het hoofdgeld aangeslagen inwoners.2178

Tweespalt in het dorp
In de loop van 1701 ontstaat tweespalt in Haaren.2179 De scheidslijn loopt dwars door 
de regering en de inwoners. Aan de ene kant staat borgemeester Pieter van Ackeren, ge-
steund door een aantal inwoners, aan de andere kant een groep zich als meest gegoed 
en geërfd kwalificerende ingezetenen, bijgestaan door verschillende andere regeerders. 

De ‘groep-Van Ackeren’ streeft, aldus die opponenten, naar een reglement voor het 
dorp en zou daartoe zelfs al een concept hebben opgesteld en dat, naar verluidt, ter 

2173   Zie hierover 4.12.3-4.. Daar staat tegenover, dat de opsomming van Van Slingelandt onvolledig is. 
2174   Santvoort, Manuaal II, 85-89. 
2175   Zie voor de details 8.4, in het bijzonder 8.4.2.
2176  Tegenwoordige Staat (1740), 12, 61-62; Vriens, ‘Lijst van plaatsen met institutionele gegevens’, 342.
2177  Fasel, Inleiding bij de Inventaris van de archieven der gemeente Haaren 1597-1943; Vriens, ‘Lijst 
van plaatsen met institutionele gegevens’, 342; Van Oirschot, Drie heerlijkheden, 91; Van Oirschot, Haa-
ren-Belveren, 63. Vriens noemt ook twee gezworenen, Fasel stelt daarentegen het ontbreken van deze func-
tionarissen in de hier te beschrijven episode, terwijl Van Oirschot in zijn tweede genoemde uitgave de 
borgemeesters tevens gezworenen laat zijn. 
2178  Van Xanten en Van der Woude, ‘Het hoofdgeld en de bevolking van de Meierij van ’s-Hertogen-
bosch omstreeks 1700’, 80. In dit aantal zijn de onvermogenden niet opgenomen, idem, 22.
2179  Wat de oorsprong van deze tweespalt is, is niet duidelijk. Deze kan gelegen zijn in de hoogte en om-
vang van de omslagen over de inwoners om onder meer de lopende renten op geleend kapitaal en andere 
dorpslasten te kunnen betalen. Zie onder meer:  NA, RvSt. 389, fo. 92v-93v, d.d. 16 januari 1700 en fo. 553v-
554v, d.d. 17 april 1700. Omdat Van Ackeren borgemeester is en dus lid van het plaatselijke bestuur, is het 
in ieder geval aannemelijk dat de controverse binnen dat bestuur is ontstaan.
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goedkeuring aan de Haagse overheid willen voorleggen. Ter plaatse wordt tussen be-
trokkenen niet meer gecommuniceerd. Zij brengen hun bezwaren tegen Van Ackerens 
initiatief naar de Staten Generaal. Hun verzoek bedden zij in in een principieel, kader-
stellend perpectief. 

Het formeren van een reglement is, zo stellen zij, een kwestie van “verre uijtsigt en 
groote aengelegenheijt”, dit om te voorkomen dat nieuwe regels als strijdig met “oude 
costuijmen en observatien” bestaande rechten en gerechtigheden zouden schaden. Het is 
dus altijd beter om bestaand recht na te komen dan lichtvaardig nieuwe reglementen te 
maken, hoe aannemelijk die op dat moment ook kunnen lijken. Voor een nieuw regle-
ment is, zo vinden zij verder, tenminste voorwaarde, dat alle ingezetenen daarin worden 
gekend, alle onderdelen ervan goed worden overwogen en na zorgvuldig onderzoek en 
goedkeuring ter vaststelling aan de hoge overheid worden voorgelegd. 

Vanuit dit kader toetsen zij vervolgens Van Ackerens initiatief. Diens motieven worden 
afgedaan als “driften”, zijn ondersteuning bestaat alleen uit enkele door hem eenzijdig 
beïnvloede vermogende èn onvermogende inwoners, die zijn streven naar een reglement 
blindelings hebben onderschreven. Zij vermoeden zelfs, dat hij die inwoners, ook al be-
weert hij zelf anders, geen concept heeft voorgelegd. Zijn initiatief minacht ook de po-
sitie van de regeerders. Verder zou, zo vrezen zij, zijn concept ook alleen maar op eigen 
voordeel en niet op het algemene welzijn van de gemeente zijn gericht. Dat concept is 
daarom als voorgewend geneesmiddel erger en besmettelijker dan de kwaal die het be-
weert te bestrijden. Als meest gegoede inwoners en dus meest belanghebbenden achten 
zij zich, tezamen met de regeerders uit hoofde van hun ambt, daarom geroepen, te voor-
komen dat deze “cancker” binnen korte tijd het lichaam van de gemeente zou bederven 
en opeten.

Op grond daarvan vragen zij de Staten eerst kennis van het concept te mogen nemen 
om daarop te kunnen reageren. Ook willen zij weten welke uitgaven Van Ackeren en 
zijn medeborgemeester inmiddels ten laste van het dorp hebben gedaan. Concreet wil-
len zij, dat het concept-reglement en het financiële overzicht door Van Ackeren ter secre-
tarie in Oisterwijck worden gedeponeerd om aldaar gedurende zes weken door iedereen 
die dat wil ingezien te kunnen worden. De Staten hechten hieraan  13 september 1701 
hun fiat.2180  

Daarmede wijkt voor de opponenten de kou uit de lucht. Genoemde stukken worden 
niet ter visie gelegd. Omdat een vervolg uitblijft, lijkt het er op, dat Van Ackeren door 
niet aan het bevel van de Staten te voldoen, in de kwestie berust.2181 Het verlangen on-

2180  NA, SG 3345, fo. 319r+v.
2181  Dit kan worden afgeleid uit wat nadien volgt: als de Raad van State tot een reglement besluit (zie 
hierna), beroept de oppo-sitie zich alsnog op het eerdere besluit van de Staten Generaal tot ter visie legging 
van deze stukken.
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der bepaalde inwoners naar een reglement blijft, zoals zal blijken, niettemin in een pe-
trischaaltje op kweek staan.

Tijdelijke vereniging van belangen
Partijen lijken zelfs weer (enigszins) bij elkaar te komen. Er ontstaat een nieuw gezamen-
lijk belang. De “laast afgegaande” borgemeesters en verdere regenten van Haaren verzet-
ten zich tegen aanmatigend (declaratie)gedrag van de kwartierschout en de Oisterwijkse 
schepenen, secretaris en vorster.2182 De kwartierschout met in zijn gevolg de bedoelde 
Oisterwijkers zijn ambtshalve betrokken bij de jaarlijkse beëdiging van de nieuwe bor-
gemeesters in Haaren en vinden dat, naast hun gebruikelijke vergoeding voor deze cere-
monie, ook de kosten van hun maaltijden (“slemperijen” aldus de dorpsregenten) door 
het dorp moeten worden vergoed. De oud-borgemeesters accepteren dit niet en willen 
uitsluitsel van de Raad van State.2183 Na nog voorafgaand advies van de Bossche raad en 
rentmeester-generaal bevestigt de Raad 2 maart 1702 de opvatting van klagers. Daarbij 
gaat hij nog een beduidende stap verder door de rentmeester óók op te dragen om, na 
verhoor van regenten en onderzoek naar eventuele oude rechten van het dorp, een con-
cept-reglement voor Haaren te ontwerpen.2184 

Onbekend is wat de Raad tot dit besluit beweegt en of dit als een min of meer spon-
tane dan wel ingefluisterde inval moet worden beschouwd.2185 Wel wordt duidelijk, dat 
hiermede bij de burgerlijke factie de hoop en zelfs zicht op een reglement weer opgloeit. 

2182  Onder de “laast afgegaande” borgemeesters kunnen alleen de borgemeesters voor het dienstjaar 1701 
verstaan worden. Van Ackeren is één van hen.
2183  In deze klacht klinkt ongetwijfeld de echo door van een controverse tussen de kwartierschout van 
Oisterwijk (met aan zijn kant de regeerders van Oisterwijk) en de vijf overige tot de Eninghe van Oister-
wijk behorende dorpen Haaren, Udenhout, Berkel, Enschot en Heukelom. Het gaat daarbij om de salarië-
ring van (kwartier)schout en schepenen, de claim van de schout op het benoemingsrecht van borgemeesters, 
kerk- en armmeesters in deze dorpen, alsmede het primaat bij het afhoren van de dorpsrekeningen. Zie hier-
voor onder meer: NA, SG 3344, 34v (11 januari 1701), fo. 47v (14 januari), 63 (20 januari), 155v (15 februari), 
161 (16 februari), 229v, (3 maart), 412 (21 april) en 482 (6 mei), alsmede de op genoemde data bijbehorende 
rekesten in SG 7599 en 7600. 
2184  NA, RvSt 140, fo. 404v-405r. Het is onduidelijk of de opdracht aan de rentmeester tot het opstellen 
van een concept-regle-ment is gebaseerd op diens advies dan wel een autonoom initiatief van de Raad zelf 
is. Ook is onduidelijk of het aspect van diens opdracht vooral te letten op eventuele oude rechten van het 
dorp, ontleend is aan het rekest (de tekst hiervan is niet aangetroffen), dan wel dat daaruit kan worden afge-
leid, dat de Raad op de hoogte is van de resolutie de Staten Generaal van 13 september 1701 (en het daarbij 
behorende rekest, waarin dit aspect centraal staat). 
2185  F.W. Smulders ‘Dorpsreglement van Haren’ in: De Kleine Meierij, XI (1957/8), 10, 2-8 belicht op 
hoofdlijnen het ontstaan en de inhoud van het reglement. Daarbij heeft hij alleen gebruik gemaakt van 
bronmateriaal uit respectievelijk uit BHIC, RRGD, 12 en LTK, 47. Deze bronnen komen ook hierna aan de 
orde. In de voorliggende beschrijving wordt een bredere context beschreven. Leo Adriaenssen, De kortston-
dige zelfstandigheid van Haaren aan het eind van de vijftiende eeuw, 13 (www.leoadriaenssen.nl; geraadpleegd 
21 mei 2018) geeft een korte karakteristiek van het reglement.

PS_LL_def.indd   1020 19-11-20   13:06



1021

Het perspectief van (in ieder geval sommige) inwoners op het belang van een reglement 
is in ieder geval ruimer dan dat van hun regenten. De laatsten hebben slechts belang bij 
een incidentele beslissing van de Raad, niet bij een omvangrijker en voor langere termijn 
geldend reglement. 

De geesten opnieuw uiteen  
Het ontwerp blijft echter uit. Van regeerderskant wordt niet gerappelleerd. Daar-
entegen worden  de inwoners ongeduldig. Een kongsi van “principaalste” ingezete-
nen en binnen èn buiten Haaren wonende geërfden roert zich door een breder, nu 
op het dorpsbestuur zelf gericht ongenoegen te formuleren. Het gaat niet meer over 
mogelijke uitspattingen van de kwartierschout maar over de ondeugdelijke manier 
waarop “gemeijntes saeken en huishoudinge” sedert enkele jaren in het dorp worden 
bestuurd.2186 Het zicht op een reglement heeft in Haaren duidelijk wat losgemaakt: 
kan het op gezag van de Raad van State worden ingezet tegen pretenties van de kwar-
tierschout en de zijnen, kan het naar voorbeeld van elders in de Meierij ook worden 
gebruikt tegen onregelmatigheden in beleid en bestuur van de eigen regenten. Het 
motief wisselt, het beoogde (door de Raad van State geïnspireerde) bestuursinstru-
ment blijft hetzelfde. Zonder omhaal en reserve pleiten deze ingezetenen bij de Raad 
voor een reglement voor hun dorp.2187 

Opmerkelijk is, dat zij zich daarbij tot enkel dit pleit beperken. Een eigen voorstel 
voor zo’n regeling wordt niet bijgeleverd. Men verwijst slechts in algemene zin naar het 
voorbeeld van andere dorpen in de Meierij. 13 Juli vraagt de Raad van State intern advies 
aan zijn thesaurier-generaal, die 24 augustus een positief oordeel inbrengt.2188 De Raad 
volgt hem door de raad en rentmeester-generaal met het opstellen van zo’n reglement te 
belasten na daartoe de regenten te hebben gehoord.2189 

Concept-reglement
Dit zet de rentmeester aan het werk. 9 November rondt hij het karwei af. In een bege-
leidend schrijven aan de Raad benadrukt hij, dat hij na voorafgaande aankondiging met 

2186  Dit ongenoegen wordt slechts in algemene zin geformuleerd, een specificatie blijft in het verzoek-
schrift achterwege. In het  archief van het dorpsbestuur Haaren noch in dat van raad en rentmeester dan wel 
Leen- en Tolkamer zijn gegevens aangetroffen die hierop aanvullend licht zouden kunnen werpen.
2187  Rekest met verschillende opeenvolgende apostilles (d.d. 13 juli, 24 augustus, 20 november 1702 en 23 
februari 1703) van de Raad van State in BHIC, LTK 47, ongef (bijlage bij het onder datum van 23 februari 
1703 in dit archiefdeel ingeschreven reglement voor Haaren), alsmede in SAdB, Stadsbestuur’s-Hertogen-
bisch, 9192 (in tweevoud).
2188  In hoeverre dit advies aanhaakt op het eerdere besluit van de Raad van 2 maart 1702 is onduidelijk, 
maar dit mag, gezien de opdracht van de Raad aan de rentmeester betreffende het horen van regenten, wel 
worden aangenomen. Aan dat eerdere besluit wordt in die opdracht overigens als zodanig niet gerefereerd.
2189  NA, RvSt 142, fo. 1905r.
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regenten, ingezetenen en geërfden heeft gesproken. De Raad neemt zijn rapport 20 no-
vember evenwel nog slechts procedureel in behandeling door daarover advies te vragen 
aan een lid uit zijn midden, de thesaurier-generaal en de secretaris.2190

Tijdens hun adviesvoorbereiding komt er nog weerwerk vanuit Haaren. Aanvanke-
lijk alleen van zich meest vooraanstaande inwoners en geërfden noemende inwoners. 
Als later ook enkele regenten zich bij hen aansluiten, blijken het (dus) de regeringsge-
trouwe inwoners te zijn, die zich roeren. De achterliggende strekking van hun rekest is 
er zonder meer op gericht om een reglement alsnog te voorkomen. Daarbij geven zij af 
op  de ingezetenen, die zich bij hun eerder reglementsverzoek ten onrechte óók als zo-
danig hebben gekwalificeerd en zich dus te belangrijk hebben gemaakt. Dit maakt geen 
indruk op de Raad.2191 

Het verzet van deze inwoners draait om het eerdere besluit van de Staten Generaal 
van 13 september 1701. Hiervan beweren zij, dat zij het al eerder ter kennis van de Raad 
hebben gebracht.2192 Ook hebben zij dit besluit direct aan Van Ackeren bekend gemaakt. 
Zij menen dan ook, dat de daarin bedoelde tervisielegging nog steeds geldt en dus eerst 
moet worden geëffectueerd alvorens überhaupt sprake van enige verdere voortgang rond 
een reglement kan zijn. 

Met het rapport van zijn drie voornoemde eigen adviseurs in de hand veegt de Raad 
23 februari 1703 met deze opvatting de vloer aan. De Bossche rentmeester heeft op een 
zorgvuldige manier alle betrokkenen ter plaatse, regenten, ingezetenen en geërfden uit-
voerig gehoord. De nu gevolgde procedure is van een andere orde dan destijds bedoeld, 
zodat die resolutie nu niet relevant is. De Raad hakt ook meteen alle knopen van twij-
fel en achterdocht door, door het reglement, zoals ontworpen door de rentmeester, in-
tegraal vast te stellen. Wel bepaalt hij - vreest hij toch een interpretatieconflict met de 
Staten over hun door hem ter zijde gestelde resolutie? - dat de opponerende inwoners, 
hoewel al gehoord, toch nog zes weken de gelegenheid krijgen om hun bezwaren tegen 
het reglement in te brengen.2193 

Invoering
Die willen aanvankelijk inderdaad nog bedenkingen inbrengen. Zij beschikken echter 
niet over de tekst van het reglement noch over een overzicht van uitgaven van de dan zit-
tende borgemeesters. Die uitgaven willen zij graag eerst kennen voordat de borgemees-
ters deze op basis van het nieuwe reglement zouden willen afrekenen. 

Hun klacht is nogal gespeeld stoïcijns, want overduidelijk geformuleerd aan de hand 

2190  NA, RvSt 143, fo. 2569r+v.
2191  Het rekest zelf is alleen bekend uit een uitvoerige samenvatting ervan in een resolutie van de Raad 
van State van 23 februari 1702, zie ook hierna. 
2192  Bij welke gelegenheid laten zij in het midden.
2193  NA, RvSt. 144, fo. 476v. 
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van het door de Raad terzijde geschoven besluit van de Staten Generaal. De klagers ge-
bruiken het daarentegen nog steeds als perspectief. Dat laatste blijkt ook uit hun wens 
om een financieel overzicht: daarover heeft de Raad in het geheel niet gesproken. Waar-
om de Raad nu wel met dat verzoek meegaat is niet bekend, maar zal in de wens alle 
betrokkenen tevreden te houden kunnen liggen. 17 Maart 1703 gelast hij allen, die regle-
ment en overzicht onder zich hebben, deze ter dorpssecretarie te deponeren, waarbij de 
reactietermijn van zes weken pas aanvangt na de dag waarop beide documenten zullen 
zijn ingeleverd.2194 

Uiteindelijk worden bij de Raad toch geen bezwaren meer ingebracht. Het lijkt er 
al met al op, dat de Haarense regenten ogenschijnlijk hebben berust, maar daarente-
gen vertraging bij de invoering niet schuwen. Of daarbij sprake is van actief of lijde-
lijk verzet, kan niet (meer) worden beoordeeld. Wel het effect daarvan: de regenten 
weigeren het reglement te publiceren. Actief of lijdelijk is voor de raad en rentmeester 
evenwel geen punt, verzet is verzet en stelt nalatigheid vast. Na verschillende keren de 
regenten tot publicatie te hebben gemaand, is voor hem deze maat van bestuurlijke 
ongehoorzaamheid vol. Hij draagt een deurwaarder op om 13 april 1704 namens hem 
het reglement op de gebruikelijke manier te publiceren en de regenten en alle anderen 
die daarbij maar enigszins betrokken zijn te bevelen zich aan dat reglement te houden. 
De in het reglement genoemde boete zal bij verdere nalatigheid ter plaatse zonder on-
derscheid des persoons worden opgelegd. De zittende regenten worden voor hun on-
gehoorzaamheid al direct met deze boete gestraft. Het is de rentmeester dus ernst. De 
deurwaarder reist 13 april vanuit ’s-Hertogenbosch “expres” naar Haaren om deze op-
dracht uit te voeren.2195  

Ten slotte
In 1780 blijkt het reglement nog werkzaam te zijn.2196

2194  NA, Rvst. 144, 659v. Het rekest zelf was op 3 maart 1703 al in behandeling genomen, maar vooraf-
gaande aan de afdoening eerst om advies aan de thesaurier-generaal voorgelegd. Die adviseert in te stemmen 
met het verzoek, waarna de Raad 17 maart dienovereenkomstig besluit. 
2195  BHIC, LTK 47, ongef., opdracht van de raad en rentmeester-generaal aan de deurwaarder en het ver-
baal van de laatste. Ook in: SAdB, Stadsbestuur ’s-Hertogenbosch 9192 (in tweevoud). Van de gelegenheid 
maakt de rentmeester ook gebruik om regeerders te laten aanzeggen, dat zij uiterlijk binnen 3 à 4 weken voor 
hem en de Leen- en Tolkamer rekening behoren te doen van de inkomsten uit de verkoop van enkele per-
celen van de gemeint op verbeurte van 50 gulden bij nalatigheid. Deze aanzegging gaat ook terug op een al 
lang slepende kwestie. In een missive van 2 augustus 1704 vraagt de rentmeester ook aandacht van de Raad 
van State voor deze nalatigheid van de regeerders. Hij verwijst daarin naar in 1698 en 1699 door de regeer-
ders van Haaren verkochte percelen. NA, RvSt. 150, fo. 1894r-1895v, d.d. 4 augustus 1704.   
2196  Zie hierover nader 4.8.
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9.2.10 Heesch, 1691           

Korte karakteristiek
Heesch is een statendorp in het kwartier van Maasland.2197 In 1698 telt dit dorp 989 in-
woners.2198

Perikelen over de financiën
In een relatief korte procedure komt voor Heesch een reglement tot stand. De oor-
sprong daarvan komt voort uit plaatselijke onenigheid tussen regeerders en ingezetenen, 
in het bijzonder de geërfden over het financiële beleid ter plaatse. De laatsten wensen in 
ieder geval inzicht in dat beleid door middel van een controle van de dorpsrekeningen 
sedert 1676.2199 Vanaf wanneer die onenigheid ter plaatse heeft gewoed is niet bekend.2200 
Het is niet uit te sluiten, dat de opponenten van de plaatselijke regering al vrij snel naar 
het instrument van een reglement hebben gegrepen.2201

Het verzet tegen de regeerders wordt georganiseerd door middel van een of meer 
woordvoerders.2202 

2197  Tegenwoordige staat (1740) 12, 121; Vriens, ‘Lijst van plaatsen met institutionele gegevens’, 351.
2198  Van Xanten en Van der Woude, ‘Het hoofdgeld en de bevolking van de Meierij van ’s-Hertogen-
bosch omstreeks 1700’, 68.
2199  In artikel 29 van het reglement wordt nadrukkelijk voorzien in een controle van de rekeningen se-
dert 1676 door de principaalste geërfden en het bij het reglement ingestelde college van de zesmannen. Het 
gaat daarbij om een controle op de inhoud van die rekeningen, niet om het feit dat deze nog niet zouden 
zijn gesloten. In de gedetailleerdheid van deze bepaling (zie daarvoor 10.2.10) mag een belangrijke, zo niet 
de belangrijkste aanleiding voor het initiatief om een reglement te verwerven worden gezien. 
2200 Het archief van het dorpsbestuur Heesch vangt eerst 1706 aan. Uit het archief van de Raad van State 
uit deze jaren blijkt geen bemoeienis van die Raad met aangelegenheden, die aan zo’n onenigheid te rela-
teren zijn.  
2201  Voor hun concept-reglement grijpen zij terug op Sint Oedenrode 1660. Er heeft, zo mag hieruit wor-
den afgeleid, geen oriëntatie plaats gehad op de ontwikkeling rond de dorpsreglementen sedertdien en de 
daaruit voortgekomen meer uitgewerkte modellen voor zo’n reglement. Dit lijkt te duiden op haastwerk. 
Overigens wordt dit aspect ook niet tijdens de procedure tot vaststelling door de Raad van State en de raad 
en rentmeester- generaal onderkend. Dit wijst er op, dat Sint Oedenrode 1660 nog voldoende aan de plaatse-
lijke behoefte in Heesch voldoet. Zie over dit aspect ook 8.6.8.
2202  In artikel 33 van het reglement worden degenen, die de procuratie tot de actie tot het verkrijgen van 
het reglement hebben ondertekend ‘beloond’ met de bevoegdheid om betrokken te zijn bij het voor de 
eerste maal kiezen van het nieuwe college van de zesmannen. Die bevoegdheid delen zij dan met de bui-
tengeërfden, alsmede een (nader aan te wijzen) borgemeester en gezworene. Dit lijkt te suggereren, dat de 
procedure vooral van de te Heesch wonende geërfden is uitgegaan. Blijkens Vriens, ‘Lijst van plaatsen met 
institutionele gegevens’, 351, zijn er twee borgemeesters en vier geworenen, die tezamen met zeven sche-
penen vanouds het bestuur vormen. Zie voor de samenstelling van het plaatselijke bestuur ook Hendriks, 
Heesch van verleden tot heden, 31.
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Concept-reglement 
Het is 7 december 1690 als de Raad van State een rekest van de plaatselijke oppositie met 
het concrete verzoek om een bijgevoegd concept-reglement goed te keuren in behande-
ling neemt. Dit verzoek is afkomstig van “bij en van wegen den Dorpe van Heesch”. Dat 
laat zich niet anders verstaan dan als de bevolking zonder, in feite tegen de regenten. Of 
inderdaad alle ingezetenen en geërfden uit het dorp dat initiatief steunen is twijfelach-
tig.2203 Uit het verloop van de procedure blijkt wel, dat die actie volstrekt tegen het zere 
been van die regenten is.

De Raad vraagt eerst de eaad en rentmeester-generaal der Domeinen om advies. Dat ad-
vies komt reeds 27 december, tezamen met een op onderdelen bijgesteld ontwerp. Ook 
voegt de rentmeester een door hem ontvangen aanvullend rekest van de indieners bij.2204 
Op dit advies en bijlagen wil de Raad vervolgens 5 januari 1691 het interne oordeel van 
de thesaurier-generaal. Die adviseert de overwegingen en wijzigingen van de rentmeester 
over te nemen en met name het zevende artikel van het ontwerp in zijn geheel te vervan-
gen door een bepaling waarbij het dorpsbestuur wordt verboden om welke impost op 
de gemene middelen dan ook te pachten.2205 Hierop stelt de Raad 23 februari het regle-
ment vast.2206 In de desbetreffende akte van uitgifte wordt nog aanvullend bepaald, dat 
ieder die het aangaat zich exact daaraan heeft te houden, terwijl de Raad zich vanuit het 
perspectief van de soevereiniteit, hoogheid en jurisdictie van de Staten Generaal als van-
uit zijn eigen recht en gezag over het dorp de bevoegdheid voorbehoudt om het regle-
ment te allen tijde uit te leggen, aan te vullen, te veranderen of te vervangen als lands- of 
dorpsbelang dat vereisen.2207 Verder gelast hij registratie ter Leen- en Tolkamer.2208 

Wat opmerkelijk is, dat in de vaststellingsprocedure de eenzijdig oppositionele her-
komst van de actie bij de vaststellende overheid geen punt van overweging of discussie 
is. Zo wordt door de Raad van State het dorpsbestuur niet om commentaar gevraagd 
dan wel de raad en rentmeester-generaal verzocht hierover met dat bestuur contact op te 

2203  Het eerder genoemde artikel 33 spreekt in dit verband slechts over een bepaalde groep van de inwo-
ners, te weten degenen die de procuratie hebben ondertekend.  
2204  NA, RvSt 114, ongef., op datum 5 januari 1691. 
2205  Als zodanig worden genoemd de impost op wijnen, bieren, andere dranken, gemaal, bestiaal, be-
zaaide morgen, hoornbeesten, alsmede alle andere middelen van consumptie. Ook deze bijstelling zal van 
de raad en rentmeester- generaal zijn; hij zat immers dichter op de huid van de dorpen en dorpsbesturen 
dan de thesaurier-generaal. 
2206  NA, RvSt 114, ongef., op datum 23 februari 1691..
2207  Deze clausule maakt dus, anders dan bij haar introductie in Bergeijk 1663 en Hoogeloon 1663 geen deel 
uit van de regeling zelf. In vergelijking met de oorspronkelijke formulering (deze ziet alleen op de bevoegd-
heid van de Staten Generaal) breidt de Raad van State deze nu uit tot ook zijn eigen recht en gezag dienaan-
gaande. Zie over deze clausule 4.11.4.
2208  Afschrift van het reglement in: BHIC, LTK 46 en 344. De tekst van het reglement in 10.2.10.
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nemen. Integendeel, de gehele procedure wordt met grote voortvarendheid doorlopen. 
Het lijkt er zelfs op, dat die overheid in zekere zin de kant van de oppositie kiest door 
ook de door haar zelf ingegeven bepaling te onderschrijven, dat de kosten van de proce-
dure ten laste van het corpus, dus ten laste van de dorpsrekening worden gebracht, op 
dat punt dus bij voorbaat een weigering van de regenten uitsluitend.2209

Slotakkoord
Na de formele vaststelling is er nog een slotakkoord te noteren. Dit bevestigt, dat het 
van meet af aan om een geschil tussen ingezetenen (geërfden) en regeerders gaat. Re-
geerders weigeren het reglement te publiceren. Op een klacht hierover van de “meeste 
geinteresseerdens ende geerffdens” draagt de Raad van State hen 30 april 1691 op dit als-
nog binnen acht dagen na betekening van dit bevel te doen op straffe van nadere voor-
ziening.2210 Kennelijk is deze vermaning voldoende. Over verdere vertraging wordt niets 
meer vernomen.

In de zoete schaduw van de vergetelheid is het goed toeven
De eerste confrontatie van de regenten van Heesch met het nieuwe controlesysteem van 
de dorpsrekeningen door de Leen- en Tolkamer moet een schok voor hen zijn geweest.2211 
Diverse posten in de rekening over oktober 1726 tot en met september 1727 worden door 
die Kamer - met een negatieve uitslag - aan het reglement getoetst. Het gaat daarbij 
vooral om geldelijke vergoedingen aan bij het bestuur betrokkenen. Dit houdt in dat 
deze posten behoudens tegenweer als geschrapt moeten worden beschouwd. Dat tegen-
weer komt in een verweerschrift van medio 1730.2212

De algemene lijn hiervan is, dat de schepenen beweren, dat noch de kwartierschout 
noch zij van dat reglement op de hoogte zijn en dat dat reglement in Heesch nimmer 
zou zijn toegepast. Meer gedetailleerd vervolgen zij dat, zou dat reglement wel moeten 
worden nagekomen, het op nogal wat punten eerder in het nadeel dan het voordeel van 
de gemeente uitwerkt. Dat werken zij uit door er op te wijzen, dat er in feite aan trak-
tementen en vergoedingen minder wordt gedeclareerd dan het reglement (met name 
worden in dat verband de artikelen 9, 12, 23, 29 en 31 genoemd) toestaat. Nadrukkelijk 
merken zij op, dat het in het reglement toegekende jaarloon voor de schepenen nimmer 
is uitbetaald. Ten aanzien van andere posten beroepen schepenen zich op verschillende 
besluiten van de hoge overheid. De beslissing van de Leen- en Tolkamer is in de marge 
van het verweerschrift aangetekend. Zonder hier verder op de specifieke details daarvan 

2209  Artikel 38 van het reglement, zie 10.2.10.
2210  NA, RvSt 114, ongef., op datum 30 april 1691.
2211  Zie voor dit nieuwe systeem 3.3.10.
2212  Dit verweerschrift is niet gedateerd, maar bij de Leen- en Tolkamer ingeschreven tussen akten van 5 
en 19 oktober 1730. BHIC, LTK 51.
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in te gaan (deze zijn te zeer gerelateerd aan de posten in de rekening in kwestie), toont 
die Kamer de nodige clementie op het punt van het niet bij het plaatselijke bestuur ge-
kend zijn van het reglement. Dit manco wordt de regeerders vergeven, met dien verstan-
de dat zij tevens worden gemaand het voortaan stipt na te komen.  

9.2.11 Hilvarenbeek, 1627-1659, 1661 en 1699-1700  

Korte karakteristiek
De vrijheid Hilvarenbeek heeft staatkundig een dubbele status. Voor de helft is het vóór 
de vrede van Münster (1648) een hertogsdorp onder het directe gezag van de hertog van 
Brabant, sedertdien een statendorp onder de rechtstreekse heerschappij van de Staten 
Generaal; het andere deel is als heerlijkheid in private handen. Over het bezit van dat 
deel wordt in de eerste helft van de zeventiende eeuw lang  geprocedeerd, waarbij uitein-
delijk de particuliere heer in zijn rechten wordt hersteld. Er ontwikkelt zich een modus, 
die beide halfheren gelijkelijk bij de aanstelling van plaatselijke functionarissen betrekt. 
Elke halfheer bedient zich van een eigen schout. Hilvarenbeek vormt tezamen met Dies-
sen, Riel en Westelbeers één dingbank, waaraan Hilvarenbeek vijf en Diessen twee sche-
penen leveren.

De vrijheid, behorend tot het kwartier van Oisterwijk, is onderverdeeld in zes heerd-
gangen of gehuchten: De Vrijthof, Westerwijk, Esbeek, Biest, De Voort, alsmede en  De 
Loo en Heykant.2213

Rond 1650 telt Hilvarenbeek ongeveer 3000 inwoners.2214 In 1700 bedraagt het aantal 
belasting betalende inwoners 1967.2215 Eind 1702 berichten de regenten de Staten Gene-
raal, dat de vrijheid eerder 500 tot 600 huizen telde, maar dat er daarvan als gevolg van 
recente oorlogen en hoge belastingen nog maar ten hoogste 400 over zijn. Van die hui-
zen worden er volgens hun zeggen 300 bewoond door onvermogenden.2216 

Heer en (halve) heerlijkheid
De hier beschreven episode valt vrijwel samen met een substantiële ontwikkeling rond 
het gezag over de heerlijkheid. De kern hiervan ligt in een langdurig proces vanaf 1619 
voor de Brusselse Raad van Brabant, dat eerst in 1650 ten einde komt in de uitspraak die 

2213  Tegenwoordige Staat (1740), 12, 67; Santvoort, Manuaal II (1741), 136; Vriens, ‘Lijst van plaatsen met 
institutionele gegevens’, 365. 
2214  Adriaenssen, Hilvarenbeek onder de hertog en onder de Generaliteit, 9.
2215  Van Xanten en Van der Woude, ‘Het hoofdgeld en de bevolking van de Meierij van ’s-Hertogen-
bosch omstreeks 1700’, 78.
2216  NA, SG 3347, fo. 763r-v, d.d. 11 december 1702. Van Xanten en Van der Woude, ‘Het hoofdgeld en 
de bevolking van de Meierij van ’s-Hertogenbosch omstreeks 1700’, 79 meldt voor 1702 een aantal van 1911 
in de belasting aangeslagen inwoners (onder wie 1227 ouder dan 15 jaar). In de bewering van de regenten 
over het aantal door onvermogenden bewoonde huizen lijkt enige overdrijving te schuilen.
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Floris van Merode in de helft van de hoge, middelbare en lage justitie met al wat daartoe 
behoort bevestigt. Dat vonnis geldt zowel zijn halve aandeel in de heerlijkheid Oirschot 
als dat in de heerlijkheid Hilvarenbeek. Dit vonnis wordt nadien door de Haagse Raad 
van Brabant erkend en door de Staten Generaal overgenomen.2217 

Floris’ zoon en opvolger Maximiliaan is later uit financiële nood gedwongen de bei-
de halve heerlijkheden te verkopen. Die van Hilvarenbeek wordt in 1672 gekocht door 
Catharina Stevens, weduwe van schuldeiser Hendrik de Cort, in leven secretaris van de 
Brusselse Raad van Brabant.2218 Onder Catharina ontstaat kwestie over de wijze van uit-
oefening van de gedeelde autoriteit in de vrijheid. 1 April 1682 bevestigen de Staten Ge-
neraal dat beide halfheren gelijke macht hebben ten aanzien van zowel het benoemen 
van de schepenen als het afhoren van de dorpsrekeningen. Na de entrée als hafheer van 
haar kleinzoon Willem onstaan in 1734 over de machtstoedeling bij de magistraatsbe-
noeming opnieuw problemen. Dit komt hierna aan de orde. 

Een eerste reglement 1627	-	1649	-1657 

Vaststelling en herhaalde vaststelling
Hilvarenbeek beschikt sedert 1627 over een reglement op een “betere politie” en  tot “re-
dressement van seeckere abusen ende inconvenienten, die aldaer allencxkens waeren in-
gedrongen”. Het concept daarvan is, naar in 1649 nog wordt beweerd, door schepenen 
en regeerders zelf ontworpen en nadien onverkort door de Brusselse Raad van Brabant 
17 mei 1627 vastgesteld. 

De details van de aanleiding van het reglement zijn ongetwijfeld uit de vastgestelde re-
geling af te leiden. De veelheid van onderwerpen wijst op een grondige probleemanalyse 
bij de voorbereiding van het reglement. De vormgeving is niettemin eerder gericht op een 
volledige opsomming van te regelen zaken dan op een systematische, logische volgorde er-
van. In totaal bevat het reglement 25 artikelen. Aan de orde komen de aanstelling en ta-
ken van de borgemeester, de instelling en taken van de nieuwe functie van boekhouder2219 
en het afleggen van rekening en verantwoording, het fiscale gelijkheidsbeginsel, de taken 
en vergoeding van de vorsters, het aangaan van leningen, de bestuursvergaderingen, de af-
doening van achterstallige rekeningen, de verkoop van bestanddelen en de exploitatie van 
de gemeint en de begunstiging van derden. Vervolgens zijn er bepalingen over de bezen-
dingen naar elders, het voeren van processen, de inkwartiering van militairen en de kosten 

2217  Zie ook 9.2.18.
2218  Vriens, ‘De konflikten van het geslacht De Merode’. 41-49. Het vonnis uit 1650 is in kopie in ver-
schillende archieven voorhanden, onder andere in RATb, Heerlijkheid Hilvarenbeek, 15. Zie over de ver-
koop van de heerlijkheid ook hierna. 
2219  Zie voor de taken van deze nieuwe functionaris de artikelen 2, 4, 6, 8, 14, 19 en 25 van het reglement.
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daarvan, het onderhouden van de keuren en  de bewaring van de archieven.2220

De vrede van Münster (15 mei 1648)  is nog geen jaar oud als de Haagse Raad van 
Brabant 15 april 1649 dit reglement op verzoek van het dorpsbestuur ongewijzigd ratifi-
ceert.  Dit wijst er op, dat het reglement als fundament voor lokaal bestuurlijk handelen 
geldt. Met die ratificatie vertrouwt men er kennelijk op, dat de nieuwe tijd inhoudelijk 
op oude voet is verzekerd.

Een intermezzo
Dat vertrouwen wordt al snel op de proef gesteld, omdat de nieuwe tijd meer meebrengt 
dan alleen een wisseling van oppergezag. Dat gezag wenst ook directe invloed te hebben 
op lokale zaken, waarvan een reformatie van het bestuur hoog in het vaandel staat.2221 
Mede daardoor wordt de vrijheid in de jaren vijftig en volgende van de zeventiende eeuw 
nogal beheerst door interne conflicten.

Een van de meest rabiate aanjagers daarvan is de secretaris van Hilvarenbeek, Huij-
brecht Gijssels. Deze was al secretaris vóór de vrede van Münster en bekeert zich na die 
vrede al snel tot de gereformeerde religie.2222 De wens tot functiebehoud zal daar niet ge-
heel vreemd aan zijn geweest. 

Mogelijk onder inspiratie van de begin 1651 door de Staten Generaal in aansluiting 
op eerdere besluiten ten aanzien van de politieke reformatie op lokaal niveau geno-
men maatregelen, probeert hij het Hilvarenbeekse bestuur in die zin op Haagse leest te 
schoeien. Hij is er daarbij niet vies van om die poging in een breder, maar vals daglicht 
te stellen.

Medio december 1651 dient hij zijn voorstel bij de Staten Generaal in. Hij wendt daar-
bij voor, dat het door schepenen en raadsmannen zou zijn geconcipieerd en de indiening 
wordt gesteund door het voltallige bestuur en een aantal inwoners. De Staten stellen 
het de 16e om advies in handen van hun commissie-Meierij.2223  Op haar advies zenden 
zij het voorstel vervolgens naar de plaatselijke schout om diens commentaar. Blijkbaar 
hechten de Staten enig belang aan het voorstel, omdat zij dat commentaar binnen veer-
tien dagen na de ontvangst van hun verzoek willen hebben.2224 

Het voorstel van Gijssels bevat een zevental bepalingen met betrekking tot vooral de 
wijze van het samenstellen van de dingbank, de bevoegdheden van de schout en de aan-

2220  Zie voor een samenvatting van dit reglement ook 8.2.3.
2221  Zie hierover nader 1.2, 1.3.3.2 en 3.3.3.
2222  De Brouwer, De geschiedenis van Hilvarenbeek, 54. Zie over hem ook: Adriaensen, Hilvarenbeek onder 
de hertog, 342 (sub voce: Guilliam Gijssels, diens zoon).
2223  NA, SG 3257, fo. 900r.
2224  NA, SG 3257, fo. 928v.; RATb, DB Hilvarenbeek 53. Een deel van het archiefonderzoek heeft plaats 
gehad onder vigeur van de toen nog geldende inventaris van 1 januari 1939 “Archief Inventaris gemeente 
Hilvarenbeek”. De nummering van de aldus geraadpleegde onderdelen is aan de hand van de bij de thans 
geldende inventaris opgenomen concordans omgezet naar de nieuwe nummering. 
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stelling van de kerk- en armmeesters2225. Vernieuwend bij de benoeming van de schepe-
nen is de voorwaarde voor personen van de gereformeerde religie.2226 

De drossaard is verlaat met zijn commentaar, reden waarom hij 16 januari 1652 door 
de Staten schriftelijk wordt gerappelleerd. Dat raakt ook bekend bij de overige regeer-
ders, die daarop de Staten verzoeken om op dat commentaar te mogen reageren. Het 
voorstel van Gijssels is hen kennelijk bekend. Bij hun verzoek leggen zij een reactie over, 
waarin gedetailleerd op het ontbreken van noodzaak van wat Gijssels beoogt wordt inge-
gaan. Daarnaast stellen zij enkele concrete verbeterpunten voor. Dit kleurt hun betoog: 
op hoofdlijnen is alles in orde, op kleinere punten is verbetering mogelijk. Die reactie 
stellen zij trouwens in het teken van hun streven naar enerzijds het behoud van de soe-
vereiniteit van de Staten Generaal en anderzijds de hen door anderen aangedane “lesien” 
te benoemen. Die hebben naar hun mening slechts betrekking op nogal ondergeschikte 
punten. 2227 De Staten stemmen met het verzoek van de regeerders in.

De schout rondt 27 januari in zijn verblijf te Heusden zijn reactie af. Hij neemt af-
stand van het voorstel van Gijssels, maar stelt wel voor, dat hij zo snel mogelijk de no-
dige orde op zaken zal stellen. De Staten gaan 27 februari 1652 hiermee akkoord door 
uit te spreken dat zij het effect van die maatregelen zullen afwachten. Het voorstel van 
Gijssels komt aldus in het ronde archief. Hij staat alleen en moet zich nu om zijn eigen 
hachje bekommeren. Hij maakt een snelle gang naar de Staten Genraal aan wie hij be-
vestiging in zijn secretariaatsfunctie verzoekt. Al 2 maart weet hij zich hiervan verzekerd, 
zonder dat de Staten Generaal een onderzoek naar de achtergrond van zijn verzoek laten 
instellen. Wel is voor hen de gereformeerde zaak belangrijk. Gijssels wordt herbenoemd 
onder de voorwaarde, dat de predikant van Hilvarenbeek alsnog verklaart dat Gijssels ter 
predikatie komt en tot het gehoor van Gods woord behoort.2228 

2225  De aanstelling van de kerk- en armmeesters is nogal halfslachtig geformuleerd, omdat die in handen 
blijft van de schepenen en de pastoor (die dus niet wordt vervangen door de dominee). Dit laat mogelijk 
zien, dat Gijssels dan wel gereformeerd is, maar toch nog steeds in zijn eigen vertrouwde (katholieke) verle-
den staat. Hetzelfde geschiedt trouwens in de hierna te noemen reactie van de schepenen, onder wie de ge-
reformeerde Hendrick van der Werve. De nieuwe tijd vergt duidelijk gewenning.   
2226  In hun latere reactie wijzen de schepenen erop, dat Gijssels de tekst voor zijn reglement heeft ont-
leend aan een ontwerp-reglement, dat in 1571 door “den vader van den lest affgegaene (secretaris)” is opge-
steld. De Brouwer, De geschiedenis van Hilvarenbeek, 56 identificeert die vader als de grootvader van Gijssels. 
Zie voor de tekst van zijn concept-reglement 10.2.11.
2227  NA, SG 3258, fo. 88v. Uit deze resolutie blijkt ook het rappel. De bij het rekest gevoegde reactie van 
5 februari 1652 van de schepenen in: RATb, DB Hilvarenbeek 53. Hoewel het rekest op naam van de (lees: 
alle) regeerders van Hilvarenbeek staat, is de bijgevoegde reactie slechts door drie van de vijf schepenen on-
dertekend. Onder hen is Hendrick van der Werve, die nog geen tien jaar later een oppositionele protest-
beweging tegen bepaalde gedragingen van het plaatselijk bestuur vorm zal geven, waaruit i 1661 een ander 
reglement voorkomt. Zie hierover hierna. Ook in de reactie zelf wordt Van der Werve als schepen van de 
gereformeerde religie genoemd;dit geldt ook voor de (financiële) problemen waarmee deze te kampen heeft 
(waarover meer hierna). 
2228  NA, SG 3258, fo. 131v. Zijn commissiebrief in: NA, SG 12273, fo. 10r. Gijssels ontspringt nog de 
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De schout negeert bij zijn nadere maatregelen de door Gijssels opgeworpen punten; 
daarentegen stelt hij 18 maart 1652 met  steun van de schepenen en gezworenen een aan-
tal stringente gedragslijnen voor hoofdzakelijk de secretaris vast. Steun is trouwens eufe-
mistisch gezegd. In feite stelt hij maatregelen vast, die door de schepenen en gezworenen 
zijn geformuleerd. Het toont het brede front tegen de secretaris.2229 Deze weet niettemin, 
alle latere protesten bij en maatregelen van de Staten Generaal en de Raad van State ten 
spijt, hardnekkig stand te houden, totdat hij uiteindelijk in 1658 door de advocaat-fiscaal 
van de Raad van Brabant wordt ontslagen.2230 

Een derde vaststelling
Versterking van de eigen gezagsbasis moet in de mêlee van conflicten met de secretaris 
voor het bestuur leidend zijn geweest om voor een derde maal confirmatie van het regle-
ment van 1627 te vragen. De oorsprong hiervan ligt in een rekest van secretaris Gijssels 
aan de Raad van State, waarin hij er over klaagt, dat in Hilvarenbeek al jaren lang een 
privé en onbeëdigd persoon als boekhouder de inkomsten en uitgaven registreert, terwijl 
de grootste uitgave de betaling van de landsbelastingen is en  

mede daarvan de omvang van de in rekening te brengen verteringen afhangt. Als op-

dans, zie hierna. 
2229  De Brouwer, De geschiedenis van Hilvarenbeek, 56 kent de teloorgang van het concept-reglement van  
Gijssels. De maatregelen van de schout die vooral tegen de secretaris zijn gericht zijn deze auteur ontgaan. 
Zie hiervoor 10.2.11.
2230  Gijssels blijft na de afwijzing van zijn concept-reglement hardnekkig zijn eigen plan trekken. Zo zijn 
er klachten over zijn afwezigheid tijdens de rechtszittingen op de plaats, die de door de schout daartoe van 
ouds is aangewezen,  de tarieven die hij berekent en het niet betalen van door hem gekochte nieuwe erven 
(NA, SG 3260, fo. 957r, d.d. 10 december 1654), zijn eigenzinnig optreden over de plaats van het redigeren 
van de zetboeken en het afhoren van de rekeningen (NA, SG 3260, fo. 960r, d.d. 11 december 1654), de af-
gifte van documenten, die de vrijheid betreffen (behoudens de stukken die hij nog dagelijks nodig heeft), 
zijn aanwezigheid bij rechtszittingen en bij bestuursvergaderingen in de daartoe door de schepenen gehuur-
de kamer (NA, SG 3261, fo. 283r, d.d. 19 april 1655). Een aantal van deze klachten wordt meermalen geuit 
(NA, SG 3262 fo.140v, d.d. 9 maart 1656). Ook wordt hem verboden in zijn huis een herberg te exploiteren 
(NA, SG 3262, fo. 149v, d.d. 10 maart en 316r, d.d. 11 mei 1656). Door de weigering van Gijssels dit alles na 
te komen, wordt hij nogmaals, nu zelfs onder bedreiging van een forse boete, op de vingers getikt, waarna de 
Staten Generaal het dossier ter vervolging van Gijssels aan de Raad van Brabant overdragen (NA, SG 3262, 
fo. 319v, d.d. 12 mei, 331v, d.d. 16 mei, 399v, d.d. 12 juni, 413r, 20 juni, 498v, 29 juli, 503v, d.d. 31 juli, 533v, 
d.d. 15 augustus, 556v,d.d. 26 augustus, 564v, d.d. 2 september 1656 . Ook de Raad van State wordt in deze 
kwestie gemengd (NA, RvSt 76 I, fo. 349r, d.d. 27 mei, 109r, 20 augustus, 139r, d.d. 5 september 1656). Als 
nadien zijn gedrag van kwaad tot erger wordt en hij herhaaldelijk bevelen om alle documenten betreffende 
de vrijheid af te geven en geen herberg meer te exploiteren negeert, dragen de Staten Generaal 29 april 1658 
de advocaat-fiscaal bij de Raad van Brabant op deze situatie te onderzoeken en de secretaris bij gebleken 
juistheid van de klachten namens hen te ontslaan. (NA, SG 3264, fo. 235v). Aldus geschiedt, waarna de Sta-
ten Generaal 8 juli 1658 Roelof Pannekoeck als opvolger benoemen. NA, SG 12278, fo. 308v. Zie ook: De 
Brouwer, De geschiedenis van Hilvarenbeek, 56 en Adriaensen, Hilvarenbeek onder de hertog, 342, die beiden 
1657 als jaar van Gijssels’ ontslag noemen).
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lossing ziet hij, dat hij voortaan met die taak wordt belast, zodat hij er ook voor kan 
waken, dat door schepenen en borgemeesters nog langer onbehoorlijk geld wordt uitge-
geven of geleend. Ook vindt hij dat die borgemeesters, net als ten tijde van het Spaanse 
regiem moeten worden beëdigd. De Raad draagt zijn commissie naar de verpachting van 
de tienden 27 mei 1656 op om zich over alles te informeren en daarvan verslag te doen.2231 

20 Augustus rapporteert deze commissie haar bevindingen aan de plenaire Raad. Naast 
een kennisneming van Gijssels’ verzoek komt ook diens weigering om de documenten 
betreffende de vrijheid in de dorpskom te bergen aan de orde. Voor wat betreft het laat-
ste verwijst de Raad slechts naar een resolutie van kort tevoren, 12 mei 1656, waarin de 
secretaris al is opgedragen de bedoelde documenten af te geven. Hij is het wel eens met 
de verzochte beëdiging van de borgemeesters ten overstaan van de kwartierschout. Om-
dat de aanstelling van de boekhouder teruggaat op het in 1627 vastgestelde en nadien in 
1649 bevestigde reglement, verwijst de Raad 21 augustus 1656 een uitleg daarover door 
naar de Staten Generaal.2232 

Aan dit advies geven de regenten 20 november 1656 gevolg. Hun vraag is echter niet 
toegespitst op speciaal het punt van doorwijzing, maar zij nemen de gelegenheid te baat 
om dit college het gehele reglement te laten goedkeuren. Een directe focus op het boek-
houderschap wordt dus vermeden. De Staten stellen het verzoek om advies in handen 
van hun vaste Commissie-Meierij.2233 Die  adviseert positief, waarna de Staten 2 Januari 
1657 hun fiat laten weten.2234 

Hoewel op dit punt verdere aanvallen van de secretaris worden voorkomen, zal de re-
gering echter spoedig ervaren, dat macht niet met gezag moet worden verward en een 
formeel statuut op zich geen bescherming tegen oppositie biedt. 

Een tweede reglement 1661

Heren versus boeren
Binnen de maatschappelijke verhoudingen in Hilvarenbeek bestaat nogal dominant een 
sociaal/politiek-geografische scheidslijn: De Vrijthof (óók de feitelijke zetel van het be-
stuur) tegenover de overige gehuchten,  ofwel, grofweg gezegd, heren tegenover boe-
ren.2235 De politieke reformatie versterkt deze scheidslijn. Vanuit de gehuchten klinkt 

2231  NA, RvSt 76 I, fo. 349r.
2232  NA, RvSt. 79 II, fo. 109r.
2233  NA, SG 3262, fo. 748r.
2234  NA, SG 3263, fo. 2; de procedure daartoe was in feite een bagatel: het verzoek van schepenen cum 
suis. wordt  20 november 1656 door de Staten om intern advies toegezonden aan de eigen commissie voor 
de Meierijse zaken, die nadien tot onverkorte confirmatie adviseert.
2235  De Brouwer constateert ook deze dichotomie (vooral bij de hierna te bespreken wording van het 
reglement) in De Geschiedenis van Hilvarenbeek, 60. Zie ook Adriaenssen, Hilvarenbeek onder de hertog, 9. 
Schepenen maken voor hun verschillende Haagse aangelegenheden gebruik van de Haagse agent Van den 
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regelmatig de klacht, dat het dorpsbestuur bevolkt wordt door mensen van buiten, die 
niet in de vrijheid zijn geworteld en deze niet (willen) begrijpen. Ook het opgelegde re-
ligieuze cultuurverschil (gereformeerd versus katholiek) zal daaraan niet vreemd zijn ge-
weest.

De hoofdklacht, waarin voor de plaatselijke oppositie vrijwel alles samenkomt, is de 
opportuniteit van de visie en het optreden van het bestuur op financieel gebied. Kern-
conflicten betreffen de onevenredige verdeling van de belastingen, vooral bij de grond-
slag voor de heffing van verponding en beden. Een andere controverse gaat over het 
beheer van de dorpsfinanciën. 

Dit alles vormt de bron en daardoor ook de context voor de genese van een nieuw re-
glement. Om deze reden gaat hieronder een beschrijving van deze conflicten vooraf aan 
die over het reglement. De kwestie over de rekeningen wordt daarbij uitvoeriger behan-
deld, omdat deze een representatief beeld geeft van de onderlinge verhoudingen in de 
vrijheid.

Twist over de grondslag van de verponding en beden
6 September 1657 vaardigt de Raad van State na voorbereiding van jaren voor de Meie-
rij van ’s-Hertogenbosch definitieve regels uit over een nieuwe belasting op onroerend 
goed, de verponding.2236  De voor de inning daarvoor noodzakelijke waardering van 
huizen en grond leidt in Hilvarenbeek tot meningsverschil tussen regeerders en inge-
zetenen van De Vrijthof enerzijds en de borgemeesters, gezworenen, verpondingszet-
ter tezamen met de vijf buitengehuchten anderzijds. Regeerders zoeken die grondslag 
in de uitgangspunten van een zetting uit 1632, die naar hun oordeel  de beste voet tot 
gelijke verdeling van lasten behelst. De oppositie zoekt die grondslag in een recentere 
zetting, die in samenspraak tussen zetters en naburen maar zonder betrokkenheid van 
de regeerders tot stand is gekomen. De standpunten staan diametraal en onwrikbaar 
tegenover elkaar. Men legt het geschil voor aan de Raad van State. Die geeft voorals-
nog de regeerders gelijk, maar weet  de controverse als zodanig niet te beëindigen.2237 
Ook maant de Raad, dat door deze plaatselijke twist de inning van ’s Lands midde-
len niet in gevaar mag komen. Dit houdt kennelijk de druk op de ketel. Ten slotte 
wordt men het eens over arbitrage door Bossche schepenen, die daartoe 11 januari for-

Broeck. In de hierna te bespreken kwestie over de rekeningen schrijft hij in een brief van 10 november 1659 
aan schepenen over de tegenpartij: “het is beclaegelijck dat de boeren soo obstinaet ende hartneckich sijn 
ende de gemeijnte op groote noodeloose kosten brengen”. Door het uitspreken van de hoop “dat zij t’selve 
wel sullen beclagen” bewijst hij lippendienst aan zijn opdrachtgevers, iets waartoe hij zich meer laat ver-
leiden. In een brief van 24 maart 1660 aan dezelfde schepenen spreekt hij over de tegenpartij als “tumul-
tuanten”. RATb, DB Hilvarenbeek, 40a. Zie voor een beschrijving van de Vrijthof onder meer: Ruhe, ‘De 
Vrijthof het hart van Hilvarenbeek’ 27-43, en Vugs, ‘De Vrijthof van Hilvarenbeek’, 77-90.
2236  Kappelhof, Belastingheffing, 81, 173 en passim; zie ook 3.3.2.
2237  NA, RvSt 77, fo. 23, 29v, 53, 53v, 124v, 253v, 301, 325 over de periode van januari tot en met mei 1657.
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meel worden verzocht. Deze arbiters stuiten in verschillende sessies met betrokkenen 
op een muur van onwil om tot overeenstemming te komen en worden daardoor ge-
dwongen om een eigenstandig oordeel te vellen. Dat doen zij trouwens in ijltempo. 
22 Januari doen zij al uitspraak door een vaste waarderingsgrondslag voor huizen en 
landerijen vast te stellen, zulks onder voorwaarde dat daarmede de door hogerhand 
opgelegde omslag wordt gehaald; wel staan zij bij gebleken onevenredige belasting een 
correctiemogelijkheid toe.2238 

Op grond hiervan pakken de regeerders een analyse van de staat van de financiën op. 
Om zicht te krijgen in welke mate  inwoners al belast zijn met schulden en rentebeta-
lingen benoemen zij uit de zittende borgemeesters en zetters per gehucht twee vaste ge-
committeerden om dit te inventariseren.2239 Hoe dit onderzoek verder verloopt wordt 
hier niet beschreven. Aangetekend wordt slechts, dat hierin een inspiratiebron voor de 
inwoners kàn zijn gelegen om later in een breder perspectief zelf een voorstel voor de 
verkiezing van eigen gecommitteerden te ontwikkelen.

Een tweede relevante procedure betreft een controverse tussen een groot aantal nabu-
ren en de regeerders over een besluit om de beden en andere personele lasten alleen over 
de onroerende goederen om te slaan. Verweer van ingezetenen leidt ten slotte tot een 
proces voor de Bossche schepenen, die 9 september 1660 uitspraak doen.2240 Die schepe-
nen schenken klare wijn door ver afstand te nemen van de opvatting van de Hilvaren-
beekse regeerders. In hun uitspraak leggen zij vast hoe de betrokken personele lasten wel 
dienen te worden geïnd.2241

Inwoners ervaren in beide procedures ongetwijfeld dat oppositie loont. Er volgt dan 
ook meer.

2238  RATb, DB Hilvarenbeek 19, fo.13v-14v en 656. De grondslag wordt door hen gesteld op de 9e pen-
ning voor huizen en 6e penning voor landerijen. Op 11 maart 1658 verklaren zij nog een (vooral juridisch 
technische) onduidelijkheid in hun uitspraak. De door de Raad van State opgelegde omslag bedroeg in to-
taal f 7835, RATb, DB Hilvarenbeek, 794. Het is niet uitgesloten, dat het meningsverschil voortkomt uit de 
regelgeving van de Raad van State over de wijze van vaststelling van de verdeling van de verpondingsquote 
over de grondeigenaren. Daartoe heeft hij een vergadering van schepenen, zetters, secretaris en de grootste 
grondeigenaren voorgeschreven. Zie Kappelhof, Belastingheffing, 173. De bijeenkomst(en) in Hilvarenbeek 
zou(den) dan bij uitstek de inspiratieplek voor de controverse geweest (kunnen) zijn.
2239  RATb, DB Hilvarenbeek, 794, d.d. 26 januari 1658.
2240  Zie voor (enkele) proceduregegevens: RATb, DB Hilvarenbeek 19, fo. 18 (21 december 1658) en 21 (3 
juni en 10 oktober 1959, 20 februari 1660); NA, RvSt. 80I, fo. 91v, d.d. 15 februari 1659; kopie van het von-
nis in: RATb, DB Hilvarenbeek 656. 
2241  De schepenen van ’s-Hertogenbosch verklaren, dat de eisers “met goeden fondamente” zich tegen het 
besluit in dezen van de regeerders verweren. Als grondslag voor de personele lasten bepalen zij, dat deze zo 
veel mogelijk uit de opbrengt van  het “aertgebruijck” en de verkoop van hei, turf en hout voldaan behoort 
te worden; indien dat onvoldoende is, dient het restant door wettelijk beëdigde zetters te worden omge-
slagen over alle inwoners - niemand uitgezonderd - naar gelang van ieders kwaliteit, beroep en vermogen. 
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Vragen over en verzet tegen de dorpsrekeningen
Een ander geschil, dat de vrijheid in deze jaren bezighoudt gaat over de verantwoording 
van de plaatselijke financiën. Hoofdpersoon bij dit verzet wordt winkelier/koopman Hen-
drick van der Werve, sedert 1648 een der eerste gereformeerden in de Beekse schepen-
bank.2242 In 1659 staat hij onder grote financiële druk.2243 Mede daardoor ontstaat medio dat 
jaar een controverse met de andere schepenen over twee jaar achterstallige huur van zijn 
huis, dat een inmiddels voormalige schoolmeester ter beschikking stond. Van der Werve 
is van oordeel, dat het schoolreglement het dorp en niet de schoolmeester tot huurbeta-
ling verplicht; de overige schepenen menen, dat de schoolmeester moet betalen, omdat de 
huurachterstand dateert van vóór de invoering van dat reglement.2244 Het komt tot harde 
woorden in de schepenstoel; Van der Werve beledigt zijn collega’s. Deze dreigen met een 
klachtprocedure bij de schepenen van ’s-Hertogenbosch om hem zijn beledigingen te la-
ten herroepen dan wel zijn klachten te bewijzen.2245  De standpunten verharden, Van der 
Werve raakt in de schepenstoel in een isolement.2246 

2242  Adriaensen, Hilvarenbeek onder de hertog, 107 noemt hem schepen in 1650 en tevens slippendrager 
van de Haagse overheid, duidt 174 en 175 zijn religie-overgang als religieus opportunisme en meldt 75 de 
overdracht in 1656 van zijn nering aan zijn zoon (zie hierover ook de noot hierna). Begin 1654 verzoekt hij 
bij de Staten Generaal herstel in het schepenambt (NA, Archief SG 3260, fo. 15v, d.d. 7 januari 1654). In 
1656 komt hij weer voor als schepen (BHIC, RvBr 829/7528, d.d. 3 november 1656), ook in 1659 (NA, SG 
3265, fo. 381, d.d. 13 juni 1659). 
2243  Naar zijn bewering zou zijn koophandel zijn verlopen door de hoge kosten die hij heeft moeten ma-
ken in een (verloren) proces tegen de rentmeester van het kapittel Johan Rijsbosch over het bezit van een 
beneficie van Sint Maarten op het hoofdaltaar in de kerk van Hilvarenbeek. Adriaensen, Hilvarenbeek onder 
de hertog, 331, alsmede o.m. NA, SG 3260 (1654) e.v., passim (sub voce: Hendrick van der Werve), alsmede 
BHIC, RvBr 829, nr. 7528, d.d. 3 november 1656; 840, verbaal van een zestal verhoren door commissarissen 
van de Raad, waarvan de laatste d.d. 14 mei 1657. Ten gevolge van dit feit, alsmede dat hij als weduwnaar be-
last is met de zorg voor zeven kinderen (van wie de oudste “op krucken moet gaen”) verzoekt hij bij de Raad 
van Brabant om uitstel van betaling. BHIC, RvBr 788/1281 met beschikking van de Raad d.d. 19 maart 1659. 
Zie over met zijn crediteuren ontstane problemen onder meer ook: BHIC, RvBr. 290, een tweetal rekesten 
van Van der Werve met apostille van de Raad van onderscheidenlijk 6 september en 19 december 1661. In 
deze periode zoekt Van der Werve ook ander emplooi. Een sollicitatie naar de functie van deurwaarder bij 
de Raad van Brabant wordt afgewezen, aldus de Haagse agent Van den Broeck aan schepenen in een brief 
van 14 november 1659. RATb, DB Hilvarenbeek, 40a.
2244  Het Schoolreglement van 3 mei 1655, III. Capittel (Tractementen en Emolumenten), II, bepaalt, 
dat een schoolmeester ten laste van het dorp recht heeft op een vrije geschikte woning. GPB 2, 2409-2418. 
2245  RATb, DB Hilvarenbeek 19, fo. 19v. Daartoe geven zij 17 mei 1659 een hunner, Peter Verrijt, op-
dracht.
2246  De Brouwer, Hilvarenbeek onder de hertog, 60 meldt de belediging, maar vergist zich in de aanlei-
ding. Tijdens de door hem gememoreerde twist over de grondslag van de verponding was Van der Werve 
nog volledig meewerkend lid van de schepenbank. In een ander, nog recenter conflict tussen in feite De 
Vrijthof versus de vijf andere gehuchten was hij, blijkens het desbetreffende vonnis van schepenen van ’s-
Hertogenbosch van 9  september 1660,  aan de kant van de gehuchten nog geen leidende of participerende 
actor. RATb, DB Hilvarenbeek 656. Zie over het (beperkte) bronnengebruik door De Brouwer: Van Gils, 
‘De schuurkerken van Hilvarenbeek’, 31.
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Hij zoekt in de huurkwestie zijn gelijk bij de Raad van State.2247 
Op dezelfde dag, 27 mei 1659, als in die Raad zijn rekest tot interventie over de huis-

huur wordt besproken, dient bij de Staten Generaal een ander verzoek van zijn hand. 
Hij heeft dit verzoek  nadrukkelijk als schepen tegen de andere schepenen en de bor-
gemeesters ingediend, aldus zijn bestuurlijk isolement demonstrerend. Tegenover dat 
isolement heeft hij echter ook compenserende steun. Hij treedt niet alleen op voor zich-
zelf, maar tevens namens een aantal vooraanstaande inwoners van de vrijheid. Ook de 
inhoud getuigt van zijn geïsoleerde positie binnen het bestuur. Concreet vraagt hij de 
Staten de regeerders te gelasten hem als schepen toegang tot de dorpsrekeningen te ver-
lenen. De motivering laat over de reden van dit verzoek geen misverstand bestaan: de 
andere schepenen belasten het dorp door teren en smeren steeds meer met onnodige 
kosten, waardoor deze steeds moeilijker te dragen zijn en sommige inwoners zelfs al hun 
bed hebben moeten verkopen. Om het wangedrag te kunnen aantonen wil men inzage 
in de rekeningen en daarvan uittreksels maken. De Staten zenden zijn verzoek om advies 
aan de Raad van State.2248 Deze zendt het 31 mei 1659 voor nadere informatie door naar 
zijn commissie voor de aanstaande tiendenverpachting.2249 

Van der Werve heeft echter haast en wil daarom de bevindingen van die commissie 
niet afwachten. Ook gaat hij nog een stap verder door in een tweede verzoek de Staten 
Generaal te vragen de gehuchten van Hilvarenbeek te machtigen ieder een geschikt ie-
mand te benoemen om direct van de rekeningen kennis te kunnen nemen. Op advies 
van de eigen commissie-Meierij zenden de Staten 12 juni 1659 echter dit verzoek naar de 
Raad van State om het toe te voegen aan de opdracht van de commissie naar de tienden-
verpachting.2250 De Raad besluit 16 juni 1659 dienovereenkomstig.2251 

Na haar aankomst in Oisterwijk meldt Van der Werve zich bij de commissie om haar 
’s Raads  besluiten van 12 en 16 juni te overhandigen. Daarop trekt deze commissie 22 
juni naar Hilvarenbeek waar zij in het raadhuis de regeerders in aanwezigheid van Van 
der Werve en diens medestanders met de klachten over de rekeningen confronteert. Die 
zijn verbaasd en verontwaardigd: zij zijn altijd bereid om toegang en controle van de 
rekeningen met bijlagen te geven en daarvan kopie te laten maken; hen is dit evenwel 
nooit gevraagd, zodat van weigering geen sprake is. De gedeputeerden besluiten dat Van 
der Werve en de zijnen ten overstaan van schepenen en secretaris de verlangde toegang 

2247  NA, RvSt 80 I, fo. 315v, d.d. 27 mei 1659; 1819, Verbaal verpachting tienden 1659, ongef. Het conflict 
eindigt in een compromis, maar zal nadien opnieuw de kop op steken. NA, RvSt 83 I, fo. 267, d.d. 17 mei 
1662 en 83 II, fo. 522v, d.d. 20 december 1662. Zie over betaling van deze huishuur ook RATb, DB Hilva-
renbeek 360 en 361, diverse bijlagen.
2248  NA, SG 3265, fo. 351.
2249  NA, RvSt 80 I, fo. 324v.
2250  NA, SG 3265, fo. 368v, d.d. 5 juni en fo. 379v, d.d.12 juni 1659. 
2251  NA, RvSt 80 I, fo. 354v.
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en controle wordt vergund en hen ook alle verlangde kopieën moeten worden verstrekt. 
Bij verdenking iets achter te houden zullen genoemde functionarissen onder ede moeten 
verklaren dat dit niet zo is. De regeerders nemen, zo stelt de commissie tevreden vast, 
haar besluit vrijwillig en zonder voorbehoud aan. 

Zodra zij uit zicht is, verandert echter de toon. De regeerders willen wel toegang en 
controle verlenen, maar alleen tegen een fatsoenlijke vergoeding. Van der Werve reist 
daarop de commissie achterna en legt deze de door regeerders opgeworpen blokkade 
voor met de klacht, dat deze enkel bedoeld is om de arme gemeente verder dwars te zit-
ten en het besluit van de commissie te frustreren. De commissie is het met hem eens en 
draagt schepenen en secretaris op het karwei ambtshalve en kosteloos te klaren. Bij nog 
meer onenigheid moet men zich verder maar rechtstreeks tot de Raad van State wen-
den.2252

Eerste onderzoek van de rekeningen
Op 16 en 17 juli 1659 hebben daadwerkelijk de eerste twee sessies van bij elkaar 6½ uur 
plaats. Aanwezig zijn  Van der Werve met enkele gecommitteerden uit de gehuchten, 
alsmede twee schepenen en de substituut secretaris. Ter inzage liggen de rekeningen over 
1648 en volgende jaren. Er zullen in de periode juli tot en met medio september 1659 nog 
vele zittingen volgen, in totaal veertien.2253 

Oplopende controverses
Intussen willen de schepenen zich ook nog steeds inhoudelijk tegen de beschuldigin-
gen van Van der Werve “als t’hooft ende conducteur van de tumultuanten” verweren. 
Zij verwijten hem brutaliteit en leugenachtigheid. Zij kunnen echter, zo rapporteren zij 
de Staten Generaal, niet adequaat stelling nemen, omdat hen diens rekest van 12 juni 
niet bekend is.2254 Hun verzoek om een kopie krijgt 7 juli 1659 het fiat van de Staten.2255 

Per deurwaarder krijgt Van der Werve 17 juli dit fiat te horen. Deze weigert echter aan 
diens aanzegging om een kopie van het rekest te leveren te voldoen. Als de deurwaarder 
hem 19 juli rappelleert, wil Van der Werve eerst een kopie van het onderliggende rekest 
van de schepenen. Dit wordt  hem 23 juli aangereikt, waarna Van der Werve hem een ko-
pie geeft van zijn tweede rekest aan de Staten. De deurwaarder neemt dit onder protest 
aan, doch zegt hem, dat hij nog steeds niet aan het bevel heeft voldaan. Van der Werve 
verklaart zich echter slechts bereid om de essentialia ervan aan schepenen voor te lezen, 

2252  NA, RvSt 1819, Verbaal verpachting tienden 1659, ongef.
2253  RATb, DB Hilvarenbeek, 352, ongef., declaratie van Roeloff Pannekoeck, secretaris der vrijheid en 
dingbank Hilvarenbeek, 1659-1661 betreffende de procedure tussen van der Werve en schepenen over de 
dorpsrekeningen. Deze rekening bevat bijna als dagverhaal veel relevante informatie. 
2254  RATb, DB Hilvarenbeek, 351.
2255  NA, SG 3265, fo. 422.
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omdat naar zijn zeggen het rekest als zodanig door de Staten is afgewezen.2256

Van der Werve, ongetwijfeld in het besef dat zijn houding tot reactie zal leiden, gaat 
vervolgens zelf in de aanval. 29 Juli 1659 sturen de Staten zijn dan al weer derde rekest 
(mirabile dictu opnieuw een open vraag om een fiat tot de visie van de rekeningen) om 
advies aan de Raad van State.2257 Dan komen de schepenen langszij: twee dagen later 
krijgt Van der Werve op hun klacht alsnog bevel om zonder verder dralen zijn eerste re-
kest aan de Staten te overhandigen. Bij weigering, zo besluiten de Staten dreigend, zal 
een nadere voorziening worden getroffen, zo niet goedschiks, dan kwaadschiks.2258

Al met al lopen uiteindelijk dus tussen dezelfde betrokkenen tenminste twee procedures; één, 
waarbij Van der Werve de feitelijke controle van de rekeningen probeert af te dwingen en 
de andere waarbij de schepenen alsnog inhoudelijk verhaal op Van der Werve willen halen.

Voor de tweede zaak wordt begin september 1659 een zestal getuigenverklaringen van 
ingezetenen tegen de actes et gestes van Van der Werve verzameld. Ook wordt een in-
structie voor de Haagse agent Van den Broeck gemaakt om met de procedure verder te 
kunnen gaan. 24 September legt de secretaris nog een drietal verklaringen tegen Van der 
Werve vast. 2259 Schepen Peter Verrijt krijgt opdracht om in Den Haag verder tegen Van 
der Werve te procederen, maar reist nog niet af. Voorlopig wordt alleen nog aan een vol-
lediger dossier gewerkt.2260 

Eind september, de 27e, heeft trouwens nog een zitting met de vertegenwoordigers van 
de gehuchten over de rekeningen plaats. Hierna stokt het proces. De oorzaak hiervan is 
niet bekend, maar aannemelijk is dat het opgelopen spanning is. In ieder geval reden ge-
noeg voor Van der Werve om zich te beklagen over het gedrag van schepenen. Bij de Sta-
ten Generaal vangt hij evenwel bot: zij houden 8 oktober 1659 zijn verzoek voorlopig in 
portefeuille.2261 Meer succes heeft hij bij de Raad van State. Op zijn klacht met een over-
zicht van de stand van zaken gelast deze 17 oktober 1659 de schepenen en borgemeesters 
van Hilvarenbeek om binnen veertien dagen het controleproces van de rekeningen on-
gehinderd te laten vervolgen.2262

2256  RATb, DB Hilvarenbeek 352.
2257  NA, SG 3265, fo. 464.
2258  NA, SG 3265, fo. 470.
2259  RATb DB Hilvarenbeek 352, d.d. 6, 24 en 26 september 1659. De namen van de getuigen en de spe-
cifieke inhoud van hun verklaringen zijn aanvankelijk niet benoemd. Nadien (26 september 1659) duiken in 
de specificatie de namen op van vier van hen: Willem Hendrickx Lodewijcx, Willem Jacobs Verspaendonck, 
Evert Bocx en Adriaen van Spaendock.
2260  1 Oktober 1659 wordt nog een akte over de belediging jegens de plaatselijke notaris en praktizijn Jo-
han Rijsbosch door Van der Werve toegevoegd. RATb DB Hilvarenbeek 352. Zij waren al opponenten in de 
hiervoor genoemde procedure over het beneficie van St. Maarten. 
2261  NA SG 3265, fo. 637. 
2262  NA, RvSt 80 II, fo. 247.
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Het laat zich verstaan dat deze boodschap door hen niet enthousiast wordt ontvangen; 
er is dus evenmin sprake van een enthousiaste uitvoering ervan. Voor Van der Werve is 
dit andermaal het signaal om het hoogste gezag voor de zaak te interesseren. Hij wil een 
bevel aan de schepenen om hun slappe houding bij de controle te beëindigen en om 
daaraan voortaan zonder verdere uitvluchten mee te werken. De Staten Generaal vragen 
29 oktober eerst advies aan de Raad van State, die al twee dagen later overeenkomstig het 
verzoek van Van der Werve adviseert.2263 Die slag is dus voor Van der Werve.

29 Oktober is agent Van den Broeck nog door schepenen aangeschreven om tegenac-
tie te nemen, maar het besluit is dan al getroffen, zodat deze aanschrijving geen vervolg 
heeft.2264 Eens te meer blijkt, hoe Van der Werve steeds de schepenen voor weet te blij-
ven. Het directe gevolg is, dat er in de eerste helft van december weer drie rekeningenses-
sies plaatshebben.2265 In de vrijheid leeft men inmiddels bij de macht van de  herhaling. 

Tijdens de zitting van 17 december vinden nieuwe onaangenaamheden tussen de sche-
penen en Van der Werve plaats2266.  Het moet er flink aan toe zijn gegaan, reden waarom 
de delegatie naar Den Haag wordt verzwaard. Naast Peter Verrijt wordt 19 december ook 
de kwartierschout, tevens schout van Hilvarenbeek jonker Johan de Ruijter als delega-
tielid aangewezen.2267

Als zij aldaar al iets verrichten, ook nu is Van der Werve hen weer voor. Eerst wel met 
weinig succes. De Staten leggen 12 januari 1660 zijn tegen de schepenen gericht rekest 
zonder meer ter zijde.2268 Geen nood, in Den Haag is ook de Raad van State. Die neemt 
daags erna, 13 januari, een drietal besluiten, twee op verzoek van Van der Werve, een op 
verzoek van de secretaris Roeloff Pannekoeck.

Van der Werve stelt, dat de schepenen nog steeds het bevel van 17 oktober 1659 niet 
opvolgen. Hij ziet hierin aanleiding voor strafvervolging en kostenveroordeling. Ook 
vragen, zo vindt hij, de schepenen en secretaris ten onrechte salaris voor hun werkzaam-
heden in dezen. Pannekoeck vraagt juist toestemming om voor zijn vele extra arbeidsu-
ren in deze procedure een vergoeding van 10 stuivers per gewerkt uur ten laste van de 
verzoekers of het dorp te mogen declareren. 

De Raad van State verwijst alle drie verzoeken door naar de hoogschout van ’s-Herto-
genbosch. Deze krijgt opdracht nalatige schepenen en andere regeerders te dwingen om 
zonder enig uitstel de  bevelen van 17 oktober 1659 en later na te komen door zonder 
enige salarisvordering Van der Werve en de zijnen inzage in de rekeningen te geven  en 
hen alle door hen verlangde uittreksels te verschaffen. Voor wat betreft een vergoeding 

2263  NA, RvSt 80 II, fo. 287v.
2264  RATb, DB Hilvarenbeek 352, 29 oktober 1659.
2265  RATb, DB Hilvarenbeek 352, 8, 10 en 13 december 1659.
2266  RATb, DB Hilvarenbeek 352. De declaratie bevat verder geen details. 
2267  RATb, DB Hilvarenbeek 352, 19 december 1659 en 5 januari 1660.
2268  NA, SG 3266, fo. 15v.
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van de secretaris zal na afloop bezien worden wat billijk is. Ook wordt de hoogschout 
opgedragen partijen te verzoenen dan wel, als dat niet lukt, de Raad over zijn bevindin-
gen te rapporteren.2269

Het triduum van deze januari-dagen, de 14e, wordt vol gemaakt bij de Staten Gene-
raal. Deze bespreken dan de klachten van schepenen en regeerders over Van der Werve. 
Hun aanval betreft het ook openlijk in twijfel trekken van de autorisatie van Van der 
Werve door andere ingezetenen. Meer opmerkelijk is echter, dat nu voor het eerst de 
halfheer van Hilvarenbeek, Maximiliaan de Merode door zich openlijk aan de kant van 
schepenen te voegen in de strijd mengt. Het maakt kennelijk enige indruk. De Staten 
vragen althans de Raad van State enkele leden aan te wijzen om tezamen met hun com-
missie-Meierij deze aangelegenheid ter fine van advies te bespreken.2270 Deze nemen de 
tijd. Eerst 16 maart wordt hun advies door de Staten besproken. Spectaculair is het niet, 
omdat het louter een procedurele stap voorziet: het rekest kan het beste naar de Raad 
van State worden doorgeleid. Aldus geschiedt.2271 De Raad stuurt het 19 maart weer door 
naar de Bossche hoogschout om binnen de hem reeds 13 januari gegeven opdracht af te 
doen.2272 

Vervolg rekeningenonderzoek
Al snel stuurt de hoogschout het dorpsbestuur een dwingende missive om op straffe van 
nadere voorziening binnen drie dagen een authentieke kopie van alle betrokken reke-
ningen en bijlagen te verstrekken .2273 Onder druk van dit directe toezicht  worden ter 
plaatse de rekeningensessies weer voortgezet, 17 en 18 februari moeizaam2274, vanaf de 
19e enkele dagen met meer vrucht2275, waarna de procedure toch weer stokt. Er ontstaan 
nieuwe discussies over de aard van de te verstrekken afschriften. Aanvankelijk wordt ge-
noegen genomen met eenvoudige afschriften, die alleen maar de “substantie” van de be-
trokken rekeningenpost bevatten. Bij nader inzien geeft Van der Werve toch de voorkeur 
aan een authentiek uittreksel van de door zijn factie aangewezen posten. Omdat de in-

2269  NA, RvSt 81 I, fo. 35v. De reden, waarom deze opdrachten aan de hoogschout en niet aan een andere 
functionaris werden verstrekt, is mogelijk mede gelegen in de strekking van het verzoek van Van der Werve 
waarin sprake is van strafvervolging.  
2270  NA, SG 3266, fo. 21v.
2271  NA, SG 3266, fo. 136.
2272  NA, RvSt. 81 I, fo. 220.
2273  RATb, DB Hilvarenbeek 352, 28 februari 1660. Op deze dag vervaardigde de secretaris een kopie van 
deze missive; de missive zelf is niet aangetroffen. Schepenen zeggen hierover later dat de hoogschout zich 
hierbij alleen door Van der Werve (schriftelijk), dus eenzijdig heeft laten informeren. Zie ook RATb, DB 
Hilvarenbeek 351.
2274  RATb, DB Hilvarenbeek 352, 17 en 18 februari 1660. Op deze dagen wacht de secretaris met de nood-
zakelijke papieren tevergeefs in het Raadhuis op de vertegenwoordigers van de gehuchten.
2275  RATb, DB Hilvarenbeek 352, 19, 20, 21 februari 1660 vinden er bijeenkomsten plaats.
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middels gemaakte afschriften daartoe niet geschikt zijn, menen schepenen daaraan niet 
te kunnen meewerken en stellen daarom 15 maart noodgedwongen voor, dan maar een 
volledige kopie van alle rekeningen met bijbehorende bijlagen te leveren. Dit accepteert 
Van der Werve, mits de rekeningen, waarin de verschillende opeenvolgende posten niet 
ordelijk zijn opgenomen2276, alsnog in de juiste volgorde worden afgeschreven.2277 Pas la-
ter begint men zich de omvang van dit karwei te realiseren: ruim 60 verschillende reke-
ningen met alle bijbehorende specificaties en kwitanties.

Nog dezelfde dag vangt de secretaris met dit omvangrijke en tevens complexe, ook 
op interne herordening per rekening gerichte kopieerkarwei aan. Hij werkt, naast zijn 
normale taken, “bij daegh als bij nacht”. Zes dagen later is hij daarmee in totaal 52 uur 
bezig geweest. Van der Werve toont evenwel weinig compassie en probeert met een be-
velschrift (“ordonnantie penaal”) af te dwingen, dat het karwei binnen tien dagen wordt 
geklaard.2278 

Interventie hoogschout
Schepenen dragen 21 maart agent Van den Broeck op in Den Haag opschorting van dat 
bevelschrift te verzoeken. Diens rekest, waarin hij onder de nodige verwijten aan de te-
genpartij uitvoerig de ontstane situatie schetst en om uitstel van twee maanden vraagt, 
bespreekt de Raad van State 31 maart 1660.2279 Deze besluit het rekest aan de hoogschout 
te zenden met de opdracht te bezien of inderdaad zoveel rekeningen met bijlagen moe-
ten worden afgeschreven, dan wel of toch niet volstaan kan worden met alleen een con-
trole van de rekeningen en verstrekking van een authentieke kopie van verlangde posten 
en bijbehorende documenten. Ook dient hij afhankelijk van zijn conclusies daarvoor 
een passend tijdsbestek te bepalen. Ten slotte verlangt de Raad van hem een rapportage.

Van 22 maart tot en met 1 april schrijft de secretaris intussen haastig in totaal 52 uren 
voort. 2 April manen de schepenen hem tot nog meer spoed. Tussen 3 en 9 april kopieert 
hij 47 uur. De resolutie van 31 maart bereikt in deze dagen de vrijheid en wordt de 9e in 
kopie doorgezonden aan de hoogschout, en de 13e naar de factie van Van der Werve. Na 
nog drie dagen schrijfwerk van totaal 22, 5 uur, kantelt 18 april voor de secretaris het to-
neel. Schepenen laten hem dan in afwachting van wat de hoogschout gaat doen met af-
schrijven ophouden. Van der Werve protesteert direct, maar de schepenen houden vast 
aan hun beslissing.2280

2276  De secretaris constateert ook, dat “de rekeninghen seer confuijs ende onordentelijck door maelcan-
deren geschreven” zijn, RATb, DB Hilvarenbeek 352, 15 maart 1660.
2277  RATb, DB Hilvarenbeek 352, post na 12 maart 1660.
2278  RATb, DB Hilvarenbeek 351.
2279  NA, RvSt 81 I, fo.235. Kopie van het rekest met ’s Raads besluit in: RATb, DB Hilvarenbeek 351.
2280  RATb, DB Hilvarenbeek 352, 22 maart tot en met 21 april 1660.
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Eind april kondigt de hoogschout zijn komst naar Hilvarenbeek aan.2281 3 Mei confe-
reert hij ten raadhuize met schepenen, gezworenen, bedezetters en armmeesters, daags 
erna met de factie Van der Werve. Tijdens deze besprekingen ligt een exemplaar van het 
reglement van 1657 op tafel. Hierna komt hij rap tot een besluit: de secretaris behoeft al-
leen een authentieke kopie te maken van de onderdelen van de rekeningen, die door de 
gecommitteerden worden aangewezen.2282

Aanvullende eisen oppositie
Met die beslissing wordt de procedure weer vlotgetrokken. De eerste (vervolg)zitting 
met de gecommitteerden vindt al 4 mei plaats. Het overleg verloopt moeizaam, maar 
kan uiteindelijk 22 mei worden afgerond, waarna de secretaris de verlangde afschriften 
gaat produceren. Hij is daarmee 28 juni gereed. Van der Werve wordt schriftelijk be-
richt, dat hij de afschriften kan komen ophalen.2283 

Hij weigert dit echter te doen. De inmiddels bewerkte rekeningen zijn hem niet vol-
doende, ook van andere wil hij nog inzage en uittreksels hebben. Dit laat hij ook aan 
de hoogschout weten. De schepenen komen hem opnieuw tegemoet. 24 Juli krijgen 
Van der Werve en zijn medestanders ten raadhuize gelegenheid om de rekeningen van 
de beden sedert 1648 in te zien en posten daarin voor afschrift aan te wijzen. Het kost 
de secretaris twee dagen. 6 Augustus volgt een nieuwe uitnodiging aan Van der Werve 
om de stukken te komen ophalen. Nog is deze niet tevreden. Hij wil nu ook onder 
meer de rekeningen van verkochte hei en turf en van het gemaal ter fine van afschrift 
inzien. Schepenen stemmen weer toe, de visitatie heeft 17 augustus plaats. Eindelijk is 
het dan zover, 24 augustus neemt Van der Werve tegen ontvangstbewijs alle afschrif-
ten in ontvangst.2284 

Vertraging
Na maanden van hectiek, volgt voor schepenen een fase van relatieve rust.2285 Dat wringt, 
omdat daardoor ook een eindoordeel door het bevoegde gezag, zoals geordonneerd door 
de Raad van State uitblijft. 26 Oktober herinneren zij de hoogschout er aan, dat Van der 

2281  RATb, DB Hilvarenbeek 352, 1 mei 1660. Schepen geven hiervan formeel bericht aan Van der Werve.
2282  RATb, DB Hilvarenbeek 352, 1 tot en met 4 mei 1660. Naast een nieuw vervaardigd exemplaar van 
het reglement 1657 maakt de secretaris ook nog afschriften van andere documenten ten behoeve van vooral 
de hoogschout. Op 4 mei wordt ook agent Van den Broeck schriftelijk van dit besluit op de hoogte gesteld. 
2283  RATb, DB Hilvarenbeek 352, 4 mei tot en met 28 juni 1660. Ter illustratie van de omvang van dit 
karwei: het overleg met de gecommitteerden duurt totaal ruim 18 uur, het afschrijven van verlangde afschrif-
ten 115 uren. De gecommitteerden werken overigens niet altijd mee: op 12 mei blijven zij weg, waarna zij on-
middellijk gerechtelijk worden gemaand om te verschijnen; daags erna loopt de procedure weer.
2284  RATb, DB Hilvarenbeek 352, 4 juli tot en met 24 augustus 1660.
2285  RATb, DB Hilvarenbeek 352. Uit de periode tussen 25 augustus en 25 oktober 1660 bevat deze reke-
ning van secretaris Pannekoeck geen gedeclareerde kosten.
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Werve hem voor zijn rapportage aan de Raad van State nog steeds de extracten uit de 
rekeningen moet toezenden. De hoogschout komt niet tot actie, maar bevestigt slechts 
dat dit inderdaad zo is. Ook agent Van den Broeck in Den Haag wordt geïnformeerd. 
Deze zet die informatie om in een verzoek aan de Raad van State om Van der Werve te 
bevelen de betrokken documenten alsnog aan de hoogschout te overhandigen. De Raad 
besluit 17 november 1660 dienovereenkomstig, maar Van der Werve mag nog wel bin-
nen acht dagen tegen dit besluit bezwaar maken.2286 

Van der Werve is intussen met andere zaken bezig. Eén daarvan zal nog substantiële im-
pact op de onderlinge verhoudingen in de vrijheid hebben, de andere mislukt.

Wat mislukt, is zijn poging in Hilvarenbeek het boekhouderschap van de paapse Jo-
han Fabri over te nemen, een ideale post om zicht te krijgen en te houden op de inkom-
sten en uitgaven van het dorp. De Staten Generaal bespreken 18 november zijn verzoek 
daartoe en leggen dit op advies van zijn commissie-Meierij om reactie voor aan betrok-
ken partijen ter plaatse. Dat doet de kansen voor Van der Werve keren. Schepenen doen 
een negatief boekje over hem open en maken van de gelegenheid nogmaals gebruik om 
de Staten te vragen hem tot inzending van de extracten van de rekeningen aan de hoog-
schout te manen. De Staten besluiten 14 december conform.2287

Wat nog lang impact zal hebben, begint 15 november voor het forum van de Staten Ge-
neraal. Dan presenteert een kongsi van ingezetenen een door haar ontworpen concept-
reglement ter bestrijding van vele onnodige en bovenmatige kosten in het dorpsbestuur. 
Het behandelingsverloop van dit concept, dat zich ontwikkelt vanuit de procedure rond 
de rekeningen, maar vanaf nu in eigen vaarwater komt, wordt hierna afzonderlijk be-
schreven.2288  

Het antwoord van Van der Werve op het besluit van de Raad van 17 november komt 
daar 22 december aan de orde. Hij geeft aan het alsnog nodig te vinden dat de gele-
verde afschriften en documenten ten overstaan van zijn factie worden gecollationeerd, 
dat per direct de rekeningen over 1658 en 1659 worden afgedaan en dat hen alsnog een 
dubbel van de specificaties van de restanten van het kwartier van Oisterwijk wordt ver-
strekt. De Raad gaat hierin weer mee en gelast de schepenen dit alles te verrichten en 
onder ede aan de hoogschout te verklaren, dat niets is achtergehouden. Verder herhaalt 
hij zijn opdracht aan deze functionaris om te proberen partijen te verzoenen en hem, 

2286  RATb, DB Hilvarenbeek 352, 26 oktober tot en met 19 november 1660; NA, RvSt 81 II, fo. 280v.
2287  NA, SG 3266, fo. 651v, 666v en 694.
2288  NA, SG 3266, fo. 644 en 697v. Opvallend is dat in het initiële rekest Van der Werve niet nominatim 
wordt genoemd; mogelijk hangt dat samen met zijn persoonlijke sollicitatie naar het boekhouderschap te 
Hilvarenbeek.
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indien dat niet lukt, te adviseren over wat dan zou moeten gebeuren.2289 
De kwestie raakt slepend. 11 Februari 1661 probeert de schout weer enige beweging te 

stimuleren. Hij overlegt met de “gequalificeersten” van de gemeente (derhalve zonder 
direct betrokkenen)  hoe de “questieuse saecken” tussen de schepenen en Van der Werve 
het beste kunnen worden beëindigd. Veel effect heeft dit niet.2290 Aan beide kanten zit 
de zaak muurvast. 

Haagse interventie ter plaatse
Van der Werve, gewend als hij kennelijk is om de regie te nemen, neemt na bijna vijf 
maanden opnieuw het voortouw. Hij beklaagt zich bij de Raad van State over de nalatig-
heid van de schepenen om het bevel van 22 december na te komen. Hij vraagt toestem-
ming om dat nu ook daadwerkelijk ten uitvoer te mogen brengen en voor de tussentijd 
om een uitgavenstop ten aanzien van reeds gecollecteerde dorpspenningen. Het eer-
ste staat de Raad 16 mei 1661 toe. Schepenen moeten op straffe van persoonlijk verhaal 
bij ongehoorzaamheid binnen acht dagen aan bedoeld bevel voldoen. Voor het overige 
draagt de Raad zijn commissie, die naar de jaarlijkse tiendenverpachting afreist, op zich 
nader te informeren en vooral na te gaan of de intentie van de Raad nu wel of niet wordt 
nagekomen.2291  Omdat de gevraagde uitgavenstop hierbij onbesproken blijft, pleit Van 
der Werve hiervoor andermaal, zij het nu meer genuanceerd: zo’n stop zou niet moe-
ten gelden voor de betaling van ’s Landskantoren en - hier laat hij zich wel zeer in eigen 
portemonnee kennen - niet voor de betaling van de huur van de schoolmeesterswoning. 
Ook hierin gaat de Raad 3 juni mee.2292

2 Juni plegen de schepenen aan de hand van het dossier intern overleg. 15 Juni, de 
Haagse tiendcommissie staat al bijna aan de deur, laten zij Van der Werve formeel weten 
bereid te zijn om aan ’s Raads  bevel van 16 mei te voldoen. 

De Raadscommissie, dan in Oisterwijk, bespreekt 16 juni de stand van zaken met bei-
de partijen.2293 Zij stelt vast, dat de schepenen al enige tijd geleden Van der Werve kopie-
en van vele rekeningen hebben gegeven. Ook zouden zij graag een kopie van nog andere 
verlangde rekeningen hebben verstrekt. De secretaris weigert echter het vele nog nodige 
schrijfwerk te verrichten, omdat hem geen uitzicht op salaris kan worden geboden. De 
schepenen hebben daarom Van der Werve aangeboden tegen ontvangstbewijs de origi-
nele rekeningen ter beschikking te stellen, doch deze blijft een kopie daarvan prefereren. 

2289  NA, RvSt 81 II, fo. 358v.
2290  RATb, DB Hilvarenbeek 352, 11 februari 1661.
2291  NA, RvSt. 82, fo. 201v.
2292  NA, RvSt 82, fo. 255.
2293  Namens de schepenen was Willem van Linde aanwezig; deze was reeds 12 juni in Oisterwijk, wat er 
op kan wijzen, dat ‘s Raads commissie een open uitnodiging (zonder vaste datum en uur) heeft gezonden, 
RATb, DB Hilvarenbeek 360, bijlage 17.
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De commissie neemt een dubbelbesluit: schepenen stellen tegen ontvangstbewijs bin-
nen acht dagen de originele rekeningen ter beschikking, onder voorwaarde dat deze 
binnen een maand zullen worden geretourneerd, dan wel vervaardigen daarvan kopie-
en, waarvoor hen dan vier tot zes weken tijd wordt vergund. In hun besluit echter geen 
woord over een passende beloning van de secretaris. Niettemin gaan beide partijen met 
deze regeling akkoord. 

Toch spelen de schepenen het weer op scherp. Zij kiezen weliswaar voor de eerste op-
tie, maar eisen tevens dat niet alleen Van der Werve, maar ook drie of vier van zijn me-
destanders voor ontvangst tekenen. Hun argument dat dit alleszins redelijk is, verhult 
nauwelijks hun wantrouwen jegens Van der Werve. Die weigert hieraan te voldoen. 
Omdat de formele protesten  van de schepenen (21 en 25 juni) bij hem niets uithalen2294, 
doet men een beroep op de tiendcommissie, die op dat moment in ’s-Hertogenbosch 
verblijft. Deze conformeert zich 7 juli aan hun opvatting.2295 Desondanks blijft Van der 
Werve halsstarrig. Schepenen pogen deze impasse te doorbreken door rechtstreeks en-
kele van zijn medestanders aan te spreken om de rekeningen te komen ophalen. Hun 
laatste poging dateert van 9 augustus.2296 In antwoord op een vraag van de hoogschout 
naar de stand van zaken wordt hij 26 augustus geïnformeerd door toezending van recen-
te stukken.2297 Veel vaart zit er verder niet in. De schout probeert de kwestie weer vlot te 
trekken door op 12 oktober ten raadhuize een bijeenkomst met schepenen en “huijsluij-
den” te beleggen in een poging hen te verzoenen.2298 Dat mislukt. De schout geeft toch 
nog niet op en nodigt hen 14 oktober andermaal uit voor overleg daags erna. 

Stagnatie en afloop
Dat overleg levert niets op, behalve een verslag van de secretaris over het besprokene.2299 
Schout en schepenen besluiten die dag om maar weer een gang naar de Raad van Sta-
te te maken. Zij menen in de rekeningenprocedure intussen genoeg opening van zaken 
te hebben gegeven; het is de klagende partij die steeds verstek laat gaan. Ondertussen 
kunnen geen dorpsgelden ter betaling van dagelijkse onkosten worden aangewend (dit 
was immers door de Raad op voorstel van Van der Werve verboden). Zij stellen daarom 
voor, dat een commissie uit de Raad, die binnenkort naar ’s-Hertogenbosch vertrekt, 
zich hierop nader zal oriënteren, partijen horen en doen wat in het belang van de rust, 

2294  RATb, DB Hilvarenbeek 352, 21 en 25 juni 1661.
2295  NA, RvSt 1820, Verbaal verpachting tienden 1661, fo. 12 en 79.
2296  RATb, DB Hilvarenbeek 352,  post voorafgaande aan 17 juli (als gecommitteerden worden genoemd: 
Jan Peter Leemans en Jacob Aert Jacobs) en van 9 augustus 1661 (dan als zodanig genoemd: Adriaen van 
Spreuwel). 
2297  RATb, DB Hilvarenbeek 352, 22 augustus 1661. Die stukken betreffen onder meer enkele resoluties 
van de Raad van State en de beslissing van de commissie d.d. 16 juni 1661. 
2298  RATb, DB Hilvarenbeek 352, 12 oktober 1661.
2299  RATb, DB Hilvarenbeek 352, 14 en 15 oktober 1661. De tekst van dit verslag is niet aangetroffen.
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welstand en eenheid in de gemeente is vereist. De Raad beperkt zich 20 oktober echter 
tot het horen van zijn tiendcommissie, die laatstelijk in de Meierij is geweest. Nieuwe 
maatregelen levert dit echter niet meer op. Wel trapt van der Werve nog eens stevig op 
de rem. Op diens verzoek vernieuwt 14 december de Raad zijn besluit over een uitga-
venstop, ook nu weer behoudens voldoening van ’s Lands kantoren en de huur van de 
schoolmeesterswoning.2300 

Uiteindelijk vloeit de procedure als het ware weg. De secretaris meldt, dat hij alsnog is 
begonnen met het kopiëren van de verzochte rekeningen overeenkomstig de beslissing 
van de Raad van State van 26 augustus 1661, maar dat de gecommitteerden na het ver-
krijgen van hun reglement (zie hierna) daarvoor eigenlijk geen belangstelling meer heb-
ben, zodat hij, na in totaal 236 folia geschreven te hebben - hij was vanaf 1648 tot 1655 
gevorderd -, deze werkzaamheden heeft gestaakt. Voor de gecommitteerden was inmid-
dels hoofdzaak bijzaak geworden. De afschriften zijn niet meer urgent, als regeringslid 
hebben zij immers direct toegang tot alle stukken gekregen.2301 

2300  NA, RvSt 82 fo 514v.
2301  In Hilvarenbeek wordt nu letterlijk de rekening opgemaakt. Forse achterstallige schulden en drei-
gende crediteuren liggen als prijs voor de geschillen op het bestuurlijke tableau. De totaal rekening wordt 
in 1663 op ten minste f 10.000 becijferd, een bedrag dat niet alleen via een omslag op de ingezetenen kan 
worden opgebracht. Men doet daarom een beroep op het stille kapitaal van de gemeente. 1 Mei 1663 ver-
leent de Raad van State octrooi  voor de verkoop van 300 bunder aan nieuwe erven uit de gemeinte. Dit 
brengt echter onvoldoende soulaas. Interventie van de Tiendcommissie van de Raad van State leidt 15 juni 
1665 tot overeenstemming  over een verdere aanpak, die ten slotte 14 december 1668, in de vorm van “regle-
ment ende poincten”, zal leiden tot een plaatselijk  akkoord over de (af )betaling van de verschillende nog 
openstaande schulden.  
   Zie over aspecten van de schuldenlast onder meer: RATb, DB Hilvarenbeek 19, fo. 42v (14 augustus 1662), 
45v (24 februari 1663), 47 (14 maart 1663), 70v (10 november 1666), 71v (3 december 1666), 72 (idem); inv.
nr. 25 afschrift octrooi Raad van State tot het verkopen van nieuwe erven d.d. 1 mei 1663; inv. nr. 36 resp. 93, 
fo. 87 kopie resolutie Raad van State d.d. 14 december 1668 inzake een reglement over de (af )betaling van 
schulden; NA, Rvst 83 II, fo 36v, d.d. 20 juli 1662 (verkoop vroenten), fo. 280v en 310 (2 resp. 16 november 
1662, o.a. betreffende declaratie van Hendrick van der Werve),; 84 I fo. 25v d.d. 13 januari 1773 (idem), fo. 
32 d.d. 18 januari 1663 (declaratie secretaris Roelloff Pannekoeck); Verbaal verpachting tienden 1665, fo. 3 
d.d. 17 juni 1665. Het octrooi van 1663 ook genoemd in: Van Gils, ‘De gemeijnt en het bouwland te Hilva-
renbeek in de 18e eeuw, 99. Het reglement van 14 december 1668 onderkent de volgende schuldensoorten 
(op de verschillende onderdelen ervan wordt hier niet verder ingegaan):
1. Schulden als gevolg van: 
    a. het proces tussen ingezetenen en schepenen over de grondslag van de zetting der verponding,
    b. het geschil tussen Hendrick van der Werve c.s. en schepenen over de dorpsrekeningen,
    c. kosten van militair verblijf en doortocht ten tijde van de oorlog met de bisschop van Münster,
    d. kosten van dienstreizen, bodelonen, reparatie en aanleg van gemene werken en dergelijke;
2. schulden uit een controverse met Tilburg en Moergestel over de verponding;
3. een proces over de bede tussen enkele ingezetenen en regeerders;
4. schulden voortvloeiende uit geschillen over de verpachting van de impost op het gemaal en de kleine 
specien.
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Een reglement, een initiatief vanuit de vrijheid zelf …..
Zoals hierboven gezegd, legt een kongsi van ingezetenen 15 november 1660 bij de Sta-
ten Generaal een concept-reglement voor met verzoek om goedkeuring. Kern daarvan 
is het voorkomen van vele bovenmatige en onnodige kosten, waarmede de dorpsrege-
ring de gemeente belast. Na interne bestudering zenden de Staten dit 15 december 1660 
om advies aan de Raad van State.  Die neemt deze opdracht 20 december nog slechts 
procedureel in behandeling door het voorstel om advies door te zenden naar de raad en 
rentmeester-generaal der Domeinen.2302 In feite neemt de Raad hierna de verdere afdoe-
ning van het (advies)verzoek over; het komt later niet meer terug bij de Staten Generaal.

Het concept wordt midden in de nog lopende procedure over de rekeningen inge-
diend. Staat bij de rekeningen de persoon van Van der Werve centraal, bij het concept-
reglement blijft hij op de achtergrond. Niettemin denken schepenen beter te weten. 
Voor hen is ook hier Van der Werve de auctor intellectualis.2303 Toch lijkt op dit punt 
zijn rol gaandeweg uitgespeeld te raken. Uit zijn gedrag zou zelfs kunnen worden afge-
leid - hij veroorzaakt vooral vertraging -, dat hij met deze ontwikkeling niet echt kan of 
wil instemmen.

Het concept wordt zonder twijfel gedragen door de ervaring dat, de strikte focus van 
het dorpsbestuur op het reglement van 1657 ten spijt, collectief met succes tegen dat be-
stuur een vuist kan worden gemaakt en men vrijmoedig zijn visie kan uiten, zo niet af-
dwingen. Voor de initiatiefnemers zal zeker ook inspirerend zijn geweest, dat inmiddels 
de tekst van een reglement van een andere plaats  beschikbaar is, waarin de inspraak van 
ingezetenen wordt verankerd. Elders in deze studie  wordt uiteengezet, dat het voorstel 
leunt op het kort tevoren vastgestelde reglement van Sint Oedenrode.2304

… en dus nieuwe spanningen
Schepenen reageren direct. Omdat het verzoek hen onbekend is, vragen zij de Raad 
van State inzage en gehoor. Ook dit verzoek zendt de Raad 20 december door naar de 
rentmeester-generaal.2305 Dan valt de procedure stil. Van der Werve blijkt de doorgelei-
ding naar de rentmeester te hebben geblokkeerd door de beschikking van de Raad van 
20 december 1660 onder zich te houden. Waarom hij deze obstructie pleegt is niet be-
kend. De rentmeester pleegt 7 maart 1661 in zijn kantoor  hierover overleg met een van 
de schepenen, maar tot meer dan praten over de impasse leidt dit niet. 7 april wordt de 
markies op zijn verzoek van de stand van zaken van deze ontwikkeling en andere ge-
meentezaken op de hoogte gesteld.2306  

2302  NA, RvSt 81 II, fo. 354v.
2303  NA, RvSt 81 II, fo. 355, d.d. 20 december 1660’.
2304  Zie 8.5.2, in het bijzonder Tabel 8.5.
2305  NA, RvSt 81 II, fo. 355.
2306  RATb, DB Hilvarenbeek 360, bijlage 17.
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Ook de kongsi zelf doet haar beklag bij de Raad van State. Daarbij voegt zij een nieuw 
concept-reglement, omdat zij haar eerste voorstel alsnog met aan andere reglementen 
ontleende punten heeft aangevuld. Dit concept is ondertekend door in totaal 45 ingeze-
tenen, van wie velen met een curriculum van meervoudige (oude of actuele) dorpsfunc-
ties als schepen, borgemeester, zetter of in meer algemene zin van regeerder.2307 De Raad 
zendt dit alles 20 mei 1661 door naar de raad en rentmeester-generaal en draagt Van der 
Werve op om de eerste stukken ook naar hem te zenden, zodat de rentmeester de ver-
schillende versies met elkaar kan vergelijken en van bericht en advies kan dienen.2308

De regeerders weten intussen nog steeds niet meer dan van horen zeggen. Dan ontvan-
gen zij een schrijven van de rentmeester-generaal om hun reactie in te brengen. Hierop 
zenden zij 17 juli twee van hen naar de rentmeester om van het concept kennis te nemen 
en kopie daarvan te krijgen om daarop inhoudelijk te kunnen reageren.2309 Verder willen 
zij ook overleg met, in hun woorden, het zesde en grootste gehucht van Hilvarenbeek, 
dat tot dusverre eveneens nog nergens weet van heeft. Dit bevestigt opnieuw de dicho-
tomie in de vrijheid: schepenen samen met de Vrijthof tegenover de andere vijf gehuch-
ten.  Het machtscentrum van de heren in de vrijheid wordt belaagd, dat vergt collectieve 
tegenspraak.2310 

Zodra de tekst van het concept-reglement 21 juli beschikbaar is, confereren de regeer-
ders met ingezetenen uit de Vrijthof, vervaardigen een eerste artikelsgewijze reactie en 
besluiten verder tot  juridische bijstand. Twee hunner worden afgezonden om advocaat 
mr. Johan Laerhoven te Breda te verzoeken een tegenbericht te ontwerpen. Deze is een 
razendsnelle werker; al op 24 juli kan de deputatie met zijn rapport, groot acht folia, 
terugreizen naar hun collega regeerders in Hilvarenbeek, waar het nog diezelfde dag, 
enigszins geamendeerd, als hun commentaar naar de rentmeester-generaal wordt gezon-
den. Het wordt door zo’n 23 personen onderschreven, onder wie de stadhouder van De 
Merode en daarnaast vooral door zittende regeerders, die vaak ook met een vorige func-
tie,  doorgaans die van oud-borgemeester, in de vrijheid ondertekenen.2311 

Dit rapport gaat in zijn kern vooral in op een viertal punten. Eerst beschrijft het in 
meer bestuursrechtelijke zin de bestaande samenstelling van het bestuur en diens be-
voegdheden als basis voor het betoog dat elke inbreuk op het, nog recent in het regle-
ment 1657 verankerde, machtsmonopolie van de dorpsregering onrechtmatig is: beide 

2307  NA, RvSt. 2662 II.
2308  NA, RvSt 82, fo. 208.
2309  RATb, DB Hilvarenbeek 19, fo. 38, alsmede 352, 17 juli 1661.
2310  RATb, DB Hilvarenbeek 352, 17 juli 1661.
2311  De artikelsgewijze instructie in: RATb, DB Hilvarenbeek 55, alsmede 352, 21 en 24 juli. In dit stuk 
is slechts sprake van Advocaat Laerhoven te Breda, maar deze kan geïdentificeerd worden als hierboven be-
noemd; zie bijvoorbeeld BHIC, Hoofd- en Leenbank van Stad en Lande van Breda, 131 (Mr. Johan Laerho-
ven, advocaat te Breda contra twee gewezen “gemeyntenaeren” van de Hage, 1651). Over de reis naar Breda: 
RATb, DB Hilvarenbeek 360, bijlage 24.
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schouten, schepenen, gezworenen, bedezetters, kerkmeesters en armmeesters represente-
ren “het lichaem der gansche vrijheijt ende gemeinte” aan wie exclusief de “politie ende 
regeringe” is toevertrouwd. Dit kan door niemand, zeker niet zonder medewerking van 
de regering, worden veranderd. Daar komt bij, dat de voorgestelde gecommitteerden 
uit de gehuchten “instructie ende last” van de ingezetenen ontvangen en zich dus naar 
hun gevoelen zullen moeten gedragen, waardoor de ingezetenen, buiten eed van trouw 
aan de gemeente, het in het bestuur getalsmatig voor het zeggen zouden krijgen. Dat 
zou direct de wettige autoriteit van beide halfheren, de Staten Generaal en de markies 
van Deinze, “aenstooten ende chocqueren”, zo niet “om verre stooten”. Het aantal van 
drie gecommitteerden per gehucht is dan ook desastreus. Daarnaast neemt het rapport 
nadrukkelijk afstand van de bepaling, waarin wordt geëist dat alle reeds afgedane reke-
ningen vanaf 1648 alsnog voor ongesloten worden gehouden. Deze zijn immers volgens 
vigerende voorschriften al afgehandeld en behoren mitsdien ook gesloten te blijven. Ui-
teraard staan die rekeningen ter visie van iedereen en mag iedereen ook daarbij alsnog 
opmerkingen maken, maar alleen om daarmee voor de toekomst rekening te houden. 
Voor het overige - dus nà schrapping van alle keren dat de gecommitteerden in het ont-
werp worden genoemd - zijn alle bepalingen, enkele details daargelaten, acceptabel, om-
dat wat deze beogen reeds exact of grosso modo praktijk en regel is.2312 

Raad en rentmeester-generaal
14 Juni overlegt de rentmeester-generaal voor een eerste maal met een der schepenen na-
mens het gehele college, daags erna met hem en een deputatie van de ingezetenen.2313 18 
En 25 juli overlegt hij verder met een deputatie van regeringszijde.2314 Naar aanleiding 
hiervan ziet hij kennelijk mogelijkheden voor een verzoeningspoging, niet alleen over 
het concept-reglement, maar ook over alle andere kwesties die tussen hen spelen. Hij no-
digt 26 juli partijen daarom uit om zaterdag 3 augustus in ’s-Hertogenbosch voor hem 
en andere “onpartijdige mannen” als “mediateurs” te verschijnen. Schepenen en Vrijthof 
vaardigen 28 juli een trio hunner af. 2315 Het blijkt een verkeerde inschatting; de conferen-
tie mislukt. Het advies van de rentmeester blijft evenwel uit, waardoor er weer nieuwe 
geruchten de kop opsteken. Schout en schepenen vangen op, dat de buitengehuchten 
bij wijze van repliek op hun tegenbericht zouden hebben gereageerd. Omdat zij vrezen, 

2312  RATb, DB Hilvarenbeek 166 (concept van dit rapport). Kopie in DB Hilvarenbeek 58.
2313  RATb, DB Hilvarenbeek 360, bijlage 17.
2314  RATb, DB Hilvarenbeek 360, bijlage 23.
2315  RATb, DB Hilvarenbeek 19, fo. 38, alsmede 352, 28 juli 1661. Ook de gecommitteerden van de bui-
tengehuchten merken dat schepenen en Vrijthof in verweer zijn gekomen, maar van de inhoud van hun 
bericht zijn zij eind juli nog onkundig. Zij verzoeken de Raad van State daarom de rentmeester te gelasten 
hen een kopie van dat bericht te doen toekomen. De Raad stemt 1 augustus hierin toe en adviseert de rent-
meester bovendien nogmaals in zijn advies goed en zorgvuldig met de standpunten van beide partijen reke-
ning te houden, NA, RvSt 82, fo. 307v .
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dat daarbij onjuiste feiten en argumenten worden gebruikt en dat bij gebreke van hun 
weerwoord een voor de regering zeer belastend reglement tot stand zou komen, vragen 
zij om inzage van dat tegenbericht. De Raad gelast 1 september de rentmeester-generaal 
om hen die visie te geven en maant hem verder aan tot spoed.2316 Bij gebreke van vervolg 
mag evenwel worden vastgesteld, dat er inderdaad slechts sprake was van een gerucht. 

Medio oktober proberen schout en schepenen het tij toch nog te keren. Er wordt 
een viertal getuigenverklaringen “aengaende t’bewuste concept van reglement” opgeno-
men.2317 Veel effect heeft dit niet meer gehad, omdat de rentmeester dan al zijn advies 
aan de Raad van State heeft afgerond. Dat advies zelf is niet meer bekend. Wel is dui-
delijk, dat hij het aantal voorgestelde gecommitteerden per gehucht van drie naar twee 
heeft teruggebracht.

Reglement vastgesteld
De Raad neemt dat advies van 12 oktober in behandeling door het 20 oktober om intern 
advies voor te leggen aan een lid van de Raad en de tresorier-generaal. Na hun positieve 
reactie heeft de Raad er 27 oktober niet veel woorden meer voor nodig. Het oorspron-
kelijke concept-reglement wordt, zoals het op onderdelen door de rentmeester-generaal 
enigszins wordt gewijzigd en alle tegenwerpingen van de Beekse regering ten spijt, vast-
gesteld. Nadrukkelijk verwijst de Raad naar het boeteartikel (f 50 per overtreding) en be-
veelt hij registratie ter Leen- en Tolkamer. Die registratie heeft 4 november 1661 plaats. 
Daarna schrijft de plaatselijke secretaris het in in het resolutieboek. 2318

Het is een bittere pil voor de plaatselijke regeerders, zodat al snel problemen bij de 
uitvoering ontstaan. De schout weigert  de inmiddels gekozen twaalf gecommitteerden 
uit de gehuchten te beëdigen, zodat zij formeel niet aan de slag kunnen gaan.2319  Al in 
december is hierover een briefwisseling tussen de rentmeester-generaal met schout en 
schepenen, maar voorlopig blijft het bij een impasse. 2320 Medio maart 1662 is voor de ge-
huchten de maat vol en roepen zij de Raad van State tot interventie op. Beide schouten 
zouden samen dan wel ieder voor zich verplicht moeten worden de beëdiging uit te voe-
ren. De Raad wil 22 maart eerst een bericht van de rentmeester-generaal. Die neemt ech-
ter de tijd. Pas 3 juni kan de Raad op zijn advies beide schouten opdragen om binnen 48 
uur na betekening de gecommitteerden te beëdigen, op straffe van parate executie van de 

2316  NA, RvSt 82, fo. 351v.
2317  RATb, DB Hilvarenbeek 352, 14 en 15 oktober 1661. 
2318  NA, RvSt 82, fo. 432v; RATb, DB Hilvarenbeek 19, fo. 30v-37r; kopie tekst reglement in RATb, 770. 
AHH 275; BHIC, LTK 133, fo. 336r-343r en SA’sH, OSA 9193.
2319  Die beëdiging was voorzien in artikel 22 van het reglement. Aangenomen mag worden, dat van de 
kant van de schout sprake is van vertragingstactiek. Zijn formele argument zal geweest zijn de omstandig-
heid, dat het reglement wel de eed voorschrijft, maar niet ten overstaan van welke autoriteit.
2320  RATb, DB Hilvarenbeek 352, vermeldt onder 19 december 1661 een insinuatie van de rentmeester en 
het antwoord van de regering daarop; onder 28 december 1661 nog een aanvullende reactie van schepenen. 
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boete van f 50 die het reglement stelt. Blijven de schouten alsnog nalatig, dan wordt de 
rentmeester tot de beëdiging gemachtigd. De beëdiging heeft hierna spoedig plaats.2321

Reglement in uitvoering
Hier is niet gestreefd naar een integrale beschrijving van hoe het reglement wordt opgepakt. 
Volstaan wordt met een tweetal voorvallen over hoe (snel) de klassieke bestuurders tegen de 
grenzen ervan aanlopen dan wel menen te moeten aanlopen en een derde gebeurtenis, die de 
relatie klassieke regeerders en nieuwe representanten van de volksinspraak belicht. 

Het eerste stelt de secretaris tegenover regeerders en ingezetenen. Hij weigert te vol-
doen aan artikel 8 van het reglement om zijn onkostendeclaratie op schrift ter contro-
le door de twaalfmannen in te leveren, maar wil deze slechts aan regeerders voorlezen. 
Omdat regeerders en ingezetenen hierover allerlei ongewilde discussie vrezen, vragen zij 
de Raad van State om uitsluitsel. Die roept de secretaris tot de orde: het reglement geldt 
zonder uitzondering voor ieder die bij het bestuur in de vrijheid is betrokken.2322

Het tweede komt van de regeerders. Zij constateren spanning in rek en reikwijdte van 
het reglement. Dat geldt alleen voor de vrijheid Hilvarenbeek en stelt een maximum van 
f 50 voor de maaltijd bij een jaargeding. De dingbank omvat evenwel ook entiteiten van 
buiten de vrijheid, te weten Diessen, Riel en Westelbeers.2323 De regeerders gaan ervan 
uit, dat het reglement alleen op Hilvarenbeek als vrijheid betrekking heeft. Er zijn ech-
ter personen, die artikel 28 ruimer, namelijk als betrekking hebbend op de totaliteit van 
de dingbank willen toepassen. Indien dit zo zou zijn, dan is het maximumbedrag van 

f 50 niet voldoende voor een maaltijd van gemiddeld 25 daarbij aanzittenden.2324 Met 
zo’n maximum zouden schepenen en gezworenen deze maaltijd uit eigen zak moeten be-
talen, en dat kan toch niet de bedoeling zijn voor dit enige ceremoniële extraatje per jaar. 
Het voornemen, hierover uitsluitsel aan de Raad van State te vragen, is echter kenne-
lijk niet uitgevoerd. In de resolutieregisters van de Raad is hierover niets aangetroffen.2325 

2321  RATb, DB Hilvarenbeek 19, fo. 42v, alwaar sprake is van een vergadering van 14 augustus 1662 van 
schepenen, gezworenen, zetters, armmeesters en gecommitteerden van de gehuchten waar met eenparigheid 
van stemmen wordt besloten.
2322  NA, RvSt 84, fo. 32v, d.d. 18 januari 1663.
2323  Vriens, ‘Lijst van plaatsen met institutionele gegevens’, 365.
2324  Hierbij rekenen zij de plaatselijke heer met zijn gevolg (dienaren) en de kwartierschout niet mee.
2325  RATb, DB Hilvarenbeek 62. De archiefinventaris dateert dit verzoekschrift op ca. 1670. Gezien de 
inhoud ervan, zal het echter eerder uit de periode van direct na de inwerkingtreding van het reglement, dus 
van kort na 1661 stammen. In het verzoek zelf wordt een koppeling gemaakt naar de terzake van bedoelde 
onkosten in de borgemeestersrekening op te nemen post. Dat maakt, dat het verzoek dateert uit het eerste 
kwartaal van 1662. In de resolutieregisters van de Raad van State over 1662-1670 is geen aanwijzing voor 
behandeling van het rekest aangetroffen. Los van de vraag of het ook door deze Raad is besproken, is de 
vraagstelling van dit rekest op zich niet inopportuun. Het feit, dat artikel 28 is komen te luiden zoals het 
luidt, zegt wellicht iets over de dominantie van Hilvarenbeek (de vrijheid leverde vijf van de zeven schepe-
nen) binnen de dingbank, die ook aldaar is gevestigd. Ondanks de onduidelijkheid over het moment waar-
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Het derde, tevens meest saillante voorval slaat in feite al een brug naar latere meer 
specifieke klachten van de schepenen over het functioneren van de twaalfmannen. Het 
maakt duidelijk, dat de gedwongen samenwerking tussen regeerders en gecommitteer-
den vrijwel van meet af aan stroef moet zijn geweest. Centrale invalshoek voor schepenen 
is nog steeds, dat de bij het reglement geïntroduceerde twaalfmannen een ongehoorde 
nieuwigheid is. Controverses met als inzet vooral elkaars bevoegdheden culmineren. In 
1665 zoeken schepenen hulp bij de Raad van State.

Eén eerste strijdpunt is de bevoegdheid van schepenen om rechtstreeks, dus zonder 
inmenging van gecommitteerden, publieke werken van f 10 en minder te laten uitvoe-
ren. Verder bestaat verschil van inzicht over de afdoening van bepaalde declaraties. Ook 
anderen worden in deze conflictsituatie meegetrokken. Ondanks het (hierboven al ge-
memoreerde) vonnis van de Bossche schepenen van 9 september 1660, is er een conflict 
met de zetters over het tijdstip waarbinnen zij de zetting behoren te doen. 

De Raad geleidt 10 juni 1665 deze klachten ter afhandeling door naar zijn commissie 
naar de verpachting van de tienden in de Meierij. Deze weet uiteindelijk 19 juni 1665 par-
tijen, na hen uitvoerig over en weer te hebben gehoord,  in een formeel akkoord te verzoe-
nen.2326 Eén van de afspraken betreft bemiddeling over nog onbetaalde rekeningen door, 
door respectievelijk schepenen en twaalfmannen te benoemen, vertegenwoordigers. 

Het middel dat de commissie meent te moeten inzetten is een formeel akkoord. Dat 
is dus meer  dan een simpele aanwijzing of opdracht van haar kant. Het actuele be-
stuursklimaat vereist blijkbaar een zwaarder instrument en zelfs dat blijkt niet werk-
zaam. Schepenen melden in een tweede rekest, dat gecommitteerden nalatig blijven 
representanten voor de bemiddeling aan te wijzen. De Raad zou hen daartoe op straffe 
van een boete van f 50 en bij verdere nalatigheid na betekening f 6 per dag behoren te 
sommeren. Dit rekest laat qua strekking niets aan duidelijkheid te wensen over, wel over 
haar effect en haar effectiviteit. Het is onduidelijk of het daadwerkelijk is uitgegaan; de 
dreiging met  mogelijke interventie door de Raad zorgt al voor ommekeer.2327 

op, heeft de vraagstelling over de kosten wel geleid tot bijstelling. In het hierna te bespreken reglement van 
1699 zijn de kosten van het gehele jaargeding gezet op 60 gulden. Hieruit valt af te leiden, dat de desbe-
treffende bepaling (door de hoge overheid) zó wordt uitgelegd, dat deze ook gevolgen heeft voor de andere 
geografische  entiteiten in de dingbank, waarbij compensatie in de hoogte van de kosten voor leniging van 
het probleem moest zorgen. 
2326  Het initiële rekest van schepenen met apostille van de Raad van 10 juni 1665 is niet aangetroffen, 
maar bekend uit het verbaal van de Raadscommissie in NA, RvSt. 1820, verbaal 1665, fo. 3r-v. De details 
van dit akkoord zijn: voor wat betreft de publieke werken geldt het primaat van het reglement; voor bedoel-
de declaraties wordt bemiddeling afgesproken door twee representanten van respectievelijk schepenen en 
twaalfmannen (met bijzijn van secretaris en boekhouder) en bij staken van stemmen een door hen bij loting 
aan te wijzen persoon met beslissende stem; voor de bedezetting is het vonnis van de Bossche schepenen 
leidend; blijven er niettemin toch vragen dan wordt bemiddeling op eenzelfde wijze als bij de specificaties 
omschreven verplicht gesteld. Het formele akkoord wordt door beide partijen ondertekend.
2327  RATb, DB Hilvarenbeek 62. Dit document bevat geen referentie aan een daarop door de Raad van 
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Halfheer De Merode zoekt erkenning
Tijdens de wording van het reglement heeft Maximiliaan de Merode, naast de Staten 
Generaal halfheer van Hilvarenbeek, zich nogal op de achtergrond gehouden. Pas wan-
neer hij met succes heeft geïntervenieerd in een vergelijkbare maar latere ontwikkeling 
in zijn andere halfheerlijkheid Oirschot en aldaar het nieuwe reglement op naam van 
beide halfheren heeft weten te zetten, poogt hij dat ook in Hilvarenbeek.2328 Zijn invals-
hoek is, dat het reglement zonder zijn medeweten en betrokkenheid nieuwe aspecten 
aan de regering toevoegt. Zijn reden voor dit (ver)late reageren is, dat hij eerst onlangs 
van deze ontwikkeling heeft vernomen. 

Heikel punt is vooral artikel 16, dat door de introductie van door de ingezetenen te 
kiezen gecommitteerden een nieuw regeringslid creëert, dat in het bestuur evenveel te 
zeggen heeft als de klassieke regeerders. Hij wil toestemming van de Staten om samen 
met de kwartierschout van Oisterwijk als schout van Hilvarenbeek op basis van het 
vastgestelde reglement een nieuw te  concipiëren, waarin, naar Oirschots voorbeeld, de 
autoriteit van zowel de Staten als van hemzelf tot uitdrukking komt en vervolgens de 
inspraak wordt geschrapt. De Staten leggen zijn rekest 3 juni 1664 om advies voor aan 
hun vaste commissie voor de Meierijse aangelegenheden, die voor deze zaak wordt ver-
sterkt met enkele leden van de Raad (het worden er, zo beslist deze Raad, twee).2329 En 
daar blijft het bij. Het advies van de commissie blijft uit. Naar later blijkt, omdat leden 
ervan langdurig afwezig zijn, daardoor het rekest kwijt is geraakt en ook het verzoek aan 
de Raad van State om leden aan die commissie toe te voegen zoek is.2330 

Het duurt meer dan tweeëneenhalf jaar eer De Merode de Staten rappelleert. 31 Ja-
nuari 1667 zeggen deze de commissie-Meierij, ook nu weer aan te vullen met leden uit 
de Raad van State, aan direct werk te maken van haar eerdere adviesopdracht. De Raad 
kiest 3 februari zijn leden voor die toevoeging.2331

Terwijl deze commissie nog bezig is, zwengelt De Merode bij de Staten een andere dis-
cussie aan, namelijk de verkoop van de heerlijkheid Hilvarenbeek.2332 Hierin openbaart 

State getroffen beschikking. Het heeft wel een formeel karakter, want het is op gezegeld papier geschre-
ven. De inventaris van het archief houdt een datering van ca. 1670 aan. Inhoudelijk haakt het rekest in op 
’s Raads apostille van 10 juni (zonder jaartal te noemen) en het gesloten akkoord. Een nadere datering kan 
derhalve op de tweede helft 1665 worden gesteld. 
2328  Zie 9.2.18.
2329  NA, SG 3270, fo. 370v; kopie rekest in: RATb, DB Hilvarenbeek 61; NA, RvSt 85 I, fo. 372v., d.d. 
7 juni 1664.
2330  Aldus De Merode in een rekest aan de Staten Generaal, dat 31 januari 1667 in behandeling wordt 
genomen.
2331  NA, SG 3275, fo. 82v; RvSt. 88 I, fo. 45r (met hierin opgenomen een kopie van de resolutie van de 
Staten Generaal van 31 januari 1667).
2332  Het voorstel van De Merode is (op hoofdpunten samengevat) drieledig: een gezamenlijke verkoop 
van de gehele heerlijkheid aan de meest biedende (met deling van de opbrengst), de Staten zouden zijn 
aandeel kunnen overnemen of in beider voordeel zelf met een voorstel kunnen komen. Zijn reden voor de 
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zich nogmaals de ware reden van zijn ongenoegen over het reglement, te weten een mo-
gelijk hinderlijke inspraak vanuit de bevolking bij die verkoop. 

De Staten willen 29 maart 1667 over De Merode’s voorstel tot verkoop eerst advies 
van  de Raad van State, die dit op zijn beurt 1 april uitzet bij de raad en rentmeester-ge-
neraal der Domeinen, alsmede de rentmeester van de geestelijke goederen in het kwar-
tier Oisterwijk.2333 Hun meer precieze opdracht is een onderzoek naar de juistheid van 
de door De Merode naar voren gebrachte feiten, omstandigheden en motieven en op 
grond daarvan een advies over de opportuniteit van diens voorstel. Hun conclusie is op 
beide punten positief. Hierop bericht de Raad 22 september 1667 de Staten, dat geza-
menlijke verkoop op een geschikt moment het meest te overwegen is.2334 De Staten spe-
len 21 oktober de bal terug door de Raad te vragen wanneer van zo’n geschikt moment 
sprake zou zijn. De plenaire Raad vraagt twee zijner leden om daarover hun gedachten 
te laten gaan.2335 

Wat zich intussen achter Haagse coulissen bij de interne advisering over de aanpassing 
van het reglement afspeelt, blijft verborgen. De gezochte adviessamenwerking tussen 
Staten en Raad komt ondanks alle voorbereiding niet tot stand. De commissie-Meierij 
brengt 12 augustus 1667 nog slechts een procedureel advies uit om dan maar de plenaire 
Raad van State hierover te laten preadviseren. Die neemt deze opdracht eerst 4 novem-
ber 1667 in behandeling en legt dezelfde leden, wier mening eerder over een geschikt 
verkoopmoment is verzocht, ook deze kwestie voor.2336  Hun advies is kort en goed, een 
besluit over het reglement ware uit te stellen, totdat over het verkoopmoment duidelijk-
heid zal zijn ontstaan. De Raad neemt dit 27 december over.2337 

verkoop is gebaseerd op ernstige geldnood. Uiteindelijk wordt zijn aandeel in de heerlijkheid 9 maart 1672 
gekocht en 23 juli 1674 verheven door Catharina Stevens, weduwe van Hendrick de Cort, in leven secreta-
ris van de Raad van Brabant te Brussel en een van de belangrijkste schuldeisers. BHIC, RvBr. 1129, fo. 220, 
nr. 1654. De aan de verkoop voorafgaande procedure wordt voor zover deze niet het reglement raakt hier 
niet beschreven. Zie hierover: De Brouwer, De Geschiedenis van Hilvarenbeek, 9; Peeters en Van Gils, Inven-
tarissen van het archief van de heerlijkheid Hilvarenbeek en van De archieven van de families, die de heerlijk-
heid Hilvarenbeek c.a. in bezit gehad hebben, Inleiding, 2; Lijten, ‘De Merodes in Oirschot, 1410-1672,’ 80; 
Vriens, ‘De Konflikten van het geslacht De Merode over de helft van de hoge, middelbare en lage justitie 
van Oirschot,’48; Van Gils, ‘De Oirschotse periode van de familie De Cort, halfheer van Hilvarenbeek’, 197.
2333  NA, SG 3275, fo.295v-296r; RvSt. 88 I, fo. 131v-132r, met daarin opgenomen de resolutie van de Sta-
ten Generaal van 29 maart 1667.  
2334  NA, RvSt. 88 II, fo. 158v-159r.
2335  NA, SG 3276, fo. 408v-409r; RvSt. 88 II, fo. 219r, 22 oktober 1667 (met daarin opgenomen een ko-
pie van de resolutie van de Staten Generaal van 21 oktober 1667).
2336  NA, RvSt. 88 II, fo. 246v, met daarin opgenomen de resolutie van de Staten Generaal van 4 novem-
ber 1667.
2337  NA RvSt. 88 II, fo. 339r-v. De niet gelukte adviessamenwerking, het slechts procedurele advies van 
de commissie-Meierij, de trage afhandeling van een adviesverzoek van de Staten bij de Raad van State (dat 
verzoek van 12 augustus wordt eerst 4 november in behandeling genomen) alsmede diens besluit eventuele 
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Inspraak passé
Dit tot ontevredenheid van De Merode. Min of meer per kerende post presenteert hij 
een volgend rekest, nu direct aan de Raad van State. Hierin staat zijn werkelijke reden 
en haast om naar aanpassing van het reglement te streven centraal, te weten een beletsel 
voor een vlotte verkoop van de heerlijkheid, omdat het nieuwe regeringslid zich daar-
mee zou kunnen bemoeien. Dit is het laatste wat hij wil. Bovendien acht hij de creatie 
van een nieuw regeringslid in strijd met de hem toekomende rechten. Heel concreet ver-
zoekt hij de Raad om het reglement zó te veranderen, dat zijn naam daarin wordt op-
genomen en die van de gecommitteerden daaruit wordt verwijderd. Als referentiekader 
verwijst hij nog nadrukkelijk naar de vergelijkbare ontwikkeling bij het Oirschotse re-
glement.2338 Wel kiest hij voor een eenvoudiger vorm, namelijk geen nieuw reglement, 
maar aanpassing van het bestaande. 

Waarom dit (verkoop)motief de Raad nu wel toegankelijk maakt, is niet bekend, wel 
dat hij 10 januari 1668 volledig en zonder eerst nog bij anderen advies in te winnen, op 
beide punten dit verzoek inwilligt.2339 Een nieuwe versie van het reglement in deze nieu-
we redactie wordt door de Raad niet gevorderd. Dit zal later weer tot problemen leiden. 
Voor het moment is het een zege van de heerlijke rechten op de nieuwlichterij van on-
welkome oppositionele inspraak en ‘dus’ pottenkijkerij en dwarsliggerij van de inwo-
ners.

Twaalfmannen strijdend ten onder
Daarmede lijken de kaarten opnieuw geschud. De vraag dringt zich niettemin op wat 
deze beslissing van de Raad op korte termijn voor de positie van de twaalfmannen als 
zodanig heeft betekend. Formeel zijn zij uit het reglement weggeschreven, waardoor de 
grondslag voor hun existentie is weggevallen. In de praktijk hebben zij kennelijk toch 
nog enige tijd gefunctioneerd. In welke mate is hier niet onderzocht. De kwestie die in 
de herfst van 1670 over hun ontslag ontstaat, spreekt voor hun aanwezigheid sec tot dan 
toe voldoende boekdelen.2340 Niet ondenkbaar is, dat het voor De Merode genoeg was 
over dit besluit te beschikken, maar dat hij dit niet (formeel) aan de regering en andere 

aanpassing van het reglement te koppelen aan de verkoop van de heerlijkheid zijn aspecten, die, zoal niet 
ieder voor zich, tezamen tenderen in de richting van weerstand bij de Raad om aan aanpassing van het re-
glement mede te werken. 
2338  RATb, Heerlijkheid Hilvarenbeek 275

2339  NA, RvSt. 89I, fo. 19v-20; kopie in: BHIC, RRGD, nr. 526; RATb, DB Hilvarenbeek 62 (in twee-
voud); Heerlijkheid Hilvarenbeek 275. Een kopie van het rekest van De Merode en de beslssing van de Raad 
van State in SA ‘s-H, OSA 9193.
2340  In een hierna te bespreken verweerschrift (artikel 36) van schout en andere regeerders van (kort na) 
20 maart 1671, wordt gesuggereerd, dat de gecommitteerden van de gehuchten slechts twee à drie maanden 
daarvoor uit hun functie zijn ontheven. De gecommitteerden spreken over een ontslag in de loop van okto-
ber 1670. Of de groep toen nog compleet was of niet wordt niet vermeld. Zie hierover ook hierna.
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betrokkenen heeft gecommuniceerd. Ook de Raad van State heeft niet expliciet gelast 
zijn besluit aan derden bekend te maken.2341

Eerst in de loop van oktober 1670 zegt de stadhouder van schout Pieter Duircant de 
gecommitteerden de wacht aan en ontslaat hen van hun eed, naar hij beweert op grond 
van een resolutie van de Raad van State.2342 Naar later blijkt, handelt hij (met tenmin-
ste feitelijk medeweten van schepenen) formeel in opdracht van De Merode. De twaalf-
mannen verzoeken hem eerst vriendelijk, nadien formeel deze resolutie te laten zien, 
maar stuiten op diens pertinente weigering. Zij proberen daarop opening van zaken bij 
de Raad van State af te dwingen. Als reden voeren zij aan, dat door het optreden van de 
stadhouder allerlei bestuurszaken in het dorp zijn stilgevallen. 30 Oktober 1670 geeft de 
Raad hem opdracht aan het verzoek te voldoen dan wel binnen acht dagen aan te geven 
waarom hij weigert.2343 Als de stadhouder hierop een maand na de gerechtelijke beteke-
ning, 14 november, nog steeds niet heeft gereageerd, doen de gecommitteerden hierover 
opnieuw bij de Raad hun beklag.

In deze tweede klacht benadrukken zij allereerst nut en noodzaak van het inwonersi-
nitiatief, dat tot het reglement heeft geleid. Dat reglement voorzien zij nu zelfs van het 
epitheton “eeuwich”, daarmee ook meer dan indirect hun eigen positie dezelfde status 
gevend. Sedertdien, zo vervolgen zij, hebben zij als raadsmannen naast regeerders door-
gaans de dorpsvergaderingen bijgewoond en daar hun “schuldich devoir” vervuld. Na 
hun onverwachte ontslag en vruchteloze pogingen om van de aanleiding daartoe schrif-
telijk bewijs te krijgen, worden zij van dorpszaken en -vergaderingen geweerd. Gevolg 
is onder meer een te verwachten stagnatie bij de afdoening per 1 april aanstaande van 
een drietal dorpsrekeningen. Weliswaar zijn twee daarvan al wel gecontroleerd, maar 
nog niet vastgesteld, omdat daarin met het reglement strijdige posten zijn opgenomen. 
Verder vrezen zij dat buiten hun aanwezigheid de oude bestuurscultuur van regeerders 
ten nadele van de vrijheid weer alle kans krijgt. Ook vermoeden zij, dat hen een kopie 
van het betrokken rekest wordt geweigerd, omdat dat valse en verzonnen informatie be-
vat en dus ook geen deugdelijke grondslag voor het besluit van de Raad heeft kunnen 
zijn. De Raad gelieve daarom de stadhouder opnieuw te bevelen hen de verzochte kopie 
te geven en hen toe te staan om hun functie als raadsman te continueren, dan wel alle 

2341  Anders zou dit, zoals gebruikelijk, zeker uit de desbetreffende resolutie zijn gebleken. Ook wordt er 
geen nieuwe redactie van het reglement gevorderd. Die komt er dan ook niet. De actualiteit van het regle-
ment is derhalve alleen uit een combinatie van de besluiten van 27 oktober 1661 en 1 januari 1668 af te lei-
den. Wel is er kennelijke een poging tot een bijgestelde redactie ondernomen. In RATb, DB Hilvarenbeek 
61 bevindt zich een (ongedateerd en anoniem) concept of klad voor een nieuwe preambule van het regle-
ment met als strekking de gelijkwaardige vaststelling door beide halfheren van het reglement.  
2342  Duircant is als schout van De Merode op 17 mei 1670 benoemd, dus nog nog maar enkele maanden 
in functie. RATb, Heerlijk Hilvarenbeek 61.
2343  Deze gegevens ontleend aan RATb, DB Hilvarenbeek 166.
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dorpszaken aan te houden tot ’s Raads definitieve besluit.2344

Het instemmend besluit van de Raad van 24 februari 1671 is nu scherper geformu-
leerd: De stadhouder dient binnen acht dagen aan de resolutie van 30 oktober te vol-
doen; bij nalatigheid volgen sancties. Als dit besluit hem 17 maart door een deurwaarder 
wordt aangezegd, blijft deze echter de facto bij zijn weigering door alleen om een kopie 
van het onderliggende rekest van de klagers te vragen.2345 Ook rapporteert hij het ge-
beurde aan de regeerders in hun vergadering van 20 maart. Die reageren furieus, in het 
bijzonder over de in hun ogen onjuiste en arrogante bewering over wat er inmiddels al-
lemaal in de vrijheid mis gaat. Het tegendeel is waar, sedert de twaalfmannen uit de rege-
ring zijn geweerd is er nog nooit over zoveel zaken beslist. Kwartierschout en regeerders 
besluiten de kwestie van de stadhouder over te nemen.2346 

Van hun reactie is werk gemaakt.2347 Zij beperkt zich niet enkel tot een verwijzing naar 
reeds door de Raad van State genomen besluiten, maar onderstreept ook de noodzaak 
van de opheffing van het college van de twaalfmannen anders en uitgebreider dan eerder 
De Merode heeft aangevoerd. Hun centrale thema is de verongelijkte opstelling van ge-
committeerden onderuit te halen. Eerst wordt echter de overbodigheid en eigenlijk ook 
het onrechtmatige karakter van het reglement van 1661 als zodanig benoemd. 

Daartoe wordt verwezen naar het achtereenvolgens in 1627 (door de Brusselse Raad 
van Brabant), 1649 (door de Haagse Raad van Brabant) en 1657 (door de Staten Gene-
raal) vastgestelde reglement. Dit bevestigt in feite de samenstelling van de regering als 
van oudsher met verbod daarin verandering aan te brengen.2348 Ook stemt dat reglement 
volledig overeen met de Blijde Inkomste van de Brabantse hertogen, die immers ver-
biedt om onderzaten in oude rechten, costumen, usanties en handvesten te frustreren.2349 

2344  RATb, Heerlijkheid Hilvarenbeek 282. Dit betreft het originele rekest; de apostille van de Raad van 
State daarop wordt daarentegen “copije” genoemd en is gedateerd 13 februari 1671 (in dorso zelfs als 13 sep-
tember 1671). Dat is elf dagen eerder dan de datum (24 februari 1671) die de gecommitteerden in hun reac-
tie op het hierna te bespreken verweerschrift van schout en regeerders noemen. Toch gaat het om hetzelfde 
stuk, omdat bedoeld verweerschrift op alle onderdelen van dit rekest ingaat. Ook is opvallend, dat de apos-
tille alleen het overdragen van het rekest aan de stadhouder behelst, waar de gecommitteerden nadien aan 
een uitvoeriger opdracht aan hem door de Raad refereren.
2345  RATb, DB Hilvarenbeek, 166 (rekest gecommitteerden aan Raad van State met ’s Raads apostille van 
24 februai 1671 en deurwaardersrelaas van 17 maart 1671). 
2346  RATb, DB Hilvarenbeek 19, fo. 95.
2347  RATb, DB Hilvarenbeek 64, minuut van het verweerschrift. Het verweer is niet opgeschreven als een 
eenvoudig verzoekschrift maar in een vorm die qua gehanteerde stijlkenmerken en begrippen het meeste 
overeenkomt met een verweerschrift in een communicatoire procedure. Het stuk wordt nadrukkelijk gepre-
senteerd als “rescriptie”, partijen worden aangeduid als X contra Y, respectievelijk A ter eenre versus  B ter 
andere zijde, het document zelf is ingedeeld in (88) artikelen,  het onderwerp wordt omschreven als “in cas 
communicatoir”, terwijl aan het slot wordt geconcludeerd tot niet ontvankelijkheid van de eis en veroorde-
ling in de kosten van de gecommitteerden.  
2348  Zie over dit reglement hiervoor.
2349  Deze interpretatie bevat impliciet een creatieve uitleg van de werking van die Blijde Inkomste. Dat 
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Het reglement van 1661, als initiatief vanuit de gemeente en buiten de regering om 
tot stand gebracht, is met zijn nieuwe inspraak van inwoners, naar regeerders menen, 
strijdig met dit statuut.2350 Niettemin hebben de gekozen twaalfmannen zich als neven-
geschikt aan de regeerders alle bestuurszaken toegeëigend. Hun introductie heeft echter 
niet geleid tot verbetering van het bestuur en het welzijn van de vrijheid, integendeel, de 
samenwerking is al snel tot een voortdurende tweespalt verworden, is kortom een fias-
co. Uiteraard hebben regeerders er alles aan gedaan om het tij te keren, echter niets, van 
vriendelijk verzoek tot civiele aanmaning, werkte. Het gevolg was, dat dorpsrekeningen 
ongesloten bleven liggen en renten van met octrooi van de Raad van State geleend ka-
pitaal niet binnen de gestelde termijn konden worden voldaan. Ook is de klacht van de 
twaalfmannen, dat sedert hun ontslag het bestuur stilstaat, gewoon onzin. Juist na dat 
ontslag zijn meer zaken afgedaan dan in al die jaren van hun bemoeienis daarvoor. Ui-
teraard kunnen zij dit alles bewijzen, maar om onnodige procedures te voorkomen stel-
len zij voor de kwestie verder door’s Raads commissie, die binnenkort in de Meierij haar 
jaarlijkse rondgang voor de verpachting van de tienden maakt, te laten behandelen.

De regeerders versterken hun verweer nog door in te gaan op het geslaagde voorstel 
van De Merode om het reglement op naam van beide halfheren te zetten.2351 Deze andere 
grondslag is de aanleiding voor het ontslag van de gecommitteerden geweest. Omdat het 
een voorstel van de heer was, worden zij als regeerders ten onrechte door de twaalfman-
nen ervan beschuldigd informatie achter te houden; daarvoor moeten zij bij De Merode 
zelf zijn. Ook nemen regeerders fel afstand van het verwijt, dat zij particuliere onkosten 
in de dorpsrekening zouden doen opnemen. Ten slotte merken zij op, dat ook de Raad 
van State zich beledigde partij mag voelen. Het verwijt, dat het besluit van 10 januari 
1668 op valse gronden en voorwendselen zou zijn getroffen, tast immers ook de zorg-
vuldigheid van dat besluit aan. Hun conclusie is duidelijk: de vordering van de twaalf-
mannen moet worden afgewezen, terwijl zij ook in de procedurekosten zouden moeten 
worden veroordeeld.

Dit uitvoerige verweer van regeerders laten de gecommitteerden niet onbeantwoord. 
Met een eveneens uitgebreide reactie leveren zij tegenspraak. Zij beseffen, dat het er op 
of er onder is. Ampel beschrijven zij daarom eerst nog eens de beide aanleidingen van 
het reglement, het initiatief daartoe vanuit de gemeente, de zorgvuldige voorbereiding 

document beschermt (immers) de rechten van de ingezetenen tegen de overheid, niet die van bestuurders 
tegen een eigen oppositie. Over het fenomeen ‘Blijde inkomste’ bestaat uitgebreide literatuur. Hier wordt 
slechts in het algemeen gerefereerd aan: Van Bragt, De blijde inkomst van de hertogen van Brabant Johanna 
en Wenceslas, passim.
2350  Deze redenering verwijt ook impliciet de Raad van State met de vaststelling van het reglement 1661 
inbreuk op die Blijde Inkomste te hebben gemaakt. Die gaat daar echter in het geheel niet op in.
2351  Hoewel dit niet expressis verbis in de desbetreffende resolutie van de Raad van State zo wordt vermeld, 
wordt dit kennelijk in de praktijk wel zo ervaren of vertaald.  
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en de uiteindelijke vaststelling op 27 oktober 1661 en vervolgens hun onverwachte ont-
slag en de onmogelijkheid daarover ook via de Raad van State duidelijkheid te krijgen. 
Op één punt zijn zij het trouwens met hun opponenten eens: er moet gewaakt worden 
tegen langdurige en kostbare procedures.2352 Zij conformeren zich aan het voorstel om de 
kwestie aan de commissie van de Raad voor de aanstaande verpachting van de tienden 
ter afdoening voor te leggen.2353  20 April verstrekt de Raad inderdaad opdracht aan zijn 
commissie deze zaak te behartigen.

30 Juni 1671 dagvaart de commissie partijen voor een comparitie op 3 juli in ’s-Herto-
genbosch om 8 uur ’s morgens.2354 Voor de gecommitteerden wordt deze bijeenkomst een 
forse teleurstelling. Onduidelijk is of er sprake is van een blunder of van een zelfverze-
kerde overschatting van hun positie. Feit is, dat zij ter comparitie geen relevante stukken 
kunnen overleggen, omdat zij deze niet bij zich hebben. De commissie beëindigt daarop 
direct de zitting en stuurt hen onverrichter zake en slechts met een troostprijs naar huis. 
Haar advies laat aan duidelijk niets te wensen over: de Raad wordt kortweg aangeraden 
alles bij zijn besluit van 10 januari 1668 te laten. Als douceurtje stelt de commissie voor, 
dat inwoners zich uiteraard altijd over “exorbitantien” tot de periodiek door de Meierij 
trekkende gedeputeerden van de Raad kunnen wenden.2355  De Raad neemt dit advies 
onverkort over.2356

Daarmede is de wijziging van het reglement in alle opzichten definitief. In Hilvaren-
beek blijft niettemin de wens naar inspraak als een ondergrondse veenbrand smeulen. 
De ontslagen gecommitteerden blijven zich, kennelijk in de hoop op betere tijden, ge-
committeerd voelen. Langzamerhand sterft de groep uit. In 1699, wanneer het inspraak-
verlangen nieuwe kansen krijgt, zijn er naar eigen zeggen nog twee gecommitteerden in 
leven.2357

2352  Een andere opvatting zou voor hen ook niet gemakkelijk zijn geweest, omdat kostenbesparing steeds 
een van hun aandachtspunten is geweest. Het voorstel van de regeerders zet hen dus als gevangenen van ei-
gen standpunt voor het blok.
2353  RATb, DB Hilvarenbeek, 166, kopie van het rekest van de gecommitteerden met eveneens kopie van 
respectievelijk de apostille van de Raad van State van 20 april 1671, de dagvaarding van de commissie van 30 
juni 1671 en ’s Raads uiteindelijke besluit van 16 juli 1671.
2354  RATb, DB HIlvarenbeek 19, fo. 96v. Regeerders machtigen 2 juli daartoe welhaast de meest zware 
delegatie uit hun midden: de stadhouder van de kwartierschout, de president-schepen en de secretaris. Hun 
opdracht luidt het bij de commissie weerleggen van de beschuldigingen van de gecommitteerden en haar te 
onderrichten over de werkelijke situatie van de regering. Wie namens de gecommitteerden aan de compari-
tie deelneemt is niet bekend. Het commissieverbaal bevat slechts een anonieme verwijzing naar enkele niet 
met name aangeduide personen.
2355  NA, RvSt. 1821, verbaal verpachting tienden 1671, fo. 45-45v.
2356  NA, RvSt. 92II, fo. 29.
2357  In een rekest van de gecommitteerden aan halfheer De Cort wordt in 1699, dus jaren later, gesugge-
reerd, dat hun aantal langzamerhand door overlijden tot twee gecommitteerden is gereduceerd. Dit wijst er 
op, dat de in 1670 in functie zijnde gecommitteerden zichzelf ook na dat jaar als in functie zijn blijven be-
schouwen, maar bij overlijden niet zijn vervangen. RATb, Heerlijkheid Hilvarenbeek 275.
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Een derde reglement 1699/1700     

Entree 1696

De dichotomie tussen regeerders en ingezetenen blijkt 25 jaar later nog immer een splijt-
zwam. Ook cirkelt deze opnieuw om onvrede van inwoners over vooral het financiële 
beleid van de regering, vooral van de schepenen. Deze blijven doof voor hun klachten 
en bijten zich vast in hun functie.

De wrevel zit diep. Het financiële beleid in de vrijheid steunt, aldus inwoners, volledig 
op drijfzand, waardoor willekeur en oncontroleerbaarheid zijn binnengeslopen. Naar 
hun berekening zijn de rekeningen van de bedeheffing al over zeker 36 jaar niet meer ge-
sloten, terwijl ook nog veel andere rekeningen niet zijn afgehoord.2358 Het is, zo stellen 
zij, volstrekt onduidelijk hoeveel geld voor noodzakelijke uitgaven nog beschikbaar is en 
wanneer nieuwe omslagen (die zij dan weer moeten opbrengen) nodig zijn.

In de loop van 1696 wordt het burgerlijke ongenoegen georganiseerde daadkracht. In-
woners, doorgaans geërfden, uit alle zes heerdgangen wensen greep op beleid en bestuur. 
Hun oplossing is herstel van de inspraak uit het reglement van 1661. Hun invalshoek is, 
dat 10 januari 1668 alleen de tenaamstelling van het reglement is veranderd.  Verder be-
togen zij, dat het reglement alleen mede op naam van de particuliere halfheer werd gezet 
onder gelijktijdige schrapping van die van de gecommitteerden.  Het reglement zelf is 
daarentegen onverkort gehandhaafd, dus met inbegrip van de inspraakbepaling (artikel 
16), die dus nog volledig van kracht is. 

Dit is een meer creatieve semantische dan feitelijke juridische uitleg van dat wijzi-
gingsbesluit. Dat strekt er immers wel degelijk toe, de gecommitteerden uit het regle-
ment te schrappen, ook al is dat toen niet in een nieuwe redactie van het reglement zelf 
vastgelegd. Ook de formele praktijk zonder burgerlijke inspraak van bijna een kwart 
eeuw sedertdien bevestigt dit. Het inwonersstandpunt maakt eenvoudigweg slim ge-
bruik van het feit, dat het besluit uit 1668 naar letterlijke inhoud bezien op zich wel 
ruimte geeft voor deze uitleg. Het is immers altijd beter te proberen de gewenste conti-
nuïteit van bestaande rechten voor te wenden dan deze quasi vanuit het niets te moeten 
bevechten. En dat is waarvoor de burgerlijke oppositie kiest. Zij zet in op een door haar 
bepleite noodzakelijke aanstelling van nieuwe gecommitteerden in plaats van de inmid-
dels overleden twaalfmannen. Het kost tijd en moeite, maar deze insteek leidt uiteinde-
lijk wel tot resultaat. 

De eerste herstelpoging wordt gedaan in september 1696 bij gelegenheid van de veran-
dering van de wet in Hilvarenbeek. Dan dragen inwoners aan de officier - dat is op dat 

2358  Deze cumulatieve gegevens zijn ontleend aan de resolutie van de Raad van State van 5 juni 1700, 
NA, RvSt. 390, fo. 816v.
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moment de drossaard van halfheer De Cort - en schepenen nieuwe gecommitteerden 
ter beëdiging voor.2359 Die weigeren en verwijzen door naar de afwezige stadhouder van 
de kwartierschout van Oisterwijk. Voor de inwoners is de conclusie duidelijk: regeerders 
proberen de toepassing van het reglement, zeker op het punt van inwonersinspraak te 
frustreren.2360 

De inwoners accepteren deze weigering niet. 5 December 1696 organiseren de “ge-
meensmannen ende nabueren” van de zes gehuchten hun oppositie in een opdracht aan 
een van hen, Hendrick Maes.2361 Die krijgt kort en goed als taak er alles aan doen om 
conform het reglement 1661 de verkiezing van twee gecommitteerden per gehucht te be-
werkstelligen. 

Deze actie is zorgvuldig en dorpsbreed voorbereid. Maes’ opdracht is door 80 inwo-
ners uit alle heerdgangen van Hilvarenbeek ondertekend.2362 Onder hen bevinden zich 
drie zittende borgemeesters, zeventien oud-borgemeesters, alsmede twee gezworenen en 
enkele zetters en heffers. Dit laat zien dat de onvrede over het gedrag van de officier en 
schepenen ook bestaat bij personen die dan in publieke functie zijn dan wel dat voor-
heen waren. Het is zelfs niet uit te sluiten, dat juist zij het initiatief tot deze actie hebben 
ondernomen. Zij hebben immers kennis en ervaring hoe het er ten raadhuize toegaat. 
De eerste gang van Maes is naar de Raad van State.

Reglement in renovatie 
Aan dit college vraagt hij de kwartierschout van Oisterwijk, of bij diens absentie de Hil-
varenbeekse president-schepen, te gelasten uit ieder gehucht twee gecommitteerden te 
beëdigen, zoals bedoeld in artikel 16 van het reglement 1661. De Raad vraagt 28 januari 
1697 advies aan de raad en rentmeester-generaal der Domeinen.2363

Intussen reageren de regeerders tamelijk stoïcijns, maar tegelijkertijd nogal hovaardig op 
de onrust onder de bevolking. Zij moeten er binnen de relatieve kleinschaligheid van de 
vrijheid wel weet van hebben hoe de oppositionele hazen lopen, maar achten zich, daar-

2359  Over de houding van de drossaard doen de inwoners later nog hun beklag bij de De Cort zelf over 
het feit, dat de schout vanuit zijn autoriteit zonder bezwaar en uitstel aan het verzoek had kunnen voldoen. 
Voor deze heeft deze klacht overigens geen gevolg.  
2360  De gegevens omtrent deze voordracht van nieuwe gecommitteerden zijn ontleend aan een hierna 
te bespreken verzoekschrift van de vertegenwoordiger van de inwoners aan halfheer De Cort. Dit verzoek-
schrift in: RATb, 770. Archief van de heerlijkheid Hilvarenbeek 275.
2361  RATb, Archief van de Heerlijkheid Hilvarenbeek 276. 
2362  In tegenstelling tot de vorige strijd om een reglement is dus nu ook de heerdgang De Vrijthof direct 
betrokken. Dat de actie zorgvuldig is voorbereid blijkt ook uit de wijze van ondertekening; de onderteke-
naars zijn per heerdgang geordend: De Vrijthof (13 inwoners), Westerwijk (13), De Biest (17), Esbeek (11), 
De Voort (13), Het Loo Heijkant (13).
2363  NA, RvSt 127, fo. 870v-871v.
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toe ‘beschermd’ door oude privileges en actuele overheidspolitiek, als het ware onaan-
tastbaar. In deze opvatting zullen zij zich uiteindelijk toch verslikken. Hoe bestuurders 
zich jegens de bestuurden opstellen laat het volgende voorbeeld zien.

In een vrijwel gelijktijdig verzoek als dat van de oppositie aan de Raad van State vra-
gen zij dit college de ingezetenen van Hilvarenbeek tot gehoorzaamheid te bevelen.2364 
Aanleiding is de weigering van de inwoners, daartoe opgestookt door enkele kwaadwil-
ligen, om een door de Raad opgelegde personele omslag van f 787-13-14  te betalen.2365 
Die weigering zal ongetwijfeld (mede) zijn oorsprong hebben in het bredere ongenoegen 
onder de ingezetenen. Regeerders zitten aldus klem tussen deze weigering en de Haagse 
opdracht om de omslag te betalen. Hun oplossing is de Raad te vragen alle inwoners op 
straffe van een boete en verhaal van kosten op hun privé vermogen te gelasten hun aan-
deel onverwijld te voldoen. Uiteraard ontbreekt in hun rekest elke verwijzing naar wat er 
onder de inwoners gaande is. De Raad stemt met hun verzoek 14 februari 1697 in. Onge-
twijfeld heeft bij hem het slagen van het incasso van de landsbelastingen zwaar gewogen. 
Wel mag degene, die zich door zijn aanslag benadeeld voelt, zich, overigens pas nà beta-
ling, daarover beklagen bij ’s Raads commissie die binnenkort haar periodieke rondreis 
langs de militaire versterkingen aan de Maas zal maken, die dan daarover zal beslissen.2366

De inwoners proberen op hun beurt het advies van de rentmeester over de reikwijdte 
van het reglement rechtstreeks te beïnvloeden. In een “particuliere memorie” onderstre-
pen zij nut en noodzaak van twaalfmannen bij het dorpsbestuur. Het zijn meestal de be-
langrijkste geërfden en deze hebben daarom het grootste belang bij het welzijn van de 
gemeente. Schepenen zijn daarentegen doorgaans onvermogend en zadelen de gemeente 
met hoge onkostendeclaraties op, die dan niet als personele, maar als reële lasten wor-
den omgeslagen. Hun hoge onkosten wentelen zij dus alleen af op de grondbezitters. 
Die lasten zijn zelfs zo hoog, dat onroerend goed daardoor nauwelijks meer kan wor-
den verhuurd, zoals ook de rentmeester van de geestelijke goederen in het kwartier van 
Oisterwijk zal kunnen getuigen. Verder kunnen de twaalfmannen de belangen van de 
halfheer niet schaden, omdat deze in Hilvarenbeek geërfd noch gegoed is en het hem 
dus niet schaadt hoe het bestuur wordt georganiseerd.2367 Het feit, dat de gecommitteer-

2364  Deze conclusie steunt uitsluitend op hun aan de Raad van State gezonden klachten en verzoeken en 
is daardoor wellicht (iets) te rechtlijnig. Blijkens de samenvatting van het verzoekschrift in de desbetreffende 
resolutie van de Raad van State wordt daarin ongenuanceerd gesproken over de ingezetenen. 
2365  Dit bedrag is het door de Raad van State aan Hilvarenbeek opgelegde aandeel in een grotere som van 
f 22106-16-12 ter bestrijding van vijandelijke schade in Eersel en andere dorpen. Daartoe wordt verwezen  
naar een resolutie van 9 oktober 1694 van de Raad. 
2366  RvSt. 126, fo. 191r-192r. Of inwoners van dit klachtrecht gebruik hebben gemaakt, is niet nagegaan.
2367  De memorie spreekt over “indifferent”, hetgeen tweeërlei kan betekenen: ‘onverschillig’ respectie-
velijk ‘niet schadelijk’. De interpretatie van ‘onverschillig’ lijkt minder opportuun omdat ingezetenen dan 
voor een subjectieve en potentiële weerstand van de heer oproepende uitleg zouden hebben gekozen. Hier 
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den destijds op verzoek van De Merode uit het reglement zijn geschrapt, betrof slechts 
een incident, namelijk zijn vrees dat te velen zich met de verkoop van zijn heerlijkheid 
zouden gaan bemoeien.2368 Dit pleidooi leidt echter tot niets; het heeft wellicht zelfs ave-
rechts gewerkt.

Het rapport van de rentmeester is vernietigend voor het inspraakverzoek van de in-
woners. De rentmeester is recht in de leer en verwijst enkel naar ’s Raads besluit van 10 
januari 1668, waarbij de twaalfmannen over de volle breedte uit het reglement zijn ge-
schrapt. 30 Juli vraagt de Raad zijn secretaris Van Slingelandt diens advies op dit rap-
port.2369 

Dat blijft lang uit. Er verstrijkt bijna een jaar eer de ingezetenen rappelleren. Dat rap-
pel wordt geraffineerd en zorgvuldig voorbereid. Niet alleen weten zij met halfheer De 
Cort gemene zaak te maken, maar ook hun tweede verzoek aan de Raad is strategischer 
van toon dan het eerste.

Het initiatief tot het contact met De Cort gaat uit van Hendrick Maes. Hij refereert 
daarbij aan de vele klachten over de dorpshuishouding die De Cort reeds vernomen 
moet hebben. Nu zet hij hem aan tot daden. In een (formeel) rekest legt Maes hem de 
kwestie uit, verhaalt wat ter plaatse en bij de Raad van State al gebeurd is, betoogt dat 
de gewenste voorziening niet in het nadeel van de halfheer is, integendeel voor de ge-
meente èn ook voor hem alleen maar voordelig. Dit alles laat hij culmineren in het voor-
stel om het streven, het reglement van 1661 opnieuw door de Raad te doen goedkeuren, 
te ondersteunen. Of het wel of geen moeite heeft gekost De Cort hiertoe te bewegen is 
onbekend, maar het werkt wel. Hij gaat in op het verzoek.2370 Met een ondersteunend 
pleidooi wendt hij zich rechtstreeks tot de Raad. Daarbij neemt hij nadrukkelijk afstand 
van de overwegingen van zijn voorganger De Merode en beklemtoont de noodzaak van 
inwonersinspraak in de gehele context van het reglement. Ten slotte pleit hij inderdaad 

is daarom uitgegaan van de tweede betekenis. 
2368  RATb, Archief Heerlijkheid Hilvarenbeek 284. Deze memorie is ongedateerd, maar voegt zich qua 
inhoud in deze fase van de hier besproken episode. In deze memorie proberen de naburen ook enige histo-
risch-juridische grondslag voor de gecommitteerden uit de gehuchten te construeren. Verwezen wordt naar 
hun aanstelling door de hertogen van Brabant in 1331 en bevestiging daarvan in 1400. Reeds toen was de 
aanleiding het voorkomen van onzorgvuldigheden in het dorpsbestuur. Er is toen ook voorzien dat deze niet 
buiten de regering zouden acteren, maar juist daarbinnen, waarop de rentmeester-generaal dan zou moeten 
toezien. Ook was de twaalfmannen de bevoegdheid toegekend om een vorster aan te stellen. Het is overi-
gens de vraag of dit betoog correct is en of de naburen niet appels met peren aan het vergelijken zijn. Met 
de maatregel van 1331 kan niet anders zijn bedoeld zijn dan de uitgiftebrief betreffende gronden te Hilvaren-
beek en een daarin geregeld toezicht op die gronden. 
2369  RvSt. 127, fo. 870v-871v. Zie over Van Slingelandt 4.12.3.
2370  Wellicht mag vermoed worden, dat de jarenlange strijd over zijn plaatselijke bevoegdheden ten aan-
zien van onder meer het verzetten van de wet en het sluiten en afdoen van de dorpsrekening zijn standpunt 
(mede) heeft beïnvloed. Zie hierover: RATb, Archief Heerlijkheid Hilvarenbeek 15. 
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voor hetgeen Maes heeft voorgesteld: een nieuwe vaststelling van het reglement in zijn 
oorspronkelijke versie.2371  

In het rappel aan de Raad van de inwoners wordt als eerste opgemerkt, dat zij nim-
mer een kopie van ’s Raads resolutie van 10 januari 1668 hebben ontvangen en daar-
van nu pas van de huidige rentmeester-generaal een afschrift hebben gekregen. Voorts 
herinneren zij aan het oorspronkelijke doel van het reglement, in het bijzonder de toe-
zichthoudende taak van de twaalfmannen. Die taak plaatsen zij nu ook in een breder 
perspectief van gelijksoortige voorzieningen in met name de reglementen voor Oirschot 
(Staten Generaal, 1662) en Hoogeloon (Raad van State, 1663).2372 Bovendien is het Oir-
schotse reglement posterieur en zeer gelijkend aan dat voor Hilvarenbeek. Halfheer Van 
Merode heeft destijds het reglement voor Oirschot ook niet tegen kunnen houden.2373 
Toezicht op doen en laten van de regering is thans des te meer noodzakelijk, omdat door 
de politieke reformatie gereformeerde regeerders veelal van buitenaf komen en ook vaak 
personen zijn die in de vrijheid niet gegoed zijn en er dus - de enkele goeden niet te na 
gesproken - weinig belang bij hebben om de geërfden in hun belastingdruk te ontzien. 
Het reglement houdt juist de verschillende belangen in balans. Ook zijn zij van oordeel, 
dat de Haagse overheid als souverein eenzijdig, dus zonder de andere halfheer er in te 
kennen, bevoegd is reglementen te maken, zeker als deze, zoals in Hilvarenbeek het ge-
val is, met grote omzichtigheid en advies van de rentmeester-generaal tot stand komen. 
Ten slotte brengen zij naar voren, dat het reglement geen betrekking heeft op justitiële 
aangelegenheden en dat de halfheer op dat punt dus geenszins wordt benadeeld. Van het 
feit, dat de verzoekers inmiddels gemene zaak met de particuliere halfheer hebben ge-
maakt, (uiteraard) geen woord. Op papier blijven het twee gescheiden acties. Het rekest 
bij deze memorie van de inwoners wordt 24 mei door de Raad aan het dossier, dat al bij 
zijn secretaris ligt, gevoegd.2374

2371  Zowel het rekest van Maes aan De Cort als het rekest van De Cort aan de Raad van State in: RATb, 
Heerlijkheid Hilvarenbeek, 275. Beide rekesten zijn zoals gebruikelijk ongedateerd, maar volgen qua inhoud 
onbetwistbaar op elkaar. Ook is uit hun inhoud af te leiden, dat zij dateren uit de periode, waarin Van Slin-
gelandt  zijn advies over het rapport van de Bossche Raad en rentmeester-generaal voorbereidt. 
2372  Hiermede verraadt de memorie van de hand van een deskundige, vermoedelijk een practizijn of ad-
vocaat, te zijn, in ieder geval van iemand die toegang heeft tot het GPB. Zowel het reglement van Oirschot 
als dat van Hoogeloon zijn hierin gepubliceerd. Zie hierover 9.2.18 respectievelijk 9.2.12. De referentie aan 
Oirschot 1662 is echter opvallend, omdat dit reglement al in 1664 door een ander (zonder inspraak van ge-
committeerden uit de inwoners) is vervangen. Het is van tweeën een: of de auteur van de memorie is hier-
mee niet bekend of houdt zich ‘strategisch’ van de domme.
2373  Een opmerkelijke redenering, omdat juist in 1664 door interventie van De Merode Oirschot 1662 
door een ander (zonder inwonersinspraak) is vervangen. In het in de marge van het rekest opgenomen be-
sluit van 2 juni 1698 neemt de Raad aanvankelijk ook het jaartal 1662 over; in de desbetreffende resolutie is 
dit al gecorrigeerd in 1664 (zie ook volgende voetnoot).
2374  RATb, Archief Heerlijkheid Hilvarenbeek 275, apostille bij rekest d.d. 24 mei 1698.
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Van Slingelandt brengt daarop, kennelijk daartoe overtuigd door de laatst ingediende 
verzoeken, een genuanceerd advies uit, waarin hij niet alleen de juridische (zoals de rent-
meester-generaal), maar ook een gebleken maatschappelijke realiteit onderkent.  

Zijn advies wordt door de Raad 2 juni onverkort overgenomen.2375 Primair besluit deze 
op grond van zijn resolutie uit 1668 het verzoek af te wijzen. Daarnaast stelt hij even-
wel vast, dat destijds het opnemen van gecommitteerden in het reglement in positieve 
zin een noodzakelijk toezicht op de zorgvuldige toepassing van datzelfde reglement be-
oogde. Hij acht daarom op dit punt aanvullend onderzoek nodig over of, en zo ja hoe 
in het reglement daarin alsnog kan worden voorzien. De rentmeester-generaal wordt 
aangezegd om na het horen van de verzoekers en het vragen van een reactie van de half-
heer van Hilvarenbeek een nader reglement te ontwerpen. Uitgangsvoorwaarde voor 
inwonersinspraak is, zo stelt de Raad ook, dat de rechten van de halfheer niet worden 
geschaad. Verder dient het vigerende reglement zo veel mogelijk in stand te worden ge-
laten, terwijl bij wijze van perspectief en voorbeeld wordt verwezen naar het reglement 
van Oirschot van 11 maart 1664.

Het duurt anderhalf jaar aleer de rentmeester zijn concept 3 november 1699 kan afron-
den. Hij excuseert zich uitvoerig bij de Raad voor deze vertraging.2376 Eén van de redenen 
daarvan is, dat de halfheer van Hilvarenbeek op zijn verschillende schriftelijke verzoeken 
om commentaar op het concept niets van zich heeft laten horen.2377 De Raad van State 
vraagt 2 december op dit concept advies aan zijn secretaris.2378 Die meent niet langer op 
de reactie van de halfheer te moeten wachten. Verder stelt hij enkele wijzigingen in het 
concept voor. De Raad neemt deze over en stelt 19 december 1699 het reglement vast. 
Verder bepaalt hij registratie ter eigen secretarie, publicatie ter plaatse en registratie ter 
Leen- en Tolkamer en gelast de rentmeester-generaal op de naleving ervan toe te zien.2379 
7 Januari wordt het reglement van artikel tot artikel in een plenaire “gemijntes verga-
deringe” voorgelezen en besloten het op zondag 14 januari te publiceren.2380 6 Februari 

2375  Besluit van de Raad in de marge van het rekest in: RATb, Archief Heerlijkheid Hilvarenbeek275;  ko-
pie van de resolutie d.d. 2 juni 1698 in: 8. Leen- en Tolkamer 46.
2376  Aldus de samenvatting van zijn missive in desbetreffende resolutie van de Raad van State. 
2377  In 1702 verklaart het dorpsbestuur van Oirschot dat De Cort enkele jaren daarvoor het dorp metter-
woon heeft verlaten om zich in Brussel te vestigen (hij was aldaar advocaat bij de Raad van Brabant). Zie: 
Van Gils, ‘De Oirschotse periode van de familie De Cort, halfheer van Hilvarenbeek, 200; RATb, Heer-
lijkheid Hilvarenbeek 339 (aantekening van De Cort zelf, dat hij sedert enkele jaren en in 1701 nog steeds 
in Brussel woont). Zijn verblijf aldaar leidt ook tot onduidelijkheid omtrent zijn actieve participatie aan de 
periodieke verandering van de wet in Hivarenbeek, NA, RvSt. 143, fo. 2229-2229v (2 oktober 1702) en 2344-
2345v (14 oktober 1702). 
2378  NA, RvSt. 133, fo. 1672.
2379  NA, RvS 133, fo. 1752; kopie in: RATb, Heerlijkheid Hilvarenbeek 275; de tekst van het reglement 
in: NA, RvSt. 1546, fo. 250v-259r.
2380  RATb, DB Hilvarenbeek 21, fo. 31r.
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worden tijdens zo’n vergadering uit de gezworenen respectievelijk zetters ieder drie per-
sonen aangewezen om volgens artikel 52 van het reglement te participeren in besluiten 
over financiële aangelegenheden.2381 Een kopie van het reglement wordt gedagtekend 23 
maart 1700 door de griffier van de Kamer in de registers van de Leen- en Tolkamer op-
genomen.2382 

Het reglement brengt evenwel niet de beoogde rust, het zet eerder aan tot nieuwe tegen-
stellingen, waarbij betrokken partijen ieder voor zich de randen ervan opzoeken. In feite 
begint dat al in de fase van de vaststelling van het reglement als Hendrick van Brecht, 
niet de minste onder de geërfden in Hilvarenbeek, de knuppel in het hoenderhok gooit 
en als gereformeerde oud-president-schepen afstand neemt van zijn ook gereformeerde 
opvolgers. Hij werpt zich op als woordvoerder van een burgerlijke oppositie, wat - naast 
de afronding van het reglement bij de Raad van State - leidt tot een vrijwel gelijktijdige 
parallelle procedure bij de Staten Generaal.2383

Hendrick van Brecht, protagonist
Hendrick van Brecht is in 1697 president-schepen van Hilvarenbeek, zodat hij in die 
functie de opmaat naar het latere reglement moet hebben meegemaakt. Hij bewoont 
het aanzienlijke huis Groenendaal en kwalificeert zichzelf als een van de voornaamste en 
grootste geërfden in de vrijheid. In 1699 is hij verpondingsbeurder. 

De klachten, waarvoor Van Brecht zich als woordvoerder opwerpt, komen voort uit de 
hoge schulden die naar zijn zeggen door de verarmde gemeente nog slechts met moeite 
kunnen worden betaald. Over omvang en groei van die schulden bestaat echter het ver-
moeden, dat die grotendeels aan financieel wanbeheer te wijten zijn. De dorpsrekenin-
gen zouden daarover de nodige opheldering kunnen verschaffen, in het bijzonder over 
kostenposten die niet ten laste van de gemeente hadden mogen worden gebracht. Bij dat 
laatste denkt hij aan  “nodeloose vacatien, reijscosten en excessive verteringen”. In feite 
zijn het dezelfde klachten die hiervoor de wording van een reglement initiëren. 

Waarom hij zijn klachten niet voor de Raad van State, maar voor de Staten Generaal 
brengt is niet duidelijk. Het kan teleurstelling zijn in de voortvarendheid bij de Raad, 
het vermijden van het risico dat deze Raad zijn klachten met het oog op het worden-
de reglement zal aan- of afhouden dan wel het formele feit, dat de Staten naast hoogste 
soeverein ook plaatselijke halfheer zijn. Een opmerkelijk punt is, dat Van Brecht in de 

2381  RATb, DB Hilvarenbeek, 21, fo. 46.
2382  BHIC, LTK 135, fo. 166r-179r.
2383  De Brouwer, De Geschiedenis van Hilvarenbeek, 70 benoemt deze kwestie, maar plaatst deze in te ge-
ring daglicht. Ook beperkt hij de kwestie tot enkel de rekening van de buitengewone collecte voor de Fran-
se contributie (1693) en noemt hij een onjuiste datum (2 december 1699) van de primaire weigering door 
schepenen. Wel vermoedt hij een verbinding met de aanleiding van de totstandkoming van het reglement. 
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procedure van het (deels nog aanstaande) reglement geen expliciete rol heeft. Uit zijn 
feitelijke gedrag blijkt niettemin, dat hij daarvan op de hoogte is.2384 

 
Nadat een rechtstreeks verzoek tot inzage van de dorpsrekeningen door regeerders is ge-
weigerd, opent Van Brecht - één dag voordat bij de Raad van State het advies van de raad 
en rentmeester-generaal over het concept-reglement in behandeling komt (3 november 
1699) - bij de Staten Generaal een tweede aanval.2385 Daarbij vraagt hij niet alleen hem 
en de zijnen inzage in de rekeningen en het maken van uittreksels daaruit te vergunnen, 
maar ook toe te staan, dat zij voortaan het sluiten van de rekeningen mogen bijwonen. 
Voor dat laatste verwijzen zij naar gelijksoortige praktijken in naburige dorpen, hetgeen 
suggereert dat dit in Hilvarenbeek niet (meer) aan de orde is (hetgeen nadien door de 
regenten weer wordt ontkend). De Staten zien geen kwaad in dit verzoek en willigen het 
2 november 1699 zonder voorbehoud in.2386 De regeerders krijgen nog wel de kans om 
bedenkingen in te zenden, maar besluiten mee te werken aan de uitvoering van deze re-
solutie. Van Brecht legt dit uit als dat zij overtuigd zijn geraakt van de redelijkheid en 
rechtmatigheid van zijn streven. Die opvatting is echter voorbarig, omdat het laatste 
woord door de regeerders nog niet is gezegd.

9 December 1699 laten zij Van Brecht weten, dat voor de verlangde inzage de beide 
officieren, alle schepenen en verdere regenten 22 december om 10.00 ‘s morgens ten 
raadhuize aanwezig zullen zijn. Wel eisen zij, dat deze bijeenkomst volledig op kosten 
van de verzoekers plaatsheeft. Reeds 18 december doet Van Brecht hierover zijn beklag 
bij de Staten Generaal. Hij verwijt de schepenen de opdracht van de Staten te frustre-
ren. In zo’n bijeenkomst kunnen de rekeningen niet zorgvuldig worden gecontroleerd. 
Voorts vreest hij dat de regeerders excessieve vacatiekosten zullen declareren.2387 Om dit 

2384  Het reglement voorziet in artikel 54 in de benoeming van gecommitteerden per gehucht. Van Brecht 
maant de gehuchten om voor de hem toegestane visie van de rekeningen twee tot drie gecommitteerden af 
te vaardigen.
2385  NA, SG 7593, rekest op datum van behandeling (2 november 1699). In dit rekest zegt van Brecht 
mede op te treden namens een aantal, niet nader benoemde, belanghebbenden en ingezetenen. De Brou-
wer, De geschiedenis van Hilvarenbeek, 70 noemt slechts één aspect van het optreden van Van Brecht in deze 
episode, maar ziet dat niet als een losstaand feit, maar als een dat verband houdt met het bijgestelde regle-
ment van 1700. 
2386  NA, SG 3340, fo.421r-422r.
2387  NA SG 7593, rekest Van Brecht op datum behandeling (18 december 1699). Hij onderbouwt deze 
verwijten nader met het volgende: de ingezetenen zijn al vrijwel niet in staat om de gewone dorpslasten te 
betalen, laat staan dus deze extra kosten; het is volstrekt onnodig, dat de voltallige regering bij deze bijeen-
komst aanwezig is; de aanwezigheid van de secretaris volstaat; voor zijn verrichtingen voor de gemeente ont-
vangt de secretaris een jaarlijks traktement, aangevuld met nog een toelage, zodat hij voor deze bijeenkomst 
en de uit de rekeningen te maken uittreksels niet afzonderlijk behoort te declareren. De inzage van de reke-
ningen geschiedt bovendien in het algemeen belang van de gemeente, zodat de presentie van de secretaris 
tot zijn normale werkzaamheden behoort.  
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te voorkomen vraagt hij de Staten de zitting te beperken tot een kosteloze visie alleen ten 
overstaan van de secretaris. De Staten zijn nu voorzichtiger en vragen eerst de Hilvaren-
beekse regering om een reactie.2388 Die reageert met een andere voorstelling van zaken. 
Zij bevestigen een bijeenkomst voor de inzage te hebben belegd.2389 Vervolgens beschrij-
ven zij hoe Van Brecht heeft geprobeerd die bijeenkomst naar zijn hand te zetten. Niet 
alleen heeft hij eerst daartoe per deurwaarder gemaand om niet alleen de rekeningen, 
maar ook andere documenten (genoemd worden: “quitantien, assignatien, ordonnan-
tien”) ter inzage te leggen. Daarnaast heeft hij de gehuchten verzocht  om twee tot drie 
gecommitteerden naar de bijeenkomst af te vaardigen, terwijl hij ter zitting ook nog een 
vreemde, een klerk van de secretarie te Oisterwijk heeft meegebracht. Voor al deze zaken 
beroept Van Brecht zich op autorisatie van de Staten Generaal. De regeerders stellen dat 
hij uitsluitend op eigen gezag handelt en probeert “eene regeringe van hem in te voeren”. 
De bijeenkomst leidt daarom tot niets. 

De plaatselijke overheid vraagt daarop de Staten om de bijeenkomst in de door haar 
voorgenomen samenstelling te mogen laten doorgaan, een verbod op toegang van 
vreemdelingen en op eigenmachtig handelen van Van Brecht. Na hierover 31 decem-
ber 1699 eerst advies te hebben ingewonnen van de eigen commissie voor de Meierijse 
aangelegenheden, willigen zij 14 januari 1700 deze verzoeken zonder enige reserve in.2390 
Van Brecht, aanvankelijk door de Staten in het gelijk gesteld, heeft zijn hand duidelijk 
overspeeld. Zoals gezegd, speelt het reglement in deze procedure direct noch indirect 
een rol. De interventie van Van Brecht is daarom meer gebaseerd op het algemene on-
genoegen, dat tot het reglement zal leiden, dan dat hij het (al) benut om zijn streven te 
onderbouwen.2391 In de procedure is de slagschaduw van het reglement desalniettemin 
toch al zichtbaar in de manier waarop Van Brecht de repressieve rekeningenvisie dacht 
te kunnen organiseren.  

Het streven van Van Brecht is in feite niet meer dan een intermezzo, dat chronolo-

2388  NA, SG 3340, fo.584v-585r.
2389  Met een persoonlijke uitnodiging aan Van Brecht en een algemene aan alle overige geërfden.
2390  NA, SG 3341, fo. 627r-628r en 3341, fo. 44r-45r; SG 7593, rekest officier en regenten op datum van 
behandeling (31 december 1699).
2391  Daags na dit besluit meldt van Brecht zich trouwens nogmaals bij de Staten. In feite herhaalt hij zijn 
eerdere klachten, zij het dat daarbij de kosteloosheid van de inzage voor de initiatiefnemers centraal staat, 
omdat die het algemeen belang van de gemeente dient. De Staten geven 15 januari eerst de regeerders de 
kans om hierop te reageren. Deze keren zich fel tegen de tegen hen geuite beschuldigingen. Ook de vorde-
ring tot het doen van gratis verrichtingen wijzen zij met kracht van de hand, omdat zij vrezen anders speel-
bal te worden van de ingezetenen voor het doen van allerlei bestuurlijke werkzaamheden om niet. Verder 
wijzen zij op de geringe omvang van hun jaarlijkse salaris. Ten slotte menen zij, dat dat een verbod op ver-
goeding op voorhand niet strookt met het feit dat hun eventuele schuld nog niet is vastgesteld.  De Staten 
besluiten, na eerst 5 februari hierop advies te hebben gevraagd van de Commissie-Meierij, 19 februari hierop 
het verzoek van Van Brecht af te wijzen. NA, SG 3341, fo. 52r-v, 121v-122r  en 180r-v; 7594, rekesten op da-
tum behandeling (15 januari resp. 19 februari 1700).
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gisch de periode tussen vaststelling van het reglement door de Raad van State en de eer-
ste stappen van uitvoering ervan ter plaatse overbrugt. Hiermede heeft Van Brecht bij de 
inwoners zijn krediet beslist niet verspeeld. Bij de aanstelling van het eerste contingent 
gecommitteerden (zie hierna) wordt hij door de bewoners voor het gehucht De Voirt als 
zodanig benoemd.2392

Reglement in uitvoering
Nadat het reglement door de Raad van State is vastgesteld, zijn het allereerst de inwo-
ners die zich opmaken om het ten uitvoer te brengen.2393 10 Februari 1700 vindt in de 
zes gehuchten de verkiezing van de twee gecommitteerden per gehucht plaats.2394 Dan 
blijkt inspraak voor de regering, die per slot niet zelf om dit reglement met deze conse-
quentie heeft gevraagd, eerder bedreigend dan verzoenend te zijn. Het proces stokt. Na 
hun verkiezing presenteren de gekozenen zich formeel aan de regenten, alsmede aan de 
kwartierschout, diens stadhouder ter plaatse en de drossaard. Die gaan aanvankelijk hun 
verzoek om beëdiging uit de weg, maar verslikken zich in hun assertiviteit. De gecom-
mitteerden melden de weigering al snel aan de Raad van State en vragen om schout en 
drossaard te gelasten zo snel mogelijk tot hun beëdiging over te gaan dan wel bij verdere 
nalatigheid de rentmeester-generaal daartoe te machtigen. De Raad bevestigt hun gelijk 
door de schout en de drossaard inderdaad op te dragen de beëdiging te verrichten, tenzij 
zij alsnog bezwaren kenbaar willen maken.2395 Van dat laatste zien zij af. Wel laten kwar-
tierschout en drossaard zich bij de beëdiging zelf niet zien; deze geschiedt 5 maart 1700 
“bij provisie” door de stadhouder.2396 

Dat ‘bij provisie’ wordt duidelijk in de functionele bezwaren van de regenten tegen zes 
van de twaalfmannen, die op de dag van de beëdiging nog niet zijn opgelost. Deze zes 
zijn nog aan de gemeente rekenplichtig. Die rekenplichtigheid achten de regenten on-
verenigbaar met hun verkiezing tot representant van de gehuchten. Op hun klacht van 
18 februari 1700 en het daarover uitgebracht advies van Van Slingelandt stelt de Raad 9 
maart vast, dat borgemeesters, verpondingbeurders en andere comptabele personen, zo-
lang zij geen rekening en verantwoording hebben afgelegd en niet gedechargeerd zijn, 
niet tot twaalfman mogen worden aangesteld. Hij gelast de ingezetenen binnen veertien 

2392  RATb, Dorpsbestuur Hilvarenbeek 21, fo. 45r.
2393  De Brouwer, De geschiedenis van Hilvarenbeek, 70 uit zijn verbazing over het aspect van de twaalf-
mannen in dit reglement, omdat (deze) “toch reeds in 1661 (…) op het politieke toneel waren verschenen”. 
De formele afschaffing van dit college in 1668 is hem dus ontgaan. 
2394  RATb, DB Hilvarenbeek, 21, fo. 39r-46r. Achtereenvolgens: De Vrijthof, De Biest, Esbeek, Loo en 
Heijkant, Westerwijck en De Voirt. Voor de Vrijthof wordt onder meer advocaat mr. Andries van Trier ge-
kozen. Deze Van Trier is tevens rentmeester van de heer van Moergestel, in welke hoedanigheid hij in deze 
studie ook voorkomt. Adriaenssen, Hilvarenbeek onder de hertog, 356.
2395  NA, RvSt. 389, fo. 258r-259r.
2396  RATb, DB Hilvarenbeek 21, fo. 39r-46r.
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dagen betrokkenen door anderen  te vervangen en voor beëdiging voor te dragen.2397  
Waar schepenen van de gehuchten verlangen zich stipt aan het reglement te houden 

(en daarover ook steun bij de Raad van State zoeken en vinden), zijn óók zij zelf nalatig. 
Door de gecommitteerden wordt over hen tweeërlei geklaagd. Schepenen hebben nog 
steeds niet de eed op het reglement afgelegd. Daarnaast proberen zij al verkozen gecom-
mitteerden alsnog tot borgemeester of  andere comptabele functies aan te stellen (met 
als doel die gecommitteerden uit deze functie te ontslaan).  

De Raad gelast hierop de schepenen onverwijld deze eed af te leggen en zegt de kwar-
tierschout en de drossaard aan deze af te nemen. Daarentegen wijst hij het tweede ver-
zoek af. Een aanstelling tot twaalfman blokkeert niet de benoeming in een comptabele 
functie; indien een twaalfman tot borgemeester of een andere rekenplichtige functie 
wordt aangesteld, dient een nieuwe twaalfman te worden gekozen.2398 De Raad stelt dus 
de functie van gecommitteerde, als verkozen door de ingezetenen, ondergeschikt aan 
een benoeming in een comptabel ambt door de schepenen. De Raad onderscheidt dus 
een duidelijke hiërarchie. Hij blokkeert daarmee tevens de vluchtweg voor de ingezete-
nen naar een functie als twaalfman ter voorkoming van een benoeming in een doorgaans 
als lastig beschouwde rekenplichtige functie.

Hoewel de besluiten van de Raad op zich ondubbelzinnig zijn, schort het ter plaatse aan 
nakoming. De gecommitteerden melden onder leiding van advocaat van Trier als ge-
committeerde voor De Vrijthof de Raad van State 17 mei dat de schepenen nog steeds 
niet de eed op het reglement hebben afgelegd.  21 Mei 1700 draagt de Raad hen onder 
aanzegging van een passende boete op binnen veertien dagen na betekening deze eed in 
handen van de officier te doen.2399

Ook is de communicatie ter plaatse slecht. Gecommitteerden beseffen dat de Raad beslui-
ten heeft getroffen die hun positie raken. Van de inhoud daarvan hebben zij wel enig ver-
moeden, maar kennen doen zij deze niet. Ook blijven zij tegen andere onwil van de regenten 
aanlopen. Allemaal redenen om  een nieuwe gang naar de Raad van State te maken. Nu ver-
zekeren zij zich ook van de steun van een groot aantal inwoners. Er is sprake van escalatie. 

Hun rekest, dat nu ook beter hun grieven en onvrede duidelijk maakt, bevat vierder-
lei zaken. De drossaard wordt opgedragen zes nieuw gekozen gecommitteerden (ter ver-
vanging van ontslagen, nog aan de gemeente rekenplichtige personen) te beëdigen en 
de regering gelast hen kopie van de resolutie van 9 maart met het daarbij behorend re-
kest te verstrekken. Voorts behoren de aangestelde gecommitteerden van rekenplichtige 
functies vrij te worden gehouden en dienen derhalve in plaats van  twee recent tot borge-

2397  NA, RvSt. 389, fo. 353r-v. Voor hun stellingname verwijzen regenten naar de artikelen 28, 29, 30 en 
54 van het reglement.
2398  NA, RvSt. 389, fo. 555r-556v.
2399  NA, RvSt. 390, fo. 735.
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meester aangestelde gecommitteerden twee andere borgemeesters te worden benoemd. 
Ook geeft dit rekest meer inzicht in het aantal nog openstaande rekeningen: het gaat om 
de rekeningen van de bedeheffers die al meer dan 36 jaar niet zijn afgedaan, en nog vele 
andere, niet nader aangeduide  rekeningen.

De Raad beveelt 5 juni 1700 de drossaard terstond de betrokken gecommitteerden te 
beëdigen en aan verzoekers een kopie van de resolutie van 9 maart te verstrekken.2400 Ge-
alarmeerd door de omvang van de achterstand in de financiële huishouding, keert de 
Raad zelfs, zij het voorlopig, terug op eerdere schreden.2401 Collecteurs van de beden, ver-
pondingen en andere landsmiddelen worden tot nadere beslissing niet gerekend tot de 
rekenplichtige personen, zoals bedoeld in zijn besluit van 9 maart. Daarmede verruimt 
de Raad dus aanzienlijk het areaal waaruit de twaalfmannen kunnen worden gerekru-
teerd. Ook stelt hij voor drie jaar de twaalfmannen vrij van het borgemeesterschap en 
andere comptabele functies. Over de reden daartoe laat hij geen misverstand bestaan: 
het doorbreken van de boze opzet, die drossaard en schepenen gesmeed lijken te hebben 
om het reglement te frustreren door gecommitteerden boven anderen met rekenplich-
tige functies te belasten. In dat verband schort hij ook de werking van zijn besluit van 17 
april voor drie jaar op. Voorts gelast hij om twee nieuwe borgemeesters te benoemen Ten 
slotte worden drossaard en regenten nog explicieter de levieten gelezen. De Raad kan 
uit hun gedrag niets anders concluderen dan dat zij het reglement blijven tegenwerken. 
Hij beveelt hen, met name de drossaard, voortaan getrouw de hand aan het reglement 
te houden, opdat hij zich niet geroepen behoeft te voelen passende sancties te treffen. 

Deze forse tik werkt op de regeerders bijna als een oorlogsverklaring. Verslagen door 
(katholieke) ingezetenen staat hun gezag en imago op het spel, terwijl hun inhoudelijke 
bezwaren nog nauwelijks aan bod zijn gekomen. Impliciet brengen zij het aspect van re-
ligieuze spanning in de discussie door nu nadrukkelijk als gereformeerde schepenen bij 
de Raad te biecht te gaan. Zij vragen zes weken tijd om alsnog hun bedenkingen tegen 
het reglement te kunnen uitspreken, alsmede vooralsnog de beëdiging van de twaalf-
mannen te mogen aanhouden. De Raad verleent 11 juni 1700 uitstel voor twee weken.2402 
Naast de voorbereiding van een inhoudelijk verweer proberen de schepenen ook de vin-
ger te leggen op wie betrokken zijn geweest bij het rekest dat tot de terechtwijzingen van 
de Raad heeft geleid. Tenminste twee schepenen trekken door de vrijheid met een inte-
kenlijst om te verklaren, dat men daarbij niet betrokken is geweest. Vier inwoners zeg-
gen op hun weigering om te tekenen door hen bedreigd en beschimpt te zijn.2403

2400  Uiteindelijk wordt deze resolutie op bevel van de Raad van 5 juni eerst 2 juli 1700 aan Van Trier be-
tekend, RATb, Heerlijkheid Hilvarenbeek 276 (relaas deurwaarder bij kopie van de resolutie van 9 maart 
1700).
2401  NA, RvSt. 390, fo. 816v.
2402  NA, RvSt. 390, fo. 845.
2403  Zij leggen over het gebeurde op verzoek van de twaalfmannen een verklaring af. RATb, Notarieel 
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8 Juli kan de Raad inderdaad een uitgebreid bericht (met bijlagen) met de bezwa-
ren van de gezamenlijke regeerders in behandeling nemen. Een raadslid en de secretaris 
wordt gevraagd daarover de plenaire Raad te adviseren.2404 Ook de drossaard legt nieu-
we ijzers in het vuur. In reactie op de correcties en bijstellingen van de Raad van 5 juni 
vraagt en verkrijgt hij van deze 9 juli 1700 toestemming, dat de zes te beëdigen gecom-
mitteerden hem eerst hun mandaat van de onderscheiden gehuchten laten zien en dat 
de eedceremonie ten raadhuize in aanwezigheid van drossaard en secretaris plaatsheeft. 
Ook wordt het ontslag van een der betrokken borgemeesters aangehouden totdat deze 
heeft aangetoond bij zijn benoeming tot borgemeester al als twaalfman te zijn aange-
wezen.2405  

Reglement in revisie vastgesteld
Terwijl het raadslid en de secretaris hun advies voorbereiden en daarover ook nog con-
tact hebben met de rentmeester-generaal blijven beide plaatselijke partijen hun pleit be-
zorgen.2406 Het duurt, met inbegrip van het Haagse zomerreces, nog tot 27 november 
1700 voordat deze interne adviseurs het resultaat van hun bevindingen aan de Raad aan-
bieden. Dat behelst niet alleen de tekst van een bijgesteld reglement, maar ook een aan-
tal uitvoeringsmaatregelen. De Raad stelt deze versie als nieuw reglement vast en gelast 
daarvan een netexemplaar aan officier en regeerders in Hilvarenbeek te zenden om te 
publiceren en de gecommitteerden daarop te beëdigen.2407 Ook beveelt hij registratie ter 
Leen- en Tolkamer te ’s-Hertogenbosch. De overige voorzieningen van de Raad hebben 
vooral betrekking op de financiële gang van zaken, in het bijzonder op het sluiten van 
de rekeningen.2408 Ten slotte wordt een aantal, niet nader gespecificeerde klachten van 

Archief Diessen, Minuutakten notaris F. Sibbe, 1700-1702, 8, nr. 116, d.d. 5 juli 1700. Op een weigering van 
een 69-jarige krijgt deze als dreigende reactie: “t’is waar, gij bent te oud om te dienen, maar dat zal op uw 
kinderen komen”; een tweede weigeraar krijgt te horen, dat een ander verzoek van hem niet zal worden ge-
honoreerd; een derde wordt gedreigd met “dan zal men u doen dienen”, terwijl een vierde wordt aangeraden 
te tekenen, anders zou hij “een klets aen uw gat krijge”.  
2404  NA, RvSt. 390, fo. 966v. 
2405  NA, RvSt. 390, fo. 972; kopie van deze resolutie in: BHIC, RRGD 526.
2406  Dat het voortouw bij ’s Raads secretaris ligt kan worden afgeleid uit het feit, dat uiteindelijk het ad-
vies alleen op zijn naam staat. Uit diens rapportage blijkt, dat er ook nadien nog stukken van beide lokale 
partijen zijn ontvangen die echter geen aanleiding gaven tot een zelfstandige resolutie, maar op grond van 
slechts een apostille direct naar de interne adviseurs zijn doorverwezen. Deze nadere stukken worden verder 
niet expliciet benoemd of geciteerd. De conclusie lijkt dus gewettigd dat men vanuit Hilvarenbeek de advi-
sering heeft proberen te beïnvloeden.
2407  In dit verband wordt de eerder door de gecommitteerden verzochte toestemming om verder uitblij-
ven van hun beëdiging gerechtelijk te mogen afdwingen vooralsnog afgewezen.    
2408  Deze voorzieningen betreffen: bezwaren van de gecommitteerden tegen posten in de dorpsrekening 
dienen bij de desbetreffende post te worden genoteerd, terwijl hen daarvan op verzoek ook kopie behoort 
te worden gegeven; alle rekeningen moeten ook door de gecommitteerden als blijk van hun betrokkenheid 
worden ondertekend; ondertekening door regeerders van de rekening wordt overigens niet beschouwd als 
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de gecommitteerden over met name de verpondingrekeningen van voorgaande jaren af-
gewezen.2409 Desondanks mogen, zo mag worden gesteld, de gecommitteerden tevreden 
zijn.2410 Hun positie is niet alleen overeind gebleven, maar eigenlijk ook nog versterkt.2411

Voor de registratie ter Leen- en Tolkamer reist de plaatselijk secretaris 29 juni 1701 
naar’s-Hertogenbosch. De griffier van de Kamer kan door de omvang van het stuk die 
registratie niet direct uitvoeren. De secretaris gaat daarom 16 juli opnieuw naar ’s-Her-
togenbosch om het reglement terug te halen. Het kost de gemeente alles bij elkaar vijf 
dagen vacatiekosten, in totaal vijftien gulden.2412 Blijkbaar heeft de formele registratie 
toch nog later plaats. De door de griffier in de registers van de Kamer ingeschreven ko-
pie van het reglement is door hem als conform het origineel 20 oktober 1701 gedagte-
kend.2413  

Reglement in overgang 
Op de overgang van nieuw naar vernieuwd reglement (27 november 1700), blijkt nog-
maals hoe het nieuwe voor de regeerders slikken moet zijn geweest, iets wat alleen maar 
versterkt wordt door het nog steeds in behandeling zijn bij de Raad van State van hun 
verzoek tot reglementswijziging. Hun onvrede leggen zij, de Raad passerend, vast in een 
klaagzang aan de Staten Generaal. Zij hebben er blijkbaar geen notie van, dat bij de 
Raad inmiddels aan de afronding van hun voorstel wordt gewerkt.

Door het gedram van enkele “heerssuchtige Roomsgesinden”, zo begint hun klacht, 
is onder redactie van de raad en rentmeester-generaal in 1699 een reglement vastgesteld, 
waarin hen wordt opgedragen dit in alle onderdelen na te komen. Bij nalatigheid dreigt 
hen straf voor meineed en een boete van f 50. Dat beklemt zeer, omdat verschillende be-

een erkenning van de bezwaren van de gecommitteerden; drie weken voor het sluiten van een rekening dient 
aan gecommitteerden toegang te worden verleend tot de daaraan voorafgaande rekeningen en bijbehorende 
documenten; regeerders dienen bij de rekeningen van verponding en bede steeds aan het begin ervan schrif-
telijk te verklaren, dat deze overeenkomstig de kohieren zijn die aan de hoge overheid moeten worden ver-
antwoord; ten slotte: de gecommitteerden zijn bevoegd om de Raad en rentmeester-generaal te melden als 
naar hun oordeel bij het opleggen van reële omslagen de machtigingen van de hoge overheid worden over-
schreden (waarbij een beroep op het plakkaat van 31 oktober 1695 (zie hierover 3.3.5) volstaat).
2409  NA, RvSt. 135, fo. 1253; kopie in RATb, DB Hilvarenbeek 21, fo. 85-85v en Archief Heerlijkheid Hil-
varenbeek 275 en SA’sH, OSA 9193. Het reglement zelf is opgenomen in DB Hilvarenbeek 21, fo. 86r-94r. 
Zie voor een editie van de tekst 10.2.11.
2410  De bijstellingen en aanvullingen van Hilvarenbeek 1699 zijn aangegeven in 8.7.2, in het bijzonder in 
Tabel 8.25, eerste kolom. De verschillen tussen beide reglementen zijn tevens vermeld in 10.2.11.
2411  Wel voelt de drossaard zich slachtoffer. Het reglement beperkt (artikel 42) het daggeld voor dienst-
reizen tot een vast bedrag. Hij acht dat echter voor zijn stand onvoldoende en vraagt daarom aan de Raad 
hem zijn “oude geregtigheden” te blijven gunnen of een aangepast billijk tarief vast te stellen. Die weigert 
dit 27 mei 1702: ook de drossaard heeft zich op dit punt aan het reglement te houden. NA, RvSt. 141, fo. 
1137v-1138r.
2412  RATb, DB Hilvarenbeek, 404 (kostenspecificatie van de secretaris).
2413  BHIC, LTK 136, fo. 16v.
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palingen onmogelijk kunnen worden uitgevoerd en andere strijdig zijn met door de her-
togen van Brabant verleende rechten, vooral omdat schepenen in de vrijheid niet meer 
de exclusieve macht is gelaten. Verder wijzen zij er op dat nergens, ook niet in het beleid 
betreffende de politieke reformatie, met zulke fikse straffen wordt gedreigd. Al met al 
reden om de Staten te vragen hen van die eed en boete te ontheffen dan wel het  regle-
ment zelf op deze punten te onderzoeken en opnieuw vast te stellen. 

Deze klacht is in zeer algemene strekking geformuleerd, specificerende bijlagen zijn 
niet bijgevoegd. Wel wordt nadrukkelijk de religie ingezet en de viool van de politieke 
reformatie bespeeld. Hoe dan ook, de Staten achten dit verzoek ontvankelijk en zenden 
het 3 december 1701 om advies naar de Raad van State.2414 In de tussentijd schort hij de 
eedsverplichting op. Van deze Raad volgt echter geen, in een resolutie vastgelegde, re-
actie. Aannemelijk is, dat deze kwestie tussen beide instituties mondeling is afgedaan, 
waarbij de Raad de State de Staten Generaal over de jongste ontwikkeling rond het re-
glement heeft geïnformeerd. Deze klacht leidt in ieder geval tot niets. Wel zullen re-
geerders jaren later (in 1707) op de resolutie van 3 december van de Staten teruggrijpen, 
zulks bij wijze van bevestiging van hun moeizame positie sedert het reglement.

Reglement als krachtmeting
De totstandkoming sedert 1661 van de opeenvolgende reglementen in Hilvarenbeek is 
in haar kern een krachtproef tussen lokale partijen, waarbij uiteindelijk organen van de 
hoge(re) overheid de eindregie bepalen. Het is, zoals al in de Inleiding op dit onderzoek 
verantwoord, niet de bedoeling om elk moment van ‘het reglement in uitvoering’ de re-
vue te laten passeren, tenzij latere ontwikkeling ook het reglement zelf raakt. Voor een 
beter begrip van de worteling van het onderhavige reglement kan de directe periode na 
vaststelling als complement op zijn genese worden beschouwd. Doorwerking naar, ac-
ceptatie van en samenwerking tussen partijen zijn hierbij relevante toetsingsbegrippen. 
Deze begrippen vloeien als het ware samen in een krachtproef op effectiviteit van het re-
glement. Ook zal het op één onderdeel worden bijgesteld.

Waar het reglement is opgelegd, kan het zich van meet af aan bij de klassieke re-
geerders in een ongunstig onthaal verheugen. De gecommitteerden stellen zich juist als 
kritische en actieve mederegeerders op. Daarmede zijn de ingrediënten aanwezig voor 
nieuwe onenigheid. Medio februari 1707 maken de inwoners en geërfden - hun zegs-
man is nog steeds Hendrick Maes - de balans op; het is een waslijst  van nalatigheden:

- schepenen hebben de eed op het reglement niet afgelegd,
- de rekeningen sedert 1701 zijn geen van alle gesloten,
- schepenen nemen van anderen feitelijk rekenplichtige functies als die van borge-

2414  NA, SG 3345, fo. 606r; kopie in: BHIC, RRGD 526; NA, SG 7602, rekest op datum van behande-
ling.

PS_LL_def.indd   1074 19-11-20   13:06



1075

meester of collecteur der verponding over, zodat zij bij het sluiten van rekeningen feite-
lijk auditeur van hun eigen rekeningen zijn,
- in plaats van het vastgestelde vacatiegeld van 30 stuivers daags gunnen zij elkaar een 

daggeld van f 3,
- kritiek van gecommitteerden komt hen te staan op benoeming in een lastige bedie-

ning, zoals een borgemeesterschap, zelfs zó dat van de eerste aangestelde twaalfman-
nen niemand meer zonder zo’n functie is. 

De eindconclusie, die Maes aan de Raad van State overbrengt, is dan ook, dat de regeer-
ders er direct op uit zijn om niet alleen de functie van twaalfman, maar het gehele regle-
ment te frustreren, zo niet te elimineren. De angst zit er inmiddels al zo in, dat niemand 
meer als gecommitteerde wil aantreden. Men is bij kritiek al bij voorbaat verzekerd van 
een ongewilde aanstelling als borgemeester. Naast deze klachten leggen zij de Raad ook 
een dienovereenkomstig wensenpakket voor. 

De Raad draagt 24 februari 1707 de raad en rentmeester-generaal op deze kwestie te 
onderzoeken. De regeerders krijgen de gelegenheid tot een schriftelijke reactie. Die kij-
ken weg, beroepen zich op oude  klachten (1701, waarmede toen niets is gedaan), ont-
kennen op beschuldigde feiten handelingsbevoegd te zijn, betogen dat beweerde feiten 
anders liggen, proberen klachten met tegenklachten te beantwoorden en voegen ook een 
tweetal eigen bedenkingen toe.2415 

2415  Op hoofdlijnen worden klachten van gecommitteerden (G) en reacties van de regeerders (R) daarop 
als volgt samengevat:
* G: schepenen leggen conform Raadsbesluit van 21 mei 1700 op korte termijn alsnog de eed op het regle-
ment vast.
R: verwijzen naar de resolutie van de Staten Generaal van 3 december 1701 in reactie op hun rekest, dat zij 
niet alle onderdelen van het reglement kunnen uitvoeren en dus niet de eed daarop kunnen afleggen. 
* G: alle nog openstaande borgemeestersrekeningen dienen binnen drie maanden te worden gesloten.
R: wij zijn daartoe niet bevoegd; het afdoen van de rekeningen competeert de officieren, waarbij zij enkel 
als auditeurs worden uitgenodigd; er zijn allerlei beletselen waarom bepaalde rekeningen nog niet kunnen 
worden gesloten, zo heeft de Raad van State bijvoorbeeld ten aanzien van de rekeningen over de verponding 
1703 en 1704 uitstel verleend; het reglement verbiedt narekeningen, waarom rekeningen eerst na afdoening 
van alle zaken gesloten kunnen worden, en dat kan inderdaad tijden duren; als dat leidt tot financiële pro-
blemen hebben zij ter vermijding van armoede bij de ingezetenen uit eigen zak inmiddels aanmerkelijke 
bedragen voorgeschoten; het is trouwens aan borgemeesters en collecteurs om hun rekeningen op tijd con-
form het reglement in orde te brengen, aan de officieren om de afdoening te organiseren.
* G: schepenen, die een borgemeesterschap of andere collecte-inning van derden overnemen, behoren hun 
schepenambt neer te leggen, totdat hun rekening zal zijn afgehoord en het slot ervan afgedaan.
R: wij hebben nimmer dergelijke zaken overgenomen; wel is het voorgekomen dat wij op dringend ver-
zoek van een borgemeester hem hebben geholpen in zijn onervarenheid, bijvoorbeeld omdat hij lezen noch 
schrijven kan en dus bij de administratie van ontvangsten problemen heeft; uiteraard zijn ook deze borge-
meesters zelf verantwoordelijk voor hun verantwoording,
* G: wat te veel is genoten aan daggeld, dient te worden terugbetaald.
R: wij hebben nimmer een daggeld van meer dan het toegestane tarief van 30 stuivers genoten voor dienst-
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Het commentaar van de regeerders maakt weinig indruk. De rentmeester zendt 7 no-
vember 1707 zijn rapport naar de Raad. Zijn conclusies stemmen volledig in met de 
klachten: de schepenen hebben binnen een door de Raad te bestemmen tijdstip de eed 
op het reglement af te leggen (op verbeurte van f 5 daags); alle openstaande dorpsreke-
ningen dienen binnen een jaar te worden gesloten, doch die over 1701 tot en met 1705 
binnen drie maanden; als schepenen rekenplichtige functies van anderen overnemen, 
dan dienen zij onverwijld als schepen terug te treden totdat hun rekening volledig zal 
zijn afgedaan; borgemeesters mogen op straffe van verhaal op eigen persoon en goede-
ren in hun rekening geen hoger daggeld voor regeerders opnemen dan het reglement 
toestaat; de nieuw gekozen rekenmeesters behoren zonder angst voor represailles te kun-
nen functioneren en dus gedurende hun benoeming vrijgesteld te zijn van alle gemeen-
tefuncties; de drossaard dient de nieuw verkozen gecommitteerden op vertoon van hun 
schriftelijke aanstelling door de gehuchten onverwijld te beëdigen. De laatste twee op-
merkingen van de schepenen over problemen bij de uitvoering van het reglement wor-
den simpelweg genegeerd.2416 

De Raad stelt 9 november 1707 het rapport van de rentmeester om advies in handen 
van zijn thesaurier-generaal.2417 Die neemt voor zijn reactie de tijd, komt pas na bijna een 

reizen waarbij men ‘s avonds weer thuis is; voor langere reizen (met overnachting) is dat bedrag onvoldoen-
de; voor reizen met een gewichtig karakter is steeds met volle instemming van alle regeerders conform het 
reglement een daggeled van drie gulden toegekend. 
* G: gecommitteerden uit de gehuchten worden tijdens hun benoeming vrijgesteld van alle gemeentebe-
diening.
R: dat soms gecommitteerden tot borgemeester worden aangesteld wordt niet ontkend, maar dan niet om 
de redenen die zij beweren, maar omdat de meest bekwame naburen “met cuijperijen ende monopolien” tot 
gecommitteerde worden gekozen in de hoop dan van andere functies vrijgesteld te zijn; zou dat worden ge-
accepteerd dan blijven voor het borgemeesterambt alleen maar onbekwame en veelal ook arme mensen over; 
het zou beter zijn als gewezen borgemeesters of collecteurs tot twaalfman zouden worden gekozen, omdat 
deze immers voor zeven jaar van rekenplichtige functies zijn vrijgesteld.
* G: de drossaard wordt gelast om de nieuw aangestelde gecommitteerden op vertoon van hun schriftelijke 
autorisatie zonder uitstel te beëdigen.
R: dit is strijdig met artikel 55 van het reglement en de resolutie van 9 juli 1700, dat om bedrog en dwang te 
voorkomen verkiezing van gecommitteerden ten Raadhuize in bijzijn van officier en secretaris voorschrijft.
* Ten slotte brengen regeerders van kun kant een tweetal opmerkingen over de uitvoerbaarheid van het re-
glement in:
- het vierde artikel van het reglement over de vermogenspositie van geërfden bij de benoeming tot collecteur 
is moeilijk uitvoerbaar: vele niet geërfde inwoners en huurders zijn rijker en beter gekwalificeerd en dus be-
ter benoembaar; de voorwaarde van het geërfd zijn zou daarom beter kunnen worden geschrapt,
- ook artikel 24 over een te stellen borg bij vestiging in de vrijheid is kwetsbaar, omdat er jegens eigenaren op 
de verhuur van huizen of goederen aan inkomende personen zonder de vereiste borg geen sanctie is gesteld, 
een sanctie dus die door de officier onverwijld en zonder uitzondering is toe te passen.  
2416  Zijn rapport is niet aangetroffen, zodat zijn overwegingen niet bekend zijn; zijn conclusies zijn ver-
meld in NA, RvSt 163, fo. 2242r-v.
2417  NA, RvSt 163, fo. 2242r-v.
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jaar zelfs niet verder dan een procedureel advies: de rentmeester-generaal en de ontvanger 
der gemene landsmiddelen in het kwartier van Oisterwijk worden opgedragen om par-
tijen met elkaar te verzoenen en hen desnoods daartoe te dwingen. De Raad gaat hier-
mee 20 oktober 1708 akkoord, het dossier verdwijnt definitief van de Haagse bureaus.2418 

Al met al heeft het hele bestuurlijke proces ter plaatse maanden stilgelegen. Als beide 
regionale autoriteiten aan de slag gaan, blijkt de problematiek nog steeds onveranderd 
te bestaan.

Rentmeester en ontvanger geven aan de uitvoering van hun beider opdracht de hoog-
ste spoed. Al op 24 november 1708 beleggen zij ter Leen- en Tolkamer een bijeenkomst 
met beide partijen. Voor de ingezetenen zijn vier gecommitteerden van de gehuchten 
De Vrijthof, De Biest, De Voort en Esbeek en twee geërfden uit De Vrijthof en De Biest 
aanwezig, voor de regeerders vier schepenen, een gezworene en een zetter, vergezeld van 
de secretaris. De uitkomst van deze bijeenkomst wordt in een uitvoerig verslag vastge-
legd.2419

1. drossaard, schepenen en hun opvolgers worden alsnog vrijgesteld van hun eed op het 
reglement;

2. de dorpsrekeningen over 1700 tot en met 1704 en die van de verponding over 1701 en 
1702 dienen binnen drie maanden en de dorpsrekening over 1705 vóór 1 mei 1709 te 
worden afgedaan; verder wordt overeengekomen, dat borgemeesters en verponding-
beurders in plaats van de in het reglement genoemde termijn van één jaar voortaan 
uiterlijk twee jaar na hun expiratie hun rekening ter afdoening moeten aanbieden; de 
desbetreffende bepaling (artikel 13) wordt in deze zin aangepast;

3. regeerders mogen nimmer borgemeesterschappen of collecten van ’s Lands of gemeen-
tepenningen van anderen overnemen;

4. declaraties voor vacatie waarop inmiddels een geldige opdracht tot uitbetaling is ver-
strekt worden zo gelaten; declaraties zonder zo’n opdracht en ook toekomstige decla-
raties kunnen alleen op basis van artikel 42 van het reglement worden ingebracht;

5. de huidige en toekomstige gecommitteerden zijn gedurende hun benoemingsperiode 
van alle gemeentefuncties vrijgesteld;

6. alhoewel de drossaard inmiddels de nieuwe rekenmeesters heeft beëdigd, geldt voor 
de toekomst, dat nieuw aangestelde gecommitteerden op het vertoon van hun door 
de geërfden van ieder gehucht ondertekende autorisatie direct door de kwartierschout 
of de drossaard moeten worden beëdigd. Voor de gecommitteerden komt een kwali-
teitseis: geërfden dienen bij de verkiezing er op te letten dat de meest gematigde, be-

2418  NA, RvSt. 166, fo. 1907v-1908v. Het is aannemelijk, dat de thesaurier-generaal zijn vooronderzoek 
heeft beperkt tot raadpleging van het dossier; van enig contact met betrokken partijen blijkt niets.
2419  BHIC, Collectie Santvoort 3, fo. 293v-296r.
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kwaamste en verstandigste onder hen worden gekozen; bij nalatigheid geldt een boete 
van f 25 te verdelen naar de maatstaf van artikel 58 van het reglement.

Al met al kan gezegd worden, dat rentmeester en ontvanger behendig tussen beide par-
tijen en hun standpunten hebben gelaveerd, waarbij vooral de rentmeester, getuige zijn 
eerdere advies aan de Raad van State, zelfs water in de wijn heeft gedaan. Het akkoord 
wordt bezegeld met de overhandiging van een kopie ervan aan elk van beide partijen.2420  

Opmerkelijk aan het akkoord is dat het niet alleen schikt, maar ook het reglement 
(artikel 13) wijzigt. De bevoegdheid deze wijziging op eigen gezag vast te stellen ontle-
nen rentmeester en ontvanger kennelijk aan hun opdracht de geschillen rechtstreeks af 
te doen. Deze wijziging is echter kennelijk nimmer in de redactie van het reglement zelf 
aangebracht.2421 De feitelijke doorwerking van de wijziging is als te ver buiten het bestek 
van dit onderzoek niet nagegaan. 

Het reglement in de achttiende eeuw: overleven, krimp, handhaving en 
uitbreiding

Overleven: een regeringsreglement (1738)?
In 1732 volgt Guilhelmis Joannis (Willem) de Cort zijn vader als heer van de halve heer-
lijkheid op.2422 Zijn entree leidt vrijwel direct tot een conflict over de attributie van be-
voegdheden tussen de beide halfheren. De aard van dat conflict doet veronderstellen, 
dat hij met het oog op de volledige erkenning door de Raad van Brabant en de Staten 
Generaal van de voor de helft gedeelde macht in Hilvarenbeek in 1658 vooral streeft naar 
een nieuwe bevestiging van de evenredige machtsverdeling. Dit vermoeden wordt ver-

2420  Ter afronding van deze episode wordt volledigheidshalve vermeld, dat het vergelijk op onderdelen 
toch al snel craquelé vertoont. Bij brief van 18 mei 1709 doen twee gecommitteerden, onder referte aan de 
bijeenkomst van 24 november 1708, er bij de Raad en rentmeester-generaal hun beklag over, dat schepe-
nen toch nalatig blijven de nog ongesloten rekeningen af te doen. De rentmeester zou hen alsnog aan het 
akkoord moeten houden. Ook is er nog een latere (ongedateerde) tweede brief van vier gecommitteerden, 
waarin  de rentmeester op nog steeds voortdurende nalatigheid van schepenen in dezen wordt gewezen. 
Waartoe deze brieven hebben geleid is hier niet verder nagegaan. NA, RRGD 42, no. 95 en 96. Tegelijkertijd 
proberen vijf rekenmannen plaatselijke autoriteiten als de particuliere halfheer en de stadhouder te bewegen 
om geen nog aan de vrijheid rekenplichtige personen tot schepen te benoemen of te herbenoemen, zolang 
zij hun rekeningen niet hebben laten vaststellen.  Grootste boosdoener is kennelijk de president-schepen; hij 
wordt in het verzoek met name genoemd. Hun vordering leggen zij vast in een opdracht aan de vorster, die 
8 oktober 1709 op een kopie aantekent het origineel van zijn opdracht aan de heer te hebben overhandigd. 
RATb, 780. Collectie Van Spaendonck te Hilvarenbeek, 1614-1768, 13.
2421  In aansluiting op de hierna nog te bespreken aanvulling op het reglement (1784), wordt het regle-
ment in druk uitgegeven. In artikel 13 van deze versie is nog de oorspronkelijk termijn van een jaar opge-
nomen. 
2422  Ronald Peeters, ‘De Heerlijkheid Hilvarenbeek c.a. en het heerlijkheidsarchief ’, 24, Bijlage 1. 
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sterkt door het feit, dat hij ook refereert aan een eerdere bevestiging daarvan door de Sta-
ten Generaal van 1 april 1682 ten voordele van zijn grootmoeder, Catharina Stevens.2423

Het conflict concentreert zich op de jaarlijkse schepenbenoeming. Sedert 1658/1682 is 
het vaste praktijk dat de particuliere heer het ene jaar de president, drie schepenen en 
drie gezworenen en de kwartierschout namens de Staten Generaal drie schepenen en 
vier gezworenen benoemt.2424 Het jaar daarop wisselen actoren en aantallen.2425 

De stadhouder beroept zich op de praktijk, dat de aanstelling door beide halfheren 
tegelijkertijd en in elkaars aanwezigheid geschiedt en daarna àlle nieuw aangestelde re-
genten door de kwartierschout of diens stadhouder worden beëdigd. De Cort stelt daar-
entegen, dat hem voor zijn aandeel de aanstelling èn de beëdiging van schepenen en 
gezworenen toekomt. Bij de magistraatsvernieuwing eind augustus 1734 botsen beide 
opvattingen.2426

De stadhouder initieert daarop een procedure voor de Staten Generaal. Als deze De 
Cort terechtwijzen, brengt hij het geschil voor de Raad van Brabant.2427 De stadhouder 
protesteert nog wel bij de Staten, maar deze laten de zaak bij die Raad, met dien ver-
stande dat de resolutie van 1 april 1682 door die Raad behoort te worden gerespecteerd. 
Nadat partijen in een comparitie bij de Raad zijn overeengekomen, dat de in 1734 be-
noemde schepenen en gezworenen in deze functie worden gehandhaafd totdat het ge-
schil zal zijn beëindigd, vertraagt echter de verdere afdoening. 

Drie jaar later is er nog weinig voortuitgang. De stadhouder probeert de Staten Gene-
raal dan over te halen om te interveniëren, omdat langere opschorting van nieuwe ma-
gistraatsbenoemingen onwenselijk is. De Staten beperken zich 11 juni 1738 echter tot het 
vragen van advies aan de Raad van Brabant.2428  

2423  De achtergrond van deze erkenning is niet nagegaan. 
2424  Hieronder was de aanstelling van één schepen en één gezworene voor Diessen begrepen.
2425  De jaarlijkse aanstelling van de schepenen en andere functionarissen door beide heren is ook al vlak 
na 1700 als een gevolg van de dan heersende oorlogsomstandigheden (zie hierover Van Asseldonk, De Mei-
erij, 62) een punt van aandacht. De kwartierschout moet dan regelmatig aan de Staten Generaal berich-
ten, dat de particuliere halfheer, die in Brussel woont, zijn autoriteit in dezen niet kan uitoefenen, reden 
waarom de schout de Staten verzoekt om hem daartoe alleen te machtigen. Van deze machtiging is onder 
meer sprake in NA, Fagel Supplement 455, pag. 903, d.d. 25 augustus 1703 en SG 3760, pag. 973, d.d. 10 
augustus 1705.  
2426  De Brouwer, De geschiedenis van Hilvarenbeek, 76 benoemt de aanleiding van deze episode. De dros-
saard heeft de schepenstoel veranderd zonder medeweten van de stadhouder van de kwartierschout. De Sta-
ten Generaal verklaren daarop die verandering nietig. 
2427  RATB, Archief Heerlijkheid Hilvarenbeek 92, met daarin (naast andere stukken) kopie van de re-
soluties van de Staten Generaal van 23 september (met bijbehorend rekest van de stadhouder van de kwar-
tierschout), 2 april 1735, 16 en 17 mei 1735, 19 juli 1735, alsmede kopie van een tweetal rekesten aan de Raad 
van Brabant met bijbehorende appointement van de Raad van respectievelijk 29 juni en 26 juli 1735. Zie 
ook RATb, Dorpsbestuur Hilvarenbeek 24, fo. 68v-70v d.d. 9 mei, fo. 74v-77r d.d. 1 augustus en 80v-81r 
d.d. 27 augustus 1735.
2428  NA 3455, fo. 523v, bijbehorend rekest in SG 7774, op datum van behandeling. RATb, Heerlijkheid 
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De Cort lukt het wel om bij de Staten iets in beweging te zetten. In een uitvoerig re-
kest zet hij allereerst, uiteraard met een stevig beroep op de erkenning van 1658 en de 
bevestiging van 1682 zijn gelijk in deze kwestie uiteen. Voor hem is het een uitgemaakte 
zaak: over de wijze van de magistraatsbenoeming bestaat geen enkele onduidelijkheid, 
maar al dat geprocedeer jaagt iedereen steeds op hoge kosten. Hij stelt daarom voor om 
naar het voorbeeld van het reglement van Oirschot I 1664 ook voor Hilvarenbeek zo’n re-
glement vast te stellen.2429 De Staten verwijzen zijn voorstel 25 september 1738 om advies 
naar hun vaste commissie voor de Meierijse aangelegenheden.2430 De Cort wendt zich 
hierop tot deze commissie, waarbij hij een door hem ontworpen concept-reglement in-
brengt.2431 Hij geeft daarbij met nadruk aan, dat dit concept zich beperkt tot het voor-
liggende meningsverschil en het reglement uit 1700 niet aantast. Uiteraard refereert hij 
opnieuw aan het reglement voor Oirschot en de daarop gevolgde praktijk van de jaar-
lijkse magistraatsbenoeming en voor het principe van zijn rechten en bevoegdheden aan 
het Brusselse vonnis van 1650 en de daarop gevolgde Haagse bevestiging in 1658 en 1682. 
Verder licht hij met een aantal voorbeelden uit de periode 1245 tot en met 1694 toe hoe 
bij eerdere gelegenheden tussen beide halfheren was samengewerkt bij de regeling van 
bestuurlijke aangelegenheden van verschillende aard.2432  

Het rapport van deze commissie komt pas 17 mei 1740 bij de Staten in behandeling.2433 

Hilvarenbeek 92, kopie van het rekest met appointement van de Staten Generaal van 11 juni 1738.
2429  Zie voor het Oirschotse reglement 9.2.18.
2430  NA, SG 3456, fo. 231r-v; 7774 rekest De Cort op datum behandeling. Kopie van deze resolutie in 
RATb, Heerlijkheid Hilvarenbeek 92, In zijn rekest refereert De Cort verschillende malen aan het Oirschot-
se reglement en de daarop bestaande praktijk rond de magistraatsbenoeming, die hij vervolgens ook met 
enkele bijgevoegde documenten onderbouwt. 
2431  RATb, Heerlijkheid Hilvarenbeek 92, concept in twee opeenvolgende ontwerpfases. De tekst van het 
meest uitgewerkte concept is opgenomen in 10.2.11. 
2432  Als zodanig benoemt hij de volgende voorvallen: 1245, een statuut voor de benoeming van de kanun-
niken en het bestuur van het kapittel te Hilvarenbeek; 1309, reglement voor het kapittel en het beheer van 
zijn inkomsten; 1328. opdracht van de halve heerlijkheid aan de bisschop van Luik onder erkenning van de 
hertog van Brabant als andere halfheer; 1331, verkoop van de gemeint door beide halfheren; 1387, regeling 
van verschillende bestuurlijke zaken (onder meer betreffende de breuken); 1649, vaststelling van een regle-
ment voor het kapittel, en ten slotte 1694, nadere voorziening betreffende de secretaris van Hilvarenbeek. 
Daarnaast benoemt hij ook een aantal rechten, die tezamen worden uitgeoefend zoals de inning van de 
grondcijns en de verpachting van de novale tienden, houtschat en warande. Daarnaast heeft hij als halfheer 
ook een aantal zelfstandige rechten als het houden van een particulier leenboek en het aanstellen van een 
stadhouder, leenmannen, griffier, leenvinder en jachtoppasser.  
2433  Tijdens haar jaarlijkse voorjaarsgang in 1739 door de Meierij loopt de Commissie voor de verpach-
ting van de tienden uit de Raad van State ook tegen de (bevroren) bestuurlijke situatie in Hilvarenbeek aan. 
Zij constateert, dat in de schepenbank slechts één gereformeerde schepen zitting heeft, terwijl er ter ver-
vanging van de roomse schepenen in Hilvarenbeek voldoende gereformeerden wonen. Het kost haar enige 
moeite en doorvragen om duidelijk te krijgen (vooral drossaard Coenraadts houdt zich aanvankelijk van 
de domme) dat dit teruggaat op de afspraak bij de Raad van Brabant over het continueren van de zittende 
schepenen. De commissie kan daarom niets meer doen dan de beide betrokken officieren 30 juli 1739 aan te 
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Het levert  ook nog eens weinig op. De Staten komen niet verder dan de vaststelling dat 
er te Hilvarenbeek al sedert 1700 een “Reglement op de Regeeringe” geldt, maar dat dat 
niet in het geding is. De voorliggende kwestie betreft immers alleen de wijze van de be-
noeming van regeerders. Dat reglement wordt dan ook zonder meer gehandhaafd. Wel 
onderkennen de Staten de noodzaak tot een spoedige voorziening in de benoemingen-
kwestie, opdat het bestuur - er geldt nog steeds de bevroren situatie van 1734 - weer snel 
volgens het geijkte jaarrooster kan worden samengesteld. De hoogschout van  ’s-Herto-
genbosch en de kwartierschout van Oisterwijk worden gemachtigd om samen met De 
Cort een reglement “op de forme van de bestellinge der Regeeringe” te ontwerpen en dit 
ter goedkeuring aan de Staten voor te leggen. 

Hoe deze drie (of hun gemachtigden) deze opdracht hebben uitgewerkt is onduide-
lijk.2434  In 1742 is er nog steeds sprake van dat de samenstelling van de schepenbank op 
de situatie van 1734 teruggaat.2435 Wel kan als vaststaand worden aangenomen, dat het 
reglement uit 1700 deze episode ongeschonden overleeft, al was het maar omdat dit zo-
wel de intentie van De Cort als het beslissende standpunt van de Staten Generaal is. En 
zo’n  standpunt van de Staten moet voor de hoogschout en kwartierschout kracht van 
wet hebben gehad. 

Krimp: “Cessat” burgerlijke controle en inspraak (nà 1747?)
In een gedrukte versie van het reglement, die dateert van na september 1784, is in de 
marge bij een vijftal artikelen, óók in drukschrift, de annotatie “Cessat” geplaatst.2436 Bij 

schrijven dat bij de eerstvolgende regeringsverandering artikel 13 van het Reglement op de politieke refor-
matie (de bepaling op grond waarvan in principe gereformeerden dienen te worden benoemd) wordt nage-
komen. NA, RvSt. 1833, Verbaal 1739, fo. 34r-35r.
2434  In de resolutieregisters van de Staten Generaal over de jaren 1743-1747 (NA, SG 3470-3471, 3473-
3474, 3476-3477, 3479, 3481, 3484 en 3487) is geen vermelding van een ingekomen voorstel van dit drietal 
aangetroffen. 
2435  Resolutie van de Staten Generaal van 14 maart 1742. Dit besluit reageert op een klacht van de ge-
zworenen, zetters en ingezetenen van Diessen, dat sedert 1734 een der beide schepenen inmiddels is over-
leden en de andere in verband met zijn leeftijd van 90 jaar alleen maar ontslag verlangt en dus de beide 
plaatsen van Diessen in de schepenbank de facto vacant zijn. De Staten stemmen in met het verzoek om in 
deze vacatures te voorzien en gelasten de kwartierschout en halfheer De Cort hiervoor zorg te dragen. NA, 
SG 3467, fo. 186v-187v. In RATb, Heerlijkheid Hilvarenbeek 92 bevindt zich een concept van een over-
eenkomst tussen beide betrokken officieren om tussentijds, te weten hangende het geschil bij de Raad van 
Brabant en de uitkomst daarvan, de periodieke vernieuwing van de schepenbank ter hand te nemen. Dit 
ongedateerde concept is in ieder geval van nà 17 mei 1740 (een referentie aan een besluit van de Staten van 
die dag, zie hiervoor; deze datum is de jongste daarin vermelde datum). Het kan zijn, dat dit concept in al-
gemene zin reageert op de opdracht van de Staten van 14 maart 1742 betreffende de magistraatsbenoeming 
voor Diessen. 
2436  RATb, DB Hilvarenbeek 171. De datum post quem is de jongste in dit druksel genoemd datum (6 
september 1784, datum van een resolutie van de Raad van State). Dezelfde gedrukte versie ook in: BHIC, 
Plakkaten 1520-1795, 5, nr. 2123.
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de eerste vermelding wordt ook de betekenis ervan toegelicht: “Alle de Articulen alwaar 
Cessat voor staat, zijn bij nadere Resolutie van Hun HO: Mog: vervallen en hebben der-
halven geen plaats meer”.  De datum van die resolutie is niet vermeld.

Deze annotatie staat bij de navolgende artikelen: 1 over de aanstelling van bedebeur-
ders en collecteurs van de verponding, 5 over de aanstelling van borgemeesters, 14 over 
de verkiezing van een of twee gecommitteerden per gehucht, 55 ook over de verkiezing 
van deze gecommitteerden en 57 over de taakstelling van de gecommitteerden.2437 

In het bijzonder trekt de schrapping van de bepalingen over inspraak en controle van-
uit de inwoners de aandacht. Die te verkrijgen waren destijds immers hèt speerpunt van 
de inspanningen vanuit de bevolking voor een reglement. Gezien deze verworvenheid is 
het een redelijke veronderstelling, dat aan het desbetreffende besluit van de Staten Gene-
raal een straffe procedure is voorafgegaan. Wanneer, waarom en hoe zijn onduidelijk.2438 

Volstaan wordt daarom met een benadering van de periode waarin deze schrapping heeft 
plaatsgehad en een verantwoording van hoe het onderzoek dienaangaande heeft plaats-
gehad.:
1. In ieder geval nà 1708: in de heftige controverse over de toepassing van het reglement 

in de jaren 1707-1708 blijkt niets van interventie door de Staten Generaal. De rol van 
de gecommitteerden conform het reglement staat in dat conflict recht overeind. 

2. Tussen 1708 en 1738: op basis van een onderzoek in de (meerjarige) indices op de reso-
luties van de Staten Generaal is geen aanwijzing gevonden, die zelfs maar tendeert in 
de richting van een aanpassing van het reglement.2439 Hetzelfde geldt voor archieven 
van de plaatselijke actoren (dorpsbestuur en heer), alsmede van de middele overheid, 
in het bijzonder de raad en rentmeester-generaal der Domeinen en Leen- en Tolkamer.

3. Tussen 1738 en 1747, ten tijde van de discussie over een eventueel regeringsreglement 
(zie hiervoor), beweert De Cort expressis verbis, dat het zijn intentie is om het vigeren-
de dorpsreglement niet te veranderen. De Staten Generaal delen die opvatting. De nu-
ance die De Cort niettemin aangeeft, namelijk dat het reglement blijft bestaan “voor 
soo verre eenige articulen door Haer Ho: en Ed: Mo: resolutien niet sijn gealtereert” 
is voor tweeërlei uitleg vatbaar, dit te meer omdat hij die eventuele resoluties niet met 
name noemt. Deze referentie kan enerzijds betrekking hebben op een of meer speci-
fieke resoluties tot wijziging van het reglement als zodanig dan wel anderzijds op be-

2437  Zie voor de volledige bepalingen 10.2.11.
2438  In de dorpsresoluties van Hilvarenbeek zijn over dit ‘cessat’ vooralsnog geen aanwijzingen aange-
troffen. 
2439  NA, SG 3702 (over de periode 1700-1719), 3703 (1720-1727) en 3704 (1726-1730), alsmede Fagel sup-
plement 626 (over de periode 1725-1747). Zie over de betekenis en bruikbaarheid van deze indices: Thomas-
sen, Instrumenten van de Macht, 363-386.
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sluiten over de introductie van algemene regelgeving, die bepalingen van het (oudere) 
reglement hebben veranderd. Omdat, behoudens de hierboven beschreven wijziging 
uit 1708, niets van een concrete wijziging van het reglement is gebleken, is het aanne-
melijk dat de referentie van De Cort vooral, zo niet uitsluitend op wijziging van het 
reglement bij gelegenheid van nieuwe generieke regelgeving betrekking heeft. 

4. De periode tussen 1747 en 1784 lijkt derhalve het meest in aanmerking komende tijd-
vak, waarin het “cessat” heeft plaats gehad. Een onderzoek naar dit thema heeft in het 
archief van respectievelijk het dorpsbestuur, de heerlijkheid, de raad en rentmeester-
generaal der Domeinen en de Leen- en Tolkamer echter geen aanwijzingen of concrete 
gegevens opgeleverd. Ook het archief van de Staten Generaal over genoemde periode 
heeft in dat verband geen aanwijzingen opgeleverd.2440 

Al met al blijft tegen de achtergrond van het bovenstaande onduidelijk, wat in het con-
crete geval onder het geannoteerde ‘cessat’ specifiek verstaan dient te worden. Die ondui-
delijkheid betreft ook het antwoord op de vraag of door dat ‘cessat’ alle desbetreffende 
bepalingen bij één besluit dan wel bij verschillende besluiten zijn ingetrokken. Wel is het 
aannemelijk, dat het om een directe en specifieke wijzing van het reglement moet gaan, 
omdat bij algemene besluiten tot de introductie van nieuwe regelgeving nimmer con-
crete bepalingen van dorpsreglementen zijn gewijzigd of volledig ingetrokken.  

Aanpassing?: van daalder naar rijksdaalder (1754) 
Bij reglement vastgestelde vergoedingen kunnen een precair punt worden als de recht-
hebbenden menen, dat door tijdsverloop de daarbij gefixeerde tarieven zijn gaan achter-
lopen op hun werkelijkheid. Voor de schepenen van Hilvarenbeek is dat niet anders. In 
de tweede helft van maart 1754 vragen zij de aandacht van de Raad van State voor het 
feit, dat artikel 42 van het reglement als vergoeding voor een bezending buiten Hilva-
renbeek binnen een dag heen en weer slechts het bedrag van f 1-10-0 toekent. Voor hen 
klemt dit des te meer, omdat de regenten in Hilvarenbeek geen boeren, maar kooplieden 
en renteniers zijn. Het wordt steeds moeilijker om iemand vrijwillig met dergelijke be-
zendingen te belasten, omdat de reiskosten en die van de kleine consumpties onderweg 
en een middagmaal verre dat vacatiegeld overschrijden. Ter vergelijking wijzen zij op de 
gereglementeerde vergoeding daarvoor in andere plaatsen binnen het eigen kwartier, die 
bovendien dichter bij ’s-Hertogenbosch, waar deze bezendingen meestal naar toe gaan, 

2440  Dit onderzoek heeft voor de periode tot 1747 plaats gehad aan de hand van NA, SG 3866 (index op 
de gedrukte resoluties van de Staten-Generaal, 1725-1749) en Supplement Fagel 626 (cumulatieve index op 
de resoluties van de Staten-Generaal, 1725-1747); over de periode 1747-1754 op basis van de resolutieregis-
ter van de Staten Generaal, NA, SG 3484, 3487, 3490, 3493, 3496, 3499, 3502, 3504, 3507, 3509, 3512, 3514, 
3517, 3519, 3522, 3524; over de periode 1755-1784 aan de hand van de door het BHIC ter beschikking gestelde 
index op de resoluties van de Staten Generaal betreffende het gebied van de Meierij van ’s-Hertogenbosch. 
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liggen dan Hilvarenbeek.2441 Het verzoek is dan ook een zodanige wijziging van artikel 
42, dat voortaan en bij voorkeur vanaf 1 januari 1754 als vacatiegeld een rijksdaalder mag 
worden vergoed dan wel de reiskosten en die van het middagmaal apart mogen worden 
gedeclareerd.2442

26 Maart zendt de Raad dit voorstel om advies naar de Leen- en Tolkamer en haar ad-
viesvan 4 mei 1754 vervolgens 6 mei om intern commentaar naar de thesaurier-generaal.2443 

De Kamer wijst er in haar advies allereerst op, dat de regering in Hilvarenbeek, anders 
dan in veel andere plaatsen in de Meierij, niet uit boeren maar uit kooplieden en ren-
teniers bestaat. Boeren kunnen, zo vindt de Kamer, met minder vacatiekosten volstaan, 
omdat zij zich “met geringer kost” kunnen “generen” en bovendien dikwijls dienstreizen 
buiten het dorp  te voet afleggen, waar anderen een koets of paard gebruiken en ’s mid-
dags “yetwes beter moet eten”. Ook geeft de Kamer toe, dat de vergoeding voor reizen 
buiten het dorp elders, zelfs voor boeren, hoger zijn gesteld. Daarentegen vreest zij, dat 
bij verhoging van het tarief het risico bestaat, dat regeerders hun reisduur onnodig gaan 
verlengen om maar een hogere vergoeding te kunnen opstrijken. Haar advies is dan ook 
om die vergoeding te differentiëren: voor dienstreizen buiten het dorp, waarvan men, 
gerekend vanaf de markt in Hilvarenbeek,  binnen twee uur terug kan zijn, blijft het al 
bestaande tarief gelden, terwijl voor reizen van langer duur een nieuwe tarief wordt vast-
gesteld van f 2-10-0.2444 

Ondanks dit advies wijst de Raad, daarbij ongetwijfeld het commentaar van de the-
saurier-generaal op dat advies volgend, 28 mei 1754 het verzoek af met als reden, dat 
daarbij is nagelaten om aan te geven wat destijds de achterliggende redenen voor het ta-
rief in artikel 42 zijn geweest.2445 

Uitbreiding: exploitatie van de gemeint (1784)
De laatste ontwikkeling omtrent de inhoud van het reglement komt niet voort uit Hil-
varenbeek zelf, maar uit het naastgelegen en in heerlijkheid en dingbank met Hilvaren-
beek verbonden Diessen. Het probleem dat speelt is wel een gedeeld probleem, namelijk 
de illegale exploitatie van de gemeenschappelijke gemeint, maar het is alleen vanuit Di-
essen dat hierover aan de bel wordt getrokken. 

De Hilvarenbeekse regering stelt zich in de Diessense interventie nogal lijdelijk op. 

2441  Concreet noemen zij: Oisterwijk 1721/51, dagvergoeding f 2-10-0; Tilburg 1732/69, dagvergoeding 
voor een retour naar ’s-Hertogenbosch of Breda f 3-1-0 en naar een plaats op het platteland f 2-16-0; Dru-
nen 1679 (zonder artikelverwijzing) f 2-0-0 met de aantekening, dat deze plaats niet met Hilvarenbeek kan 
worden vergeleken.
2442  Kopie van het rekest met de apostilles en eindbeslissing van de Raad van State in: BHIC, LTK 62 en 
Collectie Santvoort 9, ongefolieerd, op datum 24 mei 1754 ingeschreven.
2443  NA, RvSt 289, fo. 468r.
2444  BHIC, LTK 93, d.d. 4 mei 1754.
2445  NA, RvSt 289, fo. 554v.
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Omdat zij intervenieert noch protesteert,  lijkt zij zelfs, ook door zonder protest de eind-
beslissing in het eigen notulenregister te registreren, met deze ontwikkeling volledig in 
te stemmen. Of er sprake is van anderhalve eeuw bestuurlijke evolutie waarbij de bestu-
ren van Hilvarenbeek en Diessen enger met elkaar verbonden zijn geraakt, is niet onder-
zocht, maar lijkt twijfelachtig. De tegenstelling met 1661 is echter scherp. Toen werd een 
strikte scheiding tussen de vrijheid Hilvarenbeek (met reglement) en Diessen (zonder 
reglement) geconstateerd.2446 Anderhalve eeuw later laat de vrijheid lijdzaam toe, dat het 
buurdorp Diessen zich niet alleen uit beider, maar vooral ook uit eigen belang met de 
inhoud van haar reglement bemoeit. Of die lijdzaamheid wellicht teruggaat op een tus-
sen beide stilgehouden afspraak, dat Diessen bereid is voor Hilvarenbeek de hete kolen 
uit het vuur te halen, zou kunnen worden vermoed.2447 Voor de rentmeester-generaal der 
Domeinen en de Raad van State is dit trouwens geen aandachtspunt.

Rond 1780 ontstaan problemen bij de exploitatie van de gemeint. Verschillende  in-
woners houden zich niet aan de bestaande beheersvoorschriften, maar kunnen daarvoor 
niet met succes worden vervolgd en beboet. 2448 De Diessense regeerders vatten dit in een 
rekest aan de Raad van State als volgt samen.

Het gebruik van de gemeint bestaat, naar gelang de kwaliteit van de grond, uit het 
weiden van vee en het steken van gras, hei en turf op daartoe door het bevoegde gezag 
aangewezen plekken.2449 Voor het onderdeel De Rijt is evenwel het steken van gras, hei 
en turf strikt verboden, omdat dat uitsluitend gereserveerd is voor het weiden van vee. 
Er zijn echter inwoners, die naar willekeur op het beste grasland en andere verboden 
plaatsen turf steken en zo de grond ongeschikt voor beweiding maken. Men vreest zelfs 
uiteindelijk de teloorgang van de gemeint als weidegrond. 

Aangifte bij de raad en rentmeester-generaal leidt echter tot niets.2450 Boetes worden 

2446  Die controverse betreft de kwestie over de bekostiging van de maaltijd bij het jaargeding van de ding-
bank, zie hiervoor.
2447  De achtergrond van zo’n afspraak zou dan kunnen zijn, dat het Hilvarenbeekse bestuur het zou schu-
wen om 
met eigen, soms invloedrijke inwoners (met name geldt dit een conflict met ene Bouwens, die voor eigen 
gebruik zijn arbeiders illegaal ‘rossen’ heeft laten steken). de confrontatie over het illegale gebruik van de ge-
meint aan te gaan. Een andere verklaring zou kunnen zijn, dat het bestuur van Diessen het voortouw neemt, 
omdat vanuit deze gemeenschap het aantal overtredingen kennelijk de overhand heeft en dus de meeste 
schade wordt veroorzaakt. (zie hierover hierna). 
2448  Voor een algemeen overzicht over de gemeint en de ontwikkelingen in de  achttiende eeuw: Van Gils, 
‘De gemeijnt en het bouwland te Hilvarenbeek in de 18e eeuw’. 97-116.
2449  Dat bevoegde gezag bestaat, aldus het rekest, uit door de regering aangestelde gezworenen, die daar-
toe overleggen met het plaatselijke bestuur. De gezworenen worden blijkens hetzelfde rekest bijgestaan door 
een door de raad en rentmeester-generaal der Domeinen aan te stellen vorster.
2450  Uit het archief van de raad en rentmeester-generaal der Domeinen te ’s-Hertogenbosch blijkt, dat 
er in de jaren 1779-1784 sprake is van verschillende voorvallen met betrekking tot illegale activiteiten op de 
gemeint door inwoners van Hilvarenbeek en vooral Diessen, waarbij deze rentmeester betrokken is. Zon-
der nadere analyse zijn dit betreffende Hilvarenbeek: BHIC, RRGD 42, fo. 156r, d.d. 7 oktober 1780 en fo. 
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niet betaald en stuiten ook het misbruik niet. De rentmeester verdedigt, dat het geen zin 
heeft arme turfstekers boetes op te leggen en dat bovendien het reglement op het dorps-
huishouden van 1700 in de artikelen 50 en 58 hem voor de vervolging van illegale turf-
steking onvoldoende sanctiemogelijkheden biedt.2451 Als duidelijk is, dat bij hem weinig 
is te halen, keren de Diessense bestuurders zich tot de Raad van State met het verzoek 
tot een zodanige opwaardering van beide artikelen, dat ook de strafbaarstelling van il-
legale turfsteking daaronder onmiskenbaar wordt begrepen, alsmede de rentmeester en 
de drossaarrd op te dragen daadwerkelijk tegen de overtreders op te treden. In dit ver-
zoek wordt trouwens het andere argument van de rentmeester (de zinledigheid van het 
beboeten van arme turfstekers) in het geheel niet benoemd. 

Dit verzoek komt 26 mei 1784 bij de Raad in behandeling, die het dan om reactie 
doorzendt naar de raad en rentmeester-generaal. Nadat diens advies2452 door een positief 
commentaar van de thesaurier-generaal is voorzien, besluit de Raad 6 september 1784  
bij wijze van interpretatie van en aanvulling op het reglement, dat de in artikel 50 be-
dreigde boete ook voor illegale turfsteking geldt, terwijl deze boete door zowel de raad 
en rentmeester als de drossaard kan worden opgelegd.2453 Voorts legt hij vast, dat deze 
aanvulling na ontvangst ter plaatse terstond en daarna jaarlijks tegelijkertijd met het 
reglement dient te worden gepubliceerd en daarvan verslag aan de raad en rentmees-
ter moet worden gedaan.2454 Deze nieuwe bevoegdheid zet de drossaard direct aan het 
werk.2455

93v, d.d. 9 oktober 1780 (beide conflict met ene Bouwens), en betreffende Diessen BHIC, RRGD 44, fo. 
64v-65v, d.d. 6 augustus 1779, fo. 103v, d.d. 25 augustus 1781, fo. 104r, d.d. 26 augustus 1781, fo. 109r, d.d. 8 
september 1781 en fo. 119v, d.d. 9 augustus 1782, alsmede 45, fo. 30v, d.d. 17 december 1783, fo. 39r, d.d. 17 
april 1784 en fo. 39v, d.d. 27 april 1784. 
2451  Artikel 50 behelst een algemene bepaling ten aanzien van het toezicht op de gemeint en een boete 
van f 10 per overtreding; artikel 58 kent een algemene boetebepaling bij overtreding van het reglement. Meer 
specifiek meent hij dat deze bepalingen niet direct op illegale turfstekers van toepassing zijn. In het alge-
meen kan gezegd worden, dat er inderdaad enige vaagheid in de formulering van in het bijzonder artikel 50 
steekt, maar dat dit met een krachtige uitleg wellicht niet onoverkomelijk zou behoeven te zijn. Het is ove-
rigens niet bekend, of de rentmeester het waarom van zijn opvatting in dezen  nog nader heeft onderbouwd. 
2452  In het ‘Berigtenboek’ van de raad en rentmeester-generaal, zoals opgenomen in diens archief, ont-
breekt de periode juli 1765 tot en met oktober 1785. Vergelijk BHIC, RRGD 37 en 38.
2453  Tien jaar later ontwerpen de regeerders een nieuw, eigen reglement op het beheer van de gemeint. 
Het ontwerp daarvan wordt door de Raad van State om advies aan de raad en rentmeester-generaal voorge-
legd. In zijn advies van 3 augustus 1796 geeft hij expliciet aan tegen de daarin opgenomen boetes geen be-
zwaar te hebben, omdat hij veronderstelt, dat deze op de “plaatselijke kundigheden” zijn gebaseerd en het 
belang van de ingezetenen dienen. Hij verwijst in die context niet naar de aanvulling uit 1784 van het Hil-
varenbeekse reglement. BHIC, RRGD 39, fo. 204v-205r.
2454  Deze aanvulling in RATb, DB Hilvarenbeek 28, fo. 53r e.v., alsmede in 171 (gedrukte versie van het 
reglement van 1700 met aanvulling van 1784). Deze gedrukte versie ook in: BHIC, Plakkaten 1520-1795, 5, 
nr. 2123. Zie ook 10.2.11.
2455  In de maanden april tot en juni 1785 is op verboden plaatsen in de gemeint turf gestoken door een 
persoon in dienstbetrekking en een nog bij zijn weduwe-moeder inwonende zoon. De drossaard heeft de 
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19.2.12 Hoogeloon, 1663         

Korte karakteristiek 
Hoogeloon is een statendorp, dat tezamen met Hapert en Casteren een dingbank van 
zeven schepenen vormt. Drie van die schepenen  komen uit Hoogeloon. Het maakt deel 
uit van het kwartier van Kempenland.2456 In 1657 telt het dorp 90 huizen.2457  

Ingezetenen versus de regering
Inwoners van Hoogeloon nemen begin 1663 het initiatief voor een reglement ter voor-
koming van onnodige kosten in het dorpsbestuur, kortom, een tegen het doen en laten 
van het eigen bestuur gerichte actie. De aard van hun specifieke klachten is ongewis.2458  
Ook is onduidelijk of dit initiatief als panacee al in een vroeg stadium in de controverse 
dan wel in een latere fase als ultimum remedium is getroffen. 

24 Januari 1663 komt hun verzoek met een concept voor dat reglement bij de Raad van 
State in behandeling. Dat geschiedt gelijktijdig met een  verzoek van de borgemeesters 
van Bergeijk over ook de vaststelling van zo’n reglement .2459 

De Raad wint eerst het advies van de raad en rentmeester generaal in. Die stelt het con-
cept bij. Zijn advies dateert van 8 februari 1663.2460 Dienovereenkomstig stelt de Raad 
van State 19 februari 1663 de aldus aangepaste versie als definitief reglement vast.2461 
Daarbij bepaalt hij nadrukkelijk een boete van f 50 bij overtreding en schrijft hij regis-
tratie ter Leen- en Tolkamer voor.2462

boete proberen te verhalen op de meester voor zijn knecht en de moeder voor haar zoon. Tevergeefs, omdat 
het reglement over deze wijze van verhaal zwijgt. Hij vraagt dan ook de Raad van State alsnog hierin te voor-
zien. Over deze kwestie brengt de raad en rentmeester 30 december 1785 een uitgebreid positief advies uit 
onder de algemene noemer, dat meesters en ouders in alles aansprakelijk zijn voor hun knechten respectieve-
lijk kinderen, zeker als zij uit hun gedrag voordeel trekken, hetgeen buiten twijfel staat. Bovendien gaat het 
niet aan om meesters en ouders langs deze weg een straffeloze vluchtweg te gunnen. Hij verwijst daarbij naar 
de Ordonnantie op de jacht (1656), waarin die aansprakelijkheid zo is geregeld. BHIC, RRGD 38, fo. 9r-11r.  
2456  Tegenwoordige Staat (1740), 12, 86; Vriens, ‘Lijst van plaatsen met institutionele gegevens’, 369.
2457  Van Nuenen, Van der Aalst e.a., Drie dorpen een Gemeente, 97; ‘Accurate staat van de gantsche Meije-
rije’, 500.
2458  Over deze episode is in RHCe, 10265 GB Hoogeloon geen informatie aangetroffen; ook de archie-
ven van de raad en rentmeester generaal respectievelijk van de Leen en Tolkamer, alsmede van de Raad van 
State bieden hierover geen informatie (meer).
2459  NA, RvSt 84 I, fo. 43. Zie over die gelijktijdigheid met Bergeijk 9.2.2.
2460  Zie over de datum van het advies van de raad en rentmeester generaal: 9.2.2. 
2461  NA, RvSt 84 I, fo. 90.
2462  Het reglement en vaststellingsbesluit zijn opgenomen in GPB 2, 3135-3142; een handgeschreven kopie 
op basis van deze publicatie in SAdB, OSA 9192.
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Die bijstellingen van de rentmeester bevatten overigens een tweetal bepalingen van alge-
mene, met een dus de grenzen en belangen van Hoogeloon overschrijdende strekking.

1° - De vaststelling van een reglement prejudicieert niet aan de soevereiniteit, hoge ju-
risdictie of ander gezag over de onder de Staten Generaal ressorterende dorpen en vrij-
heden; voorts behoudt de Raad van State zich de bevoegdheid voor om het reglement te 
allen tijde aan te vullen en uit te leggen, alsmede ook om nieuwe en aanvullende regle-
menten te maken als de dienst van het Land en het dorp daartoe noopt. Beide aspecten 
worden samen opgenomen als slotbepaling, artikel 38.

2° - Voor uitzending naar kwartiervergaderingen of anderszins mogen geen paapse ge-
wezen schouten of secretarissen worden aangewezen. Deze aanvulling wordt opgeno-
men in artikel 29.

Eerste uitvoering
De beide leden van het dorpsbestuur vangen, zoals beoogd in het reglement, hun werk-
zaamheden eendrachtig aan. In ieder geval ontwikkelen zich dan kennelijk nog geen 
controverses die naar de woorden van artikel 38 een nadere voorziening van de Raad van 
State zouden vergen. Zo wordt het afhoren en sluiten van de nog openstaande dorpsre-
keningen ter hand genomen. Artikel 32 bevat daartoe een dwingend voorschrift met een 
eveneens dwingende termijn van zes weken na goedkeuring van het reglement. Daar-
bij stuiten zij echter op nalatigheid van een aantal gewezen borgemeesters om het batig 
saldo van hun rekening af te dragen om daarmede de wettelijke lasten van het dorp te 
voldoen. Bestuurders gaan ervan uit, dat zo’n overdracht eigenlijk voor zichzelf spreekt, 
omdat dit als vanzelf  uit de desbetreffende bepaling volgt. Effectieve maatregelen kun-
nen echter niet worden getroffen, omdat dit niet expliciet in het reglement is voorzien. 
De impasse die daardoor ontstaat brengt het bestuur ertoe, de Raad van State te verzoe-
ken ín artikel 32 een grondslag voor zo’n verplichte afdracht op te nemen. 

Na intern onderzoek erkent de Raad de opportuniteit ervan door op 2 januari 1664 tot 
de verzochte aanvulling te besluiten: gewezen borgemeesters dienen een batig saldo op 
straffe van een boete van f 50 bij nalatigheid binnen zes weken te voldoen. .2463 

De aanvankelijke eendracht maakt echter plaats voor tweespalt. Mikpunt wordt de zit-
tende president-schepen met zijn “aenhangh”. Zij zouden proberen, het  reglement te 
ondergraven en daarvoor steun bij de Raad willen zoeken. Oud-president-schepen Jo-
han Spoormans en oud-borgemeester Peter van Hooff doen hierover op voorhand hun 
beklag bij die Raad.2464 Of zij dit doen op persoonlijke titel of als woordvoerder van meer 

2463  NA, RvSt 85 I, fo. 3; ook gepubliceerd in GPB 2, 3141-3142. 
2464  In de aanhef van de in het GPB gepubliceerde versie van de door de Raad van State genomen reso-
lutie wordt de familienaam van Van Hooff als “Van Haeff ” vermeld. In de resolutie wordt niet vermeld of 
zij (mede) namens anderen spreken. 

PS_LL_def.indd   1088 19-11-20   13:06



1089

personen, is niet duidelijk, alhoewel het eerste waarschijnlijk het meeste voor de hand 
ligt. Hun verzoek aan de Raad is in algemene termen gesteld, namelijk alles afwijzen wat 
de president c.s. aan de Raad  zou voorleggen en hem alleen opdragen zich naar het re-
glement te gedragen. 

De ernst van de klacht is voor de Raad voldoende reden om 20 februari 1664 na intern 
onderzoek vast te stellen dat alle inwoners, niemand uitgezonderd - de Raad neemt dus 
een breed strategisch besluit - zich aan het reglement hebben te houden.2465

Deze vermaning van de Raad weerhoudt de schepenen er niet van om, tezamen 
met de secretaris en  herbergiers François Sibben en Adriaen Leppkens zich toch nog 
tot de Raad te wenden. Hun reden is niet zozeer diens zojuist bedoelde besluit, maar 
de omstandigheid, dat zij door de raad en rentmeester- generaal der domeinen zijn 
beboet, omdat zij tegen het reglement zouden hebben gehandeld. Niets is echter, zo 
stellen zij, minder waar. De tijd is echter nog te kort geweest om dit goed te kunnen 
onderbouwen. Zij vragen daarom de Raad om bij provisie de tenuitvoerlegging van 
die boete op te schorten, totdat zij het ongelijk van de rentmeester hebben kunnen 
aantonen. 

Dit rekest wordt 4 maart 1664 door de Raad doorgeleid naar zijn commissie voor de 
verpachting van de tienden. Ook het formeel reeds 20 februari door hem afgedane rekest 
van een tweetal oud-regeerders voegt hij daarbij. Zijn opdracht aan de commissie is om 
partijen te horen en vervolgens naar bevind van zaken te beslissen. Voor de tussentijd 
wordt de gewraakte tenuitvoerlegging van de opgelegde boete opgeschort.2466 

Het onderzoek van de commissie leidt tot de vaststelling, dat inderdaad het reglement 
is overtreden, in het bijzonder op het punt van verboden verteringen.2467 Zij bevestigt 
kortom de juistheid van de door de rentmeester ingezette vervolging. Wel vindt zij het 
volstaan, dat de boete van f 50 door de overtreders tezamen en niet afzonderlijk wordt 
betaald. Ook compenseert de commissie de door partijen gemaakte kosten en maant 
voor de toekomst tot stipte naleving van het reglement.2468 

Slotakkoord
Na deze perikelen, die leiden tot aanpassing van het reglement, is het vanuit Hoogeloon 
dienaangaande vooralsnog stil. Vier jaar later wordt de Raad van State echter andermaal 
tot bemoeienis geroepen. 

Het volle dorpsbestuur, te weten de schepenen, raadsmannen, borgemeesters en arm-
meesters, vraagt de Raad begin 1669 om verandering van het reglement. Over welke spe-

2465  NA, RvSt 85 I, fo. 116v-117r; ook publiceerd in GPB, 2, 3142.
2466  NA, RvSt 85 I, fo. 142v.
2467  Gezien de betrokkenheid van een tweetal herbergiers gaat de kwestie in ieder geval om in het regle-
ment verboden verteringen in hun herberg ten laste van de dorpsfinanciën.
2468  NA, RvSt. 1820, Verbaal 1664, fo. 10v.
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cifieke punten is niet bekend. De Raad legt dit verzoek om advies voor aan de raad en 
rentmeester-generaal, die dat 26 mei 1669 uitbrengt. 

In de veronderstelling dat de Raad dat advies van de rentmeester onverkort heeft over-
genomen (de tekst van zijn besluit geeft geen reden anders te veronderstellen), is dat ad-
vies het verzoek van het dorpsbestuur nogal onwelgezind. De Raad beperkt zich twee 
dagen later tot de aanmaning, dat iedereen, dus niet alleen de regeerders, zich stipt naar 
het reglement hebben te voegen. Op één punt wordt niettemin een concreet besluit ge-
troffen. Dat betreft de jaarlijkse vergoeding van schepenen en raadsmannen. Artikel 35 
waarborgt beiden daartoe f 5 per persoon. De Raad besluit tot een vermindering van die 
beloning tot f 2-7. De vraag, of de regeerders zich met hun actie uiteindelijk zelf in de 
vingers hebben gesneden, kan echter niet meer worden beantwoord.2469

Voor een aantal ingezetenen is dit evenwel niet genoeg. Zij verlangen meer verandering 
van het reglement. Daartoe dienen zij bij de Raad van State een verzoek in, dat deze 
24 mei 1669 in behandeling neemt. Ook van dit verzoek zijn de afzonderlijke punten 
niet bekend. Uit de herkomst kan evenwel worden afgeleid, dat het de ingezetenen zeer 
waarschijnlijk om (verdere) beknotting van nog bestaande bestuurlijke vrijheden van de 
regeerders te doen zal zijn geweest. 

De Raad draagt hierop zijn commissie naar de verpachting van de tienden op de kwes-
tie te onderzoeken. Die vindt echter, na de stukken bestudeerd en zich over het verzoek 
nader geïnformeerd te hebben, kort en goed, dat volstaan kan worden met het reeds 8 
mei daarvoor door de Raad getroffen besluit en dat het verzoek van de ingezetenen dus 
zonder meer behoort te worden afgewezen. Het rapport van deze commissie met dit 
daarin opgenomen advies van deze commissie wordt 2 augustus 1669 aan de Raad ter af-
doening voorgelegd. De Raad stemt stilzwijgend in met dit advies.2470 

Een latere wijziging en non-usus
Santvoort refereert in het tweede deel van zijn Manuaal (1741) onder “Hoogloon” aan een 
drietal bepalingen van het reglement van 1663.2471 Hieruit mag worden afgeleid, dat dat 
reglement dan nog steeds van kracht is. Toch lijkt het reglement de tijd niet ongeschon-
den te hebben doorstaan.

Medio september 1783 doet de Raad en rentmeester-generaal der domeinen zijn beklag 
bij de Raad van State over het feit, dat een aantal inwoners van Hoogeloon illegaal turf 
steken en dat de pachter van de houtschatten en de onderrentmeesterschappen het daar-

2469  NA, RvSt 90I, fo. 162v, 8 mei 1669.
2470  NA, RvSt 1820, Verbaal 1669, fo. 35v-36r; RvSt 90, fo. 52v. Deze ‘stilzwijgendheid’ wordt aangeno-
men, omdat daarover, anders dan over andere aangelegenheden, geen expliciete resolutie is opgenomen. 
2471  Santvoort, Manuaal 2, 143-144. De bepalingen in kwestie zijn de artikelen 25, 33 en 35.
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bij laat afweten, sterker nog dat steken legitimeert. Hij aarzelt echter om hem overeen-
komstig het reglement van 1663 te beboeten, waartoe hij een drietal redenen aanvoert. 
Het centrale thema daarbij is, dat er zijns inziens op het punt van de beboeting een 
rechtsvacuüm bestaat. Artikel 17 van Hoogeloon 1663, dat hij als grondslag had willen 
gebruiken,  gebiedt de gezworenen en andere functionarissen als de onderrentmeesters 
niemand, ook niet oogluikend, toe te staan om ongeoorloofd turf te steken. Naar hem 
echter is medegedeeld, zou die bepaling echter zijn vervallen toen in 1680 de gezamen-
lijke ingezetenen van Hoogeloon, Hapert en Casteren het keurboek hebben vernieuwd. 
Daar komt nog bij, dat de in Hoogeloon 1662/37 voorgeschreven jaarlijkse publicatie van 
dat reglement al lang niet meer heeft plaatsgehad, terwijl hem ook ter ore is gekomen, 
dat het reglement als zodanig eigenlijk in onbruik is geraakt. Als laatste brengt hij in, 
dat het keurboek van 1680 door de betrokken belanghebbenden in 1780 is vernieuwd 
en om vaststelling aan de Raad van State is voorgelegd, waar het nog steeds in behande-
ling is.2472

Het eerste deel van de argumentatie van de rentmeester overspant de periode van een 
eeuw. Ook  heeft hij alles slechts van ‘horen zeggen’. Het lijkt er daarom op, dat het hem 
meer om beduchtheid te handelen dan om concrete feiten gaat. Een enkel vervallen van 
een bepaling van het door de Raad van State vastgestelde Hoogeloon 1663 door het ver-
nieuwen door de gezamenlijke inwoners van Hoogeloon, Hapert en Casteren van het 
keurboek is op zijn minst twijfelachtig, zeker in het licht van de voor het eerst aan dat re-
glement expliciet toegevoegde bepaling, dat alleen de Haagse overheid tot wijziging van 
reglementen bevoegd is.2473 Het argument van de non-usus snijdt mogelijk meer hout, 
maar de rentmeester heeft dit niet zelf actief onderzocht. Diens beduchtheid om te han-
delen spreekt trouwens ook  uit zijn voorstel aan de Raad van State om de beboeting van 
de overtreders op te dragen aan de advocaat-fiscaal bij de Raad van Brabant. 

Deze overwegingen spelen, zo blijkt uit zijn besluit van 11 november 1783, bij de Raad 
van State echter geen rol van enige betekenis. Ook wijst hij het voorstel van de rentmees-
ter om de beboeting bij de advocaat-fiscaal onder te brengen van de hand , omdat hij die 
rentmeester voldoende in staat acht om zo’n procedure zelf te voeren. Wel stelt hij per 
direct alsnog het nieuwe keurboek vast.2474

2472  Deze missive van de Raad en rentmeester-generaal dateert van 11 september 1783. In het “Berigten-
boek”, het register van uitgegane berichten en adviezen van de Raad van State, ontbreekt de periode juli 1765 
tot begin november 1785. De samenvatting van diens argumentatie is gebaseerd op een in NA, RvSt 349, fo. 
991r-994r d.d. 11 november 1783 opgenomen weergave ervan.
2473  Zie hierover 4.11.4.
2474  NA, RvSt 349, fo. 806r-807r d.d. 12 september 1783, fo. 930v-931v d.d. 27 oktober, fo. 991r-994r d.d. 
11 november 1783. Het keurboek zelf wordt door de regenten van Hoogeloon, Hapert en Casteren 26 sep-
tember 1780 ter goedkeuring aan de Raad van State voorgelegd, die daarop het advies van de Lee- en Tol-
kamer verzoekt. De Kamer levert 23 maart 1782 zijn advies bij de Raad in de vorm van een “geamplieerd 
keurboek” in, dat door die Raad, na daarover 25 maart 1782 eerst het advies van de Thesauriegeneraal te 

PS_LL_def.indd   1091 19-11-20   13:06



1092

9.2.13 Loon op Zand, 1655,	1685 en 1686    

Korte karakteristiek
Loon op Zand, ook Venloon geheten, is een heerlijkheid met hoge, middelbare en lage 
justitie. Het dorp bestaat uit  drie kernen, de buurtschappen Straatkwartier (Loon op 
Zand) en Vaartkwartier (Kaatsheuvel), alsmede Moer.2475 In 1657 telt het dorp 222 hui-
zen; in 1695 worden 1796 inwoners in het hoofdgeld aangeslagen.2476  

Reglement 1655
12 April 1655 legt plaatselijk heer Thomas van Immersele op het kasteel van Loon op 
Zand de laatste hand aan een wettelijke voorziening ter correctie en aanscherping van 
verschillende bestuurlijke aangelegenheden in zijn heerlijkheid en stelt dit vervolgens als 
“Reglement voor de regeerders van den dorpe van Venloon opt Sant” vast. Dit reglement 
is zijn antwoord op groeiende onvrede bij de ingezetenen over de verkwisting die regeer-
ders zich ten koste van dorp en bevolking permitteren.  

Liederlijkheid van de drossaard …
In augustus 1654 proberen schepenen, borgemeesters en belangrijkste naburen nog sa-
men het tij te keren. Er worden al enkele jaren vele onnodige kosten gemaakt, waarbij 
het jaar 1653 de kroon spant. De  schuldige is, zo stellen zij vast, vooral de drossaard. Hij 
heeft in strijd met alle bestaande afspraken de dorpsrekening aanzienlijk belast met al-
lerlei kosten, ten dele ook van privé aard, niet alleen voor  zichzelf, maar ook voor zijn 
personeel, paarden en voerlui. Ook de kosten van de door hem uitgevoerde schouw zijn 
enorm toegenomen. Verder verricht hij betalingen op het conto van de gemeente zon-
der daartoe gemachtigd te zijn. 

Er volgt overleg met de heer, die 31 maart 1654 een indirecte maatregel neemt. In plaats 

hebben ingewonnen,   11 november 1783 onverkort wordt vastgesteld. NA, RvSt 346, fo. 315r-v d.d. 25 maart 
1782. De tekst van het keurboek in NA, RvSt 1565, nr. 65.  
2475  Aldus de Inleiding op RATb, 982. Inventaris van het heerlijkheidsarchief van Loon op Zand 1669-
1953(1990). Aldaar worden ook nog enkele kleinere kernen onderscheiden, zoals de Duikse Hoef, de Hooge 
Zandschel, het Kraanven, de Lage Zandschel, Het Land van Kleef en het Loons Hoekje. In een rekest van 
begin juni 1681 van de schepenen aan de Staten Generaal duiden zij de samenstelling en omvang van Loon 
op Zand als “van extra ordinaire groote en extensie (…), bestaande in twee quartieren, namentlijck het 
Straats en Vaarts Quartier, wel een en een half uur van elkanderen afgelegen en onder welke zig nog bevin-
de seventien gehugten, meede verre van den anderen geëloingueerd”. Vriens, ‘Lijst van plaatsen met insti-
tutionele gegevens’, 398, benoemt ook, net zoals de hierna te bespreken reglementen (1655/8, 1685/8 en 9. en 
1686/8 en 9), alleen de buurtschappen Vaart- en Straatkwartier. Het laatste wordt ook aangeduid als “aen de 
kercke”. Zie ook: Tegenwoordige Staat (1740), 71.
2476  ‘Accurate staat van de gantsche Meijerije’, 493-494; in het aantal inwoners zijn de onvermogenden 
niet inbegrepen,  Van Xanten en Van der Woude, ‘Het hoofdgeld en de bevolking van de Meierij van ’s-
Hertogenbosch omstreeks 1700’, 22 en 76 en 493.
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van de drossaard rechtstreeks op zijn gedrag aan te spreken, gelast hij de borgemeesters 
de plaatselijke herbergiers aan te zeggen, dat zij kosten van particuliere aard van de dros-
saard en anderen niet meer ten laste van het dorp mogen brengen. Hen wordt overigens 
niet verboden particuliere opdrachten te accepteren, maar dat moeten zij zelf maar naar 
eigen bevind van zaken beoordelen en de daaraan verbonden kosten direct bij de dros-
saard zelf declareren. In de uitvoering van dit bevel schieten schepenen en een aantal in-
gezetenen borgemeesters te hulp door het bevel van de heer 24 augustus 1654 te vertalen 
naar een opdracht aan de plaatselijke vorsters om dit bevel, tezamen met de borgemees-
ters, aan de herbergiers formeel aan te zeggen.2477

… en van regeerders
De eensgezindheid tussen regeerders en ingezetenen houdt echter niet lang stand. Er 
heeft in enkele maanden tijd een omslag plaats, waarbij de onvrede zich van de dros-
saard en zijn kliek naar de totaliteit van het bestuur verplaatst. De inwoners klagen bij 
de heer over buitensporige uitgaven en overdadige verteringen van de regeerders. Hun 
onkosten staan volgens hen niet in verhouding tot de “sobere gesteltenisse” van het dorp. 
Deze klachten van zijn “ondersaeten” vinden zo’n gehoor bij Van Immersele dat hij op-
nieuw een maatregel treft, evenwel nu niet meer een indirecte, maar in de vorm van een 
direct voor alle betrokkenen geldend reglement, dat door hem op zijn kasteel 12 april 
1655 onder voorbehoud van alle bevoegdheid tot verandering ervan wordt ondertekend.  
Dat de klachten van de ingezetenen geen holle frase zijn, bewijst het verzet van óók de 
schepenen daartegen.  

Verzet en onderwerping
25 April draagt de rentmeester van Van Immersele de vorster op het reglement aan de 
kerk te publiceren. Er blijkt dan echter sprake van verzet van de kant van de plaatselijke 
regering. De vorster weigert aanvankelijk deze opdracht uit te voeren, omdat de dros-
saard en schepenen hem dit verbieden. Uiteindelijk publiceert hij 9 mei toch het regle-
ment, maar nadrukkelijk onder aantekening van protest.2478 

De inwerkingtreding van het reglement brengt onder de adressanten van de regeling, de 

2477  RATb, Heerlijkheid Loon op Zand, 1269-1953(1990), 825. In het document wordt een viertal herber-
giers met naam en toenaam genoemd, onder wie de stadhouder van de drossaard en een oud-secretaris. De 
overige herbergiers ter plaatse worden als anonieme groep aangeduid. Het is niet uit te sluiten, dat met dit 
viertal expliciet een nauwe kring rond de drossaard wordt benoemd. De akte is ondertekend door vijf sche-
penen, twee borgemeesters, twee armmeesters en elf particuliere personen. 
2478  RATb, Heerlijkheid Loon op Zand, 1269-1953(1990), 826, verklaring van een vijftal inwoners over 
deze weigering. In de omschrijving van dit document in de desbetreffende archiefinventaris wordt ten on-
rechte aangenomen, dat het reglement het gebruik van de gemeinte (lees: gemene gronden) betreft. Dit 
‘onder protest’ is opgenomen in het proces verbaal van de vorster over die publicatie. RATb, DB Loon op 
Zand 1570-1811, 84. 
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regeerders, ook nog de nodige discussie te weeg. In het bijzonder wordt gesproken over de 
mogelijkheden tot  bijstelling en de noodzaak van goedkeuring door hogerhand.2479 Na-
dat op beide zaken vanwege de heer  in principe positief wordt gereageerd, zijn alle be-
trokkenen bereid het reglement alsnog te accepteren. 30 Augustus 1655 geven schepenen, 
borgemeesters en naburen door middel van persoonlijke ondertekening blijk van hun in-
stemming met en acceptatie van het reglement. Nadien blijkt overigens nergens van een 
bijstelling van het reglement of een alsnog verzochte hogere instemming. Het reglement 
heeft in dit akkoord kennelijk toch voldoende lokale status en draagvlak verworven.2480 

Reglement 1686

Naar vernieuwing en aanvulling
Na 30 jaar wordt het reglement sleets. Nieuwe onregelmatigheden in het bestuur van 
het dorp leiden tot nieuwe  inwonersklachten aan de heer.2481 De klachten zijn nergens 
gespecificeerd aangetroffen, maar aan de hand van wat volgt, mag worden aangenomen, 
dat het om vergelijkbare klachten als voorheen gaat. Ook op deze klachten antwoordt 
de heer met een (aanzienlijk aangevuld) reglement.

Het voortouw ligt nu bij de twee voogden van  Albert van Immersele, dan heer van 
Loon op Zand.2482 Handelend voogd is Claude de T’Iserclaes, Graaf van Tilly.2483 Als ba-
sis voor zijn werkzaamheden gaat hij uit van de tekst van het formeel nog vigerende re-
glement. Dit geldt ook de aanhef ervan, zodat de noodzaak tot het nieuwe reglement 
woordelijk hetzelfde wordt geformuleerd als die van het reglement van 1655. Inhoude-
lijk wordt dat echter op verschillende punten bijgesteld en aangevuld. Ook de redactie 
wordt zakelijker.2484  

De vernieuwing vindt plaats in een aantal fases, tenminste in drie lezingen. Het regle-
ment wordt 10 augustus 1685  in aanwezigheid van drossaard en schepenen in de sche-

2479  Met dit ‘door hogerhand’ kan (uiteraard) alleen de Haagse souvereine overheid (de Staten Generaal, 
Raad van State of Raad van Brabant) zijn bedoeld. Zie hierna ter vergelijking de vaststellingsprocedure in 
1685/6 van het tweede reglement van Loon op Zand.
2480  RATb, DB Loon op Zand 1570-1811, 84, waarin zowel de minuut (in dit geval beter: het concept) en 
de vastgestelde versie van het document; beide teksten zijn in extenso opgenomen in 10.2.13.
2481  Over de aard van deze onregelmatigheden zijn in dorps- en heerlijkheidsarchief geen specifieke ge-
gevens aangetroffen. 
2482  Zijn volledige voornamen zijn Ferdinand Albert Hyacinthus (Vriens, ‘Lijst van plaatsen met insti-
tutionele gegevens’, 398.) In de voor deze episode geraadpleegde stukken wordt hij steeds enkel Albert ge-
noemd.  
2483  Hij treedt mede namens de tweede voogd, Theodor de Brias, aartsbisschop en hertog van Kame-
rijk, op. 
2484  Een opvallende redactionele wijziging is, dat het majesteitsmeervoud verzakelijkt, zo wordt “van on-
sen dorpe”: “van den dorpe”, en “onse goede ondersaeten”: “dese gemeijnte”. 
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penenraadkamer vastgesteld.2485 Daarbij is dan ook een delegatie van de belangrijkste 
ingezetenen aanwezig.2486

Hoger fiat snel gewenst, traag verleend
Anders dan in 1655 vraagt de voogd, zij het met overduidelijke tegenzin, wel hogere goed-
keuring bij de Staten Generaal. Naar zijn mening is zo’n fiat eigenlijk volstrekt onnodig. 
De heer van Loon op Zand heeft immers door de toekenning van de hoge, middele en 
lage jurisdictie “in sijn selven” de bevoegdheid om dit soort maatregelen te treffen. Dit 
punt ligt echter ter plaatse gevoelig. Het is dan ook enkel om geen misnoegen of andere 
moeilijkheden op te roepen, dat goedkeuring wordt verzocht. 29 September 1685 vragen 
de Staten advies aan hun commissie voor de Meierijse aangelegenheden.2487 Daar blijft 
het adviesverzoek echter liggen, omdat deze commissie op dat moment niet voltallig is. 
Reden voor de voogd om te rappelleren. Er is haast, want hij verblijft in afwachting van 
de goedkeuring nog steeds in Loon op Zand om het reglement te kunnen effectueren, 
terwijl bovendien de “gansche policie ende regeering in het (…) dorp stil staet”. De Sta-
ten gaan 12 oktober 1685 hierin mee door het oorspronkelijke rekest nogmaals aan de 
dan inmiddels weer aangevulde commissie Meierij voor te leggen.2488

Het duurt evenwel nog tot 10 januari 1686 voordat deze commissie met nog slechts 
een procedureel advies komt. Dan blijkt, dat de voogd met zijn opvatting over de prin-
cipiële bevoegdheid van de plaatselijke heer om reglementen vast te stellen zich in eigen 
voet heeft geschoten. De commissie meent, dat de Raad van Brabant behoort te advise-
ren over specifiek de vraag of de heer van Loon op Zand inderdaad gerechtigd is tot het 
maken van reglementen en of diens voorstel niet strijdig is met de reglementen die de 
Staten voor de Meierij hebben uitgevaardigd. Het is duidelijk: machtsvragen gaan boven 
alles. De Staten nemen 10 januari 1686 dit advies over.2489  

Ook de Raad wil eerst advies en nodigt daartoe 21 januari 1686 het Officie-Fiscaal uit. 
Het reglement en diens rapport worden 28 januari van artikel tot artikel in de Raad be-
sproken, daags erna ook in aanwezigheid van de fiscaal zelf.2490 18 Februari wordt het uit 
te brengen advies vastgesteld en 22 februari schriftelijk met een bijgestelde versie van het 
concept-reglement aan de Staten aangeboden.2491  Die wijzigingen hebben vooral betrek-

2485  Twee opeenvolgende concepten en het vastgestelde reglement in RATb, DB Loon op Zand 86, alle 
in extenso opgenomen in 10.2.13.  De overeenkomsten en verschillen tussen het reglement van 1655 en het 
nieuwe zijn in 8.6.5 (Tabel 8.19) weergegeven.
2486  Dit blijkt uit het nadien (datum van behandeling: 26 september 1685) aan de Staten Generaal gezon-
den rekest met het verzoek om een fiat op het reglement.. 
2487  NA, SG 3312, fo. 302r+v, SG 7522, rekest op datum behandeling.
2488  NA, SG 3312, fo. 367v-368, SG7522, rekest op datum behandeling.
2489  NA, SG 3313, fo. 33v.
2490  BHIC, RvBr. nr. 28, januari fo. 11 en 11v.
2491  BHIC, RvBr, nr. 28, januari, fo. 24; missive aan Staten Generaal: NA, SG 5094, missive op datum 
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king, aldus de Raad, op het veiligstellen van de soevereine gerechtigheden van de Staten 
jegens hun vazallen. Ook is rekening gehouden met de rechten van particuliere heren en 
gekeken naar het belang van de beoogde voorzieningen voor de ingezetenen. De Raad 
beveelt uiteindelijk in onverholen zelfvoldaanheid zijn voorstel ter vaststelling aan. 26 
Februari voegen de Staten nog een controle van hun commissie-Meierij in.2492

Haar advies is positief. 9 Maart 1686 stellen de Staten het reglement ongewijzigd in de 
redactie van de Raad van Brabant vast.2493 Het wordt in Loon op Zand op 17 maart 1686 
door de vorster voor de kerk gepubliceerd.2494

Ten slotte
Het reglement zet in zijn doelstelling van het terugbrengen van de verarmde status van 
het dorp kennelijk de plaatselijke regeerders effectief aan het werk. Een verzoekschrift 
aan de Raad van State van begin mei 1686 lijkt daarop te wijzen. Daarin vragen dros-
saard, schepenen en verdere regeerders van Loon op Zand verlof om door eigenaren ge-
abandonneerde landerijen executoriaal te mogen verkopen om uit de opbrengst daarvan 
openstaande belastingen, waarop het dorp wordt aangesproken, te voldoen. Op advies 
van ontvanger Van Vrijbergen stemt de Raad 27 mei 1686 hiermede in.2495 

Of regeerders het reglement ook strikt op hun eigen situatie toepassen, lijkt daarente-
gen twijfelachtig. Een verzoekschrift van een 24-tal inwoners aan Van Tilly, nog steeds 
als voogd van de heer van Loon op Zand, doet dit in ieder geval veronderstellen.2496 

Dit rekest dateert van 13 oktober 1688, dus van ruim na de plaatselijke vaststelling (10 
augustus 1685) en hogere goedkeuring (9 maart 1686) van het reglement. De uitgangs-
punten ervan zijn ook nu weer de slechte  staat van de financiën. Het dorp zucht onder 

behandeling.
2492  NA, SG 3313, fo. 217v.
2493  NA, SG 3313, fo. 263v.. De definitieve versie is gepubliceerd in GPB, 6, 361-364. De tekst van dit 
reglement is ook uitgegeven in: Vera, ‘Het reglement voor de heerlijkheid 1686’, 17-36, tezamen met een 
korte toelichting op de wording, analyse van de inhoud en verklarende woordenlijst. In de verschillende 
onderdelen van deze publicatie komen  onzorgvuldigheden en onjuistheden in de transcriptie, toelichting 
en uitleg voor. 
2494  RATb, DB Loon op Zand 84. Extract uit de resolutie van de Staten Generaal van 9 maart 1686, met 
kopie van het verbaal van publicatie; RATb, Heerlijkheid Loon op Zand 1269-1953(1990), 837, extract uit de 
resolutie van de Staten Generaal van 9 maart 1686, met origineel van het verbaal van publicatie.
2495  NA, RvSt 107, ongefolieerd, d.d. 27 mei 1686. Het adviesverzoek aan Van Vrijbergen van de Raad is 
van 13 mei 1686; diens advies, geschreven te ’s-Hertogenbosch, van 24 mei 1686. De Raad verbindt aan dit 
verlof de navolgende voorwaarden: de executie dient te geschieden volgens de voorschriften van de executie 
“in materie van s’Lants middelen” en behoort met vier zondagse geboden tevoren te worden aangekondigd, 
terwijl de verkoop zelf aan de meest biedende geschiedt. Hetgeen na betaling van alle onkosten overblijft, 
blijft gereserveerd voor de gewezen eigenaars. Deze en hun pandcrediteuren mogen trouwens  binnen een 
jaar na de gedwongen verkoop de betrokken landerijen  terugkopen, mits zij dan prompt boven de aan-
koopprijs alle executiekosten en een dubbele rente betalen. 
2496  RATb, Heerlijkheid Loon op Zand 838.
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een zware last van dagelijkse onkosten. In het bijzonder geldt dit de vele en in aantal 
nog steeds toenemende renten voor lopende leningen en de aanzienlijke vergoedingen 
voor de verschillende regeerders en functionarissen. Men hoort als het ware opnieuw de 
klachten uit de tijd van de wording van het reglement.

In dit verzoek wordt gepleit voor een tweetal zaken, te weten een bezuiniging op de 
traktementen van plaatselijke regeerders en een beter toezicht op het financiële beheer 
van de dorpsfinanciën. Dat laatste zou kunnen worden georganiseerd door de aanstel-
ling van een achttal inwoners, die. naast en gelijkwaardig aan drossaard en schepenen, 
worden gemachtigd tot het behandelen van en besluiten over verschillende aangelegen-
heden van financiële aard. Opmerkelijk is, dat in het rekest in het geheel niet wordt ge-
refereerd aan het reglement van 1686. Slechts waar het gaat om de bezoldiging van de 
drossaard wordt verwezen naar de desbetreffende voorziening uit 1655.2497 

Het voorstel tot de aanstelling van achtmannen is een nieuw element in het dorpsbe-
stuur. De verzoekers baseren dit op de ervaring, dat (zo staat er nogal eufemistisch) som-
mige regenten de gemeente “seer slordich en-de losselijck” hebben bestuurd, zodat men 
niet weet waar en wanneer dorpsgelden zijn aangesproken. Het voorstel is met inzicht 
in de plaatselijke verhoudingen geformuleerd. In de eerste plaats wordt de aanstelling 
verzocht voor alleen bestuurlijke aangelegenheden van financiële aard. Als zodanig be-
noemen zij expliciet het afhoren van alle rekeningen, het aangaan van leningen en voe-
ren van processen, het verlenen van opdrachten voor bezendingen binnen en buiten het 
dorp, alsmede het afgeven van betalingsopdrachten. Daarentegen wordt niet gevraagd 
om de aanstelling van de achtmannen bij de inwoners te leggen, maar wordt dat bij de 
heer gelaten. Dit is ongetwijfeld bedoeld om de heer in zijn recht en waarde te laten en 
hem aldus temeer van de opportuniteit van het verzoek te overtuigen.  

Hoe echter op dit verzoek door de heer is gereageerd, is niet bekend. Het heeft in ie-

2497  Dit geschiedt echter vooral, omdat zij op grond daarvan kunnen aanvoeren, dat de successieve voor-
gangers van de zittende drossaard zich met in die voorziening vastgestelde bezoldiging tevreden hebben ge-
steld. 
De voorstellen ter bezuiniging op de verschillende bezoldigingen zijn:
- de drossaard ontvangt naast zijn jaarlijkse salaris van 150 gulden in plaats van losse vergoedingen voor het 
afhoren van de verschillende rekeningen een vaste vergoeding van 22 gulden,
- de vergoeding van de borgemeesters voor het innen van hun gelden wordt van ieder 105 gulden per jaar 
teruggebracht naar drie gulden per geïnde 100 gulden,
- de jaarlijkse vergoeding van 105,5 gulden van de collecteurs wordt ook tot drie gulden per geïnde 100 gul-
den teruggebracht,
- om borgemeesters en collecteurs tegemoet te komen wordt hun ophaalverplichting omgezet in een breng-
plicht van de inwoners,
- de vergoeding van schepenen voor al hun verrichtingen tezamen wordt gemaximeerd op ieder 12 gulden 
jaarlijks,
- de vergoeding van de vorsters wordt van 36 naar 18 gulden teruggebracht (hetgeen het tarief was, toen het 
met de gemeente beter ging, wordt daaraan omineus toegevoegd). 
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der geval niet geleid tot een bijstelling van het reglement, wat bij een positieve bejege-
ning ongetwijfeld het geval zou zijn geweest. Hier kan dus slechts worden genoteerd, 
dat ook na het reglement bij inwoners grote bezorgdheid over de plaatselijke financiën is 
blijven bestaan, waarbij nadere voorstellen ter versterking van de eigen positie niet wer-
den geschuwd.  

Latere verwikkelingen
Het reglement vormt een duurzame grondslag voor toekomstig handelen. De tijd laat 
het niettemin  op onderdelen slijten, waardoor het begint te knellen. Volstaan wordt 
met enkele latere voorbeelden, die tevens laten zien hoe lang het reglement zijn invloed 
behoudt. Aanvankelijk wordt nog lang de ongewijzigde voortzetting van het reglement 
voorgestaan; uiteindelijk blijken wijzingen daarop onvermijdelijk.

Knellende fouten 
Begin van de jaren vijftig van de achttiende eeuw worden te Loon op Zand verschil-
lende defecten geconstateerd in de toepassing van diverse administratieve voorschriften 
van de Staten Generaal en de Raad van State. De Leen- en Tolkamer onderzoek de situ-
atie en rapporteert daarover aan de Raad van State. Aan de hand daarvan komt die Raad 
20 april 1753 tot een aantal besluiten. Eén daarvan betreft onder meer de onverkorte 
handhaving van de artikelen 17, 18 (beide over een verbod tot op het in de rekeningen 
opnemen van zgn. “faulten”, dat zijn onbetaalde maar wel in de rekening opgenomen 
uitgavenposten) en 21 (over de maximale  vergoeding van de verteringen bij het jaarge-
ding van onder meer de regeerders) van het reglement.2498 Handhaving van het inmid-
dels al 65 jaar oude reglement prioriteert dan nog zonder meer. 

Twintig jaar later leidt het verbod van de artikelen 17 en 18 opnieuw tot een knelpunt, 
dit des te meer omdat dat verbod, zoals zojuist beschreven, in april 1753 nog door de 
Raad van State onomwonden is bevestigd. Aanleiding vormt onder meer een remarque 
van de Leen- en Tolkamer over een bepaalde uitgavepost in de rekening over 1766. In 
een uitvoerig betoog onderbouwen de regenten waar de schoen wringt. Een oplossing 
van het probleem zien zij in een andere interpretatie van de gewraakte bepalingen, waar-
voor zij ook een voorstel doen. 

De Raad van State neemt dit verzoek 21 december 1772 in ontvangst, vraagt advies aan 
de Leen- en Tolkamer2499 en vervolgens aan zijn thesaurier-generaal. 

De Raad erkent in zijn besluit van 7 februari 1773 dat er in de toepassing van de beide 
artikelen een knelpunt zit, maar wil deze wegens hun principiële belang niet schrappen. 
Hij handhaaft dan ook het verbod, tenzij het na “uitterste menagement en om gewig-

2498  RATb, DB Loon op Zand 125 (kopie van de resolutie van de Raad van State van 20 april 1753).
2499  Dit advies in: BHIC, LTK 99, fo. 72r-577v, 16 januari 1773.
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tige reden van onvermogen” ter discretie van de regenten niet anders zou kunnen. Om 
dit te bewijzen en daarmee tevens onnodige verhaalexecuties te voorkomen dienen de 
collecteurs en borgemeesters de regenten een overzicht van hun debiteuren te overhan-
digen. Die regenten moeten daarop binnen veertien dagen beslissen of er voldoende re-
den is om op dat overzicht vermelde posten als ‘fout’ aan te merken en of de indieners 
met de executie mogen beginnen of niet. De definitieve ‘foutlijst’ dient bij de desbetref-
fende rekening aan de Leen- en Tolkamer te worden meegezonden. Deze aanvullende 
regeling ziet de Raad van State niet zozeer als een interpretatie van de beide bepalingen 
in kwestie, maar als wijziging (“alteratie”) en daarmee als aanvullend onderdeel ervan.2500

Naast de kwestie zelf stellen de rentmeester en de Kamer ook een tweetal andere punten 
aan de orde. Het eerste gaat over een belastingvrijdom die de plaatselijke heer al sedert 
lang geniet.2501 Het tweede betreft een opmerking van de plaatselijke secretaris dat ook 
nog andere bepalingen van het reglement door inmiddels gewijzigde omstandigheden 
als verouderd moeten worden beschouwd. Daarover merken rentmeester en Kamer op, 
dat dit óók ten aanzien van andere reglementen kan worden geconstateerd. Deze ver-
breding werken zij evenwel niet uit. Alleen ten aanzien van het reglement van Loon op 
Zand stellen zij de Raad voor hen te machtigen om de regenten aldaar op te dragen met 
een voorstel tot modernisering van het reglement te komen. De Raad ziet echter ken-
nelijk weinig heil in zo’n voortgezette actie. Dit voorstel wordt in zijn eindoordeel over 
de initiële zaak volkomen genegeerd en doodgezwegen. De voorgestelde integrale her-
ziening komt er dan ook niet. Of dit anders zou zijn geweest, als beide adviseurs hun 
opmerking meer in detail en breder zouden hebben uitgewerkt, is niet onaannemelijk, 
maar verder een kwestie van speculeren. De ernst van een situatie, zoals deze enkele ja-
ren tevoren in 1767  leidde tot een integrale vernieuwing van het reglement van Eersel, 
Duizel en Steensel ontbrak in ieder geval.2502 

Loon naar werken
Tegen de tijd dat het eeuwfeest van het reglement aan de einder verschijnt, vragen de 
schepenen de Staten Generaal aandacht voor hun in hun ogen nogal karig traktement 
en andere vergoedingen. Deze zijn nog steeds gefixeerd op basis van het reglement van 
1686. Een verhoging van het jaartraktement (volgens artikel 1 f 12 per schepen) tot f 50 
en van hun gezamenlijke vergoeding voor verteringen tot ruim f 93 achten zij billijk en 

2500  NA,RvSt 328, fo. 106r-108r; kopie in: BHIC, LTK 71, ongefol., op datum van de resolutie (met het 
bijgevoegde rekest van de regenten van Loon op Zand aan de Raad van State) en RRGD 17, nr. 15.
2501  Dat gaat terug op contracten die de heer met de regenten daarover in 1658 en 1681 heeft afgesloten. 
De Raad van State draagt de Leen- en Tolkamer op nader te onderzoeken of deze contracten tegen de ach-
tergrond van de artikelen 17 en 18 van het reglement nog wel tot gelding kunnen worden gebracht.  
2502  Zie hierover 9.2.7.
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geboden, beide per direct in te gaan  en voor het eerst in de rekening over 1681 te ver-
antwoorden.2503 In hun vergadering van 26 mei 1781 besluiten zij de stap naar de Staten 
Generaal te maken.2504 Hun belangrijkste redenen zijn de uitgestrektheid van Loon op 
Zand, zij wonen allen in het Vaartkwartier, terwijl het raadhuis in het Straatkwartier 
staat; het schepenambt vergt zoveel tijd, dat hun dagelijkse kostwinning, de landbouw, 
in de knel komt, terwijl zij op eigen kosten derden daarvoor moeten inhuren. Ook is de 
vergoeding voor hun ambtelijke verteringen onvoldoende, zodat zij deze veelal uit eigen 
zak moeten betalen. Voor de maat van hun verzoek wijzen zij op de vergoedingen, die 
in Tilburg gelden. Omdat deze heerlijkheid een derde groter is dan de hunne, willen zij 
volstaan met twee derde van de bedragen, die in Tilburg gangbaar zijn. 

De Staten endosseren dit verzoek 6 juni 1681 aan  de vaste commissie voor de Meierijse 
aangelegenheden. Ook enkele leden van de Raad van State zijn bij dit overleg betrokken. 
Die commissie rapporteert eerst na vijf jaar. Dienovereenkomstig haar advies besluiten 
de Staten 6 april 1686 tot een verhoging van het traktement per schepen tot f 25 met in-
gang van 1686 . In die zin wordt artikel 1 van het reglement ook nadrukkelijk aangepast. 
Over de verhoging van de andere vergoeding wordt niet meer gesproken.2505  

9.2.14 Maren, 1664 
        

Korte karakteristiek
Maren is een statendorp aan de Maas in het kwartier van Maasland.2506 In 1657 telt Ma-
ren 84 huizen2507, terwijl het dorpsbestuur in 1660 zonder overigens aantallen te noemen 
stelt, dat het “weijnig huijsen ende inwoonders” heeft.2508 

Uno sono: een reglement! 
September 1663 is men het in Maren in ieder geval over één ding eens: er dient een re-
glement te komen. Een verzoek daartoe wordt bij de Raad van State neergelegd in een 
rekest van de zittende en gewezen schepenen, borgemeesters, kerk- en armmeester en 
gezworenen, alsmede door de belangrijkste geërfden van het dorp. Die eensgezindheid 
geldt ook het door hen gezamenlijk ontworpen concept reglement zelf.

2503  Rekest in NA, SG 7942. Voor de verhoging van de verteringsvergoeding vragen zij om een concreet 
bedrag van f 93-5-8 2/3. 
2504  Afschrift van het dienaangaande besluit, zoals opgenomen als bijlage bij het rekest aan de Staten Ge-
neraal. Zie ook: RATb, 1232 DB Loon op Zand, 70, fo. 23r. 
2505  Kopie van deze resolutie in: BHIC, LTK 77, ongefol., op datum van de resolutie (6 april 1686).
2506  Tegenwoordige Staat (1740), 12; 125Vriens, J., ‘Lijst van plaatsen met institutionele gegevens’, 404.
2507  ‘Accurate staat van de gantsche Meijerije’, ‘506-507. 
2508  In een gezamenlijke klacht van dat bestuur en de besturen van respectievelijk Lithoijen en Kessel aan 
de Raad van State over de onevenredige hoge verpondingen. Het verzoek om vermindering wordt door die 
Raad 16 maart 1660 afgewezen. NA, RvSt. 81, fo. 209v-210r.  
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Waar die eensgezindheid vandaan komt, wordt niet vermeld.2509 Er is niettemin toch 
een onderstroom van gemeenschappelijk gedeeld ongenoegen waarneembaar, waaruit 
kan worden afgeleid, dat die eensgezindheid meer dan alleen gedeelde schone schijn 
voor het momentum bij de Raad van State is. Die onderstroom vindt zijn brandpunt in 
de persoon van dorpssecretaris Hendrick Janssen de Cock. In het zo-even bedoelde re-
kest is dit herkenbaar in het feit, dat de secretaris ontbreekt in de zo’n eenheid uitstra-
lende groep van zittende en oud bestuurders en ingezetenen van Maren. Er is overigens 
sprake van reciproque acties. Ook De Cock zal in deze jaren zijn beklag over tegenwer-
king jegens hem bij de Raad doen.

De Cock: schoolmeester, secretaris en meer
De Cock is een ambitieus man. Hij heeft zich, gebruik makend van voor hem gunstig 
politieke omstandigheden, in Maren goed en zichtbaar weten te positioneren. 2510 Aldaar 
is hij aanvankelijk rooms, vanaf 1648 gereformeerd schoolmeester.2511 Daarnaast heeft hij 
aldaar het secretarisambt verworven verworven; ook wordt hij genoemd als herbergier 
(1660), kerkmeester en schamele maagdenmeester (1664).2512 In zijn herberg worden, ze-
ker nog in 1660, de vergaderingen van schepenen gehouden.

Deze cumulatie van functies en activiteiten hebben hem zeker tot een bij velen - zelfs 
bij de gereformeerde predikant – niet geliefde spin in het lokale web gemaakt. Tot op 
zekere hoogte was hij ook moeilijk aan te pakken, omdat hij als schoolmeester en secre-
taris niet door een plaatselijke autoriteit, maar door de Haagse overheid was benoemd; 
als zodanig geniet hij enige ontslagbescherming.

Begin 1660 is al een poging gedaan om De Cocks ambities in te snoeren. In een geza-
menlijk rekest vragen Thomas Voller, schout van het kwartier Maasland en als zodanig 

2509  Die eensgezindheid is op zich wel een gelegenheidseenheid. Een jaar eerder hebben de buitengeërf-
den zich nog tegen de regeerders van Maren gekeerd. Er is dan sprake van een (bredere) klacht van de bui-
tengeërfden over de regeerders van Alem, Maren, Kessel en Lith, die, in strijd met alle regels, de personele en 
reële lasten met elkaar vermengen, zodat zij als buitengeërfden daardoor ook in de personele lasten worden 
aangeslagen. De Raad besluit een commissie uit zijn midden, die op punt van vertrek naar ’s-Hertogenbosch 
staat, dit te laten onderzoeken, partijen te horen en te accorderen dan wel daarop naar bevind van zaken te 
besluiten. NA, RvSt 83 I, fo.99v d.d. 27 februari 1662. 
2510  In aansluiting op zijn overgang om den brode naar de gereformeerde religie, zal het feit, dat er in het 
dorp verschillende bestuursfuncties in beginsel op gereformeerde leest te vervullen zijn, hem (ongetwijfeld) 
zeer te stade zijn gekomen.  
2511  Roosenboom, De dorpsschool in de Meierij van ’s-Hertogenbosch, 300; Abels en Wouters, De grote ker-
kelijke vergadering van ’s-Hertogenbosch: Hendrick Janssen de Cock, paaps schoolmeester te Maren sollici-
teert (bij continuatie) naar het schoolmeesterambt te Maren (17), legt een schrijfproef van bekwaamheid af 
(105), wordt voor gerecommandeerd aangenomen (135, 161, alwaar ook mededeling van zijn overgang “uijt 
’t pausdom” naar de gereformeerde religie) en voor benoeming voorgedragen (183).
2512  NA, SG 3266, fo. 148v, d.d. 22 maart 1660 (herbergier); RvSt 85, fo. 110 d.d. 18 februari 1664 (kerk-
meester en schamele maagdenmeester).
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ook schout van Maren, alsmede de predikant, schepenen, borgemeesters en armmees-
ters de Staten Generaal toestemming voor de inrichting van een geschikte plaats om over 
dorpszaken te kunnen vergaderen.2513 Nu moet dat, zo lichten zij toe, gebeuren in een 
herberg, waar de secretaris ook nog een school houdt. Op advies van hun vaste commis-
sie zenden de Staten 22 maart 1660 dit verzoek aan de hoogschout in 

’s-Hertogenbosch om zich daarover nader te (laten) informeren. Als de klacht tegen 
de secretaris over het houden van herberg juist zou zijn, dan dient de hoogschout hem 
dit, als in strijd met eerdere en herhaalde besluiten van de Staten, op straffe van ontslag 
te verbieden. Voorts zal hij geregeld moeten controleren of De Cock zich hieraan houdt. 
Ten slotte moet de schout nagaan of een kamer bij de kerk zonder kosten van het land 
als vergaderplaats kan worden ingericht.2514 Of dit alles veel indruk op de secretaris heeft 
gemaakt is, gezien wat zal volgen, eerder twijfelachtig dan aannemelijk. De Cock lijkt 
een man die zich moeilijk laat corrigeren. Later is hij nog steeds herbergier èn secretaris. 
De inrichting van een raadkamer zal in ieder geval wel zijn bezigheden als herbergier en 
secretaris uit elkaar hebben getrokken.

En dit is niet de enige tegenwerking, die De Cock moet ervaren. Van de archiefkom, waar 
de bescheiden van dorp en kerk worden bewaard, bestaan drie sleutels. Eén daarvan pleegt 
steeds onder de secretaris te berusten, de twee andere onder schepenen en andere regeerders. 
Al met al een normale regeling die ook elders in de Meierij voorkomt.2515 De Cock is echter 
verstoken van een sleutel, reden waarom hij daarover zijn beklag doet bij de Raad van Sta-
te en dit college verzoekt de schepenen op te dragen hem zo’n sleutel te overhandigen. Hij 
weet dit goed in te kleden: dit uiteraard onder voorwaarde dat hij zonder medeweten van 
schepenen niets uit de kom mag lichten. De Raad besluit 17 januari 1663 inderdaad dat de 
schepenen en regeerders De Cock een sleutel dienen te geven, tenzij zij “redenen ter contra-
rie” zouden hebben. 2516  Zijn opponenten berusten, dit punt is voor de secretaris.

De gang naar een reglement
In een reglement zien bestuurders en inwoners, zo mag met aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid wel gesteld worden, een mogelijkheid om De Cock proportioneel als-
nog aan banden te leggen. Daartoe laten zij zich dankbaar inspireren door reeds elders 
tot stand gekomen reglementen.2517 Het reglement in Maren wordt, kortom, niet zozeer 
direct geïnitieerd uit ongenoegen over het financiële beheer van de dorpsgelden - zoals 

2513  De kerkmeester ontbreekt bij dit verzoek. Dat kan geen abuis zijn, want De Cock vervult die functie.
2514  NA, SG 3266, fo. 148v. Het adviesverzoek aan de commissie is van 5 maart 1660, SG 3266, fo. 111r.
2515   Dat de sleutel buiten zijn bereik zou zijn geraakt, lijkt niet erg aannemelijk. Eerder mag veronder-
steld worden, dat bij gelegenheid van de inrichting van een nieuwe raadkamer ook een nieuwe kom is ge-
plaatst zonder dat de secretaris daarvan een sleutel is overhandigd.
2516  NA, RvSt 84 I, fo. 29v.
2517  Zie over de samenhang met andere reglementen 8.5.12, in het bijzonder Overzicht 8.14..
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elders in de Meierij doorgaans het geval was -, maar veeleer uit onvrede met de persoon 
van de dorpssecretaris en zijn manier van doen. 

Het gezamenlijke verzoek om de vaststelling van een reglement legt de Raad van Sta-
te op 12 september 1663 om advies aan de raad en rentmeester generaal der Domeinen 
voor.2518 Diens bericht van 4 februari 1664 met een op onderdelen bijgesteld concept re-
glement staat op de agenda van de Raad van 18 februari 1664. Het gewijzigde concept 
wordt als reglement vastgesteld met de nadrukkelijke clausules van een boete van f 50 bij 
elke overtreding en verplichte registratie bij de Leen- en Tolkamer.2519  

Verdere conflicten
Het reglement mag dan zijn vastgesteld, maar brengt op zich nog geen einde aan de con-
frontaties tussen het dorp en zijn secretaris. Sterker nog, het reglement zelf wordt inzet 
voor zo’n confrontatie.

Op de dag van de vaststelling van het reglement, 18 februari 1664 behandelt de Raad 
van State al een klacht van de gezamenlijke bestuurders, dat De Cock tegen hun zin al 
enkele jaren de functies van kerkmeester en schamele maagdenmeester heeft vervuld en 
dat nog verder wil blijven doen zonder schout, schepenen en predikant daarin te ken-
nen. Men vraagt daarom om op basis van oude privileges en gewoonten armmeesters, 
die hun tijd hebben gediend, door nieuwe te vervangen. De Raad reageert terughou-
dend.2520 Klagers wordt te verstaan gegeven hun bedenkingen aan ’s Raads commissie die 
voor de inspectie van de fortificaties langs de Maas op korte termijn naar ’s-Hertogen-
bosch komt voor te leggen. Deze krijgt de opdracht partijen te horen en de Raad over 
de kwestie te adviseren. Het onderzoek van de commissie richt zich echter vooral op het 
verwijt dat De Cock als armmeester geen rekening laat afhoren. Hij wordt door de com-
missie opgeroepen, waarna hij de originele rekeningen overlegt. En daar neemt de com-
missie genoegen mee. Een inhoudelijk advies aan de Raad of een directe opdracht aan 
De Cock om die rekeningen te laten afdoen blijft achterwege.2521

Voorts probeert men om De Cock, nu met behulp van het reglement, in zijn nog 
steeds bestaande combinatie van secretaris en herbergier te beknotten. Immers, het re-
glement legt secretarissen kort en goed een tapverbod op. De Cock klaagt hierover bij de 
Raad van State: Maren is te klein om de secretaris alleen uit de bediening van de secreta-

2518  NA, RvSt 84 II, fo. 163.
2519  NA, RvSt 85 I, fo. 111. Een kopie van het reglement in: BHIC, Santvoort 2, fo. 5. Zie voor de tekst 
van het reglement 10.2.14.
2520  NA, RvSt 85 I, fo. 110r. In deze resolutie wordt inderdaad vermeld, dat de aanleiding van het ver-
zoek De Cock als kerkmeester en  schamele maagdenmeester betreft, terwijl het verzoek aan de Raad om 
in te grijpen de benoeming van de armmeesters betreft. Er kan dus sprake zijn van een verschrijving van de 
secretaris van de Raad. Vanzelfsprekend kan in dit verzoek nog niet aan het reglement worden gerefereerd. 
2521  NA, RvSt 1622, fo.40v.
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rie behoorlijk te onderhouden; daarvoor zijn ook de inkomsten van een herberg nodig. 
Zou dat niet meer kunnen, dan wordt hij genoodzaakt om het dorp te verlaten. Op dit 
punt raakt hij in zijn verzoekschrift de door hem vermeende des poedels kern: het com-
binatieverbod is er specifiek op gericht om zijn vertrek  te bereiken. Dat verbod ontbeert 
bovendien bestaansgrond, omdat de vergaderingen van schepenen in een afzonderlijke 
kamer in de kerk worden gehouden en het schepenen daarbij verboden is om ten las-
te van de gemeente te consumeren. Verder wijst De Cock er op, dat het tappen door 
“meest alle secretarissen op alle dorpen in de nabuijrige provintien” wijd verbreid is2522 
en zij daarin ook niet worden gehinderd. Zijn verzoek is dan ook, met zijn tapperij te 
mogen doorgaan omdat de gemeente daarvan geen nadeel ondervindt. Ten slotte wijst 
hij er nog op, dat hij de secretarie mede met het oog op deze neveninkomsten heeft ge-
pacht, waarbij hij zich uiteraard overeenkomstig artikel 17 van het Reglement op de po-
litieke reformatie (1660) zal blijven gedragen. Een slimme zet. Deze bepaling bevat in 
uitvoerige bewoordingen een verbod om over zaken van justitie en politie in herbergen 
te vergaderen. Door hieraan te refereren pleit De Cock impliciet voor intrekking van het 
dorpsreglement op dit punt. In zijn rekest gaat De Cock overigens niet in op het ook in 
artikel 9 van dat reglement met een referte aan het Schoolreglement (1655) opgenomen 
verbod voor de schoolmeester tot het houden van een herberg. Dit aspect ontsnapt aan 
de aandacht van de Raad.  

De Raad beperkt zich op 11 maart 1664 tot een voor De Cock positieve beslissing: hij 
mag doorgaan met zijn tapperij, mits hij zich daarbij strikt aan artikel 17 van het Regle-
ment op de politieke reglement (1660) houdt. Op het overige, ook niet op de relatie tus-
sen het herbergverbod van het dorpsreglement en dat van het Reglement op de politieke 
reformatie, gaat de Raad niet in.2523

Al met al heeft men in Maren een reglement gekregen en een secretaris/herbergier be-
houden.2524 

2522  Aldus het definitieve besluit in: BHIC, RvSt. 205, fo. 125r. In de minuut van dit besluit (NA, RvSt 
85I, fo.153v-154r) staat een vergelijkbare referentie, maar dan voor een tapperij-praktijk van de “meest alle 
secretarissen op alle dorpen in de Meijerije”. 
2523  Vergelijk 9.2.17 Nistelrode,  1663, waar kort daarvoor een vergelijkebare problematiek rond de tappe-
rij van de secretaris met een vrijwel identieke argumentatie en dezelfde conclusie speelt. Wellicht is De Cock 
over de beste aanpak van zijn probleem door zijn confrère te Nistelrode geïnformeerd.
2524  Roosenboom,  De dorpsschool in de Meierij van ’s-Hertogenbosch, 93 laat het schoolmeesterschap van 
De Cock in 1667 eindigen. Twee jaar later tooit De Cock zich echter nog met de aanduiding van school-
meester èn secretaris. BHIC, RvSt 213, fo. 492r, d.d. 24 oktober 1669.
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9.2.15 Moergestel, 1658 en 1713     

Korte karakteristiek
Moergestel is een heerlijkheid met hoge, middelbare en lage justitie.2525 Het dorp is on-
derverdeeld in vier heerdgangen, te weten Kerkeinde, Over ‘t Water, Heuvel en Hey-
sen.2526. Het behoort tot het kwartier van Oisterwijk.2527 In 1657 bedraagt het aantal 
geregistreerde huizen 177.2528 In 1711 telt het aantal in het hoofdgeld aangeslagen perso-
nen 864, in 1713 is dat 752.2529

Het eerste reglement 1658 – (1663)

De baron stelt orde op zaken
30 Januari 1658 arriveert “den sone van mijn heer van Moergestel te weten den baron van 
Hoobocken” met  gevolg vanuit zijn residentie te Brussel in Hilvarenbeek. Die zoon is 
Philips Carel, graaf van Ursel.2530 Hij verblijft ten huize van zijn rentmeester, Jan van den 
Kerckhove.2531 De reden voor zijn komst is ongetwijfeld (mede) gelegen om in gerezen 
onrust in zijn heerlijkheid orde op zaken te stellen.2532 

Over de aard van die onrust zijn slechts zijdelings en indirect gegevens beschikbaar. 
Duidelijk is in ieder geval dat de kern daarvan bestaat in een controverse tussen ingezete-
nen en bestuur over de wijze waarop het bestuur het dorp in financieel opzicht bestiert: 
schout en schepenen verzaken, naar inwoners menen, hun “schuldigen plicht”, met als 
gevolg, dat zij de gemeente, in plaats van te verlichten, zware lasten opleggen.2533 

2525  Vriens, ‘Lijst van plaatsen met institutionele gegevens’, 414.
2526  Santvoort, Manuaal 2, 198; Bruning, Inventaris van het oud-rechterlijk archief van Moergestel 1455-
1811, Inleiding, V.
2527  Tegenwoordige Staat (1740), 59 en 71; Vriens, ‘Lijst van plaatsen met institutionele gegevens’, 414.
2528  ‘Accurate staat van de gantsche Meijerije‘, 487-488.
2529  Van Xanten en Van der Woude, ‘Het hoofdgeld en de bevolking van de Meierij van ’s-Hertogen-
bosch omstreeks 1700’13, 22, 84 en 85. De onvermogenden zijn hierbij niet inbegrepen.
2530  BHIC, RvBr 1129, fo. 48, nr. 1455, d.d. 20 mei 1651: Leenverhef van de heerlijkheid Moergestel ten 
name van Coenraad, graaf van Ursel, baanderheer van Hoboken enz., als vader en momboir van zijn zoon 
Philips Carel.
2531  RATb, DB Moergestel 165 (Bijlagen van de rekening, 1650-1664). Voor de kosten van dit verblijf bracht 
de rentmeester f 235 in rekening; Andere kosten van dit verblijf ten laste van de gemeente zijn onder meer: de 
behandeling van een “kwaien voet” van het paard van de heer ten bedrage van f 3; voor voeding, wijn, bier, 
verwarming, haver en hooi mocht de weduwe Laureis Baten voor drie dagen  in totaal ruim  f 95 in rekening 
brengen. Kennelijk had Philips Carel haar huis, mogelijk een herberg, uitverkoren om te confereren met be-
stuurders en ingezetenen. De herberg, waar de schepenen regulier vergaderen, namelijk die van Adriana Hop-
penbrouwers, schoonmoeder van de plaatselijke secretaris Willem Glavimans, wordt dus gemeden.
2532 Zie voor een korte schets van de bestuurlijke situatie in Moergestel: W.A. Fasel, Inventaris van het 
oud-archief der gemeente Moergestel, Inleiding 2.  
2533  Dit steunt op de aanhef van het besluit, waarbij de Raad van Brabant op 6 juni 1658 het hierna te 

PS_LL_def.indd   1105 19-11-20   13:06



1106

Die onrust hangt samen met ongenoegen over de wijze waarop de zetting voor de ver-
ponding vorm krijgt. Hiertegen heeft Cornelis Daniel Mutsaerts, molenaar op de wind-
molen op de heide van Moergestel in 1657 al bezwaren ingebracht.2534 Die bezwaren zijn 
nadien alleen maar fors toegenomen, met name van de kant van de ingezetenen van de 
heerdgang Over ‘t Water. Men spreekt zelfs van “groote clachte” aan schout en schepe-
nen. 8 Januari 1658 beleggen schepenen hierover een bijeenkomst met ingezetenen en de 
vier zetters. Vele ingezetenen, zo wordt gemeld, zijn daarbij aanwezig.2535

Tegen de achtergrond van deze onrust wordt de descente van Philips Carel ter plaatse 
grondig voorbereid. Ook een concept-reglement staat dan al op de agenda. Eind januari  
1658 loopt de voorbereidingsdruk op. 23 Januari confereren de schout en een zetter over 
verschillende dorpszaken met rentmeester Van den Kerckhove; een dag later overlegt de 
schout met een aantal schepenen, waarbij hij hen ook over het gesprek van daags ervoor 
zal hebben geïnformeerd. De volgende dag spreekt hij eerst met de zetters, daarna met 
Adriaen Lombarts, om het reglement “bij provisie” te doen “copyeren” en voorts nog 
met een viertal schepenen.2536

Als Philips Carel in Hilvarenbeek arriveert, maken schout en schepenen hun opwach-
ting. Hij verspilt geen tijd. De dagen erna, 1 en 2 februari, spreekt hij met de schout, 
schepenen en enkele ingezetenen. 2 Februari vindt ook te zijnen overstaan de jaarlijkse 
beëdiging van schepenen plaats2537. Voorts wordt de laatste hand gelegd aan het regle-
ment, waarna Philips Carel het vaststelt. Ter afronding begeeft hij zich met schepenen 
en verschillende ingezetenen naar de herberg van Adriana Hoppenbrouwers, waar de 
secretaris kantoor houdt, om door hem het reglement “int net” te laten schrijven. Na 
gedane zaken vertrekt Philip Carel 11 februari weer huiswaarts, uitgeleide gedaan door 
enkele schepenen en de secretaris van Moergestel.2538 

noemen reglement vaststelt. 
2534  RATb, DB Moergestel, 104 , regest nr. 62 d.d. 28 december 1655. Mutsaerts had al eerder dwarsgele-
gen. In 1653 had hij aanvankelijk geweigerd het borgemeestersambt te aanvaarden (DB Moergestel 38 d.d 20 
februari 1653; regest nr. 49). Ondanks, of wellicht juist dankzij zijn kritische houding was Mutsaerts op 19 
november 1659 bij het afhoren van de borgemeestersrekening over 1657 een der vijf gekozen “overmannen 
ter auditie”. DB Moergestel 165 (Bijlagen van de rekening, 1650-1664).
2535  RATb, DB Moergestel 165 (Bijlagen van de rekening, 1650-1664).
2536  Lombarts is schepen (1655, 1656) (RATb, DB Moergestel, regest nr. 59 d.d. 7 december 1655 en 71 
d.d. 3 juni 1656) en herbergier te Moergestel (1669) (BHIC, RvBr 788/1681). De plaatselijk secretaris Wil-
lem Glavimans (Bruning, Inventaris van het oud-rechterlijk archief van Moergestel, 1455-1811, Inleiding, XXII) 
wordt dus niet bij deze schrijfwerkzaamheden betrokken. Dit hoeft formeel ook niet, omdat Glavimans ten 
dienste van het dorp en niet van de heer is aangesteld.
2537  Schepenen worden in principe jaarlijks in januari aangesteld. Bruning, Inventaris van het oud-rech-
terlijk archief van Moergestel, 1455-1811, Inleiding, V. 
2538  RATb, DB Moergestel 165 (Bijlagen van de rekening, 1650-1664).
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Implementatie en hogere goedkeuring
Het reglement is dan wel door de heer vastgesteld, maar vergt kennelijk nog een mo-
dus operandi tussen de verschillende betrokken facties. Met dat doel vindt 15 april een 
vergadering plaats van schepenen met een aantal ingezeten.2539 Die ontmoeting lost nog 
weinig op. Het jegens het dorpsbestuur gegroeide wantrouwen is met alleen een papie-
ren reglement (en een plaatselijke heer die inmiddels alleen op verre afstand verzoening 
voorstaat) niet zo maar weg te nemen. Tussen bestuur en  ingezetenen blijft het broeien. 
Die broei loopt zo hoog op, dat de laatsten midden 1658 hun heil over de dorpsgrens 
zoeken. Zij laten daarbij de bestuurders in het ongewisse welke route zij nemen. Het 
is duidelijk: ter plaatse wordt door de betrokken partijen niet meer gecommuniceerd. 

Vanuit deze onzekerheid gaan de schout en secretaris van Moergestel in de aanval. Die 
zal echter nauwelijks meer dan een slag in de lucht zijn. In een rekest aan de Staten Ge-
neraal vragen zij, om, àls op een door de heer van Moergestel geconcipieerd reglement 
goedkeuring zou worden verzocht, hierover niet te besluiten zonder hen daarover te ho-
ren. De Staten nemen dit verzoek 30 mei 1658 echter slechts voor antidotaal aan.2540 Met 
deze actie wordt dus niets bereikt. 

De burgerfactie wendt zich daarentegen om goedkeuring van “seeckere poincten” ter 
voorkoming van verder wanbestuur (zij gebruiken dus de term ‘reglement’ niet) tot 
de Raad van Brabant. Opvallend daarbij is, dat zij, anders dan hun opponenten bij de 
Staten Generaal, niet refereren aan de reeds verleende vaststelling door de plaatselijke 
heer.2541 Afgaande op het vaststellingsbesluit van de Raad, lijkt deze het verzoek tot vast-
stelling dan ook als de vaststelling van een oorspronkelijk ontwerp van de ingezetenen 
te hebben opgevat. Bij de ingezetenen is het streven naar autonoom handelen dus groot, 
zou hieruit kunnen worden afgeleid. Bovendien mag uit het feit, dat zij het door de heer 
gegeven reglement als ‘hun’ reglement presenteren verder worden afgeleid, dat de heer 
hen in hun verlangens in substantiële mate tegemoet is getreden.

Waarom ingezetenen zich tot de Raad wenden, is onbekend. Mogelijk was men be-

2539  RATb, DB Moergestel 165 (Bijlagen van de rekening, 1650-1664).Bij deze gelegenheid werd ook ge-
constateerd, dat er een en ander schort aan de sleutel van de archiefkom; daarover wordt een afzonderlijke 
attestatie opgemaakt.
2540  NA, SG 3264, fo. 300v. ‘Antidotaal’: voor kennisgeving aangenomen, hangende eventuele latere be-
handeling. Een curiositeit: de schout van Moergestel is Bernart Scholt. Door de combinatie ‘schout’ en 
‘Scholt’,  is de griffier van de Staten blijkbaar in de war geraakt. Hij dicht in de resolutie Scholt de naam: 
Schouth toe. Hoe schout en schepenen in deze aangelegenheid trouwens ook één zijn, is die eenheid in deze 
periode niet altijd het geval. In een korte procedure bij de Raad van Brabant (van 10 oktober tot en met 9 
november 1658) staan zij tegenover elkaar. De aard van het geschil is niet bekend, wel dat de schout de zaak 
verliest (BHIC, RvBr, 829/ 7592, d.d. 9 november 1658).
2541  Nadien wordt bij verwijzing of aanhaling van dit reglement soms aan de door de heer dan weer aan 
de door de Raad van Brabant vastgestelde versie gerefereerd.  De facto gaat het inhoudelijk om steeds de-
zelfde versie van het reglement.
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kend met het feit, dat deze reeds eerder betrokken was geweest bij de vaststelling van 
plaatselijke reglementen.2542 De Raad van Brabant stelt in ieder geval niet de bevoegds-
heidsvraag en bedient zelfs de ingezeten prompt. Zonder zich van de juistheid van hun 
beweringen te vergewissen en ook zonder wederhoor van de regeerders besluit hij 4 juni 
1658 het reglement, in termen van “poincten ende articulen”, goed te keuren.2543 Met ze-
kerheid mag worden aangenomen, dat de door de Raad vastgestelde versie overeenstemt 
met het reglement van de heer van Moergestel. De burgerfactie had grosso modo ook 
geen aanleiding om dat zo aan hun wensen tegemoetkomende reglement alsnog aan-
gepast te krijgen. Het gaat hen ook meer, zo niet uitsluitend, om hogere bevestiging te 
krijgen om zo de weerstand van plaatselijke regeerders tegen te gaan, en die weerstand 
is, zo blijkt nog, groot. 

Het aldus vastgestelde reglement blijft lang  van kracht. In 1711 - het jaar waarin een 
procedure voor een nieuw reglement aanvangt - vindt het nog toepassing2544, zij het dat 
dan wel wordt geconcludeerd dat het sleets en onvolledig is geworden. 

Registratie, repressie en wraak
Het reglement is, zo veel is wel duidelijk, het plaatselijke bestuur onwelgevallig, dus ook 
de hogere goedkeuring ervan. Het beschouwt het als minachting en beknotting van zijn 
autonome gezag.

Pleitbezorgers ervan zijn inwoners. Van hen trekt vooral Cornelis Daniels Mutsaerts, 
eerder al genoemd als opponent van het bestuur, de kar. Hij is ook een van de initia-
tiefnemers tot de goedkeuringsprocedure bij de Raad van Brabant. Deze betrokkenheid 
blijft voorlopig nog aan zijn persoon gebakken. 

Om er voor te zorgen dat het reglement, zoals het zelf bepaalt, wordt geregistreerd en 
gepubliceerd, gaan Mutsaerts en de zijnen 21 september 1658 namens alle naburen naar 
secretaris Glavimans om het hem te overhandigen. Aldaar, aldus Mutsaerts, wacht al-
les behalve warm onthaal. Glavimans grist het “origineel en besegelt reglement” uit hun 
handen en smijt het op straat, terwijl hij de Raad voor alles wat lelijk is uitmaakt en klei-
neert. Ook scheldt hij hen uit en noemt hen muiters.2545 

2542  Zie over de betrokkenheid van de Raad van brabant bij dit soort bestuurlijke aangelegenheden 
1.3.3.4. 
2543  BHIC, Familie De Jonge van Zwijnsbergen ca. 1760-1960, 398 (origineel charter van de Raad van 
Brabant). Kopie van het reglement (in tweevoud) in BHIC, RvBr 788.1353. Ook de tijd tussen indienen van 
het verzoek (op z’n vroegst medio/eind mei 1658) en het besluit (4 juni 1658) laat zien, dat de Raad zich niet 
op de opportuniteit van het verzoek heeft georiënteerd. 
2544  RATb, DB Moergestel, 21, bevel van 11 april 1711 van drossaard en schepenen aan de gezamenlijke 
naburen van Moergestel om vier van hen te benoemen tot het afhoren en sluiten der dorpsrekening (betreft 
de rekening van 1708). In deze publicatie wordt gerefereerd aan de artikelen 5 en 6 van het door de heer van 
Moergestel op 2 februari 1658 vastgestelde reglement.
2545  Ondanks alle persoonlijke en zakelijke strubbelingen rond de invoering van het reglement wordt 
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En dan barst ook bij Mutsaerts een bom. Als Glavimans niet ophoudt met hem te 
provoceren en irriteren en een kalmerend weerwoord niet werkt, vergeet hij zich zelf en 
pareert de scheldpartij met woorden als schelmen en rabouwen en uit hij beschuldigin-
gen, vooral over de zijns inziens illegale zettingen en quotisaties van dorpslasten. Dat 
komt hem op een boete van 25 stuivers te staan. De zittende zetters voelen zich, ook al 
ontkent Musaerts hun uitleg van zijn woorden, aangesproken en geschoffeerd. Zij ma-
ken integendeel, aldus Mutsaerts, gemene zaak met drossaard, schepenen en secretaris 
en complotteren tot een strafvervolging wegens belediging, waarbij de zetters - met de 
drossaard als gevoegde - aanklagers, schepenen rechters en de secretaris niet alleen schrij-
ver, maar ook vooral “directeur in de saecke” zijn. Kortom, Mutsaerts acht zich slachtof-
fer van een schijn-aanklacht in een schijnproces, enkel en alleen om hem tot herroeping 
van zijn woorden te dwingen en aldus wraak te nemen op de hen door het reglement 
aangedane belediging. 

Het proces tegen hem voor de schepenbank vangt 15 oktober 1658 aan met een aan-
klacht van de zetters, maar schepenen, zo beklaagt Mutsaerts zich later bij de Raad van 
Brabant, verhinderen hem zijn verdediging en ontnemen hem steeds verder rechten om 
zich te weer te stellen. Zo wordt hem verboden om te antwoorden op de dagvaarding 
en op latere geschriften dupliek in te dienen. Drie weken later, 4 november, ervaart hij 
dat het inderdaad om een complot moet gaan: er komt een vermoeden boven tafel, dat 
schepenen en enkele naburen de zetters hebben beloofd hen van alle proceskosten te 
vrijwaren. Zijn verzoek aan de zetters de akte van die belofte te tonen wordt door sche-
penen 2 december afgewezen. Kortom, hij komt er achter, zo meldt hij aan de Raad van 
Brabant, hoe netelig het is om voor suspecte rechters te moeten procederen, zeker als 
dezen daarbij zelf ook belangen hebben en dus alleen daarom al niet in eigen zaak be-
horen te oordelen. Hij verzoekt de Raad om deze procedure naar hem te mogen over-
brengen. 10 Januari 1660 registreert de Raad dit verzoek en besluit regeerders de kans op 
weerwoord te geven.2546 20 Juli 1660 oordeelt de Raad, dat de schepenen deze zaak die-
nen over te dragen aan de wethouders van ’s-Hertogenbosch; de proceskosten worden 
gecompenseerd.2547 

klaarblijkelijk  langzamerhand toch de materiële uitvoering ervan ter hand genomen. Artikel 1 vordert onder 
verbod te vergaderen in herbergen de inrichting van een huis of kamer ten behoeve van alle genechten en 
magistraatsvergaderingen. In die context mag een “seer groot requeste” dat secretaris Glavimans in opdracht 
van de schepenen over de bouw van een raadhuis moet schrijven worden gezien. RATb, DB Moergestel 165 
(Bijlagen van de rekening, 1650-1664).  
2546  BHIC, RvBr, 290. Zie in dit deel ook een vervolgrekest van Mutsaerts (met een apostille van de Raad 
van 18 juli 1661).
2547  BHIC, RvBr, 829/7657. Het verdere verloop van deze procedure bij de schepenbank van Moergestel 
onderscheidenlijk ’s-Hertogenbosch is niet nagegaan, omdat dit te ver van het thema van deze studie voert. 
Over de verschillende behandelingen van deze procedure bij de schepenbank Moergestel over de jaren 1658 
tot en met 1660: RATb, Schepenbank Moergesteld, 4, fo. 235v (15 oktober 1658), 236r (30 oktober), 237r, 
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Nadere confrontatie en afronding
De eerste confrontatie tussen dorpsbestuur en vertegenwoordigers van de naburen, die 
hierna voor de Haagse overheid werd gebracht, betreft een controverse over het afhoren 
van de dorpsrekeningen vanaf 1658, derhalve vanaf de vaststelling van het reglement. De 
laatsten wenden zich hierover in april 1663 tot de Raad van State met de klacht, dat zij 
onvoldoende gelegenheid krijgen om de rekeningen te controleren. Zij achten een aan-
vulling van het reglement wenselijk met de bepaling, dat zij toegang tot de rekeningen 
krijgen en dat zij daarvan uittreksels mogen maken om deze, waar nodig, bij de Raad 
ter discussie te kunnen stellen. Hun verzoek concretiseren zij in een meegezonden con-
cept-reglement.

De Raad zendt dit verzoek 26 april 1663 om advies naar de raad en rentmeester-ge-
neraal.2548 Diens advies blijft echter uit, reden waarom de gecommitteerden van de in-
gezetenen bij de Raad rappelleren. Deze draagt 23 mei 1663 nu schout en schepenen 
op om binnen acht dagen na ontvangst van dit bevel de rekeningen vanaf 1658 naar 
hem over te brengen en dan ook over het concept-reglement te worden gehoord.2549 
Dat is echter niet echt de bedoeling van de gecommitteerden. Zij verzoeken de Raad 
daarom de regeerders alsnog naar de raad en rentmeester-generaal te verwijzen. De 
Raad van State gaat 11 juni 1663 hierin alsnog mee: de rentmeester wordt opgedra-
gen partijen voor zich te ontbieden en te horen, het concept-reglement te beoordelen 
en daarover de Raad te adviseren.2550 Een dag later tekenen de regeerders bij de Raad 
alsnog protest aan. Het zijn, naar zij beweren, slechts enkele ingezetenen, die zich in 
deze kwestie roeren; hen kan beter worden bevolen om zich rustig te houden en het 
bestaande reglement na te komen. Deze verwijzing naar dat reglement is in het licht 
van hun eerdere bezwaren daartegen op zijn minst opmerkelijk te noemen. Voor hen 
is een bestaand reglement kennelijk minder bedreigend dan een nieuw vanuit de hoek 
van de inwoners.

Regeerders proberen in dit rekest de facto dan ook vooral af te rekenen met de opstan-
dige ingezetenen. Het gaat, zo concretiseren zij, om een geïsoleerde actie van slechts een 
kleine groep ingezetenen, die hierover met regeerders en andere ingezetenen niet com-

239v (12 november), 241r (5 december), 242v, 244r-245r (27 mei 1659), 246r (10 juni), 253r, 253v (7 oktober), 
255v (22 oktober), 257r+v (4 november), 258v (18 november), 259v-260r (2 december), 262v (16 december), 
264r (29 juni 1660), 267v (13 juli), 272r (5 oktober), 274r (19 oktober), 276v (2 november), 279r (16 novem-
ber), 282r (30 november), 284r, 286r (14 december). 
Volledigheidshalve wordt nog een ander vonnis van de Raad van Brabant vermeld, dat (gezien de duiding 
van partijen) over een zelfstandige maar  aanpalende kwestie gaat. Mutsaerts is ook hier klager, aangeklaag-
den zijn de borgemeesters, schepenen en verpondingzetters van Moergestel. In deze procedure wordt hij 
door de Raad in het ongelijk gesteld. BHIC, RvBr, 829/7699, d.d. 6 oktober 1661. 
2548  NA, RvSt 84 I, fo. 226.
2549  NA, RvSt 84 I, fo. 287.
2550  NA, RvSt 84 I, fo. 339v.
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municeert en met documenten schermt, die verder niemand kent. Naar verluidt zouden 
zij kort geleden ook nog nieuwe stukken aan de Raad hebben toegezonden. De Raad 
zou daarom kunnen onderzoeken wat hen precies beweegt en regeerders over zijn be-
vindingen informeren. Grote drijfveer, zo vervolgen zij, is Cornelis Daniels Mutsaerts 
met enkele “adherenten, sijnde swagers ende vrienden onder malcanderen”. Deze Mut-
saers verzet zich al jaren tegen de omslagen in de beden en andere belastingen. Daarover 
zijn inmiddels processen gevoerd, die hij vrijwel bijna allemaal heeft verloren, terwijl hij 
nog lopende procedures tracht te rekken, in het vertrouwen via een door hem opgesteld 
concept-reglement alsnog zijn gelijk te halen.2551 De Raad gaat hierop niet in, maar zendt 
ook dit rekest naar de raad en rentmeester-generaal.2552 

Dit besluit is de deputatie van de ingezetenen blijkbaar nog niet bekend, als zij de 
Raad van State melden te hebben vernomen dat de secretaris van Moergestel inmid-
dels met de dorpsrekeningen in Den Haag is gearriveerd. Onder aanhaling van de 
beslissing van 11 en 12 mei, waarin de Raad tot een adviesprocedure bij de raad en rent-
meester-generaal over een concept-reglement  besluit, verzoeken zij de Raad hem op 
te dragen deze  rekeningen ook derwaarts te brengen om bij diens onderzoek betrok-
ken te kunnen worden. De Raad gaat op 13 juni 1663 hier echter niet op in: de secre-
taris wordt gelast de rekeningen bij de Raad te deponeren om aldaar tot nader order 
te worden bewaard.2553

Al met al is er medio 1663 nog veel aan de gang. Dan grijpt de plaatselijk heer weer in. 
Slepende gerechtelijke procedures, zo stelt hij vast, hebben voor grote kosten en veel vij-
andigheid gezorgd. Inmiddels heeft Mutsaerts echter al formeel toegegeven, dat hij zijn 
beledigingen niet animo iniurandi heeft geuit. Integendeel, hij heeft ook verklaard, dat 
de desbetreffende zetters voor hem eerbare mannen zijn. Het ontbreken van opzet is 
voor Van Ursel reden genoeg om partijen tot een akkoord te dwingen. Dit te meer, om-
dat hem gebleken is, dat de behoefte daaraan bij velen in de heerlijkheid wordt gedeeld. 

Mutsaerts is ook bereid tot de betaling van f 2000, uit welk bedrag de procedurekos-
ten van de zetters kunnen worden voldaan. Verder wordt afgesproken, dat alle hangende 
procedures per direct worden beëindigd. Nadrukkelijk zegt Van Ursel toe, dat dit ook 

2551  Het authentieke rekest is niet aangetroffen. RATb, DB Moergestel, 21 bevat een ongedateerde (bij 
de inventarisatie abusievelijk op ‘1668’ gestelde) en ongetekende concept-versie ervan van de hand van de 
plaatselijke secretaris. Dit stuk kan dus nader worden gedateerd op circa begin juni 1663. Curieus is, dat de 
secretaris aan het slot van dit stuk de kans neemt ook nog een particuliere aangelegenheid te bepleiten. Ken-
nelijk wordt hij voor zijn ambtsbezigheden niet betaald overeenkomstig de rechten (iura) die de secretaris-
sen in de Meierij door Raad van Brabant en Raad van State waren toegekend, reden waarom hij bevestiging 
van die iura vraagt. Of deze privé-zaak ook in het formele verzoekschrift heeft doorgeklonken, onttrekt zich 
aan de waarneming.  
2552  NA, RvSt 84 I,fo. 344.
2553  NA, RvSt 84 I,fo. 344v/345.
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geldt voor de procedure, die de schout bij de schepenbank van Moergestel tegen Mut-
saerts is begonnen.2554 

Het akkoord wordt te Moergestel 5 juli 1663 bekrachtigd door middel van de handte-
kening van onder meer Van Ursel, diens rentmeester, Mutsaerts, de drossaard,  de secre-
taris  en andere regeerders.2555 Hoewel het uitsluitend spreekt over de smaadprocedures 
strekt het er ongetwijfeld ook toe om de nog uitstaande procedure bij de Raad van State 
te beëindigen. Die kwestie komt hierna aldaar niet meer op de agenda terug, zodat de 
dreiging van een nieuw reglement met alle potentiële controverse van dien, van de baan 
is. De interventie van Van Ursel is ook in dit opzicht succesvol.

Het tweede reglement 1713

Bestuurlijke ergernis
1710, drossaard en schepenen voelen zich verongelijkt. Borgemeesters en collecteurs ma-
tigen zich in strijd met hun eed van gehoorzaamheid een rechtmatigheidtoetsing van 
hun betalingsopdrachten aan, zelfs óók bij de verplichte voldoening van ’s Lands midde-
len en schulden. Met allerlei smoezen en uitvluchten gaan zij ook steeds na of, en zo ja 
in hoeverre schepenen wel bevoegd zijn om zo’n opdracht uit te schrijven. 

Ongeregeldheden, discussies, schade aan de publieke zaak en hoge kosten zijn, zo kla-
gen zij bij de Staten Generaal, het gevolg. Maar erger nog, schepenen worden door die 
betalingsweigering zelf tot betaling gemaand. Zij beschikken echter niet over daarvoor 
nodige gelden of fondsen en moeten daarom wel kosten maken om borgemeesters en 
collecteurs alsnog tot betaling te dwingen. Die verzetten zich daartegen, tot en met op-
positie bij de Raad van Brabant toe. Die Raad heeft zelfs 10 oktober 1710 tot het gelijk 
van borgemeesters geoordeeld en schepenen veroordeeld, ook in de kosten van de pro-
cedure.2556 Deze achten deze gang van zaken onverteerbaar, want strijdig met alles wat  
goede politie en orde in een gemeente beoogt. Hierop zoeken zij hun recht alsnog bij de 
Staten Generaal.2557 Dit ook, omdat, zoals zij zeggen, dit vonnis het dorp in nog diepere 

2554  Van een zelfstandige zaak van de drossaard tegen Mutsaerts is niets gebleken. De belofte van Van 
Ursel kan dus alleen betrekking hebben op de voeging van de drossaard bij het proces dat de zetters tegen 
Mutsaerts hadden aangespannen. Na betaling van de 200 gulden door Mutsaerts, noteert de secretaris bij 
dit akkoord, dat hij voor de zetters de verschillende procesrekeningen heeft voldaan. Er behoeft in totaal 
slechts f 171-12-0 te worden betaald, zodat hij f 28-8-0 in de gemeentekas kan storten; dit bedrag wordt dus 
niet aan Mutsaerts gerestitueerd.
2555  RATb, DB Moergestel, 214; regest nr. 92.
2556  BHIC, RvBr., 822/5652 d.d. 10 oktober 1710; kopie hiervan als bijlage bij een rekest van regenten aan 
de Staten Generaal in BHIC, RRGD, 21, nr.9.
2557  Rekest van regenten aan de Staten Generaal, in: BHIC, RRGD, 21, nr.9.
Regenten noemen in dit rekest problemen rond een betaling in 1707 van f 53-0-0 slechts een voorbeeld, 
maar in feite gaat het om de directe aanleiding ervan. Dit bedrag betreft een vordering van het kwartier 
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ellende brengt. Uiteindelijk behoren alle proceskosten immers toch door de inwoners 
te worden gedragen. Ook vrezen zij precedentwerking in de vorm van verdere oppositie 
“uijt particuliere sugt en partijdigheijt” van toekomstige borgemeesters en collecteurs. 
Eerst en vooral zoeken zij echter een oplossing voor het kostenvraagstuk door de Staten 
te vragen, de proceskosten over het corpus, dat wil zeggen de gemeente van Moergestel 
te mogen omslaan en, daarnaast, voor de toekomst borgemeesters en collecteurs con-
form hun eed te verplichten betalingsopdrachten van regenten zonder dralen of weer-
woord uit te voeren. 

De Staten leggen 3 november 1710 dit verzoek om advies voor aan de Raad van State, 
die 6 november op zijn beurt de raad en rentmeester-generaal der domeinen om bericht 
vraagt.2558 Binnen een week wordt dit adviesverzoek echter door nieuwe ontwikkelingen 
ingehaald, die de afdoening van deze kwestie aanzienlijk vertraagt.  

Ingezeten in verzet 
De inkt van dit adviesverzoek is nauwelijks droog als blijkt dat het rekest van de regen-
ten eigenlijk niet meer is dan een moment in een dan al langdurig en breed geschil over 
de modus operandi van de plaatselijke schepenen. Ingezeten moeten al langer gewerkt 
hebben aan een zwartboek. 31 Oktober bundelen zij hun krachten in een opdracht aan 
plaatsgenoot en procureur Adriaen van Vaerle tot belangenbehartiging.2559 Het zwart-
boek wordt 10 november 1710 aan de Raad van State aangeboden.2560 Kern daarvan is, 
dat schepenen uit eigen gewin met verschillende dure processen en andere nutteloze on-
kosten de gemeente alsmaar verder verarmen en zonder vereiste autorisatie zettingen en 
omslagen doen. Verder dwingen zij borgemeesters, die aan het slot van hun rekeningen 
niets verschuldigd zijn, toch tot betaling van soms wel honderden guldens. Dat leidt 
voorspelbaar alleen maar tot verdere onenigheid en processen. Om dit te stoppen heb-
ben zij een negental aanbevelingen geformuleerd, die, zo menen zij, op geen enkel punt 
strijdig zijn met voorschriften van de hoge overheid, integendeel, deze juist ondersteu-
nen. Uiteraard hopen zij, aldus hun verzoek, op een fiat van de Raad. Die vraagt de raad 
en rentmeester-generaal om advies.

Oisterwijk als plaatselijke bijdrage aan de kosten van een Staatse troepenlegering in 1702 bij Vught; bor-
gemeesters weigeren deze te betalen, omdat deze vordering niet in hun dienstjaar is ontstaan, waarna het 
kwartier schepenen tot voldoening sommeert en zelfs gijzelt; nadat schepenen onder boetedreiging de bor-
gemeesters alsnog tot betaling hebben trachten te bewegen, hebben deze daarop bij de Raad van Brabant 
geopponeerd, met een dus voor schepenen ongunstige afloop.
2558  NA, RvSt. 174, fo. 2537r-v; kopie van beide resoluties in BHIC, RRGD inv.nr. 21, nr. 8.
2559  Aan deze procuratie wordt vergelijkenderwijs gerefereerd in een tweede procuratie met een gelijk-
soortige opdracht tot belangenbehartiging aan Van Vaerle van 7 februari 1714 (zie over deze procuratie hier-
na). Deze tweede is ondertekend door 120 ingezetenen. Als de vergelijking inderdaad opgaat, dan is dat getal 
hoogstwaarschijnlijk ook maatgevend voor de eerste procuratie.
2560  BHIC, RRGD 21, nr. 13.
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De ingezetenen leggen de volgende klachten en wensen op tafel: 
1. schepenen kunnen de gemeente niet belasten met kosten van door hen zonder auto-

risatie aangevangen processen en behoeven daarom voor het aangaan ervan voortaan 
toestemming van Staten Generaal of Raad van State,

2. schepenen horen (zoals vanouds gebruikelijk) rekeningen enkel af in het bijzijn van 
vier bekwame van de principaalste inwoners, uit elk gehucht één, door te inwoners zelf 
te kiezen en door de drossaard te beëdigen; geschillen over de rekening dienen door 
hen aan de Raad van State ter afdoening te worden voorgelegd,

3. ontvangsten en uitgaven dienen per stuk en zonder vermenging in de rekening te wor-
den opgenomen,

4. een overschot op hun rekening moet door de desbetreffende borgemeesters binnen 
drie maanden aan hun opvolgers worden betaald, die dit bedrag in hun rekening als 
eerste ontvangst zullen opnemen,

5. de viermannen genieten tijdens hun ambtstijd vrijstelling van andere openbare functies,
6. schepenen dienen aan de viermannen rekening en verantwoording af te leggen van de 

ontvangsten van de impost op bezaaide morgen, bestiaal, dranken en pastoriegeld,
7. betalingsopdrachten en commissies mogen niet worden gegeven zonder fiat van ten 

minste twee viermannen,
8. schepenen en viermannen dienen zich exact te houden aan het vigerende reglement 

(1658),
9. schepenen of secretaris geven de viermannen inzicht in alle nog openstaande slotafre-

keningen van de borgemeestersrekeningen, en hebben, indien al is betaald, bewijs te 
tonen hoe de ontvangst is gebruikt om, indien onjuist, alsnog te worden gecorrigeerd.

Onderzoek raad en rentmeester-generaal
De rentmeester stelt een eerste onderzoek in, vraagt documenten op en roept partijen 
bijeen voor een comparitie op 23 februari 1711 ter Leen- en Tolkamer. Door de regering 
worden twee schepenen en de secretaris afgevaardigd, met als opdracht de verzochte do-
cumenten mee te nemen,  de klachten en aanbevelingen aan te horen en verder alles te 
doen wat het belang van de gemeente vordert.2561  25 Februari doet de deputatie verslag 
van haar wedervaren.2562 Zij heeft  huiswerk meegekregen: er moet een kopie van het vi-
gerende reglement worden aangeleverd en een overzicht van alle gevoerde processen met 
bewijs dat deze ten bate van de gemeente zijn gevoerd. 6 Maart informeert een depu-
tatie uit de regering te Hilvarenbeek de rentmeester van de plaatselijke heer, advocaat 
Andreas van Trier, over rekest, comparitie en huiswerk.2563 Een dag later beraden sche-

2561  RATb, DB Moergestel 3, fo. 61.
2562  RATb, DB Moergestel 3, fo. 61v.
2563  RATb, DB Moergestel 3,  fo. 63.
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penen zich in besloten kring en geven behoorlijk lucht aan hun gevoelens van ergernis. 
Men spreekt over “eenige oproerige ingesetenen”, die hen van “quaet gedragh en eijgen 
baetsucht” beschuldigen en een reglement ter fiattering door de Raad van State hebben 
gemaakt om hen desnoods op grond daarvan te laten veroordelen. In overleg met Van 
Trier wordt besloten tot een tegenaanval met als centrale punt dat particuliere personen 
niet bevoegd zijn om reglementen op te stellen.2564 Het verdere plan is om daarnaast zelf 
enige punten te formuleren om de opstandige ingezetenen en borgemeesters tegemoet 
te komen en hen tot nakoming ervan te dwingen.  Van Trier mag de kolen uit het vuur 
halen: hij zal worden verzocht deze punten aan de Raad van State te melden. Dit plan 
komt echter niet van de grond, omdat het na eerst te zijn aangehouden door andere 
ontwikkelingen wordt ingehaald.2565 Het procesoverzicht is, met inbegrip van een opga-
ve van de proceskosten, 10 maart gereed en wordt vervolgens 24 maart naar de Bossche 
rentmeester gebracht.2566  

In een rapport van 10 april 1711 verantwoordt de rentmeester-generaal puntsgewijs zijn 
bevindingen op de klachten en wensen uit het zwartboek aan de Raad van State:2567

Ad 1. Schepenen hebben inderdaad niet kunnen aantonen dat voor gevoerde proces-
sen overeenkomstig de resolutie van 30 oktober 1674 vooraf toestemming is gevraagd.2568 
Overigens geldt dit ook elders in zijn ambtsgebied, waarom hij het dringend noodzake-
lijk acht om die resolutie “op het crachtigste” te vernieuwen. Niettemin stelt hij in de 
gegeven situatie van Moergestel ook verzachtende omstandigheden vast: de betrokken 
processen dateren alle van vóór het zittende college; ook zijn deze processen doorgaans 
ten voordele van de gemeente gevoerd, zodat de kosten ervan voor de gemeente behoren 
te komen, dit tevens omdat de toenmalige regeerders eigenlijk niet meer hebben gedaan 
dan wat hun voorgangers gewoon waren te doen. Voor één lopend proces maakt hij een 
uitzondering; nut en noodzaak daarvan moeten nog worden onderzocht.

Ad 2 en 3. Met deze punten zijn schepenen zonder commentaar akkoord gegaan.
Ad 4 en 5. Schepenen stellen voor de drie maanden in het vierde artikel te stellen op 

zes; met hun voorstel om in het vijfde artikel op te nemen, dat om de twee jaar twee van 
de viermannen terugtreden stemmen de ingezetenen in.

Ad 6. Schepenen beloven om binnen drie à vier maanden de desbetreffende rekeningen 
aan de viermannen te zullen voorleggen, met welke belofte de ingezetenen instemmen.

2564  Dat de oppositie dit ook beseft, vinden zij, blijkt uit hun aanbeveling 8.
2565  RATb, DB Moergestel 3, fo. 63. In margine staat “opgehouden”.
2566  RATb, DB Moergestel 3, fo. 64. Twee schepenen en de secretaris brengen deze opgave, alsmede een 
kopie van het reglement naar de rentmeester en keren met een schrijven van hem terug (dit schrijven is niet 
aangetroffen), fo. 66.
2567  BHIC, RRGD 25, nr. 28.
2568  Zie over deze resolutie 3.3.4.
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Ad 7. Schepenen stemmen hiermee zonder meer in.
Ad 8. Ter verduidelijking vermeldt de rentmeester dat het hier het reglement van 2 fe-

bruari 1658 betreft, destijds door heer en schepenen vastgesteld, zonder daarop goedkeu-
ring van Staten Generaal of Raad van State te vragen; dat reglement voorziet echter niet 
meer in alle situaties, zodat hij bijstelling “tot nut ende welstant” van de heerlijkheid 
dringend noodzakelijk acht.2569  

Ad 9. Partijen komen overeen, dat schepenen en secretaris alle borgemeestersrekenin-
gen en alle andere rekeningen over het beheer van ’s Lands of dorpspenningen over de 
afgelopen 20 tot 25 jaar op hun saldo zullen nagaan, van alle vorderingen een memorie 
zullen opstellen en, waar nodig, aanstonds tot invordering zullen overgaan, terwijl de 
ontvangst hierop door de zittende borgemeesters in een apart hoofdstuk van hun reke-
ning zal worden verantwoord. 

Ten slotte meldt de rentmeester nog een extra punt: schepenen mogen voortaan geen 
betalingsopdrachten  meer ten laste van het slot van een rekening geven, zodat zo’n slot 
onverminderd en onbelast aan de opvolgende borgemeester kan worden betaald.

De Raad stelt dit rapport 14 april 1710 om advies in handen van zijn secretaris Van Slinge-
landt.2570 Diens advies leidt 1 mei 1711 tot een tweede opdracht aan de rentmeester. Op de 
concrete punten gaat de Raad nog niet in. Hij vraagt daarentegen de rentmeester, conform 
diens eigen advies, een reglement te concipiëren met inachtneming van het oude reglement 
en de aanbevelingen van de inwoners. Ook dient hij het dan voorliggende concept  te be-
spreken met de regenten, de indieners van de aanbevelingen en de plaatselijke heer en het 
resultaat daarvan als eindconcept ter goedkeuring aan de Raad te doen toekomen.2571 Voorts 
wordt hij geautoriseerd om de geschillen tussen ingezetenen en regenten over de adminis-
tratie der dorpsgelden te schikken op een voor de ingezetenen minst bezwarende manier.2572 

Inmiddels gaan de strubbelingen in Moergestel door. Ingezeten produceren een reactie 
op het procesoverzicht van de schepenen, die daarop ook weer een commentaar schrij-
ven. Schepenen zenden dit 15 mei 1711 met een nadere verdediging tegen de beschuldi-
gingen aan de rentmeester.2573

2569  De rentmeester gaat voorbij aan het in 1658 nog legitieme fiat van de Raad van Brabant van het re-
glement. Het fiatteren van dit soort reglementen wordt de Raad eerst in 1682 door de Staten Generaal ont-
nomen. Zie 1.3.3.4 en 9.2.29.
2570  NA, RvSt 176, fo. 985.
2571  Fasel, Inventaris van het oud-archief der gemeente Moergestel, Inleiding, 3 schetst globaal ontstaan en 
context van het reglement; Wuisman, ‘Het dorpsreglement van Moergestel in 1713’ beschrijft de wording 
van dit reglement. Ten gevolge van te beperkt archiefonderzoek zijn zijn bevindingen niet altijd juist of vol-
ledig. Daarnaast geeft hij een korte samenvatting van het reglement. Een korte schets van de wording en de 
achtergrond ervan ook in: Van den Oord en Van Dun, Merk toch hoe sterk!, 10-11.
2572  NA, RvSt 176, fo. 1136.
2573  RATb, DB Moergestel 3, fo. 66.
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Dan vallen ter plaatse de pennen stil; wie wel doorschrijft is de rentmeester. Deze 
komt eind 1711 met een ontwerp voor het reglement en legt dit aan de plaatselijke par-
tijen om commentaar voor. Hij heeft er werk van gemaakt: 51 artikelen zijn doordrenkt 
van zijn streven de bestuurlijke organisatie en het bestuurlijk handelen in Moergestel 
weer op hechte leest te schoeien.2574 Grosso modo biedt het niet eens zo veel  vernieuwing, 
het is eerder bevestigend en aanscherpend.

In een eerste reactie vragen schepenen belet bij de rentmeester om uitleg en toelichting 
op vooral het eerste artikel. Dat bepaalt, dat de regering van gemeente en heerlijkheid 
Moergestel bestaat uit een officier, zeven schepenen, twee borgemeesters, een kerkmees-
ter, een armmeester, vier zetters en vier raadsmannen, die tezamen het corpus represen-
teren en te allen tijde tezamen over zaken betreffende het gemene corpus beraadslagen 
en besluiten, terwijl daarnaast nog andere voornaamste inwoners met adviserende stem 
moeten worden opgeroepen. 16 December spreekt een delegatie met de rentmeester, die 
toegeeft dat de borgemeesters,  kerk- en armmeester, zetters en raadsmannen in schepen-
vergaderingen alleen aanwezig behoren te zijn als het voeren van processen en het aan-
gaan van leningen geagendeerd staan. Op dit punt gerustgesteld werken zij vervolgens 
hun op- en aanmerkingen op het concept uit. Alvorens deze aan de rentmeester over te 
geven, stellen zij eerst Van Trier hiervan “tot naerrigtinge en advertentie” op de hoog-
te.2575 Nog voor Nieuwjaar liggen de stukken in ’s-Hertogenbosch.2576 Of de ingezetenen 
ook hebben gereageerd is niet bekend, maar (uiteraard) aannemelijk.

Terwijl de kwestie aldus weer op het bureau van de rentmeester ligt, krijgen schepenen 
het uit andere hoek opnieuw te verduren. Namens de heer beknot Van Trier hen in hun 
tot dusverre autonoom optreden in het conflict met de ingezetenen. Van Trier brengt in, 
dat het nog geldende reglement destijds door de heer, onder latere goedkeuring van de 
Raad van Brabant, is vastgesteld. Echter, in de lopende zaak is de heer tot dusverre niet 
betrokken, hetgeen strijdt met diens autoriteit en jurisdictie. Hij leest hen 19 februari 
1712 daarover de les. Schepenen mogen zich met deze zaak zonder permissie van de heer 
niet meer bemoeien. Er rest hen weinig anders dan voor dit heerlijke gezag te buigen en 
zeggen dit toe.2577  De heer wordt in de persoon van diens rentmeester Van Trier hierna 
inderdaad steeds bij de verdere ontwikkelingen betrokken.

2574  RATb, DB Moergestel 1. Het betreft een ongedateerde versie van het concept-reglement. De datum 
is afgeleid uit de datum van de reactie van schepenen hierop (21 december 1711), RATb, DB Moergestel 3, 
fo. 81v. De tekst is in extenso opgenomen in 10.2.15.
2575  RATb, DB Moergestel 3, fo. 81v-82r. De secretaris schrijft ter verduidelijking het concept opnieuw 
uit met inbegrip van alle voorgestelde veranderingen. De hier genoemde documenten zijn nergens aange-
troffen.
2576  President-schepen Baten, schepen Jacobs en secretaris Timmers hebben deze persoonlijk overge-
bracht en hun zaak bij de rentmeester gerecommandeerd. RATb, DB Moergestel 3, fo. 82v, d.d. 28 decem-
ber 1711: mondeling verslag hiervan aan het volledige college. 
2577  RATb, DB Moergestel 3, fo. 87. Deze toezegging is ter verzekering door alle schepenen ondertekend.
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Voortgang en stilstand
Inmiddels wordt het dossier in deze zaak gevoerd door de waarnemend raad en rent-
meester-generaal Pieter Versterre. Hij roept alle partijen op voor een comparitie op 28 
april 1712, voor de gelegenheid ten raadhuize van Moergestel.2578 Drossaard, schepenen, 
een flink aantal ingezetenen en gecommitteerden van Van Ursel geven acte de presence. 
Het concept-reglement wordt door hem artikelsgewijs besproken en toegelicht. Behou-
dens enkele opmerkingen van de kant van de ingezetenen, verkrijgt hij daarop bijval. 
Een tweede agendapunt betreft de proceskosten. Ingezetenen blijven bij hun opvatting 
dat deze door de schepenen betaald moeten worden; regeerders menen van niet, omdat 
zij niet en privé, maar qualitate qua zijn veroordeeld.  

Opmerkelijk is, dat hierna nog een poging tot vergelijk plaats heeft, dat door ingeze-
tenen voor 14 mei wordt geïnitieerd. Schepenen willen echter alleen spreken over een 
modus van betaling van de proceskosten en verschuilen zich daarbij achter voorstellen 
van de raad en rentmeester-generaal. Zij  herinneren aan diens opdracht om betaling van 
die kosten volgens een de ingezetenen minst bezwarende manier te organiseren en zijn 
idee, toestemming in Den Haag te vragen om door middel van een geldlening de nog 
openstaande bedragen in jaarlijkse gedeelten te mogen betalen. De ingezetenen menen, 
dat hierover eerst kan worden gesproken, nadat het reglement is vastgesteld. Overigens 
blijven zij bij hun eerder vermelde opvatting hierover. Ook deze bijeenkomst eindigt 
derhalve in onopgeloste meningsverschillen. Na afloop besluiten schepenen Van Trier 
te vragen om waar nodig zijn invloed aan te wenden om de geschillen tot een einde te 
brengen.2579

En zo verstrijkt de tijd. 24 Juni besluiten schepenen de raad en rentmeester-generaal 
te vragen haast te maken met de afronding van zijn werkzaamheden aan octrooi en re-
glement. De deputatie kan 9 juli terug in Moergestel rapporteren, dat de rentmeester 
heeft beloofd zijn bericht met de eerst vertrekkende schipper naar Den Haag te zullen 
zenden.2580

Versterre bevestigt echter pas begin oktober, opnieuw op verzoek van schepenen, dat 
hij zijn bericht naar Den Haag heeft verzonden., maar nog steeds niets van de Raad van 
State heeft mogen vernomen. De zorgen van de schepenen nemen alsmaar toe, omdat 

2578  De gegevens over deze comparitie zijn ontleend aan het hierna te bespreken rapport van de commis-
sie van de Raad van State naar onder meer de fortificaties langs de Maas. Deze comparitie heeft waarschijn-
lijk een vervolg op 29 april, dan in ieder geval wel in afwezigheid van Versterre. De datum 29 april wordt 
genoemd in RATb, DB Moergestel 3, fo. 92v-93. 
2579  RATb, DB Moergestel 3, fo. 92v-93. Deze bijeenkomst wordt bijgewoond door de geërfden jonker 
Caspar Becx, Jacobus van den Oever, procureur Van Vaerle (namens een aantal ongenoemde ingezetenen) 
en Marten van Ackeren. Op uitnodiging van schepenen is ook Van Trier aanwezig.
2580  RATb, DB Moergestel 3, fo. 96v en 97. Ook vergunt hij de regeerders om de borgemeestersrekening 
1709 te mogen afdoen.
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zij nu ook nog worden geëxecuteerd voor de kosten van een recent verloren proces.2581 Er 
volgt opnieuw overleg met Versterre.2582 De deputatie uit Moergestel stelt voor de bedra-
gen die de Raad van Brabant hen nu heeft opgelegd te voldoen uit nog door Versterre 
als ontvanger beheerde uit Moergestel afkomstige remissiepenningen.2583 Die weigert dit. 

Inmiddels moet het de schepenen duidelijk zijn geweest, dat de vertraging niet bij 
de Raad van State, maar bij het Bossche rentmeesterkantoor zit. In de stukken uit men 
echter geen woord van klacht hierover. Het toont (buiten wat mogelijk in het informele 
circuit hierover is uitgesproken) de mate van afhankelijkheid van een dorpsbestuur van 
de hoger gestelde overheid. 9 Januari 1713 besluiten schepenen wel tot een hernieuwde 
poging Versterre te bewegen haast te maken met zijn advies over de proceskosten.2584 Het 
levert niets op.

Stroomversnelling
De geërfden, ook het getalm zat, voelen zich kennelijk in dezen vrijer, zij weten de kwes-
tie weer vlot te trekken en wel door zich rechtstreeks tot de Raad van State te wenden. In 
hun verzoek hernemen zij in feite hun vroegere negen aanbevelingen, met verzoek om 
daarover, zo nodig na verhoor van partijen, te besluiten. 1 Februari 1713 vraagt de Raad 
zijn commissie naar de voorjaarsinspectie van de fortificatiën langs de Maas de regenten 
te horen, advies van Versterre in te winnen en vervolgens naar bevind van zaken te be-
slissen.2585 Dit brengt inderdaad de gewenste stroomversnelling. 

De commissie belegt, na eerst met Versterre te hebben gesproken, 17 maart in ’s-Her-
togenbosch een comparitie.2586 Bij wijze van agenda stelt zij vast, dat er maar twee ge-
schilpunten (het concept-reglement en de proceskosten) zijn. Haar poging op beide 
punten tot een vergelijk te komen mislukt echter. Partijen herhalen alleen maar hun 
bekende standpunten. De commissie probeert niettemin een doorbraak te forceren. Zij 
draagt de geërfden op in het concept-reglement per artikel hun commentaar te noteren 
en schrijft voor 23 maart een vervolg-bijeenkomst uit.2587 Daaraan voorafgaand probe-

2581  Dit proces van Laurentia van den Oever als erfgename van haar vader tegen schepenen betreft de 
terugbetaling van ten behoeve van het dorp geleende bedragen en van de daarover verschenen renten. Het 
vonnis van de Raad van Brabant van 10 maart 1712 (uitgesproken 4 mei 1712) in BHIC, RvBr 823/5734. 
2582  RATb, DB Moergestel 3, fo. 106v.
2583  Remissiepenningen zijn mogelijk te duiden als gelden, die op reeds afgedragen landsbelastingen als-
nog door de Haagse overheid worden gekort, maar nog niet door het desbetreffende ontvangkantoor zijn 
gerestitueerd of verrekend. Het verzoek betreft qua herkomst niet verder omschreven gelden uit 1702 en 
1703, zodat de concrete aard van die gelden niet verder kan worden getraceerd. In deze jaren zijn Moerge-
stel trouwens geen remissies vergund (met dank aan dr. A.C.M. Kappelhof bij de duiding van dit begrip).
2584  RATb, DB Moergestel 3, fo. 111v.
2585  NA, RvSt 183, fo. 221.
2586  Van de kant van de ingezetenen nemen daaraan deel Adriaen van Vaerle, Peter Vromans, Peter Appels 
en een niet met name genoemde persoon; namens de drossaard en schepenen: een schepen en de secretaris. 
2587  RATb, DB Moergestel 3, fo. 115, d.d.18 maart: verslag comparitie van de deputatie aan regeerders. 
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ren schepenen 20 maart tot bilateraal overleg met de commissie te komen. Dit gaat niet 
door, omdat deze dan al naar Grave is vertrokken.2588

Bij de tweede bijeenkomst is ook Van Trier present. Het commentaar van de geërfden 
op het reglement is, zo klinkt in het commissierapport door, weinig indrukwekkend: 
naast een algemene opmerking over de breedvoerigheid ervan (voor aanpassing in dit 
verband doen zij overigens geen voorstel), gaan zij er, behoudens een zeer geringe bij-
stelling in artikel 50, die ter plaatse wordt aangebracht en door alle aanwezigen wordt 
goedgekeurd, inhoudelijk mee akkoord. Over de proceskosten wordt overeengekomen, 
dat die ten laste van de gemeente worden gebracht en dat voor toekomstige processen 
strikt de toestemmingseis van het reglement dient te worden nagekomen. De kogel is 
eindelijk door de kerk.2589 De deputatie van schepenen kan haar opdrachtgevers opge-
lucht rapporteren.2590 

De Raad van State stelt 30 mei het reglement verder onverkort vast.2591 Als dit bericht 
de schepenen in Moergestel bereikt, vragen zij Van Trier, die dan toch naar Den Haag 
gaat, namens hen de Raad van State hun verzoek om toestemming tot een lening voor de 
betaling van de proceskosten te presenteren en het vastgestelde  reglement op te halen.2592 

Na het zomerreces wordt uitvoering gegeven aan artikel 54, dat tot registratie, publica-
tie en het in druk uitgeven verplicht. 20 September wordt de secretaris opgedragen het 
reglement ter secretarie in te schrijven, wat hij doet in het resolutieregister.2593 Zondag 
8 oktober wordt het na voorafgaande aankondiging “voor den volcke” afgekondigd en 
gepubliceerd. De laatste legitimatiehandeling geschiedt 2 oktober door middel van een 
bezending naar de raad en rentmeester-generaal in ’s-Hertogenbosch ter bekendmaking 
van het reglement en registratie in de Leen- en Tolkamer. Die registratie heeft aldaar 
echter eerst op 4 april 1714 plaats. Ten slotte wordt, ook overeenkomstig artikel 54, het 
reglement in druk uitgegeven.2594

2588  RATb, DB Moergestel 3, fo. 115v. De vraag, of de commissie tot zo’n overleg bereid zou zijn geweest 
blijft onbesproken.
2589  NA, RvSt 1644, verbaal van de commissie-Maas, voorjaar 1713, fo. 43r-47v. Van deze commissie 
maakt onder meer de secretaris van de Raad Van Slingelandt deel uit. Zie hiervoor voor diens eerdere be-
trokkenheid bij deze kwestie.
2590  RATb, DB Moergestel 3, fo. 116.
2591  NA, RvSt. 185, fo. 1271. 
2592  RATb, DB Moergestel 3, fo. 125v. Tot het lichten van het reglement hadden schepenen al 12 juli be-
sloten door een dienaangaand verzoek aan hun Haagse agent Moerkerken, idem, 125. Moerkerken zal 26 juli 
zijn declaratie indienen: f 84-0-8, idem, fo. 126. 
2593  RATb, DB Moergestel 4, fo. 1. De integrale tekst van het reglement is opgenomen op fo. 2 tot en met 
15 (op fo. 15 ook een mededeling over de afkondiging ter plaatse). Toezending aan de rentmeester-generaal, 
idem. 15v.  De afkondiging ter plaatse en registratie ter Leen- en Tolkamer zijn ook vermeld op pagina D2 
verso van de gedrukte versie van het reglement.
2594  De tekst van het reglement is opgenomen in NA, RvSt 1551 (Aktenboek), nr. 28a; RATb, DB Moer-
gestel 2 (in handschrift) en BHIC, Plakkaten 1520-1884, 2, omslag 1714 (in druk) en Plakkaten 1520-1795, 5, 
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Ten slotte
Rest nog de afdoening van de proceskosten. 25 juli zenden de Staten Generaal een daar-
toe ontvangen rekest van de Moergestelse regenten om advies naar de Raad van State.2595 
Meer precies gaat het om een fiat voor een lening van f 2500-0- tot voldoening van de 
proceskosten (met een voorstel tot aflossing van een kwart per jaar gedurende de eerst-
komende vier jaar). Die Raad  vraagt op zijn beurt 27 juli de Bossche ontvanger, tevens 
waarnemend raad en rentmeester-generaal Versterre om advies.2596 Diens rapport van 15 
augustus is positief, hem is gebleken dat het verzoek  op juiste feiten is gebaseerd, zodat 
hij aanbeveelt  onder een drietal voorwaarden (hij kent inmiddels zijn pappenheimers) 
daarmee in te stemmen.2597 De Raad van State besluit hierop 17 augustus tot een positief 
advies, dat vijf dagen later door de Staten Generaal wordt overgenomen.2598  

Een eerste krachtmeting
Formeel zijn aldus de reglementskwestie en die van de proceskosten tot een einde geko-
men. Van nieuw vertrouwen is echter nog geen sprake.

Als de volgorde van de wensen van de geërfden, waarmede deze episode begint, waar-
destellend is, dan is die van hun tweede wens hoog: schepenen horen (zoals vanouds ge-
bruikelijk) rekeningen enkel af in het bijzijn van vier bekwame personen uit de meest 
vooraanstaande inwoners, uit elk gehucht één, door de inwoners zelf te kiezen en door 
de drossaard te beëdigen. In het reglement van 1658 is dit ook met zoveel woorden in 
het vijfde en zesde artikel vastgelegd.2599 Nog 11 april 1711 roepen drossaard en schepenen 
dienovereenkomstig de ingezetenen op om voor het afhoren van de rekening 1708 vier 
hunner te kiezen.2600 

nr. 2036 (in druk). Een gedrukt exemplaar ook in Tilburg University/Brabant-Collectie, TRE C 1990 (1714). 
De tekst van het reglement in 10.2.15.
2595  NA, SG 3380, fo. 127v-128r.
2596  NA, RvSt 185, fo. 98v.
2597  BHIC, RRGD 25, nr. 54. Die voorwaarden zijn: 
1. zowel een lening als de uitgaven daarop dienen precies overeenkomstig het nieuwe reglement te geschie-
den; er mogen hiermee alleen betalingen ten laste van de proceskosten worden gedaan; van alle betalingen 
dient binnen zes weken bewijs (specificatie, opdracht en kwitantie) aan het kantoor van de Domeinen te 
worden getoond,
2. de te lenen gelden dienen vanaf 1719 binnen vier aaneengesloten jaren (te weten ieder jaar een kwart) te 
worden afgelost uit een personele zetting over de ingezetenen; ook van elke aflossing dient ten kantore van 
de Domeinen bewijs (aan de hand van de in de plaatselijke registers terzake opgenomen akten) te worden 
getoond;
3. de toestemming en de daarop aangegane leningen dienen bij de Domeinen te worden getoond en aldaar 
te worden geregistreerd.
2598  NA, RvSt 185, fo. 1965v.; 557, ongef., d.d. 17 augustus 1713; NA, SG 3380, fo. 297v-298r d.d. 22 au-
gustus 1713.
2599  Zie over deze bepalingen 10.2.15.
2600  RATb, DB Moergestel 52.
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In het reglement  van 1713 wordt dit recht echter echter niet meer nadrukkelijk ge-
materialiseerd. Artikel 12 regelt de verkiezing, aanstelling en beëdiging van de reken-
meesters enkel in algemene, verder niet onderscheidende termen. Voor zover nog zicht 
bestaat op de tijdens de genese over de inhoud van het reglement gevoerde discussie, is 
dit punt niet of nauwelijks aan de orde geweest.2601 Betrokkenen begrijpen kennelijk de 
strekking en reikwijdte van deze bepaling. De ingezetenen gaan er in ieder geval zonder 
meer vanuit, dat deze verkiezing geschiedt door  “die genen dewelke ’t selve voor dese 
van alle oude tijden gedaan hebben gehadt of daartoe geregtigt syn”, zij dus. De  laat-
ste op- en aanmerkingen over het concept - bij de commissie-Maas - bevestigen dit ook. 
Daar ging het niet meer over principiële kwesties. 

In de overtuiging daartoe gerechtigd te zijn kiezen geërfden zetters en rekenmeesters. 
Hun voordracht ter beëdiging wordt evenwel door Van Trier en de regeerders niet er-
kend. In plaats hiervan stelt Van Trier als rentmeester namens Van Ursel zelf rekenmees-
ters aan. Het reglement onderscheidt verkiezing, aanstelling en beëdiging. Met gevoel 
voor dit onderscheid noteert de secretaris in het resolutieboek, wie voor welk gehucht 
door hem 10 oktober 1713 voor de periode die het reglement bepaalt tot raads- of re-
kenman wordt aangesteld.2602 Het aspect van de verkiezing blijft onvermeld. De eerste 
“gemeijntes vergaderinge” waarin twee van de rekenmannen aanwezig zijn is 25 okto-
ber 1713.2603 Voorts benoemen stadhouder en schepenen 24 januari 1714 vier zetters, één 
per gehucht. Twee van hen, die voor de gehuchten Over ’t Water en Heuvel, weigeren 
echter tot tweemaal toe gehoor te geven aan de vordering van schepenen om hun ambt 
te aanvaarden. Voor schepenen geldt deze weigering als een minachting van  de “goede 
policie” en “stremminge der financie”. 29 Januari stellen zij op verder verzuim een boe-
te.2604 Daarmede overschrijden de bestuurders de drempel van de tolerantiegrens van de 
ingezetenen. 

Zetters en borgemeesters nemen het initiatief tot oppositie, een groot getal der geërfden 
sluit zich daarbij aan. Heeft hun eerder optreden succesvol geleid tot een nieuw reglement 
(waarin zij menen hun rechten bevestigd te zien), is er nu weer deze inbreuk op en usurpa-
tie van hun oude rechten. Hun stelling is kort en goed, dat de verkiezing van rekenmees-

2601  Zoals eerder gemeld, zijn niet alle daartoe relevante documenten meer beschikbaar.
2602  RATb, DB Moergestel 4, fo. 16; kopie van de akte van deze aanstelling in BHIC, RvBr 788.1353. De 
aanstelling geschiedt (blijkens de kopie-akte) 10 oktober; de beëdiging daarentegen gefaseerd: twee reken-
mannen direct na hun aanstelling, een derde later die dag en de vierde pas 7 december 1713.
2603  RATb, DB Moergestel 4, fo. 16v.
2604  BHIC, RvBr 788.1353. De boete wordt bepaald op f 1-1-0 voor de eerste dag, het dubbele ervan voor 
de tweede dag en f 3-3-0 voor de derde dag, per directe executie tezamen met de kosten van deze procedure 
op hen te verhalen.
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ters en zetters alleen een zaak van de inwoners, dus hún zaak is. Er wordt gekozen voor 
de organisatie van eerder verzet: plaatsgenoot en procureur Van Vaerle wordt, nu tezamen 
met diens collega bij de Raad van Brabant Wilhem van Strijp, opnieuw opdracht gegeven 
om zich hierover tot de Raad te wenden. De lijst van ondertekenaars telt 120 personen.2605 

Niet alleen die usurpatie wordt bij de Raad aan de kaak gesteld, maar ook het vermoe-
den, dat drossaard en schepenen op deze manier rekeningen willen sluiten waarin veel 
misbruik van gemeentegeld is verstopt. Hun eis is in hun”possessie vel quasi van eijgener 
authoriteijt” te worden gehandhaafd door zelf, dus zonder inmenging van heer, diens 
rentmeester, drossaard of schepenen, rekenmannen en zetters aan te kunnen stellen. De 
Raad besluit 20 februari 1714 eerst hierop de reactie van de rentmeester en de zijnen te 
vragen.2606. Voor de Raad ligt er uiteindelijk een duidelijk geschil, dat verdere procesgang 
vergt. 22 Maart verleent hij de protesterende geërfden toestemming om een procedure 
tegen de rentmeester, de stadhouder en de schepenen te beginnen, met het provisionele 
verbod aan de bestuurders om met hun procedure met de eigen gekozen rekenmeester 
te continueren. De bedreigde boete is fors: 100 gouden realen à f 3-0-0 per stuk. In fei-
te gaat het om twee verschillende procedures over hetzelfde, één tegen rentmeester Van 
Trier en één tegen de stadhouder en de schepenen. 27 Maart wordt de dagvaarding be-
tekend met bevel 11 april voor de Raad te verschijnen.2607

Als er tussen partijen tot en met de repliek stukken zijn gewisseld, besluit de Raad 26 
september 1714 tot een comparitie voor commissarissen op 28 september. Aldaar wordt 
het geschil gesplitst.  Voor de meer praktisch geachte kwestie over het afhoren van nog 
openstaande rekeningen wordt een afzonderlijke procedure overeengekomen.2608  Daar-

2605  RATb, DB Moergestel 53; BHIC, RvBr 788.1353.
2606  RATb, DB Moergestel 53. Die betekening heeft 2 maart 1714 plaats. Het is niet duidelijk of, en zo 
ja hoe de aangeklaagden hierop hebben gereageerd. De plaatselijke regering vormt trouwens geen eenvor-
mig front. Geërfden krijgen in hun oppositie ook bestuurlijke steun. In een verklaring van 25 februari 1714 
bevestigt drossaard Johan van Vaerle, naar eigen zeggen 91 jaar oud en meer dan 42 jaar drossaard, alsnog 
het gelijk van de visie van de geërfden. Met hem ondertekenen acht andere inwoners, allen oud-schepen, 
oud-borgemeester en/of oud-zetter en in leeftijd tussen 40 en 80 jaar, deze verklaring. Negen andere oud-
bestuurders, in leeftijd variërend van 60 tot 99 jaar, volgen in een verklaring van 4 april 1714. Beide verkla-
ringen in BHIC, RvBr. 788.1353.
2607  RATb, DB Moergestel 53 (het desbetreffende exemplaar bevat alleen een aantekening van de dag-
vaarding van de stadhouder; aannemelijk is, dat ook de rentmeester en de schepenen op gelijke wijze tot de 
procedure zijn opgeroepen) en BHIC, RRGD 405. 
Schepenen verzoeken de Staten Generaal om in dezen ten laste van de gemeente te mogen procederen, het-
geen, na ingewonnen advies van de Raad van Brabant, wordt toegestaan (onder voorbehoud dat, als de Raad 
hun notoire ongelijk vaststelt, zij de proceskosten alsnog zelf moeten dragen). Kopie van de desbetreffende 
resoluties van de Staten Generaal van 20 en 27 april 1715 in RATB, DB Moergestel 53. 
De procedures bij de Raad van Brabant worden hier verder slechts op hoofdlijnen aan de hand van BHIC, 
RvBr 788.1353 (procesdossier), 831.9494 (vonnis van 15 januari 1715) en RATb, ADB Moergestel 53 (diverse 
stukken) beschreven. 
2608  Over de rekeningen wordt overeengekomen, dat de regenten ter plaatse binnen acht dagen bekend-
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entegen wordt het geschil  over de bevoegdheden in fundamentele zin opgewaardeerd. 
Waar aanvankelijk de vraag naar het daadwerkelijke bezit van die bevoegdheden centraal 
was gesteld, wordt dit uitgangspunt vervangen door de vraag wie eigenaar daarvan is.2609 
Op basis hiervan wordt overeengekomen, dat de geërfden als eiser binnen acht dagen na 
goedkeuring hiervan “ter rolle” hun eis en conclusie zullen indienen, waarna de gedaag-
den hun weerwoord zullen overleggen en het proces zijn verdere verloop kan hebben. 
Verder zal de procedure bij de commissarissen blijven, die uiteindelijk de Raad daarover 
ter fine van uitspraak zullen adviseren. 22 Oktober 1714 kunnen de procureurs van beide 
partijen de instemming van hun opdrachtgever laten registreren, waarna commissaris-
sen het verbaal als verdrag ter nakoming vaststellen. Het proces loopt vanaf 11 november 
verder. Nadat partijen nog verschillende stukken hebben ingediend, begint de proces-
gang te slepen. 8 September 1716 behandelt de Raad een dringend verzoek van de geërf-
den om een spoedige beslissing.2610 De Raad geeft hierop partijen nog vier weken de kans 

maken, dat de borgemeesters, wier rekeningen nog niet zijn gesloten, de daartoe dienende documenten zon-
der uitstel bij de secretaris hebben in te leveren, waarna de secretaris daaruit de rekening zal samenstellen. 
Die rekening zal daarna drie weken ten raadhuize ter visie worden gelegd zodat de gevolmachtigden daarvan 
in bijzijn van de secretaris deze kunnen inzien, daaruit aantekeningen kunnen maken dan wel naar eigen 
keuze op hun kosten kopie of extract kunnen laten maken. Hierna dient de secretaris de rekeningen met de 
bijlagen te deponeren op de griffie van de Raad om vervolgens door commissarissen in aanwezigheid van de 
gemachtigden van de klagers beoordeeld en, behoudens nadere discussie, gesloten te worden.  Deze over-
eenkomst wordt door de Raad in een vonnis van 15 januari 1715 bekrachtigd. De secretaris van Moergestel 
verantwoordt nadien, wat ten vervolge hierop in Moergestel is geschied, vanaf de maning aan de betrokken 
borgemeester tot inlevering van stukken van 19 januari en vervolgens wat door hem is verricht ten aanzien 
van het samenstellen van de rekeningen tot en met visie door de gemachtigden van de geërfden en daarbij 
gevoerde discussies (afgesloten 19 maart 1715 in een brief aan de Raad van Brabant, waarin ook nog enkele 
hangpunten worden vermeld). 29 Maart 1715 dienen daarna partijen bij de Raad te verschijnen op een com-
paritie voor commissarissen over specifiek de rekeningen. Regeerders sturen een zware delegatie van vier per-
sonen (de president-schepen, een schepen, een borgemeester en een zetter).  Het verdere verloop hiervan is, 
als te veel vallend buiten het bestek van deze studie, is niet nagegaan.
2609  In de termen van het verbaal van de comparitie: “de quaestien over het aenstellen van reeckenman-
nen ende commersetters (zullen) in plaets van ten possesoire, ten petitoire voor ons commissarissen (…) 
werden geinstrueert”. Zie voor deze termen de (gedrukte) Inventaris van de archieven van de Raad van Bra-
bant, 1, Inleiding, 45.
2610  Ook de raad en rentmeester-generaal laat zich gelden. Hij stelt vast, dat ingezetenen zich in strijd 
met artikel 53 van het reglement (deze bepaling wijst de Raad van State als enige instantie aan voor de be-
slechting van bestuurlijke geschillen en verbiedt dientengevolge het procederen voor enig Hof van Justitie) 
tot de Raad van Brabant hebben gewend. Op overtreding van het reglement (artikel 55) staat een boete van 
50 Carolus gulden ten behoeve van de Domeinen. 3 Januari 1715 geeft hij een deurwaarder van de Domei-
nen opdracht een aantal inwoners deze boete aan te zeggen. De deurwaarder is er twee dagen, 7 en 8 januari 
mee bezig. In totaal zegt hij veertien 14 personen de boete aan, BHIC, RRGD 405. De rentmeester is blijk-
baar niet  bekend met het verlof van de Staten Generaal aan schepenen om te procederen (die met dit verlof 
ook impliciet jegens de ingezetenen de procedure als zodanig legitimeren). De schepenen hebben zich bij 
de Staten Generaal ook niet beroepen op de niet-ontvankelijkheid in dezen van de Raad van Brabant. Om-
dat het proces nadien aldaar verder zonder formeel-juridisch beletsel voortgang heeft, zal deze actie van de 
rentmeester met de bekende sisser zijn afgelopen. 
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om laatste stukken in te dienen. De beide procedures blijven echter voortslepen.2611 Eerst 
12 januari 1718 komt de Raad in een eindvonnis tot een klinkende overwinning voor de 
ingezetenen en geërfden: zij alleen zijn gerechtigd tot de aanstelling van de raads- of re-
kenmannen en de zetters. Zowel de rentmeester als de stadhouder en overige regeerders 
wordt verboden om zich daarmee te bemoeien.2612 Het oude reglement heeft kortom in 
dit opzicht zijn betekenis binnen het nieuwe nog niet verloren.

9.2.16 Nieuwkuijk, 1726 

Korte karakteristiek
Nieuwkuijk is een heerlijkheid met hoge, middelbare en lage justitie in het kwartier van 
Oisterwijk.2613 In 1736 worden in Nieuwkuijk 131 huizen geregistreerd.2614

Ter ordonnantie van de bovengeteeckende Regenten 
26 Februari 1726 heeft een buitengewone vergadering van schepenen, borgemeesters en 
geërfden plaats. Er is één agendapunt: de vaststelling van een “Reglement voor de Heer-
lijckheijt Nieuw Cuijck ”.

Secretaris (tevens drossaard) Leonard Erasmus Duijtz vervult daarbij ambtsplichtig 
zijn ondersteunende taken, maar moet die bijeenkomst op z’n minst met gemengde ge-
voelens hebben bijgewoond.2615 Immers, wat  geschiedt bindt óók hem, terwijl hij als 
secretaris geen stemrecht heeft. Dit schuurt des te meer, omdat zijn optreden in dorps-
aangelegenheden mede de aanleiding voor het reglement is. Waar de raad en rentmees-
ter-generaal der domeinen later vaststelt, dat het reglement bepaalde voorrechten van de 
drossaard beperkt, mag het zelfs als een afrekening met diens gedrag worden gezien. Zijn 
‘berusting’ is vrijwel zeker af te lezen uit de wijze waarop hij, zoals hierboven in het op-
schrift, het desbetreffende document afsluit. Vooral het “bovengeteeckende” maakt daar-
bij het verschil tussen zijn positie en die van de beslissers.2616

2611  De inhoudelijke en procestechnische voortgang van beide procedures wordt hier niet verder gevolgd, 
omdat dit aan de essentie daarvan niets toevoegt. Zie daartoe onder meer in BHIC het procesdossier (RvBr 
788/1353), de registers van notulen (58, jaar 1716 en 59, jaar 1717, passim) en de rol van civiele zaken (706, 
jaar 1716) van de Raad. 
2612  BHIC, RvBr. 823/6021 en 6922. 
2613  Tegenwoordige Staat (1740), 72; Vriens, ‘Lijst van plaatsen met institutionele gegevens’, 421.
2614  ‘Haardtellingen 1437-1525 en huizen 1736’, 1792, 519. 
2615  Hij ondertekent het document betreffende de vaststelling ter plaatse op 26 februari 1726 overigens 
uitsluitend in zijn hoedanigheid van secretaris, waar hij normaliter in die hoedanigheid ondertekent met 
een: “mij present”, onder meer in SA Langstraat, 0199 ADB Nieuwkuijk 1, fo. 9r (31 juli 1725), 10r (26 no-
vember 1725), 11r (24 januari 1726 en 19v (24 juni 1726). Vermelding van zijn andere functie, die van dros-
saard, blijft achterwege. In die hoedanigheid woont hij deze bijeenkomst (dus) kennelijk niet bij.
2616  In het dorpsarchief is hierover geen informatie aangetroffen. De beschrijving van dit geschil is ont-
leend aan het archief van de Raad van State. In Nieuwkuijk bestaat in deze periode ook bestuurlijke onrust 

PS_LL_def.indd   1125 19-11-20   13:06



1126

Secretaris versus regenten
Duijtz is sedert 1697 drossaard en secretaris.2617 Sedert 1702 trekt hij de collecte en verant-
woording van ’s Lands middelen tot zich. Allengs ontwikkelen zich controverses tussen 
hem en schepenen, borgemeesters en voornaamste geërfden over zijn modus operandi, 
die men op eigen kracht niet meer weet op te lossen.2618 Regeerders en geërfden wenden 
zich met klachten en een verzoek om (straf )maatregelen tot de Raad van State. 

Die klachten gaan, voor zover uit de resoluties van de Raad duidelijk wordt, primair 
over achterstallige afdoening (sedert 1718) van zijn rekeningen. Zo ontstaat verschil 
van mening over verschillende posten daarvan. 3 November 1723 beslist de Raad tot 
een verzoeningspoging door een commissie ad hoc, bestaande uit een zijner leden en 
de thesaurier-generaal. Die hoort partijen en weet hen inderdaad bij elkaar te brengen. 
Duijtz zegt toe alle rekeningen binnen veertien dagen op de vereiste wijze ter afdoe-
ning te zullen  voordragen. Indien partijen het onderling niet eens worden, dan kun-
nen zij dit geschil voorleggen aan ontvanger der verponding mr. Daniel de Lobell, en 
waarnemend ontvanger van de beden over stad en Meierij mr. Johan van Heurn.2619 
Lukt het ook hen niet om overeenstemming te bereiken, dan hebben zij dit de Raad 
te berichten. Verder wordt afgesproken, dat de collecte van ’s Lands middelen voort-
aan wordt uitbesteed, een en ander conform ’s Raads resolutie van 30 oktober 1709, 
mits het collectloon niet boven vijf procent uitkomt.2620 De Raad conformeert zich 15 
november 1723 aan deze commissie-aanbevelingen en draagt partijen op dienovereen-
komstig te handelen.2621 

De regeerders zien in dit besluit meer kans op profijt en wenden zich andermaal tot 
de Raad. Zij vragen om een opdracht aan de secretaris om al zijn collectboeken met bij-
behorende  documenten, al zijn rekeningen met bijlagen  en alle afspraken tussen hem 
en hun voorgangers over de collecte van ’s landsmiddelen ter secretarie in te leveren. 
Hun ergernis blijkt dan trouwens niet beperkt tot de middelencollecte, maar in alge-
mene zin het gedrag van Duijtz te betreffen. Op straffe van gijzeling en kostenvergoe-
ding bij verder verzuim, worde, zo gaat hun verzoek verder, hem bevolen op de door 
regeerders bepaalde tijdstippen ter verrichting van “gemeentenssaaken, soo van politie 

over de benoeming van schepenen en borgemeesters. Zie daarover: BHIC, RvBr 522 (stukken vanaf 1725 
in verband met een onderzoek van het Officie-Fiscaal naar verschillende verklaringen over deze kwestie) 
en 447.190 (dossier inzake een proces tegen diverse ex-schepenen over het afleggen van valse verklaringen 
(circa 1727).  
2617  SALHA, 0199 Dorpsbestuur Nieuwkuijk, 1621-1811, Bijlage III en IV.
2618  Deze controverses worden hier slechts als directe aanleiding tot het reglement en dan nog enkel op 
hoofdlijnen, vooral vanuit het perspectief van de verzochte betrokkenheid van de Raad van State, beschre-
ven. 
2619  Van Heurn nam waar voor ontvanger Hendrik Adolf Bentinck. 
2620  Zie over deze resolutie 3.3.6.
2621  NA, RvSt. 208, fo. 862-863r.
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als van justitie” te verschijnen. Ook vraagt men fiat om bij verdere weigering dan zelf 
de pen te mogen voeren. De Raad stemt 30 november 1723 bij wijze van aanvulling op 
zijn eerdere besluit met dit alles in, daarmede ook bereikend dat deze aspecten onder 
de opdracht van beide bemiddelaars komt te vallen.2622

19 Maart 1724 sluiten de bemiddelaars hun werkzaamheden met een tussentijdse rap-
portage af. Die is volledig in het voordeel van regeerders en inwoners. 20 Maart confor-
meert de Raad zich aan hun bevindingen en aanbevelingen.2623 Duijtz 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 zowel 
door schepenen, borgemeesters en geërfden met hun adviseurs als ook ten overstaan en 
ter volle beslissing van de bemiddelaars “publicq met open deuren” al zijn sedert 1719 
nog openstaande rekeningen laten afhoren. 2624 Dat bemiddelaars en Raad voortvarend-
heid voorstaan blijkt ten slotte uit de op zich opmerkelijke toevoeging, dat door ziekte 
van de secretaris bij wijze van eenmalige uitzondering het afhoren van de rekening niet 
in de raadkamer, maar ten huize van de secretaris mag geschieden.   
 
Het werk van de bemiddelaars leidt tot het gewenste resultaat. Met een rapportage van 
20 juli 1724 ronden zijn hun karwei af. De rekeningen van het gemaal en de kleine spe-
ciën van 1 april 1718 tot ultimo september 1723 zijn afgehoord. Vastgesteld is, dat Duijtz 
daaruit in totaal nog f 618-13-10 aan de gemeente is verschuldigd. Voorts zijn de reke-
ningen betreffende hoorngelden en bezaaide morgen van 1 oktober 1717 tot ultimo sep-
tember 1723 (met als slotsom een aan de gemeente nog schuldig bedrag van f 57-11-10) 
gesloten. Ook melden zij, dat zij in bedoelde rekeningen alle posten hebben geschrapt, 
die door regeerders met goede redenen zijn bestreden.

Daarmede menen zij aan hun opdracht te hebben voldaan. Niettemin attenderen 
zij nog speciaal op twee punten. Uit het onderzoek is gebleken dat Duijtz in de peri-
ode dat hij de collecte heeft gedaan (1702 tot ultimo september 1723) zichzelf en zijn 
gezin steeds van betaling heeft vrijgesteld. Daarmede heeft hij zich feitelijk met een 
bedrag van f 399-8-0 verrijkt. Het tweede geldt de vraag wie de kosten van deze pro-
cedure dient te betalen. Beide punten hebben zij onbeslist gelaten, omdat dit buiten 
hun opdracht valt.2625  

De Raad neemt 24 juli 1724 hun rapport over .2626 Daarbij gelast hij Duijtz het door 

2622  NA, RvSta. 208, fo. 900v-901r.
2623  NA, RvSt 209, fo. 169r-170v.
2624  De Raad behoudt zich wel een redres voor indien bij de vaststelling van de rekeningen personen zich 
bezwaard zouden voelen.
2625  Hun eigen declaratie, die zij tegelijk meezenden, bedraagt f 70-8-0.
2626  NA, RvSt 210, fo. 507r-508r.
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hem nog verschuldigde bedrag aan de gemeente te voldoen en veroordeelt hij hem te-
vens tot betaling van de procedurekosten.2627 Schepenen maken ten behoeve van deze 
laatste vordering een overzicht van de desbetreffende kosten.2628  

          
Nog meer secretaris 
Hoewel aldus deze episode door de Raad op papier is afgesloten, is onbekend hoe een 
en ander ter plaatse definitief in de vereiste vorm wordt gegoten en vooral door Duijtz 
wordt verwerkt. Hij zal het ongetwijfeld in zijn portemonnee hebben gemerkt. Veel-
zeggend is, dat, direct aansluitend op de voorafgaande episode over diens rekenin-
gen,  problemen ontstaan over zijn salaris als secretaris.2629 Schepenen, borgemeester 
en voornaamste geërfden vragen de Raad van State hun secretaris op te dragen met 
hen daarover overeenstemming te bereiken. Deze formulering wijst er op, dat aan dit 
verzoek al het nodige vooraf moet zijn gegaan. Hun alternatief is, dat, als dit plaat-
selijk toch niet zou lukken, de Raad diens salaris, naar voorbeeld van elders in de 
Meierij, na verhoor van partijen en bevind van zaken zelf vaststelt. De Raad gunt ver-
zoekers 18 april 1726 het eerste, maar bepaalt ook, dat het bereikte akkoord wel zijn 
fiat behoeft.2630 

     
Concept-reglement
De salariskwestie met de secretaris speelt vrijwel tegelijkertijd met een nieuw initiatief  
van de regeerders, te weten een reglement. Of dit initiatief louter van lokale oorsprong 
is dan wel van buitenaf is geïnspireerd, is onbekend. Het leidt in ieder geval 26 februari 
1726, als afronding van de plaatselijke voorbereiding, tot de hierboven bedoelde bijeen-
komst tot plaatselijke vaststelling van een reglement. Twee dagen daarvoor, zondag 24 
februari,  was na “clocke roeringe” op de gebruikelijke plaats bekend gemaakt, dat twee 
dagen later het reglement in de raadkamer zou worden voorgelezen, waarna ieder die 
daartoe bereid was het zou kunnen ondertekenen. Uiteindelijk wordt het door zes sche-
penen, drie borgemeesters en twaalf “naburen” onderschreven en vastgesteld.2631 De Raad 

2627  Dit betreft niet alleen de kosten van de bemiddelaars, maar onder meer ook die van schepenen. De 
Raad geeft Duijtz bij onenigheid nog wel gelegenheid tot discussie en wijst daartoe de bemiddelaars aan om 
daarover te beslissen. 
2628  Dit overzicht is vermeld in SALHA, DB Nieuwkuijk 1, fo. 37v. Het overzicht zelf is niet aangetroffen.
2629  De rekeningenkwestie betreft een periode tot en met september 1723; blijkens het in 1727 gesloten 
akkoord over zijn salaris (zie hierna) beslaat deze kwestie de jaren 1723 tot en met 1726. Anders gezegd, beide 
kwesties lopen in tijd vrijwel parallel.
2630  NA, RvSt 213, fo. 364r.
2631  SALHA, DB Nieuwkuijk inv.nr. 1, fo. 12v-19r. De kwalificatie “nabuur” wijst er op, dat, alhoewel ge-
erfden nadrukkelijk als medewetgever worden vermeld, in de ondertekening de inwoners geen onderscheid 
(wensen te) maken tussen geërfden en niet-geërfden. Die kwalificatie wordt ook niet in algemene zin voor 
de inwoners gebruikt, maar, op één na, ondertekenen allen met hun handtekening of handmerk met toe-
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van State neemt 1 april 1726 hun verzoek om goedkeuring in behandeling door het direct 
om advies voor te leggen aan de Bossche raad en rentmeester-generaal. 

26 Oktober 1726 heeft deze rentmeester zijn advies gereed. Hij legt daarbij een aan-
zienlijk gewijzigde tekst voor het reglement voor. In een uitvoerig, bijna stapsgewijs rap-
port verantwoordt hij hoe hij daartoe is gekomen. 

Zijn eerste waarneming is, dat het voorgelegde concept op een tweetal punten niet door 
de beugel kan. In de eerste plaatse ontneemt het de drossaard prerogatieven, die al door 
zijn voorgangers waren en nu ook door hem worden genoten. Dit zou alleen maar aan-
leiding tot verdere onrust en discussie geven. Verder zijn in het concept punten weggela-
ten, die in reglementen voor andere dorpen met het oog op goede “menagie” en politie 
wel worden aangetroffen. 

Met deze agenda vervoegt hij zich bij drossaard, secretaris en regenten. De kloof tus-
sen hen blijkt diep en aanvankelijk onoverbrugbaar. Er zijn verschillende bijeenkomsten 
met stevige discussie voor nodig om hen allen op de lijn van het door de rentmeester 
voorgestelde concept te brengen. Uiteindelijk lukt dat. De rentmeester voegt op eigen 
gezag, naar het voorbeeld van andere reglementen, ook nog een boetebepaling (f 50 bij 
iedere overtreding) toe. Verder pleit hij voor registratie ter Leen- en Tolkamer.2632

De Raad volgt het voorstel van de rentmeester door 28 oktober 1726 zijn versie van het 
reglement on-verkort vast te stellen.2633 Verder besluit hij een kopie ervan aan de Nieuw-
kuijkse regeerders te zenden, beveelt hij registratie ter eigen griffie, alsmede ter Leen- en 
Tolkamer te ’s-Hertogenbosch, terwijl de goedkeuring aan de rentmeester moet worden 
medegedeeld.2634 

De (formele) afronding vindt plaats door registratie van het reglement in de Leen- en 
Tolkamer (19 november 1726) en ter secretarie van Nieuwkuijk (19 december 1726).2635 
Ook wordt de vaststelling van het reglement  ingeschreven ten kantore van de Domei-
nen.2636  Ten slotte wordt het reglement, conform artikel 30, in 1727 in opdracht van de 

voeging in eigen handschrift van deze aanduiding. 
2632  BHIC, RRGD 27, fo. 63r-v. Het door hem ontworpen reglement is na vaststelling door de Raad van 
State opgenomen in diens akteboek. NA, RvSt. 1553, no. 80.  
2633  NA, RvSt. 214, fo. 1159r-v.; afschrift van deze resolutie onder meer in BHIC, 9.RRGD 5, fo. 84, als-
mede SALHA,  DB Nieuwkuijk, 1, fo. 35r-36r en in de gedrukte versie van het reglement, BHIC, Plakkaten 
1520-1884, 3, omslag 1727. 
2634  De registratie ter eigen griffie in NA, RvSt. 1553, no. 80 is in feite niet meer dan opneming van de 
door de raad en rentmeester-generaal vervaardigde versie van het nadien vastgestelde reglement in het Ak-
teboek van de Raad. 
2635  BHIC, LTK 137, fo. 212v-219v onderscheidenlijk SALHA, DB Nieuwkuijk 1, fo. 28r-35r.
2636  Blijkens handgeschreven aantekening in de gedrukte versie van het reglement in  BHIC,  Plakkaten 
1520-1884, 3, omslag 1727.  
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regenten van Nieuwkuijk door Petrus Scheffers te ’s-Hertogenbosch gedrukt.2637 In 1791 
geldt het nog steeds.2638

Akkoord met drossaard/secretaris
Ter afsluiting zij vermeld, dat regenten en drossaard/secretaris 1 februari 1727 een ak-
koord bereiken over de salariskwestie, waarbij óók de nog steeds onvergolden vordering 
over de collectboeken wordt betrokken.2639 De kwesties met Duijtz overlappen daarmede 
de totstandkoming van het reglement. 

Unieke aanvulling van het reglement, 1757

In maart 1757 wenden enkele personen uit Nieuwkuijk en Onsenoort zich tot de Raad 
met klachten over het gedrag van de dan zittende secretaris, Ericus Duijtz. Deze weigert 
de geldelijke opbrengst van een door hem in hun opdracht gehouden publieke verko-
ping van meubilaire goederen uit te betalen.2640 Zij vinden deze weigering strijdig met 
een voorschrift van de Raad van 4 juni 1738 en  vragen de Raad daarom te bevestigen, 
dat dit algemene voorschrift voor alle secretarissen in de Meierij van ’s-Hertogenbosch 
en dus ook voor de secretaris in Nieuwkuijk geldt. Ook vragen zij fiat om Duijtz aan dat 
voorschrift te mogen houden.2641 

2637  BHIC, Plakkaten 1520-1884 3, omslag 1727 en RRGD 50, ongef. Op de laatste bladzijde van dit twee-
de druksel een handgeschreven nota bene betreffende de aanvullingen daarop door de Raad van State van 
onderscheidenlijk 4 juni 1738 en 29 april 1757 (zie hierna).
2638  Aan dit reglement wordt gerefereerd door de raad en rentmeester-generaal in een vermanend schrij-
ven van 4 maart 1791 aan de drossaard van Nieuwkuijk in verband met diens overtreding van artikel 1 van 
het reglement. Omdat hij nalatig is om aan een eerder vermaan van 18 februari 1791 te voldoen, wordt hij 
ook conform artikel 26 van dat reglement beboet. BHIC, RRGD 46, fo. 117v-11r en 120v-121r.
2639  SALHA, DB Nieuwkuijk 1, fo. 37r-v. Dit akkoord gaat over het salaris en vacatiekosten van Duijtz 
als secretaris over de jaren 1723 tot en met 1726, alsmede zijn salaris als drossaard over 1723. Als secretaris 
wordt hem een vergoeding per jaar van f 145 en als drossaard f 50, beide ten laste van de desbetreffende bor-
gemeestersrekening, toegekend. Verder wordt hem over de jaren 1723 tot en met 1726 voor salaris en vaca-
tie de gebruikelijke vergoeding ten laste van de armenrekeningen vergund (een bedrag wordt niet vermeld). 
Daartegenover laat Duijtz zijn vordering voor schrijfloon als secretaris en officier over de jaren 1720 tot en 
met 1722 vallen, terwijl de regeerders afzien van een vordering op Duijtz (met zijn instemming) naar aanlei-
ding van de collecte van de gemene middelen over verschillende jaren. Terzijde zij vermeld, dat nadien over 
de uitbetaling van zijn salaris sedert 1726 nieuwe problemen ontstaan. BHIC, RRGD 28, fo. 138v-140v (re-
kest Duijtz over deze kwestie), d.d. 14 juli 1731.
2640  De specifieke klachten uit Onsenoort blijven hier onbesproken, omdat deze in deze kwestie alleen de 
persoon van de secretaris gemeenschappelijk hebben; Onsenoort had een eigen bestuur, zodat de bijstelling 
van het reglement niet dit dorp raakte. In de desbetreffende resolutie van de Raad wordt dit onderscheid 
overigens niet expliciet gemaakt.
2641  NA, RvSt 296, fo. 328r-329r, d.d. 13 april 1757. Het verzoek van deze personen wordt door de Raad 
24 maart 1657 om advies aan de Bossche raad en rentmeester-generaal en de leenmannen van de Leen- en 
Tolkamer voorgelegd. Hun advies van 9 april d.a.v. legt de Raad 13 april vervolgens nog om  commentaar 
voor aan de thesaurier-generaal. Hij conformeert zich aan het Bossche advies.  
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Het besluit van 1736 maant, voor zover hier relevant, de secretarissen, die sedert 1684 
een monopolie op dit soort verkopingen hebben, tot afdracht binnen zes weken van de 
opbrengst aan de opdrachtgevers om te voorkomen dat deze uiteindelijk, bijvoorbeeld 
ten gevolge van het overlijden van een secretaris, niets ontvangen.2642 

Tot zover is dit verzoek eigenlijk niet meer dan een klacht vanuit de private sfeer over 
de afwikkeling van particuliere belangen. Wat het verzoek evenwel opmerkelijk maakt, 
is dat het het private domein overstijgt door ook te vragen om alsnog het reglement van 
Nieuwkuijk integraal met bedoeld voorschrift aan te vullen.  

De Raad erkent 29 april 1757 op de eerste twee onderdelen volledig het gelijk van de ver-
zoekers. De resolutie van 1738 geldt ook voor de secretaris van Nieuwkuijk en mag dus tegen 
hem worden ingezet, mits dat hem zes weken tevoren formeel wordt aangezegd. Ook besluit 
hij deze resolutie integraal aan het reglement toe te voegen. De vraag, of dit in de context van 
dat reglement als zodanig passend is, wordt door hem in het geheel niet gesteld. 

De regenten van Nieuwkuijk worden geïnformeerd door toezending van niet alleen 
dit besluit maar ook van een gedrukt exemplaar van de voorziening van 1736.2643 De re-
solutie wordt 4 mei 1757 door schepenen aan de secretaris overhandigd, waarna deze 
hiervan alleen het dictum waarbij het plaatselijke reglement wordt aangevuld in het re-
solutieboek registreert.2644 Deze beperkte registratie zou er op kunnen duiden, dat de 
betrokken functionaris de registratie met tegenzin en daarom met weglating van de re-
dengevende inleiding verricht. Daar staat echter tegenover, dat ter Leen- en Tolkamer 
ook alleen het dictum in de registers wordt ingeschreven.2645 

9.2.17 Nistelrode, 1663        

Korte karakteristiek 
Nistelrode is een statendorp in het kwartier van Maasland.2646 In 1657 telt het 168 hui-
zen.2647

Van “Quade huyshoudinge” naar “bequaem reglement”
Kort na het begin van 1663 hebben de ingezetenen genoeg van hun bestuur en zoeken 
zij hun heil bij de Raad van State. In hun dorp, zo betogen zij, heerst nu al te lang een 

2642  Zie over dit monopolie de resolutie van de Staten Generaal van 23 december 1684, gepubliceerd in 
het GPB 4, 451. De aanmaning van 1738 in RvSt 240, fo. 476r-477r, d.d. 4 juni 1738. Dit besluit kent de op-
drachtgevers ook bevoegdheid toe om bij nalatigheid van de secretaris tot inning over te gaan. 
2643  NA, RvSt 296, fo. 405r-v. Omdat deze resolutie integraal aan het reglement van Nieuwkuijk wordt 
toegevoegd is de volledige tekst ervan als aanvulling op dat reglement opgenomen in 10.2.16.
2644  SA Langstraat, 0199. DB Nieuwkuijk 2, fo. 79r (vergadering 4 mei 1757)
2645  BHIC, LTK 64 (op datum van de resolutie).
2646  Tegenwoordige Staat (1740), 121; Vriens, ‘Lijst van plaatsen met institutionele gegevens’, 425.
2647  ‘Accurate Staat van de gantsche Meijerije’, 510.
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“quade huyshoudinge”, waardoor alles - zo weten ze uit eigen ervaring - zó in de min 
is geraakt, dat vele inwoners tot bedelarij zijn vervallen om in hun onderhoud te voor-
zien. Dat wordt alleen maar erger als daarin niet wordt voorzien door middel van een 
“bequaem” reglement. Concreet leggen zij de Raad ter goedkeuring “eenige articulen in 
forme van reglement” voor, waarbij ook nadrukkelijk wordt verzocht om de vaststelling 
van een boete van f 50 bij overtreding .

De Raad vraagt hierop 10 februari 1663 het advies van de raad en rentmeester-generaal 
der domeinen nadat hij de plaatselijke regeerders zal hebben gehoord.2648

Of de situatie inderdaad zo ernstig is, als deze inwoners beweren, kan bij gebreke van 
authentiek  archiefmateriaal niet meer concreet worden beoordeeld.2649 Niettemin kan 
uit het feit, dat de raad en rentmeester-generaal in zijn advies geen afstand van de klacht 
neemt in ieder geval worden afgeleid, dat de situatie door hem als ernstig genoeg voor 
de totstandkoming van een reglement wordt beoordeeld. Ook de snelheid waarmee hij 
zijn advies produceert, wijst in die richting.

7 Maart 1663 kan de Raad zijn positieve advies met een aantal bijstellingen van het 
concept al bespreken. Daarbij doet hij ook een voorstel voor een tweetal slotartikelen 
van algemene strekking.2650 De Raad kan zich hierin volledig vinden, waarna hij het re-
glement direct vaststelt onder nadrukkelijke opdracht tot registratie ter Leen- en Tolka-
mer.2651 

Eerste uitvoering
Plaatselijke informatie over hoe dit reglement in het bestuur wordt opgenomen ont-
breekt. Er rest slechts een klaagschrift van de dorpssecretaris Huijbrecht Franssen, dat 
30 augustus 1663 bij de Raad van State op de agenda staat.2652 Hem zit artikel 9 van het 

2648  NA, RvSt 84 I, fo. 69.
2649  Het archief van het dorpsbestuur Nistelrode vangt pas aan in de loop van de achttiende eeuw. In an-
dere archieven, waaronder dat van de raad en rentmeester-generaal der domeinen zowel als dat van de Leen- 
en Tolkamer, is hierover geen relevante informatie aangetroffen. 
2650  Het concept van de ingezetenen eindigt met artikel 48, de bepaling waarin de boete bij overtreding 
is opgenomen. Het definitieve reglement is uitgebreid met de artikelen 49 en 50, die betrekking hebben op 
[49] de registratie van het reglement bij de Leen- en Tolkamer en de jaarlijkse publicatie ter plaatse ervan, 
alsmede [50] op een bevestiging van de soevereiniteit van de Staten Generaal en Raad van State over het 
dorp Nistelrode. Gezien de strekking van deze (op zich al standaard-)bepalingen ligt het voor de  hand aan 
te nemen, dat deze door de rentmeester-generaal zijn toegevoegd.
2651  NA, RvSt 84 I, fo. 125. Een authentieke kopie van het reglement in BHIC, Collectie Aanwinsten, 
1280-1981, 109. Deze kopie is ook vermeld in ‘Rijksarchief ’s-Hertogenbosch, Staat van Aanwinsten 1927, nr. 
34’, in: Verslagen ’s Rijks Oude Archieven, L (1927) II, 11 (met als toelichting: “Overgenomen van het gemeen-
tebestuur van St. Oedenrode, in welks oud archief, zonder waarneembaar verband, aangetroffen. Overge-
bracht naar de collectie Aanwinsten 1927, nr.8.”) en 34.. Deze kopie is gedateerd 20 maart 1663. 
2652  NA, RvSt 84 II, fo. 133.
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reglement dwars. Dat houdt in dat het de secretaris en substituut-secretaris verboden is 
om een herberg te houden.

In feite redeneert hij, dat de directe noodzaak voor deze bepaling al is komen te verval-
len, omdat ter plaatse voor de gerechtsdagen van schepenen een aparte kamer in de kerk 
is ingericht, waar schepenen ook geen “verteeringe” ten laste van de gemeente doen.2653 
Verder brengt hij naar voren, dat het secretarisambt in Nistelrode zo weinig inkomsten 
oplevert, dat daarvan alleen niet in het levensonderhoud kan worden voorzien. Ook 
wijst hij erop, dat het de secretarissen van vrijwel alle dorpen in de naburige provincies 
en landen wel is toegestaan om herberg te houden.2654 Zijn verzoek is dan ook om ook 
met “tappen” te mogen doorgaan.

De Raad van State houdt een slag om de arm door dit verzoek in handen van zijn 
commissie naar de jaarlijkse verpachting van de gemene middelen te stellen om hierover 
met de raad en rentmeester- generaal te spreken en naar bevind van zaken te besluiten. 
Die commissie spreekt inderdaad met die rentmeester. Het verzoek wordt daarbij in een 
breder kader dan alleen de argumentatie in het rekest zelf bezien, in het bijzonder van 
artikel 17 van het Reglement op de politieke reformatie (1660). Daarbij komt zij tot de 
conclusie, dat het verzoek gegrond is. Zij staat Franssen daarom toe zijn tapperij aan te 
houden mits hij zich daarbij precies houdt aan voornoemd artikel 17, dat onder meer 
dorpsbesturen gebiedt om bijeenkomsten niet in een herberg maar in een speciaal daar-
toe ingerichte ruimte te houden, waar tijdens die bijeenkomsten ook niet gegeten en 
gedronken mag worden.2655 In feite draait de commissie de kwestie om door deze over-
eenkomstig dat reglement vanuit het perspectief van het dorpsbestuur en niet  overeen-
komstig het dorpsreglement vanuit dat van de secretaris te bezien.2656 

9.2.18 Oirschot, 1654, 1662 en 1664      

Korte karakteristiek
Oirschot heeft de status van vrijheid en is tegelijkertijd een heerlijkheid met de hoge, 
middelbare en lage justitie. Het heerlijkheidsgezag wordt pondspondsgewijs gedeeld 
tussen de hertog, in de Staatse periode de Staten Generaal en een particuliere heer.2657 

2653  Van den Heuvel en Akkermans, Berghem en Nistelrode, 43, identificeert deze kerk als de aan Sint An-
thonius toegewijde kapel op Laar, die vanaf 1663 als plaats voor de vergaderingen van het dorpsbestuur en 
bewaarplaats voor de dorpskom wordt gebruikt. 
2654  Deze grensoverschrijdende oriëntatie komt ongetwijfeld voort uit de omstandigheid, dat Nistelrode 
aan de niet tot de Meierij behorende heerlijkheid Ravenstein grenst. Van der Ree-Scholtens, De grensgebie-
den in het noordoosten van Brabant ca. 1200-1795, bijliggende kaart 6 (De grensgebieden in het noordoosten 
van Brabant, situatie ± 1700).
2655  NA, RvSt 1623, fo. 48v-49r.
2656  Vergelijk 9.2.14 Maren 1664, alwaar een vergelijkbare situatie speelt. 
2657  Tegenwoordige Staat (1740), 12, 93-95; Vriens, ‘Lijst van plaatsen met institutionele gegevens’, 433.
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Deze constructie leidt tot een gedetailleerde vastlegging van elkaars bevoegdheden ten 
aanzien van de samenstelling van het bestuur.2658 Gelegen in het kwartier van Kempen-
land is het tevens de zetel van de kwartierschout. 

Het dorp telt acht gehuchten of heerdgangen: Kerkhof, Verrenbest, Naastenbest, Aar-
le, Spoordonk, Straten,  Notel en Hedel.2659 Verrenbest, Naastenbest en Aarle, komen te-
zamen ook als Best voor.2660 Naast deze trits wordt voor Best ook nog vaak het gehucht 
Gunsterlaar genoemd.2661 

In 1657 bedraagt het aantal huizen in Oirschot 800.2662 Het inwonertal kan op die 
grondslag op ongeveer 2.400 worden gesteld.2663 Voor Best wordt in 1664 het aantal in-
woners op 1.082 berekend.2664 Wat territoriale omvang betreft beslaat het gebied van de 
vrijheid een vijfde gedeelte van het kwartier.2665

Inleiding
“Meer dan eens hebben de Algemeene Staten Reglementen gemaakt, de Regeering van Oor-
schot betreffende, en laatstelyk in ’t jaar 1664; wanneer hunnen Hoogmogenden, als Half-
Heeren van Oorschot, met den Graave van Merode, toen Heer voor de andere helft, de 
Regeering van Oorschot bepaalden”, aldus de Tegenwoordige Staat in 1740. 2666 Medio 

2658  Bij het bestuur zijn in de periode van deze studie zeven schepenen, zeven gezworenen en zeven raads-
mannen betrokken. Zij  wisselen periodiek van positie, zodat per persoon achtereenvolgens alle drie functies 
worden bekleed. Verder zijn er drie armmeesters en twee kerkmeesters. Het hierna te beschrijven reglement 
van 1664 kent voor deze functionarissen, naast een voorziening over de benoemingstermijnen en de be-
voegdheid betreffende hun aanstelling door onderscheidenlijk beide halfheren, een verdeling naar herkomst 
uit de gehuchten. Beide halfheren laten zich ieder door een eigen schout of drossaard bijstaan.  
De complexiteit in de samenstelling van het bestuur wordt ook veroorzaakt door de interne (geografische 
) verdeling in die samenstelling tussen de vrijheid Oirschot en de gehuchten. Elk van deze acht gehuchten 
kiest een schatheffer, die is belast met de inning van de dorpspenningen. De schatheffers benoemen tezamen 
één borgemeester (ook wel ontvanger-generaal genaamd).
Voor meer gedetailleerde aspecten van de historische ontwikkeling van het bestuur in de vrijheid onder 
meer: Tegenwoordige staat (1740), 12, 93-95; Lijten, ‘De bestuursorganisatie van Oirschot, 180-183’; Lijten, 
‘De identiteit van Oirschot’, 123-136; Coenen, Te Best Wart, 154-163.
2659  Vriens, ‘Lijst van plaatsen met institutionele gegevens’, 433.
2660  In de hierna beschreven periode presenteren deze vier gehuchten zich tezamen nadrukkelijk als tot 
de parochie Best behorend. Het is een van de weinige keren in deze studie dat dit begrip met zoveel woorden 
voor een openbare territoriale eenheid wordt gehanteerd. Zie voor het begrip ‘parochie’ 2.2.3.8.
2661  J. Coenen, Te Best Wart, 167.  
2662  ‘Accurate staat van de gantsche Meijerije’, 495.
2663  Zie voor deze berekening de inleiding op dit onderdeel.
2664  Coenen, Te Best Wart, 132.
2665  Aldus de raad en rentmeester-generaal der Domeinen in een bericht aan de Raad van State van 21 
mei 1731. BHIC, LTK 28, fo. 121r-126r.
2666  Tegenwoordige staat (1740), 12,  93. In een noot bij dit citaat wordt verwezen naar “Groot Plakaatboek, 
II. Deel, Kol. 2823, 3155 en 3157”. Coenen, Te Best Wart, 154-155 noemt abusievelijk als jaar van het reglement 
1667. Dit berust op een verkeerde lezing van een daarbij aangehaalde resolutie van 3 februari 1667. Dit be-
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achttiende eeuw wordt dit reglement het “vierde en laatste” van een reeks van vier ge-
noemd.2667

Zakelijke en neutraler kan dit nauwelijks worden omschreven. In het “meer dan eens” 
zit niettemin het historische perspectief en de historische dynamiek: de reglementen in 
Oirschot zijn de facto de resultante van roerige jaren, waarin bij alle betrokkenen de 
emotie vaak hoogtij viert. 

In de heerlijkheid bestaat in de hier beschreven jaren een strijdbare en hardnekkige di-
chotomie tussen Oirschot en de buitengehuchten Aarle, Best, Straten en Gunstelaar. 
Deze gehuchten hebben een duidelijke visie op een gewenste zelfstandigheid ontwik-
keld, waarover hierna meer. In hoeverre deze - mede - is ontstaan door de langdurige re-
latieve onduidelijkheid over het heerlijke gezag in de vrijheid valt buiten het bestek van 
deze studie; niet ondenkbaar is echter, dat die onduidelijkheid ruimte gaf voor andere 
conflicten. In ieder geval zijn dichotomie en onduidelijkheid bronnen voor het regle-
ment uit 1664, dat lang mede de inrichting van het Oirschotse bestuur bepaalt.

De heerlijkheid van Oirschot
De halfheer van Oirschot uit het huis De Merode heeft voorafgaande aan deze episo-
de zijn positie als halfheer moeten bevechten In 1618 wordt Floris de Merode, voor-
heen heer van beide helften van de heerlijkheid, het pandschap van het hertogelijke 
deel ontnomen. Daarmede verliest hij feitelijk ook het bezit van de helft die hem 
rechtens toekwam. Tegen dit verlies spant hij in 1619 een proces aan bij de Brusselse 
Raad van Brabant, die hem - over de Münsterse omwenteling van 1648 heen - eerst 
in 1650 in zijn rechten op de helft herstelt.2668 Hierop verzoekt De Merode bij de 
Haagse Staten Generaal erkenning van dit vonnis, welke hem, na positief advies van 
de Haagse Raad van Brabant, door dit college uiteindelijk in 1658 wordt verleend (in 

sluit betreft alleen een verzoek tot herziening van De Merode als halfheer van Oirschot en Hilvarenbeek van 
het reglement van Hilvarenbeek. Zie over dit verzoek hierna.
2667  Dit geschiedt in een in de jaren 1747-1748 gevoerde discussie over de eventuele herziening van de 
Oirschotse reglementen (één uit 1654, één uit 1662 en twee uit 1664). In deze reeks neemt het hier genoemde 
reglement volgens aan zijn genese ontleende maatstaven van chronologie, status en samenhang feitelijk de 
derde plaats in. In deze studie wordt ook van die numerieke derde positie uitgegaan. Medio achttiende eeuw 
werd blijkbaar anders geteld, onder meer in een rekest van de halfheer van particuliere huize aan de Staten 
Generaal, waarin hij zich verweert tegen een klacht over een overtreding van het Reglement op de politieke 
reformatie (1660). Dit rekest wordt hierna besproken. In zijn manier van tellen komt het reglement op de 
samenstelling van de plaatselijke regering als vierde nà het reglement dat het handelen van de regering be-
treft en als derde wordt aangeduid. Beide reglementen zijn echter 11 maart 1664 door de Staten in een andere 
volgorde vastgesteld. In een kopie (uit een onbekend jaar) van het reglement op die handelingen wordt dat 
echter ook als “derde Reglement” geclassificeerd, dat in ieder geval bevestigt dat de manier van tellen door 
de halfheer destijds niet ongebruikelijk is. SA’sH, OSA 9194. 
2668  Een kopie van dit vonnis van 21 februari 1650 onder meer in RATb, Heerlijkheid Hilvarenbeek 15.
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1659 nog gevolgd door toekenning van schadevergoeding van f 8500).2669 
Sedertdien benoemen beide halfheren samen de plaatselijke regering volgens een wisse-

lend rooster. Binnen de schepenbank bestaan twee categorieën bestuurders, respectieve-
lijk door de Staten Generaal en De Merode benoemd. Dit creëert blijkbaar afzonderlijke 
loyaliteiten, die binnen de regering, zoals hierna zal blijken, tot nieuwe animositeit lei-
den. Hoewel de spanning tussen katholiek en gereformeerd steeds op de loer ligt en 
soms ook de kop opsteekt, zijn het in deze periode vooral gereformeerde regeerders on-
derling en met elkaar strijdende zakelijke belangen die de toon zetten. 

In 1672 gaan door verkoop de rechten op de halve heerlijkheid over op Maarten Chris-
tiaan Sweerts (de Landas) en nazaten.2670  

Het eerste reglement 1654 

Roerige tijden
De roerige tijden vangen aan na het Twaalfjarige Bestand (1609-1621) en worden na en 
de Vrede van Münster (1648) voortgezet. Er ontstaat onenigheid over veel, zo niet vrij-
wel alles wat maar met de financiën in de vrijheid te maken heeft. Voor de Staten Gene-
raal, Raad van State en Raad van Brabant worden verschillende procedures gevoerd.2671 
De tegenpolen in de controverse zijn grofweg enerzijds de regeerders en anderzijds de 
achtmannen uit de gehuchten en de door hen gekozen borgemeester. Beiden worden 
ondersteund door ingezetenen. De scheidslijn in het bestuur zet zich dus voort onder 
de inwoners. Vanaf 1651 ontbrandt in een laatste fase de strijd bij de Staten Generaal.2672 

2669  De acceptatie door de Staten Generaal van dit advies van de Raad van Brabant is door de Raad enkel 
in termen geformuleerd, dat zij zich dit advies “wel laten gevallen”. NA, SG 3264, fo. 668r-v, 14 november 
1658. Zie: Vriens, ‘De konflikten van het geslacht De Merode’, 41-49; voor context: Lijten, ‘De Merode’s in 
Oirschot’, 69-89; Lijten, ‘De heren van Oirschot’, 77-78; in samenvatting: Huiskamp, ‘Het gemene Best?’, 
178; voor de inbezitneming en eerste uitoefening van zijn rechten door De Merode: Lijten, ‘De Oirschotse 
schouten, drossards en baljuw, 166; verder: Coenen, Te Best Wart, 143-144.
2670  Zie voor de details onder meer: Vriens, ‘De konflikten van het geslacht De Merode’; Lijten, ‘De he-
ren van Oirschot’, 81-84.
2671  Deze gegevens zijn ontleend aan de uitspraak van de Staten Generaal van 21 maart 1658 in deze kwes-
ties. Zie hierover hierna. Een van de bemoeienissen van deze Haagse colleges is een uitspraak (“sententie” 
genaamd) van de Raad van State van 28 oktober 1648 over de wijze van het verstrekken van betalingsordon-
nanties door de schepenen aan de borgemeester (zie over deze sententie ook: RvSt 69, fo. 325r-326r, d.d. 6 
april 1651 en 70, fo. 42v, d.d. 28 juli 1651). Er zijn niettemin ook directe pogingen tot wederzijdse toena-
dering. Zo onderwerpen de plaatselijke partijen zich 9 januari 1648 onderling aan een arbitrage; het dien-
aangaande akkoord wordt overigens nadien als strijdig met het constitutionele recht in Oirschot door de 
Staten Generaal nietig verklaard. Zie de artikelen 3 en 9 van het onder 10.2.18 opgenomen teksteditie van 
het reglement van 1654.  
2672  De aanloop van het uiteindelijke reglement in 1654 kan op hoofdlijnen goed worden gevolgd uit de 
vele dienaangaande resoluties van de Staten Generaal. Het bronmateriaal is dan ook tot die resoluties be-
perkt gebleven.  
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Haagse interventie op verzoek
11 Mei van dat jaar, zo verklaren de Staten Generaal in een resolutie, bereikt ons het be-
richt, dat er in Oirschot al lang onenigheid bestaat en veel discussie wordt gevoerd over 
de rekeningen. Zij wensen te interveniëren en dragen daartoe de advocaat-fiscaal bij de 
Raad van Brabant op dit alles te onderzoeken, terwijl de strijdende partijen worden ge-
last hem volledig inzage in de rekeningen te geven, aan te wijzen over welke posten de 
discussie gaat en hem verder alles te vertellen wat van belang is.2673 De door de Staten 
aangestelde regeerders wachten dit onderzoek niet lijdzaam af, maar stellen de Staten 
rechtstreeks op de hoogte van allerlei moeilijkheden die zij ondervinden, gedwarsboomd 
als zij worden door de ingezetenen, althans door enkele personen die uit hun naam ope-
reren.  De Staten voegen deze klachten toe aan het dossier voor de fiscaal. Deze krijgt de 
blanco opdracht om alles ter plaatse in het reine te brengen met de plakkaten en andere 
besluiten van de Staten, terwijl die opdracht tevens wordt verruimd tot onderzoek naar 
vergelijkbare kwesties elders.2674 Zes dagen later gaan de Staten nog verder door de fiscaal 
op te dragen om bij hen de schuldigen te melden om over hun gedrag naar bevind van 
zaken te kunnen oordelen.2675 Dit onderzoek komt blijkbaar niet op gang. In de resolu-
ties van de Staten wordt geen melding gemaakt van diens rapportage.

De strijd in Oirschot gaat ook onverminderd voort. 24 November 1651 wenden de 
regeerders zich andermaal tot de Staten met nieuwe klachten over personen in de vrij-
heid die namens de bevolking voor grote onrust zorgen. De Staten nemen deze klachten 
vooralsnog slechts voor kennisneming aan.2676 Dat verandert als drie dagen later de acht-
mannen van Oirschot samen met een aantal van de meest vooraanstaande inwoners zich 
bij hen melden met het dringende verzoek om in hun rechten (“oude privilegien, statu-
ten ende andere gerechticheden”) gehandhaafd te worden. De eigen commissie voor de 
Meierijse zaken wordt met een onderzoek belast. 2677 Die komt echter nog niet verder 
dan een procedureel advies, te weten het inwinnen van het weerwoord van de regeer-
ders, waarmee de Staten instemmen.2678 Hun eerste reactie, 21 december instemmend 
behandeld door de Staten, behelst slechts het verzoek om een kopie te krijgen van alle 
door de achtmannen ingediende stukken. Daarbij duikt ook voor het eerst in de be-
sluitvoering de naam van een van de roergangers van de ingezetenen op, Cornelis van 
Eeckerschot.2679 Die weigert, reden waarom hij door de Staten op verzoek van de regeer-
ders 16 januari 1652 opnieuw wordt gemaand om die stukken binnen veertien dagen te 

2673  NA, SG 3257, fo. 277r.
2674  NA, SG 3257, fo. 453r
2675  NA, SG 3257, fo. 471r, 26 juli 1651.
2676  NA, SG 3257, fo. 833v. 
2677  NA, SG 3257, fo. 844r.
2678  NA, SG 3257, fo. 879r.
2679  NA, SG 3257, fo. 914r.
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leveren.2680 Dit herhaalt zich 28 februari nogmaals.2681 De schatheffers en de hen welge-
zinde inwoners getuigen andermaal van hun assertiviteit door hun eerdere verzoek nog-
maals aan de Staten voor te leggen, waarop deze 23 maart opnieuw de kwestie aan hun 
commissie-Meierij om advies voorleggen.2682 Daarentegen houden de Staten een nieuwe 
klacht van de schout en andere regeerders tegen Eeckerschot slechts voor kennisneming 
aan.2683  Dan gooit ook de plaatselijke predikant zijn gewicht in de strijd. In een tweetal 
missiven, één op eigen naam, de andere tezamen met enkele regeerders, legt hij de Sta-
ten de “inwendige troublen” rond de plaatselijke financiën voor. Zijn beide pleidooien 
worden 11 juni aan de commissie-Meierij doorgezonden.2684 

Inmiddels blijven de problemen zich in Oirschot opstapelen. De schout en schepenen 
weigeren de door de achtmannen aangestelde borgemeester Pieter Hendrikx van Be-
rendonck - een benoeming die hen naar eigen zeggen rechtens toekomt - te beëdigen en 
hebben in die plaats een eigen kandidaat benoemd. De Staten schakelen de advisering 
van de commissie-Meierij in, aan wie zij nu ook het eerder alleen voor kennisgeving aan-
genomen rekest van de regeerders toezenden.2685 Die commissie stelt de achtmannen in 
het gelijk. Haar is gebleken, dat de voorgedragen borgemeester de diensten van de pre-
dikant bezoekt en eenparig door de achtmannen is gekozen en voorgedragen conform 
de rechten die hen toekomen. De Staten bevestigen 28 juli zowel de aanstelling als het 
voordrachtrecht en schorsen de aanstelling door de regeerders (met behoud van de goe-
de naam en faam van die persoon). Voorts ordonneren zij, dat voortaan zowel de acht-
mannen als de borgemeester van de gereformeerde religie behoren te zijn.2686 

Haagse interventie ter plaatse
De gespannen verhouding tussen regeerders en achtmannen blijft echter bestaan. Als de 
regeerders medio september opnieuw hun beklag over de achtmannen doen, hakken de 
Staten een procedurele knoop door. Niet de commissie-Meierij, maar een tweetal leden, 
die op dat moment te’s-Hertogenbosch verblijven wordt opgedragen om zich ter plaatse 
over alles wat speelt nader te informeren, partijen voor zich te ontbieden en hen zo veel 
mogelijk te verzoenen, dit alles op kosten van die partijen.2687

Deze Statenleden maken snel werk van deze taak. Zij begeven zich naar Oirschot, ma-
ken een staat op van de bestaande conflicten en proberen partijen bij elkaar te brengen, 

2680  NA, SG 3258, fo. 36v.
2681  NA, SG 3258, fo. 149r.
2682  NA, SG 3258, fo. 233v.
2683  NA, SG 3258, fo. 251r.
2684  NA, SG 3258, fo. 463r.
2685  NA, SG 3258, fo. 530v.
2686  NA, SG 3258, fo. 597v. 
2687  NA, SG 3258, fo. 745v, d.d. 17 september 1652. 
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wat echter mislukt. Wel weten zij begin oktober partijen zo ver te krijgen, dat deze zich 
vrijwillig aan hun arbitrage zullen onderwerpen. Als objectief doel stellen zij daarbij het 
terugbrengen van de rust en vrede in de vrijheid en het vermijden van verdere kosten. 
Hiermede wordt tevens de kiel voor het latere reglement gelegd. Zij lezen zich verder in 
en horen uitvoerig partijen over en weer.2688  

Hun bevindingen blijven echter uit. Hoewel de strijdende partijen zich vooralsnog rus-
tig houden, lopen de spanningen toch weer op. Bijna een jaar later melden de achtmannen 
zich weer in Den Haag. De zittende president-schepen, tevens toenmalig borgemeester, 
weigert een substantiële som geld uit zijn ontvangst aan zijn door die achtmannen als bor-
gemeester benoemde opvolger over te dragen. Of de Staten hem daartoe willen dwingen. 
Die commissie-Meierij mag weer adviseren.2689 Die stelt de klager onder verwijzing naar de 
beslissing van 26 juli daarvoor in het gelijk; de Staten gaan hierin mee.2690. En zo sleept de 
controverse zich voort. De achtmannen klagen bij de Staten Generaal over onjuiste beta-
lingsopdrachten van de schepenen aan de borgemeester, de schepenen over de voordracht 
van een door hen ongeschikt bevonden persoon als borgemeester, terwijl de achtmannen 
hun beklag doen over het feit dat de huidige nog steeds niet is beëdigd.2691 Tegen de laatste 
aantijging verweren de schepenen zich dan weer, verzoekt de door de schepenen afgewe-
zen kandidaat-borgemeester door de schepenen te worden beëdigd, en uiten de schepenen 
nieuwe bedenkingen over de oppositie.2692 Deze klachten worden door de Staten, ter advi-
sering aan de commissie-Meierij gezonden, dit behalve de laatste die vooralsnog enkel voor 
kennisgeving wordt aangenomen. Het dossier van de commissie groeit, maar haar advies 
blijft vooralsnog uit. De problemen blijven zich opstapelen.

Begin oktober staat borgemeester Van Berendonck, bijgestaan door de achtmannen, bij 
de Staten Generaal in verband met problemen bij de schepenen over de afdoening van 
zijn rekening. De Staten wensen 9 oktober hierop eerst de reactie van die schepenen.2693 
Een maand later komt er eindelijk een advies van de commissie-Meierij. Dat heeft ech-
ter alleen betrekking op de beëdiging van de borgemeester. Daarvan vindt de commis-
sie, en de Staten met haar, dat die binnen veertien dagen moet plaatsvinden.2694 Over de 
andere zaken geen woord. 

2688  De werkzaamheden van deze Statenleden is ontleend aan hun rapportage, zoals die in de vorm van 
een uitspraak 21 maart 1754 (zie hierover hierna) wordt goedgekeurd.
2689  NA, SG 3259, fo. 427r.
2690  NA, SG 3259, fo. 446v. Op een herhaalde klacht van de achtmannen beslissen de Staten Generaal 28 
april 1654, dat het desbetreffende bedrag, dat door die oud-borgemeester nog steeds niet is overgedragen, 
gerechtelijk bij hem mag worden opgevorderd. NA, SG 3259, fo. 314v.  
2691  NA, SG 3259, fo. 492v, 29 mei, 633r, 3 juli en fo. 677r, 14 juli 1653. 
2692  NA, SG 3259, fo. 679v, 15 juli, 696r, 18 juli en 704r, 22 juli 1653.
2693  NA, SG 3259, fo. 945r.
2694  NA, SG 3259, fo.1037r.
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De hiervoor genoemde Eeckerschot is niet alleen roerganger van de achtmannen, 
maar ook oud- borgemeester over de jaren 1646 en 1647. De schepenen verminderen 
in die rekeningen enkele uitgaven, terwijl zij andere schrappen, zodat het verschil ten 
laste van de privérekening van Van Eeckerschot komt. Hij beklaagt zich hierover bij 
de Raad van State. Als reden van deze “piquanterie” ziet hij dat hij bij die Raad “veel 
quade ghangen” en praktijken van die schepenen heeft voorgebracht. Inmiddels wordt 
hij door de schepenen over het verschil aangesproken. Hij vraagt om bemiddeling in 
deze kwestie van de Raad en in die tussentijd om opschorting van de vordering van de 
schepenen. Die draagt echter 24 oktober 1654 slechts de schepenen op schriftelijk op 
het verwijt te reageren.2695 Die laten dit verzoek echter voor wat het is. Zij slaan terug 
met een voorstel aan de Staten Generaal om de procedure, die Van Eeckerschot na-
mens de schatheffers tegen hen bij de Raad van State is begonnen voor zes weken op 
te schorten. De Staten knopen echter de procedure-eindjes weer aan elkaar door 10 
november hierover het advies van de Raad van State in te winnen.2696 Vier dagen later 
vragen zij de Staten ook de inmiddels eveneens tegen hen door de achtmannen en de 
borgemeester begonnen executie over de afdoening van diens rekening op te schorten. 
Ook hierover willen de Staten 14 november een advies van de Raad, en wel binnen 24 
uur.2697 Die Raad reageert daags erna met de mededeling, dat hij zich van een advies 
moet onthouden, omdat hem niet bekend is hoever de werkzaamheden en rapportage 
bij de arbitrage van de speciale afgevaardigden van de Staten staan. Daarbij wijst hij 
er ook op, dat daardoor ook andere kwesties niet kunnen worden afgerond.2698 Hier-
op vernieuwen de Staten 19 november die opdracht aan hun afgevaardigden om ten 
spoedigste tot een uitspraak te komen.2699 Wat de kernpunten van de controverse zijn, 
maken de achtmannen en de hen gezinde ingezeten de Staten per rekest overigens dan 
nog eens duidelijk, namelijk de bevoegdheid tot de aanstelling van borgemeesters en 
het afgeven van onbehoorlijke betalingsordonnanties door de schepenen. 11 December 
1653 gaat ook dit rekest naar de beide rapporteurs.2700 

De Haagse uitspraak: een reglement
21 Februari 1654 presenteren zij hun ontwerp-uitspraak aan de plenaire vergadering van 
de Staten, die daarop een drietal leden uit hun midden opdraagt over dat ontwerp te ad-
viseren.2701 Hun rapportage heeft de vorm van een rechterlijke uitspraak over de geschil-

2695  NA, RvSt 72, fo. 205r.
2696  NA, SG 3259, fo. 1056r.
2697  NA, SG 3259, fo. 1066r.
2698  NA, RvSt 72, fo. 239r, d.d. 15 november 1653.
2699  NA, SG 3259, fo. 1078r.
2700  NA, SG 3259, fo. 1160r.
2701  NA, SG 3259, fo. 128v.
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len te Oirschot, maar strekt tot een “een Reglement op hare Regeringe”.2702 Een maand 
later, 21 maart, stellen de Staten overeenkomstig hun advies de uitspraak onverkort vast, 
waarbij beide partijen worden veroordeeld die zonder mankeren na te komen.2703

De essentie van dit reglement is nog geen dorpsreglement pur sang, maar een voorzie-
ning die de competenties van de verschillende bij het bestuur van de vrijheid betrokken 
organen (her)bevestigt en tussen die organen nog “swevende” zaken beoogt te beëindi-
gen.2704 Inhoudelijk werkt dit reglement door in de discussies die naar volgende regle-
menten in Oirschot leiden. 

Eerste uitvoering
Het reglement slaagt niet in alle onderdelen direct in zijn opzet. Schepenen tasten al snel 
de grenzen ervan af. Centraal staat daarbij de bevoegdheid tot de aanstelling van een 
borgemeester of ontvanger- generaal, die ook volgens het reglement uitsluitend aan de 
achtmannen is voorbehouden. Begin mei klagen die achtmannen bij de Staten over de 
inbreuk, die de regeerders hierop proberen te maken.2705 Op advies van de commissie-
Meierij besluiten de Staten over dit verwijt eerst nog over de reactie van die schepenen 
te moeten beschikken.2706 De kwestie komt hierna niet meer terug bij de Staten, zodat 
het er op lijkt, dat de regeerders op dit punt hebben ingebonden. Tussen schepenen en 
de achtmannen blijft het wel broeien. Zo vragen de eersten nog 24 april 1656 de Staten 
Generaal maatregelen te nemen tegen alle misbruiken in de regering.2707 

Het tweede reglement, 1662

Op zoek naar vrijheid binnen de vrijheid
De problemen, die tot het eerste reglement hebben geleid, kunnen vooral gezien wor-
den als kwesties die betrekking hebben op de onderling relatie van de daarbij betrokken 
functionarissen. Zo proberen  de door en uit de gehuchten gekozen achtmannen zich 
op te werken tot algemene vertegenwoordigers van de gehuchten, ieder voor zijn eigen 

2702  Artikel 20 van de uitspraak.
2703  NA, SG 3259 fo. 218.
2704  Zie voor een samenvatting van het reglement 8.3.3, in het bijzonder Overzicht 8.1; de integrale tekst 
is opgenomen in 10.2.18.
2705  NA, SG 3260, fo. 338v, d.d. 7 mei 1654. De schepenen slaan bij de Staten terug met het verwijt, dat 
de achtmannen, de borgemeester en enkele geërfden nog steeds besloten vergaderingen organiseren, waarin 
onder meer over de omslag en het incasso van belastingen wordt gesproken. De Staten dragen 7 mei 1754 
deze klacht echter zonder meer ter afdoening over aan de Raad van State. Het is onduidelijk wat de Raad 
hierop heeft gedaan. Deze kwestie komt in zijn resoluties uit deze periode niet voor. 
2706  NA, SG 3260 fo. 654v. 
2707  NA, SG 3262, fo. 269r. De aard van de misbruiken is in deze resolutie niet omschreven.
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gehucht, om daardoor meer zeggenschap in het bestuur te verkrijgen, iets wat de sche-
penen met man en macht bestrijden. In dit organiek-functionele streven broeit echter al 
wat vrijwel direct aansluitend uitgroeit naar een rechtstreeks confrontatie tussen het be-
stuur van de vrijheid en de gehuchten, die geografisch tezamen Best vormen. Ook tus-
sen hen bestaat al lang de nodige spanning en controverse.2708 

Kern van de klacht van de gehuchten is: wij vormen tezamen de helft van de gehe-
le vrijheid en betalen ook ongeveer de helft van de plaatselijke lasten, maar hebben in-
spraak noch inzicht in de besteding ervan. Daarnaast beschikt Oirschot vrijelijk over onze 
gemeint. Kortom, Oirschot gaat met ons geld en kapitaal aan de haal en wij zien daar 
nauwelijks iets voor terug. Bovendien vormen wij feitelijk een eigen leefgemeenschap en 
parochie, die op ruim een uur gaans van Oirschot liggen. Binnen de gehuchten wonen veel 
inwoners zelfs op een uur gaans van de kerk van Best en twee uur gaans van Oirschot. Wij 
zijn bovendien vooral “teullieden”, zodat ook in economisch opzicht onze belangen met 
die van Oirschot verschillen en soms zelfs diametraal tegenover elkaar staan. Ons streven 
naar separatie is een streven naar scheiding van lasten en het verkrijgen van eigen bestuur 
over ons deel daarvan, met inbegrip van het beheer van de in ons gebied liggende gemeint. 
Wat wij nadrukkelijk niet willen is het beknotten van functies en taken van de schepenen; 
deze behoren alleen geen “meester over hen (lees: onze) boers (lees: beurs)” te zijn.2709 

Hoewel de gehuchten al eerder hun visie en wensen in Den Haag voor het voetlicht heb-
ben gebracht, maken zij in augustus 1657 hierover een principiële procedure bij de Raad 
van Brabant aanhangig.2710 Tegelijkertijd  proberen zij ook de Raad van State voor hun 
pleit te winnen. Verschillende verzoeken aan dat college maken de rode lijn van hun 
aanhoudende assertiviteit zichtbaar. 

In 1658 leidt een verzoek van hen aan de Raad van State bijna tot een beperkte afschei-
ding van Oirschot. Concreet vragen de gehuchten - details daargelaten - fiat om voort-

2708  De (anonieme) auteur van ‘Moeder Oirschot en dochter Best in het voorspel der historie’,  7-10, be-
noemt aan de hand van citaten uit documenten (zonder bronvermelding) voor de hier beschreven episode 
als terminus a quo het jaar 1644. Dit komt overeen met het onderzoek van de Raad van State naar de dorps-
rekeningen vanaf dat jaar, zoals hierna wordt beschreven. Zie voor de periode direct voorafgaand aan de hier 
beschreven episode ook: R. Huiskamp, ‘Het gemene Best?’, 154-195.
2709  NA, RvSt 81, fo. 222v-223r, 20 maart 1660 en 2161 II (omslag Oirschot; rekest van de vier gehuchten 
aan de gedeputeerden van de Raad van State “om separatie”, oktober 1663). Zie ook Huiskamp, ‘Het geme-
ne Best?’, 154-195 en Lijten, ‘Een aanzet tot een geschiedschrijving van Oirschot-Best’, 71.
2710  Huiskamp, ‘Het gemene Best?’, 154-195. Volgens deze publicatie, 180, is dit proces door de gehuch-
ten op 3 augustus 1657 bij de Raad van Brabant aangevangen, terwijl de gehuchten zelf in een rekest aan de 
Raad van State als aanloop op een besluit van die Raad van 18 juni 1661 (zie hierna) spreken over een proces 
bij dit college, dat juist tegen hen door de regering is aangespannen. Het dagvaardingsrekest en andere pro-
cesdocumenten in BHIC, RvB 788/1594.
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aan hun portie in de lasten rechtstreeks en dus zonder tussenkomst van de dorpsregering 
aan ’s Lands kantoren te mogen afdragen. Uiteraard blijven zij aansprakelijk voor hun 
aandeel in de op naam van het gehele dorp uitstaande geldleningen. Hun argumentatie 
spreekt de Raad aan. Deze is dit verzoek direct, dus zonder hierover verdere informatie 
in te winnen, genegen. Hij gelast 19 januari 1658 de Oirschotse regering het verzoek te 
effectueren dan wel binnen veertien dagen tegenargumenten in te brengen.2711 Het ene 
noch het andere geschiedt. Wel bespreekt de Raad twee dagen later een klacht van de 
Oirschotse regering over enkele crediteuren die de ingezetenen zodanig met gerechtelij-
ke verkoop van hun goederen bedreigen, dat die ingezetenen hun bijdrage aan de beta-
ling van ’s Lands kantoren niet meer kunnen opbrengen. Hiermee geven zij indirect aan 
hoe serieus zij in het voordeel van de ingezetenen met het beheer van de dorpsfinanciën 
bezig zijn en de verwijtende visie van de klagende gehuchten op dat beheer niet terecht 
is. Op haar verzoek, te verklaren dat de inning van de omslagen preferent is aan die voor 
uitstaande leningen, reageert de Raad 21 januari 1658 positief.2712

Bij de Staten Generaal zetten de schepenen hoger in. De oppositie vanuit de gehuch-
ten ervaren zij als een aanslag op hun gezag, terwijl zij een herhaling van veel wat aan 
het reglement van 1654 is vooraf gegaan vrezen. Zij zoeken dan ook in dat reglement be-
scherming en vragen de Staten Generaal het te bevestigen. Die beperken zich echter 21 
maart 1658 - dat is op de dag af precies vier jaar nadat zij zelf dat reglement hebben vast-
gesteld - ertoe om het rekest om advies aan de commissie-Meierij voor te leggen.2713 En 
daar blijft het bij, omdat haar advies uitblijft. Niemand rappelleert.

De vier Bestse gehuchten gaan onverdroten voort met hun beklag; het uitblijven van 
een verantwoording van de dorpsinkomsten, te beginnen met de opbrengsten uit de ge-
meint, moet het vervolgens ontgelden.2714 Hun verzoek aan de Raad van State is dat de 
desbetreffende rekening alsnog publiekelijk wordt afgehoord. Daarbij wordt verwezen 
naar een vergelijkbare beschikking over de afdoening van zekere rekeningen in Oss.2715 
Ook hiermee stemt de Raad 22 mei 1658 in. Heeft  de regering bezwaar, dan kan zij dit 
alsnog binnen tien dagen inbrengen.2716 

Na een relatief rustig 1659, hervatten de gehuchten hun verzoeken aan de Raad van 
State om tot een grotere zelfstandigheid te geraken. Zo beklagen zij zich er over, dat er 

2711  NA, RvSt 79 I, fo. 33r. De details in het verzoek betreffen aspecten van de concrete wijze van uit-
voering.
2712  NA, RvSt 79 I, fo. 35v-36r. De Raad formuleert deze verklaring in algemene termen, namelijk dat in 
dezen “bij den ouden voet (wordt gebleven) omme alsoo gevolcht te werden”. 
2713  NA, SG 3264, fo. 145r.
2714  Die opbrengsten betreffen de verkoop van bomen, hout, turf, hei en vroenten. 
2715  Zie hierover 9.2.20.
2716  NA, RvSt 79 I, fo. 277v. 
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in Oirschot slechts één collecteur van de imposten is, hetgeen voor hen nogal nadelig is, 
omdat dit voor de inwoners (collecteurs komen niet langs) voor de betaling veel tijdver-
lies  betekent. Zij stellen daarom voor om de collecte van de imposten voor de betrok-
ken gehuchten aan een afzonderlijke collecteur te verpachten, dan wel de collecteur in 
Oirschot te gelasten om in Best ook een collecteur aan te stellen. De Raad gaat evenwel 
20 maart 1660 niet met dit voorstel mee.2717  

Even later protesteren zij, nu tezamen met de door de gehuchten gekozen schathef-
fers, tegen het ontslag door het dorpsbestuur van de door de schatheffers gekozen bor-
gemeester, omdat hij niet van de gereformeerde religie is. Tot de verkiezing van die 
borgemeester heeft het bestuur, zo luidt hun klacht, de schatheffers zelfs gedwongen. 
Was het voorheen zo, dat de schatheffers direct ’s Lands kantoren betaalden, thans ge-
schiedt dat gedwongen door de “generalen borgemeester”. Op straffe van een verhoogde 
boete dwingt het dorpsbestuur de schatheffers nu om een nieuwe borgemeester aan te 
stellen. Zij vragen de Raad de schatheffers van die boete te ontslaan en de eerder gekozen 
borgemeester zijn termijn te laten uitdienen totdat de Raad zich uitgesproken heeft over 
de noodzaak om een borgemeester aan te stellen. Die achten zij van weinig toegevoegde 
waarde, omdat de schatheffers de omslagen innen en de borgemeester de opbrengst al-
leen maar heeft te “overtellen”. De Raad heeft behoefte aan nader onderzoek, dat hij op-
draagt aan zijn commissie naar de verpachting van de tienden.2718 Wat de commissie met 
deze opdracht heeft gedaan is onduidelijk. In haar rapport wordt er niet over gerept. 2719

Een andere klacht - een vervolg op hun eerdere klacht over de afdoening van de rekenin-
gen - betreft de nalatigheid van de regering om behoorlijke rekening en verantwoording 
te doen van recent met octrooi verkochte percelen uit de gemeint met het argument, dat 
eerst nog 146 andere  percelen verkocht moeten worden. Daarvoor beroepen zij zich op 
een van de Leen- en Tolkamer verkregen toestemming. De gehuchten willen echter weten 
waarvoor de opbrengst van de reeds verkochte percelen is gebruikt, zodat kan worden be-
zien of er inderdaad nog meer percelen in de verkoop zouden moeten worden gedaan. De 
regeerders dienen daarom te worden gelast terstond bij de raad en rentmeester-generaal 
der Domeinen en de Leen- en Tolkamer deze verantwoording af te leggen. Bij gebreke van 
dien zou de rentmeester moeten worden opgedragen hen daartoe gerechtelijk te dwingen. 
De Raad hecht 6 november 1660 zonder nader onderzoek zijn fiat aan dit verzoek.2720 Als 
de genoemde gehuchten de Raad dan verder nog verzoeken aan het afhoren van deze re-
kening door de rentmeester een of twee gekwalificeerde inwoners van elk gehucht toe te 
voegen, stemt de Raad 2 december 1660 ook hiermee zonder meer in.2721 

2717  NA, RvSt 81, fo. 222v-223r.
2718  NA, RvSt 81, fo. 332r-v. 
2719  RvSt. 1820, Verbaal verpachting tienden 1660.
2720  NA, RvSt 81 II, fo. 255.
2721  NA, RvSt 81 II, fo. 319v.
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Verbreding van de klachten 
Met deze serie besluiten van de Raad van State zijn de vier opponerende gehuchten vrij-
wel op hun wenken bediend.2722 De gehuchten willen echter meer, namelijk ook een be-
ter inzicht in en inspraak bij het beheer van de dorpsfinanciën in het algemeen. 

In het reglement 1654 is reeds in enige vorm van zeggenschap voorzien, die ook wordt 
gepraktiseerd. Zo verzoeken enkele ingezetenen met referte aan dat reglement 22 okto-
ber 1659 visie van de borgemeestersrekening over het dienstjaar 1658/9.2723 Hierop wordt 
aan de pui van het raadhuis gepubliceerd, dat op 27 oktober schepenen en andere re-
geerders ten raadhuize aanwezig zullen zijn om de opmerkingen en vragen van de inge-
zetenen over deze rekening te aanhoren en daarmede conform genoemd reglement te 
handelen.2724  Voor de gehuchten is deze zeggenschap zonder echte invloed niet meer 
genoeg.  

Ondanks de nog steeds bij de Raad van Brabant lopende procedure, wenden de vier ge-
huchten zich andermaal tot de Raad van State, die hun rekest 18 juni 1661 behandelt. Zij 
geven eerst een uitvoerige beschrijving van hun klachten over de regering. Zij verwijzen 
daarbij naar eerdere verzoeken om hun lasten separaat te mogen betalen. Daarop hebben 
de regeerders bij de Raad van Brabant een formeel proces aanhangig gemaakt, dat nog 
niet is beëindigd, maar inmiddels wel voor hoge kosten heeft gezorgd. Verder zijn tot de 
betaling van andere lasten met octrooi veel vroenten en andere percelen van de gemeint 
verkocht, waarvan de inkomsten ongeveer f 21.000 bedragen. De verantwoordelijke re-
geerder, Pieter van Nahuijs, heeft die echter nog steeds niet verantwoord.2725 Deze kwes-
tie is tot hun ergernis nog steeds bij de Leen- en Tolkamer in behandeling. Inmiddels 

2722  De vraagt blijft uiteraard of er echt sprake is van (subjectieve) genegenheid van de Raad van State 
voor de visie van de gehuchten dan wel of daarbij eerder een zeker bestuurlijk opportunisme mag worden 
verondersteld. De Raad heeft zich waarschijnlijk in ieder geval laten leiden door overwegingen gericht op 
het waarborgen van rust en stabiliteit op het plaatselijke financiële front, omdat daarmede ook het landsbe-
lang (inning van belastingen, dus inkomsten) is gebaat. Er zijn voorbeelden te over, dat de Raad dit soort 
overwegingen prioriteit geeft.
2723  Een dienstjaar loopt van Pinksteren tot Pinksteren.
2724  RHCe, GB Oirschot en Best, voorl. inv.nr. 4130. Het onderzoek in het archief van het Gemeente-
bestuur 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 gebreke 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 voor zover 
mogelijk aan de huidige inventaris aangepast. Zekerheidshalve is doorgaans na het nummer van een archief-
deel nog dat voorlopige nummer vermeld. Indien alleen een nummer uit de voorlopige inventaris is opge-
nomen, houdt dat in, dat het inventarisnummer van dat deel aan de hand van de thans gangbare inventaris 
niet met zekerheid kon worden vastgesteld.
2725  Van Nahuijs is in deze episode een sleutelfigaar. Hij bekleedt in deze jaren verschillende openbare 
functies in Oirschot, onder andere die van stadhouder, schepen, borgemeester en armmeester.  Huiskamp, 
‘Het gemene Best?’, 175 kwalificeert hem als een “protestantse nieuwkomer”.
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heeft Van Nahuijs ook tien nieuwe omslagen van elk f 900 afgekondigd, uitsluitend tot 
betaling van beden en renten op uitstaande leningen. Daartoe zijn echter zes omslagen 
ruim voldoende (er resteert na betaling dan nog ruim f 1400 à f 1500). Daarom hebben 
zij Van Nahuijs voorgesteld om met die zes omslagen te volstaan. Die reageerde daarop 
afwijzend en bedreigde de collecteurs in de gehuchten zelfs met executie om de volle 
omslag te verkrijgen. Uiteindelijk verzoeken zij de Raad Van Nahuijs op te dragen voor 
de betrokken gehuchten vooralsnog genoegen te nemen met de inning van zes omsla-
gen en de executie op de collecteurs voor het overige aan te houden, totdat hij van zijn 
diverse ontvangsten deugdelijke verantwoording heeft gedaan. 

De Raad gelast daarop Van Nahuijs binnen tien dagen te reageren en ook aan te ge-
ven, waarvoor de tien omslagen precies zijn bedoeld; voorlopig moet hij volstaan met 
zes omslagen, de door hem voor de andere vier begonnen executie wordt tot nader order 
opgeschort.2726 Als Van Nahuijs hierop een extra maand om te reageren vraagt, gunt de 
Raad hem 6 juli nog twee weken.2727 Desondanks staat zijn reactie pas 22 augustus op ‘s 
Raads agenda. Deze (met ook het verzoek om de opschorting van de executie ongedaan 
te maken) geeft de Raad aanleiding om alle stukken opnieuw aan partijen om commen-
taar voor te leggen. Blijft dat uit, dan wordt de opgeschorte executie weer geactiveerd.2728 

In deze periode blijkt ook, dat de groep van de tegen het dorpsbestuur klagende gehuch-
ten groter is dan alleen de vier buitengehuchten. Namens die gehuchten treedt Nicolaes 
Jansen Santegoets als zittend schepen van Oirschot op. Hij behoort tot de groep schepe-
nen, die door De Merode zijn benoemd. Verder treedt daarbij ook enkele keren een (niet 
met naam genoemde) gemachtigde van De Merode zelf op. Dit betekent in feite, dat De 
Merode en de door hem benoemde functionarissen zich aan de kant van die gehuchten 
hebben geschaard. Begonnen uit klachten en verzet van de buitengehuchten tegen het 
dorpsbestuur wijzigen in de partijstelling de onderlinge ver(stand)houdingen.2729 

Eerste opmaat naar voorzieningen
9 September 1661 liggen beide antwoorden op tafel. De Raad brengt deze over en weer 
ter kennis van partijen en draagt een lid uit zijn midden en de tresorier-generaal op om 
op basis van de ingezonden stukken en eventueel horen van partijen te adviseren.2730 

In hun advies geven de rapporteurs aan, dat er nog reden voor verder onderzoek is. Op 

2726  NA, RvSt 82, fo 242v.
2727  NA, RvSt 82, fo 271v.
2728  NA, RvSt 82, fo 337.
2729  BHIC, RvBr. 290 (rekest van de vier gehuchten met apostille van de Raad van Brabant van 19 de-
cember 1661); NA, RvSt 83 I, fo. 99r, 25 februari 1662; RHCe, Schepenbank Oirschot 2409, fo. 35 (verkie-
zing van schepenen, gezworenen en raadsmannen, 1661).
2730  NA, RvSt 82, fo 362. De rapporteurs hebben in ieder  geval gesproken met Van Nahuijs; onduidelijk 
is of dit ook met de vertegenwoordigers van de gehuchten is geschied.
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hun instigatie besluit de Raad 23 september tweeërlei. De regeerders van Oirschot wordt 
bevolen om uiterlijk 24 november alle originele rekeningen vanaf 1644 tot en met het lo-
pende jaar 1661 met alle bijlagen in te leveren. Ook wordt beide partijen opgedragen om 
dan ook ieder een concept-reglement voor de vrijheid te overleggen. De Raad zet dus in op 
oordeelvorming over het verleden (op basis van de rekeningen) èn op visievorming voor de 
toekomst (op basis van in concept-reglementen gecondenseerde inzichten van betrokken 
partijen).2731  Ten slotte wordt de opschorting van de executie met drie maanden verlengd.2732

Over het concept van zo’n reglement lijken de regeerders onderling nog in eensgezind-
heid te beraadslagen. De beslissing over het inzenden van de rekeningen splijt echter 
nadien, als het tijdstip van inlevering aanbreekt, frontaal de geesten. De vraag die dit 
veroorzaakt is, wie de rekeningen naar de Raad van State behoort te brengen. Een deel 
van de schepenen acht president-schepen Van Nahuijs daartoe niet de aangewezen per-
soon, omdat een groot aantal rekeningen onder zijn verantwoordelijkheid als borge-
meester tot stand is gekomen. Nahuijs meent het tegendeel en vindt drie schepenen en 
enkele gezworenen en de drie armmeesters aan zijn zijde. De scheidslijn loopt precies 
tussen de door de kwartierschout respectievelijk door halfheer De Merode  benoemde 
schepenen.2733 De laatsten weten zich bovendien verzekerd van de steun van de achtman-
nen, alsmede de naburen uit de vier gehuchten. De al eerder geconstateerde factievor-
ming in het plaatselijk bestuur verhardt zich. 

19 November 1661 dragen de Staatse schepenen Van Nahuijs op om een gezegelde kof-
fer met de gewraakte rekeningen naar de Raad van State over te brengen. De opponerende 
schepenen machtigen twee dagen later medeschepen Otto van Doesborch tot hetzelfde. 
Ook tekenen zij protest aan tegen de aan Van Nahuijs verleende opdracht en verbieden zij 
secretaris Peter van Andel de rekeningen aan hun tegenpartij af te geven. Tevergeefs. Nog 
diezelfde dag dringen drie Staatse schepenen en drie gezworen raadsmannen (onder lei-
ding van schepen Lubbertus van Vollenhoo) de openstaande secretarie in het raadhuis bin-
nen en nemen de rekeningen mee. Van Andel kan hiertegen slechts protesteren.2734 

2731  Huiskamp, ‘Het gemene Best?’, 178-179 gaat er ten onrechte van uit, dat het reglement de directe resul-
tante zou zijn van de bevindingen van de gecommitteerden van de gehuchten naar aanleiding van een door de 
Raad van State toegestaan onderzoek naar “frauduleuze posten ” in de rekeningen van de vrijheid. Deze con-
clusie miskent het tweesporenbeleid van die Raad, alsmede de werkelijke gang van zaken bij dat onderzoek. 
2732  NA, RvSt 82, fo 382.
2733  De tegen Van Nahuijs opponerende schepenen verwijten diens medestanders van hem afhankelijk 
te zijn en dus niet bevoegd om de gegeven last te verstrekken. Het onderscheid tussen katholiek en gerefor-
meerd lijkt niet relevant, omdat in beide kampen gereformeerden (van wie hier slechts te noemen Van Na-
huijs en Van Doesborch) aanwezig zijn. 
2734  RHCe, Schepenbank Oirschot 2409, fo. 283r en 284r. Van Vollenhoo komt oorspronkelijk uit 
Utrecht en is van gereformeerde huize. NA SG 7486 (rekest van Van Vollenhoo). 
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Het onderzoek stagneert
Aldus brengt Van Nahuijs de rekeningen ter Raad van State, alwaar ook de vertegen-
woordigers van de gehuchten zich weer laten horen. Op advies van zijn commissarissen 
besluit de Raad 17 december 1661 echter dat de rekeningen in hun koffer weer naar het 
Oirschotse raadhuis worden teruggebracht om aldaar door vijf schepenen (Van Nahuijs 
en Van Vollenhoo worden daarvan met naam en toenaam uitgesloten) en vijf door de ge-
huchten uit hun midden zelf te benoemen personen te worden onderzocht; ook mogen 
de gehuchten nog andere rekeningen voor revisie aanwijzen. Hun bevindingen dienen 
schriftelijk binnen twee maanden bij de Raad te worden ingebracht.2735  Aanvullend be-
sluit de Raad 23 december op verzoek van de gehuchten voor die periode ook tot verlen-
ging van de opschorting van de executie, doch gelast nu ook Van Nahuijs de reeds door 
hem in beslag genomen goederen aan de eigenaren te restitueren.2736 

In Oirschot stagneert het onderzoek al direct. De rekeningen verblijven nog steeds 
bij de Raad van State. Eén der gezworen raadsmannen steekt nog wel zijn nek uit door 
de Raad van State uitleg van diens resolutie van 17 december te vragen. 14 Januari 1662 
schuift de Raad deze vraag door naar een tweetal interne rapporteurs. Deze kwestie is 
waarschijnlijk in de wandelgangen afgedaan, omdat er in de formele resoluties van de 
Raad niets meer over wordt vernomen.2737

Belangrijkste blokkade is een al maar oplopende tweespalt onder de schepenen over on-
der meer de uitvoering van de 17-december bevelen van de Raad. De onenigheid breidt 
zich uit over andere zaken. Enkele controverses komen bij de Raad van State. Met voor-
bijgaan van de details, worden hiervan slechts de meest substantiële en dan nog vooral 
vanuit betrokkenheid van de Haagse overheid geduid. 

De Staatse schepenen beklagen zich bij Raad van State over hun collegae. Zo is er dispuut 
over het beheer van de sleutels van de archiefkom.2738 De Raad van State treft, hangende 
interne advisering, 16 februari een voorlopige voorziening (de sleutels verblijven voorlo-

2735  NA, RvSt 82, fo.519. Inmiddels is de gedeputeerden van de vier gehuchten gebleken, dat de rekening 
van borgemeester Van Nahuijs over het dienstjaar 1655/6 nog bij de Raad van Brabant verblijft. Hun ver-
zoek aan die Raad om die rekening in het kader van het door de Raad van State toegestane onderzoek ter 
beschikking te stellen willigt deze 19 december 1661 in. BHIC, RvBr 290. Opmerkelijk in dit verzoek is, dat 
het nadrukkelijk mede wordt ingediend door een (niet met name genoemde) gemachtigde van de graaf van 
Merode als halfheer van Oirschot.    
2736  NA, RvSt 82, fo. 526.
2737  NA, RvSt 83 I, fo. 19v.
2738  Het desbetreffende verzoek van de Staatse schepenen wordt geformuleerd door Arnout Tempelaer, 
advocaat bij het Hof van Holland. In dit rekest neemt hij ook een pleidooi op tegen de aanspraken van De 
Merode op heerlijke rechten in Oirschot en Hilvarenbeek. Tempelaer zal zich als advocaat later opnieuw, 
maar nu uit eigen hoofde in de discussie hierover proberen te mengen.  
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pig bij de klagers) en zegt ter vergadering tevens agent Peter van den Broeck aan er zorg 
voor te dragen dat binnen acht dagen de resolutie van 17 december wordt nagekomen.2739 
De andere schepenen laten zich niet onbetuigd en wenden zich ook tot de Raad, te dezen 
weer nadrukkelijk met steun van De Merode en de vier opponerende  gehuchten.2740 Hun 
pleidooi wordt 25 februari direct in handen van de rapporteurs gesteld. 2 Maart besluit de 
Raad conform hun advies, dat  beide partijen 17 april voor de Raad hebben te verschijnen, 
terwijl Van Nahuis wordt opgedragen alle relevante documenten uit de archiefkom mee 
te nemen.2741 Niettemin leggen de Staatse schepenen de Raad nog een verhandeling met 
klachten over hun tegenpartij voor. De Raad blijft 2 maart bij zijn besluit over de compa-
ritie op 17 april.2742 Hoe deze samenkomst afloopt, is niet bekend, maar uit de rigoureuze 
maatregel van de Raad van 25 april mag worden afgeleid, dat het resultaat nihil is: de Oir-
schotse regeerders krijgen bevel de sleutels van de archiefkom aan de Raad over te brengen 
om aldaar tot nader order te worden bewaard.2743  Het archief wordt voor beide partijen ge-
sloten. Het tekent de bestuurlijke sfeer in Oirschot. Of de sleutels daadwerkelijk naar Den 
Haag zijn overgebracht is niet duidelijk. Wel zal de Raad later nog een specifieke regeling 
over het beheer ter plaatse van de drie sleutels opleggen.2744 

2739  NA, RvSt 83 I, fo. 76v.  Het besluit vermeldt niet namens wie Van den Broeck optreedt. Uit de con-
text is af te leiden, dat dit  namens de Staatse schepenen is. Overigens een opmerkelijk te achten opdracht, 
omdat een agent in principe slechts tussenpersoon is. Zie over de functie van agent 2.5.3.
2740  Ook in andere zaken voegt De Merode zich bij de vier gehuchten en inwoners van Oirschot. Als 
er - hier verder niet beschreven - klachten zijn over de ontvanger van de verpondingen in Kempenland ge-
schiedt dit gezamenlijk door deze gehuchten, De Merode en de meest geërfden van Oirschot. NA, RvSt 83 
I, fo. 82v en 93 d.d. 19 en 23 februari 1662.  
2741  NA, RvSt 83 I, fo. 99.
2742  NA, RvSt 83 I, fo. 110v.
2743  NA, RvSt 83 I, fo. 214. De Raad besluit ook nog, dat de sleutels direct door de regeerders onder cou-
vert aan de brenger van het bericht moeten worden overhandigd.
2744  Het lijkt er op, dat onder schepenen controverse omwille van de controverse een gangbare handel-
wijze wordt. Voor het forum van de Raad van State dient ook nog een klacht van de Staatse schepenen tegen 
de plaatselijke keurmeester Jacob Claes Zelants. Zij verwijten hem, dat hij uit de woning van Peter Willems 
Schepens een mand wit brood heeft ontvreemd en dat brood met de door De Merode benoemde schepe-
nen heeft geconsumeerd en leggen Schepens een forse boete op. Schepens meent daarentegen dat een boete 
conform de keuren volstaat. De Staatse schepenen verzoeken de Raad van State hun confrères dit soort ge-
drag te verbieden en de geleden schade ongedaan te maken. De Raad gaat daar niet op in, maar vraagt 29 
april slechts een reactie aan de betrokken schepenen. Die reageren met een uitvoerig antwoord, dat in totaal 
408 punten van verweer en klachten over onder meer de plaatselijke predikant, advocaat Tempelaer, Van 
Nahuijs en andere Staatse schepenen bevat. Ook  overwegen zij een dagvaarding wegens belediging. Het 
gewraakte antwoord is echter niet door de indieners ondertekend. Hierover doen predikant, advocaat en 
Staatse schepenen hun beklag bij de hoogschout van de stad en Meierij van ’s-Hertogenbosch, die daarop 
de Raad van State voorstelt de betrokken schepenen alsnog te laten ondertekenen dan wel, bij gebreke daar-
van, hun antwoord nietig te verklaren. De Raad besluit 21 augustus 1662 dienovereenkomstig. NA, RvSt 83 
II, fo. 226-226v en 119v, 29 april resp. 21 augustus 1662. Wat er verder in dezen geschiedt, haalt niet meer de 
vergadertafel van de Raad.
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Verder vertragend intermezzo 
Een andere stagnerende kwestie betreft de nog openstaande vereffening van de borge-
meestersrekeningen van Cormelis Eeckerschot.2745 Eeckerschot heeft op de afdoening 
van die rekening nog steeds een vordering op de vrijheid openstaan. In de vijftiger jaren 
is daarover al bij de Raad van Brabant geprocedeerd met als afloop in 1657 een vonnis 
ten gunste van Eeckerschot.2746 Hiertegen is de regering zich echter blijven verzetten wat 
tot een nieuwe procedure bij de Raad van Brabant leidt, die 11 januari 1662 voor Eecker-
schot met een voorlopige uitspraak positief is geëindigd.2747 De Staatse schepenen trach-
ten dit vonnis 10 februari bij die Raad alsnog te keren, die echter 2 maart hun vordering 
afwijst.2748 Eeckerschot gaat over tot incasso. President-schepen Otto van Doesborch en 
drie andere schepenen, allen door De Merode aangesteld, proberen de Staatse regeer-
ders te dwingen mee te werken aan een opdracht tot uitbetaling van de jegens Eecker-
schot uitstaande schuld, maar deze weigeren. Het besluit van de Raad van State van 17 
december 1661, zo menen zij, belet dit, omdat dit hen slechts opdraagt om hun overwe-
gingen bij de rekeningen kenbaar te maken. Bovendien zijn Van Doesborch en de zijnen 
niet bevoegd dit te vragen, omdat zij geen verantwoordelijkheid voor het beheer van de 
dorpspenningen dragen. Die weigering wordt door van Doesborch en de zijnen beant-
woord met executie door de vorster van meubilair uit de huizen van een aantal Staatse 
regeerders. Die goederen worden zelfs door van Doesborch opgekocht, om, zo klagen 
de Staatse schepenen bij de Raad van State, een betere regie op deze kwestie te kunnen 
houden. Om directe interventie verzocht, besluit die Raad 1 maart - onder verwijzing 
naar de reeds door hem uitgeschreven comparitie van 17 april - dat de in beslag geno-
men meubels kost- en schadeloos aan de eigenaren moeten worden gerestitueerd.2749 Het 
uitvoerige boekje, dat Van Doesborch over opponent Van Nahuijs, de secretaris en ver-

2745  Hij is borgemeester over de rekenplichtige jaren (van Pinksteren tot Pinksteren) 1645-1646 en 1646-
1647. 
2746  BHIC, RvBr 788/1005, procesdossier: schepenen, borgemeesters en regeerders van Oirschot contra 
Cornelis van Eeckerschot (abusievelijk in de inventaris vermeld als: Deckerschot), oud-borgemeester inzake 
verantwoording van het beheer en vergoeding van niet-verantwoorde uitgaven tijdens diens ambtsperiode, 
1652. Ook de Raad van State blijft bij deze kwestie betrokken. NA, RvSt 72, fo. 205r, d.d. 24 oktober 1653. 
2747  Het verloop van deze procedure is ontleend aan NA, RvSt 83 II, fo. 93v, 12 augustus 1662, bevattende 
de tekst van het hierna te bespreken compromis tussen Raad van State en Raad van Brabant in deze kwestie. 
Een kopie van deze resolutie in RHCe, GB Oirschot en Best 1208.
2748  BHIC, RvBr 829.7716.
2749  NA, RvSt 83 I, fo. 106v. Aan de uitvoering van dit bevel blijft kennelijk het nodige mankeren, waar-
om Van Nahuijs en Stockelmans hun verzoek tot opschorting van de executie met teruggave van de in be-
slag genomen goederen door Eeckerschot andermaal aan de Raad voorleggen. Die herhaalt 3 augustus zijn 
eerdere besluit, maar draagt tevens de kwartierschout op voor het nodige zorg te dragen. De schout rap-
porteert al 7 augustus wat in zijn opdracht door een deurwaarder daaraan is gedaan. De Raad zendt dit om 
advies aan interne rapporteurs, die dit punt meenemen in de op 7 augustus te houden conferentie met de 
Raad van Brabant, NA, RvSt 83 II, fo. 74 en 79. 
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dere medestanders alsnog opendoet, wordt door de Raad dezelfde dag met slechts een 
verwijzing naar de aanstaande comparitie terzijde gelegd.2750 De Staatse schepenen gaan 
nu nog een stap verder en verzoeken de Raad  Eeckerschot de executie van zijn door de 
Raad van Brabant erkende vordering als zodanig te laten opschorten  en zijn beide reke-
ningen voor de comparitie van 17 april aan de Raad over te brengen. 3 Maart stemt de 
Raad hiermee in. Verder gelast hij een commies uit eigen kantoor dit besluit aan de Raad 
van Brabant mede te delen.2751

Nadat Van Nahuijs en Herman Stockelmans namens de Staatse schepenen tegen de 
vastgestelde comparitiedag hun aankomst hebben gemeld - hun opponenten zijn dan 
al present2752 - , benoemt deze 18 april een drietal rapporteurs.2753 Die gaan aan het werk, 
maar niet met de door Van Nahuijs verhoopte spoed. Zijn verzoek om voortvarendheid 
wordt door de Raad 16 juni 1662 met weinig woorden terzijde gelegd.2754 

27 Mei wordt in de vergadering van de Raad van State opgemerkt, dat de Oirschotse 
rekeningenkwestie nog steeds niet is afgedaan. Hierop sommeert deze beide partijen en 
met name  Eeckerschot om 7 augustus een en ander voor hem en de Raad van Brabant 
te bespreken. 27 Mei is trouwens de dag waarop de Raad in principe akkoord gaat met 
het nieuwe reglement en dit doorzendt aan de Staten Generaal.2755 

Nahuijs en Stockelmans verblijven dan in ’s Raads wandelgangen om voortgang in de 
kwestie van de nog openstaande borgemeestersrekeningen te bepleiten en tegen het ont-
werp-reglement te lobbyen. Daarbij ontsporen zij als zij proberen een der leden van de 
Raad met een geldbedrag gunstig  te stemmen voor hun zaak. Die gaat daarop niet in en 
doet aangifte tot omkoping. ’s Middags worden Van Nahuijs en Stockelmans al bij de pre-
sident van de Raad op het matje geroepen. Zij komen er met een waarschuwing en elk een 
boete van f 50 ten behoeve van de armen van Oirschot vanaf. Bij recidive wordt hen straf-
vervolging aangezegd.2756 

2750  NA, RvSt 83 I, fo. 106v.
2751  NA, RvSt 83 I, fo. 112v. Hierna stagneert deze kwestie. Uiteindelijk wordt een comparitie op 7 augus-
tus (zie hierover verder de hoofdtekst) bepaald.
2752  Dit blijkt uit het op 7 augustus 1662 tussen de Raad van State en Raad van Brabant gesloten com-
promis, zie hierna.
2753  NA, RvSt. 83 I, fo. 198v. De rapporteurs zijn twee leden van de Raad en de tresorier-generaal. Hun 
opdracht is het  horen van partijen, onderzoek van de stukken en rapportage. 
2754  NA, RvSt. 83 I, fo. 324.
2755  Zie hierover verder hierna. 
2756  Kopie van deze resolutie in: NA, RvSt 2162 II (omslag Oirschot) en BHIC, RvBr 788/1352. Grond-
slag voor dit besluit is het plakkaat van de Staten Generaal van 1 juli 1651 “Jegens ’t presenteren ende ne-
men van verboden Giften ende Gaven”, GPB 1, 401-404, en een daarop gebaseerde uitvoeringsinstructie. 
Over corruptie bij de Raad van State: Van Deursen, ‘De Raad van State onder de Republiek 1588-1795’, 51.
De armmeesters in Oirschot worden van de door hen te innen boete schriftelijk in kennis gesteld. Nahuijs 
en Stockelmans betalen deze evenwel niet. De ‘De Merode’-schepenen voelen zich “als oppervoogden van 
den armen” geroepen de Raad van State op deze nalatigheid van hun mederegeerders te wijzen. Ook zijn 
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Nadien besluit de Raad nog hen verder uit de plaatselijke regering te weren.2757

De Raad zet nu eerst in op voortgaand overleg met de Raad van Brabant. Zijn zorg is 
vooral dat de verschillende procedures bij beide Raden elkaar niet in de weg gaan zit-
ten, waardoor het door hem beoogde tweeledige doel, het beëindigen van de discussie 
en controverse over de rekeningen en het voorkomen daarvan voor de toekomst illusoir 
zouden worden. Zijn voorstel aan de Raad van Brabant is dan ook het stopzetten van 
het nog slechts met een voorlopige voorziening afgesloten proces over de rekeningen van 
Eeckerschot en die met de procedure bij de Raad van State samen te voegen tot één ge-
meenschappelijke procedure met een definitieve uitspraak ten principale. De Raad van 
Brabant conformeert zich aan dit voorstel, evenals de betrokken lokale partijen. 7 Au-
gustus vindt, na ambtelijk te zijn voorbereid, de conferentie tussen gedeputeerden van 
respectievelijk de Raad van State (een lid en de tresorier-generaal) en Raad van Brabant 
(twee leden) plaats. Alvorens te beslissen, worden de betrokken partijen uit Oirschot 
voor een laatste maal gehoord. De uitspraak luidt, dat de regering van Oirschot Eec-
kerschot op al zijn vorderingen, inclusief rente binnen twee maanden een totaalbedrag 
van f 5350 moet betalen, alle vorderingen en tegenvorderingen van welke aard dan ook 
worden te niet gedaan, de voorlopige uitspraak van 11 januari wordt opgeheven en de 
gemaakte kosten worden gecompenseerd. De Raad van State wordt belast met te bepa-
len hoe de regering de betaling zal moeten uitvoeren, in het bijzonder ten aanzien van 
het verstrekken van een machtiging tot het aangaan van een lening daartoe. Verder dient 
die Raad ten aanzien van de overige lasten en schulden van de vrijheid een algemene 
voorziening en voor de toekomst een reglement te treffen. De Raad van State geeft 12 
augustus zijn fiat aan dit compromis en verstrekt tegelijkertijd de machtiging voor de 
kapitaalslening.2758 

Met dit compromis wordt de specifieke episode over de rekeningen van Eeckerschot 
afgerond. De uitvoering ter plaatse verloopt niet vlekkeloos.2759 Voor de Haagse overheid 

de armmeesters in gebreke door de boete niet te incasseren. Deze schepenen spreken over een poging tot 
omkoping met “eenen notabelen sack met geldt”. Omdat de armen door de hoge graanprijs dit bedrag 
goed kunnen gebruiken, verzoeken zij de Raad de armmeesters te gelasten het boetebedrag (met rente) in 
te vorderen en ten voordele van de armen te beleggen dan wel bij verdere nalatigheid hen te machtigen om 
betrokkenen tot handelen te dwingen. De Raad fiatteert 30 november 1662 alleen het eerste deel van het 
verzoek. NA, RvSt 83 II, fo. 347, kopie in RvSt 2162 II (omslag Oirschot) en BHIC, RvBr 788/1352.  24 de-
cember voldoen de armmeesters aan deze opdracht. RHCe, Notaris Henrick Leermakers sr., Oirschot 77, 
fo. 332v-33v, 24 december 1662.  
2757  Zie hierover hierna. 
2758  NA, RvSt 83 II, fo. 93v; kopie van het compromis ook in: NA, RvSt 1544, fo. 204v-206r.
2759  De Staatse schepenen klagen, dat hun collegae weigeren mee te werken aan het verkrijgen van de 
lening. Omdat echter de betaaldag aan Eeckerschot nadert voorzien zij van zijn kant incassoproblemen. 
Daarom hebben zij één van hen opdracht gegeven om de lening aan te gaan. Om te voorkomen dat een 
potentiële lener echter met een niet door alle schepenen ondertekende opdracht geen genoegen zal nemen, 
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voegt het compromis zich echter in de acties die in algemene zin bestuurlijke voorzie-
ningen in Oirschot beogen. Als specifiek thema verdwijnt het dus van de agenda.

Commissie-Lapostelle
18 Augustus besluit de Raad op intern advies de financiële kwesties in Oirschot nader 
door een speciale onderzoekscommissie van peers te laten onderzoeken.2760 Tot leden 
worden benoemd drie vooraanstaande Oirschottenaren zonder binding met het zittende 
bestuur. Zij allen wonen in het centrumgehucht Kerckhof: de jonkers Johan Lapostelle 
en Jacques Pardo alsmede Silvester Lintermans.2761 Hun opdracht is nauw omschreven: 
het revideren van de borgemeestersrekeningen over 1644 tot en met 1660, alsmede van 
die over verkocht hout (1654) en verkochte erven (1661), het onderzoeken van de daar-
over gerezen controverses en deze na verhoor van betrokkenen naar bevind van zaken 
beëindigen. Daarbij gelden verfijningen: alleen posten zonder deugdelijke onderbou-
wing of die niet na geuite kritiek zijn bijgesteld dienen te worden onderzocht; posten 
met wettelijke documenten onderbouwd (ook al zouden deze niet geheel conform de 
bestaande regelgeving zijn) vallen daarbuiten; daarnaast moeten zij letten op de restan-
ten van de rekeningen die nog niet zijn voldaan en de betrokken rekeningvoerders tot 
betaling manen. 

Verder dient de rekening over 1660-1661 te worden bezien, en daarbij in het bijzon-
der de klacht van de borgemeester Peter van Nahuijs of hij inderdaad, zoals hij beweert, 
als gevolg van de opschorting van de inning van vier omslagen, de vrijheid privé f 4000 
of zelfs meer heeft moeten voorschieten; indien ja, dan dienen zij hem een billijke ren-
tevergoeding toe te kennen. De commissie is verder bevoegd alle betrokkenen zonodig 
gerechtelijk tot verschijnen en overdracht van stukken te dwingen en dient de Raad over 
haar verrichtingen te rapporteren. Ten slotte wil de Raad dat de regering na afronding 
van het commissiewerk een pertinente staat opstelt van alle uitstaande leningen en ande-
re schulden om aan de hand daarvan de wijze van afdoening daarvan te kunnen bepalen.

De commissie vangt 27 en 28 augustus haar onderzoek aan met de bespreking van een 
plan van aanpak.2762 Zij kiest, conform haar opdracht betrokkenen te horen, voor een 

vragen zij de Raad van State deze gang van zaken te billijken. Deze verleent 2 oktober 1662 zijn fiat. NA, 
RvSt 83 II, fo. 203v; kopie van deze resolutie in RHCe, GB Oirschot en Best 1208. De volmacht van de re-
geerders van Oirschot tot het aangaan van een desbetreffende lening in RHCe, Notaris Henrick Leermaker 
senior, Oirschot 77, 232r-233r, 16 september 1662.
2760  NA, RvSt 83 II, fo. 111.
2761  RHCe, GB Oirschot en Best, 1406 ;  ‘Inwoners van de Kerkhof in 1665’, 108-114. Zie over Pardo (geb. 
Antwerpen ca. 1616): Neggers, ‘Jacobus Pardo’, 31; Neggers, ‘Een Spaanse jonker in Oirschot’, 109-117, en 
over Lintermans (geb. Oirschot maart 1595): Bots,  Matthey en Meyer, Noordbrabantse studenten 1550-1750, 
479; Van Esch, ‘Genealogische aantekeningen’ 39.
2762   Van meet af aan geven zij in verband met het daarover al bereikte compromis aan het onderzoek 
naar de rekeningen van Cornelis Eeckerschot een ‘status aparte’; zie daarover de hierna te vermelden con-
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open en toegankelijke opstelling. 2763 Vooral de gecommitteerden van de gehuchten van 
Best gebruiken dit door wensen te uiten en een kopie van verschillende stukken op te 
vragen.2764 De commissie laat zich, naast haar formele opdracht, ook door deze wensen 
leiden.

Eerste werkzaamheden van de commissie
Haar eerste aandacht richt zich op het in handen krijgen van de te onderzoeken reke-
ningen.2765 De Raad van Brabant wordt verzocht de originele rekeningen die daar nog 
berusten terug te zenden.2766 21 September  spreekt de commissie met secretaris Van An-

clusies van het eindrapport.. 
2763   De reconstructie van de verrichtingen van deze commissie is primair gebaseerd op de kostendeclara-
tie van haar leden Lapostelle en Pardo, NA, RvSt 2162 II (omslag Oirschot). Aanvullende gegevens en bron-
nen zijn steeds afzonderlijk vermeld. 
2764  De gecommitteerden van de gehuchten zijn dan Geerling Ruijs en Jan Dircx van Doremael (Door-
malen). Ook maken de gehuchten gebruik van de diensten van de Haagse agent Peter van den Broeck. 20 
September ontvangt de commissie schriftelijk hun wensen voor de controle van de rekeningen. Kern daar-
van is vooral te letten op de rechtmatigheid van de opgevoerde kosten. Van den Broeck attendeert hen 21 
september namens zijn opdrachtgevers vanuit Den Haag op mogelijke onrechtmatigheden in de nareke-
ningen van Van Nahuijs. Op verzoek van de vier gehuchten verstrekt zij 10 oktober een kopie van de ver-
schillende door schepenen gegeven procuraties aan Van Nahuijs en Stockelmans inzake het proces over de 
rekeningen van Eeckerschot. 14 November zenden de gecommitteerden van die gehuchten de commissie 
een reactie op de narekeningen van Van Nahuijs. Ook nadien wordt hen op verzoek nog een kopie van an-
dere stukken gegeven. 
2765  Het feitelijke onderzoek van de rekeningen wordt door deze commissie deels uitbesteed. Plaatselijk 
notaris Henrick Leermakers senior verklaart althans 30 september 1662, dat hij in opdracht van de com-
missie de ontvangsten in de borgemeestersrekening over 1660-1661 van Van Nahuijs heeft gecontroleerd en 
daarbij heeft geconstateerd, dat deze, naast de inkomsten uit tien omslagen, ook als ontvangst de opbrengst 
van de impost op het slacht en gemaal, zoals dat over het dienstjaar 1660-1661 in de gehuchten door de acht-
mannen is geïnd, heeft ingeboekt. RHCe, Notaris Henrick Leermaker senior, Oirschot 77, fo. 317v-318v. 
Ook plaatselijk notaris Van Oeckell wordt ingeschakeld. Deze verklaart 1 augustus 1663, dat hij op verzoek 
van de arbiters bij Peter van Nahuijs de rekeningen over de houtverkoop en andere documenten heeft opge-
vraagd, waarbij Van Nahuijs heeft laten weten niet over een register van de opmeting van de nieuwe erven 
te beschikken. Op 18 augustus 1663 legt  deze notaris echter ook vast, deze rekeningen niet aan de arbiters 
te hebben overgedragen, maar aan Van Nahuijs te hebben geretourneerd. RHCe, Notaris Johan van Oec-
kell 119, fo. 90v.
2766  Dit betreft de rekeningen van Eeckerschot, die naar die Raad in verband met de daarover gevoerde 
procedure zijn overgebracht.
Het eerste verzoek daartoe wordt via agent Van den Broeck 21 september aan de Raad van Brabant gedaan, 
12 oktober volgt een rappel. Van den Broeck deelt 23 oktober mee, dat de rekeningen naar ’s-Hertogenbosch 
zijn gezonden. Twee dagen later halen Lapostelle en Pardo deze daar op, waarna zij  27 oktober Lintermans 
over hun missie bijpraten. 16 November suggereert Van den Broeck de Raad voor de toezending schriftelijk 
te bedanken en bij die gelegenheid ook nog de conclusies van de Raad betreffende zijn rekeningenonder-
zoek op te vragen; de commissie volgt daags erna dit advies op. 3 December deelt Van den Broeck de toe-
zending van de aanvullende stukken door de Raad van Brabant mee; 6 december haalt Lapostelle deze in 
’s-Hertogenbosch op. Twee dagen later bevestigt de commissie de ontvangst schriftelijk aan de Raad.
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del over de overdracht uit de archiefkom van de rekeningen vanaf 1644. Deze wil daar-
toe echter eerst toestemming van schepenen en gezworenen hebben. 6 November blijkt 
bij onderzoek in de kom in aanwezigheid van schepenen en secretaris, dat de meeste re-
keningen daarin ontbreken; schepenen geven elkaar hiervan de schuld. De samenkomst 
is, zo concludeert de commissie, tevergeefs. De Staatse schepenen spelen echter dubbel 
spel. Kort tevoren hebben zij de Raad van State aangeschreven de commissie aan te spo-
ren aan het werk te gaan, omdat tot dan toe niets is geschied. De Raad volgt dit door 6 
november, de dag dus van het mislukte overleg in Oirschot, het rekest met de verzochte 
oproep aan de commissie te zenden.2767 Ontstemd over de mislukte bijeenkomst geeft de 
commissie, die daarvan dan nog geen weet heeft, daags erna een deurwaarder opdracht 
schepenen tot overdracht van de rekeningen te executeren. Ook dit leidt tot niets. 

Inmiddels wordt de opdracht van de commissie uitgebreid. 15 November besluit de 
Raad van State dat ook de borgemeestersrekening over 1661-1662 door haar onderzocht 
moet worden.2768 

Dan interveniëren de Bestse gehuchten bij de Raad van State over de rekeningen die 
nog bij hem zijn. Na ingewonnen advies van zijn al eerder betrokken interne adviseurs 
draagt de Raad Van Nahuijs 15 november 1662 op die rekeningen naar Oirschot terug te 
halen, beveelt hij alle schepenen en secretaris hoofd voor hoofd onder ede te verklaren 

2767  NA, RvSt 83 II, fo. 289v.
2768  NA, RvSt 83 II, fo. 307; afschrift in: RHCe, Schepenbank Oirschot 2410, fo. 33. Aanleiding hiertoe is 
een geëscaleerde controverse tussen onder meer Van Nahuijs (borgemeester 1660-1661) en Santegoets (bor-
gemeester 1661-1662) over de betaling van een restant van f 1299-4-0 aan de ontvanger van de gemene mid-
delen van Kempenland. Zie ook: NA, RvSt 83 II, fo. 205 d.d. 2 oktober, fo. 220v d.d. 10 oktober, fo. 235v 
d.d. 13 oktober, fo. 313 d.d. 17 november 1662. Op herhaalde klachten van Van Nahuijs draagt de Raad 11 de-
cember 1662 de commissie een tussentijds onderzoek op, waarover zij de Raad 21 februari 1663 rapporteert; 
dit rapport doet de Raad slechts bij zijn besluit van 15 november 1662 tot uitbreiding van zijn opdracht aan 
de commissie blijven. NA, RvSt 83 II, fo 369, 11 december 1662 en 84 I, fo. 95v, 21 februari 1663. Een protest 
van Van Nahuijs wordt terzijde gelegd, NA, RvSt 84 I, fo. 117v, 3 maart 1663. Dan klaagt Santegoets er nog 
over dat inmiddels toch op last van schepenen van hem persoonlijke zaken in beslag genomen en verkocht 
zijn. Hij brengt daartegen onder meer in, dat het onderzoek naar zijn rekening nog bij de commissie-Lapos-
telle in behandeling is (iets wat schepenen bekend is), terwijl de desbetreffende betalingsordonnanties door 
schepenen niet van de vereiste specificaties zijn voorzien. 7 April 1663 geeft de Raad hem gelijk: in afwach-
ting van de rapportage door de commissie-Lapostelle wordt de inbeslagname kosteloos teruggedraaid, NA, 
RvSt 84 I, fo. 174. De kwestie over de hiervoor genoemde betaling van f 1299-4-0 is trouwens 2 september 
1664 kennelijk nog niet opgelost. Van Nahuijs vraagt en krijgt dan nog twee maanden betalingsuitstel. NA, 
RvSt 85 II, fo. 176v. 
De onenigheid tussen Santegoets en Van Nahuijs dateert overigens al van eerder. Zo doet Santegoets in ja-
nuari 1662 zijn beklag bij de Raad van State, dat Van Nahuijs en de andere Staatse schepenen - en dit met 
tegenstem van de door De Merode benoemde schepenen - hem met betalingsordonnanties belasten voordat 
hij   ’s Lands kantoren heeft kunnen voldoen. De Raad verbiedt 10 januari 1662 Van Nahuijs deze gang van 
zaken. NA, RvSt 83 I, fo. 14. Ondanks diens verweer blijft - details daargelaten - de Raad bij zijn standpunt. 
NA, RvSt 83 I, fo. 311, 8 juni 1662; 83 II, fo. 39, 21 juli 1662.      
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geen dorpsdocumenten onder zich te hebben en alle documenten in de kom te bergen, 
die gesloten zal worden met drie sleutels, waarvan er één bij de eerste der Staatse sche-
penen, één bij de eerste schepenen van de heer en één bij de secretaris zal berusten.2769 
Op grond hiervan sommeert de commissie-Lapostelle 27 november de schepenen om 
die middag ten raadhuize de rekeningen in te leveren. Omdat de president-schepen ver-
stek laat gaan (de andere schepenen zijn wel present) wordt het doel van de samenkomst 
weer niet bereikt. Meer door toeval dan met voorbedachte opzet gelast de Raad van Sta-
te juist in deze periode, 8 december, pre-sident Van Doesborch om binnen 24 uren na 
insinuatie de commissie de nog onder hem zijnde rekeningen te overhandigen.2770 Van 
Doesborch, nu zelf direct in het vizier gekomen, onderneemt actie. 13 December belegt 
hij een bijeenkomst op het raadhuis met als enig agendapunt het inleveren van borge-
meestersrekeningen en alle andere gemeentepapieren. Alle schepenen zijn present, be-
halve Van Nahuijs die nog in Den Haag verblijft. De twee andere Staatse schepenen 
verklaren geen papieren te hebben, maar dat alle destijds naar Den Haag overgebrachte 
documenten bij Van Nahuijs berusten in een koffer waarvan zij geen sleutel hebben. Zij 
kunnen deze stukken dus niet leveren, maar Van Nahuijs wordt een dezer dagen terug-
verwacht. Verder verklaart Van Doesborch nimmer documenten onder zich  te hebben 
gehad, maar dat deze in de archiefkast berusten. Zolang Van Nahuijs weg is, kan die kast 
(hij heeft immers een van de drie sleutels) evenwel niet worden geopend2771. De bijeen-
komst gaat onverrichter zake uiteen.2772 

2769  NA, RvSt 83 II, fo. 307v; afschrift in: RHCe, Schepenbank Oirschot 2410, fo. 34. 
2770  Concrete aanleiding is een klacht van Jenneke, weduwe van Goijaert Eijmberts. De feiten zijn: Jan 
Dirck Willems van Beers vordert de betaling van f 49; deze vordering gaat terug op het borgemeesterschap 
(1652) van haar man. Zij betwist deze, omdat de rekening over dat dienstjaar destijds naar behoren is ge-
sloten, zonder daarbij aan iemand iets schuldig te zijn gebleven. Niettemin hebben enkele Oirschotse sche-
penen in november aan Van Beers een ordonnantie tot betaling van het door hem geëiste bedrag gegeven, 
die deze direct heeft geëxecuteerd door een aantal objecten (drie koperen ketels, een tinnen schotel en twee 
koeien) in beslag te nemen en te verkopen. Na eerst tevergeefs bij schepenen te hebben geprotesteerd (deze 
weigerden haar ook een kopie van de ordonnantie te geven), heeft zij haar hoop gesteld op het onderzoek 
van de commissie-Lapostelle. De president-schepen Van Doesborch heeft echter ondanks vriendelijk ver-
zoek en aanmaning van haar en van die commissie geweigerd om de rekeningen van haar man zaliger die 
onder hem berusten af te staan. Zij wil echter niet wachten op het eindrapport van de commissie, mede 
omdat zij vreest dat haar elders ondergebrachte koeien zullen “bederven”. De Raad van State beveelt 8 de-
cember 1662 Van Beers de in beslaggenomen zaken kosteloos en in goede staat te restitueren. Verder krijgt 
Van Doesborch het bevel om de gewraakte rekeningen in te leveren.  NA, RvSt 83 II, fo. 364v-365r, 8 de-
cember 1662. Al eerder heeft Jenneke trouwens de Raad al aan haar zijde gevonden in diens opdracht van 
30 november 1662 aan Cornelis Eeckerschot om haar binnen een maand de door hem in verband met zijn 
geldelijke aanspraak op de borgermeestersrekening van wijlen haar echtgenoot in beslag genomen goederen 
te restitueren. NA, RvSt 83 II, fo. 350r. Haar problemen zijn met dit alles nog niet van de baan, zie onder 
meer: NA, RvSt 84 I, fo. 72, 12 februari 1663, 81v, 14 februari 1663 en 254v, 10 mei 1663, alsmede 84 II, fo. 
78, 3 augustus 1663. 
2771  In de verschillende stukken wordt afwisselend over archiefkom en archiefkast gesproken. 
2772  RHCe, Schepenbank Oirschot, 2410, fo. 403. 
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21 December informeren Van Nahuijs en Herman Stockelmans, opponenten van de pre-
sident, de commissie over het besluit van de Raad van 8 december over de inlevering van 
documenten door Van Doesborch.2773 Het kan dus niet anders dan dat zij dan nog geen 
weet hebben van de bijeenkomst van ruim een week daarvoor. De commissie antwoordt 
slechts, dat zij alle inspanningen ten spijt (ongetwijfeld kiezen zij bewust voor deze brede 
en neutrale formulering) nog steeds geen enkele rekening hebben ontvangen. Begin janu-
ari 1663 probeert Van Doesborch het opnieuw. Hij is echter getroffen door een “onverdra-
chelijcke pijne in de beenen”, waardoor hij de trappen van het bordes van het raadhuis 
niet op kan. Daarom machtigt hij de secretaris om namens hem de door de Raad van State 
voorgeschreven zuiveringseed af te nemen.2774 Dit leidt 15 januari tot een vergadering van 
schepenen en secretaris, waar Van Nahuijs ten raadhuize alle eerder bedoelde documenten 
inlevert en de vereiste eed aflegt, hierin ook door de andere schepenen gevolgd.2775

Hoewel hij zelf lang de procedure heeft opgehouden, begint bij Van Nahuijs nu eigen 
belang te tellen. Voor hem geldt sedert 18 juni 1661 nog steeds het incassoverbod jegens 
de collecteurs, terwijl hij, zoals zal blijken, prívé een aanmerkelijke som geld heeft moe-
ten opnemen om de crediteuren van de vrijheid te voldoen. Hij dringt er bij de Raad 
van State op aan, zorg te dragen, dat de commissie daadwerkelijk met haar onderzoek 
begint. Zodra die hier 24 januari weet van krijgt, licht zij de Raad schriftelijk in over de 
bestaande situatie.2776  28 Januari 1663 roept zij - op dreigende toon en voor de laatste 
maal - schepenen naar het raadhuis om de rekeningen te overhandigen. Die stellen nu 
30 januari als datum daartoe voor. Dit geschiedt inderdaad, zulks ook in aanwezigheid 
van de vertegenwoordigers van de gehuchten: de rekeningen van 1644 tot en met 1659 
worden onder ontvangstbewijs aan de commissie overhandigd. Zorgvuldigheid voor al-
les: de commissie belooft na afronding van haar werkzaamheden alles te restitueren.2777

Onderzoek van de commissie
19 Februari 1663 begint het echte onderzoek van de commissie.2778 In de periode tot en 

2773  De koffer met rekeningen, zoals die door Van Nahuijs en medestanders naar Den Haag is gezonden 
en inmiddels geretourneerd bevindt zich nog steeds bij Van Nahuijs. Dit doet vermoeden, dat schepenen 
ten aanzien van het inleveren van rekeningen op elkaar zitten te wachten. 
2774  RHCe, GB Oirschot en Best, voorl. inv.nr. 4130.
2775  RHCe, Schepenbank Oirschot, 2410, fo. 33.
2776  Rekest noch reactie zijn aangetroffen in het dienaangaande resolutieregister van de Raad van State, 
hetgeen er op wijst dat beide niet ter vergadering van de Raad zijn behandeld.
2777  RHCe, GB Oirschot en Best, voorl. inv.nr. 2926.
2778  Op 5 maart krijgen zij via agent Van den Broeck in Den Haag bericht over een aanwijzing van de 
Raad van State van 21 februari 1663, die hen verbiedt om salaris of een andere vergoeding te vorderen van 
personen die zij in het kader van hun onderzoek horen of anderszins daarbij betrekken. De aanleiding voor 
deze aanwijzing is onduidelijk. Gezien de formulering in de resolutie is het aannemelijk, dat de Raad hier-
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met 28 april worden alle rekeningen gelezen en gecontroleerd; daarna worden tot en 
met 24 juli de bevindingen gecontroleerd en definitief geformuleerd, van gewraakte pos-
ten uittreksels gemaakt en verschillende borgemeesters en heffers gehoord. Van Nahuijs 
kiest voor zeker en zendt zijn reactie schriftelijk in een tweetal brieven via plaatselijk no-
taris Leermakers in.2779

Van Nahuijs, nog steeds achtervolgd door een incassoverbod, verzoekt eind mei de Raad 
van State opnieuw opheffing ervan. Voor hem duurt en duurt het maar. De Raad gaat 31 
mei echter niet verder dan de commissie te vragen haar onderzoek ten snelste af te ron-
den en hem over de stand ervan tussentijds verslag te doen.2780 Voor Van Nahuijs is dat 
onvoldoende, zodat hij zich kort daarna met een aangepast verzoek opnieuw bij de Raad 
meldt. Als zijn eerste verzoek (dat hij volledig herhaalt) toch blijft afgewezen suggereert 
hij de Raad de commissie op te dragen om haar onderzoek binnen een te stellen termijn 
af te ronden. De Raad neemt deze suggestie 6 juni over en gelast de commissie haar werk 
met een schriftelijke rapportage binnen veertien dagen te beëindigen.2781 Deze besluiten 
bezorgt Van Nahuijs 12 juni de commissie via de notarissen Leermakers en Van de Kerck-
hoff.2782 Deze treffen alleen Lapostelle en Pardo, die hen zeggen de brief eerst na komst van 
Lintermans te zullen openen. Dan manifesteert zich een hapering in de commissie. Een 
reactie aan de Raad op beide brieven wordt alleen door Lapostelle en Pardo ondertekend. 
Zij zijn verontwaardigd over het daarop volgende verwijt van nalatigheid van de raad  en 
vragen daarom belet bij hem om tussentijds verslag te doen. Die prefereert 19 juni ech-
ter  schriftelijke rapportage. Verder verlangt hij nu ook een staat van alle schulden van de 
vrijheid.2783 24 Juni bereikt dit besluit Lapostelle en Pardo, die daarop schriftelijk reageren, 
maar dat resulteert niet in nadere reflectie van de Raad. Die wordt pas op andere en stren-
gere gedachten gebracht door een brief van Lintermans, waarin hij afzonderlijk informeert 
over zijn persoonlijke verrichtingen als commissielid. De Raad onderkent 5 juli nu ook de 
hapering, vreest vertraging en haalt daarom de teugels aan: hij verwacht van de commis-
sie binnen acht dagen verslag van haar werkzaamheden, bij gebreke waarvan zij haar on-
kosten niet meer op de vrijheid zal kunnen verhalen.2784  Lapostelle en Pardo maken zich 
daarop op om voor de Raad verantwoording af te leggen. Omstandig lichten zij toe, dat 
zij na hun opdracht van 18 augustus 1662 door weigering van betrokkenen pas 13 januari2785 

over mondelinge klachten hebben bereikt.  De Raad gelast hen hun salaris- en onkostenspecificatie na af-
loop van hun werkzaamheden direct aan hem te overleggen. Nog diezelfde dag schrijft de commissie hierop 
een reactie. NA, RvSt 84 I, fo. 95v  en de hiervoor genoemde declaratie van Lapostelle en Pardo. 
2779  RHCe, Notaris Henrick Leermakers sr., Oirschot 78, fo. 378v.
2780  NA, RvSt 84 I, fo. 309.
2781  NA, RvSt 84 I, fo. 325.
2782  RHCe, Notaris Henrick Leermakers sr., Oirschot 78, fo. 372v-374v. 
2783  NA, RvSt 84 I, fo. 356v.
2784  NA, RvSt 84 II, fo. 7.
2785  Hier zijn zij waarschijnlijk abuis; dat geschiedt blijkens hun eigen declaratie eerst op 30 januari, dus 
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de hand hebben weten te leggen op de rekeningen, dat zij op last van de Raad eerst heb-
ben moeten adviseren over het verzoek van Van Nahuijs over de afronding van zijn borge-
meesterschap 1660-1661 (iets wat door onderzoek bij de desbetreffende schatheffers en van 
hun boeken veel tijd heeft gevergd) en dat hun advies daarover onverkort door de Raad is 
overgenomen. Daarna hebben zij de rekeningen vanaf 1644 ter hand genomen, hetgeen 
ook veel tijd heeft gevergd, omdat geen van die rekeningen behoorlijk gesloten bleek, zo-
dat zij alsnog alle borgemeesters en heffers hebben moeten horen. Verder klagen zij over 
Lintermans, die alleen ’s middags wil vergaderen. Bij de laatste aanschrijving van de Raad 
was hun onderzoek al zo ver gevorderd, dat alle betrokkenen een uittreksel van voor hen 
relevante passages ter becommentariëring hadden gekregen; zij behoren echter voldoende 
gelegenheid te krijgen om daarop te reageren, waarom zij de Raad ook vragen hen die ge-
legenheid te gunnen. De Raad zwicht en verleent hen 16 juli nog een maand extra, terwijl 
Lintermans wordt gemaand volledig aan de commissiewerkzaamheden deel te nemen.2786 
Van Nahuijs probeert niettemin ook nu weer het proces te versnellen; tevergeefs, de Raad 
blijft 21 juli bij beslissing van de 16e.2787 

Rapportage van de commissie
19 Juli weer retour in Oirschot rondt de commissie (zonder Lintermans) eerst het horen 
van betrokkenen af, waarna zij vanaf 25 juli begint met het formuleren van haar “sen-
tenties en dicta”. De verhoudingen in de commissie blijven dus moeizaam. Voor de on-
derlinge communicatie wordt zelfs een notaris ingeschakeld. 2788 Als sluitstuk hecht de 
commissie “om in alles seecker te gaen” aan het oordeel van een extern persoon, waartoe 
zij de Bossche advocaat Johan van Ravesteijn inschakelt. Lapostelle en Pardo confereren 
31 juli tot en met 2 augustus 1663 te zijnen kantore over “vele en diverse swaericheden 
bij ons hem geproponeert”. Vanaf 4 augustus worden de definitieve conclusies geformu-
leerd en in het net geschreven, waarna door Lapostelle en Pardo 7 augustus het rapport 
wordt ondertekend en 9 augustus aan de Raad van State gezonden. Dan is er paniek. 
De Haagse agent Van den Broeck bericht 16 augustus dat het pakket niet is aangekomen 

twee weken later.
2786  NA, RvSt 84 II, fo. 34v.
2787  NA, RvSt 84 II, fo. 47.
2788  RHCe, Notaris Johan Goossens jr., Oirschot, 40, fo. 40v. Deze notaris vervoegt zich 30 juli 1663 op 
verzoek van Pardo en Lapostolle bij Lintermans om bij hem te informeren naar zijn bereidheid om aan de 
verdere werkzaamheden van de controle van de rekeningen deel te nemen en om het eindrapport mede te 
ondertekenen. In zijn verklaring over deze descente meldt hij eerst de reactie van Lintermans, namelijk, dat 
deze, leunend op zijn wandelstok bij de voordeur van zijn huis, beweerde, dat hij juist daartoe op het punt 
stond om naar hun huis te gaan. Terugkerend naar zijn huis, komt de notaris zijn opdrachtgevers tegen, 
zodat hij hen direct van het antwoord van Lintermans op de hoogte kan stellen. Die reageren echter, dat 
zij niet direct naar huis zullen terugkeren, omdat zij eerst een luchtje willen scheppen, maar daarna Linter-
mans zullen treffen. 
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en suggereert na te gaan, waar het is gebleven. “In pijne sijnde” laat de commissie direct 
weten dit te zullen doen. De geruststelling komt twee dagen later als Van den Broeck 
schrijft, dat de zending op 16 augustus door de bode uit ’s-Hertogenbosch bij de kamer-
bewaarder van de Raad van State is afgegeven. 2789 Ongerustheid over de bestelling en de 
zekerheid daarover hebben elkaar dus alleen maar gekruist.

Het rapport is tweeledig, eerst een inleiding met algemene conclusies en vraagpunten, 
vervolgens de dicta betreffende de specifieke rekeningen.

Het eerste wat Lapostelle en Pardo aanstippen is de omstandigheid dat Lintermans 
het rapport niet mede heeft ondertekend. Zij wijten de opgelopen vertraging vooral  aan 
diens weigering om in weerwil van de uitdrukkelijke wens van de Raad de besprekingen 
bij te wonen. Zijn redenen daartoe laten zij echter in het midden. Niettemin hopen zij, 
dat de Raad het rapport zal accepteren.2790

Daarnaast geven zij een inhoudelijke verantwoording van hun actes et gestes. De be-
langrijkste focus was volgens hun opdracht te bezien of posten in de rekeningen bij ge-
breke van onderbouwing geroyeerd zouden moeten worden. In de rekeningen over 1644 
respectievelijk 1647, 1648 en 1649 vinden zij daartoe geen aanleiding; die over 1645 en 
1646 zijn buiten beschouwing gelaten, omdat die reeds door de Raad zelf in compromis 
met de Raad van Brabant zijn afgedaan. Naast specifiek onderzoek van de rekeningen 
over 1650 en volgende jaren (waarvoor zij verwijzen naar de specifieke dicta) hebben zij 
over de gehele periode ook naar uitgavenpatronen gekeken. Het gaat daarbij vooral om 
niet of onvoldoende met wettelijke documenten verantwoorde kostensoorten, waarop 
de Bestse gehuchten in hun kritiek een en andermaal hebben geattendeerd. Dit impli-
ceert dat de commissie zich, naast haar formele opdracht, duchtig door die kritiek heeft 
laten leiden. Het gaat daarbij om betalingen aan de hoogschout van Kempenland, aan 
de rentmeester van de geestelijke goederen in Kempenland en uitgaven voor verterin-
gen door het dorpsbestuur. Omdat de rapporteurs menen tot een beslissing over de eer-
ste twee categorieën niet bevoegd te zijn, laten zij deze over aan de Raad. De uitgaven 
voor de verteringen willen zij laten passeren, omdat deze, ondanks het commentaar van 
de gehuchten, als zodanig van voldoende bewijsstukken voorzien zijn. Verder leveren 
zij stevige kritiek (daarmede die van de gehuchten onderschrijvend) op de rekening van 

2789  Henrick Jansen van Rooij (ook: de Rooij, genoemd), borgemeester over het dienstjaar 1662-1663, 
heeft nog geprobeerd om zijn rekening over dat jaar met het oog op sluiting ervan bij het onderzoek van de 
commissie in te brengen. De Raad van State wijst dit verzoek 7 juli 1663 af. Hij dient zijn rekening conform 
het bepaalde in het in 1662 vastgestelde reglement te laten horen en sluiten. Wel is de Raad hem eerder (10 
mei 1663) bijgevallen in zijn verzoek de regering te verbieden hem met betalingsordonnanties te belasten 
voordat hij de prioriterende vorderingen (waaronder die van ’s Lands kantoren) heeft voldaan. NA, RvSt 
84 I, fo. 13v en 257r  
2790  Rapport met de dicta in: NA, RvSt 2161 II (omslag Oirschot).
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Van Nahuijs over de verkochte erven (1654); ook diens rekening als borgemeester over 
1660-1661 blijft niet onbesproken. Ten slotte delen zij mede dat zij, naar aanleiding van  
de kritiek uit de gehuchten dat de schatheffers nog veel geld aan de gemeente schuldig 
zouden zijn, tot de slotsom zijn gekomen, dat dit alles bij elkaar slechts om een onbe-
duidend bedrag gaat.

Descente deputatie-Van Asperen
’s Raads eerste reactie van 7 september 1663 op dit rapport is slechts een procedurele. Hij 
is verwonderd over het ontbreken van de handtekening van Lintermans onder het rap-
port en het feit dat Van Nahuis kennelijk niet is gehoord. Over beide zaken wil de Raad 
toelichting.2791 Die wordt door hen per ommegaande, 17 september, gegeven. Inmid-
dels wordt binnen de Raad door enkele gecommitteerden ook het rapport inhoudelijk 
beoordeeld. Dit leidt tot de slotsom, dat op verschillende onderdelen nog aanvullende 
informatie moet worden ingewonnen. De Raad gelast 12 oktober daarop zijn lid Van 
Asperen en de tresorier-generaal deze ter plaatse in te winnen en vooral Lintermans zelf 
naar de reden van zijn ontbrekende handtekening te vragen en, voor zover door hen no-
dig geoordeeld, over de conclusies van het rapport betrokkenen, in ieder geval  Van Na-
huijs te horen en zich verder in algemene zin op de staat van de regering in Oirschot te 
oriënteren.2792 Daags erna draagt hij de drie commissieleden tezamen op om ter voorbe-
reiding van de descente alle personen met wie zij over de rekeningen hebben gesproken 
dan wel hadden moeten spreken te dagvaarden om door ’s Raads gedeputeerden te wor-
den gehoord. Na dat horen wordt een gesprek met de commissie voorzien.2793

Het werkzame verblijf in Oirschot van de gedeputeerden duurt van 24 tot en met 27 
oktober.2794 Eerste agendapunt is een informerend gesprek met Lapostelle en Pardo. Zij 
lichten de gevolgde werkwijze toe, waarbij zij nadrukkelijk verklaren, dat alle betrokke-
nen door hen zijn gehoord en de kans hebben gekregen om op hun vraagpunten te rea-
geren. Zij zijn dan ook verbaasd over de klacht van Van Nahuijs niet te zijn gehoord. In 
de commissie is lang gedrielijk samengewerkt. Lintermans zou alleen wegens onenigheid 
over de conclusies betreffende de rekeningen van Van Nahuijs zijn weggebleven en heeft 
daarna ook niet meer aan het formuleren van de dicta meegewerkt. Vervolgens wordt 
begonnen met het stuk voor stuk en vrijwel post voor post nazien van de rekeningen. 

25 Oktober maakt een vertegenwoordiger van De Merode zijn opwachting bij de de-
putatie.  De secretaris krijgt de opdracht aanvullende stukken aan te leveren. Ook wordt 

2791  NA, RvSt 84 II, fo. 151v.
2792  NA, RvSt 84 II, fo. 211. 
2793  NA, RvSt 84 II, fo. 215.
2794  NA, RvSt 2161 II (omslag Oirschot) (aantekeningen, “notulen”, betreffende de verrichtingen van 
deze deputatie van de hand van de tresorier-generaal).
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het specifieke onderzoek van de rekeningen voortgezet. Lapostelle en Pardo krijgen de 
opdracht een drietal narekeningen, die nog niet onderzocht blijken te zijn, te controle-
ren.2795 Daags daarop is het de beurt aan Lintermans, die als algemeen oordeel geeft, dat 
bepaalde defecten in de rekeningen niet met een veroordeling, maar met discretie moe-
ten worden afgedaan, omdat veroordeling alleen maar zal leiden tot honderden nieuwe 
kwesties en procedures (terwijl men nu juist bezig is om bestaande controverses uit de 
weg te ruimen). Hier spreekt duidelijk de éminence grise. De oplossing bij uitstek voor 
de financiële problemen is, aldus Lintermans, de verkoop van delen van de gemeint on-
der Best. Verder spreekt de deputatie nog anderen, onder wie de ontvanger van de ge-
mene middelen in Kempenland. Lapostelle en Pardo dienen ook hun rapport over de 
narekeningen in. 27 Oktober hoort de deputatie Van Nahuijs. Voor de rest van die dag 
maakt zij vooral de balans voor haar rapportage op. 

Einduitspraak Raad van State
10 November bespreekt de Raad de bevindingen van de deputatie.2796 Deze wijst aller-
eerst op de omvang van haar werkzaamheden, omdat zij zich door het meningsverschil 
binnen de commissie over de meest wenselijke afdoening gedwongen had gezien om het 
hele commissierapport te controleren, alle rekeningen door te lopen en belanghebben-
den te horen om zelf tot een gefundeerd oordeel te kunnen komen. Om nieuwe dispu-
ten te voorkomen heeft zij posten geaccepteerd, die de commissie eerder heeft geschrapt. 
Alleen pertinent onjuiste posten zijn geroyeerd. Nadrukkelijk tekent zij aan, dat zij al-
leen de borgemeestersrekening over 1661-1662 als posterieur aan het reglement van 1662 
daaraan heeft getoetst.2797 Voorts heeft zij zich georiënteerd op de uitstaande schulden 
van de vrijheid, alsmede op de staat van de regering en de vereiste kwalificatie van nieuw 
te benoemen bestuurders. Ten slotte is haar gebleken, dat het nieuwe reglement op on-
derdelen verheldering dan wel aanvulling verdient. Dit werkt zij echter niet in detail uit.

Aan de hand hiervan stelt de Raad de definitieve bedragen vast die de verschillende 
borgemeesters en schatheffers nog aan de gemeente schuldig zijn.2798 De regeerders krij-

2795  Deze opdracht in NA, RvSt 2162 II (omslag Oirschot). 
2796  NA, RvSt 84 II, fo. 322v-328, concept in 2162 II (omslag Oirschot). Tijdens de descente van Van 
Asperen en de tresorier-generaal heeft ook de zittende borgemeester zich bij hen gemeld met klachten over 
het feit dat de regering hem ten onrechte met betalingsordonnanties belast en met dienaangaande execu-
tie bedreigt, terwijl ’s Lands kantoren nog niet betaald zijn. Op hun advies besluit de Raad, eveneens 10 
november, dat de regering dit tot die kantoren zijn betaald en dus bekend zal zijn wat er dan nog in kas is 
achterwege moet laten. Wel wordt de borgemeester - bij provisie en in afwachting van de bijstelling van het 
reglement - opgedragen vanaf nu per twee maanden een staat van ontvangsten en uitgaven aan de regeer-
ders te overhandigen.     
2797  Dit betreft de rekening van Nicolaes Jansen Santegoets. Ondank het eindoordeel hierover ontstaat 
op onderdelen toch aanvullende discussie. NA, RvSt 85 I, fo. 293r-v en 429v d.d. 12 mei resp. 26 juni 1664.  
2798  De Raad stelt daarbij de volgende bedragen vast: 
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gen opdracht deze bedragen onverwijld te innen. Daarentegen bepaalt hij, dat Van Na-
huijs bij elkaar nog een bedrag op de gemeente te vorderen heeft, welk bedrag uit de 
betaling van de zoëven bedoelde schulden vergoed moet worden. Ten aanzien van de 
eerste rekening die aan het reglement is getoetst wordt de desbetreffende borgemeester 
nog twee maanden tijd gegeven om deze van juiste en volledige bewijsstukken te voor-
zien.2799 In strijd met het vigerende reglement gedane uitgaven mag hij terugvorderen. 
Al met al een uitermate coulant oordeel. Ten slotte wordt de opschorting van de exe-
cutie, zoals deze op verzoek van de vier gehuchten 18 juli 1661 tegen Van Nahuijs is uit-
gesproken, opgeheven, de eerder verleende opschorting zelf ingetrokken en wordt hem 
toegestaan om de nog vier resterende omslagen te innen. Hij wordt in feite volledig 
gerehabiliteerd.2800 Over de uitstaande schulden dienen regeerders voor eind 1663 een 
plan van aanpak tot afbetaling ter goedkeuring aan de Raad voor te leggen. Zittende en 
toekomstige borgemeesters wordt bevolen om het reglement voortaan precies na te ko-
men. Al wat eventuele aanpassing van het reglement en de samenstelling van de regering 

- borgemeester Kerckhofs (1650-1651): f 108,
- Goijaert Eijmberts (1651-1652 en 1659-1660): f  340-13-13,
- Pieter van Berendonck (1652-1653 en 1653-1654: f  177-17-10,
- Pieter Dielis Potter (1654-1665):  f  30,
- Nicolaes Jansen Santegoets (1661-1662): f  1310-13-8,
  alsmede
- de schatheffers tezamen f  115-14-6.
Deze vastgestelde bedragen worden tevens in een tweetal staten (met een miniem verschil van enkele stui-
vers in de totale vordering op de schatheffer) genoemd. Deze staten zijn als bijlage bij de borgemeestersre-
kening van 1663/4 opgenomen. RHCe, GB Oirschot en Best, 937 (voorl. inv.nr. 6240).
De Raad is hierover nadien ook decisief. Zo wordt een poging van de weduwe van Goiaert Eijmberts om als-
nog vermindering te krijgen 19 januari 1664 zonder meer van de hand gewezen. NA, RvSt 85 I, fo. 39v-40v. 
2799  2 Januari 1665 verleent de Raad hem desverzocht nog twee maanden uitstel om nog enkele posten 
met bewijs te onderbouwen; 12 mei 1664 neemt de Raad een eindbeslissing over deze rekening. NA, RvSt 
inv.nr. 85 I, fo. 3v. resp. 293r-v.
Santegoets voldoet zijn schuld aan oud-borgemeester Van Nahuijs door middel van een belofte tot betaling 
over vier jaar van bijna de helft van het desbetreffende bedrag(f 652-10-0) tegen 5% per jaar rente. RHCe, 
Notaris Johan van Oeckell, 120, nr. 91Ar-92v.
2800  Voor hem zijn de problemen daarmee nog niet helemaal voorbij. Weliswaar smaakt hij de zege van 
het gelijk, maar zit ook nog met de gevolgen van het proces. Hij is, zoals hij zelf stelt, slachtoffer van onte-
rechte klachten en gezeur van “baetsoeckende persoonen” die hem lang hebben belet om zijn borgemeester-
ambt naar behoren te vervullen, terwijl nu vaststaat, dat hij altijd heeft getracht de vrijheid trouw te dienen. 
Door alle procedures is hij in financiële problemen geraakt. In het bijzonder kan hij bij gebreke van gereed 
geld een vordering van de ontvanger van de gemene middelen in Kempenland op de gemeente niet vol-
doen. Om executie te voorkomen heeft hij zich jegens die ontvanger tegen excessieve rente verplicht met 
twee obligaties. De ontvanger weigert evenwel, ondanks eerdere aanmaning van de Raad van State, deze 
obligaties terug te geven. Op zijn verzoek beveelt de Raad 10 november 1663 onder meer de ontvanger tot 
teruggave dan wel aan te geven waarom hij meent dit te kunnen weigeren. NA, RvSt 84 II, fo. 327v. Zie over 
de financiële problemen, waarin Van Nahuijs is geraakt, ook een 17 december 1664 voor notaris Johan van 
Oeckell afgelegde verklaring. RHCe, Notaris Johan van Oeckell 120, nummer 112. 
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aangaat verwijst hij naar een inmiddels geplande conferentie. Ten slotte worden de drie 
commissieleden voor al hun verrichtingen bedankt, wordt geconstateerd dat Lintermans 
afziet van onkostenvergoeding en bepaald dat de twee andere leden op hun declaratie bij 
de gemeente samen f 630 mogen incasseren.2801 

Opmaat naar schulddelging.
De opdracht voor eind 1663 een staat van schulden bij de Raad van State in te leveren, 
luidt feitelijk een nieuwe fase in. Daarover wordt hier alleen nog het volgende aange-
stipt.

Als die staat eind 1663 nog niet is ontvangen, beveelt de Raad al op 2 januari 1664 - hij 
staat dus op scherp - deze uiterlijk vóór de 10e van die maand in te zenden, anders wordt 
daarin door hem met andere middelen voorzien.2802 In Oirschot maakt men nu haast, 
althans de Staatse schepenen. Eén van hen, Lubbert van Vollenhoo  schrijft de staat van 
schulden2803, secretaris Van Andel verzorgt de rest en de verzending op 16 januari.2804 De 
Raad registreert 19 januari ter vergadering de ontvangst van een zak met stukken, die 
om advies aan Van Asperen en de tresorier-generaal wordt doorgeleid.2805 Hun advies, 
dat de Raad overneemt, is vernietigend. Allereerst worden 30 januari alle schepenen in 
algemene zin gewaarschuwd en gemaand tot samenwerking bij het in het belang van de 
vrijheid nakomen van zijn besluiten. Verder constateert hij substantiële onvolledigheid 
in de toegezonden stukken, waarom hij opdraagt ter plaatse te publiceren, dat ieder-
een die nog iets op de vrijheid heeft te vorderen nog ten hoogste drie weken daartoe de 
tijd heeft. In wat is overgezonden zelf mist hij bij veel posten elke vorm van onderbou-
wing.2806 De regering dient dit alsnog nauwkeurig aan te vullen en daarbij vooral er op 
te letten of vorderingen in overeenstemming zijn met het reglement uit 1654 dan wel al 
niet zijn begrepen in de onlangs getroffen voorzieningen betreffende het sluiten van de 
rekeningen.2807 In eerste reactie melden de regeerders de Raad 8 februari, dat zij niet op 

2801  26 November neemt de Raad kennis van hun dankbrief. NA, RvSt 84 II, fo. 366. De schepenen ge-
ven de borgemeester 12 december 1663 opdracht tot uitbetaling, hetgeen 25 augustus 1664 aan Lapostelle en 
Pardo geschiedt.  RHCe, GB Oirschot en Best 937 (voorl. inv.nr. 6240).
2802  NA, RvSt 85 I, fo. 3v.
2803  Van Vollenhoo is met het schrijven en bijstellen van deze ‘inventaris’ vier dagen, 5, 6, 8 en 9 januari 
bezig, RHCe, GB Oirschot en Best, 938 (voorl.inv.nr. 6241), onkostenspecificatie rekening Van Vollenhoo  
bij betalingsordonnantie nr. 33.  
2804  RHCe, GB Oirschot en Best, 938 (voorl.inv.nr. 6241), onkostenspecificatie secretaris bij betalings-
ordonnantie nr. 33.
2805  NA, RvSt 85 I, fo. 39.
2806  De Raad specificeeert dit als volgt: iedere vordering dient, naast dagtekening, voorzien te zijn van alle 
relevante bescheiden, zoals besluiten, betalingsopdrachten en kwitanties.
2807  NA, RvSt 85 I, fo. 67. Hoewel er sedert 1662 een nieuw reglement bestaat (zie hierna), heeft de refe-
rentie aan het reglement van 1654 alles te maken met de omstandigheid, dat veel rekeningen onder de vigeur 
van dat reglement tot stand zijn gekomen. 
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alle vragen kunnen antwoorden, omdat de rekeningen nog bij Lapostelle berusten. Ook 
stellen zij hun advocaat Tempelaer hiervan op de hoogte.2808 9 februari wordt in Oirschot 
en Best de vereiste publicatie over het nog voor een laatste maal kunnen inbrengen van 
vorderingen gedaan.2809 

De regering blijft echter tegen obstakels aanlopen. Opnieuw beklaagt zij er zich bij de 
Raad van State over, dat zij op sommige vragen nog steeds niet kan antwoorden, omdat 
Lapostelle om hem moverende redenen weigert de daartoe benodigde stukken af te ge-
ven. De Raad draagt hem 7 april 1664 op binnen drie dagen die stukken bij de secretaris 
te retourneren.2810 Nog is dit niet voldoende. Lapostelle stelt dat de Staatse schepenen in 
gebreke blijven om hem zijn ontvangstbewijs van de rekeningen te retourneren en dat 
een aantal rekeningen bij Pardo verblijven.2811 Ook de gecommitteerden van de vier ge-
huchten mengen zich in deze discussie door voor te stellen met de afgifte van de reke-
ningen te wachten tot na de benoeming van een nieuwe regering. De Raad gaat daar niet 
op in en draagt 29 april 1664 Lapostelle en Pardo op om binnen veertien dagen de reke-
ningen onder ontvangstbewijs af te geven.2812 Onder deze druk overhandigen Lapostelle 
en Pardo 26 mei alle documenten die zij sedert hun onderzoek onder zich hebben.2813  

Zodra de documenten weer onder het bestuur berusten, bezetten de Bestse gehuchten 
weer het vinkentouw. De afdoening van zaken duurt hen te lang. Van de Raad van State 
verlangen zij met een beroep op het reglement en andere besluiten, dat deze de schepe-
nen tot spoed maant bij het afdoen van de verschillende declaraties.2814 Die Raad geeft 
24 september 1664 zo’n opdracht op straffe van een hoge boete bij niet nakoming.2815 Op 
verzoek van dezelfde gehuchten herhaalt hij 3 december 1664 deze aanmaning nogmaals, 
nu met een aan het reglement gerelateerde boetedreiging (f 50).2816 

2808  RHCe, GB Oirschot en Best 938 (voorl.inv.nr. 6241), onkostenspecificatie van Van Vollenhoo  bij 
betalingsordonnantie nr. 33.  
2809  RHC, GB Oirschoten Best 938 (voorl.inv.nr. 6241), onkostenspecificatie van Van Vollenhoo respec-
tievelijk de secretaris bij betalingsordonnantie nr. 33. Op 13 februari vindt registratie door de secretaris in 
het protocol plaats.
2810  NA, RvSt 85 I, fo. 194v. 
2811  Op het eerste punt verdedigen de Staatse schepenen zich met op te merken, dat de sleutels van de 
kast waar die ontvangstbewijzen zijn geborgen bij Van Doesborgh zijn en zij dus daarover niet kunnen be-
schikken. Zie hierover ook de verklaring van de plaatselijke notarissen Henrick Leermalers en Johan van 
Oeckel, RHCe, Notaris Johan van Oeckell 120, nummer 54, d.d. 19 april 1664.
2812  NA, RvSt, fo. 253v-254v
2813  RHCe,  GB Oirschot en Best 938 (voorl.inv.nr. 6241), onkostenspecificatie Van Vollenhoo bij beta-
lingsordonnantie nr. 33, alsmede voorl.inv.nr. 2926.
2814  Inmiddels is 11 maart 1664 een reglement voor Oirschot vastgesteld, dat dat uit 1662 vervangt. Zie 
hierover hierna.
2815  NA, RvSt 85 II, fo. 205r.
2816  NA, RvSt 85 II, fo. 333v.
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Reglement 1662 
Vertrekpunt voor een nieuw reglement in de vrijheid ligt, zoals reeds gezegd, in het ini-
tiatief van de Raad van State om de regering zowel als de opponerende gehuchten op te 
dragen om ieder een eigen concept-reglement in te dienen. Beide voldoen hieraan. En, 
zoals hierboven ook al gesignaleerd, geschiedt dit binnen het bestuur voordat aldaar de 
splijtzwam daadwerkelijk zal ontploffen.2817 

Hoe deze concepten naar vorm èn inhoud zijn ingericht is niet meer te achterhalen. 
De Raad acht deze in ieder geval voldoende om nader te bezien. Hij zendt beide ontwer-
pen rechtstreeks om advies door naar de raad en rentmeester-generaal met de opdracht 
daaruit “poincten ende articulen van reglement” te formuleren en daarbij achterwege te 
laten of aan te vullen wat hij tot “welstant” van de vrijheid nodig vindt. 

De rentmeester kwijt zich van zijn taak op basis van alleen het dossier, betrokken par-
tijen worden door hem niet (meer) gehoord. Bij brief van 29 december 1661 zendt hij 
zijn ontwerp aan de Raad in. Daarin verantwoordt hij kort zijn werkwijze conform de 
gegeven opdracht, pleit hij voor goedkeuring ervan onder specifieke vaststelling van de 
erin opgenomen boeteclausule en voor registratie ter Leen- en Tolkamer.2818 De Raad 
legt dit concept 6 januari 1662 om intern advies voor aan een lid uit zijn midden en de 
tresorier-generaal.2819 Het is echter vooral de laatste, die zich hiermee bezighoudt. Het 
concept van de rentmeester wordt door hem kritisch bewerkt, hier en daar zelfs omge-
werkt.2820 Ook toetst hij aan het reglement van 1654 en pleegt hij overleg met vertegen-
woordigers van beide partijen, als ook met die van De Merode.2821 Tegen eind mei kan 
hij de Raad het resultaat overhandigen.

Het concept-reglement van de rentmeester past vrijwel naadloos in de lijn van de re-
glementen die kort tevoren voor andere dorpen in de Meierij zijn vastgesteld. In dat 
opzicht wijzigt het weinig aan de bestaande basisstructuur en -organisatie van het plaat-
selijk bestuur. De bewerking door de tresorier-generaal brengt daarentegen, naast en-
kele wijzigingen en aanvullingen in dat concept, wel een principiële verschuiving. Hij 
laat het reglement beginnen met een viertal bepalingen, waarin enerzijds de structuur 
en samenstelling van de vrijheidsregering onverkort wordt gehandhaafd, maar ander-

2817  In zijn hierna te beschrijven advies spreekt de raad en rentmeester-generaal slechts zonder meer 
over door de regering respectievelijk de gehuchten overgelegde concepten. Zou door een van hen het eigen 
concept niet door alle betrokkenen gedragen zijn, dan zou hij daaraan niet zonder commentaar en reactie 
voorbij hebben kunnen gaan. Het concept van de regering moet dus in eensgezindheid zijn geformuleerd.
2818  Zijn de aanbiedingsbrief in NA, RvSt 2162 II (omslag Oirschot).
2819  NA, RvSt 83 I, fo. 9.
2820  Het concept van de raad en rentmeester-generaal en dat van de tresorier-generaal zijn in extenso op-
genomen in 10.2.18. Zie ook de onderlinge analyse van beide concepten in 8.5.4, in het bijzonder Tabel 8.6.
2821  Dit laatste blijkt uit het rapport van de commissie voor de Meierijse aangelegenheden, dat de Staten 
Generaal 9 juni bespreekt.
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zijds een spreiding van die samenstelling op een vaste voet over de gehuchten wordt ge-
introduceerd. Verder wordt ieder van de gehuchten het recht toegekend om steeds een 
voordracht van drie personen te doen indien een van de aan het desbetreffende gehucht 
verbonden functies vacant wordt. Die voordracht dient dan ter goedkeuring aan de zit-
tende regering te worden voorgelegd, waarna de verkiezing en benoeming geschiedt 
door degenen, die daartoe bevoegd zijn. Ook dienen de lokale bestuurders een zekere 
binding met het gehucht, dat hen nomineert, te hebben.2822

Dit zijn verregaande tegemoetkomingen aan de gehuchten. De dolerende gehuchten 
verwerven concreet een gegarandeerde greep op de samenstelling van het plaatselijk be-
stuur ten aanzien van in totaal drie schepenen, drie gezworenen, twee raadsmannen, een 
armmeester en een kerkmeester. Door de tresorier-generaal en in zijn voetspoor de Raad 
van State is dit ook expliciet bedoeld om daarmee alle kwesties tussen de Oirschotse re-
geerders en de inwoners van de vier dolerende gehuchten te beslechten en verder voor de 
toekomst nieuwe tegen te gaan. Zoals zal blijken, is deze directe invloed op de bestuurs-
samenstelling van de gehuchten slechts een zeer tijdelijke aangelegenheid.  

 
De Raad stemt 27 mei in beginsel met het voorstel van de tresorier-generaal in. Vooral 
met het oog op de in het reglement opgenomen nieuwe bestuurlijke voorzieningen legt 
hij dit 30 mei schriftelijk ter goedkeuring aan de Staten Generaal voor.2823  De Staten 
belasten 1 juni hun vaste commissie voor de Meierijse aangelegenheden met advisering 
hierover.2824 Deze commissie beziet vooral de procedure op grond waarvan het voorstel 

2822  Die toewijzing per gehucht is als volgt:
- Kerkhof: twee schepenen, een gezworene, een raadsman, een kerkmeester en een armmeester,
- Verrenbest: een schepen, een gezworene, een raadsman en een kerkmeester,
- Spoordonk: een schepen, een gezworene, een raadsman en een armmeester,
- Strathem: een schepen, een gezworene en een raadsman,
- Naastenbest: een schepen, een gezworene en een armmeester,
- Aarle: een schepen, een gezworene en een raadsman,
- Notel: een gezworene en een raadsman, en
- Hedel: een raadsman
Voor de nominatie van personen door de gehuchten wordt als voorwaarde gesteld, dat de te nomineren per-
sonen voldoende gekwalificeerd zijn voor de functie, tot f 1000 in het desbetreffende gehucht gegoed zijn 
en bij voorkeur de gereformeerde religie belijden.  
Een schepen schuift na zijn benoemingsjaar automatisch door naar de functie van gezworene en daarna die 
van raadsman, ook steeds voor één jaar. De vaste trits: schepen, gezworene en raadsman is echter niet voor 
ieder gehucht in gelijke mate aanwezig. Omdat de gezworenen en raadsmannen als zodanig niet worden 
verkozen,  betekent dit dat binnen dit toedelingsschema ten aanzien van hun binding met de gehuchten een 
eigen dynamiek bestaat. Bij de vaststelling heeft dit kennelijk niet als bezwaar gegolden. Ook is het voor-
drachtrecht van de gehuchten beperkt, omdat een schepen voor zijn leven wordt benoemd en alleen door 
een rechter kan worden afgezet. 
2823  NA, RvSt 83 I, fo. 287v.
2824  NA, SG 3268, fo. 282v.
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is ontworpen. Daarbij stelt zij vast, dat er in voldoende mate met de vertegenwoordi-
gers van De Merode is gesproken en dat deze ook genoeg tijd hebben gehad om hem 
te informeren (iets wat nadien zich als een te verregaande conclusie zal manifesteren). 
Zonder verder op de inhoud ervan in te gaan brengt zij een positief advies uit. Voor de 
Staten Generaal is dit voldoende om het reglement 9 juni 1662 vast te stellen. Ook ge-
ven zij opdracht om het reglement in het net te schrijven, te drukken en aan partijen te 
overhandigen met het bevel, het nauwgezet na te komen.2825 De Raad van State wordt ge-
last zorg te dragen voor de implementatie.2826  De Raad neemt hiervan 14 juni kennis.2827 
28 juni ontvangt hij een gedrukte versie van het reglement, waarvan  exemplaren aan 
de kwartierschout van Kempenland en de regering  van Oirschot worden gezonden.2828 
Twee dagen later tekenen Oirschotse regeerders de ontvangst aan, waarna het op 1 juli 
ter plaatse wordt gepubliceerd.2829 

Het derde en vierde reglement, 1664

Opschaling van de controverses
28 Juni 1662 geeft de Raad ten slotte ook de opmaat voor de volgende fase, de verande-
ring van de schepenbank in Oirschot. De kwartierschout wordt opgedragen daarover 
met de Raad contact op te nemen.2830 12 Augustus concretiseert de Raad dit initiatief 
door zijn commissie naar de tiendverpachting te verzoeken om over de noodzakelijke 
verandering met de kwartierschout te spreken en hem tevens te verbieden Van Nahuijs 
en Stockelmans als schepen aan te stellen. Beiden hebben het door hun poging tot om-
koping van een lid van de Raad van State wat dat betreft verbruid.2831

Ter plaatse maakt men zich vooral zorgen over het tijdstip van de eerstvolgende magis-
traatsverandering. Het reglement betrekt in de artikelen 3 en 4 de gehuchten wel bij die no-
minatie,  maar laat zich over de eerste keer daarvan niet uit. Op hun verzoek om toelichting 
besluit de Raad 6 september 1662 op advies van de tresorier-generaal, dat de nominatie drie 

2825  NA, SG 3268, fo. 302v. Een gedrukte versie van het reglement in NA, RvSt 2162 II (omslag Oir-
schot):  “Reglement Voor die vande Vryheyt van Oorschot (in ‘sGravenhage, Hillebrandt van Wouw, Ordinaris 
Drucker vande Ho: Mo: Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, Anno 1662)”. De tekst is 
integraal gepubliceerd in GPB 2, 2823-2831, alsmede (in een niet geheel vlekkeloze transcriptie) door Klaa-
sen, ‘Politiek reglement voor de vrijheid Oirschot-Best 1662,’ 168-178:. De integrale tekst is opgenomen in 
10.2.18.
2826  NA, SG 3268, fo. 302v.
2827  NA, RvSt 83 I, fo. 319r.
2828  NA, RvSt 83 I, fo. 337r.
2829  RHCe, GB Oirschot en Best, voorl. inv.nr. 2770.
2830  RHCe, GB Oirschot en Best, voorl. inv.nr. 2770.
2831  NA, RvSt 83 II, fo. 97. In hetzelfde besluit is ook een verbod tot herbenoeming van Adriaen Wij-
nants in de regering van Eersel opgenomen (zie hierover ook 9.2.7). 
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dagen na kerstmis aan de schouten ter plaatse dient te zijn overhandigd, waarna de nieuwe 
schepenen door hen nog vóór het einde van 1662 aangesteld en beëdigd moeten worden.2832

Het verslag van deze commissie over haar gesprek met de kwartierschout leidt 11 de-
cember in de Raad tot diens bevel aan de Staatse schout, dat hij de Raad het voorstel 
tot nominatie van schepenen ter beslissing moet overleggen.2833 De uitvoering hiervan 
ondervindt vertraging. De ingezetenen, opkomend voor hun nieuwe rechten, manen 
de Raad tot spoed, waarop deze bevestigt, dat de nominatie ten spoedigste opgemaakt 
en hem door de kwartierschout moet worden toegezonden.2834 Dat werkt. 23 December 
wordt in Oirschot de kandidatenlijst opgesteld.2835

Terwijl de focus van de Raad is gericht op de verandering van de wet, wordt De Mero-
de bij de nominatie in Oirschot duidelijk, dat hij als halfheer feitelijk buitenspel is ge-
zet. Hij moet pijnlijk ervaren, dat zijn autoriteit door een kapitein van een heerdgang 
eenvoudigweg in twijfel wordt getrokken. Als hij, gebruik makend van zijn recht om 
schepenen te benoemen, voor de heerdgang De Kerkhof daartoe licentiaat in de rechten 
jonker Johan Lapostelle voordraagt, maakt die kapitein hem duidelijk, dat deze kandi-
daat een rechtsgeleerde is en men aan schrijvers geen behoefte heeft. Verder stelt hij, dat 
het reglement hem verbiedt deze kandidatuur te accepteren. Ook zegt hij De Merode 
aan, dat de voordracht aan de Staten Generaal al een voldongen feit is.2836 

De Merode wendt zich hierop gebelgd direct tot de Staten Generaal om alsnog, on-
der andere met een beroep op het voor hem positieve vonnis van de Raad van Brabant 
uit 1658, zijn recht te halen. Zijn  klacht is, dat het nieuwe reglement met zijn nieuwe 
voorziening over het aanstellen van regeerders zonder zijn voorkennis is geformuleerd. 
Hoewel de Staten het aspect van de inbreng van de kant van De Merode nadrukkelijk 
bij hun goedkeuring hebben betrokken, is dit voor hen toch reden om de klacht seri-
eus in behandeling te nemen. Zij dragen 27 december nader onderzoek op aan de vaste 
commissie voor de Meierij, voor deze gelegenheid versterkt met enkele afgevaardigden 
uit de Raad van State.2837 Verder schorten zij de nominatie en verkiezing van de nieuwe 

2832  NA, RvSt 83 II,fo. 137, 31augustus 1662 en fo. 157, 6 september 1662.
2833  NA, RvSt 83 II,fo. 370v.
2834  NA, RvSt 83 II,fo. 379.
2835  Deze datum is genoemd in een tweetal notariële verklaringen voor notaris Johan van Oeckell van 14 
februari 1663. RHCe, Notaris Johan van Oeckell, Oirschot, 119, nr. 25 en kopie hiervan in NA, RvSt 2162 II. 
2836  Notariële verklaringen op verzoek van De Merode over dit gebeurde van in totaal acht inwoners van 
de heerdgang De Kerkhof. De kapitein blijft bij zijn weigering, ook nadat hem door inwoners te verstaan 
is gegeven, dat Lapostelle veel steun uit de heerdgang heeft. Bron als in de voorafgaande voetnoot. Lijten, 
‘Oirschotse zoenaccoorden’, 61, noot 5, verklaart de functie van kapitein als de hoofdman van een soort bur-
gerwacht van een heerdgang.
2837  De Raad zendt (besluit van 29 december 1662) twee zijner leden, alsmede de tresorier-generaal, NA, 
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schepenen op; de zittende regering wordt vooralsnog gehandhaafd.2838  Omwille van de 
geboden haast, komt de tresorier-generaal 30 december in de vergadering van de Staten 
Generaal de voorlopige opvatting van de Raad over de klacht van De Merode toelich-
ten. Op grond hiervan oordelen de Staten, dat er voor het geplande onderzoek meer tijd 
nodig is, waarom zij de verandering van de schepenbank uitstellen tot Pasen 1663 en De 
Merode uitnodigen om de documenten ten bewijze van zijn aanspraak in te zenden.2839

En dan meldt zich bij de Raad van State een derde speler, Aernout Tempelaer, advocaat 
bij het Hof van Holland. Eerder heeft hij als procureur van de Staatse schepenen hun 
belang bij de Haagse colleges behartigd. Hij opereert nu formeel op eigen titel, maar hij 
is, zoals nog zal blijken, door de Staatse schepenen getipt.2840 Ter introductie van zijn be-
moeienis verwijst hij naar een eerder pleidooi van zijn hand over de onjuistheid van de 
aanspraak van De Merode op heerlijke rechten in Oirschot en Hilvarenbeek en dus ook 
op de onrechtmatigheid van diens aanspraak op de benoeming van de regering.2841 Naar 
zijn overtuiging liggen alle rechten op beide heerlijkheden nog volledig bij de hertog van 
Brabant,  dus nu bij de Staten Generaal. Natuurlijk zal De Merode trachten zijn stand-
punt ten nadele van de Staten andermaal te bewijzen, maar om dat te voorkomen, biedt 
hij gaarne tegen beloning van een kwart van hetgeen hij aan gewin voor het Land zal 
binnenhalen zijn diensten aan. De Raad stelt 19 januari 1663 dit verzoek eerst om advies 
in handen van een lid uit zijn midden en de tresorier-generaal.2842 

De Merode werkt inmiddels aan de gevraagde onderbouwing van zijn vordering, die 
hij eind februari aan de Staten Generaal zendt. Deze endosseren die onderbouwing 26 
februari om advies aan de commissie-Meierij, waaraan de Raad van State desgevraagd 
een lid en de tresorier-generaal toevoegt.2843 Ook Tempelaar meldt zich nogmaals, nu bij 
de Staten Generaal, met zijn voorstel om tegen een beloning de kwestie met De Merode 

RvSt 83 II, fo. 400.
2838  NA, SG 3268,fo. 788. De Raad van State wijst daartoe 29 december twee leden uit zijn midden als-
mede de tresorier-generaal aan. NA, RvSt 83 II,fo. 400.
2839  NA, SG 3268, fo. 795v. De kwartierschout heeft tot dan toe voor de verandering van de wet in Oir-
schot de nodige werkzaamheden en dienstreizen verricht en dus onkosten gemaakt; zijn declaratie beloopt 
f 300-11-0. De Raad stelt deze 6 januari 1663 op basis van een ander dagtarief vast op f 270-11-0, hem uit te 
betalen door de vrijheid. NA, RvSt 84 I, fo. 13v. De (ongedateerde) betalingsordonnantie van de Oirschotse 
schepenen op de borgemeester in: RHCe, GB Oirschot en Best 936 (voorl. inv.nr. 6239), bijlage 29. De nota 
van de kwartierschout wordt in drie parten tussen 22 maart en 22 april voldaan.    
2840  Dit blijkt uit een verzoekschrift van circa medio 1663 van De Merode aan de Raad van State. NA, 
RvSt 2162 II (omslag Oirschot). 
2841  Dit doet hij met een verwijzing naar het rekest van de Staatse schepenen, waarbij hij als advocaat is 
betrokken zoals dat door de Raad van State 16 februari 1662 inzake de kwestie van de sleutels van de archief-
kom is behandeld, zie hierover elders inde beschrijving van deze episode. 
2842  NA, RvSt 84 I, fo. 37.
2843  NA, SG 3269, fo. 98; RvSt 84 I, fo. 111r, 1 maart 1663.
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ten voordele van het Land te klaren. Deze zenden zijn verzoek 5 maart linea recta door 
naar de commissie-Meierij.2844

Het eerste, procedurele advies van de commissie staat 20 maart op de agenda van de 
Staten, die dienovereenkomstig besluiten. Om de commissie voor inhoudelijke behan-
deling meer tijd te geven wordt de verandering van de wet in Oirschot verder tot Pink-
steren opgeschort. Tevens verzoeken de Staten de commissie om bij de voorbereiding 
van haar advies over de door De Merode ingediende stukken ook advocaat Tempelaer te 
horen.2845 De Merode vreest de inbreng van Tempelaer en wordt ongeduldig. Bij de Sta-
ten dringt hij opnieuw aan op een snelle erkenning en bevestiging van zijn rechten. 26 
April wordt ook dit verzoek doorgeleid naar de commissie-Meierij en ter kennis van de 
Raad van State gebracht.2846 De Merode meldt zich nog een derde maal, dan bij de Raad 
van State. Ook daar pleit hij nogmaals voor een snelle beslissing, omdat door de op-
schorting van de magistraatsverandering personen in het bestuur worden gehandhaafd 
die, naar ook de Raad bekend is, door hun gedrag daar niet thuishoren. Ook zitten zij 
achter de actie van Tempelaer en werken zij de belangen van de gemeente tegen. Inmid-
dels, zo vervolgt hij, traineert Tempelaer opzettelijk het onderzoek door al meer dan drie 
weken in Den Haag te absenteren, “notoirlijk” in de verwachting, dat de zaak zonder 
hem te horen niet kan worden afgedaan. De Merode betwist verder diens claim, omdat 
het ongehoord is dat men na een gewezen vonnis alsnog door een ongekwalificeerd per-
soon in zijn erkende rechten wordt tegengewerkt.2847 Dit rekest wordt direct aan het dos-
sier van de onderzoekscommissie toegevoegd. 7 Juni doet deze  tussentijds verslag van 
haar werkzaamheden. De Staten moedigen haar aan hiermee verder te gaan.2848 Door 
nieuwe ontwikkelingen zal die commissie haar beoogde eindrapport echter niet meer 
uitbrengen.

In Oirschot lopen intussen door de opschorting van de verandering van de schepen-
bank de bestuurlijke spanningen verder op. Die opschorting valt in de periode, dat De 
Merode de benoeming van de president-schepen toekomt. Vooral de Staatse schepenen 
ervaren de situatie als steeds bedreigender. Niet alleen zijn zij al sedert 1662 in de min-
derheid  (drie tegen vier door de De Merode benoemde schepenen), maar een van hen 
is inmiddels ook overleden. Het gevolg is dat zij zich niet meer tegen de “fantasie” die in 
Oirschot regeert kunnen verweren en hun gezag ondermijnd wordt. Ook worden recht 
en justitie niet meer geadministreerd en lopen de kosten alleen maar op. Hèt middel om 

2844  NA, SG 3269, fo. 112r.
2845  NA, SG 3269, fo. 158r.
2846  NA, SG 3269, fo. 245r; RvSt 84 I, fo. 231v, 30 maart 1663.
2847  NA, RvSt inv.nr. 2162 II (omslag Oirschot).
2848  NA, SG 3269, fo. 375v.
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hierin te voorzien is een snelle magistraatsverandering met personen die de vrijheid en 
ingezetenen welgezind zijn. 

De Staten laten zich door deze oratio pro domo niet haasten en zenden dit verzoek 19 
juni door naar  de commissie-Meierij. Conform haar reactie zenden de Staten deze sug-
gesties 2 juli om advies door naar de Raad van State, die deze 7 juli bespreekt. Die Raad 
ziet wel reden om de verandering van de wet in gang te zetten en adviseert daarom de 
kwartierschout van Kempenland te machtigen om samen met De Merode conform het 
onlangs vastgestelde reglement in die verandering te voorzien en die schout tevens op te 
dragen zo snel mogelijk over wat verricht is te rapporteren.2849 De Staten aarzelen echter 
dit advies over te nemen en vragen de commissie-Meierij om advies na nog eerst daar-
over nog met de Raad van State te hebben overlegd.2850 Dat leidt tot een amendement 
op het advies van de Raad: de kwartierschout en De Merode wordt opgedragen zorg te 
dragen voor een voorlopige benoeming van een nieuwe magistraat. De Staten gaan 19 
juli hiermee akkoord.2851 Inmiddels blijkt ook de houding van de Staten jegens de aan-
spraak van De Merode gewijzigd. Stilzwijgend wordt hij vanaf nu zonder voorbehoud 
als halfheer van Oirschot erkend, zodat hij nu ook als zodanig door de Staten wordt aan-
gesproken.2852 Van Tempelaer wordt niets meer vernomen. Latere rechthebbenden uit 
particuliere huize op de halve heerlijkheid zien in de gemeenschappelijke vaststelling van 
het reglement 1664 zelfs een formele erkenning van hun heerlijke positie.2853

Van de uitvoering van dit compromis komt echter niets terecht. De kwartierschout 

2849  NA, RvSt 84 II, fo. 11.
2850  NA, SG 3269, fo. 427v. De Raad zendt drie leden en de tresorier-generaal naar dat overleg. NA, RvSt 
84 II, fo. 38, 18 juli 1663.
2851  NA, SG 3269, fo. 435v.
2852  Stilzwijgend, omdat niet blijkt van een formele rapportage op dat punt van de commissie-Meierij. 
Het is een bestuurlijke optie van alle tijden: een abuis kan beter zonder ruchtbaarheid worden opgelost. 
2853  In een ongedateerde “Tweede omstandig en waar Berigt voor Clementia Geertruyd van Els, Weduwe 
wylen Marten Christiaan Sweerts de Landas, Half Vrouwe van Oirschot, quartiere van Kempelandt inde 
Meyerye van ’s Hertogenbosch; tot een klare oplossing van zeekere abusieve Memorie, door Willem van 
Heemskerk, als Quartierschout van Kempelandt voornoemt, by Requeste aen Haar Hoogg Mog. De Hee-
ren Staten Generaal overgegeven; Rakende het vergeven der Secretarye van Oirschot voornoemt”, gedrukte 
versie, blz. 4, wordt deze visie bevestigd met de volgende passage: “… waar naar den gemelden Marquies 
van Deynse als Heer van Oirschot voor de helfte door Haar Hoog Mog. zelfs nog nader is bevestigt, ter oc-
casie dat door welgemelden Heeren Raden van Staten over de voorsz. Heerlykheid Oirschot buyten zyne 
kennisse zynde gearresteert een Reglement, het zelve op desselfs klagten door Uw Hoog Mog. en den zelven 
Marquies van Deynse, of wel desselfs Gemagtigden te zamen gearresteert een nieuw Reglement en wyders 
den zelven als halve Heer van Oirschot daar inne formelyk erkent, ….”. NA, Collectie Fagel 1724. Naar de 
herkomst van dit verweer is geen expliciet onderzoek verricht. Het is is grofweg te dateren op de periode 
1705 - omstreeks 1710.  Clementia Geertruyd van Els ten Boelenham werd 4 november 1704 met de halve 
heerlijkheid Oirschot beleend met haar zoon Jacob Dirk als bezetman. BHIC, RvBr, 1130, fo. 90r, nr. 2265 
en 1139, nr. 2782. Volgens Lijten nam zijn moeder de heerlijkheidsrechten voor haar zoon, geboren in 1691, 
waar. Lijten, ‘De heren van Oirschot’, 82. 
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vraagt 26 juli de Staten uitleg, omdat hij zich eigenlijk niet verplicht acht de benoeming 
volgens het reglement te verrichten. Ook De Merode reageert.2854 De Staten zenden deze 
stukken 30 juli volgens de geijkte procedure om advies aan de commissie-Meierij.2855 
Desverzocht stuurt de Raad van State 9 augustus twee leden en de tresorier-generaal om 
aan die advisering mee te werken.2856 Bij die Raad meldt zich ook nog een deputatie van 
de ingezeten. Door de weerstand, die het reglement bij sommigen oproept, zijn zij onge-
rust over de houdbaarheid ervan. In een memorie benadrukken zij de grote zorgvuldig-
heid en omzichtigheid die de tresorier-generaal destijds heeft betracht bij het formuleren 
van het reglement, in het bijzonder bij de eerste vier artikelen, de bepalingen dus waarin 
hun nieuwe bevoegdheden bij de magistraatsbenoeming zijn vastgelegd. Zou daaraan 
worden getornd, dan valt het hele reglement in duigen. Zij dringen daarom aan op be-
trokkenheid van de tresorier-generaal bij het verdere overleg over deze kwestie.2857 Deze 
memorie wordt hem van Raadswege 13 augustus rechtstreeks doorgezonden.2858 

En zo sleept de zaak zich voort. Pas eind september besluiten de Staten Generaal het heft 
weer in eigen hand te nemen.2859 Dit leidt tot de lang verwachte doorbraak. De Merode 
wordt 28 september uitgenodigd om binnen drie weken naar Den Haag te komen voor 
een conferentie met de commissie-Meierij en gedeputeerden uit de Raad van State om 
over de reglementkwestie te spreken en tot een betere regeling te komen.2860 De Merode 
accepteert deze uitnodiging, maar bericht 15 oktober - hij verblijft dan op het familie-
kasteel in Ham-sur-Heure - zelf niet in staat te zijn om te komen en zich te laten verte-
genwoordigen.2861 

Inmiddels is de deputatie-Van Asperen aan het werk en verricht conform haar op-
dracht van 12 oktober ook onderzoek ter plaatse. Naast haar specifieke taken ten aanzien 
van de rekeningen heeft zij ook tot taak zich te informeren over de algemene situatie 
rond de regering aldaar.2862 Van hun verblijf in Oirschot maken de gecommitteerden 
van de dolerende gehuchten onder Best gebruik om bij deze deputatie nogmaals hun 

2854  De inhoud van deze reacties is niet bekend; de inhoud van het rekest van de kwartierschout is ont-
leend aan een hierna vermelde memorie van Oirschotse ingezetenen aan de Raad van State.
2855  NA, SG 3269, fo. 453.
2856  NA, RvSt 84 II, fo. 88

2857  Dit verzoek wordt specifiek gedaan, omdat de deputatie van de gehuchten vreest dat de tresorier-
generaal door zijn  afwezigheid niet meer bij deze zaak is betrokken.  
2858  NA, RvSt 2162 II (omslag Oirschot). 
2859  Het desbetreffende besluit vermeldt niet op wiens initiatief dit gebeurt, maar gezien de voorgeschie-
denis is aannemelijk dat dit steunt op een advies van de commissie-Meierij.
2860  NA, SG 3269, fo. 583v.
2861  NA, SG 3269, fo. 634v, d.d.19 oktober 1663. De commissie-Meierij wordt verzocht om hierover 
te adviseren. Door ziekte van het lid Van Heuckelom blijft dat advies uit. Op schriftelijk verzoek van De 
Merode wijzen de Staten Generaal 27 oktober in diens plaats het lid Van Gellecom aan.
2862  NA, RvSt, 84 II, fo. 211.
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belang te bepleiten. Zij herinneren daarbij aan hun eerder verzoek tot beperkte separa-
tie, waaraan zij ten principale nog steeds vasthouden. Het is hen geenszins te doen om 
verandering van de Oirschotse schepenstoel. Het zijn slechts de Staatse schepenen, die 
dit verhaal  rondstrooien. Inmiddels is echter voor de vrijheid een reglement vastgesteld, 
waarmee zij graag vrede hebben. Naar zij hebben vernomen, dreigt echter verandering 
daarvan, hetgeen zij zeer zouden betreuren. Zij laten daarom weten hun aanspraak op 
financiële zelfstandigheid te laten varen als dat reglement ongewijzigd blijft. Ten slotte 
nodigen zij ’s Raads gedeputeerden  uit om, nu zij toch in Oirschot zijn, hun “plaetse 
ende gelegentheijdt” te komen bezichtigen.2863 Het is twijfelachtig of  de deputatie op 
deze invitatie is ingegaan. In haar eindrapport aan de Raad laat zij slechts weten dat de 
eventuele bijstelling van het reglement en de noodzakelijke magistraatsverandering pun-
ten voor de reeds uitgeschreven conferentie behoren te zijn.2864 

De ingezetenen van Best herhalen hun pleidooi voor eigen parochie ook nog bij de 
Staten Generaal. Zekerheidshalve refereren zij daarbij aan het besluit van de Staten van 
19 juli tot provisionele benoeming van een nieuwe magistraat. De Staten zenden 8 no-
vember dit evenzo naar de commissie-Meierij.2865 Een schrijven van De Merode, waar-
in hij aandringt op de start van de conferentie, ondergaat 17 december hetzelfde lot.2866 

Reglement 1664 en verandering van de wet
De conferentie start 22 december, eerst met een interne oriëntatie van de commissie 
en toegevoegde gedeputeerden uit de Raad van State op de mogelijke bijstelling van de 
eerste vier artikelen van het reglement waarin de procedure tot aanstelling van de ma-
gistraat is voorzien. Direct aansluitend wordt daarover met de vertegenwoordiger van 
De Merode, Willem van den Kerckhove, advocaat bij het Hof van Holland, verder ge-
debatteerd. De volgende zitting is 24 januari 1664 over een concept van de tresorier-ge-
neraal met als belangrijkste punt een  gelijkwaardige positionering van beide halfheren 
in het reglement; 25 januari wordt dit beraad voortgezet. De laatste zitting is 5 februari, 
wanneer buiten diens aanwezigheid het commentaar van Van Kerckhove wordt bespro-
ken.2867 

Als tweede wordt overlegd over een spoedige verandering van de regering in Oirschot. 
De noodzaak daartoe vat de tresorier-generaal nog eens als volgt samen:

2863  NA, RvSt 2162 II (omslag Oirschot). In een bij deze uitnodiging gevoegde notitie onderstrepen zij 
nogmaals de context van hun verzoek om separatie en handhaving van het reglement.
2864  NA, RvSt, 84 II, fo. 322v-328r, 10 november 1663. 
2865  NA, SG 3269, fo. 679r
2866  NA, SG 3269, fo. 757r.
2867  NA, RvSt 2162 II (omslag Oirschot): aantekeningen van de tresorier-generaal over het tijdens deze 
conferentie verhandelde. Het hierbij opgenomen concept voor de eerste vier artikelen van de tresorier-ge-
neraal is in extenso opgenomen in 10.2.18.
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1. het reglement van 9 juni 1662 is gemaakt tegen de “vuylicheijt ende oneenicheijt” der 
zittende regeerders,

2. artikel 3 van het reglement geeft een verdeling van de verschillende regeerders over de 
gehuchten, hetgeen nu nog niet is gerealiseerd,

3. in de regering ontbreekt nu ten onrechte het lid van de zeven raadsmannen,
4. de huidige regering is anders dan het reglement stelt niet “ambulatoir” (art. 1 regle-

ment bepaalt, dat men achtereenvolgens een jaar schepen, gezworene respectievelijk 
raadsman is),

5. in de zittende regering zitten personen die volgens de artikelen 32 en 33 daarin niet 
benoembaar zijn,

6. in de regering zitten personen die wegens “notoire vuijlicheijt” (lees: Van Nahuis en Stoc-
kelmans in verband met hun poging tot omkoping) door de Raad van State zijn beboet.2868

Nog op de laatste dag van het overleg, 4 februari, wordt de kwartiersschout van Kem-
penland bericht  zich met spoed bij de Staten te vervoegen om zijn visie op de benoe-
ming van de magistraat in Oirschot kenbaar te maken.2869 1 Maart meldt hij de Staten 
zijn aankomst, die hem doorverwijzen naar de commissie-Meierij.2870 Die commissie be-
schikt intussen al over zijn schriftelijke reactie van 16 februari.2871 De grondslag voor een 
magistraatsbenoeming, het nieuwe reglement op de regeringssamenstelling, is evenwel 
nog niet formeel vastgesteld, zodat die nieuwe benoeming nog moet wachten. De kwar-
tierschout krijgt dan de opdracht om samen met Van Kerckhove het reglement van 1662 
aan de nieuwe inzichten aan te passen.2872 

11 Maart 1664 doet de commissie-Meierij aan de Staten Generaal verslag van haar 
werkzaamheden aan de hand van een tweetal concept-reglementen. Het eerste bevat de 
regels over de rechten en bevoegdheden van beide halfheren tot het aanstellen van de re-
geerders in Oirschot. Het tweede is een bewerking van het reglement van 1662, nu zon-
der de aanvankelijk daarin opgenomen bepalingen over de regeringssamenstelling. 

De Staten Generaal hechten verder zonder meer hun goedkeuring aan beide regle-
menten. Uit de aanhef van beide besluiten klinkt, ondanks de daarin bevestigde gelijk-
waardige voorbereiding door de beide halfheren en hun beider volle overeenstemming 
over het eindresultaat, toch een soevereiniteitskwestie door: formeel stellen alleen de 
Staten deze reglementen vast. De dubbele autoriteit van de Staten Generaal in dezen 

2868  NA, RvSt 2162 II (omslag Oirschot)
2869  NA, SG 3270, fo. 71v.
2870  NA, SG 3270, fo. 130r.
2871  NA, SG 3270, fo. 95r. Deze brief was 20 februari 1664 door de Staten naar de commissie doorgeleid.
2872  Die opdracht blijkt uit zowel de aanhef als hun beider ondertekening van dit reglement, zoals op-
genomen in de resolutie van de Staten Generaal van 11 maart 1664, waarbij dit reglement wordt vastgesteld 
(zie hierna).
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wordt zichtbaar. Boven de gedeelde macht in Oirschot staat de generieke van de hoge 
overheid.2873 

Voor de gehuchten kan dit nieuwe dubbel reglement niet meer dan een deceptie zijn 
geweest. De Staten Generaal en De Merode komen tot een zeer gedetailleerde regeling, 
waarin ten aanzien van de samenstelling van het plaatselijke bestuur voor inspraak en 
voordracht door de gehuchten geen enkele ruimte meer wordt gelaten. Voor hen is bij-
zonder wrang, dat de grondslag hiervoor wordt gelegd door de tresorier-generaal, die 
hen eerder juist op die punten verregaand tegemoet is gekomen. Wat het nog wranger 
maakt, is dat met dezelfde argumenten als in 1662 dezelfde verdeling van bestuursfunc-
ties over de gehuchten wordt gehandhaafd, maar dus nu zonder inspraak en voordrachts-
recht. Dit wordt zelfs expressis verbis uitgesloten, met de mededeling dat de gehuchten 
zich maar met die toedeling van functies tevreden moeten stellen. Ook de binding van 
de regeerders met de gehuchten wordt losgelaten. De eis van een materiële gegoedheid 
tot f 1000 in de gehuchten wordt gewijzigd in een tot f 500 in de vrijheid als zodanig. 

Van een formeel protest van de gehuchten wordt overigens niets vernomen. Het besef 
dat hun verlies voortkomt uit de macht van hoger gezag zal daaraan ongetwijfeld debet 
zijn geweest.

De volgende stap is de benoeming van een nieuwe magistraat. De commissie-Meierij van 
de Staten is ook hier versterkt met enkele gecommitteerden van de Raad van State. Van 
Kerckhove is weer de onderhandelaar voor De Merode. 2 Maart wordt een basisafspraak, 
conventie genoemd, bereikt, terwijl er tevens een lijst van potentiële kandidaten circu-
leert.2874 Ook de predikant in Oirschot wordt gehoord.2875 19 Mei stellen de Staten de eerste 
lijst van de te benoemen personen volgens het in het reglement vastgelegde schema vast:

2873  NA, SG 3270, fo. 151r respectievelijk 152v. De beide reglementen zijn gepubliceerd in GPB 2, 3155-
3158 “Reglement ende Ordonnantie voor de Heerlijchheyt van Oorschot, Meyerije van ’s Hertogenbosch. 
In date den 11 Maert 1664”, respectievelijk 3158-3164 “Ander Reglement ende Ordonnantie voor de Vryheyt 
ende Heerlijckheyt van Oorschot, Meyerije van ’s HertogenBosch. In date den 11 Martij 1664”. Kopie van 
het “Ander Reglement” in SA’sH, OSA 9194 (Handschrift). Deze kopie draagt in dorso het opschrift “Het 
derde Reglement voor de vrijheid van Oirschot”. 
2874  NA, RvSt 2162 II (omslag Oirschot). Als de procedure door verhindering van een der gedeputeerden 
van de Staten Generaal stokt, verzoekt De Merode om diens vervanging, hetgeen 24 april geschiedt, NA, 
SG 3270, fo. 270. 
2875  Hij mag, zo bepalen de Staten Generaal, voor verschot en vacatie in dit verband f 36 declareren.
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Gehuchten schepenen gezworenen raads- kerk- armmeesters totaal
   mannen meesters
De Kerkhof 2 1 1 1 1 6

Verrenbest 1 1 1 1 - 4

Spoordonk 1 1 1   - 1 4

Stratum 1 1 1   - - 3

Naastenbest 1 1 -   - 1 3

Aarle 1 1 1   - - 3

Notel - 1 1   - - 2

Hedel - - 1   - - 1

totaal 7 7 7   2 3 26

De benoemingstermijn van al deze genomineerden gaat in op 1 juni, hun installatie zal 
plaatsvinden op 10 juni.  De kwartierschout wordt opgedragen voor uitvoering zorg te 
dragen.2876 Die zendt direct een kopie van dit besluit aan zijn stadhouder in Oirschot, de 
niet meer in de schepenbank herbenoembare Van Nahuijs. Deze ontvangt dat schrijven 
6 juni.2877 Voorts informeert hij op zijn beurt Johan Fabri te Hilvarenbeek, die bij de in-
stallatie de honneurs van De Merode waarneemt. Na de beëdiging op 10 juni worden de 
benoemingsbesluiten van de Staten in het protocol ingeschreven.2878

 
De nieuwe regering wordt direct geconfronteerd met de continuïteit van het bestuur. 
In haar erfenis zitten onafgedane zaken, waarvan die ten aanzien van de schulden niet 
de minste is. Het fundament voor verantwoord handelen ontbreekt. 24 Juni verzoekt 
zij de Staten Generaal een kopie van de twee nieuwe reglementen, die dit verzoek om 
advies doorgeleiden naar de commissie-Meierij.2879 Daar stokt de afdoening. 18 Juli 
verleent de regering plaatselijk notaris Henrick Leermakers opdracht om bij de Staten 
zowel als de Raad van State een aantal zaken te bepleiten. Eén daarvan is een herhaald 
verzoek aan de Staten om de tekst van de reglementen.2880 Leermakers slaagt in deze 
opdracht, 31 juli kan hij deze in ontvangst nemen, waarna hij ze direct naar Oirschot 
zendt, waar deze nog op de dag van aankomst in de vrijheid, 3 augustus, worden gepu-

2876  NA, SG 3270, fo. 332; kopie in NA, RvSt 85 I, fo. 355.
2877  RHCe, GB Oirschot en Best 938 (voorl. inv.nr. 6241), onkostenspecificatie van stadhouder Van Na-
huijs bij betalingsordonnantie nr. 39.
2878  RHCe, GB Oirschot en Best 938 (voorl. inv.nr. 6241), onkostenspecificatie van Van Vollenhoo bij 
betalingsordonnantie nr. 33).
2879  NA, SG 3270, fo. 498; rekest in SG 7486.
2880  RHCe, GB Oirschot en Best 938 (voorl. inv.nr. 6241), bijlage bij onkostenspecificatie van Leermakers 
bij betalingsordonnantie d.d. 15 augustus 1664).
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bliceerd.2881 Registratie in het protocol van de vrijheid geschiedt 18 augustus.2882

Een eerste toepassing: hard tegen hard
Met die publicatie en protocollering kan de episode van de genese van de Oirschotse regle-
menterng in de Staatse periode worden afgesloten. Wat rest is toepassing en onderhoud.

Die episode begint met een streven naar een grotere invloed van de achtmannen uit de 
gehuchten, gevolgd door een poging tot relatieve zelfstandigheid van de Bestse gehuch-
ten. Het eerste mislukt. Het tweede boekt aanvankelijk succes, omdat de Raad van State 
op hoofdlijn genuanceerd meegaat in hun visie en wensen. Ondanks tegenwind komt er 
in 1662 een reglement, dat binnen de oude bestuursstructuur de gehuchten substantiële 
invloed geeft op de samenstelling van het bestuur en diens actes et gestes. Oude macht is 
echter vasthoudend, zeker als die door rechtspraak en hoge overheid wordt bevestigd. 
Deze geeft uiteindelijk in de reglementen van 1664 nog slechts op een beperkt aantal be-
leidsonderdelen ruimte voor enige directe zeggenschap van de ingezetenen en de geërf-
den. Daarbij worden oude rechten van de gehuchten in de vorm van de aanstelling van 
“eigen” achtmannen gerespecteerd. 

De Bestse gehuchten weten van wat aan inspraak resteert niettemin een deugd te ma-
ken en zo de reglementering behoorlijk naar hun hand te zetten. Zij zetten die inspraak 
om in zeggingskracht door de aan alle geërfden binnen de vrijheid toegekende inspraak 
exclusief binnen de eigen geografische kring te bundelen. Zij demonstreren daarmee te-
vens nog steeds een hang naar het oorspronkelijke ideaal van een eigen mate van zelf-
standigheid. Zo’n bundeling van krachten is overigens methodisch niet nieuw en haakt 
zelfs in op wat reeds jaren gaande is. Een tweede inzet vanuit het reglement bestaat uit 
het effectueren van de gehuchtsgewijze verdeling van de algemene schuldenlast van de 
vrijheid met als motto: wij gaan voor de eigen schulden, maar daar blijft het bij. Het 
reglement geeft al met al wel nieuwe impulsen en daardoor nieuw elan aan de houding 
van de Bestse gehuchten.

Op basis van de door de regering verstrekte gegevens berekent de Raad van State uitein-
delijk de  schuldenlast van Oirschot op f 47.000. De Raad neemt ook het voorstel tot 
delging van deze last van de regering over, te weten de verkoop van delen van de gemeint 
aan particulieren, alsmede een extra, door elk der gehuchten van de vrijheid op te bren-

2881  RHCe, GB Oirschot en Best 938 (voorl. inv.nr. 6241), onkostenspecificatie van Leermakers voor zijn 
reis naar Den Haag, en onkostenspecificatie van Van Vollenhoo bij betalingsordonnantie nr. 40, alsmede 
onkostenspecificatie van de secretaris bij betalingsordonnantie nr. 33.
2882  RHCe, GB Oirschot en Best 938 (voorl. inv.nr. 6241), onkostenspecificatie van Van Vollenhoo bij 
betalingsordonnantie nr. 33.
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gen belasting. Het octrooi tot verkoop verleent de Raad op 16 oktober 1665.2883 Er wordt 
een “chaerte figuratieff ” vervaardigd en er worden personen uit de gehuchten aangewe-
zen om aan de hand daarvan de te verkopen percelen aan te wijzen.2884 Dat doet de ani-
mositeit in de Bestse gehuchten weer oplaaien. Zij weigeren hun medewerking.2885 Deze 
weigering loopt later bij de verkoop nog uit op openlijk verzet met fysiek geweld.2886 Om 
erger te voorkomen schorten de Staten Generaal verdere verkopen op. Deze affaire zal 
nog een langdurig vervolg krijgen.

De controverse over deze verkoop is overigens al van ouder datum. Al in 1657 zijn de 
Bestse gehuchten bij de Raad van Brabant tegen een toen door de plaatselijke regering 
voorgenomen verkoop van delen van hun gemeint, het Besterbroek, gaan procederen.2887 
De Bestse gehuchten betogen dat het Besterbroek hun eigendom is en dus niet voor de 
schulddelging van de gehele vrijheid kan en mag worden bestemd.2888 Dat proces loop 
in 1669 nog steeds. Slechts één aspect wat zich hieromtrent afspeelt wordt hier belicht. 

Nieuw is, dat de Bestse gehuchten in deze procedure ook het reglement van 1664 gaan 
inzetten. Het is tevens de eerste keer dat de plaatselijke regering merkt dat dat reglement 
een effectief instrument is, waarmee ook zijzelf rekening heeft te houden.  

Het gaat daarbij in het bijzonder om de artikelen 9 en 20. Deze schrijven (kort samen-
gevat) voor, dat  de bestaande schulden van de vrijheid exclusief proportioneel over de 
acht gehuchten worden verdeeld en dat voor de toekomstige verkoop van delen van de 
gemeint de toestemming van alle geërfden vereist is. De Bestse gehuchten zijn van oor-
deel dat zij na een eerdere reeks verkopen hun (nog vast te stellen) schuldenquotum in 
die schulddelging al hebben voldaan. Door nog meer verkopen vrezen zij ten opzichte 
van de andere gehuchten onevenredig zwaar te worden belast.2889

In hun verzet tegen verdere verkoop zetten de Bestse gehuchten stevig in op het dwin-
gende karakter van beide bepalingen. Voor het eerst doen zij dit eind oktober 1666 in een 
verzoek aan de Staten Generaal om de regeerders van Oirschot te dwingen daaraan strikt 

2883  Jacobs, ‘Het tumult te Best, 18 oktober 1666’, 7-10.
2884  NA, RvSt 86, fo.95r-v (7 augustus), 246r-v (24 september) en 269 r-v (29 september 1665). 
2885  Jacobs, ‘Het tumult te Best, 18 oktober 1666’, 7.
2886  Voor een beschrijving van dit verzet en haar gevolgen: Jacobs, ‘Het tumult te Best, 18 oktober 1666’, 
8-10;  Huiskamp, ‘Het gemene Best?,’154-157 en 179-183; Pirenne, ‘De strijd om het laatste woord’, onder 2. 
‘Om het gezag in Best. 1666-1667’, 227-229; Suijkerbuijk, ‘Best, 175 jaar gemeente’, 198;  Coenen, Te Best 
Wart, 131 en 167-168. Coenen meldt abusievelijk als enige reden voor de verkoop van de vroenten een con-
flict over de grondbelasting (de verponding) tussen De Merode en de inwoners van de dolerende gehuch-
ten. De werkelijke oorzaken zijn van dieper en fundamenteler aard, terwijl daarbij De Merode doorgaans 
naast die gehuchten staat. 
2887  Zie hierover hiervoor en BHIC, RvBr. 788/1594.
2888  Huiskamp, ‘Het gemene Best?’, 179-181.
2889  Deze gegevens zijn ontleend aan het rekest van de gecommitteerden van de vier Bestse gehuchten, 
dat aanleiding is voor de resolutie van de Staten Generaal van 16 september 1669. Zie hierover hierna meer.
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de hand te houden en, zolang dat nog niet is geeffectueerd, alles wat met verkoop samen-
hangt op te schorten. De Staten zenden dit verzoek 27 oktober om advies naar hun com-
missie-Meierij.2890 Drie dagen later behandelen de Staten Generaal een tweede verzoek van 
die gehuchten om de kwestie over de verkoop van het Besterbroek in haar geheel bij de 
reeds aanhangige zaak bij de Raad van Brabant te houden. Ook herinneren zij aan hun 
verzoek omtrent de nakoming van de hiervoor genoemde bepalingen van het reglement. 
Ook dit verzoek wordt doorgezonden naar de commissie-Meierij, voor die gelegenheid 
aangevuld met enkele leden van de Raad van State en van de Raad van Brabant. Ten slotte 
schorten de Staten alle procedures in deze kwestie op.2891 In zo verre pakt het beroep van 
de gehuchten op het nieuwe reglement goed voor hen uit. De regering heeft voorlopig het 
nakijken. Haar eerste reactie is slechts de vraag aan de Staten Generaal om van alle stukken 
van de oppositie een kopie te mogen ontvangen, hetgeen deze 1 februari 1667 toestaan.2892 
Haar toezegging, daarop te zullen reageren, wordt echter vooralsnog niet nagekomen. 

Hoewel er begin 1667 over de verkoop van delen van de Oirschotse gemeint nog tus-
sen de Staten Generaal en de Raad van State wordt gecommuniceerd, gebeurt er verder 
vooralsnog weinig.2893 De adviesopdracht van de Staten aan de commissie-Meierij blijft 
vooralsnog in die commissie onbesproken omdat zij door afwezigheid van een lid niet 
voltallig is. Op verzoek van de Bestse gehuchten besluiten de Staten 24 januari 1667 tot 
vervanging van dat lid en manen zij de commissie tot spoed.2894 Omdat dat advies blijft 
stagneren, dringen de gehuchten van Best er medio mei andermaal bij de Staten Gene-
raal op aan een besluit te nemen over hun verzoek van oktober van het jaar daarvoor. De 
Staten reageren nogal onbewogen: 20 mei leiden zij ook dit verzoek door naar de com-
missie-Meierij. Vijf dagen later al besluiten de Staten op advies van die commissie dat de 
kwestie bij de Raad van Brabant thuishoort. 2895

In september 1668 is de situatie evenwel nog steeds ongewijzigd. De gehuchten wenden 
zich opnieuw tot de Staten Generaal om de regeerders van Oirschot te gelasten stipt de 
artikelen 9 en 20 van het reglement na te komen. Die stemmen 29 september 1668, aan 
de hand van een 12 september gevraagd intern advies van de commissie-Meierij met die 

2890  NA, SG 3274 fo. 498v. 
2891  NA, SG 3274, fo. 519r-v. In verweer tegen het verzoek van de gehuchten pleit de kwartierschout van 
Kempenland namens de regering van Oirschot er nadien bij de Staten Generaal voor, dat ook de Raad van 
State bij de beraadslagingen wordt betrokken. Die Raad is al langer bij de kwestie betrokken, maar wat 
hem, gezien het eerdere besluit van de Staten hiertoe beweegt - deze hebben immers reeds hiertoe besloten 
- is onbekend. De Staten zenden zijn verzoek 1 november 1666 om advies naar de commissie-Meierij. NA, 
SG 3274, fo. 523v. 
2892  NA, SG 3275, 87r-v.
2893  NA, SG 3275, fo. 55v-56r, d.d. 19 januari 1667. 
2894  NA, SG 3275, fo. 64r.
2895  NA, SG 3275, fo. 506v-507r en 525v-526r. 
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vordering in.2896 De regeerders slaan echter terug en berichten 10 november de Staten, dat 
zij wel willen, maar dat de stagnatie bij de toepassing van beide bepalingen uitsluitend bij 
de klagers is te zoeken, omdat zij met boos opzet de verkoping van vroenten in 1666, die 
plaatsvond op bevel van de Raad van State en geheel overeenkomstig het reglement was, 
hebben verhinderd. Zij verwijzen voor het overige naar informatie, die die Raad als van al-
les precies op de hoogte de Staten over deze aangelegenheid kunnen verschaffen.2897 

De Raad van State wordt 14 november inderdaad om advies gevraagd.2898 Die aanvraag 
komt daar eerst 21 januari 1669 in plenaire behandeling en mondt uit in het advies, dat 
de hele kwestie beter van de Raad van Brabant aan hem kan worden overgedragen, om-
dat deze de toepassing van dominiale rechten betreft, een terrein dat exclusief tot dat 
van de Raad van State behoort.2899 De Staten hebben hun aarzeling over dit advies; er 
volgt nader overleg met de Raad van State en nadien ook met de Raad van Brabant.2900 
Dit leidt 6 februari tot hun beslissing, dat die kwestie volledig, dus ook die betreffende 
de toepassing van de hiervoor genoemde bepaling van het reglement, aan de Raad van 
Brabant wordt overgedragen om binnen zes weken tot een vonnis te komen. Die korte 
termijn is, omdat de zaak, zo laten zij ook weten, hen ernst is.2901 Deze procedure wordt 
hier niet verder gevolgd.2902 

Latere verwikkelingen rond het reglement
Het reglement blijft formeel tot aan het einde van de achttiende eeuw van kracht. Het 
kan dus bijna niet anders dan dat onderdelen ervan onderwerp van discussie worden. 
Iets wat lang geldt, kan gaan knellen. Wijzigingen in maatschappelijke visies, feitelijke 
ontwikkelingen en opportunistische behoeftes laten zich uiteindelijk niet in een regle-
ment opsluiten. Het gaat daarbij om situaties, waarbij het reglement door de regering 

2896  NA, SG 3278, fo. 198v-199r en fo. 252r-v. 
2897  NA, SG 5049.
2898  NA, SG 3278, fo. 366r-v. 
2899  NA, RvSt 90, fo. 25r; 547 (missive Raad van State aan Staten Generaal, 22 januari 1669).
2900  NA, SG 3279, fo. 46v-47v, d.d. 24 januari 1669, 54r-55r, d.d. 26 januari, 74v-75r, d.d. 2 februari 1669, 
houdende ontvangst van een bericht van 1 februari 1669 van de Raad van Brabant. Dit bericht komt er op 
neer, dat de kwestie over de eigendom van het Besterbroek bij hem al sedert 1657 aanhangig is en dat die bij 
het wisselen van stukken tot en met een dupliek is gevorderd. 
2901  NA, SG 3279, fo. 84v-85r.                                                                                                  
2902  De Staten Generaal moeten desondanks opnieuw in actie komen. De Bestse gehuchten hebben na 
het renvooi van de kwestie aan de Raad van Brabant al hun bewijsstukken aan die Raad gezonden, terwijl 
de regeerders, zo moeten zij ervaren, dit van hun kant frustreren. Die situatie is nog steeds zo, als de ge-
huchten zich medio september andermaal bij de Staten Generaal met dezelfde klachten vervoegen. Nadat 
de Staten 16 september 1669 dit verzoek eerst endosseren aan de commissie-Meierij, komen zij daags daarna 
hierop terug. NA, SG 3280, fo. 190v-191r en 193r-v. De Staten schrijven dan onder regie van die commis-
sie voor 1 oktober een comparitie uit, waarbij beide partijen aan de hand van stukken de gelegenheid wordt 
gegeven om hun gelijk aan te tonen. Zij krijgt daarbij de opdracht partijen te verzoenen en, zou dat niet 
lukken, daarover de Staten te informeren. De afloop van deze episode wordt hier verder niet weergegeven.
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met de nodige verve wordt ingezet dan wel wordt ontkend om ‘hoger’ beleid van bui-
tenaf te pareren. Een voorbeeld van het eerste is het verzet van de regering in 1731 tegen 
de remarques van de Leen- en Tolkamer op de eerste door haar gecontroleerde rekening 
(1727) van Oirschot. Dat levert het nodige op.2903 Een voorbeeld van het andere is de 
ontkenning van dat bestuur het reglement nog te kennen, een ontkenning waarin zelfs 
de raad en rentmeester-generaal grosso modo meegaat.2904  

Door de bank genomen blijft het reglement, gemeten naar de casussen, die bij de Haagse 
overheid in behandeling komen, tot aan het eind van de achttiende eeuw zijn rol vervullen. 
Hierna worden ter  illustratie hiervan enkele van die voorvallen vanuit het perspectief van 
die overheid weergegeven. Als laatste daarvan geldt een wijziging uit 1791.

Grieven tegen het reglement, 1703

Tijdens de periodieke rondreis van de Tiendcommissie van de Raad van State in 1703 
wordt deze geconfronteerd met grieven van de geërfden van Oirschot tegen wat deze als 
een “ampliatie ofte naader reglement noopende het aanstellen van de regeringe” van 11 
maart 1664 noemen. Zij voelen zich daardoor benadeeld. De regering handelt zonder 
ons over ons en ons geld. De hang naar het reglement van 1662 met zijn erkenning van 
burgerlijke inspraak gloort op de achtergrond. De commissie houdt zich op de vlakte en 
belooft slechts hun grieven aan de plenaire Raad over te brengen.2905 Ook die houdt ech-
ter de boot af door 29 februari  de klagers naar de Staten Generaal door te verwijzen.2906 
Die hebben die stap naar dat college echter niet gemaakt, zodat een concreet Haags ant-
woord op de grieven uitblijft.2907

Reglement pro ut jacet, 1748

In de tweede helft van augustus 1747 protesteren twee gereformeerde ingezetenen van 
Oirschot, Albert Preesman en Sebastiaan Scholts, bij de Staten Generaal dat in de re-
gering door de heer aldaar roomsgezinden worden aangesteld, terwijl er voldoende ge-
kwalificeerde gereformeerde ingezetenen zijn om daaruit het bestuur samen te stellen.2908 
Hierover hebben zij al diverse malen het gehoor gevraagd van de plaatselijke heer en de 
kwartierschout, maar steeds nul op rekest gekregen, reden waarom zij zich tot de Staten 

2903  Zie 3.3.10.5.
2904  Zie hierover hierna.
2905  NA, RvSt. 1826, Verbaal verpachting tienden 1703, fo. 24v.
2906  NA, RvSt. 148, fo. 532r.
2907  In NA, SG 3352 (januari-juni) en 3353 (juli-december 1704) is geen rekest met een dergelijk verzoek 
aan de Staten Generaal aangetroffen.
2908  Preesman presenteert zich als notaris te Oirschot, waar hij 24 oktober 1746 als opvolger van de in 
1745 overleden notaris Cornelis van Noort door de Raad van Brabant is geadmitteerd. Ten Cate, De nota-
riële archieven in Noord-Brabant, 213; Scholts wordt in het rekest diaken van de plaatselijke gereformeerde 
kerk genoemd. 
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als halfheer van Oirschot wenden. Hun persoonlijke ambitie voor het schepenambt is 
voor de Staten Generaal geen reden om het rekest terzijde te leggen. Het raakt immers 
de grondslagen van langdurig Haags beleid.

Naar de mening van de klagers hebben roomsgezinde heren de plicht om overeen-
komstig de politieke reformatie gereformeerden als schepen aan te stellen en deze zo 
nodig uit naburige dorpen te rekruteren. In Oirschot zijn echter voldoende gerefor-
meerden uit wie een keuze kan worden gemaakt.2909 De heer en kwartierschout beroe-
pen zich daarentegen op artikel 1 van het reglement van 1664, dat als eis een vermogen 
van f 500 stelt, een eis waaraan de meeste gereformeerden in Oirschot niet voldoen. De 
rekwestranten achten deze bepaling echter in strijd met de artikelen 13 en 14 van het Re-
glement op de politieke reformatie (1660), dat een dergelijke voorwaarde niet kent. Dit 
stelt slechts, dat ook eerlijke handswerklieden benoembaar zijn en zelfs dat bij voldoen-
de aantal reeds benoemde roomse personen door gereformeerden moeten worden ver-
vangen. Verder herinneren zij aan de in dat reglement op overtreding gestelde boetes en 
het feit, dat de advocaat-fiscaal bij de Raad van Brabant bevoegd is in te grijpen.2910 Hun 
verzoek is dan ook, dat de Staten de fiscaal van Brabant opdragen om alle zeven katho-
lieke schepenen door gereformeerden te vervangen en er ook zorg voor te dragen dat “op 
de Gehuchten” gezworenen en raadmannen worden aangesteld, dan wel anderszins de 
nodige voorzieningen worden getroffen. De Staten, hechtend aan een weerwoord, zen-
den deze klacht 25 augustus naar Jacob Dirk Sweerts de Landas, de halfheer van particu-
liere huize,  om daarop binnen veertien dagen te reageren.2911 

In een eerste reactie bepleit deze wegens tijdgebrek een uitstel van twee of drie maan-
den.  De Staten vinden 14 september twee maanden voldoende.2912 28 November komt 
hij met een zeer omstandig commentaar waarin hij puntsgewijs het verzoek van Prees-
man en Scholts fileert en een voorstel doet om dit soort situaties verder te voorkomen. 
Eerst licht hij een negatief doopceel van beide klagers2913, waarbij hij als enige verzach-

2909  In het rekest wordt een achttal personen met naam en toenaam genoemd; bij het rekest is een lijst 
van 25 geschikt geachte personen, allen belijdend lid van de gereformeerde religie, gevoegd. De eerste op 
deze lijst vermelde is de particuliere halfheer, tegen wiens aanstellingsbeleid het rekest zich richt. Hieruit 
blijkt de subtiliteit van de klacht: deze is niet gericht tegen een roomse, maar een roomsgezinde heer.  
2910  Zie over dit reglement en de genoemde bepalingen 3.3.3.
2911  NA SG 3487, fo. 198r en  7807 (rekest op datum behandeling).
2912  NA, SG 3487, fo. 265r-v.
2913  Preesman is van huis uit wever en verver te Leiden; hij is daar moeten vertrekken om op het laatst 
van 1737 in Oirschot te belanden; door slecht gedrag - hij is een kroegloper - moest hij uitwijken naar ’s-
Hertogenbosch, waar hij zich tot deurwaarder van de Raad van Brabant weet te laten benoemen, terwijl 
hij in 1746 te Oirschot tot het notariaat wordt toegelaten. Daar huurt hij een kamer. Bij zijn vertrek uit ’s-
Hertogenbosch heeft professor en predikant Cornelis de Wit(t) hem een attestatie als lidmaat van de gere-
formeerde gemeente geweigerd, terwijl de predikant te Oirschot hem wegens liederlijk gedrag de toegang 
tot het Avondmaal heeft ontzegd. In Oirschot is hij nog steeds een drinkebroer en wordt hij verdacht van 
een nachtelijk strafbaar, maar helaas niet te bewijzen delict. Ten slotte bezoekt hij in de kerk of een huis re-
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tende omstandigheid het feit opvoert, dat zij tot hun rekest door derden, die onrust be-
ogen, zijn opgestookt. Ook analyseert hij hoe andere gereformeerden in Oirschot om 
redenen van hun leeftijd (te jong of te oud), een negatieve conduitestaat of een verbod 
op cumulatie van functies (schoolmeester) niet in aanmerking kunnen komen voor een 
aanstelling tot schepen. Voorts betoogt hij gedetailleerd, waarbij hij de verschillende re-
glementen van Oirschot in elkaars context plaatst, dat de meest recente benoemingen 
geheel overeenkomstig de geldende reglementen tot stand zijn gekomen. Verder verde-
digt hij de vermogenseis van f 500. Een regent zonder zo’n vermogen kan niet aanspra-
kelijk worden gesteld en is daarom onverschillig jegens het welzijn van de ingezetenen 
en het incasso en de afdracht van de landsbelastingen. Indien hij in gijzeling zou moeten 
worden genomen, komen de onkosten daarvan ten laste van het dorp. Ten slotte meent 
hij, dat toegeven aan de klacht de vaste verdeling van functies over de gehuchten blij-
vend zal verstoren, waardoor de discussies van weleer zullen oplaaien. Kort en goed ad-
viseert hij met een beroep op het reglement van 11 maart 1664 dat de samenstelling van 
het plaatselijke bestuur regelt, het verzoek van beide klagers zonder meer af te wijzen. 

Daarnaast oppert hij wel een alternatief. Omdat de ervaring leert, dat de reglementen 
niet alles bevatten stelt hij ook voor deze tot één nieuw en bestendig reglement om te 
vormen. 2914 De Staten vragen 30 november daarop de Raad van Brabant over het initië-
rende verzoek en de reactie van de particuliere heer daarop om advies.2915  Die ontvangt 
dat verzoek 19 december en legt het daags erna om een preadvies aan de advocaat-fiscaal 
voor.2916 Diens advies komt 16 januari bij de Raad aan de orde, die het integraal over-
neemt en vervolgens twee dagen later als eigen advies aan de Staten uitbrengt.2917 Dan 
mengt ook de kwartierschout zich in de discussie. Tot dusverre is hij door de Staten 
daar buitengehouden. Bij geruchte verneemt hij, zo beweert hij, dat er een klacht van 

gelmatig op zon-, heilige en feestdagen de paapse hoogmis en het lof. Zijn vermogen is niet meer dan f 50 
tot 60. De hiervoor genoemde Cornelis de Wit(t) is vanaf 1739 (tot 1750) predikant te ‘s-Hertogenboch en 
vanaf 1741 (tot 1758) aldaar hoogleraar in de Oosterse talen. Van der Aa, Biografisch woordenboek der Neder-
landen, 20, gepubliceerd op: www.dbnl.org/tekst/aa (geraadpleegd 28.09.2018).
Scholts is werkloos knecht in Den Haag als hij als chirurgijn eerst in Boxtel en als dat mislukt vervolgens 
in Oirschot zijn geluk komt beproeven. In 1744 is hij daar bij gebreke van lidmaten tot diaken benoemd. 
Hij is tot de uiterste armoede vervallen, zelfs zodanig dat de halfheer hem met “brand, (…) broot en andere 
eetwaeren” heeft ondersteund en zijn vrouw voor een bevalling van “een hope oud linnen” en ander zaken 
heeft voorzien. Oorzaak van die armoede is de drankzucht van zijn vrouw, die elke verdiende stuiver naar 
de kroeg brengt. Hem kan de bewaring van de in de kerk opgehaalde diakoniepenningen niet worden toe-
vertrouwd, omdat hij op de armenlijst staat.   
2914  Concreet stelt hij voor, dat de Staten Generaal enkele gedeputeerden uit hun midden dan wel de 
hoog- en laagschout van ’s-Hertogenbosch of  de kwartierschout van Kempenland committeren om met 
hem samen zo’n concept op te stellen.
2915  NA, SG 3487,fo. 456v-457r.
2916  BHIC, RvBr 89, fo. 136v, 20 december 1747.
2917  BHIC, RvBr 90, fo. 2 (16 januari 1748) fo. 5 (18 januari 1748). De omzetting van het preadvies van de 
advocaat-fiscaal naar een advies van de Raad wordt verzorgd door het raadslid Burman. 
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twee Oirschotse ingezetenen over de schepenbenoemingen aldaar in behandeling is. Hij 
vraagt de Staten daarom gelegenheid om daarop te reageren en de verdere behandeling 
vooralsnog aan te houden. 14 Februari 1748 stemmen deze daarmee in.2918 Veel maakt het 
niet meer uit. 2919

Op grond van het advies van de Raad van Brabant besluiten de Staten Generaal 2 april 
1748, dat geen nieuw reglement nodig is en dat derhalve dat van 1664 pro ut jacet, on-
verkort blijft gelden, derhalve ook de vermogenstoets voor gereformeerden. Verder wijst 
hij het verzoek van Preesman en Scholts om de advocaat-fiscaal te laten ingrijpen van de 
hand. Wel worden Sweerts de Landas en de kwartierschout van Kempenland gemaand 
om bij bestuursbenoemingen geen katholieken aan te stellen  als er ter plaatse voldoende 
geschikte kandidaten van de gereformeerde religie zijn.2920 De essentie van dit besluit is 
dus tweeërlei: de prioriteit van het Reglement op de politieke reformatie (1660) wordt 
bevestigd, maar ook, dat het op zich voor gereformeerden milde benoemingsperspectief 
in dat reglement naar gelang plaatselijke omstandigheden ook jegens hen kan worden 
verzwaard. 2921

2918  NA, SG 3803, blz. 165-166.
2919  Preesman en Scholts gooien er in hun oppositie tegen het benoemingsbeleid bij de Staten Generaal 
ook nog een schepje bovenop, waarbij niet alleen het gedrag van een aantal katholieke inwoners jegens de 
gereformeerden het moet ontgelden, maar ook opnieuw de particuliere halfheer, de kwartierschout en ook 
de predikant de wind van voren krijgen. Naar zij beweren is de halfheer “considerabele sommen” aan de 
kerk, de armen en de burgerlijke gemeente schuldig. Er is niemand die hem tot betaling hiervan durft te be-
wegen. Op dit punt zijn niet alleen de predikant als auditeur over de rekeningen van de kerk en de armen, 
maar vooral ook de kwartierschout nalatig. Die schout heeft immers, zo beweren zij, blijkens verschillende 
resoluties van de Raad van State het financiële belang van de kerken en de armen te behartigen door toezicht 
te houden op het incasso en de investering van die gelden, terwijl bij nalatigheid die gelden als privé-schuld 
van de schout en de regenten gelden. Bij wijze van concreet voorbeeld verwijzen zij naar een veroordeling 
door de Raad van State van de drossaard van Tilburg tot betaling van f 290-6-0. Preesman en Scholts vin-
den derhalve dat de halfheer alsnog tot betaling behoort te worden gedwongen, terwijl - last but not least 
- tevens voor de veiligheid van de gereformeerden in Oirschot moet worden gezorgd. De Staten leggen dit 
voorstel 23 februari 1748 aan de Raad van Brabant voor. NA, SG 3490, fo. 205v-206r. Deze procedure wordt 
hier verder niet gevolgd.     
2920  NA, SG 3490, fo. 340r-341v; gepubliceerd in GPB 7, 641, alsmede in: Nederlandsch placaat- en rechts-
kundig woordenboek 5 (1797), 64, en in Kerkelyk Placcaat-Boek, 4 (1793), 16 ; afschrift in BHIC, LTK 59. De 
Raad van Brabant neemt 23 april 1748 kennis van deze resolutie. BHIC, RvBr. 90, fo. 46.
2921  Een soortgelijke discussie herhaalt zich in de jaren 1772-1774, ook dan naar aanleiding van een klacht 
van een zich bij de schepenbenoemingen gepasseerd voelende gereformeerde. Op advies van de advocaat-
fiscaal worden in opdracht van de Staten Generaal dan wel katholieke schepenen door gereformeerde ver-
vangen. Het verzet en het herhaalde verweer van de particuliere halfheer baten hem niet. Wel bevestigen 
de Staten, dat voor gereformeerden èn roomsen dezelfde vermogenseis van f 500 geldt, waarbij aan gerefor-
meerde personen voorkeur behoort te worden gegeven. Aan die toets kan worden voldaan als betrokkene 
bewijst daaraan te voldoen dan wel een obligatie tot dat bedrag kan tonen (een benoemingspraktijk die in 
Oirschot al eerder, onder meer in 1658, gebruikelijk is). Ook in deze episode blijft al met al het reglement 
van 11 maart 1664 volledig in stand, zij het dat de benoemings- en toetsingsprocedure wordt geconcreti-
seerd. Zie onder meer: NA, SG 7901 (rekest met klacht, 10 november 1772 en rekest particuliere halfheer, 
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Vergetelheid en interpretatie 1762-1765

In mei 1762 doen de vice-presidenten van respectievelijk de gezworenen en de raden van 
Oirschot bij de Raad van State aangifte van het feit, dat de vice-president van de sche-
penen op 14 april het incasso van de verponding had gepacht. Dit is in strijd met zo-
wel het reglement van 1662 en dat van 1664, omdat daarin dit incasso aan plaatselijke 
functionarissen wordt verboden. Dit achten zij bovendien verwijtbaar, omdat het regle-
ment jaarlijks moet worden gepubliceerd en dus bij de betrokken vice-president bekend 
moet zijn. 24 Mei vraagt de Raad de raad en rentmeester-generaal deze kwestie te on-
derzoeken en daarover te rapporteren. Na hierover schriftelijk van zowel betrokkene als 
van de regenten reactie gevraagd en ontvangen te hebben, rapporteert hij 11 juli, dat het 
reglement bij de regeerders niet meer bekend is en dat zij na een onderzoek in alle ge-
meentepapieren beide reglementen niet hebben aangetroffen, behalve dat in een “oud 
resolutieboek” melding wordt gemaakt van de publicatie van het reglement van 1662. 
Van een latere publicatie is verder niets gebleken, waarschijnlijk door de daarop ge-
volgde “trouble tijden”. Dat het reglement daardoor in de vergetelheid is geraakt, kan 
de huidige bestuurders en ingezetenen naar zijn oordeel niet worden verweten. Dit des 
te meer, omdat het reglement op het gewraakte onderdeel als verouderd moet worden 
beschouwd. Het reglement gaat nog uit van de situatie zoals deze sedert 1483 bestaat, 
namelijk een achtman of schatheffer per gehucht, die tegen een vaste vergoeding de be-
lastingen ophaalt, en de achtmannen tezamen een borgemeester benoemen. De resolu-
tie van de Raad van 1755 heeft echter de openbare aanbesteding van het incasso van de 
landsbelastingen mogelijk gemaakt, met vele voordelen van dien.2922 Eén van die voor-
delen betreft de doorgaans lagere vergoeding van de collecteurs, een voordeel dat ook in 
Oirschot manifest is. Al met al laat de rentmeester de voordelen van die nieuwe methode 
prevaleren boven de zijns inziens verouderde bepalingen uit de reglementen. In die zin 
acht hij het reglement al door de resolutie van 1755 gewijzigd. Zijn oordeel is dan ook, 
dat de klacht ongefundeerd is en behoort te worden afgewezen. Wel adviseert hij eige-
ner beweging om, in aansluiting op een resolutie van 10 februari 1762, voortaan wel de 
secretarissen en hun substituten van de openbare aanbesteding van de landsbelastingen 
uit te sluiten. Ook acht hij het raadzaam om het reglement, voor zover inmiddels door 
posterieure besluiten van de Staten Generaal of Raad van State niet gewijzigd, voortaan 

4 december 1772); 5371 (bericht advocaat- fiscaal, 16 november 1772); 3589, fo. 153r-155v, 2 februari 1773, fo. 
200r-263v, 15 februari, 218r-219v, 16 februari, fo. 221v-222v, 16 februari, fo. 285r-286v, 4 maart; 3590, fo. 218v-
226r, 28 juli 1773, fo. 985r-986v, 6 december, fo. 1073r-1074v, 20 december 1773; SG 7905 (rekest halfheer, 6 
december 1773); 3592, fo. 97r-100v, 24 januari 1774, met kopie van deze resolutie in: BHIC, LTK 72. In NA, 
SG 7902, op datum, het verweer van de halfheer (15 februari 1773), diens nader verweer (16 februari 1773), 
alsmede zijn nadere memorie (4 maart 1773).
2922  Een gedrukte kopie van deze resolutie van de Raad van State van 24 juni 1755 over de wijze van het 
incasso van de landsbelastingen in BHIC, LTK 63.
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weer jaarlijks te publiceren. De rentmeester onderkent daarbij het probleem, dat er bij 
wijzigende regelgeving, in het bijzonder generieke regelgeving lang niet altijd sprake is 
van een nadrukkelijke aanpassing van het reglement. Hij spreekt dan ook over een an-
dere interpretatie van het reglement door latere regelgeving.2923 Indien de regeerders van 
oordeel zouden zijn, dat het gehele reglement niet meer kan worden uitgevoerd, zou het 
hen moeten vrijstaan om zich daarover tot de Raad te wenden.2924 

Hierop besluit de Raad van State 5 augustus 1762, na over dit advies eerst intern com-
mentaar te hebben ingewonnen, de betrokken vice-president toch de pacht te laten 
omdat hij deze voor een lager bedrag dan in het verleden gebruikelijk is geweest heeft 
aangenomen en dus het verzoek die pacht te annuleren af te wijzen. Voor de toekomst 
handhaaft de Raad onverkort het gebod van artikel 19 van Oirschot 1662, dat met name 
genoemde functionarissen van de publieke besteding van de landsmiddelen uitsluit en 
voegt daar zelfs nog de secretaris en diens substituut secretaris aan toe. Op dit punt is 
de Raad derhalve strenger in de leer dan de raad en rentmeester-generaal. Ook gaat hij 
niet in op de door die rentmeester opgeworpen relatie van dat reglement met het besluit 
van 1755. Verder vermaant hij de regeerders er overeenkomstig de artikelen 6 en 8 ban 
het reglement op toe te zien, dat de aan te wijzen collecteurs niet alleen gegoed in Oir-
schot zijn maar daar ook wonen. Als enig toekomstperspectief gunt de Raad die regeer-
ders slechts, dat zij zich, als zij van oordeel zijn dat door de uitsluiting van de bedoelde 
functionarissen en niet-inwoners er onvoldoende er geen of onvoldoende geschikte kan-
didaten voor het collecteurschap zouden zijn, tot de Staten Generaal of de Raad van 
State kunnen wenden. Die geste laat de Raad ook gelden voor het geval zou blijken, dat 
ook andere onderdelen van het reglement niet meer uitvoerbaar zijn en er op die punten 
door ‘Den Haag’ al geen andere voorzieningen zou is getroffen.2925

Hiermee is de kous nog niet af. De regeerders willen meer zekerheid, nu bij de Staten 
Generaal zelf, waar interpretatie van artikel 19 van het reglement van 1662 verzoeken. In 
concreto willen zij de buitenwerkingstelling van die bepaling tegen de achtergrond van 
de hierboven genoemde resolutie van de Raad van 1755. De Staten leggen dit voorstel 
23 januari 1765 bij  de Raad van State om advies, dat door die Raad 15 maart wordt toe-
gezonden.2926 In de eerste plaats herstelt de Raad de foutieve grondslag van het verzoek 
door er op te wijzen, dat de door hen aangehaalde bepaling letterlijk overeenstemt met 
artikel 11 van het vigerende reglement van 1664. De essentie van die bepaling is te ver-
hinderen dat plaatselijke gezagsdragers met te veel macht over dezelfde personen worden 
bekleed, en te voorkomen dat de ene functie niet boven andere te veel aandacht en tijd 

2923  Zie over dit thema ook 4.8.
2924  BHIC, RRGD 37, fo. 36r-38r. 
2925  NA, RvSt 307, fo. 557r-v, 12 juli 1762 en 647r-648r, 5 augustus 1762. 
2926  Kopie van deze resolutie in BHIC, Resoluties Staten Generaal 103, fo. 57r.
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opeist. Voor de toepassing ervan maakt het niets uit of het incasso van de landsbelastin-
gen, zoals vroeger, direct aan personen wordt toebedeeld dan wel, zoals nu verplicht is,  
openbaar wordt aanbesteed. Bovendien sluit de Raad niet uit, dat derden niet tegen een 
regent zouden durven opbieden. Voor kleinere plaatsen in de Meierij, waarvoor bij aan-
besteding geen belangstelling van derden bestaat, zou de aanbesteding aan een regent 
nog wel te billijken zijn, maar daarentegen zeker niet voor een plaats als Oirschot.2927 

Aan de hand hiervan komen de Staten 21 maart 1765 tot een negatieve beslissing: het 
verzoek wordt zonder meer afgewezen, terwijl de gemaakte kosten voor deze procedure 
door de regeerders voor hun privérekening komen.2928  

De gegoedheid van de kerkmeesters, 1791

Eind september 1791 legt de particuliere halfheer van Oirschot de Staten Generaal een 
voorstel tot wijziging van het reglement voor ten aanzien van de kerkmeesters. Er zijn 
twee kerkmeesters, een te Best en de ander te Oirschot. Deze laatste voert ook de fi-
nanciële administratie van beide kerken, waarbij diens rekeningen steeds een periode 
van drie jaren beslaan. Die rekeningen betreffen soms wel een totaalbedrag van f 2000. 
De vermogenseis voor een kerkmeester in artikel 4 van het reglement van f 500 acht hij 
daarom veel te laag, waarom hij deze graag tot tenminste f 1.500 wil verhogen. De Staten 
nemen dit verzoek 28 september in behandeling door het te endosseren aan hun com-
missie-Meierij, aangevuld met enkele leden uit de Raad van State.2929 Die adviseert tot 
een wijziging van het reglement, waarbij de vermogenstoets voor alleen de kerkmees-
ter te Oirschot wordt verhoogd tot f 600 aan onroerende zaken “boven de belasting” en 
deze kerkmeester in plaats van driejaarlijks voortaan jaarlijks rekening en verantwoor-
ding te laten afleggen. De Staten stemmen 30 december 1791 hiermee in, waarmee tevens 
de laatste wijziging van het reglement een feit is.2930

9.2.19 Oisterwijk, 1609, 1693 en 1721       

Korte karakteristiek
Oisterwijk, een aanzienlijk vlek, is een hertogs-, sedert 1648 een statendorp, voert de ti-
tel van vrijheid en is de hoofdplaats van het kwartier van Oisterwijk.2931  Verder is het 

2927  NA, RvSt 568, ongefolieerd, 15 maart 1765.
2928  Kopie van deze resolutie in BHIC, LTK 67 en Resoluties Staten Generaal 103, fo. 196r. De regenten 
beroepen zich uitsluitend op het (in 1664 vervallen) reglement van 1662. Hier klinkt waarschijnlijk nog de 
onbekendheid met beide reglementen en hun samenhang door. De Staten Generaal gaan daarop overigens 
niet in. 
2929  NA, SG 3656, ongefolieerd.
2930  NA, SG 3657, ongefolieerd.
2931  Tegenwoordige Staat (1740) 12, 60-61; Vriens, ‘Lijst van plaatsen met institutionele gegevens’, 434. Zie 
voor het begrip ‘vlek’ 2.2.3.4.
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de zetel van de centrale dingbank De Eninge van Oisterwijk.2932 Een in vergelijking met 
andere plaatsen in de Meierij bijzondere component in het bestuur zijn de zegelaars en 
dekens van het wollenambacht.2933 

Het aantal huizen in de zeventiende en achttiende eeuw schommelt rond de 290.2934 In 
1695 bedraagt het aantal in het hoofdgeld aangeslagen personen 1514; in 1717 respectie-
velijk 1718 is dat aantal 615 en 322.2935

Reglement 1609

Slepend conflict sedert 1597

In 1597 slepen inwoners van Oisterwijk hun schout en schepenen voor de Brusselse 
Raad van Brabant. Het conflict draait onder meer om inzicht in en zeggenschap over het 
beheer van de plaatselijke financiën. Mede door de heersende oorlogsomstandigheden 
wordt deze procedure een slepende zaak. 

De afkondiging van het Twaalfjarige Bestand op 9 april 1609 vormt uiteindelijk een 
voldoende waarborg om vanuit Brussel weer zaken ten plattelande van de Meierij op te 
pakken. In het najaar van dat jaar reist een commissie van die Raad van twee raadsle-
den (de raden Canis en De Werdt) en een secretaris (Van Busschere) door die regio om 
ter plekke nog openstaande bestuurlijke kwesties af te handelen.2936 De totale duur en 
omvang van deze rondreis is niet bekend. 2 November 1609 houdt de commissie zitting 
te Helmond, waar zij een omvangrijk gezelschap uit Aarle en Rixtel ontvangt en in een 
hangende kwestie voorziet.2937 17 December 1609 is zij te Oisterwijk, dit op verzoek van 
een dertiental ingezeten die mede namens anderen schriftelijk om een voorziening “tot 
redres van de regieringe” hebben verzocht. Haar onderzoek sluit zij 29 december 1609 
af met een voorstel waarover de schout, de schepenen en de secretaris hun zegje kunnen 
doen. 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 partijen de ingebrachte “poincten van swaericheden” worden beslecht. 2 Janu-
ari 1610 wordt ook nog een regeling voor de afdoening van nog openstaande rekeningen 

2932  Het rechtsgebied van deze dingbank omvat naast Oisterwijk: Berkel, Enschot, Haaren, Heukelom en 
Udenhout. Zie over deze Eninge: Franken, Van den Oord, De Bakker, Oisterwijk, 72-77.
2933  Zie over het bestuur van Oisterwijk en de positie van de vertegenwoordigers van het wollenambacht 
daarin: Franken, Van den Oord, De Bakker, Oisterwijk, 64-71 respectievelijk 84-91, in het bijzonder 89.
2934  W.A. Fasel, Inventaris der archieven van de gemeente Oisterwijk, Inleiding, onderdeel a. In 1736 be-
draagt het aantal huizen 261. ‘De haardtellingen uit de jaren 1437-1525’, 519.
2935  Van Xanten en Van der Woude, ‘Het hoofdgeld en de bevolking van de Meierij van ’s-Hertogen-
bosch omstreeks 1700’, 22, 76 en 87. Dit zijn de aldaar, de onderlinge grote verschillen in aantal ten spijt, 
genoemde getallen. De onvermogenden zijn daarin niet begrepen. 
2936  Marnef, ‘Roerig Brabant, 307; De Mooij ’Verschuivende grenzen’, 371.
2937  Zie hierover 1.3.2.1.
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getroffen. De aldus vastgestelde  “ordre” wordt ook als “reglement” aangeduid.2938 Op 
grond van die eigentijdse erkenning geldt het in deze studie als het oudst besprokene. 

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 taak-
vervulling van de borgemeesters, in het bijzonder over hun jaarlijkse rekening en verant-
woording, terwijl 8 het gelijkheidsbeginsel van iedereen in de belastingen vastlegt en de 
verkiezing van de zetters regelt. 

Het reglement voorziet in de aanstelling van een drietal, uit de meest gegoede ingezete-
nen van Oisterwijk te kiezen en door de schout te beëdigen, personen die naast de re-
geerders de rekeningen van de borgemeesters afhoren en sluiten. Het sluitstuk van het 
optreden van de commissie is feitelijk een eerste toepassing van het reglement op dit 
punt. Op gemeenschappelijk verzoek van de regeerders en ingezetenen benoemt zij met 
ingang van Driekoningen (6 januari) voor een jaar voor de eerste maal deze auditeurs 
uit de burgerij. Zij wijkt daarbij nadrukkelijk af van het reglement door drie personen 
uit de burgerij en twee personen uit de “tuijllieden” te benoemen. Het is ongetwijfeld 
bedoeld om eventuele tegenstellingen tussen beide inwonergroepen nog beter te over-
bruggen. Daarbij stelt zij wel, dat na dat eerste jaar nieuwe benoemingen van deze con-
troleurs volgens dat reglement behoren plaats te hebben.  

Concept-reglement 1693

Dorpsrekening over 1690

15 Oktober 1691 wordt volgens de dan gebruikelijke procedure de dorpsrekening 1690 
door de zeven auditeurs afgehoord en gesloten. Desondanks en ook ondanks verschil-
lende aanmaningen van crediteuren blijven de betrokken borgemeesters, Adriaen Poirters 
en Cornelis Jansen Smits, weigeren  de nog openstaande rekeningen en declaraties te vol-
doen. Zij baseren hun weigering op het feit, dat zij geen kopie van de vastgestelde rekening 
hebben gekregen, zodat zij geen zicht op de aard en omvang van die vorderingen hebben. 

Stadhouder en schepenen beginnen te vrezen, dat deze weigering het dorp en vooral 
henzelf geld gaat kosten. Naar zal blijken, hebben zij bij betaling nogal wat eigen baat, 
maar - en daar wringt dan de schoen - vanuit procedureel perspectief óók belang om de 
rekening onder zich te houden. In feite creëren zij zelf de weigering van de borgemeesters. 

2938  Het desbetreffende document (zie hiervoor) bevat in een ander en daarom mogelijk in een van later 
daterend handschrift de kwalificerende duiding: “Reglement van den heeren commissarissen van den hove 
off Rade van Brabant”.
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Niettemin zetten zij de kwestie op scherp. 2 Februari 1692 machtigen zij, mede na inge-
wonnen juridisch advies, hun secretaris om alles te doen om de borgemeesters tot uitbe-
taling te brengen.2939 Deze opdracht leidt tot een gang naar de Raad van Brabant, met als 
inzet Poirters en Smits inderdaad tot uitbetaling te dwingen. 

Na de borgemeesters eerst gelegenheid tot verweer te hebben gegeven, middelt de Raad 
tussen partijen in zijn sententie van 9 mei 1692: zodra borgemeesters de beschikking heb-
ben gekregen over een kopie van de vastgestelde rekening dienen zij iedereen die daarop 
een vordering heeft te voldoen. 

Een dag later wordt deze uitspraak door een van ’s Raads deurwaarders aan de pro-
cureur van de borgemeesters betekend.2940 Daarmede zou deze kwestie als opmaat naar 
uitbetaling als voldongen kunnen worden beschouwd, ware het niet dat inwoners van 
Oisterwijk zich nu openlijk tegen de rekening beginnen te roeren.

Regeerders voeden oppositie 
Deze oppositie is een uiting van een bredere ontevredenheid  over het doen en laten 
van de plaatselijke regering. De kern hiervan is terug te voeren op een streven naar een 
machtsmonopolie van president schepen Jacob Focanus, die in deze jaren met enkele 
geestverwanten de schepenstoel bezet en aan die stoel zo veel mogelijk machtsexclusivi-
teit tracht te verbinden, ook om elkaar, waar mogelijk, de bal toe te spelen.2941

2939  RATb, DB Oisterwijk 6, fo. 37r-v, d.d. 2 februari 1692. Dit juridisch advies is van “een der oudtste 
practiserende advocaten alhier”. 
2940  BHIC, RvBr 830/8875; afschrift van dit vonnis in: NA, SG 7560, rekest op datum van behandeling 
d.d. 15 juli 1692 (met óók kopie van de betekening), alsmede 7566, rekest op datum van behandeling d.d. 
31 augustus 1693. De conclusies over het geschil zijn aan dit vonnis ontleend. Het inleidende rekest (met 
appointement van de Raad) van schepenen en de rescriptie van borgemeesters zijn niet aangetroffen. De 
dorpsrekening 1690 is niet meer voorhanden, vergelijk RATb, DB Oisterwijk, onderdeel 2.6 Financiën, 157-
196. Rekeningen 1618-1814, 158. 1658-1659 en 159. 1727, 1777.
2941  Systematisch onderzoek naar het functioneren en bewind van Focanus en de zijnen heeft niet plaats 
gehad, omdat dit het bestek van deze studie te buiten gaat; de lokale resoluties bevatten in ieder geval aan-
wijzingen die waard zijn om dit thema nader te onderzoeken. Een tweetal voorbeelden van hoe schepenen 
elkaar en hun partij trachten te bevoordelen: RATb, DB Oisterwijk, 6. Een van de plaatselijke chirurgijns 
vraagt om een traktement voor de behandeling van arme zieken, zoals de andere chirurgijn dat al geniet. 
4 December 1690 besluiten de regeerders het beschikbare traktement aan beide chirurgijns, ieder voor de 
helft, te gunnen. Deze verdelende rechtvaardigheid pakt derhalve nadelig uit voor de chirurgijn die daar-
voor alleen dat gehele traktement genoot. (fo. 25v-26v). Stadhouder Van Rotterdam, die zich in Oisterwijk 
ook als notaris wil vestigen (en daarmede meer status in de vrijheid zal krijgen) krijgt daartoe van schepe-
nen 15 maart 1691 uit concurrentieoverwegingen met het oog op de belangen van de secretaris en de aldaar 
reeds residerende notaris Beens - beiden zijn vertrouwelingen van Focanus - een negatief advies. Weliswaar 
verbreden zij hun argumentatie door te wijzen op de andere functies die Van Rotterdam reeds bekleedt en 
op enig verzuim van zijn kant, maar de kern van hun afwijzing blijkt zonneklaar aan het slot van het advies: 
het is volstrekt onnodig, overbodig en onverenigbaar met zijn andere ambten om betrokkene als notaris in 
Oisterwijk aan te stellen  (fo. 26v-28r); op een tweede verzoek van Van Rotterdam scherpen zij 24 maart 1691 
hun argumentatie verder aan (fo.28r-30r). Na het vertrek of overlijden van Beens (diens protocol eindigt in 
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Voor de specifieke oppositie tegen de rekening is een tweetal, deels samenhangende 
processen van belang; de financiële afwikkeling hiervan werkt als katalysator. Met deze 
processen hebben de ingezetenen, anders dan als ooggetuige, geen directe bemoeienis. 
Hun oppositie ontstaat pas als schepenen, gesteund door de stadhouder, de proceskos-
ten op de gemeenschap proberen af te wentelen. Regeerders proberen in wat volgt het 
getal en daarmede de druk van de oppositie tot een kleine groep inwoners terug te bren-
gen, maar dat haalt niet veel meer uit; het protest heeft inmiddels zijn eigen dynamiek 
en externe regie gekregen.

Procesduiding2942 
Het eerste proces betreft een klacht van mr. Abraham Verster, sedert 1 maart 1651 de eer-
ste gereformeerde griffier van het kwartier en secretaris van de vrijheid en dingbank van 
Oisterwijk.2943 In het vierendertigste jaar (1685) van zijn secretarisschap wordt hij door 
Focanus en anderen beschuldigd van ambtsmisbruik en valsheid in geschrifte. Verster 
verweert zich met alles wat in hem is. Dit leidt tot verschillende procedures, waarvan 
hier slechts genoemd worden een appèlgang naar de schepenen van ’s-Hertogenbosch 
en een interventie van de Staten Generaal. Uiteindelijk beklaagt hij zich bij de Raad 
van Brabant, waar zich, te beginnen met een dagvaarding van Focanus en de zijnen 12 
mei 1687, nog een hele procedure afwikkelt. Een vonnis blijft echter uit, hoogstwaar-
schijnlijk als gevolg van het overlijden van Verster op 14 januari 1690.2944 Advocaten, 
procureurs en allerlei procedurekosten leiden tot hoge nota’s voor Focanus en zijn me-
destanders, die zij in de dorpsrekening over 1690 proberen onder te brengen.

De tweede casus is de schorsing van Pieter Ghijsels als procureur bij de dingbank van 
Oisterwijk.2945 Ghijsels, bloedverwant van Abraham Verster en ook bij hem inwonend, 

1692) wordt Van Rotterdam 19 januari 1693 alsnog als notaris door de Raad van Brabant geadmitteerd. Ten 
Cate, De notariële archieven in Noord-Brabant, 217. Beens was als notaris 1 februari 1680 door de Raad van 
Brabant als notaris te Oisterwijk geadmitteerd. Ten Cate, De notariële archieven in Noord-Brabant, 216). Zie 
over hem als praktizijn in Oisterwijk hierna.
2942  Van een inhoudelijke omschrijving en analyse van deze processen is afgezien, omdat alleen de fi-
nanciële consequenties ervan voor deze studie relevant zijn. Volstaan wordt met een korte duiding ervan.
2943  Bots, Matthey en Meyer, Noordbrabantse Studenten, 727; www.advandenoord.nl,  Uitgeverij A. van 
den Oord, Brabantse geschiedenis en Tweede Wereldoorlog, biografie Abraham Verster (geraadpleegd: 20 no-
vember 2014).
2944  BHIC, RvBr, 788/2502 behelst het uitvoerige dossier van Verster (ook met kopie van stukken van de 
vooraf-gaande processen), waaraan deze  samenvatting is ontleend. De klachten van Verster zijn gericht te-
gen president schepen Jacob Focanus, schepenen Christoffel van der Hents en Leonard Stockvis, alsmede 
notaris en procureur Anthonie Beens en de Oisterwijkers Thomas en Jan van de Wiel. Blijkens RATb, DB 
Oisterwijk, 6, fo. 21 wordt de door zijn overlijden ontstane vacature 19 januari 1690 vervuld door de benoe-
ming door de Staten Generaal van mr. Adolphus Thomasius, die zijn ambt op 8 februari daaraanvolgend 
aanvaardt. 
2945  De samenvatting van deze casus is ontleend aan BHIC, RvBr, 295 (rekest schepenen met ’s Raads 
appointement van 3 november 1689) en 830.8796, 27 april 1690. Zie ook RATb, DB Oisterwijk 6, fo. 8v 
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is door schepenen 26 augustus 1687 als procureur slechts voorlopig toegelaten, omdat 
de door hem ingediende sollicitatie nog onvoldoende onderbouwd wordt geacht. Als 
nadien spanningen ontstaan (Ghijsels zou schepenen onvoldoende respect hebben ge-
toond) zeggen zij hem 30 november 1688 de wacht aan en schorsen zij hem als procureur. 
Hun concrete klachten zijn dat Ghijsels nog steeds geen volledig curriculum heeft in-
gediend en dat hij oneerlijke concurrentie ten opzichte van de andere procureur pleegt, 
omdat hij bij Verster inwoont en ook als diens klerk optreedt, waardoor hij gedetailleerd 
op de hoogte is van wat er in de gemeente omgaat en zo klanten kan werven. 2946 Ghijsels 
tekent 16 december 1688 verzet aan bij schepenen van ’s-Hertogenbosch, die 5 oktober 
1689 zijn voorlopige benoeming herstellen en schepenen van Oisterwijk tot alle proce-
durekosten veroordelen. Die schepenen tekenen 3 november 1689, dus vrijwel per direct, 
reformatie bij de Raad van Brabant aan.2947 Een comparitie bij de Raad weet partijen ten 
slotte inhoudelijk te verzoenen. Bij vonnis van 27 april 1690 bepaalt de Raad dientenge-
volge, dat Ghijsels weer als procureur mag optreden en compenseert hij de proceskosten 
van alle procedures in dezen, echter nadrukkelijk onder voorwaarde dat deze niet ten 
laste van de gemeente mogen worden gebracht.  

Als afgeleide van deze procedure betreedt een nieuwe speler het veld. Getipt door in-
woners van Oisterwijk, zo vermoeden schepenen, start de Bossche hoog- en laagschout 
een strafrechtelijk onderzoek. President-schepen Focanus en vier andere schepenen wor-
den door hem 3 november 1690 op de criminele rol van 21 november van de Bossche 
schepenen gedagvaard om de aanklacht te vernemen. Hevig verontwaardigd - hen is de 
beschuldiging niet rechtstreeks medegedeeld en het geeft een slechte naam als crimineel 
te worden behandeld - snellen zij linea recta om hulp naar de Raad van Brabant. Daar-
bij geven zij wel toe enig vermoeden voor de aanleiding van de actie van de hoog- en 
laagschout te hebben: aan het begin van de procedure tegen Ghijsels hebben zij een ge-
ring bedrag, minder dan f 100 van de gemeente gebruikt. Echter, sedert het vonnis hen 
gebiedt de proceskosten  privé te dragen zijn zij immer bereid geweest - en dat hebben 
zij ook al maanden geleden de kwartierschout van Oisterwijk bericht - om dat bedrag te 
restitueren. Waarom dat er nog niet van gekomen is, laten zij evenwel onverklaard. Hun 

(10 april 1687) en 9v (26 augustus 1687) inzake de admissie van Ghijsels als procureur, alsmede Notariële ar-
chieven Oisterwijk 40, fo. 42(90) (11 oktober 1689), fo. 46(92) en 47(94) (12 november 1689) en fo. 48(96) 
(25 november 1689) inzake de voorbereiding van schepenen tot hun reformatieverzoek aan de Raad van 
Brabant.
2946  Die andere procureur is notaris Anthonij Beens, tegelijkertijd met Ghijsels als procureur toegelaten. 
2947  Hun gronden daartoe zijn onder meer:  de Bossche schepenbank is door dit vonnis in de competen-
tie van schepenen getreden, iets wat alleen aan de Staten Generaal is voorbehouden, de veroordeling in alle 
proceskosten is onevenredig ten opzichte van de inkomsten van het Oisterwijkse schepenambt, het vonnis 
zet hen weg als wetsovertreders  en tast dus in de gemeente en bij justitiabelen hun geloofwaardigheid aan. 
Ook vrezen zij het precedent, omdat het vonnis aangeeft hoe met een enkele klacht tegen schepenen kan 
worden geopponeerd.   
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verzoek aan de Raad is uiteraard het onderzoek van de hoog- en laagschout als ten on-
rechte gedaan stop te zetten. Mocht hij niettemin bezwaren willen inbrengen, dan dient 
hij deze voor de Raad te brengen. 

De Raad gaat hierin vooralsnog gedeeltelijk mee: hij schort de door de hoogschout 
begonnen procedure op en verzoekt hem tevens om een reactie. Die wordt door diens 
stadhouder ingezonden en weer beantwoord met een nader rekest van schepenen. Hier-
op besluit de Raad 21 december 1690 tot een comparitie voor twee commissarissen. Een 
definitief vonnis is niet aangetroffen; de kwestie zal in een compromis zijn afgedaan.2948  

Burgerlijk verzet tegen de borgemeestersrekening 1690

De uitvoering van de uitspraak van de Raad van 9 mei 1692 over de financiële afdoe-
ning van de borgemeestersrekening over 1690 maakt duidelijk wat stadhouder en sche-
penen hebben getracht onder zich te houden: het afwentelen van de proceskosten op de 
bevolking.

Inwoners - zij presenteren zich als “de meeste ende principaelste gegoedens ende ge-
erfdens”, iets wat de regering nog zal proberen te ontzenuwen -  tekenen bij de Staten 
Generaal protest aan. Dat geldt allereerst de wijze waarop de stadhouder de gewraakte 
rekening heeft laten afhoren. Waar in de vrijheid het principe van openbaarheid en recht 
op ieders aanwezigheid als geïnteresseerde bestaat, heeft hij deze rekening door sche-
penen en auditeurs achter gesloten deuren laten afdoen. Verder heeft hij de auditeurs 
vooraf gedwongen bij eed te verklaren, dat zij pas nà sluiting en ondertekening van de 
rekening hun commentaar en kritiek op daarin opgenomen posten kenbaar zouden ma-
ken. Daarmede is, aldus het protest, de rekening slechts informeel gepasseerd. Inmiddels 
is echter ook duidelijk geworden wat hem daartoe dreef: in de rekening zijn verschil-
lende posten tot zo’n f 1000 opgenomen zonder dat daarvan “een duijt” ten laste van 
de gemeente is onderbouwd. Integendeel, die posten bestaan alleen uit declaraties van 
procureurs en advocaten bij de twee processen die door schepenen “in haar privé” zijn 
gevoerd. Hen ontbreekt daartoe immers de vereiste toestemming van schepenen, borge-
meesters, kerk- en armmeesters, keurmannen, zegelaars, dekens van het wollenambacht 
en acht à tien representanten van de meest gegoede ingezetenen. Bovendien gebiedt een 
van de betrokken vonnissen nadrukkelijk die kosten zelf te dragen. En het protest gaat 
verder: de stadhouder heeft drie belanghebbende schepenen tot auditeurs van de reke-
ning weten te benoemen, na de sluiting van de rekening hebben de borgemeesters daar-
van om het slot te kunnen voldoen van de secretaris geen kopie gekregen, en ten slotte, 
ook de twee bij het afhoren afwezige schepenen is visie van de rekening geweigerd. 

2948  BHIC, RvBr 295 (rekest schepenen met ’s Raads appointement van 16 november 1690; in de datering 
van het vonnis staat abusievelijk: 1691) en 830/8822. In NA, RvBr 844 (verbalen over de periode 1686-1690) 
en 859 (idem over 1680-1718) is een verbaal van de comparitie niet aangetroffen. Het op 844 aansluitende 
deel 845 vangt eerst in 1692 aan.  
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Kortom, geslotenheid en geheimzinnigheid alom, die bovendien doen vermoeden dat 
er meer blinde posten in de rekening zijn opgenomen dan al wordt vermoed. Als laatste 
worden de betrokken schepenen verdacht van het geven van valse betaalopdrachten aan 
de borgemeesters, waarvan de schepenen na inning de opbrengst in eigen zak steken. 
Daarop is trouwens al door de hoog- en laagschout van ’s-Hertogenbosch criminele ac-
tie ondernomen. 

Na deze lijst van klachten en verwijten verzoeken zij de Staten, de hoog- en laagschout 
te gelasten om de rekening met alle bijbehorende documenten, alsmede de afrekeningen 
over de afgelopen drie jaar op onregelmatigheden en malversaties te onderzoeken en tot 
diens rapport alle betalingen dienaangaande op te schorten. Een slim verzoek, want het 
brengt de hoog- en laagschout, die over deze kwestie al over een dossier beschikt, terug 
in de Oisterwijkse arena. De Staten gaan hierin zonder meer mee en vragen 16 juni 1693 
de hoog- en laagschout bericht en advies.2949

Opnieuw de hoog- en laagschout
Namens de hoog- en laagschout gaat diens stadhouder Juriaen van Luijnen voortvarend 
aan het werk.2950 Hij stuit echter direct op bureaucratische bedenkingen van de plaat-
selijke secretaris. Die is alleen bereid om op kosten van de geërfden kopieën van de be-
nodigde documenten te verschaffen, omdat hij vreest dat het hen er ook om te doen is 
de originele documenten uit de secretarie te krijgen, waar deze volgens “alle stijl” blij-
vend behoren te berusten; ook meent hij dat de kosten van het onderzoek als zodanig 
alleen ten laste van de verzoekers behoren te komen. Zijn rekest wordt 4 juli 1692 door 
de Staten om advies doorgeleid naar hun vaste commissie voor de Meierijse aangelegen-
heden.2951 Daags daarna meldt ook Van Luijnen zich bij de Staten. Hij verhaalt van de 
locale bedenkingen en verzoekt regeerders op te dragen de rekeningen met alle bijlagen 
aan de hoogschout of de Staten op te zenden. In verband met de “quade mesnage de(r) 
penningen van de arme gemeente van Oijsterwijck” oppert hij ook de vaststelling van 
een “vast en goed reglement”.2952  9 Juli 1692 middelen de Staten: geërfden dienen op hun 
kosten kopie van de rekening met bijbehorende stukken te worden verstrekt, terwijl hen 
zowel als de hoogschout ter secretarie steeds inzage in de originele documenten moet 
worden verleend (hetgeen dus impliceert, dat de hoogschout niet met bureauonderzoek 
in eigen kantoor kan volstaan). Op de suggestie van de stadhouder over de vaststelling 
van een reglement gaan de Staten overigens nog niet in.2953 

2949  NA, SG 3325, fo. 901r-902r; 7559, rekest op datum van behandeling.
2950  Hoog- en laagschout Alexander Schimmelpenninck van der Oye is in deze periode afwezig.
2951  NA, SG 3326, fo. 15v; 7560 rekest op datum van behandeling.
2952  NA, SG 5113, missive Van Luijnen van 5 juli 1692.
2953  NA, SG 3326, fo. 29v. 
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Weerwoord van regeerders
Inmiddels beweren stadhouder en schepenen de voor de vrijheid nadelige gevolgen van 
de betalingsopschorting te merken. Immers, deze opschorting betreft niet alleen de ge-
wraakte posten, maar de gehele rekening, dus ook de onderdelen zonder tegenspraak. 
Onbetaalde renten en resterende verponding kunnen niet worden betaald, met alle ge-
volgen van dien voor de financiële stabiliteit van de vrijheid. Ook vechten zij de klachten 
aan: er bestaat in Oisterwijk geen reglement, dat dicteert dat rekeningen à la de bewe-
ringen van geërfden zouden moeten worden afgedaan; voor de vrijheid geldt slechts het 
politieke reglement (1660) en naar ouder gewoonte, dat rekeningen zo volledig mogelijk 
behoren te zijn. Voorts beweren zij dat door de betalingsopschorting het vonnis van de 
Raad van Brabant van 9 mei 1692 illusoir wordt. Ten slotte openen zij hun pijlen op de 
verzoekers zelf: het zijn slechts twee kwaadaardige roomsgezinde geërfden onder het zelf, 
maar onrechtmatig  aangemeten mom van gegoeden, tezamen met lieden, die niet be-
grijpen wat zij ondertekend hebben dan wel te onvermogend zijn om hun lasten te be-
talen.2954 Op hun bede, de opschorting ongedaan te maken en de verzoekers af te wijzen 
en hoogstens naar de Raad van Brabant te verwijzen, besluiten de Staten alleen advies in 
te winnen van hun vaste commissie voor de Meierijse aangelegenheden.2955 Uiteindelijk 
blijft het hierbij, er volgt geen beslissing. In feite wordt dus alles gelaten bij de eerder ge-
troffen beslissing over het onderzoek van de hoogschout.

Rapportage hoog- en laagschout
28 Januari 1693 sluit de hoogschout in ’s-Hertogenbosch zijn rapport af. De onderzoeks-
tijd rechtvaardigt hij met de noodzakelijke nauwkeurigheid ervan en het feit dat hij eerst 
veel moeite heeft moeten doen om kopieën van de stukken in kwestie te krijgen. Uit-
eindelijk heeft hij deze van de betrokken borgemeesters kunnen ontvangen. Naast een 
bureau-onderzoek spreekt hij ook met de factie van de contesterende geërfden. Naar re-
geerders later beweren, heeft hij met hen geen contact gehad en verwijten zij hem im-
pliciet eenzijdigheid en vooringenomenheid. Waarom hij dat contact heeft nagelaten is 
niet bekend. Het kunnen ervaringen zijn vanuit zijn eerder ingesteld strafrechtelijk on-
derzoek.

Zijn rapportage berust op twee peilers: enerzijds conform de opdracht zijn bevindin-
gen over onrechtmatigheden in de rekening 1690 en anderzijds eigener beweging een 
toekomstperspectief in de vorm van een concept-reglement op de aspecten politie en fi-
nanciën, als ook nog voorstellen ter verbetering van justitiële aangelegenheden. De Sta-

2954  Op dit punt wijzen zij er tevens op, dat het merendeel van de gegoede ingezetenen geen teken van 
enig protest heeft aangetekend. Van die ingezetenen noemen zij met name de heer Van Asten. Die heer is 
dan Everard van Doerne. De Kort, Inventaris van het archief van de heerlijkheid Asten, 77. Van Doerne was 
eigenaar van het kasteel Durendael te Oisterwijk en als zodanig aldaar geërfd. Nouwens, ‘Durendaal’, 33-78.  
2955  NA, SG 3326, fo. 59r-v; 7560 rekest op datum van behandeling.
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ten Generaal nemen het al twee dagen later in ontvangst en vragen advies aan hun vaste 
commissie voor de Meierij.2956

De conclusies van Van Luijnen over de rekening liegen er niet om. Deze bevestigen 
(met een klein verschil ten aanzien van het door hen geschatte bedrag) volledig het gelijk 
van de klagers. Hij heeft inderdaad verschillende declaraties en specificaties kunnen aan-
wijzen die uitsluitend stadhouder, schepenen en secretaris privé betreffen, omdat deze 
samenhangen met processen waarbij zij enkel als particulier persoon waren betrokken. 
Ook hij hanteert - gelijk de geërfden voor hem - hierbij het criterium, dat schepenen al-
leen op eigen gezag, alle protesten uit de gemeente ten spijt, tot deze processen hebben 
besloten. Verder wijst hij op de informele wijze waarop stadhouder en enkele schepenen 
de rekening hebben afgehoord. Voorts is hem gebleken, dat de gewraakte nota’s zonder 
controle ter rekening zijn gebracht. Ten slotte is pikant, dat hij nadrukkelijk het straf-
rechtelijk onderzoek van zijn eigen kantoor opvoert als alleen tegen een aantal schepe-
nen als particulier te zijn uitgevoerd - het klinkt als een rechtvaardiging achteraf.

In totaal onderscheidt hij een viertal soorten nota’s: 1. een negental rekeningen van ad-
vocaten en procureurs, tezamen f 401-0-0, 2. een tweetal declaraties van respectievelijk 
stadhouder en president schepen, tezamen f 332-15-8, 3. f 90-0-0 onttrokken aan de gel-
den bestemd voor de betaling van de beden, maar  aangewend voor de procedure tegen 
procureur Ghijsels, en 4. f 42-12-0 aan de stadhouder voor “goede officien ende dien-
sten” boven het vast jaarlijks traktement dat hij alleen mag genieten. Al met al wijst Van 
Luijnen f 866-7-8 aan posten aan, die naar zijn oordeel alsnog geroyeerd zouden moe-
ten worden. 

Concept-reglement
In aansluiting hierop levert Van Luijnen voor de toekomst ook een concept-reglement 
in. Weliswaar, zoals hierboven gezegd, uit eigen beweging, maar daarbij laat hij niet on-
vermeld dat zijn initiatief is gebaseerd op een voorstel en verzoek van de geërfden. De 
inleiding op zijn concept is in feite niets meer of minder dan een aanklacht tegen het 
bestuur ter plaatse.2957 

Zijn concept bevat 21 artikelen. Achtereenvolgens komen op hoofdlijnen samengevat  

2956  NA, SG 3327, fo. 124r-v; 5115 missive (met bijlage) op datum van behandeling.
2957  In die inleiding noteert hij, dat allerlei bestuurlijke zaken, zoals alle bezendingen, machtigingen tot 
procederen, sollicitaties, overeenkomsten, transacties, vereringen, betaling van declaraties en belangrijke of 
nieuwe openbare werken, alleen binnen het schepencollege worden afgedaan met voorbijgaan van voorge-
schreven  overleg en fiat van allen, die het corpus van de gemeente vertegenwoordigen; daarnaast merkt hij 
op dat het voorkomt dat binnen dat college slechts vier tot vijf schepenen de dienst uitmaken, die de vrij-
heid niet alleen opzadelen met hoge kosten en lasten, maar daarop ook kosten afwentelen die de gemeente 
in het geheel niet raken. Ter onderbouwing verwijst hij naar recente voorbeelden van dit optreden van sche-
penen. Het zou een inleiding kunnen zijn die geërfden zelf hadden kunnen schrijven. Hij heeft goed naar 
hen geluisterd.
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aan de orde: herstel van de brede besluitvorming door allen die het corpus presenteren 
(1), herstel van het college en functie van de twaalfmannen (2, 3), alsmede aanscher-
ping van allerlei specifieke bestuurlijke aangelegenheden (4), zoals de gang van zaken 
bij betalingsopdrachten aan borgemeesters en collecteurs der beden (5), commissies en 
dergelijke (6), jaarlijkse verandering van de schepenstoel (7), en van borgemeesters en 
collecteurs der beden (8), vaststellen van de lasten (9), benoeming voor slechts één keer 
van borgemeesters en collecteurs en hun vrijdom voor zeven jaar van andere bedienin-
gen (10), afhoren en liquideren van de rekeningen (11, 12), aanstelling van keurmeesters 
en zetters (13), benoeming van dekens van het wollenambacht (14), commissie naar de 
kwartiersver-gaderingen en ’s lands verpachtingen (15, 16), afhoren van de armenreke-
ningen (17), aanstelling en taakvervulling van provisoren van de armentafel (18, 19), het 
regelmatig en ongestoord houden van rechtszittingen (20, 21).2958 

Naast dit concept stelt Van Luijnen ook een procedurele aanscherping op het terrein 
van de rechtspraak door schepenen voor, in het bijzonder betreffende de wijze waarop 
communicatoire processen worden gevoerd.2959 Deze procesvorm, bedoeld om goedko-
per en korter dan in rolprocedures te kunnen procederen, is in Oisterwijk twee- tot 
driemaal duurder geworden dan de rolprocedure. Dit komt doordat schout en schepe-
nen pretenderen bij het indienen van processtukken (zoals rescripte, repliek en dupliek) 
steeds collegialiter te moeten bijeenkomen, waar in principe (zoals in ’s-Hertogenbosch 
en elders geschiedt) de aanwezigheid van een enkele schepen volstaat. Daardoor kost een 
communicatoir proces in Oisterwijk evenveel guldens als het elders stuivers kost. In een 
tweetal bepalingen stelt hij de zijns inziens noodzakelijke voorzieningen voor: het in-
dienen van stukken vergt niet meer dan de aanwezigheid van één of twee schepenen te-
gen een vast tarief van drie stuivers en de secretaris dient op de akten aan te tekenen wat 
daarvoor is betaald. In een laatste bepaling wijst hij ten slotte op tekortkomingen in de 
schepenbenoeming, in het bijzonder dat de kwartierschout in strijd met vooral artikel 13 
van het Reglement op de politieke reformatie (1660) twee keer in Oisterwijk wonende 
en aldaar gegoed zijnde gereformeerden heeft gepasseerd en in hun plaats twee gerefor-
meerden uit ’s-Hertogenbosch, die geen band met en kennis over de vrijheid hebben, 
heeft aangesteld. Zijn voorstel is dan ook dit euvel door de kwartierschout ten spoedig-
ste te laten herstellen en bij diens nalatigheid de hoogschout daartoe te autoriseren.

Beslissing Staten Generaal en vervolg
Op advies van de commissie voor de Meierij nemen de Staten 10 februari 1693 de con-
clusies van Van Luijnen over de onregelmatigheden in de rekening onverkort over.2960 

2958  De volledige tekst van het concept is opgenomen in 10.2.19.
2959  Zie voor deze vorm van procederen: Jacobs, ‘Communicatoir procederen’, 125-139.
2960  NA, SG 3327, fo. 159r-160v.
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Tot het vastgestelde bedrag f 866-7-8 dienen de desbetreffende posten onbetaald te blij-
ven en, indien toch reeds voldaan, te worden gerestitueerd. Deze resolutie eindigt ech-
ter onverklaarbaar: de hoogschout wordt aangeschreven om een concept-reglement ter 
voorkoming van verdere malversaties te formuleren, alsof een dergelijk concept al niet 
ter tafel zou liggen.2961 Het is onduidelijk of deze opdracht inderdaad aan die schout is 
uitgegaan of dat de Staten hierop (stilzwijgend) zijn teruggekomen. Een andere of bij-
gestelde versie blijft van de kant van de hoogschout in ieder geval achterwege; de Staten 
komen op deze opdracht ook niet meer terug.  

Wat deze resolutie ter plaatse teweegbrengt, laat zich raden, maar is niet meer concreet 
vast te stellen. Voor het forum van de Staten blijft het bijna drieënhalve maand, tot 23 
juni 1693 rustig.2962 Dan nemen de Staten een verzoekschrift in behandeling van - in hun 
eigen woorden - de “geïnteresseerdens” in de borgemeestersrekening over 1690.2963 In dat 
geschrift grijpen zij terug op de resolutie van 10 februari met de klacht, dat zij door Van 
Luijnen niet zijn gehoord. In de overtuiging dat zij diens bevindingen stuk voor stuk 
kunnen weerleggen, vragen zij om ter griffie een kopie van zijn missive te mogen opha-
len. De Staten stemmen hiermee in.2964 Nog later mengt ook de kwartierschout, tevens 
de formele schout  van Oisterwijk, De Ruijter zich in de discussie. Hij is blijkbaar min-
der geïnteresseerd in de besluitvorming over de borgemeestersrekening, maar wel in het 
concept-reglement van Van Luijnen. Op zich niet onbegrijpelijk. Bij het afhoren van de 
rekening is hij weliswaar formeel betrokken, maar bij het reglement in wording zijn zijn 
autoriteit en gezag in het geding. Zijn verzoek om een kopie van het concept (om daarop 
samen met de plaatselijke regenten nog te reageren) stellen de Staten 3 augustus 1693 in 
handen van hun commissie voor de Meierij.2965 Een advies van deze commissie is echter 
niet bekend, evenmin een rappel van De Ruijter.

Wie wel reageren zijn de “geinteresseerdens”. Het zijn duidelijk de regeringsgetrou-
wen. In een rekest met onverholen verontwaardigde toonzetting varen zij eerst uit tegen 
de Oisterwijkers die - zonder hen te horen - als zogenaamde gegoeden de hele actie heb-
ben ontketend. Voorts nemen zij het rapport van Van Luijnen op de hak: zij willen dit 

2961  Er is in de resolutie sprake van het indienen van een concept-reglement sec, niet van het indienen 
van een aan te passen of bij te stellen versie.
2962  In deze periode, kort voor 20 mei 1693 overlijdt president-schepen Focanus (RATb, DB Oisterwijk 
6, fo. 45v, 46 (besluit van de schepenen de overleden president-schepen Focanus te laten begraven en we-
gens afwezigheid van verwanten zijn boedel te laten administreren). Dit zal ongetwijfeld ook vertraging 
hebben veroorzaakt. 
2963  In het rekest presenteren zij zich  niet met naam en toenaam, maar door aan de resolutie van de Sta-
ten d.d. 10 februari 1693 te refereren laten zij zich (indirect) identificeren als de bij dat besluit betrokken 
regeerders.
2964  NA, SG 3327, fo. 3327; 7565 (rekest op datum van behandeling)
2965  NA, SG 3328, fo. 116r; kopie in: BHIC, RRGD 16, nr. 50.
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graag in al zijn onderdelen weerleggen, maar dat zit zo vol eenzijdige beschuldigingen en 
onwaarheden, dat zij beducht zijn dat die weerlegging in het algemeen en vooral die van 
de gewraakte posten in de rekening de Staten nogal zal belasten. Zij wijzen erop, dat de 
rekening eerder bij de Raad van Brabant aan de orde is geweest, zodat deze al van alles 
op de hoogte is.2966 De Staten nemen 31 augustus 1693 hun voorstel over door de verzoe-
kers te vergunnen hun reactie  op het rapport van Van Luijnen bij de Raad van Brabant 
in te brengen. In feite stemmen de Staten dus nu in met een eerder gelijksoortig verzoek, 
dat toen door hen werd afgewezen. De Raad wordt van deze beslissing op de hoogte 
gesteld.2967 Hiermede verdwijnt deze kwestie definitief van de agenda van de Staten.2968  

De klagers later er geen gras over groeien en wenden zich vrijwel direct tot de Raad, 
waar zij zich niet zozeer keren tegen ingezetenen en Van Luijnen, maar hun pijlen weer 
richten op oud-borgemeesters Poirters en Smits. Die slaan 10 september 1693 terug met 
een verzoek om een tegeneis te mogen stellen.2969 De hoop op een vlotte procedure 
wordt echter teniet gedaan. Ruim twee jaar later besluit de Raad tot een comparitie voor 
commissarissen “ten fine van accoort”.2970 De temperatuur is dan inmiddels fors opgelo-
pen: de oud-borgemeesters blijken in gijzeling te zijn. Deze procedure wordt hier echter, 
omdat dit voor het thema van deze studie te ver zou voeren, niet verder gevolgd.

Ten slotte: het concept-reglement
Voor deze episode resteert nog slechts een enkel woord over het lot van het concept-re-
glement. Hierover wordt gewoonweg niets meer vernomen, de kwestie van de financiële 
afwikkeling van de rekening heeft, mede door de terugverwijzing ervan naar de Raad 
van Brabant, klaarblijkelijk daar prioritaire aandacht gekregen. Ook de ingezetenen en 
de hoogschout komen mirabile dictu er niet meer op terug. De actualiteit van het con-
cept lijkt als het ware in de hitte van de financiële perikelen te zijn verdampt. Vergeten 
wordt het ontwerp echter niet, omdat het nadien bij de totstandkoming van een wel 
vastgesteld reglement een kennelijke rol als inspiratiebron heeft gespeeld. 

2966  Hiertoe verwijzen zij naar ’s Raads sententie van 9 mei 1692 (maar verzwijgen dat de Raad toen deels 
ten hunnen gunste besliste). Ook refereren zij aan een resolutie van de Staten van 7 februari 1663, waarbij 
deze in algemene zin toezeggen, in zaken van justitie en rechten niet zonder een hof van justitie te horen te 
zullen besluiten.
2967  NA, SG 3328, fo. 214r-v; 7566, rekest op datum van behandeling.
2968  In de resolutieregisters 3329 tot en met 3334 (periode 1694 tot en met 1696) ontreekt elke verwijzing 
naar deze zaak.
2969  BHIC, RvBr 36 (notulen), september 1693, fo. 8. 
2970  BHIC, RvBr 821/4997.
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Reglement 1721        

Verzet tegen gesloten deuren 
Medio 1719 slaan de borgemeesters, hun voorgangers, de raadsmannen, keurmeesters, 
dekens en zegelaars van het wollenambacht, alsmede de belangrijkste geërfden en een 
aantal inwoners de handen ineen in een verzoekschrift aan de Raad van State. Hierin 
doen zij hun beklag over gebrek aan bestuurlijke openheid over de financiën bij de plaat-
selijke regeerders. 

Jaarlijks worden zes auditeurs benoemd voor het afhoren van de borgeestersrekenin-
gen, twee schepenen, twee raadsmannen en twee uit de “gemeentesmannen”. Het af-
horen zelf geschiedt in het openbaar ten overstaan van ieder die daarbij wil zijn en dan 
ook gelegenheid heeft bedenkingen te uiten. Tot 1709 omvatten die rekeningen zowel de 
verantwoording van de landsbelastingen, zoals de verponding, de beden en de gemene 
middelen, zowel als de reële en personele lasten tot betaling van de kosten van de dorps-
huishouding, kortom het gehele scala van de in het dorp geheven lasten. 

Vanaf 1709 heeft de Raad dit echter verboden en dienen ‘s Landsmiddelen en kosten 
van de dorpshuishouding in afzonderlijke rekeningen te worden verantwoord.2971 Ook 
die eerstbedoelde rekeningen behoren echter volgens de gebruikelijk methode te worden 
afgehoord, in Oisterwijk derhalve door de zes auditeurs. Stadhouder en schepenen heb-
ben in strijd daarmee het afhoren van die rekeningen aan zich getrokken. Naar klagers 
is verzekerd, wordt inmiddels aan landlasten meer ontvangen dan uitgegeven, worden 
in de desbetreffende rekeningen posten opgenomen, die daarin niet thuis horen en wor-
den, ten slotte, de sloten van deze rekening niet behoorlijk ten behoeve  “van’t gemeen” 
verantwoord. 

Kortom, klagers roepen om openheid en publieke verantwoording. Concreet vragen 
zij de Raad verlof, dat de rekeningen sedert 1709 alsnog voor de auditeurs gedaan wor-
den en dat dat ook voor de toekomst het geval zal zijn. De Raad draagt 26 juli 1719 de 
raad en rentmeeester-generaal op zich ter plaatse over dit alles te informeren en daarover 
te rapporteren.2972

Het is onwaarschijnlijk, dat deze opdracht aan de rentmeester heeft geleid tot enigerlei 
schriftelijke rapportage aan de Raad van State.2973  Wat hij dienaangaande in Oisterwijk 

2971  Resolutie van de Raad van State van 30 oktober 1709, zie hierover 3.3.6. 
2972  BHIC, RRGD 21 d.d. 26 juli 1719; RATb, DB Oisterwijk 55 In de beschrijving van dit stuk wordt 
abusievelijk als datum ervan 30 oktober 1709 genoemd; dat moet zijn: kort vóór 26 juli 1719 (30 oktober 
1709 is de datum van het hiervoor genoemde plakkaat waaraan in dit stuk wordt gerefereerd) . 
2973  Dat de opdracht door hem is ontvangen, staat vast. Het hier besproken rekest met apostille van de 
Raad is opgenomen in zijn archief. In diens berichtenboek  (register van uitgegane berichten en adviezen 
aan de Raad van State) zit tussen medio april 1718 tot en met 1724 een lacune, vergelijk BHIC, RRGD, nrs. 
26 en 27. Of hij een bericht aan de Raad van State heeft laten uitgaan, is echter twijfelachting. In de reso-
luties van deze Raad is geen resolutie met ontvangstbevestiging en afhandeling van het gevraagde rapport 
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heeft gedaan en wellicht ook gedaan heeft gekregen, is dus onduidelijk. Het vervolg laat 
evenwel zien, dat hij de controverse over gebrek aan openheid als zodanig niet afdoende 
heeft weten te sussen.

Verzet langs gescheiden wegen
De oppositie tegen stadhouder en schepenen wordt zelfs voortvarend voortgezet, zij het 
niet meer zo vereend als eerst. De oppositie vanuit het bestuur (borgemeesters, raads-
mannen, keurmeesters, dekens en zegelaars van het wollenambacht) en die van de ge-
erfden en inwoners gaan ieder een andere weg op. Of daaraan een strategische keuze ten 
grondslag ligt dan wel onenigheid over de beste strategie, is onbekend. Het laatste is niet  
ondenkbaar, omdat óók voor de opponerende bestuurders het streven van de inwoners 
naar een reglement een brug te ver is.

Binnen- en buitengeërfden verenigen zich in een streven voor Oisterwijk een regle-
ment te verkrijgen. Zij spiegelen zich daarbij aan reglementen van andere plaatsen. Hun 
kongsi wordt gedragen door ergernis over en wantrouwen tegen de plaatselijke bestuur-
ders, die al enkele jaren “de directie ontrent het beleid van des gemeentens saak en huis-
houdinge” niet naar behoren waarnemen. 

Hun initiatief mondt uit in een verzoek aan de Raad van State om zo’n reglement te 
maken of te doen maken. Een eigen concept wordt niet meegeleverd. Het tekent de 
haast waarmee men te werk gaat. De Raad zendt dit verzoek 2 oktober 1719 om infor-
matie en advies aan de rentmeester-generaal.2974 Diens bericht blijft evenwel uit, zo ook 
een rappel van de geërfden. Aannemelijk is, dat het initiatief  tussen de raderen van de 
lokale tweespalt bekneld is geraakt. En tweespalt is in deze jaren ruim voorhanden, in 
Oisterwijk weet men hoe men moet procederen, vooral tegen en onder elkaar.  

Geheel in deze lijn kiezen de borgemeesters en de met hen geassocieerde bestuurders, 
geërfden en inwoners op hun beurt voor een route van weer een proces. Deze keuze doet 
uiteindelijk een besef ontstaan dat dit tij keert.

Lokale procescultuur
Een inventarisatie van begin 1721 somt de volgende procedures op2975: 
1. borgemeesters, raadsmannen, keurmeesters, dekens en zegelaars van het wollenam-

bacht, principaalste geërfden en verschillende andere inwoners als eisers van een “man-
dement poenael” contra de schepenen,

2. dezelfde eisers contra de stadhouder cum suis,2976 

aangetroffen.
2974  NA, RvSt 200, fo. 854r-v.
2975  RATb, DB Oisterwijk 8, fo. 13v. Deze (globale) inventarisatie is onderdeel van een nadien gesloten 
akkoord over de proceskosten.
2976  In de inventarisatie zelf worden de eisers bij dit proces en de twee volgende omschreven als “borge-
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3. dezelfde eisers (vordering: mandement van attentaten) contra de schepenen, 
4. dezelfde eisers, supplianten om visie van resoluties contra de schepenen.2977

Van een andere herkomst, maar wel in deze inventarisatie opgenomen is een procedure 
van de plaatselijke notaris Dirck van Wijck nomine uxoris2978, contra de “representanten 
van het corpus alhier”.2979 Voor wat betreft de proceskosten wordt in deze inventarisatie 
aan deze procedure dezelfde status als de eerste vier genoemde toegekend.2980 

Ten slotte is er, naast andere vorderingen van zijn kant, ook nog een procedure voor 
de Raad van Brabant van de secretaris tegen de regeerders met als inzet een door hem 
vermeende aantasting van zijn functie door de laatsten. 

Een deel van deze processen wordt gevoerd bij de Raad van Brabant, andere voor de 
schepenbank van ’s-Hertogenbosch.2981 Het gemeenschappelijk kenmerk van vijf van de 
zes processen (de borgemeesters cum suis resp. de secretaris als eisers; de schepenen, re-
genten dan wel stadhouder steeds als gedaagden) is beslist een indicatie voor de dan 
heersende politieke bestuurscultuur in Oisterwijk.2982

Verzoening
Uiteindelijk breekt het besef door dat men zo niet verder kan. De hoge proceskosten zul-
len daaraan  beslist hebben bijgedragen. Of dat inzicht zich collectief heeft ontwikkeld 
is onwaarschijnlijk. Als meest onder vuur liggende partij nemen de schepenen in ieder 
geval het initiatief tot overleg met de Haagse advocaat mr. Nicolaes van Zanden en met 
de kwartierschout van Oisterwijk over hoe de “vexatoire procedures door ongecommit-
teerdens” het beste tot een einde kunnen worden gebracht. Daartoe committeren zij 25 
april 1720 de stadhouder en een hunner. Ook krijgen zij de opdracht om deze kwestie 

meesteren etc., etc. ”. 
2977  Deze procedure betreft een klacht van de borgemeesters, raadsmannen, keurmeesters, dekens en ze-
gelaars van het wollenambacht tegen schepenen over gebrek aan openheid en openbaarheid van alleen door 
hen genomen besluiten. Na 4 december 1719 deze kwestie bij de Raad van Brabant aanhangig te hebben ge-
maakt, stelt deze na hoor en wederhoor 10 januari 1720 de borgemeesters cum suis in het gelijk: zij mogen 
inzage hebben in en een kopie nemen van alle besluiten die zij menen nodig te hebben. De regeerders wor-
den verplicht onder ede te verklaren niets achter te houden of verdonkeremaand te hebben. Ook worden 
schepenen tot de kosten van het geding veroordeeld. BHIC, RvBr 831/9654.
2978  Deze echtgenote is Geertrui van Breugel, weduwe van Abraham van Rotterdam, in leven onder meer 
notaris te Oisterwijk. Franken, Van den Oord, De Bakker, Oisterwijk, 160-161.
2979  Van Wijck werd 1 oktober 1715 als notaris geadmitteerd door de Raad van Brabant. Ten Cate, De no-
tariële archieven in Noord-Brabant, 217. 
2980  Zie voor de samenhang tussen deze procedures, waarbij ook de tegenstelling tussen protestant en ka-
tholiek een vooraanstaande rol speelt: Franken, Van den Oord, De Bakker, Oisterwijk, 161.
2981  RATb, DB Oisterwijk 7, diverse procuraties van schepenen in het kader van deze processen, onder 
meer fo. 157v (20 november 1719), 161r (2 maart 1720), 163r (20 april 1720)..
2982  Niet alle inhoudelijke aspecten van deze procedures zijn hier uitgewerkt, omdat dit voor de focus op 
de reglementsgenese niet relevant is.
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zo nodig onder de aandacht van de Staten Generaal of Raad van State te brengen.2983 Tot 
dat laatste komt het echter niet.

11 Januari 1721 heeft ten raadhuize een vergadering van alle representanten van het 
corpus van de vrijheid Oisterwijk, zoals zij dan formeel worden genoemd, plaats. Hoe 
deze vergadering is voorbereid is niet bekend. Voorgeschiedenis, aard en inhoud van 
de geagendeerde punten doen in ieder geval vermoeden, dat vooraf mediërend en an-
der voorbereidend overleg en beraad hebben plaatsgehad om ten eerste de kans op een 
bijeenkomst sowieso te doen slagen en ten tweede de te bespreken punten, deels ook in 
geschrift, voor te bereiden.  Na convocatie door de vorster zijn aanwezig: schepenen, 
borgemeesters, raadsmannen, kerk- en armmeesters, dekens en zegelaars van het wol-
lenambacht, alsmede een aantal van de notabelste gegoeden en geërfden, bij elkaar 39 
personen, als ook de secretaris. De agenda bevat twee punten: de noodzaak van een re-
glement en een akkoord over de proceskosten. In feite staan een krachtige streep onder 
het verleden en een nieuwe grondslag voor een gezamenlijke toekomst ter discussie. 

Eerst wordt een reeds geformuleerd concept-reglement ingebracht en van woord tot 
woord besproken. De vragen zijn: is het dienstig om dit uit een oogpunt van rust en 
vrede in de vrijheid voortaan te volgen en, indien ja, om daarop hogere goedkeuring te 
verzoeken.2984 Met slechts één stem tegen wordt het concept aangenomen, onder uit-
drukkelijke acceptatie van het daarin opgenomen boetebeding.2985 Plaatselijk notaris 
Dirck van Wijck wordt opgedragen om een Haags fiat te bewerkstellingen. 

Vervolgens de proceskosten. Voorgesteld wordt om al deze kosten “bij moderatie als 
taxatie” ten laste van het corpus, de gemeenschap dus, te brengen om te voorkomen dat 
verdere meningsverschillen daarover nog nieuwe heilloze kosten zouden genereren. De 
secretaris noteert dat de redenen daartoe mondeling ter vergadering worden ingebracht, 
maar dat deze te veel zijn om in het verslag vast te leggen. Met algemene stemmen wordt 
dienovereenkomstig besloten. Voorzichtigheidshalve wordt nog wel een voorbehoud ge-
maakt ten aanzien van plakkaten en resoluties die zich tegen dit besluit zouden verzet-
ten.2986 

2983  RATb, DB Oisterwijk 7, fo. 164r-165r.
2984  Zie over de herkomst van dit ontwerp 8.
2985  De tegenstem is van stadhouder J. Hartongh (in de gedrukte versie van het reglement wordt hij 
abusievelijk “Hartogh” genoemd). Wel is hij akkoord met de hierna afgesproken onkostenregeling. Zijn ar-
gumenten zijn ongetwijfeld: het reglement schaadt mijn bevoegdheden en is mij dus tot last, de onkosten-
regeling is mij echter voordelig.
2986  Verder wordt besloten dat ingezetenen een vordering op dit akkoord pas over een jaar mogen incas-
seren, tenzij die vordering al eerder definitief is vastgesteld. Men levert ook in: na afloop van dat jaar mogen 
alleen nog gedane “verschotten” en de helft van vacatie en salaris worden gedeclareerd. Tevens maakt men 
schoon schip: nà dat jaar mogen geen andere declaraties onder voorwendsel deze abusievelijk te zijn verge-
ten meer worden ingebracht. Als het daarbij om een nota van advocaat of procureur zou gaan, dan dient 
deze door diens opdrachtgever privé te worden betaald. Ten slotte zijn er nog enkele bepalingen ter verifica-
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Op dit akkoord is er slechts één echte dissonant, de secretaris. Deze tekent aan uit “be-
reijtwilligheijd in mijne qualiteijd” het akkoord te hebben geschreven, maar dat daar-
onder, alle bedoelingen van het initiatief ten spijt, niet zijn procedure voor de Raad van 
Brabant tegen de regenten noch zijn andere vorderingen zijn begrepen.2987 

Hogere goedkeuring
Het op naam van de gezamenlijke representanten van de vrijheid gesteld verzoek om 
goedkeuring zendt de Raad van State 27 januari om advies naar de waarnemend raad en 
rentmeester-generaal, Nicolaas de Gijselaar. Daarmede is het verzoek op zich ontvanke-
lijk verklaard. Dit is ter plaatse ongetwijfeld het signaal om al een begin van uitvoering 
van het reglement te maken. 29 Januari 1721 worden nadrukkelijk onder verwijzing naar 
het reglement elf van de twaalf raadsmannen (één van de gekozenen weigert zijn verkie-
zing aan te nemen) benoemd om samen met de schepenen voor het lopende jaar de “po-
litiecke regeringh te administreren”.2988

De Gijselaar oriënteert zich op de kwestie bij de verzoekers en spreekt ook met de 
kwartierschout. Nadat zij met enkele door hem voorgestelde wijzigingen hebben inge-
stemd, zendt hij 31 augustus zijn advies en het door hem  geannoteerde concept 31 augus-
tus naar Den Haag. De Raad legt vervolgens 1 september het gehele dossier om intern 
advies voor aan zijn secretaris Van Slingelandt. Diens advies luidt uiteindelijk kort en 
goed, dat het bijgestelde concept kan worden vastgesteld. De Raad neemt deze aanbeve-
ling 9 oktober 1721 onverkort over.2989 Ook beveelt hij registratie ter eigen griffie en be-
veelt de strikte naleving op straffe dat bij overtreding de overtreder privé voor de schade 
aansprakelijk zal worden gehouden.2990

Registratie en afronding  
Een lange, processuele aanloop en een korte, eensgezinde vaststellingsprocedure zijn de 
kenmerken van de genese van dit reglement. Het feit, dat de representanten uiteinde-
lijk tezamen tot het voorstel zijn gekomen is daarbij zonder meer belangrijk geweest. 
Ook het feit dat zij zich op bestaande reglementen hebben gebaseerd, in het bijzonder 
op Moergestel 1713 zal ongetwijfeld de snelheid van de procedure hebben geholpen.2991  

Na vaststelling door de Raad wordt het reglement ingeschreven in diens aktenboek.2992 

tie van reeds aan onkostenvergoeding genoten betalingen.
2987  RATb, DB Oisterwijk 8, fo. 13r-15r.
2988  RATb, DB Oisterwijk 8, fo. 15-15v.
2989  NA, RvSt 204, fo. 756v-757r.
2990  NA, RvSt 204, fo. 663r-v. 
2991  Zie over de inhoud van het reglement (ook in samenhang met andere) 8.7.12. De integrale tekst is 
opgenomen in 10.2.19.
2992  NA, RvSt 1552 (Aktenboek 1715-1721], nr. 147; BHIC, LTK, 49; SAdB, OSA 9195. Zie voor een korte 
duiding van de herkomst van het reglement: Franken, Van den Oord, De Bakker, Oisterwijk, 161.
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In Oisterwijk wordt het echter pas 1 februari 1722 gepubliceerd, ter Leen- en Tolkamer 
wordt een kopie van het reglement, zoals opgenomen bij de Raad van State in diens Ak-
tenboek, ingeschreven.2993

9.2.20 Oss, 1663 en 1700      

Korte krakteristiek
De stad en vrijheid Oss, ook wel ‘vlek’ genoemd, staat onder rechtstreeks gezag van de 
Staten Generaal.2994 Oss behoort tot het kwartier Maasland en is tevens de hoofdplaats 
ervan. In 1657 bedraagt het aantal geregistreerde huizen 385.2995 In 1700 herbergt Oss 
2094 inwoners.2996

Poging tot een reglement, 1663

Verzoek om reglement
Zorgvuldig voorbereid presenteren vertegenwoordigers van de inwoners van Oss een 
verzoek aan de Raad van State om ten voordele van de gemeente, naar het voorbeeld van 
andere dorpen, een goed reglement te doen invoeren. Die zorgvuldigheid kan worden 
afgeleid uit het feit, dat bij het rekest een aantal bijlagen is gevoegd. Daarentegen wor-
den blijkbaar in het rekest zelf geen specifieke, op de eigen situatie toegesneden argu-
menten aangevoerd.2997 De verzoekers spiegelen zich alleen aan voorbeelden van elders. 

5 Juni 1663 zendt de Raad het verzoek om advies aan de raad en rentmeester-generaal 
der domeinen.2998 En daar blijft het bij. Het advies van deze rentmeester blijft uit.2999 In 

2993  BHIC, LTK 49.
2994 Tegenwoordige Staat (1740) 12, 119 (hierin ook de aanduiding van Oss als vlek; zie over dit begrip 
2.2.3.4);  Vriens, ‘Lijst van plaatsen met institutionele gegevens’, 442. 
2995  ‘Accurate staat van de gantsche Meierije’, 508.
2996  Van Xanten en Van der Woude, ‘Het hoofdgeld en de bevolking van de Meierij van ’s-Hertogen-
bosch omstreeks 1700’, 69.
2997  In de samenvatting van het rekest (het rekest met bijlagen is niet aangetroffen) in de desbetreffende 
resolutie van de Raad van State wordt niet gerefereerd aan specifieke ‘lokale’ argumenten van de indieners. 
Wellicht hebben zij door de onrust ter plaatse met opzet voor een meer geobjectiveerde motivering gekozen, 
waarbij de bijlagen de specifieke argumentatie tot de lokale noodzaak ter plaatse  belichten.
2998  NA, RvSt 84 I, fo. 321v. Op dezelfde dag neemt de Raad ook een rekest van een aantal ingezetenen 
van Oss in behandeling, waarin deze klagen over nog onbetaalde wagendiensten, die zij op last van de prins 
van Oranje in 1646 gedurende 22 dagen bij gelegenheid van zijn tocht naar Venlo hebben moeten verrich-
ten. De Raad stelt verder onderzoek in. Dit rekest is te specifiek en gaat ook niet over een interne aangele-
genheid in Oss om als bron voor het verzoek om een reglement te kunnen gelden. NA, RvSt 84 I, fo. 322r.    
2999  Er is geen resolutie van de Raad van State, waarin de ontvangst en behandeling van dit advies wordt 
gememoreerd. Op zich is het opmerkelijk dat een verzocht advies door de rentmeester kennelijk niet wordt 
uitgebracht. Op het punt van door de Raad verzochte adviezen is deze functionaris doorgaans zeer gezags-
getrouw. In de onderhavige situatie kan een verklaring zijn, dat er op dat moment tussen rentmeester en 
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dit perspectief zou het verzoek als een eenmalige, spontane oprisping, als een proefbal-
lon vanuit de bevolking kunnen worden gezien. Erg aannemelijk is dit echter niet, al was 
het maar omdat in bijlagen aan de onderbouwing ervan het nodige werk is verzet. Het 
verzoek om een reglement moet dus in een groter geheel passen. Vragen om een gelijk-
soortig reglement als elders is immers vragen naar orde op zaken in de eigen situatie. Er 
moet in Oss dus meer aan de hand zijn geweest.

Positionering van het verzoek
Gemeten naar de betrokkenheid van de Haagse overheid in deze periode bij bestuur-
lijke aangelegenheden in Oss komt een tweetal opeenvolgende en samenhangen-
de langdurige en dus uiteindelijk ook aanzienlijk kostbare procedures het meest als 
context voor het verzoek om een reglement in aanmerking. Deze worden hierna op 
hoofdlijnen geschetst.

In de eerste, inhoudelijke procedure wordt een aanvankelijk als een geschil tussen inwo-
ners en regeerders gepresenteerde controverse uiteindelijk tot de ware essentie terugge-
bracht.3000 Die gaat vooral om de president-schepen Pieter Ackermann, die bij de meeste 
inwoners het vertrouwen heeft verspeeld. Aan het begin staat een opdracht van 31 de-
cember 1650 van de regeerders aan Ackerman en een medeschepen om over bestuurlijke 
geschillen en bij vonnis opgelegde boeten een akkoord te sluiten met de hoog- en laag-
schout van ’s-Hertogenbosch. Het verwijt dat hem nadien wordt gemaakt is - door de 
bank genomen - dat hij op titel van die opdracht namens de gemeente duizenden gul-
dens (er wordt een bedrag van f 13.000	genoemd) heeft geleend, waartoe zijn opdracht 
hem als zodanig niet heeft gemachtigd en dat hij daarvan op onvoldoende wijze reke-
ning en verantwoording heeft afgelegd.3001

Osse regering spanningen bestaan over elkaars bevoegdheden ten aanzien van de schouwvoering. Dit ge-
schil wordt 21 december 1663 door de Staten Generaal beslecht. BHIC, DB Oss 7;  Dit besluit zal later bij 
de wording van het reglement 1700 ook nog een rol spelen.
3000  Beide partijen hebben op verschillende momenten geprobeerd zich breder te presenteren door op 
naam van de regeerders te procederen. 
3001  Die opdracht van schepenen is gebaseerd op een lastgeving van de inwoners van 30 maart 1650. De 
bestuurlijke geschillen hebben betrekking op de verpachting van de tienden; wegens overtreding der regels 
daartoe neemt de hoogschout enkele regeerders en functionarissen (rotmeesters) gevangen en vervolgt hij 
schepenen, rotmeesters en zo’n 300 inwoners (als rotgezellen) strafrechtelijk bij de schepenbank van 
’s-Hertogenbosch. Het komt in verschillende processen tot een veroordeling, waarbij de gedaagden tot hoge 
geldboetes en de proceskosten worden veroordeeld. Ackerman heeft zijn desbetreffende rekening  welis-
waar 30 januari 1652 ten overstaan van stadhouder, schepenen, gezworenen en enkele ingezetenen laten af-
horen, maar de procedure daartoe wordt door andere ingezetenen betwist, omdat die afhoring tevoren niet 
publiekelijk bekend was gemaakt en de aanwezigen tot een slechts door Ackerman geselecteerd gezelschap 
behoren. 
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De inhoudelijke procedure wordt ingeleid door een rekest van  ingezetenen van Oss, dat 
op 22 januari 1656 door de Raad van State in behandeling wordt genomen. De kern van 
hun klacht is, dat de schepenen zich rechtstreeks met de dorpslasten bemoeien, waar dat 
vanouds een monopolie van de borgemeesters is. In het bijzonder wordt hen verweten 
dat zij vele duizenden guldens hebben geleend en daarover nimmer rekening en verant-
woording hebben afgelegd. De inwoners vragen de Raad daarom de schepenen te gelas-
ten dat op korte termijn alsnog ten overstaan van de ingezetenen èn de buitengeërfden 
na voorafgaande publieke bekendmaking te doen. Ook verlangen zij een kopie van de 
desbetreffende rekeningen met alle bijlagen. Ten slotte willen zij dat deze procedure ook 
in de toekomst zal gelden. 

Zonder nader extern of intern vooronderzoek gaat de Raad met dit voorstel mee. Hij 
ordonneert, dat alle, zowel reeds bestaande als toekomstige rekeningen binnen zes we-
ken na publicatie ten overstaan van de ingezetenen en geërfden en de rentmeesters der 
geestelijke goederen dienen te worden afgedaan. Aldus wil hij zowel de belangen van de 
ingezetenen als die van het Land verzekeren.3002 

Schepenen komen hiertegen direct in verzet. De Raad zet nu in op een procedure van 
woord en wederwoord. Als de schepenen ondanks rappel niet op de repliek van de in-
woners reageren, stelt de Raad 23 januari 1657 bij verstekvonnis de ingezetenen in het 
gelijk.3003 Binnen een week protesteren schepenen tegen deze sententie. Zij achten deze 
niet terecht, omdat het verzoek om te dupliceren hen nimmer heeft bereikt. De Raad 
wuift hun protest 29 januari 1657 zonder meer weg.3004

De schepenen tekenen daarop per kerende post beroep aan bij de Staten Generaal met 
het verzoek de sententie van de Raad op te schorten. De Staten stemmen hiermee in, 
waarna zich opnieuw tussen partijen een procedure van woord en wederwoord ontspint. 

3002  NA, RvSt 76 I, fo. 36v. 
3003  De schepenen ontkennen de beschuldigingen en vragen om de naam van de opponerende ingezete-
nen en om opdracht aan hen om hun beweringen te specificeren en de namen te noemen van hen die nog 
geen rekening zouden hebben gedaan. De Raad draagt hierop enkele zijner leden, die op korte termijn toch 
al naar ’s-Hertogenbosch gaan, op om zich hierover nader te oriënteren. Die commissie weet partijen niet 
tot overeenstemming te brengen, waarop de Raad beslist elk van beide partijen alsnog de kans te geven om 
binnen veertien dagen haar belang in te brengen. NA, RvSt  76I, fo. 94r (19 februari 1656), 121r (1 maart), 
199r (6 april); 76 II, fo. 27r (14 juli 1656). Het besluit van de Raad dat geldt als sententie in NA, RvSt 77, fo. 
50r-v. Meer specifiek luidt deze, dat alle rekeningen die nog niet of onvoldoende naar behoren zijn afgeslo-
ten alsnog dan wel opnieuw binnen twee maanden en na voorafgaande bekendmaking van tenminste tien 
dagen moeten worden afgehoord ten overstaan van alle belangstellende inwoners en buitengeërfden, in het 
bijzonder de rentmeesters der geestelijke goederen en regeerders van de heilige geest en andere gast- en gods-
huizen in ’s-Hertogenbosch. Ten behoeve van de belangstellenden dient op hun kosten ook een kopie van de 
rekeningen met bijlagen te worden verstrekt. Ten slotte stelt de Raad deze procedure ook voor de toekomst 
vast. Kopie van de tekst van de sententie in NA, SG 7484, alsmede HRHZ 1088A (willige condemnatie van 
31 mei 1659), en. BHIC, RvBr 788.1497.
3004  NA, RvSt 77, fo. 71v.
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Deze fase wordt uiteindelijk door het medio september indienen van een dupliek afge-
rond.3005 Als het dossier in mei 1658 bij de Staten nog steeds op afdoening wacht stellen 
beide partijen voor dat “voor een dictum van sententie” door te zenden aan de Raad van 
Brabant. De Staten gaan hierin in zoverre mee, dat zij het dossier met dat doel in han-
den stellen van de Hoge Raad van Holland en Zeeland.3006. De Raad legt de Staten eerst 
4 februari 1659 een plan van aanpak in de vorm van een ontwerp voor een interlocutoir 
vonnis voor, waarbij partijen ter comparitie worden opgeroepen. De Staten stemmen 
hiermee in en geven de Raad ook aanvullend de opdracht om in plaats van hen een von-
nis voor te stellen dat zelf uit te spreken.3007 De Raad gaat verder voortvarend te werk. 
Er worden voor een tweetal commissarissen enkele comparities gehouden, waarna par-
tijen 31 mei 1659 tot een vergelijk kunnen worden gebracht, dat nog dezelfde dag door 
de Raad bij wijze van willige condemnatie wordt vastgesteld.3008 Dit vergelijk bevat zowel 
een voorziening omtrent de rekeningen waarover alles ooit is begonnen als directieven 
voor de toekomst. Verder worden de kosten over en weer gecompenseerd.3009

Na dit vergelijk zet Ackerman in een direct aansluitende procedure in op vergoeding 

3005  De ingezetenen proberen dit hoger beroep nog te voorkomen door te beweren, dat tegen een ver-
stekvonnis geen appel kan worden aangetekend. De Staten negeren dit bezwaar. Het duurt tot in de herfst 
van 1657 voordat alle procesdocumenten tot een met een dupliek van de ingezetenen zijn ingediend. Naast 
de direct elkaar bestrijdende partijen meldt zich ook de classis uit ’s-Hertogenbosch ter ondersteuning van 
de regeerders. Deze probeert de bestuurlijke vete over de dorpsfinanciën in een controverse tussen gerefor-
meerde bestuurders en katholieke ingezetenen te trekken. Hiertegen nemen de gereformeerde rectoren van 
de Bossche gods- en geesthuizen, die onroerend goed belang in Oss hebben (en uit dien hoofde tot de kring 
van de buitengeërfden behoren) krachtig stelling. Zij verwijten de classis de kwestie in een verkeerd daglicht 
te stellen. Deze rectoren zullen zich nadien ook direct aan de kant van de ingezetenen voegen. NA, SG 3263, 
fo. 83v (5 februari 1757), 152v (6 maart), 182v (16 maart), 256r (16 april), 259r (17 april), 268v (20 april 1657), 
275r (23 april), 317r (12 mei), 333v (22 mei), 345v (26 mei), 347v (28 mei), 363v (4 juni), 379v (12 juni), 427r (5 
juli), 516v (8 augustus), 558r 24 augustus), 584v (6 september), 612v (18 september), 711v (27 oktober) , 5014 
(missie op datum van behandeling 16 april 1657), 7484 (rekest op datum van behandeling 17 respectievelijk 
20 april 1657), 7485 (rekest op datum van behandeling 12 juni 1657. 
3006  NA, SG 3264, fo. 250v-251r (4 mei 1658), 265r (11 mei 1658). De motieven van de Staten voor deze 
keuze worden niet medegedeeld. Ook de classis meldt zich andermaal, nu met het verzoek om de procedure 
spoedig af te ronden. 
3007  NA, SG 3275, fo. 69r-v (4 februari 1659). 
3008  NA, Hoge Raad Holland, Zeeland en Westfriesland, 1088A.
3009  Meer specifiek bevat het vergelijk op hoofdlijnen de navolgende onderdelen:
1. de 30 januari 1652 gesloten, maar gewraakte rekening wordt als behoorlijk afgedaan beschouwd, zij het 
dat een post van f 2300 alsnog zal worden verantwoord en een bedrag van f 349 niet alsnog dubbel in een 
andere rekening wordt geboekt,
2. schepenen dienen er zorg voor te dragen dat alle rekeningen vanaf 1648 die nog niet zijn afgesloten als-
nog worden afgehandeld,
3. de inwoners mogen op hun kosten visie en kopie nemen van de sloten van alle rekeningen sedert de re-
ductie van ’s-Hertogenbosch (1629); verder wordt een regeling ten aanzien van de beschikbaarstelling van 
de desbetreffende gegevens getroffen, 
4. de inwoners hebben acces en visie van de boeken en rekeningen van de borgemeesters sedert 1648; ook 
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van door hem en in zijn opdracht door derden gemaakte kosten. Daarbij stuit hij op zo-
danig heftige weerstand, dat hij de Raad van Brabant meent te moeten vragen hem hier-
in te bewillligen. 26 November 1659 geeft de Raad Acktermans  opponenten gelegenheid 
hun standpunt te verduidelijken. Dat geschiedt in een uitvoerige rescriptie, waarin met 
tal van argumenten verweer wordt geboden.3010 Dit proces vordert slechts langzaam. Een 
13 januari 1661 met behulp van arbiters gesloten plaatselijk vergelijk leidt ook niet tot re-
sultaat. Partijen blijven elkaar bestrijden en stellen nieuwe vorderingen in. 

Deze procedure wordt hier niet verder beschreven, omdat het vervolg ervan voor een 
contextbeschrijving van het hiervoor vermelde verzoek om een reglement niet meer 
relevant is. Hier volstaat te zeggen, dat de Raad van Brabant eerst 21 november 1667 
bij wijze van tussenvonnis een comparitie voor commissarissen tussen partijen ordon-
neert.3011 

Al met al kan worden gesteld worden, dat het verzoek om een reglement uit 1663 past 
in de onrust over de plaatselijke financiën en de zorg om hoge proceskosten. Het blijft 
daarentegen onduidelijk waarom dit initiatief door de Haagse overheid niet echt is op-
gepakt, waar gelijksoortige verzoeken van elders wel door haar met een reglement zijn 
afgesloten. Ook de initiatiefnemers doen er echter verder het zwijgen toe. Wellicht moet 
de verklaring daarvoor worden gezocht in de omstandigheid, dat de regeling van 1657 
door de schepenen en andere betrokkenen daadwerkelijk wordt uitgevoerd in het besef 
dat wat al in het net zit beter is dan een nog onbekende vangst. 

Reglement 1700          

Borgemeesters 1698-1
Voor de borgemeesters van 1698 is hun dienstjaar geen sinecure. Als voor hen de em-
mer overloopt, snellen zij met hun klachten - in feite is het een vlucht vooruit - naar de 
Raad van State.

hier wordt een vergelijkbare regeling als bij 3 getroffen,
5. de schepenen mogen voortaan geen “vrijheijtspenningen” (belastingen of andere inkomsten) meer in ont-
vangst nemen, maar moeten dat overlaten aan de borgemeesters, zoals nader aangegeven in de sententie van 
de Raad van State van 23 januari 1657.
3010  Verder wordt op initiatief van Ackerman gebakkeleid over de status van diens oppositie: gaat het om 
schepenen en andere regeerders, bijgestaan door een groot aantal der ingezetenen of is het slechts een opzet 
van een tweetal inwoners? Ackerman beweert het laatste. Het betrokken tweetal wijst op een hen gegeven 
procuratie van een groot aantal gewezen en zittende schepenen en andere regeerders, alsmede een aanzien-
lijk aantal ingezetenen. Het resultaat hiervan is, dat de procedure van de kant van de verweerders op naam 
van de twee lasthebbers en niet meer op die van de plaatselijke regering wordt voortgezet.  
3011  BHIC, RvBr 291 (rekest van regeerders met appointement van de Raad van 9 juni 1666), 788.1497, 
788.1551, 829, vonnisnr. 7960.
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In opdracht van schepenen, zo betogen zij bij de Raad, hebben zij al f 12.400 aan beta-
lingen verricht.3012 Hoewel zij moeten erkennen, dat dit bedrag vrijwel overeenkomt met 
de omslagen die schepenen hebben vastgesteld om door hen van de inwoners in te vor-
deren, wil dat incasso niet slagen. Heel wat ingezetenen tekenen bezwaar aan. Zij willen 
eerst weten waar de aanzienlijke opbrengst van eerdere omslagen in 1697 en 1698 is ge-
bleven. Ook willen zij inzicht in de betalingsopdrachten, omdat zij vermoeden dat sche-
penen in strijd met plakkaten van de hoge overheid, in het bijzonder dat van 31 oktober 
1695 hebben gehandeld.3013 Zo ja, dan achten zij zich niet tot betaling verplicht. Verder 
dreigen zij de borgemeesters met een klachtprocedure bij de Raad van State als deze des-
ondanks tot gerechtelijke inning overgaan.

Ook hebben zij, zo vervolgen hun klachten, al het mogelijke gedaan om de dorpsre-
keningen van hun jaar en dat van 1697 afgehandeld te krijgen, maar dit is niet gelukt.3014 
Inmiddels hebben zij wel een schuld opgebouwd, omdat zij door de schepenen met drei-
ging van boete en gijzeling tot betaling zijn gedwongen. Al met al hebben zij tegen de  
f 5000 meer moeten uitgeven dan zij van ingezetenen en geërfden hebben kunnen in-
nen. Dit bedrag is door hen noodgedwongen op interest geleend. 

Kortom, de borgemeesters raken bekneld tussen schepenen en inwoners met alle ge-
volgen van dien voor hen persoonlijk. Om de impasse te doorbreken vragen zij de Raad 
fiat om gerechtelijk tot incasso te mogen overgaan.

Alvorens de Raad zich hierover uitspreekt, onderzoekt diens secretaris deze klacht. 
Hij hoort de borgemeesters en de Osse stadhouder Broekhuijsen. Ook onderzoekt hij 
de door de eersten meegebrachte bescheiden. Die bestaan, zo stelt hij vast, hoofdzake-
lijk uit betalingsopdrachten, maar de stukken waarop zij betrekking hebben ontbreken. 
Naar de borgemeesters zeggen, hebben zij deze  nimmer van de schepenen ontvangen. 

Hierop beslist de Raad 2 september 1699 dat de verzoekers de originele zetcedulen 
aan de raad en rentmeester-generaal der domeinen ter nader onderzoek moeten over-
leveren. Deze krijgt vooral opdracht te bezien of schepenen, zoals hen wordt verweten, 
inderdaad in strijd met het plakkaat van  1695 reële omslagen hebben opgelegd en heb-
ben laten invorderen. Verder gelast de Raad de borgemeesters bij hem hun  rekening 
(met alle bijbehorende documenten) in te leveren, terwijl stadhouder en schepenen 
de bij hun betalingsopdrachten behorende specificaties en andere bescheiden moe-
ten indienen, dit op straffe van privé op betaling te worden aangesproken. Ten slotte 
bevriest de Raad hangende het onderzoek alle procedures, in het bijzonder elke aan-

3012  Bij hun rekest voegen zij geen bewijsstukken, maar melden daarin slechts dat zij deze wel bij zich 
hebben en dus kunnen overleggen. Die bewijstukken worden inderdaad, zoals zal blijken, nadien door en 
vanwege de Raad geschouwd. 
3013  Zie over dit plakkaat 3.3.5.
3014  Voorts wijzen zij erop, dat daardoor de achterstand alleen maar is verergerd en dat de in februari 1699 
nieuw benoemde borgemeesters dus ook al direct met deze achterstand te kampen hebben. 
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spraak en aanmaning van schepenen op betaling jegens de borgemeesters.3015

Stadhouder en schepenen reageren, nadat hen dit bevel van de Raad 7 september is 
betekend, vrijwel per ommegaande. Helaas kunnen zij de bescheiden waarop hun beta-
lingsopdrachten zijn gebaseerd niet aanleveren, omdat zij niet weten om welke ordon-
nanties het gaat. In Oss wordt van oudsher geen register van uitgegeven ordonnanties 
gehouden. Wel hebben zij “minnelijck ende oock gerichtelijck” getracht om van de bor-
gemeesters een overzicht van alle betrokken ordonnanties te krijgen. Deze hebben die 
verzoeken tot op heden genegeerd. De Raad wordt daarom gevraagd hen alsnog te beve-
len die stukken met de bijbehorende bijlagen in te leveren.3016 De Raad gaat 12 septem-
ber hierin gedeeltelijk mee: de borgemeesters wordt opgedragen binnen acht dagen de 
verzochte lijst te leveren; daarentegen wordt het voorstel omtrent de bewijsstukken afge-
wezen: deze dienen stadhouder en schepenen zelf in te brengen.3017

Borgemeesters 1699 
De inmiddels (voor 1699) zittende borgemeesters zien de bui al hangen. Zolang de voor-
afgaande rekeningen niet zijn afgedaan, zullen er voorzienbaar ook voor hen de nodige 
problemen omtrent de sluiting van hun rekening  ontstaan. Ook zij nemen een vlucht 
vooruit. In algemene zin brengen zij de Raad van State de “abusen ende desordres” in 
de dorpsadministratie onder de aandacht en stellen zonder omhaal voor daarin met een 
reglement te voorzien. Een ontwerp daartoe hebben zij (nog) niet, maar als de Raad dit 
wenst kunnen zij wel een ‘korte schets’ daarvoor aanleveren. De Raad is dit idee direct 
genegen: hij besluit 15 september 1699 de rentmeester-generaal dit, mede aan de hand 
van die schets, verder te laten uitwerken.3018 

Waar de borgemeesters hun voorstel voor een reglement op baseren wordt niet ver-
meld. Het zal ongetwijfeld ‘iets’ in de bestuurlijke wandelgangen zijn geweest, met mo-
gelijk een lijn naar de rentmeester-generaal op wiens tafel in deze periode ter afronding 
een reglement voor de vrijheid Hilvarenbeek ligt. Hoe dan ook, er ontwikkelt zich rond 
de dorpsrekeningen van Oss een tweede traject, dat zich overigens snel - dan op initiatief 
van de Raad zelf - bij het andere zal voegen.

3015  NA, RvSt 133, fo. 1268r-1271r.
3016  BHIC, SB Oss, 71 (rekest schepenen met appointement van de Raad van State d.d. 12 september 
1699; daarbij gevoegd de gerechtelijke aanzegging van 11 september 1699 van stadhouder en de regeerders 
aan de borgemeesters om hen dat overzicht te overhandigen, alsmede een verklaring van de secretaris over 
het ontbreken van een “aenteeckeningh ofte register” van door schepenen aan borgemeesters verstrekte be-
talingsopdrachten).
3017  NA, RvSt 133, fo. 1308r-1309r. Het besluit van de Raad wordt de borgemeesters eerst 23 september 
betekend, BHIC, SB Oss 71. 
3018  NA, RvSt 133, fo. 1316r-v.
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Borgemeesters 1698-2
Ook de oude borgemeesters blijken echter de door de Raad verlangde stukken niet aan 
te kunnen reiken. Hun nog ongesloten rekening berust bij de secretaris. De regenten 
hebben echter op hun beurt geweigerd hen deze af te geven. Het do ut des-beginsel wordt 
in Oss dus in negatieve zin gepraktiseerd. Ook nu wordt de Raad weer verzocht om de 
zaak te forceren. In lijn met dit verzoek beveelt hij 16 september schepenen en secretaris 
rekening met bijlagen terstond aan de borgemeesters te retourneren en uiterlijk binnen 
acht dagen, nadat zij van hen de lijst van ordonnanties hebben ontvangen, de daarbij 
behorende stukken bij de Raad in te leveren.3019 

Allengs begint het onderzoekdossier zich te vullen. Met een missive van 25 september 
voegt de rentmeester-generaal  zijn bevindingen eraan toe. Deze zijn gebaseerd op de 
originele zetcedulen, die de borgemeesters over 1698 hem hebben overhandigd. Daar-
naast heeft hij de beschikking gekregen over de dorpsrekening 1697, terwijl hij ook nog 
in Oss zelf is geweest om zich nader op de kwestie te oriënteren. Zijn conclusie is, dat 
in 1697 door schepenen inderdaad omslagen van f 12.000 tot f 13.000 in strijd met het 
plakkaat van 1695 zijn uitgeschreven. Intussen heeft hij die schepenen volgens dat plak-
kaat beboet. Hij merkt daarbij evenwel op, dat volgens dat plakkaat ook de gehele som 
van de ten onrechte gedane omslagen op hen verhaald zou moeten worden, een nogal 
aanzienlijke som geld. Hij wacht daarom op het oordeel van de Raad hierover. Verder 
meldt hij, dat hij de schepenen tevens om de rekening van 1696 heeft gevraagd, maar 
dat zij deze niet te voorschijn kunnen brengen. Zij hebben volstaan te verklaren, dat dit 
door hen niet moedwillig of te kwader trouw is geschied. De Raad vraagt 26 september 
1699 over al deze bevindingen advies aan zijn secretaris Van Slingelandt.3020 

De vraag van de rentmeester-generaal over de strekking van de op te leggen boete legt 
de Raad die dag ook om advies in handen van een zijner leden en diens secretaris. In hun 
advies pleiten deze de boete composibel te verklaren, waarop de Raad 15 oktober zowel 
de rentmeester als de stadhouder en schepenen sommeert om hiertoe door de genoemde 
raadsadviseurs te worden gehoord.3021 

Begin november zenden stadhouder en schepenen de verzochte specificaties en ande-
re bescheiden aan de Raad. De stadhouder voegt ook nog een viertal akten bij, waaruit 
blijkt dat de officier nooit aanwezig is op het moment waarop de schepenen de omsla-
gen vaststellen.  De Raad voegt dit alles 5 november toe aan het dossier, dat al bij zijn 
secretaris om advies ligt.3022

3019  BHIC, SB Oss 71 (rekest borgemeesters met ’s Raads appointement d.d. 16 september 1699); NA, 
RvSt 133, fo. 1319v-1320r. ‘Composibel verklaren’ wil zeggen dat de gedaagde kan schikken door een geld-
boete te betalen.
3020  NA, RvSt 133, fo. 1348r-1349r.      
3021  NA, RvSt 133, fo. 1436v-1437r. 
3022  NA, RvSt 133, fo. 1538v-1539r. 
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Aldus ontwikkelt zich derhalve een tweetal procedures, één meer technisch onderzoek 
van ’s Raads secretaris naar de rekeningen en één naar de boetewaardigheid van stadhou-
der en schepenen. 

Waar de stadhouder eerst nog probeert zich buiten elke schuld te manoeuvreren, is het 
verhoor voor hem ontluisterend. Hij moet bekennen, dat hij gedurende vier jaar heeft 
geweigerd in Oss het plakkaat van 31 oktober 1695 te publiceren.3023 Omdat dit de sche-
penen niet is aan te rekenen, besluit de Raad 13 januari 1700 in deze bijzondere situatie 
hen over die vier jaar slechts een boete van f 50 op te leggen, maar wel voor de toekomst 
te vermanen zich stipt aan dat plakkaat te houden. Daarentegen meent de Raad, dat de 
stadhouder de “seveerste correctie” verdient. Over de mate waarin laat hij zich adviseren 
door een tweetal landsadvocaten.3024 Die zenden 10 februari hun advies in, maar behan-
deling ervan stelt de Raad uit tot hij in vollediger samenstelling bijeen is.3025 Het duurt 
tot 30 april aleer de Raad tot een besluit komt. Hij veroordeelt de stadhouder tot een 
boete van 100 zilveren ducatons, te betalen aan de rentmeester-generaal der domeinen 
(die desnoods die boete paraat mag executeren).3026 De Raad laat daarbij duidelijk uit-
komen, dat dit een milde boete is. Voorts wordt de stadhouder gemaand voortaan zich 
precies aan de voorschriften te houden.3027  

Van Slingelandt levert bij zijn onderzoek naar de rekeningen minutieus en gedetailleerd 
werk met als resultaat een nogal vernietigend rapport, dat 16 januari 1700 bij de Raad in 
behandeling komt. Zijn onderzoek heeft hij vooral op de rekening 1698, de daarbij be-
horende betaalopdrachten en -bewijzen, alsmede de bij de opdrachten behorende spe-
cificaties en verdere stukken gericht, dus een wat smaller tijdsperspectief dan dat van de 
rentmeester-generaal. 

Naast posten die hij als afdoende met stukken onderbouwd beoordeelt, zijn er ook 
verschillende betaalopdrachten, die geen reden van de betaling vermelden of slechts in 
zo’n algemene termen zijn gesteld dat onduidelijk is waarop zij betrekking hebben. Ook 
zijn er opdrachten die wel verwijzen naar onderliggende documenten, maar deze  zijn 
niet bijgevoegd. Op deze punten is er dus overtreding van het plakkaat van 1695. Verder 

3023  De stadhouder in Oss is naar eigen zeggen tevens vorster, zodat hij in feite zichzelf verbood om dit 
plakkaat te publiceren.
3024  NA, RvSt 389, fo. 57v-58v. In dit besluit wordt nog gerefereerd aan een daags tevoren door de stad-
houder in zijn zaak ingediend rekest en een reactie van de schepenen daarop. De strekking van beide stuk-
ken wordt niet vermeld.
3025  NA, RvSt 389, fo. 209-210r. In deze vergadering van de Raad zijn naast de voorzitter slechts twee le-
den present. Zie over de aanwezigheid tijdens vergaderingen van de leden van de Raad van State: Van Deur-
sen, ‘Vergaderen en beslissen’, 66.
3026  De zilveren ducaton of dukaat heeft de waarde van een rijksdaalder. Van Gelder, De Nederlandse 
munten, 259-260.
3027  NA, RvSt 390, fo. 632v-633r. 
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uit hij zich kritisch over de hoge declaraties betreffende verteringen, vacaties en reiskos-
ten, alsmede vergoedingen aan derden. Daarnaast stelt hij concrete vragen over aan au-
toriteiten verrichte betalingen.3028 

De Raad oordeelt op zich mild: stadhouder en schepenen krijgen een tweede kans. Zij 
worden gemaand om binnen een maand duidelijkheid te verschaffen over alle nog ont-
brekende gegevens en documenten, zulks op straffe van persoonlijk voor de desbetref-
fende bedragen te worden aangeslagen. De borgemeesters worden gemachtigd om de 
restanten van de omslagen in te vorderen; ook krijgen de auditeurs van de dorpsrekening 
toestemming om de voorgaande rekeningen af te horen.

Ten slotte laat de Raad ook zien de hoogte van de plaatselijke bestuurskosten te wil-
len beteugelen.3029 Hij herneemt, overigens zonder daaraan te refereren, zijn besluit van 
15 september 1699 tot het formeren van een reglement op het beheer en de administra-
tie van de plaatselijke financiën. De rentmeester-generaal krijgt opdracht om daartoe 
van de regenten eventueel bestaande octrooien, privileges en reglementen over bestuur 
en financiën op te vragen, een concept te formuleren en daarover officier en regenten te 
consulteren en dat concept tezamen met de opmerkingen van de regenten aan de Raad 
te zenden. Voor de tussentijd verbiedt hij het doen en in rekening brengen van bestuurs-
kosten (op straffe van die zelf te moeten betalen).3030 Wel voorziet hij in de mogelijkheid, 
declaraties ter beoordeling in handen te stellen van zijn gecommitteerden, die regelma-
tig naar 

’s-Hertogenbosch komen, waarna zij deze, mits door hen in orde bevonden, voor een 
finaal fiat aan de Raad zullen voorleggen.3031 De Raad neemt dezelfde dag, 16 januari 
1700, trouwens nog een ander met onderhavige episode samenhangend besluit, nu op 
initiatief van de schepenen vanuit een meer persoonlijke invalshoek.

3028  De details van zijn bevindingen worden hier niet verder uitgewerkt. Wel kan nog worden vermeldt, 
dat Van Slingelandt kritische vragen stelt over het feit dat vaak gewag wordt gemaakt van kosten die ten 
huize van de stadhouder zijn gemaakt, maar waarvan de rekening deels op diens naam en deels op die van 
zijn echtgenote is uitgeschreven. Verder heeft hij vragen over betalingen aan de stadhouder van de hoog-
schout van 
’s-Hertogenbosch (de desbetreffende kwitantie is niet door hem, maar door anderen ondertekend), de kwar-
tierschout van Maasland en de ontvanger van de verpondingen over Maasland. Ook acht hij de in rekening 
gebrachte verteringskosten bij de betaling van renten opvallend (daarover meent hij dat die betaling goed-
koper en efficiënter kan worden georganiseerd). Alle betrokkenen krijgen opdracht om binnen een maand 
aard en omvang van bedoelde betalingen te verduidelijken. 
3029  De Raad specificeert dit als: verteringen, vacaties en andere kosten.
3030  Nu nader gespecificeerd als: vacaties, reiskosten, verteringen, (overige) vergoedingen en schrijflonen, 
alsmede recognities aan derden. 
3031  NA, RvSt 389, fo. 85v-9-r; kopie in BHIC, SB Oss 67 fo. 7-11. Dit besluit scherpt al vrijwel direct de 
alertheid en assertiviteit bij de borgemeesters. 11 Maart 1700 gelast de Raad de hoogschout van 
’s-Hertogenbosch een weigering van de borgemeesters over 1699 om een betalingsopdracht wegens een naar 
hun oordeel ondeugdelijke specificatie te voldoen te onderzoeken en af te doen. NA, RvSt 389, fo. 470v-471.  
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Schepenen zien door het conflict met de borgemeesters de Osse bestuursmachine tot 
stilstand komen. Door de weigering van de borgemeesters omslagen te innen en hun be-
talingsopdrachten te voldoen dreigt hen in persoon executie voor onbetaalde verplich-
tingen.3032 Gevraagde tussenkomst van de Raad om een doorbraak te forceren, lukt ten 
dele. De borgemeesters worden wel verplicht om de betalingsopdrachten van schepenen 
te betalen, mits deze, geheel in lijn van het eerdere besluit van die dag, geen betrekking 
hebben op bestuurskosten. maar alleen bestemd zijn voor “andere wettelijke saaken”; 
bovendien stelt hij een betalingsplafond: betaling van kosten mag de reguliere opbrengst 
van omslagen niet te boven gaan.3033 

Allengs komen de meeste opgevraagde reacties bij de Raad binnen.3034 Ook is er een be-
richt van de stadhouder en schepenen van Oss, dat zij de verzochte toelichting op de on-
voldoende onderbouwde betaalopdrachten niet kunnen geven, omdat zij nog steeds niet 
over de rekening 1698 met bijbehorende opdrachten beschikken. Om deze reden vragen 
zij de Raad tevens daarvan een kopie uit ’s Raads griffie te mogen ontvangen. 

3 Maart brengt ’s Raads secretaris over de rekening en de reacties daarop zijn advies 
uit.3035 Hij is deels hard, deels nogal mild in zijn oordeel. De Raad neemt dit advies 

3032  Daarbij brengen zij een, mede op advies van de Raad van State genomen, besluit van de Staten Gene-
raal van 6 mei 1699 in het geding, waarbij hen is toegestaan om voor tien jaar jaarlijks reëel twee derde van 
een volledige verponding (het gaat om een bedrag van f 3576-10-8) te mogen omslaan ter “verval der lasten 
van het corpus van Osch met de onderhorige gehuchten”, waarbij het overige van de desbetreffende kosten 
personeel zullen moeten worden omgeslagen. Kopie van deze resolutie in BHIC, SB Oss 22. Dat er nadien 
aan achterstallige inning van deze extra verponding wordt gewerkt, blijkt uit het (door de Raad van State 17 
maart 1700 toegestane) collectieve verzoek van de oud-borgemeesters over 1696, 1697 en 1698 om een “exe-
cutoriael generael”. NA, RvSt 389, fo. 394v, 17 maart 1700.
Over het verbod tot betaling van bestuurskosten ontwikkelt zich overigens spoedig jurisprudentie. Als de 
borgemeesters over 1699 bij de Raad hun beklag doen, dat hen ten onrechte door officier en schepenen is 
opgedragen om iemand diens collectloon over de inning van verschillende lasten uit de opbrengst van de 
personele omslag te voldoen, legt de Raad deze klacht terzijde. Wel meent hij dat ook deze opdracht beter 
gespecificeerd had behoren te worden (waarbij hij refereert aan de resolutie van 6 september 1657 op het 
punt van het innen van 5% collectloon boven het uitgeschreven bedrag van de verponding). NA, RvSt 389, 
fo. 243r-v.  De Raad corrigeert dus wel, maar vat deze vordering niet onder het verbod tot betaling van be-
stuurskosten. Voor effectieve uitbetaling moet de collecteur overigens nog wel bij de Raad rappelleren, die 
daarop zijn betalingsbevel bevestigt, NA, RvSt 389, fo. 333r-v, d.d. 5 maart 1700.    
3033  NA, RvSt fo. 389, fo. 90r-91r, alsmede BHIC, SB Oss 22 (originele rekest met appointement van de Raad).
3034  De ontvangst van deze reactie d.d. 15 februari 1698 van de stadhouder van de kwartierschout van 
’s-Hertogenbosch wordt expliciet in een resolutie van de Raad van 16 februari bevestigd. Daarin laat de stad-
houder weten hoogst verwonderd te zijn over het feit dat stadhouder en schepenen van Oss op zijn naam 
een betalingsopdracht hebben gegeven van f 250 voor verschillende buitengewone diensten, een bedrag dat 
ook door hem ontvangen zou zijn. Hij heeft er eenvoudigweg geen weet van en kan daarom deze post ook 
niet ophelderen. Dat moet zijns inziens maar gebeuren door degenen die de post hebben opgevoerd. NA, 
RvSt 389, fo. 238r-v.  
3035  Afkomstig van onderscheidenlijk de stadhouder van de hoogschout van ’s-Hertogenbosch, de kwar-
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over.3036 Een tweetal betalingen van tezamen f 650 wordt geschrapt, terwijl dit bedrag 
door de opdrachtgevers privé aan de gemeente dient te worden gerestitueerd. Verder 
wordt een als bovenmatig beoordeelde recognitiebetaling aan de kwartierschout toch ge-
accepteerd en genoegen genomen met de verklaring van de stadhouder in Oss over diens 
rekeningen van op zich excessief genoemde verteringen. 3037  Ook het verzoek van stad-
houder en schepenen om een kopie van de rekening mag rekenen op clementie. Hoewel 
de reactietermijn al lang is verstreken (om welke reden dit verzoek zou moeten worden 
geweigerd), krijgen zij nog een maand tijd om de verlangede documenten in te leveren. 
Daarom wordt hen vergund om bij de griffie van de Raad op eigen kosten een kopie van 
de rekening over 1698 of naar keuze van posten daaruit te laten maken en worden de 
borgemeesters, eveneens op kosten van de verzoekers, gelast kopieën te laten maken van 
de betaalopdrachten met bijlagen. waarover zij beschikken. Overigens gaat die nieuwe 
termijn van een maand pas in, nadat zij alle documenten in hun bezit zullen hebben. 

Uiteindelijk lukt het stadhouder en schepenen 5 april de verlangde documenten bij de 
Raad in te leveren, althans het merendeel ervan. Bij voorbaat proberen zij diens tegen-
spraak te voorkomen. Indien de Raad van mening zou zijn, dat met bepaalde stukken 
geen genoegen zou kunnen worden genomen dan wel dat er nog ontbreken, vragen zij 
hieraan “goedertierenlijck” voorbij te gaan. Een week later, 13 april, overhandigen zij 
niettemin ook nog enkele documenten.3038 Uiteindelijk zal de Raad dit alles zonder na-
dere bedenking accepteren.

tierschout van Maasland, alsmede diens stadhouder te Oss voor de punten die hen als zodanig alleen betref-
fen. Daarentegen blijft een reactie van de ontvanger van de verpondingen in Maasland achterwege.  
3036  NA, RvSt 389, fo. 312v-315r; kopie in BHIC, SB Oss 67, fo. 50-53.
3037  Meer specifiek gaat het om betalingen aan de stadhouder van de hoogschout van ’s-Hertogenbosch 
ad f 250 en aan de kwartierschout van Maasland ad f 400 (dit bedrag is ten onrechte uit de gemeentekas be-
taald). Beide behoeven overigens deze bedragen niet terug te betalen. Degenen, die tot betaling opdracht 
hebben gegeven, worden verplicht deze aan de gemeente te restitueren. De acceptatie van een recognitie aan 
de kwartierschout van f 250 is slechts eenmalig (de legitimiteit van de betaling van deze provisie wordt niet-
temin, zij het voorlopig, in afwachting van nadere besluitvorming, 5 april 1700 nogmaals bevestigd, NA, 
RvSt 389 fo. 482r-v). Naar de reden van het onderscheid in de tenaamstelling van nota’s voor verteringen 
(deels op naam van de stadhouder in Oss, deels van zijn echtgenote) wordt afgezien van verder onderzoek; 
de op die nota’s verrichte betalingen blijven dus in stand. De ontvanger van de verpondingen in Maasland, 
die niet heeft gereageerd, wordt verplicht een genoten bedrag ad f 45 aan de gemeente te restitueren. Hier-
mee geconfronteerd, toont hij in een uitvoerig betoog alsnog aan, dat dit bedrag voortvloeit uit activiteit 
(het laten uitgraven en verdiepen van de wateringen en tochtsloten en het opmaken van kaden en dammen 
in Maasland), waartoe hij 7 augustus 1684 van de Staten Generaal opdracht had gekregen. De Raad van 
State neemt met deze toelichting alsnog genoegen en neemt 11 maart 1700 zijn besluit tot terugbetaling te-
rug. NA, RvSt 389, fo. 369r-370r.  
3038  Hierover is geen (zelfstandige) resolutie aangetroffen; feit en datum van overdracht van deze niet na-
der gespecificeerde stukken zijn ontleend aan een resolutie van de Raad van 30 april 1700 (waarover hierna 
meer). 
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Dan mengt zich ook een particulier in de discussie, de invloedrijke Gijsbert Boon-
aerts, die zichzelf hier, met voorbijgaan van zijn openbare functies, uitsluitend als groot-
grondbezitter presenteert.3039 Ook hij brengt voor de beoordeling van de dorpsrekening 
stukken in met de nadrukkelijke bedoeling alsnog uitgaven geschrapt te krijgen. De 
Raad laat zijn secretaris al deze stukken onderzoeken.3040  

Van Slingelandt gaat weer gedegen en genuanceerd te werk. Hij traceert een vijftien-
tal posten tot een totaalbedrag van ruim f 1600, die alsnog wegens geen of onvoldoende 
onderbouwing dan wel als ten onrechte uit de gemeentekas betaald moeten worden ge-
schrapt. De desbetreffende bedragen dienen door betrokkenen te worden terugbetaald 
dan wel door de opdrachtgevers tot de betaling aan de gemeente te worden gerestitu-
eerd. Op één post van ruim f 612 krijgen stadhouder en schepenen nog éénmaal de kans 
deze beter te onderbouwen. Voor het overige stelt hij ten aanzien van alle andere “onbe-
hoorlijcke” posten betreffende verspilling van gemeentegelden (het aantal posten wordt 
niet vermeld, maar zal gezien de formulering niet gering zijn geweest) een generaal par-
don voor met de duidelijke vermaning, dit eens en nooit meer. De Raad neemt zijn aan-
bevelingen 30 april 1700 onverkort over.3041  

Ter afronding
Met dit besluit is de kwestie over de rekeningen 1698 voor en door de Raad in beginsel 
afgedaan. Diens interventie zuivert al met al die rekening op heel wat onderdelen. Het 
initiële gelijk van de klagende inwoners wordt substantieel bevestigd. 

Er is echter meer voor nodig om de regeerders weer volledig in het correcte spoor te 
brengen. Zo worden vrijwel gelijktijdig met de uitloop van de vorige episode de borge-
meesters over 1699 (dezelfden dus die al eerder bij de Raad een reglement hebben voor-
gesteld) van regeringswege nà hun benoemingstermijn en reeds opgevolgd door andere 
borgemeesters alsnog gelast om twee volle personele omslagen op te halen; de aanleiding 
daartoe is volstrekt niet gespecificeerd, terwijl zij er zeker van zijn dat er betreffende hun 
rekening geen betaaltekort is. Na wederhoor en verder onderzoek beveelt de Raad 25 mei 

3039  Hij noemt zichzelf “groot geerfdde”. Zonder ten aanzien van zijn publieke leven volledig te zijn: hij 
was onder andere erfsecretaris van Maasland, 1674-1708,  (Korvezee, Archief van de erfsecretarie van Maas-
land, Inleiding, 70), rentmeester van het kwartier van Maasland (aldus genoemd in 1678, BHIC, RvBr 
668, d.d. 16 november 1678, vgl. ook BHIC, Kwartiervergadering Maasland, 1592-1823, 28-40, jaren 1685/6-
1706/7, rekeningen van de rentmeester Gijsbert Boonaerts), president-schepen van Oss (onder meer 1673, 
1675,1683-1688, Cunen, Geschiedenis van Oss, 209; BHIC, RvBr. 665, ongef., d.d. 13 maart 1675).
3040  NA, RvSt 389, fo. 481v-482r. De aanvullende stukken van stadhouders en schepenen alsmede die van 
Gijsbert Boonaerts zijn hem zonder voorafgaande afzonderlijke resolutie ter hand gesteld. 
3041  NA, RvSt 390, fo. 629v-632r; kopie van deze resolutie in BHIC, SB Oss 67, fo. 28-31. De Raad en 
rentmeester-generaal der Domeinen krijgt de taak op de uitvoering van deze resolutie toe te zien, in het bij-
zonder op het feit, dat aan de gemeente terug te betalen bedragen niet langs andere weg alsnog ten laste van 
de gemeente worden gebracht. Het vervolg van deze procedure is hier niet verder beschreven. 
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1700 de regeerders niet alleen daarvan verder af te zien, maar ook - en daarmede sluit de 
cirkel zich - de borgemeesters gelegenheid tot het doen van hun rekening te geven, en 
daaraan voorafgaande eerst de bij zijn eerdere besluiten van 3 maart en 30 april opgeleg-
de terugbetalingen aan de gemeente te doen.3042 

De strepen van de kwartierschout 
16 Januari 1700 heeft de rentmeester-generaal, zoals hierboven gezegd, van de Raad van 
State onder randvoorwaarden opdracht gekregen tot het formeren van een reglement. 

Ook schout en schepenen voelen zich door dat besluit op hun verantwoordelijkheid 
aangesproken, stellen zich zelfs op het standpunt, dat het zich rechtstreeks tot hen richt. 
Eigener beweging formuleren zij een tekst van 18 artikelen. Saillant is dat hierbij recht-
streeks de kwartierschout van Maasland als schout van Oss en niet diens stadhouder is 
betrokken. De kwestie wordt serieus, maar vooral ook hoog opgepakt. Naast hem on-
dertekenen 22 april 1700 alle schepenen dit ontwerp.3043 Hun versie is blijkens het op-
schrift weliswaar aan de rentmeester-generaal gericht, maar is eigenlijk alleen bedoeld 
om door hem onverkort ter vaststelling aan de Raad van State te worden doorgezonden. 
Vooral de kwartierschout maakt er een bevoegdheidskwestie van in termen van wie is 
verantwoordelijk voor orde en rust in de gemeente, wie stelt daar de wet: hij (samen met 
schepenen) of de raad en rentmeester-generaal? Buiten de hoge overheid in Den Haag 
wenst hij geen ander middellijk of onmiddellijk gezag te erkennen.3044 

Voor de schout en overige regeerders is daarmede eigenlijk de kous af. De rentmeester 
ziet zich evenwel niet als postbode en hun visie slechts als bijdrage aan zijn werkzaamhe-
den. Op zijn weigering probeert men vanuit Oss de druk te verhogen door hem ander-
maal het lokale concept met hetzelfde verzoek toe te zenden.

3042  NA, RvSt 390, 758r-v. Het uitgebreide inleidende rekest van de vier borgemeesters in BHIC, SB Oss 
67, fo. 53-56. Nadat de Raad 2 april 1700 de regenten gelegenheid tot reactie heeft gegeven (BHIC, SB Oss 
67, fo. 56), besluit hij na ontvangst daarvan 12 mei tot een partijcomparitie voor een lid van de Raad en 
diens secretaris. Op grond van de rapportage daarvan komt hij vervolgens tot zijn reeds vermelde oordeel. 
De regenten worden tot de kosten van deze procedure veroordeeld. NA, RvSt 390, fo. 686r-v (12 mei 1700) 
en fo. 758r-v (25 mei 1700). De boete tot f 50 wegens overtreding van het plakkaat van 1695 wordt door 
betrokkenen vlot voldaan. De terugbetaling van de opgelegde gelden blijft echter slepen. Nog begin 1702 
proberen zij zich bij de Staten Generaal daaraan te onttrekken op grond van het argument dat hun handel-
wijze verontschuldigbaar is, omdat zij destijds van het plakkaat geen weet hadden, er nog geen reglement 
was en zij niet meer hebben gedaan dan hun voorgangers gewoon waren. Verder verwijzen zij naar kenne-
lijke precedenten elders en beroepen zij zich op hun armoede. De Staten wensen daarop geen uitspraak te 
doen en zenden 7 februari 1702 hun verzoek ter afhandeling door naar de Raad van State. NA, RvSt 140, 
fo. 251r-252r.  
3043  BHIC, SB Oss 67, fo. 24-28. De tekst hiervan in 10.2.20.
3044  Voor de kwartierschout is het, naast mogelijk de feitelijke kwestie dat door deze regeling hem als 
schout de inning van bepaalde boeten voorbij gaat (zie hierna), op zijn minst ook een tamelijk principiële 
kwestie, omdat hij in deze stellingname in feite ook direct een besluit van de Raad van State trotseert. Het 
risico van een reprimande of meer van die kant is hij dus kennelijk bereid te nemen. 
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De rentmeester zendt op zijn beurt zijn ontwerp om commentaar aan de Osse regeer-
ders.3045  Daarmede wordt het conflict compleet: die weigeren aan dat verzoek te vol-
doen. Tussen beide partijen stokt elke verdere discussie; uiteindelijk poogt ieder voor 
zich de Raad van State voor zijn standpunt te winnen. Schout en schepenen proberen 
hun positie te versterken door met de kennis van het concept van de rentmeester 26 
september 1700 een tweede eigen concept te formuleren. Dat beslaat 29 artikelen en is 
vanuit de autonomie van schout en schepenen opgesteld. Het draagvlak ervoor wordt 
maximaal verbreed: het concept wordt behandeld en vastgesteld in een vergadering, 
waarbij de kwartierschout, zijn stadhouder, de schepenen, gezworenen, borgemeesters 
en kerk- en armmeesters aanwezig zijn.3046  

Gescheiden wegen
Als eerste wendt de kwartierschout bij brief van 28 september 1700 zich tot de Raad en 
legt daarbij die  tweede eigen versie van een concept-reglement op tafel. In zijn toelich-
ting houdt hij vast aan zijn pretentie, dat dit teruggaat op ’s Raads opdracht van 16 ja-
nuari. Ook geeft hij aan, dat dit een passende procedure is: schout en schepenen vallen 
direct onder het gezag van de hoge overheid. Voorts meldt hij zijn twee pogingen om de 
rentmeester daarvan te overtuigen, doch dat deze van oordeel is dat alleen hem het con-
cipiëren van een reglement was opgedragen en dat regeerders enkel daarop commentaar 
zouden mogen leveren. Dat zou echter maar leiden tot meer onenigheid en onrust, waar 
juist opheldering is geboden. Hij hoopt daarom, dat de Raad hun concept om com-
mentaar aan de rentmeester zendt en dat dit daarna snel kan worden vastgesteld, immers 
zonder reglement is het regeerders niet toegestaan over gemeentezaken te beslissen. Ten 
slotte wordt de Raad onverbloemd verzocht middellijke interventies zoals die van “offi-
cianten” als de raad en rentmeester-generaal te voorkomen. De Raad laat 29 september 
1700 zijn secretaris verder naar dit rekest kijken.3047  

Daags na de kwartierschout klimt de rentmeester-generaal in de pen voor een schrij-
ven aan de Raad, waarbij hij zijn concept aanbiedt. Ook hij verwijst naar ‘s Raads besluit 
van 16 januari 1700. Hij licht bij zijn concept toe, dat het is gebaseerd op andere regle-
menten in de Meierij voor zover de bestuursorganisatie in Oss dat toelaat. Graag, zo ver-
volgt hij, zou hij hierbij ook de opmerkingen van de regeerders hebben gevoegd, maar 
die hebben dit om hem onbekende redenen geweigerd. Wel heeft hij mogen vernemen, 
dat zij een eigen concept ter vaststelling hebben geformuleerd, iets wat hij strijdig acht 
met de opdracht van de Raad. Zijn voorstel is, dat de Raad zijn concept alsnog zelf om 
een reactie aan de regeerders voorlegt. De Raad volgt hem hierin en geeft de regeerders 

3045  Dit concept is opgenomen in 10.2.2.20. Zie voor een globale analyse van de samenhang tussen de 
verschillende concepten 8.7.3, Tabel 8.26.
3046  NA, Schepenbank Oss 80, fo. 103-113.
3047  NA, RvSt 135, fo. 1042v
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30 september 1700 een maand de tijd om te reageren op zowel het concept als de opvat-
ting van de rentmeester dat hun verzoek strijdig met de opdracht van de Raad zou zijn. 
Verder voegt de Raad het concept alvast toe aan het dossier, dat bij zijn secretaris ligt.3048 

De strepen nader aangedikt
Kennelijk wordt de impliciete boodschap van hun ongelijk in deze opdracht om com-
mentaar op het concept van de rentmeester ter plaatse goed verstaan. Schout en schepe-
nen komen niet nader terug op hun eigen ontwerp, de algemene bevoegdheidskwestie 
wordt teruggebracht tot concrete opmerkingen bij een tweetal artikelen uit het concept 
van de rentmeester.3049 Deze opmerkingen maken trouwens ook de grondslag van hun 
eerdere stellingname duidelijk. 

Het concept van de rentmeester bevat 27 artikelen, bij nog niet de helft daarvan, 
elf, wordt een reactie geplaatst. Bij vijf bepalingen is dat slechts zonder meer een ak-
koordverklaring, bij vijf andere alleen opmerkingen van aanvullende aard, voor een deel 
betreffende de hoogte van vergoedingen. Wel haalt men fel uit tegen de twee slotbepa-
lingen. In de eerste (artikel 26) wordt een boete van f 15 bij elke overtreding van het re-
glement ten behoeve van ’s Lands domeinen gesteld, bij parate executie te incasseren 
door de raad en rentmeester-generaal; de tweede (artikel  27) schrijft onder meer regis-
tratie van het reglement ter Leen- en Tolkamer voor.

Voor de kritiek op deze bepalingen betrekken zij een principiële barricade. Het regle-
ment voorziet in regulering van de politieke regering van Oss. Dat is een terrein waar-
op de rentmeester nooit betrokken is geweest. De uitvoering van dit soort reglementen, 
ook op het punt van het opleggen van straf en boeten, is in principe voorbehouden aan 
de plaatselijke officier. Dat ligt niet alleen in langdurige gewoonte vast, maar vloeit ook 
voort uit de aard van de onderscheiden ambten: de plaatselijke officier draagt zorg voor 
de handhaving “van alle de ordres des souverains” betreffende de lokale justitie, politie 
en financiën; de rentmeester ziet toe op de handhaving van de rechten van “den hee-
ren van den landen” die rechtsgebied en -belang van de  afzonderlijke plaatsen te boven 
gaan. Ter adstructie van dit scherpe onderscheid refereert men aan een besluit van de 
Staten Generaal van 21 december 1663. 

Dit besluit, aldus hun weergave, sluit de rentmeester, ten voordele van officier en re-
genten, uit van het voeren van de schouw in Oss en Berchem; alleen bij nalatigheid van 
het plaatselijk bestuur kan de rentmeester handelend optreden. Voorts mag de rentmees-
ter zich geen enkele boete “de policie van de regeringe consernerende“ aanmatigen of 

3048  NA, RvSt 135, fo. 1045v.
3049  In hun commentaar wordt op een punt (bij artikel 17) verwezen naar mondeling overleg met de 
rentmeester-generaal. Daaruit kan worden afgeleid, dat er ter voorbereiding van hun reactie tussen schout 
en schepenen alsnog contact met deze functionaris is geweest (hetgeen dan weer de, behoudens een tweetal 
bepalingen, terughoudende beknoptheid ervan kan verklaren).
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genieten.3050 Het lijdt geen twijfel: schout en schepenen proberen door middel van een 
extensieve interpretatie het Statenbesluit aan betekenis te doen winnen.Als de rentmees-
ter, zo menen zij verder, de gewraakte bevoegdheden zou krijgen, wordt de functie van 
de schouten niet alleen uitgehold, maar in dit opzicht ook ondergeschikt gemaakt aan 
de rentmeester. Dat strijdt met de commissie die de hoge overheid hen onmiddellijk 
verleent, bij de uitvoering waarvan zij ook die hoge overheid vertegenwoordigen. Bij na-
latigheid is het ook die overheid die corrigerend optreedt. Dat behoort niet bij “andere 
officianten” te worden gelegd. Dit nog te meer omdat de voorgestelde parate executie 
uitzonderlijk is en zelfs verder gaat dan de praktijk bij de Raad van Brabant.3051 Immers, 
straf of boete behoren niet zonder het eerst horen van betrokkenen te worden opgelegd. 

Voor wat betreft de beoogde registratie van het reglement ter Leen- en Tolkamer wordt 
ten slotte opgemerkt, dat dit er op wijst, dat men schout en regeerders aan deze kamer 
wil onderwerpen. Registratie wordt dus gezien als de vestiging van een bevoegdheid 
voor deze kamer om bij overtreding te kunnen optreden. Dat is strijdig met alles wat 
van oudsher gebruikelijk is. Die kamer is immers slechts een subaltern gerecht en kan 
uit dien hoofde geen gezag uitoefenen over andere subalterne banken, die onmiddellijk 
verantwoording aan de Raad van Brabant verschuldigd zijn. 

Ten slotte doen zij, onder verwijzing naar oude voorrechten, een dringend beroep op 
de Raad om hen in die rechten te handhaven en de rentmeester inbreuk daarop te ont-
zeggen, meer specifiek samengevat in de punten, dat boetes conform het reglement ten 
profijte van de officier komen en de registratie van het reglement uitsluitend ter griffie 
van de Raad van State plaatsheeft.

In een begeleidend schrijven vragen schout en schepenen met hun verlangens reke-
ning te houden, maar ook om snelle vaststelling van het reglement.3052 Nu niet alleen, 
omdat ter plaatse - de Raad heeft eerder immers hangende de procedure het plaatselijke 
bestuur als het ware stilgelegd - nog steeds geen bestuurszaken, vooral geen opdrachten 
tot betaling van crediteuren  kunnen worden verricht, maar ook omdat de schepenver-
andering, die op Bamis (St. Bavo, 1 oktober) daarvoor al had moeten plaats hebben, nog 
steeds moet worden aangehouden.3053 

3050  De integrale tekst van dit besluit in BHIC, SB Oss 7. Aan dit besluit ligt een door de Staten generaal 
verzocht advies in de vorm van een uitspraak van de Raad van Brabant van 20 december 1663 ten grondslag. 
Kopie van dit advies in: NA, Collectie Fasel, Supplement, 257. 
3051  Er is sprake van de “Raedt van den Souverain”, waaronder in dezen niet de Raad van State, maar 
de Raad van Brabant bedoeld is. Hetzelfde begrip wordt later nogmaals gebruikt, aldaar in de relatie lage-
re rechtscolleges en hoogste rechtbank, hetgeen in die context alleen maar wijst op de Raad van Brabant.  
3052  Voor de behartiging van hun zaak zenden schepenen 14 oktober 1700 een zware delegatie naar Den 
Haag. Deze bestaat uit de kwartierschout, de president-schepen en een van de andere schepenen. BHIC, 
Schepenbank Oss 80, fo. 115-116.
3053  BHIC, SB Oss 66 en 67, fo. 31-42. De datum van het begeleidend schrijven, 23 oktober 1700, is ont-
leend aan NA, RvSt 135, fo. 1145v, d.d. 27 oktober 1700.
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De Raad neemt 27 oktober 1700 hiervan kennis en zendt dit commentaar voor onder-
zoek en advies door naar zijn secretaris.3054

Reglement vastgesteld
In dat onderzoek vervult het concept van schout en schepenen geen rol meer, het be-
perkt zich tot een weging van de verschillende punten, die deze op het ontwerp van de 
rentmeester hebben ingebracht. Op onderdelen stelt Van Slingelandt dat ontwerp bij.3055 

Op de meest principiële punten van kritiek leiden de bezwaren over de rol van de rent-
meester bij het opleggen en innen van boetes bij overtreding niet tot wijziging van de 
desbetreffende bepaling. Daarentegen wordt de registratie ter Leen- en Tolkamer in het 
laatste artikel vervangen door een bij de Raad van State.3056

De Raad volgt het advies van diens secretaris door dienovereenkomstig 24 november 
1700 het reglement vast te stellen.3057 In Oss wordt het bestuurlijke verzet gestaakt. Het 
reglement wordt aldaar op 19 december “voor ’t volck bij clockenslagh” gepubliceerd en 
de secretaris formeel overhandigd om “te prothocolleren” met de opdracht dat hij zich 
voortaan strikt aan dat reglement zal houden. Een dag later schrijft de secretaris het re-
glement in.3058

Chaos als verbindende schakel
Of het reglement al snel zijn beoogde ordeningsfunctie heeft kunnen vervullen is twij-
felachtig. Na de wetsverandering van Bamis 1701 bericht een viertal nieuw benoemde 
schepenen de Raad van State, dat zij zo’n  financiële chaos hebben aangetroffen, dat het 
voor hen onmogelijk is om de gemeente naar behoren te kunnen besturen. Zij worden 
voor schulden aangesproken en zelfs in ’s-Hertogenbosch gegijzeld zonder maar een idee 
te hebben waarvoor. De Raad willigt 29 november hun verzoek in door de vijf afgetre-
den en de twee herbenoemde schepenen op te dragen een staat van schulden over hun 
dienstjaar op te stellen en daarbij vooral aan te geven wat de gemeente aan de verschil-

3054  NA, RvSt 135, fo. 1145v.
3055  De tekst in 10.2.20; een globale analyse in 8.7.3, Tabel 8.26.
3056  Aannemelijk is dat het eerste bezwaar terzijde wordt gesteld, omdat het zich buiten de werkelijkheid 
van een langdurige praktijk begeeft, waartegen een extensieve uitleg van het besluit van 1663 niet opweegt. 
Bij het honoreren van het tweede bezwaar is onduidelijk of dit een inhoudelijke of slechts een strategische 
tegemoetkoming is. Als gevolg hiervan vindt die registratie bij deze kamer dan ook niet plaats, alhoewel het 
reglement aldaar wel wordt ingeschreven. BHIC, 8. LTK 46, ongef.
3057  NA, RvSt 135, fo. 1239v; kopie in BHIC, RRGD 500 en LTK 46, ongef., alsmede SAdB, OSA 9195 
(in tweevoud). Cunen, Geschiedenis van Oss, 15, vermeldt slechts dit reglement zonder verder op de inhoud 
ervan in te gaan. Abusievelijk noemt hij als datum van vaststelling 19 oktober 1700. De werkelijke datum 
(24 november 1700) plaatst hij daarentegen bij de concept-versie, dat (uiteraard) van eerdere datum is (205, 
nr. 40). 
3058  BHIC, Schepenbank Oss 80, fo. 140. De publicatie geschiedt in verband met ziekte en bedlegerig-
heid van de stadhouder door een gezworene in het bijzijn van twee schepenen.
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lende Landskantoren nog verschuldigd is en in hoeverre zij al tot betaling daarvan min-
nelijk of gerechtelijk zijn gemaand. Daarentegen wordt het verzoek om hangende de 
afdoening van dit onderzoek alle lopende executies op te schorten afgewezen.3059 

Interpretatie en aanvulling van het reglement 1719

26 augustus 1719 roept de stadhouder van Oss een vergadering van schepenen en gezwo-
renen bijeen en stelt een viertal punten ter bespreking voor. Twee betreffen schouwaan-
gelegenheden, het derde is de opvolging van een overleden “diender” of armenjager. Het 
vierde punt is een zaak van interne orde.

Hem zijn, aldus zijn toelichting, klachten ter ore gekomen over de absentie van de 
president- schepen en andere leden van de regering bij vergaderingen waarin over om-

slagen en andere gemeentezaken moet worden besloten. Zijn voorstel is om op ongeoor-
loofde afwezigheid een boete te zetten. 

Dit is voor de aanwezigen een voorstel - in deze vergadering zijn trouwens alle sche-
penen en gezworenen aanwezig - dat zij niet zonder zichzelf verdacht te maken kunnen 
afwijzen. Tijdens de hierover gevoerde discussie wordt vanuit de vergadering zelfs nog 
voorgesteld om ook vast te leggen, dat voortaan alleen in een vergadering van de regeer-
ders betalingsopdrachten aan de borgemeesters mogen worden verstrekt en getekend. 
De stadhouder wordt verzocht om over beide zaken een rekest aan de Raad van State te 
concipiëren. 3060

De stadhouder knoopt het rekest direct vast aan het reglement van 1700. Met een klei-
ne nuance in het tweede onderdeel van zijn opdracht verzoekt hij de Raad in te stem-
men met de volgende interpretatie van dat reglement: 1. als de regenten door de officier 

3059  NA, RvSt 139, fo. 2462v.
3060  BHIC, SB Oss 36, fo. 278-279 en twee ongenummerde folia. Over de oorzaken van de afwezigheid 
wordt niets gemeld. Het lijkt een redelijke veronderstelling, dat er meer dan alleen van achteloosheid bij de 
vervulling van ambtsverplichtingen sprake is, namelijk een poging om te ontkomen aan (financiële) ver-
antwoordelijkheid en aansprakelijkheid. In de jaren 1717-1720 woedt ter plaatse een heftige discussie tussen 
oud-borgemeester Leendert Pieter Meegens als woordvoerder van een groot aantal der voornaamste geërf-
den (er worden getallen van 70 tot 100 genoemd) over de kwaliteit van het plaatselijk bestuur en financiële 
onregelmatigheden. Centraal daarbij staan onder meer de borgemeestersrekeningen over 1693 tot uiteinde-
lijk 1717. Inzet van de burgerlijke partij is dat de betrokken regeerders de door haar beweerde teveel genoten 
vergoedingen en betalingen dienen terug te betalen. Dit kan ertoe hebben geleid, dat zittende regeerders 
zich ter vermijding van persoonlijk verhaal niet aan nieuwe financiële verplichtingen wensen te committe-
ren. De rol van het reglement in deze affaire is die van een strikt perspectief van de oppositie op het afhoren 
en sluiten van de rekeningen. Zie voor deze kwestie onder meer: BHIC, SB Oss 36, fo. 267-268, 271-272 
en 71; Schepenbank Oss 5, ongefolieerd, zittingsdagen dingbank 5 oktober 1717 en volgende; RRGD 25, nr. 
155; 26, fo.65v-66v; NA, RvSt 196, fo. 1386v (9 december 1717), 197, fo.1v-3r (3 januari 1718), fo. 383r-v (30 
april 1718), 386v-387r (30 april 1718), 198, fo. 720r-721r (1 augustus 1718), fo. 771v-772r (15 augustus 1718), 
822r-823r (29 augustus 1918), 1201r=1202v (30 december 1718), 199, fo. 454v-456v (25 mei 1719), 200, fo. 772r, 
773v-774r (11 september 1719), 201, fo. 234r (14 maart 1700), 293r-v (2 april 1720), 517r-v, 518r (14 juni 172), 
1647, verbaal 1718, fo. 28r-29r. 
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behoorlijk voor de bespreking van gemeentezaken worden geconvoceerd, zijn zij ver-
plicht daaraan gehoor te geven met bij ongehoorzaamheid een boete van 30 stuivers, en 
2. er worden aan de borgemeesters geen betalingsopdrachten verstrekt dan na onderzoek 
door de aanwezige leden van de regering van de deugdelijkheid van de schuld. De Raad 
vraagt hierop 31 augustus 1719 advies van de waarnemend raad en rentmeester-generaal 
der domeinen en twee leenmannen van de Leen- en Tolkamer.3061  

In hun advies van 31 oktober 1719 verfijnen zij het voorstel naar vorm en inhoud aan-
zienlijk. De Raad besluit 1 november dienovereenkomstig.3062  

Wat de vorm betreft wordt het geen interpretatie van het reglement, maar een formele 
aanvulling daarvan. Inhoudelijk wordt in de eerste plaats niet alleen de verschijnings-
plicht van alle onder eed staande regeerders bevestigd, maar wordt hen ook geboden 
aanwezig te blijven totdat op alle agendavoorstellen een behoorlijk besluit is genomen 
en de voorzitter hen heenzendt. Op overtreding wordt een boete gezet van 20 stuivers 
per keer, voor de helft ten behoeve van de officier, de andere helft voor de armen. Alleen 
in geval van overmacht (ziekte of het niet in Oss aanwezig zijn of een andere wettelijke 
reden) waarbij in geval van twijfel over de geldigheid van de reden in de eerstvolgende 
vergadering definitief zal worden gesproken en geoordeeld, is men geëxcuseerd. Voor 
wat betreft de betalingsordonnanties wordt het voorstel gevolgd, met dien verstande dat 
de secretaris wordt bevolen deze te registreren, bij gebreke waarvan de opdrachten nie-
tig zijn en desondanks verrichte betalingen niet in de gemeenterekening mogen worden 
verantwoord (en dus privé ten laste komen van degenen, die de opdracht hebben ver-
strekt).

 
Wijziging van het reglement 1739

Een reglement beoogt te voorzien in een regeling voor langere termijn. In dit wezens-
kenmerk zit het sluipende gevaar van verstarring als het gevoel of de idee ontstaat dat het 
niet meer aansluit op nieuwe ontwikkelingen en actuele behoeften. Vooral op het punt 
van een ‘bevroren’ beloning en bezoldiging is het reglement wat dat betreft kwetsbaar. 

In artikel 18 van het reglement is de jaarlijkse vergoeding van schepenen voor al hun 
ambtsverrichtingen, details daargelaten, vastgesteld op een vast bedrag van f 12. Ook de 
omvang van toegestane verteringen is strikt (artikel 17) gereguleerd. Datzelfde geldt ook 

3061  NA, RvSt 200, fo. 968v-969r. Waarnemend raad en rentmeester-generaal is Nicolaas de Gijselaar. De 
leenmannen zijn Quirijn Grollius en Johan van Heurn. Hun betrokkenheid wijst wellicht op samenhang 
met de hiervoor genoemde door Meegens als woordvoerder geïnitieerde bestuurlijke en financiële kwestie. 
Grollius en Van Heurn zijn bij die kwestie rechtstreeks betrokken na het overlijden (1718) van waarnemen 
raad en rentmeester Pieter Versterre.  
3062  NA, RvSt 200, fo. 968v-969r; kopie van deze resolutie in BHIC, SB Oss 36, fo. 282-283. De tekst van 
het dictum van deze resolutie in 10.2.20.
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voor de vacatiegelden voor vergaderingen en bijeenkomsten buiten de vrijheid (artike-
len 21 en 22).3063 

In 1735 vragen schepenen de Raad van State om een verhoging van hun traktement. Aan-
leiding is het schrappen van enkele posten in de vrijheidsrekening door de Leen- en Tolka-
mer, waardoor de regeerders minder daggeld aan vacatie toucheren. Concreet vragen zij in 
het vaste traktement ook alle binnen- en buitenvacatien ten behoeve van de gemeente op 
te nemen.3064 Op een afwijzend advies van de raad en rentmeester-generaal slaat de Raad 5 
augustus 1735 dit verzoek af.3065 Het is, aldus de Raad, de Leen- en Tolkamer beslist niet te 
doen om de daggelden als zodanig, maar om ten aanzien van enkele posten in de rekening 
“onnutte, onnoodige of onbehoorlijke” vacatievergoedingen te schrappen. Hij draagt de 
schepenen daarom op zich in dezen strikt aan het reglement te houden.3066 

Vier jaar later komen de schepenen op de hoogte van hun traktement terug, waarbij zij 
kiezen voor een geheel andere insteek. Zij zijn, zo bouwen zij hun verzoek aan de Raad 
op, allen ambachts- en handwerkslieden van de gereformeerde religie. Door de sterke 
toename van hun werkzaamheden voor de gemeente lopen de vergoedingen daarvoor 
uit de pas, terwijl zij minder tijd aan hun beroep kunnen besteden en dus inkomsten 
derven. Ook wijzen zij er op, dat in kleinere plaatsen dan Oss de schepenen een hoger 
traktement ontvangen, zoals in Nuland f 15.3067 Een salarisverhoging kan dus tegemoet-
komen aan wat zij privé aan inkomsten missen. Voor de bekostiging van deze verhoging 
stellen zij voor de meerkosten deels met bestaande uitgaven te compenseren, te weten 
een besparing op het toegestane bedrag ad f 171 voor verteringen. Dat kan worden te-
ruggebracht omdat naar hun zeggen sommige verteringen geen nut hebben en daaraan 
bovendien veel tijd wordt verloren. Concreet stellen zij voor de toegestane verteringen te 
verminderen met f  91 en het jaarlijkse traktement van iedere schepen tot f 36 te verho-

3063  Zie voor deze bepalingen 10.2.20.
3064  Het gaat daarbij om een vast bedrag aan vacatiegeld. Variabele kosten als wagen- en reiskosten, ver-
teringen en eventuele overige onkosten blijven privé.
3065  Dit advies dateert van 27 juli 1735. Aan de hand van de dorpsrekeningen fileert hij hierin verschillen-
de beloningen en vergoedingen, die aan sommige schepenen zijn toegekend. Dit reglement karakteriseert 
hij als destijds met grote omzichtigheid en na overleg met vele geërfden te zijn vastgesteld om de toenma-
lige stadhouder en andere functionarissen in hun “ongemeen en tegens alle billichheijt” declaratiegedrag ten 
laste van de geërfden te stoppen. In feite constateert hij nu een herhaling van dergelijk gedrag bij persone-
nen “die thans haer studie schijnen te maken om onnutte vacatien ten lasten van de gemeente van Osch te 
excogiteren”, iets wat onverkorte handhaving van het reglement vordert. BHIC, RRGD 29, fo. 215v-217r.
3066  NA, RvSt 235, fo. 650r-651r (28 juli 1735), 672v-673r (5 augustus 1735).  
3067  Dit onderbouwen zij verder met een vergelijking tussen de bedragen die in Nuland respectievelijk 
Oss aan de verponding en koningsbede worden betaald: Nuland f 1776 respectievelijk (afgerond) f 310; Oss 
f 4914 respectievelijk (afgerond) f  1136. Deze bedragen komen overeen met dienaangaande opgaven in Sant-
voort, Manuaal, 2I, 209-211 (Nuland) en 232-236 (Oss). Een kopie van het rekest in: LTK 55, d.d. 29 mei 
1739.
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gen. Ook ten aanzien van deze verhoging signaleren zij nog, dat in andere dorpen, klei-
ner dan Oss, voor schepenen hogere traktementen gelden. De Raad stelt 17 maart 1739 
dit verzoek om advies in handen van de raad en rentmeester-generaal.

De rentmeester bestudeert het dossier, spreekt met de stadhouder van Oss, die het voor-
stel acceptabel acht, en erkent de in relatie tot hun huidige taken en omvang van hun 
ambtsgebied geringe omvang van het schepensalaris. Met de schepenen zelf spreekt hij 
niet. Jegens hen beperkt hij zich tot een toetsing van het door hen gedane voorstel. Op 
grond daarvan berekent hij, dat bij een besparing van f 91 op de verteringen er voor schepe-
nen slechts ruimte is voor een salarisverhoging tot maximaal f 25.3068 Zijn advies van 1 april 
1739 luidt dan ook om onder gelijktijdige vermindering van de verteringen tot f 80 en, te 
rekenen vanaf de schepenaanstelling van oktober daarvoor, een salarisverhoging van  f 25 
toe te staan. Ook adviseert hij tot aanpassing van het reglement op dit punt.3069

Alvorens hierop te beslissen vraagt de Raad 3 april eerst intern advies hierover aan de 
thesaurier- generaal.3070 Op diens positieve advies besluit de Raad 29 mei 1739 geheel 
overeenkomstig het voorstel van de rentmeester, waaronder ook aanpassing van de ar-
tikelen 17 en 18 van het reglement.3071 De wijziging wordt 4 juni daarna onder titel van 
permissie van de Raad ten kantore van de Domeinen geregistreerd.3072

9.2.21 Schijndel,  1662   
       

Korte karakteristiek 3073

Schijndel is een statendorp in het kwartier van Peelland. Het omvat vijf  gehuchten of 
uithoeken: Wijbosch, Elschot, Borne, Lutteleind en Broekstraat.3074 In 1657 telt het 295 
huizen3075, in1688 zijn dat er 385 met 1304 personen.3076 

3068  f 91 : 7 = f 13, vermeerderd met het tot nu toe beschikbare salaris van f 12.
3069  BHIC, RRGD 30, fo. 246r-247v. Aan het slot van zijn advies suggereert de rentmeester dat de Osse 
regeerders de bijstelling van het reglement ten kantore van de Domeinen te laten registreren en bovendien, 
bij gelegenheid van het onderzoek van de dorpsrekening 1738, aan de Leen- en Tolkamer bekend te maken.
3070  NA, RvSt 242, fo. 258r-259r.
3071  NA, RvSt 242, fo. 449r-v. Kopie van deze resolutie (met alle apostilles en eindbeschikking van de 
Raad) in BHIC, DB Oss 37, fo. 52v-59r.
3072  BHIC, DB Oss 37, fo. 58v-59r.
3073  Het archief van het dorpsbestuur van vóór 1810 is, behoudens een gering aantal stukken, geheel ver-
loren  gegaan bij een brand in de nacht van 27/28 september 1944. Cornelissen, Inventaris van de archief-
bescheiden van de gemeente Schijndel 1811-1930), Inleiding, met daarin opgenomen het verslag van A. van 
Bokhoven over “Hetgeen o.m. op 26 september 1944 verloren ging tijdens het afbranden van het oude ge-
meentehuis”. Om een indruk te geven van wat - in kwantitatieve zin - verloren is gegaan: de gedrukte in-
ventaris van dit archief (tot het jaar 1814) van A.C. Bondam, rijksarchivaris in de provincie Noord-Brabant 
omvatte in octavoformaat 100 bladzijden. Zie ook Wiro Heesters, Schijndel, historische verkenningen, 9-10.
3074  Tegenwoordige Staat (1740), 12, 107; Vriens, J., ‘Lijst van plaatsen met institutionele gegevens’, 471; 
3075  ‘Accurate staat van de gantsche Meijerije’, 476.
3076  Broeder Taurellus, Geschiedenis van de gemeente Schijndel, 24; Wiro Heesters, Schijndel, historische 
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Breed initiatief voor een reglement
Op 9 februari 1662 neemt de Raad van State een rekest in behandeling van “die van 
Schijndel”, waarin om goedkeuring op een concept-reglement wordt gevraagd.3077 Wie 
die “die” zijn, blijkt later: “regeerders, geerffden ende gemeene ingesetenen”.3078 Dit sug-
gereert algehele overeenstemming over dit concept binnen het dorp, hetgeen in feite 
wordt bevestigd door de op zich vlotte gang van zaken (er is geen sprake van tegen-
spraak) bij de procedure tot vaststelling bij de Raad. 

Algehele overeenstemming veronderstelt een door alle betrokkenen onderkend be-
lang. Over dat belang bestaat echter minder duidelijkheid. Uit de beschikbare infor-
matie blijkt in ieder geval niet, dat er ter plaatse nijpende zaken zijn, die tot  discussie 
en uiteindelijk het verzoek aanleiding geven. Ook zijn in deze periode dergelijke zaken 
niet bij de Raad van State aangekaart. Van de andere kant is het vrijwel ondenkbaar, dat 
ter plaatse zonder reden en noodzaak tot het initiatief van een reglement is overgegaan. 
Het is daarom meer dan een vermoeden om in een procedure, die kort vóór februari 
1662 een aanvang neemt, een aanwijzing te zien voor een ter plaatse bestaande bestuur-
lijke onrust. Die aanleiding zit dan mogelijk in het optreden van de kwartierschout van 
Peelland als schout van Schijndel. Dit wordt nog versterkt door het feit dat deze func-
tionaris ontbreekt in het rekest dat de procedure tot het verwerven van een reglement 
op gang brengt. 

Die kwartierschout is Jacob Proening van Deventer, die kort daarvoor, in 1661, zijn 
vader Cornelis als zodanig is opgevolgd.3079 12 Januari 1662 meldt deze de Staten Ge-
neraal, dat in Schijndel door onwilligheid van schepenen de verkiezing van de borge-
meesters stagneert. Hoewel Proening het bij die onwilligheid laat, duidt deze term op 
een competentiegeschil tussen hem en de schepenen.3080 De Staten winnen 16 januari 
eerst intern advies in bij hun vaste commissie tot de zaken van de Meierij.3081 Dat ad-
vies wordt drie dagen later al uitgebracht: schepenen wordt de gelegenheid gegeven 

verkenningen, 169. Volgens Heesters zijn deze gegevens ontleend aan het verdwenen archief (zie hiervoor). 
Ter vergelijking zij gemeld, dat in 1695 Schijndel 2708 inwoners heeft. Van Xanten en van der Woude, ‘Het 
hoofdgeld en de bevolking van de Meierij van ’s-Hertogenbosch omstreeks 1700’, 88.
3077  NA, RvSt 83 I, fo. 69.
3078  NA, RvSt 83 I, fo. 77 d.d. 16 februari 1662. 
3079  Hustinx, Inventaris van het archief van het kwartier Peelland 1574-1810, Inleiding, 18.
3080 . Proening was in deze jaren overigens op een breder front actief om dorpsbesturen op hun plichten te 
wijzen. Zo beklaagt hij zich bij de Raad van State over het feit, dat onder andere de besturen van Schijndel, 
Breugel, Lierop en Son hun rekeningen niet afdoen overeenkomstig de geldende regels, in het bijzonder die 
van het reglement op de politieke reformatie van 1 april 1660 en vraagt dientengevolge om een voorziening, 
waarbij iedereen die met incasso van gelden is belast wordt opgedragen om op een door hem te bepalen dag 
hun rekening te komen doen. De Raad besluit 23 augustus 1662 de betrokken besturen overigens eerst om 
een reactie op dit verzoek te geven. NA, RvSt 83 II, fo. 122v..    
3081  NA, SG 3268, fo. 24r-v.
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om binnen veertien dagen hun belang op het schrijven van de kwartierschout te laten 
weten.3082

Ondanks de gestelde korte termijn, duurt het tot 6 april voordat de Staten Generaal 
van hun antwoord kennis kunnen nemen. Opmerkelijk is, dat in de desbetreffende re-
solutie niet meer wordt gerefereerd aan de aanleiding van deze procedure, maar kort en 
goed wordt gezegd, dat het om een rescriptie van schepenen tegen de kwartierschout 
gaat. Dat wijst erop, dat de schepenen de gelegenheid om op de concrete klacht van de 
kwartierschout te reageren hebben aangegrepen voor een breed opgezette filippica tegen 
deze functionaris. De Staten Generaal vinden hierin in ieder geval aanleiding om te be-
sluiten, dat de kwartierschout binnen drie weken op dat antwoord dient te reageren.3083 
Die reactie is echter nimmer binnengekomen. Naar de oorzaak hiervan kan slechts wor-
den gegist.3084 Ook de Staten komen niet meer op deze kwestie terug. 

Bijna gelijktijdig ontwikkelt zich, zoals gezegd, een procedure bij de Raad van State over 
een concept-reglement. Nadat de Raad van State op 9 februari 1662 eerst besloten heeft 
intern bericht in te winnen bij een van zijn leden en de tresorier-generaal, zendt hij op 
hun advies het Schijndelse verzoek om commentaar naar de raad en rentmeester-gene-
raal der domeinen.3085 Diens bericht van 1 april 1662 wordt door de Raad van State op 5 
april 1662 op gelijke wijze als zoëven eerst weer aan interne advisering onderworpen. Dat 
advies is positief, zodat de Raad op 3 mei 1662 in volle vergadering het reglement “op het 
beleyt (…) indt opbueren van de lasten ende anders” kan vaststellen. Daarbij benadrukt 
de Raad de boete van 50 gulden bij (elke) overtreding ten profijte van de Domeinen en 
de plicht het reglement bij de Bossche Leen- en Tolkamer te laten registreren.3086 Die re-
gistratie heeft aansluitend al op 16 mei plaats.3087

Nadere confirmatie van het reglement gevraagd, 1700

22 November 1700 nemen de Staten Generaal een rekest op naam van de regeerders en 
naburen van Schijndel in behandeling, waarin deze te kennen geven, dat zij alsnog graag 
de “approbatie ende authoriteijt” van de Staten zouden verkrijgen op het in 1662 door 
de Raad van State vastgestelde reglement. Dit rekest is slechts door een vijftal personen 

3082  NA, SG 3268, fo. 32v, d.d. 19 januari 1662.
3083  NA, SG 3268, fo. 165v.
3084  De meest voor de hand liggende veronderstelling is dat partijen op andere wijze tot overeenstem-
ming zijn gekomen; ook kan het zijn dat het overlijden van Proening later dat jaar (25 december 1662 te St. 
Oedenrode) al zijn schaduw vooruit heeft geworpen. Hustinx, Inventaris van het archief van het kwartier 
Peelland 1574-1810, Inleiding, 18.
3085  NA, RvSt 83 I, fo. 77.
3086  NA, RvSt 83 I, fo. 238

3087  BHIC, RRGD 61, fo. 201r-207v (tezamen met de inschrijving van het integrale reglement). Zie voor 
de tekst van het reglement 10.2.21.
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aangetekend.3088 De enige reden waarmee het verzoek is onderbouwd, is dat die goedkeu-
ring wordt gevraagd om “in tijden ende wijlen alle oppositien voor te komen”. Deze op 
zich vage reden doet echter vermoeden, dat zich hierachter een niet-vermelde concrete 
aanleiding verbergt.

De Staten stellen dit verzoek om advies in handen van hun vaste commissie voor de 
Meierijse zaken. En hier blijft het bij. Een advies van deze commissie is niet bekend, ter-
wijl in de resoluties van de Staten op deze kwestie niet wordt teruggekomen.3089  

Een ingetrokken wijziging, 1752

22 Februari 1752 verhoogt de Raad van State op verzoek van de regenten van Schijndel met 
terugwerkende kracht vanaf 1749 de jaarlijkse vergoeding van de president-schepen tot f 25 
en van ieder van de overige schepenen tot f 20. Ook vragen zij voor de winterperiode een 
verhoging van de gebruikelijke vergoeding van f 1 van hun vacatiekosten.  Tot dusverre heeft 
daarvoor nog steeds de normering van het reglement uit 1662 gegolden - een jaarvergoeding 
van f 6 voor alle schepenen -, maar betrokken achten deze door de sedertdien toegenomen 
werkzaamheden achterhaald.3090 Op dit verzoek hebben de Raad en rentmeester-generaal en 
de Leen- en Tolkamer positief geadviseerd. Het werk van schepenen in de Meierij is vanaf 
het begin van die eeuw sedert de gemene middelen niet meer worden verpacht, maar aan 
de plaatsen wordt aangeschreven, aanzienlijk toegenomen. Zij zijn sedertdien verplicht alle 
huizen en stallen te inventariseren, de inwoners te registreren, en het vee tellen. Voor Schijn-
del zijn dit door haar uitgestrektheid en aantal huizen werkzaamheden, die niet met de gel-
dende vergoeding overeenstemmen. Een traktementsverhoging voor de president-schepen 
tot f 25 en voor elke schepen tot f 20 acht hij daarom verdedigbaar.3091 

Het dorp is te klein. De achtmannen, gewezen en zittende borgemeesters en de mees-
te ingezetenen en geërfden tekenen protest aan. Niet alleen zijn zij van oordeel, dat de 
schepenen de Raad inhoudelijk om de tuin hebben geleid, maar ook, dat die het verzoek 

3088  Achtereenvolgens zijn dit een oud-president-schepen, de president-schepen, de vice-president sche-
pen en een tweetal personen zonder functieaanduiding. Het rekest bevat geen verwijzing naar een hen gege-
ven mandaat van anderen om aldus te handelen. Bijgevoegd is een door de Bossche notaris Gijsbert Bosch 
1 november 1700 gecollationeerd en akkoord bevonden afschrift van Schijndel 1662.  
3089  NA, SG 3342, fo. 34v, alsmede 7598. In SG 3344 (januari-juni 1701) en 3345 (juli-december 1701) 
komt deze kwestie niet terug. Ook wordt de Raad van State (als adviseur) niet bij deze zaak betrokken, (NA, 
135 (juli-december 1700) en 136  tot en met 139 (onderscheidenlijk januari april, april-juli, juli-oktober en 
oktober-december).
3090   NA, RvSt. 281, fo. 1941v, 30 december 1751; 282, fo. 208v-209r, 22 februari 1752

3091  BHIC, LTK 92, fo. 336v-337v. In hun advies van 28 december 1751 stellen zij wel de volgende voor-
waarden: voor dat bedrag dienen de schepenen alles zonder verdere vergoeding te doen; indien in de toe-
komst de gemene middelen weer zouden worden verpacht, dienen de oude traktementen te gelden; voor 
vacatiekosten bij bezendingen naar buiten zou ’s zomers èn ’s winters de zelfde vergoeding van f 1-5-0 kun-
nen gelden, omdat bij het opmaken van de rekening niet meer kan worden beoordeeld of  “het water hoog 
is geweest, of niet”.
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buiten medeweten van de andere regeerders en zelfs van de achtmannen en naburen, zo-
als het reglement van 1662 voorschrijft, hebben gedaan. Alles voor hen voldoende reden 
om de Raad te vragen zijn besluit in te trekken, de oude bezoldiging van de schepenen 
alsnog te handhaven en die schepenen te manen het reglement voortaan zonder man-
keren na te komen. 

De Raad van State legt dit protest 12 juli 1752 voor aan de raad en rentmeester-generaal 
en de Leen- en Tolkamer. Die beleggen 1 augustus te hunnen kantore een hoorzitting, 
waarvoor vertegenwoordigers van zowel de schepenen als de achtmannen worden opge-
roepen. De schepenen verschansen zich achter de inmiddels toegekende traktementsver-
hoging en vinden de rentmeester en Kamer op hun hand. De oppositie brengt hiertegen 
in, dat er in Schijndel voldoende personen zijn die tegen het oude tarief het schepen-
ambt willen vervullen. De rentmeester en Kamer wijzen er op, dat, als dit de norm zou 
zijn, het risico bestaat van de aanstelling van ongeschikte personen. Dit achten zij in 
strijd met het voorkeursbeleid voor gereformeerden van het Reglement op de politieke 
reformatie (1660), omdat deze dan steeds tegen een veel te gering salaris zouden moeten 
worden aangesteld. Te Schijndel zijn nu twee gereformeerde schepenen; dit zou die per-
sonen ook geen  recht doen. Bovendien achten zij de oude vergoeding niet evenredig aan 
wat in vergelijkbare plaatsen al wel gangbaar is. Voorts wijzen zij het tweede argument 
van de oppositie van de hand. Dat vindt de salarisverhoging strijdig met het bepaalde in 
artikel 18 van het reglement, omdat de achtmannen  voorafgaande aan het verzoek aan 
de Raad van State daarvan geen kennis hebben kunnen nemen en hebben kunnen fiatte-
ren. De schepenen vinden de verhoging een particuliere aangelegenheid en daarom dat 
fiat niet aan de orde. De rentmeester en Kamer willen deze discussie niet meer aangaan, 
omdat de achtmannen inmiddels wel van de verhoging op de hoogte zijn. Het gaat er, 
menen zij, alleen nog maar om te beoordelen of de schepenen hun nieuwe salaris kun-
nen behouden of niet. Ten slotte wijzen zij op salarisverhogingen elders, die inmiddels 
door de Raad van State zijn toegestaan.3092 Hun advies is dan ook de klacht af te wijzen 
en de salarisverhoging in stand te laten. Een andere bevinding van de rentmeester en de 
Kamer is, dat enkele schepenen van Schijndel beweren van het verzoek tot salarisverho-
ging vooraf geen weet te hebben gehad, alhoewel dat verzoek op naam van alle schepe-
nen is ingediend. Dit aspect betrekken zij echter niet bij hun advies, maar vormt wel de 
aanleiding voor hun suggestie aan de Raad om voor te schrijven, dat voortaan bij ver-
zoeken van een plaatselijk bestuur steeds een kopie van het daaraan ten grondslag liggen-
de besluit wordt meegezonden. Zij komen hiertoe, omdat zij ook van elders dergelijke 
voorvallen kennen.3093 

3092  Oirschot bij resolutie van 8 juli 1732 (zie hierover nader 3.3.10.5), Goirle 8 mei 1732, Oss 21 mei 
1739 (zie hierover nader 9.2.20), Waalwijk 2 juni 1740 (zie hierover nader 9.2.29) en Veldhoven, Zeelst en 
Blaarthem 8 december 1744. 
3093  BHIC, LTK 92, fo. 253r-254v, 24 augustus 1752.
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Bij de Raad van State blijft er weinig van dit advies over. Op instigatie van de thesau-
rier-generaal trekt hij 29 september 1752 de toegekende salarisverhoging alsnog in, om-
dat die op valse voorwendselen, te weten zonder voorafgaand fiat van de achtmannen en 
feitelijk slechts op naam van enkele schepenen is ingediend, tot stand is gekomen. De 
aanpassing van het reglement wordt zonder meer ongedaan  gemaakt. Wel wordt met 
een algemene maatregel de suggestie van de rentmeester en Kamer over de bijvoeging bij 
een verzoek van het desbetreffende besluit overgenomen. 3094 

9.2.22 Sint Michielsgestel, 1663        

Korte karakteristiek
Sint. Michielsgestel is een heerlijkheid met hoge, middelbare en lage jurisdictie, gelegen 
in het kwartier van Oisterwijk. Als heerlijkheid is het in personele unie verbonden met 
het markiezaat Bergen op Zoom.3095 Het dorp wordt onderverdeeld in drie heerdgangen, 
de Plaats (met de dorpskom, de Thereheide, Herlaer en Haanwijk), Gemonde (met de 
Beekkant, Hezelaer en Stokhoek) en Ruimel (met het Plein en de Dungense Kant).3096 
In 1657 telt het dorp 225 huizen.3097

Opmaat voor een reglement
In bestuurlijk Sínt Michielsgestel is het begin van de jaren zestig van de zeventiende 
eeuw onrustig. Dat er het nodige aan de hand is, wordt zelfs in het dan nog aanstaande 
reglement bevestigd.3098 Daaruit wordt ook duidelijk, dat de kern van de onenigheid de 
plaatselijke “policie ende andere dorpssaecken” betreft en de inwoners inspraak en zeg-
genschap in bestuurlijke aangelegenheden verlangen. De controverse ontlaadt zich in 
een remonstrantie van een aantal inwoners aan de vrouwe van de heerlijkheid, de douai-
rière Zu Zollern, Elisabeth van den Bergh. Hierin dringen zij onder uitleg van gram en 
klacht aan op een reeks voorzieningen in de vorm van een reglement om verdere “onlus-
ten” te voorkomen. Daartoe wordt door hen ook een ontwerp overgelegd.3099 

3094  NA, RvSt 283, fo. 1235r-1236r. Kopie in: BHIC, LTK 61, ongef. (gedrukte resolutie van de Raad van 
State van 29 september 1752). 
3095  Vriens, ‘Lijst van plaatsen met institutionele gegevens’, 476; Van Ham, Inventaris van de archieven 
van de Raad en Rekenkamer van de markiezen van Bergen op Zoom, Eerste stuk: Algemene inleiding, 96.
3096  Kokke, Inventaris van het archief der gemeente St. Michiels Gestel, 13. Zie voor de heerdgangen ook 
Heesters en Rademaker, Sint-Michielsgestel, 54-55.
3097  ‘Accurate staat van de gantsche Meijerije’, 488.
3098  Zowel in de considerans als artikel 12 in de vorm van een opdracht aan de drossaard om toekomstige 
onrust tegen te gaan, oproerkraaiers aan te pakken en, indien nodig, door middel van vervolging zelfs voor-
beelden te stellen. De integrale tekst van het reglement in 10.2.22.
3099  Aan dit concept wordt gerefereerd in de aanhef van het besluit, waarbij het reglement nadien wordt 
vastgesteld. 
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De kern van hun verzoek is de vorming van een nieuw lid van het bestuur, een col-
lege van achtmannen. De inwoners zullen daartoe lering en voorbeeld hebben gehaald 
bij reeds elders voor andere dorpen in de Meierij vastgestelde reglementen, waarbij zo’n 
college bevestigd of geïntroduceerd wordt. Voor de hand ligt daarbij vooral te denken 
aan de buurdorpen Boxtel, Sint Oedenrode en Schijndel. Uit een analyse blijkt het dan 
recente Schijndel 1663 model te hebben gestaan.3100  

Het spreekt bijna voor zich, dat - hoewel in het vaststellingsbesluit daaraan niet wordt 
gerefereerd - de plaatselijke drossaard en schepenen zich tegen dit voorstel zullen heb-
ben verzet.3101 Of zij hun bezwaren ook formeel schriftelijk kenbaar hebben gemaakt, is 
niet bekend. Desondanks mag wel worden aangenomen, dat deze bij de Raad en Re-
kenkamer van de markiezin, die deze kwestie voor haar behandelt, positief onthaald 
(zullen) zijn. Op zich is dat niet verrassend, omdat het plaatselijk bestuur zowel als de 
Kamer ongetwijfeld vanuit eenzelfde  opvatting over gezag en macht in de heerlijkheid 
opereren. Dit stelt die Kamer ook in de gelegenheid om deze zaak op een politiek cor-
rect ogende manier af te doen, omdat in het uiteindelijke besluit alleen maar verwezen 
behoeft te worden naar de oppositionele aanleiding en niet meer naar de daarover ge-
voerde interne discussie. Dat laatste zou voor een besluit van de markiezin trouwens niet 
passend zijn geweest: zij kan geacht worden boven en niet naast een van de betrokken 
partijen te staan. 

24 Februari ondertekent en bezegelt Elisabeth op advies van haar Raad en Rekenka-
mer het besluit tot vaststelling van het reglement.  

Het voorstel tot de introductie van achtmannen wordt resoluut en zonder enige re-
serve van de hand gewezen. Het is in strijd met de prijzenswaardige bestuurstraditie en 
-cultuur in de heerlijkheid en zou alleen maar de “gemeijne ruste” aldaar verstoren; ook 
is het strijdig met de macht en het gezag (“hooge jurisdictie, recht ende gerechticheden”) 
van de markiezin in de heerlijkheid. Wel wordt voorzien in enkele bevoegdheden ten 
behoeve van de geërfden. 

Toch stuurt zij de ingezetenen niet met lege handen naar huis: indien drossaard en 
regeerders maatregelen overwegen of treffen, die “onse onderdanen ende ingesetenen” 
onevenredig belasten, mogen  de inwoners bij haar hierover steeds hun beklag doen om 
deze naar billijkheid en behoren te verhelpen. 

De overige punten uit de voordracht van de inwoners vinden wel genade in haar ogen. 

3100  Zie voor de reglementen van deze dorpen respectievelijk 10.2.4, 10.2.23 en 10.2.21. Voor de ligging 
van Sint Michielsgestel naast haar aangrenzende dorpen: Heesters en Rademaker, Sint-Michielsgestel, 32. Zie 
voor die analyse 8.5.13.
3101  Over de inhoudelijke rol die zij hebben gespeeld, is geen informatie voor handen. Uit nadien afge-
legde verklaringen over gebeurtenissen van na de vaststelling (zie hierna) blijkt dat zij in deze aangelegen-
heid feitelijk actief zijn geweest.
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Deze stelt zij als zodanig vast met last aan de drossaard, schepenen en inwoners (“ge-
meentenaren”) om deze strikt na te komen.3102 

Deze maatregelen scheppen niet direct de beoogde rust. Indicatief voor hoe hoog de 
gemoederen nog  oplopen is kort na de vaststelling een tweetal ontmoetingen in maart 
1663 tussen een aantal regeerders en enkele inwoners. De eerste vindt plaats tussen  de 
schepen Willem Hendricks de Bever en ene Jan Gerrits, molenaar in de heerdgang de 
Dungense Kant bij de Gestelse brug. Gerrits verwijt De Bever en zijn mede-schepenen 
het door de inwoners voorgestelde reglement te hebben tegengehouden en dat zij  niet 
meer waard zijn dan om met een knots uit het dorp te worden gejaagd. Det tweede ont-
moeting heeft tussen dezelfden en anderen plaats in de Bossche herberg In de Bonte Os. 
Ook bij dat treffen laat de molenaar zijn frustraties de vrije loop en laat hij openlijk zijn 
minachting voor de Gestelse schepenen blijken. Daarbij bedreigt hij hen door te zeggen, 
dat er, nu het reglement er niet is gekomen, andere wegen zijn om vóór de afdracht aan 
de landskantoren de juistheid van het incasso van de landsbelastingen te controleren. Als 
Gerrits naar De Bever begint uit te halen grijpen de waard en anderen in door hen van 
elkaar te scheiden om ongelukken te voorkomen.3103 

De onvrede over het reglement bij de inwoners blijft na de introductie van het voor hen 
beperkte reglement nog zo groot, dat zij zich enkele maanden later met een remonstran-
tie bij de vrouwe vervoegen om verschillende aanpassingen van het reglement te beplei-
ten. Hun voorstel draait er - naast het vragen van aandacht voor enkele vergoedingen 
- vooral om om in een aantal zaken van in het bijzonder financiële aard toch nog meer 
inspraak en zeggenschap te krijgen. De Raad en Rekenkamer gaat nu meer overstag door 
goeddeels positief te adviseren, waarna de markiezin 3 september 1663  een achttal arti-
kelen nader vaststelt. Voor wat betreft het verzochte hoofdpunt stemt zij er in toe, dat 
naar gelang de aard van de zaak de geërfden dan wel een of meer gecommitteerden uit 
hun midden directer bij die zaak worden betrokken. Dit moet voor hen in ieder geval 
meer dan het oorspronkelijke niets zijn geweest.3104 

3102  HC Het Markiezenhof, Raad en Rekenkamer van de Markiezen van Bergen op Zoom 53, fo. 162r; ko-
pie van het reglement in BHIC, Schepenbank Sint Michielsgestel 52, fo. 31v-36v. Een korte duiding van enkele 
aspecten van het reglement in Kokke, Inventaris van het archief der gemeente St. Michiels Gestel, 11-13, alsmede 
Van Zalinge-Spooren, ‘De rol van geërfden en naburen’, 214. Het reglement wordt ook genoemd in Heesters 
en Rademaker, Sint-Michielsgestel,  112. Deze auteurs gaan er echter ten onrechte van uit, dat dit reglement een 
plaatselijke aanpassing van het Reglement op de politieke reformatie (1660) zou zijn. Zie hierover nader 4.3.
3103  BHIC, Schepenbank Sint Michielsgestel 52, fo. 93r-v, twee verklaringen; opmerkelijk is, dat deze ver-
klaringen eerst 16 maart 1665 ten overstaan van twee schepenen worden geboekstaafd. Dit wijst op een toen 
kennelijk nog bestaande onrust in de heerlijkheid, dit ondanks een bijstelling van het reglement, die later 
(zie hierover hierna) nog wordt ingevoerd. De aanleiding van het (ver)late tijdstip van de registratie van deze 
verklaringen is verder niet nagegaan. 
3104  HC Het Markiezenhof, Raad en Rekenkamer van de Markiezen van Bergen op Zoom 53, fo. 181v; 
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Sint Michielsgestel 1663 is uiteindelijk een reglement dat volledig buiten de Haagse 
overheid tot stand komt. Ook wordt achteraf op het vastgestelde reglement geen instem-
ming van die overheid ingewonnen. Dat maakt het reglement nogal uniek. Het regle-
ment overleeft ook een poging van de Raad van State in 1732 om greep op ‘buiten Den 
Haag om’ vastgestelde reglementen te krijgen.3105 Blijkens het Manuaal (1741) van Sant-
voort behoort het in ieder geval op het punt van een aantal vergoedingen nog steeds tot 
de ook door de hoge overheid geaccepteerde bestuurspraktijk.3106

Buiten Sint Michielsgestel maakt de wijze van totstandkoming van het reglement la-
ter nog school. In 1700 beroept de heer van Berlicum zich in een constitutioneel conflict 
met de plaatselijke regeerders en inwoners onder verwijzing naar de genese van Sint Mi-
chielsgestel 1663 op een eigen en zelfstandige bevoegdheid tot het  uitvaardigen van een 
reglement.3107 

9.2.23 Sint Oedenrode, 1660 
     

Korte karakteristiek
Sint Oedenrode is een statendorp met de titel van vrijheid en tevens de hoofdplaats van 
het kwartier van Peelland.3108 Het dorp is onderverdeeld in een zestal wijken of heerdgan-
gen: de Oude Vrijheid, Olland, Bosch en Vernhout, Nijnsel en Vressel, Eerde en Everse, 
alsmede Berselaer.3109 In 1657 telt het 424 huizen.3110  

Reglement nopens de policie en finantie
Van de indiening van een concept tot de vaststelling van een “reglement nopens de po-
licie en finantie der vrijheyt St. Oedenrode” vergt bij de Raad van State drie resoluties 
binnen een tijdsbestek van nauwelijks meer dan een halve maand.3111 Afgaande op alleen 

kopie van het reglement in: BHIC, Schepenbank St. Michielsgesteld 52, fo. 37-38v. De tekst van het regle-
ment en de bijstelling zijn integraal opgenomen in 10.2.22. 
3105  Zie hierover 3.3.10.8.
3106  Santvoort, Manuaal 2, 188-190.
3107  Zie hierover 9.3.2.
3108  Tegenwoordige Staat (1740), 105-106, Vriens, ‘Lijst van plaatsen met institutionele gegevens’, 478; 
3109  Mommers, St. Oedenrode van oude tijden tot heden, I, 5-6; Heesters en Rademacher, Geschiedenis van 
Sint-Oedenrode, 58; Van Rooij, Sint-Oedenrode, het dorp van Mgr. Bekkers, 49. Zie voor de bestuurijke im-
pact van de hoeken: 2.2.3.9.3 alsmede onder meer Kappelhof, ‘Institutionele structuren in het noordoosten 
van Brabant’, 20 en Van Asseldonk, De Meierij, 328 . 
3110  ‘Accurate staat van de gantsche Meijerije’, 477-478.
3111   De eerste resolutie dateert van 27 februari, de derde van 16 maart 1660. De geciteerde duiding van 
het reglement is ontleend aan Mommers, St. Oedenrode van oude tijden tot heden, I, 12. Voor wat betreft de 
vaststelling van het reglement beperkt Mommers zich tot het duiden van de drie dienaangaande resoluties 
van de Raad van State. Hij gaat daarbij uit van een autonome bevoegdheid van schepenen om met goed-
keuring van hogerhand reglementen vast te stellen. Die visie is te ongenuanceerd.
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deze voortvarende gang van zaken lijkt een reglement dus een vrijwel door alle betrokke-
nen geaccepteerde aangelegenheid. Die communis opinio is echter slechts goudglans die 
nogal wat plaatselijke onenigheid verhult. Dit reglement kan, zo zal blijken, op zijn best 
omschreven worden als een wankel evenwicht tussen de betrokken lokale facties, omdat 
dat evenwicht in wezen door de dominantie van een van hen wordt bepaald. Dat even-
wicht wordt bovendien al direct vanuit de plaatselijke regering verstoord, omdat deze 
door aan de boom van de autoriteit van de Raad van State te schudden alsnog probeert 
het reglement ongedaan te krijgen. 

Het reglement verwerft een status, die over de grenzen van de vrijheid reikt. Procedu-
reel èn inhoudelijk vormt het een stimulans voor een gelijksoortige ontwikkeling elders 
in de Meierij.3112 

Wat vooraf ging
De definitieve invoering (1657) door de Raad van State van de heffing van een nieuwe 
belasting in de Meierij van ’s-Hertogenbosch, de verponding, veroorzaakt in de vrijheid 
de nodige onrust. 3113 

Katalysator is de mate van inspraak, die bij de plaatselijke toepassing van de regeling 
door de Raad van State de geërfden wordt gegund. Het is voor beide partijen, de regeer-
ders en de geërfden duidelijk wennen. De regeling bepaalt onder meer, dat het incasso 
van deze nieuwe belasting onder het gezag van het plaatselijk bestuur plaatsheeft. De 
kohieren, de aanslagslijsten als grondslag voor de heffing, behoren echter te worden vast-
gesteld in een gemeenschappelijke vergadering van schepenen, borgemeesters, gezworen 
zetters en secretaris, alsmede van een zonder onderscheid naar religie te kiezen vertegen-
woordiging van de grootste onroerend goed eigenaren. In deze vergadering hebben alle 
betrokkenen gelijke stem. De benoeming van verpondingcollecteurs blijft echter bij de 
eerste uitgifte van de regeling nog voorbehouden aan de regering; dit zal pas medio 1658 
veranderen en ook onder de inspraak worden gebracht.

De regeerders benoemen de borgemeesters als verpondingbeurders. Dat is tegen het 
zere been van een “menichte van particuliere inwoonderen”. Hun klachten worden la-
ter, in een opdracht van 5 februari 1660 van een 25-tal geërfden aan drie hunner, onom-
wonden en helder als volgt samengevat: de schepenen hebben zonder hun medeweten 
een groot bedrag over de inwoners en grondgebruikers omgeslagen tot betaling van de 
ontvangkantoren van het Land en van de renten op de door hen gesloten leningen. Ook 
hebben zij de borgemeesters voor het dienstjaar 1658-1659 opgedragen deze omslagen te 
innen en de opbrengst uit te geven aan zaken waartoe alleen de regeerders beslissen.3114 

3112  Zie daarover 8.4.
3113  Zie over de verschillende aspecten van deze de regeling 3.3.2.
3114  Het dienstjaar van de borgemeesters loopt dan van 1 april tot 1 april. Mommers, St. Oedenrode van 
oude tijden tot heden, I, 16. Zie over de wijziging van dat dienstjaar voetnoot 12.
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Dit alles “tot seer preiudicabilen bekommernisse van de landerijen aldaer”. Ook geven 
zij, in vergadering bijeen, de Rooienaar en rentmeester der geestelijke goederen in Peel-
land, Isaac Battem de opdracht tot het incasso van de verponding.3115 Hun doel is duide-
lijk: dat incasso bij de schepenen weghouden. De bedoelde oncontroleerbare uitgaven 
worden in deze opdracht trouwens niet gespecificeerd, maar hebben ongetwijfeld onder 
meer  betrekking op de declaraties, die de regeerders zich menen te kunnen permitteren 
voor verrichtingen binnen en buiten het dorp.3116  

De regeerders vragen over de rechtsgeldigheid van deze civiele actie advies aan een twee-
tal advocaten. Deze concluderen 14 januari 1658 dat dat het optreden van de inwoners, 
dat zij vergelijken met majesteitsschennis, in strijd is met de wettige gezagsuitoefening in 
Sint Oedenrode, zowel ten aanzien van het op eigen gezag in vergadering bijeenkomen 
als het aanwijzen van een ‘eigen’ verpondingscollecteur. Ook menen zij dat een strafrech-
telijke vervolging mogelijk en passend zou zijn.3117 

Gesterkt door dit advies, zetten de regeerders door. Schout en schepenen stellen ge-
zworen zetters aan om het kohier op te stellen. Hun werk is rond februari 1658 gereed.3118 
Hierop ordonneren, in feite bevestigen schout, schepenen, borgemeesters, kerk- en hei-
lige geestmeesters, tezamen “representerende t’gemeijn corpus deser voorschreven vrij-
heijdt” 21 februari “in volle vergaderinge”, dat de borgemeesters voor het dienstjaar 
1658/1659 aan de hand  van die “lijste van opheff der verpondinge” ieder voor hun eigen 
hoek maandelijks bij alle aangeslagenen de verschuldigde belasting zullen ophalen.3119 
Dit besluit is niet alleen door alle bestuurders genomen, maar ook door hen allen in per-
soon ondertekend. Daarmede geven zij aan dat zij daarvoor, naast als collegium plenum, 
ook in persoon verantwoordelijkheid nemen. Het verzet van, zo beweren zij, slechts en-
kele “wrevelige menschen” wordt volledig genegeerd. 

3115  De kwalificatie ‘rentmeester’ wordt hem gegeven in het hierna te noemen advies van een tweetal ad-
vocaten. Aannemelijk is, dat die benoeming niet zo zeer op die functie, maar op zijn plaatselijke bekendheid 
en het in hem gestelde vertrouwen is gebaseerd. Vanaf 1650 is hij in Sint Oedenrode een en andermaal sche-
pen respectievelijk president-schepen. Mommers, St. Oedenrode van oude tijden tot heden, I, 35-37. 
3116   Dit volgt uit de inhoud van de hierna te bespreken (ontwerp-)reglementen, waarin een nadrukkelijk 
verbod op dit soort uitgaven is opgenomen.
3117  Daarbij refereren zij aan een aantal geleerde schrijvers en een plakkaat van 4 oktober 1540 van keizer 
Karel V. De kosten van het advies bedragen f 6 voor elk van de advocaten en vier schellingen voor de klerk. 
BHIC, DB St. Oedenrode 767.
3118   BHIC, DB St. Oedenrode 1, fo. 44v. Hier worden slechts de hoofdlijnen van de voorbereiding van 
de (eerste) invordering van de verpondingen in Sint Oedenrode weergegeven.
3119   Verder worden nog enkele, hier niet vermelde uitvoeringsvoorschriften vastgesteld. In dit besluit 
wordt trouwens nog uitgegaan van een dienstjaar van Sint Jansmis (24 juni) tot Sint Jansmis. 6 Mei 1658 
zullen schepenen op voorstel van de schout besluiten het dienstjaar van de borgemeesters jaarlijks per 1 april 
te laten aanvangen. BHIC, DB St. Oedenrode 1, fo. 46; Mommers, St. Oedenrode van oude tijden tot he-
den, I, 16. 
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Niettemin mikken zij op zeker en vragen zij de Raad van State om uitsluitsel. Deze 
verklaart 12 maart 1658, dat het aan de plaatselijke regeerders is overgelaten om voor de 
collecte van de verponding degenen aan te stellen die zij daartoe capabel achten.3120 Zelfs 
dit doet de oppositie niet verstommen, hetgeen tot verdere discussie onder de regeerders 
leidt. Het is de schout die uiteindelijk 6 april 1658 voorstelt om toch maar afzonderlijke 
collecteurs aan te stellen die “de penningen suijver ende sonder die met eenigh anderen 
ontfanck te mengen ofte te melleeren souden ophaelen”.3121 De andere regeerders gaan 
overstag en besluiten dienovereenkomstig.3122 Op het plaatselijke slagveld wisselen daar-
op de slagordes. 

Briesende borgemeesters
De borgemeesters voelen zich hierdoor gepasseerd en geschoffeerd en tekenen formeel 
protest aan.3123 Om de gemoederen tot bedaren te brengen schorten schepenen op 13 april 
hun besluit tot aanstelling van aparte collecteurs voor twee weken op.3124 Niettemin slaan 
de borgemeesters terug. Op 5 mei laten zij door de vorster alle herbergiers publiekelijk 
waarschuwen, dat wanneer de regeerders bij hen “eenige nootsaeckelijke verteeringe” zou-
den doen, zij de kosten daarvan direct bij de borgemeesters te hunner beoordeling in re-
kening hebben te brengen.3125 Uiteindelijk volharden de regeerders bij hun standpunt door 
de voordracht van de schout tot aanstelling van de collecteurs “eenpaerlick” 18 mei 1658 
definitief goed te keuren.3126 Verder maken zij 1 juni korte metten met de verbodsmaatregel 
van de borgemeesters. De herbergiers wordt verboden hun bevel na te komen, zulks in af-
wachting van de publicatie van een eigen besluit van de regeerders hierover.3127 

3120  NA, RvSt. 79 I, fo. 127v-128r. Deze vraag speelt overigens op meer plaatsen in de Meierij. NA, RvSt 
79 I, fo. 123r d.d. 9 maart 1658 en fo. 160r d.d. 25 maart 1658. 23 Mei 1658 gaat de Raad om. Dan verklaart 
hij bij wijze van interpretatie van zijn besluit tot invoering van de verpondingen, dat voor de inning afzon-
derlijke collecteurs dienen te worden benoemd. NA, RvSt 79 I, fo. 282r; Kappelhof, Belastingheffing, 173.
3121  Omdat de schout als kwartierschout in een breder netwerk opereert, kan er aan gedacht worden, 
dat hij dit mede op basis van kennis uit andere dorpen en de daar terzake getroffen maatregelen voorstelt.
3122  BHIC, DB St. Oedenrode 1, fo. 46v.
3123  Het zal hen daarbij niet zozeer om verlies aan aanzien en macht zijn gegaan, maar vooral om de der-
ving van incasso-inkomsten.
3124  BHIC, DB St. Oedenrode 1, fo. 46v.
3125  BHIC, DB St. Oedenrode 1, fo. 49r.
3126  BHIC, DB St. Oedenrode 1, 47v. In de overwegingen bij dit besluit laten zij openlijk merken hier-
mee  afwijkende opvattingen binnen het dorp te trotseren. Met dit besluit liggen zij trouwens al op lijn met 
het besluit van de Raad van State van 23 mei over de verplichte aanstelling van afzonderlijke collecteurs (zie 
hiervoor). 
3127  BHIC, St. Oedenrode 1, fo. 49r. Deze resolutie is abusievelijk gedateerd 1 mei 1658. Dit moet zijn 1 
juni. Zij is geregistreerd tussen akten van resp. 27 april en 1 juni, terwijl de resolutie o.a. door de president-
schepen Elbert van Meurs met handtekening met geïntegreerde dagtekening (1658 6/1, lees 1 juni 1658) is 
ondertekend. Het aangekondigde besluit is waarschijnlijk niet meer nodig geweest. In BHIC, DB St. Oe-
denrode 1 is het niet aangetroffen. 
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Inmiddels zijn de regeerders verdergegaan met de voorbereiding van de invordering 
van de verponding. 27 Mei worden de zetters gemaand om 31 mei ten raadhuize hun ko-
hieren in te leveren, zodat deze op fouten en op de vraag of het opgelegde quotum wordt 
gehaald kunnen worden gecontroleerd.3128 

Het blijft echter rommelen. De gezindheid onder de ingezetenen jegens de schepenen 
verbreedt zich tot meer en groeit uit naar een algemener ongenoegen over eigenmachtig 
en autoritair optreden van de schepenen. Schepenen beginnen zelfs de bestuurlijke regie 
kwijt te raken.3129 De leiding van het burgerlijke verzet verschuift feitelijk naar een niet te 
veronachtzamen factie, de te ’s-Hertogenbosch wonende buitengeërfden. 3130 

De Bossche buitengeërfden
Aanvankelijk is het vooral Jan van Blotenburg, dan rentmeester van de Bossche Tafel van 
de Heilige Geest of het Geefhuis en in die hoedanigheid grondeigenaar in de vrijheid, die 
vanuit zijn ambtshalve belangen het voortouw neemt. 3131 Onder druk van dit verzet lijken 

3128  BHIC, DB St. Oedenrode 1, fo. 48v. Volgens eigen opgave bedraagt dat quotum f 6260. Hetzelfde 
bedrag wordt ook genoemd in dezelfde kenbron, fo. 44r d,d, 21 februari 1658.
3129  Zelfs intern stellen zij orde op zaken. 19 September 1658 trekken zij alle bestaande opdrachten tot 
bezending  in en ordonneren dat voortaan niemand meer zonder behoorlijke lastgeving ten dienste van de 
gemeente mag optreden. Zonder lastgeving kunnen de onkosten niet vergoed worden, terwijl van alle be-
zendingen verslag  moet worden gedaan. BHIC, St. Oedenrode 1, fo. 51v.
3130  Het is aannemelijk, dat de relatie tussen dorpsbestuur en de Bossche buitengeërfden al eerder onder 
zekere spanning staat. Om inkomsten ter delging van dorpsschulden en dienaangaande rentebetalingen te 
verwerven heeft de vrijheid van de Raad van State 21 mei 1654 octrooi gekregen om voor 300 bunder nieuwe 
erven uit hun gemeinte te verkopen (de voorgeschiedenis van dit octrooi blijft hier buiten beschouwing). 
NA, RvSt 73, fo. 455r-v. Een deel van die erven  wordt gekocht door personen uit ’s-Hertogenbosch. Hun 
betaling van die aankopen laat echter te wensen over, reden waarom schepenen twee van hun  medesche-
penen 31 juli 1656 opdragen om de achterstallige betalingen bij de “geerffde binnen den Bossche” te innen. 
BHIC, DB St. Oedenrode 1, fo. 26v. 
3131  De buitengeërfden kunnen kwalitatief in twee categorieën worden onderscheiden. Eén categorie is 
de grondeigenaar, die ambtshalve onroerend goed in Sint Oedenrode beheert. Jan van Blotenburg, rent-
meester van de Bossche Tafel van de Heilige Geest is daarvan de meest vooraanstaande exponent. Hij is 
aanvankelijk deurwaarder van de Raad van Brabant en vervolgens rentmeester van genoemde Tafel, alsmede 
van het Adams van Mierdensgasthuis. www. oudscherpenzeel.nl/genealogieen-2/uitgewerkte -genealogieen/
genealogieen-a-tm-b/blotenburg (geraadpleegd 11 april 2017); Hoekx en Pakay, Inventaris archief ’s-Herto-
genbosch, 866, 867 en 890.
De tweede categorie wordt gevormd door privé-grondeigenaren. Van hen treedt de Bossche oud-president- 
schepen Pieter Lus het meest op de voorgrond. Hij is eerste secretaris van ’s-Hertogenbosch 1634-1637, 
solliciteert in 1650 tevergeefs naar de functie van leenman in de Leen- en Tolkamer, is ontvanger van de 
convooien en licenten, alsmede schepen en president-schepen van ’s-Hertogenbosch. Lus investeert in on-
roerend goed. Zo koopt hij in 1659 van de prior van kartuizerklooster Sint Sophia van Constantinopel te 
Antwerpen “hetgeen van het voormalige Karthuizersklooster te Vught nog was overgebleven”, alsmede en-
kele hoeven en landerijen onder Liempde en Olland, Sint Oedenrode. Hoekx en Pakay, Inventaris archief 
’s-Hertogenbosch, 111 en Toelichtingen en nadere toegangen (cd-rom), (Overzicht van) Hoge ambtenaren 
van de stad 1629-1795; Sasse van Ysselt, Voorname huizen 1, 207 en 2, 382; Kartuizer Josephus van Oetelaar, 
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de schepenen voorzichtig op hun schreden terug te keren en naar de inwoners te luisteren.  
4 Oktober 1658 heeft een vergadering plaats, waaraan naast de schout, schepenen en 

borgemeesters ook “veele andere gekalificeerden” deelnemen. Punt van overleg is onder 
meer hoe schulden, onder andere die betreffende de verponding, van de gemeente kun-
nen worden voldaan. Eenstemmig wordt voor een voorlopige oplossing gekozen.3132  Al 
met al zijn 21 grondeigenaren bij deze bijeenkomst aanwezig.3133  Zij allen wonen in Sint 
Oedenrode, zodat het aannemelijk is, dat de bijeenkomst ook de intentie van een ver-
zoenend gebaar naar de eigen gemeente heeft. Het lijkt er op, dat de plaatselijke regeer-
ders een wig proberen te drijven tussen de binnen- en buitengeërfden. 

Het Bossche verzet gaat inderdaad onverdroten door, zozeer dat er begin 1659 wordt 
gesproken over een aangelegenheid waarover tot dan toe tussen het bestuur en Van Blo-
tenburg “questie” is geweest. Die kwestie betrof vooral het incasso van de personele en 
reëele lasten. Er is dus duidelijk meer aan de hand dan enkel een incidenteel menings-
verschil. Dat blijkt ook uit het geschut, dat de regeerders in de vorm van een relatief 
zware afvaardiging inzetten. 8 Februari 1659 geven zij vier schepenen opdracht om na-
mens hen te ’s-Hertogenbosch met Van Blotenburg te spreken om een “accoort ende 
contement (…) aen te gaen soo ende gelijck sij sullen bevinden te behooren”.3134 Deze 
missie mislukt. Medio juni 1659 proberen zij het nogmaals. 17 Juni krijgen drie schepe-
nen de opdracht om andermaal met Van Blotenburg te spreken en hem en de andere 
buitengeërfden een vermindering van de hen opgelegde omslag met een betalingster-

www.genealogievanden-oetelaar.nl/KartuizerJosephusvandenOetelaar.htm (geraadpleegd 10 april 2017); De 
Lussedreef - pad van verbintenissen, http://home.planet.nl/~kuppe058/ lussedreef.htm (geraadpleegd 10 april 
2017); Damen van de Mosselaer, Gegevens over Sint-Oedenrode, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/page47. 
html (geraadpleegd 10 april 2017); zie ook onder meer: BHIC, 178 Raad van State 200, fo. 692r (4 december 
1658), 201, fo. 180v (23 april 1659), 202, fo. 466r (18 oktober 1660). 
In verband met zijn bemoeienissen rond de invoering van de verponding als zodanig weet Lus als geen an-
der in dezen moeiteloos de weg naar Den Haag te vinden. Hij is een van de samenstellers van een deductie 
(1662), die probeert aan te tonen, dat het tarief van de verponding in de Meierij zwaarder is dan in Holland. 
Over zijn rol in dezen en de betekenis van deze deductie: Kappelhof, Belastingheffing, 48, 61-62. 
3132  BHIC, DB St. Oedenrode 1, fo. 52v-53. Die oplossing is dat achterstallige schulden bij het kantoor 
van Jonker Joost Nagel, ontvanger van de verpondingen in het kwartier van Peelland (ter identificatie: Nagel 
wordt in deze hoedanigheid onder meer genoemd in NA, RvSt. 81, fo. 43r, d.d. 22 juli 1661) tot  f 1000 gul-
den uit de opbrengst van recent verkochte percelen van de gemeente worden betaald; verder dienen de ren-
thierbeurders en borgemeesters uit hun opbrengsten daaraan ook f 1000 bij te dragen, terwijl voorts daartoe 
de reeds door de collecteurs van de verponding geïnde ontvangsten zullen worden benut.
3133   Na de optekening van dit gemeenschappelijke besluit noteert de substituut-secretaris, dat de 21 
grondeigenaren er mee hebben ingestemd, dat de zittende borgemeesters “de penningen van de verpondin-
ge sullen ophaelen volgens de acte op sondach lestleeden gepubliceert”. Hieruit mag worden afgeleid, dat 
de schepenen die bijeenkomst terdege, want met een concreet voorstel hebben voorbereid, omdat immers 
overeenkomstig dat voorstel wordt besloten. Dat voorstel zou er dan op neer komen, dat de borgemees-
ters ten detrimente van de collecteurs van de verponding met de afdoening van het besluit worden belast.      
3134   BHIC, DB St. Oedenrode 1, fo. 54v.
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mijn van twee maanden aan te bieden. 3135 Een op zich gedurfd aanbod, omdat dit - ge-
geven de vaste quota die de vrijheid in de lasten moeten opbrengen - impliceert dat door 
vermindering bij de een de heffing bij de andere inwoners evenredig verhoogd zal moe-
ten worden. Die bevoordeling wijst er op, dat de regeerders nogal beducht zijn voor de 
buitengeërfden en kost wat kost met hen tot een vergelijk willen komen.3136 Het wijst 
ook op een zekere wanhoop bij de regeerders, omdat door dit geschil in het bestuur veel, 
zo niet alles stagneert en bovendien ter plaatse hun imago beschadigt. Hoewel het re-
sultaat van deze missie niet bekend is, zal, zo mag uit wat volgt worden vastgesteld, ook 
deze waarschijnlijk  onverrichter zake zijn geëindigd.  

De weg naar een oplossing
Toch lijkt er iets te zijn losgemaakt, vooral op het punt van hoe in de toekomst con-
flicten over bestuursonkosten te voorkomen. Beide partijen zetten zich aan het werk en 
ontwikkelen voorstellen, beide ook in de vorm van een “vasten staedt ende reglement”.  

Schepenen werken hun visie uit in een concept van acht artikelen.3137 Spontaan gaat het niet. 
Het initiatief voor hun concept leggen zij nadrukkelijk buiten hun college, namelijk bij een 
verzoek daartoe van een aantal ingezetenen.  Hun ontwerp bevat de volgende thema’s:
1. schepenen krijgen voortaan voor hun werkzaamheden in de vrijheid in plaats van een 

vergoeding op basis van gemaakte kosten een vaste jaarlijkse vergoeding van f 20, de 
president f 30,3138

2. er worden voor schepenen en president vaste tarieven ingevoerd voor goedgekeurde 
dienstreizen naar ’s-Hertogenbosch, Helmond of elders, alsmede ook

3. voor goedgekeurde dienstreizen naar ’s-Gravenhage;3139

4. de vergoeding van de secretaris is als hij samen met schepenen optrekt hetzelfde als 
waarop de schepenen recht hebben; als hij alleen vaceert, moet hij volstaan met “het 
recht in sijne iura”;

5. de vaste vergoeding van officier, schepenen, secretaris en vorsters wordt bij gelegen-
heid van het jaargeding ter discretie van de ingezetenen gesteld; deze regeling komt in 
de plaats van hun declaratie van gemaakte kosten; 

3135   BHIC, DB St. Oedenrode 1, fo.60v.
3136  Dit nog daargelaten het aan te nemen feit, dat de Bossche factie van de buitengeërfden door de bank 
genomen waarschijnlijk als meer bemiddeld dan de Rooise ingezetenen mag worden beschouwd.
3137  BHIC, DB St. Oedenrode 550.
3138  Deze bepaling gaat ongetwijfeld terug op de hiervoor vermelde gebeurtenis, waarbij de borgemees-
ters 5 mei 1658 de herbergiers gebieden de gelagkosten van de regeerders direct bij hen te hunner beoordeling 
in rekening te brengen, een gebod dat door de schepenen 1 juni weer ongedaan wordt gemaakt. 
3139  De artikelen 2 en 3 haken ook ongetwijfeld in op het hiervoor al vermelde besluit van de schepenen 
van 19 september 1658, waarbij alle bestaande opdrachten tot bezending worden ingetrokken en daarvoor 
nieuwe regels worden gesteld. 
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6. hetzelfde geldt ook voor de kosten van “den maeltijdt van St. Michielsdach” van de re-
geerders: 3140

7. de vergoeding van borgemeesters en rentebeurders wordt vastgesteld op een stuiver per 
geïnde gulden;

8. in de toekomst mogen schepenen geen nieuwe processen zonder toestemming van de 
tienmannen en de vier leden van de regering aangaan.

Met dit concept oordelen de schepenen voldoende antwoord op de onrust te hebben 
geformuleerd. In ieder geval zijn zij er zo tevreden over, dat zij het aan de inwoners ter 
visie en inspraak durven voorleggen. Daartoe geven zij op 31 december 1659 de vorster 
opdracht uit de heergangen van de vrijheid per heerdgang vijf door hen geselecteerde 
mannen gerechtelijk aan te zeggen om - op straffe van een gebruikelijke boete van 21 
stuiver bij absentie  - tezamen met schepenen en borgemeesters op 4 januari 1660 ten 
raadhuize “te comen aenhoren t’geenege aldaer ten dienst deeser vrijheijdt sal worden 
geproponeert”. Zo geschiedt. Wat de uitkomst is, is niet bekend. Uit hetgeen volgt, is 
af te leiden eerder niets dan weinig. Bij het overleg is de Bossche factie niet uitgenodigd 
en deze heeft er dan ook geen boodschap aan. Zij blijft zelfbewust opkomen voor eigen 
belangen en zet de voorbereiding van een eigen voorstel voor een reglement onverdroten 
voort. Begin februari komt die voorbereiding tot een snelle afronding. 

Een 25-tal grondeigenaren van buiten Sint Oedenrode, waarschijnlijk allen uit ’s-Her-
togenbosch, geeft op 5 februari 1660 uit hun midden aan de Bosschenaren Pieter Lus, 
Laurens van Berckel, schepen van ’s-Hertogenbosch, en Jan van Blotenburg de opdracht 
om met regeerders en plaatselijke geërfden te spreken en te onderhandelen over een re-
dres van de door hen al eerder bestreden omslag van de borgemeesters, alsmede over een 
reglement om voor de toekomst soortgelijke conflicten te vermijden. Als in der minne 
geen resultaat wordt bereikt, dan wordt hen ook opgedragen om zich tot hogerhand te 
wenden om alsnog het gewenste redres en reglement te verkrijgen. Deze opdracht is on-
getwijfeld het slot van hun bijeenkomst, waarin, mede aan de hand van een concept-re-
glement de strategie voor verdere actie is besproken.

De gecommiteerden pakken meteen door. Nog diezelfde dag laat Van Blotenburg 
namens hen aan de schepenen schriftelijk weten, dat zij graag 8 februari ten raadhuize 
met hen over beide zaken willen spreken.3141  Die conferentie heeft inderdaad plaatsge-
had, waarna deze al 12 februari wordt gevolgd door een bredere bijeenkomst. Die wordt, 
naast de drie gecommitteerden van de Bossche buitengeërfden, bijgewoond door de 

3140  De jaarlijkse feestelijke maaltijd van de regeerders bij gelegenheid van het veranderen van de wet op 
die dag, zijnde 29 september. 
3141  DB St. Oedenrode 1, 65v e.v..
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(kwartier)-schout, de zeven schepenen, negentien geërfden uit de hoeken van Sint Oe-
denrode zelf en de secretaris.3142

Deze bijeenkomst leidt tot de gezamenlijke en, zoals nadrukkelijk wordt genoteerd: 
minnelijke vaststelling van een “reglement ofte ordre op het beleijt ende jaerlicx omslaen 
van de penningen dienende tot betaelinge van de commeren ende lasten van de vrijhe-
ijt van St. Oedenrode”. 3143 Dit document wordt door alle aanwezigen ondertekend.3144 

Het reglement omvat 31 inhoudelijke artikelen.3145 In de slotbepaling, artikel 32, wordt 
bepaald, dat aan de Raad van State de vaststelling van een sanctie bij overtreden zal wor-
den verzocht. Men beoogt dus nadrukkelijk niet de goedkeuring van de Raad van het 
reglement als zodanig. Aan de beperkte strekking van dit verzoek zal de Raad zich ech-
ter niet storen.  

Twee weken later, 27 Februari 1660, neemt de Raad van State het desbetreffende ver-
zoekschrift in behandeling en zendt het om advies naar de raad en rentmeester-generaal 
der domeinen. Diens bericht van 8 maart wordt door de Raad op 13 maart om intern 
advies voorgelegd aan zijn tresorier-generaal. Op diens positieve advies besluit de Raad 
16 maart 1660 het reglement ongewijzigd in al zijn onderdelen goed te keuren met als 
boete bij elke overtreding een bedrag van f 50.

Wel voegt de Raad hieraan toe, dat men zich bij de eventuele verkoop van delen van de 
gemeint (vroenten) en de afrekening van de daarbij ontvangen gelden, strikt zal hebben te 
houden aan het desbetreffende octrooi van de Raad. Ten slotte draagt de Raad registratie van 
het reglement en van zijn toestemming bij de Leen- en Tolkamer te ’s-Hertogenbosch op.3146

Reglement: verworvenheid en dwangbuis 
Het reglement stelt voor verschillende onderwerpen overleg tussen regering en geërf-
den verplicht. Daarbij hebben ook de buitengeërfden als zodanig een verzekerde positie 

3142  Eén van die gecommitteerden is Pieter Lus; Jan van Blotenburg is niet aanwezig.
3143  Dit minnelijke aspect zal later (medio 1661) door schepenen bij de Raad van State nog ter discussie 
worden gesteld, zie hierna.
3144  Het origineel ondertekende exemplaar van dit reglement, tezamen met de hierna te beschrijven apos-
tille van de Raad van State berust in het stadsarchief van ’s-Hertogenbosch. SAdB, OSA 5526, fo. 249r-258v. 
Dit zegt wel iets over de dominantie van de Bossche factie. Een kopie van het reglement in: SAdB 5526, fo. 
66r-72r en 9194, alsmede BHIC, RRGD 61, fo. 209r-216r. Enkele afschriften vermelden overigens abusie-
velijk 13 februari 1660 als datum van het plaatselijke ontwerp; de datum van 12 februari 1660 is vermeld in 
het authentieke exemplaar van het ontwerp.  
3145  De tekst hiervan is, tezamen met de voorafgaande concepten, opgenomen in 10.2.23 In Tabel 8.3 is 
aangegeven in hoeverre de bepalingen uit het ontwerp van de schepenen al dan niet in het aan de Raad van 
State voorgelegde concept-reglement zijn geïncorporeerd. 
3146  NA, RvSt 81 I, resp. fo. 166, 204 en 210v. 
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verworven. Zij dienen steeds allen voor dat overleg te worden uitgenodigd. Dat is, zo 
ervaren de regeerders al snel,  niet alleen omslachtig, maar hun aanwezigheid verstoort 
getalsmatig de plaatselijke bestuurlijke verhoudingen. Al met al is dit voor hen een te 
zware hypotheek op het kunnen functioneren en hun freies Ermessen. Het besef dat het 
minnelijke karakter van het eerder gesloten akkoord over een reglement eigenlijk niet 
meer dan uit dominantie van de buitengeërfden voortkomt, wordt dan ook al snel open-
lijk beleden.  De schout, schepenen, borgemeesters, kerk- en armmeesters, ondersteund 
door een aantal ingezetenen, komen in verzet. 

Dit mondt uit in een uitvoerig verzoek aan de Raad van State om het bestaande regle-
ment in te trekken en te vervangen door een door hen al ontworpen nieuwe regeling. 
Zij beroepen er zich daarbij  op, dat het bestaande hen door slechts enkele geërfden uit 
’s-Hertogenbosch en door ook slechts enkele inwoners van de vrijheid is opgedrongen. 
De Raad stelt dit verzoek op 17 mei 1661 om advies in handen van een medelid en de 
tresorier-generaal.3147

Deze actie blijft (uiteraard) niet verborgen: de buitengeërfden in ’s-Hertogenbosch re-
ageren direct met een uitvoerig verzoek om het reglement juist volledig te handhaven. 
Ook dit wordt door de Raad bij de interne advisering betrokken.3148

Dat advies kiest voor een middenweg: het bestaande reglement blijft in principe bestaan, 
maar kan op onderdelen wel worden aangepast. 

Aan de hand hiervan stelt de Raad 18 juni 1661 het reglement met de daarbij opgeno-
men boeteclausule opnieuw en “emmers gedurende de tijt van vrede” vast.3149 Wel wordt 
een zestal artikelen (artt. 10, 13 t/m 17) aangepast: waar hierin expliciet contact en over-
leg met de Bossche buitengeërfden is voorgeschreven, wordt dit vervangen door de be-
paling dat de regeerders voortaan slechts de gecommitteerden uit de hoeken alsmede 
die van de Bossche geërfden voor desbetreffende bijeenkomsten tijdig en naar behoren 
behoeven te convoceren. Voorts bepaalt de Raad, dat voor de besluitvorming instem-
ming bij meerderheid uit de zeven stemmen volstaat. Ook geeft de Raad aan welke gre-
mia die zeven stemmen uitmaken: één betreft de schepenen, borgemeesters en overige 
regeerders van de vrijheid, een stem voor ieder van de hoeken, terwijl de zevende stem 
de gecommitteerden van de Bossche geërfden toekomt. Ook dicteert de Raad, dat het 
elke hoek en de Bossche geërfden vrijstaat om gecommitteerden “onaangesien de per-
soonen” aan te wijzen en om naar eigen goeddunken twee of meer personen te commit-
teren. Als sluitstuk stelt de Raad nadrukkelijk vast dat ten aanzien van alles waarin het 
reglement niet voorziet de regering van Sint Oedenrode blijft zoals deze vanouds is ge-

3147  NA, RvSt 82, fo. 203v
3148  NA, RvSt. 82, fo. 244r d.d. 18 juni 1661.
3149  De Raad maakt dus nadrukkelijk onderscheid tussen tijden van rust en onrust. Het is overigens de 
enige keer, dat de Raad deze clausule zo nadrukkelijk vaststelt. 
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weest. In zaken die toestemming vergen dient naar bevind van zaken en niet vanuit in 
het reglement vastgelegde posities beraadslaagd en beslist te worden. De Raad beperkt 
het werkingsgebied van het reglement nadrukkelijk tot de daarin expliciet voorziene 
aangelegenheden. Extensieve interpretatie en analoge toepassing worden door hem bij 
voorbaat uitgesloten.3150 

9.2.24 Someren, 1681       

Korte karakteristiek 
Someren, gelegen in het kwartier van Peelland, is een statendorp.3151 Het telt in 1695 in 
totaal 1629 inwoners.3152

Provisioneel reglement
18 December 1681 stelt de Raad van State zonder veel omhaal een provisioneel reglement  
“voor die van Someren” vast.3153 

Wat daaraan is voorafgegaan, is onduidelijk. Er is, anders dan doorgaans, bij dit be-
sluit niets vermeld dat naar achtergrond en herkomst verwijst. Aan de hand van de tekst 
van het reglement kunnen, uiteraard met de nodige voorzichtigheid, over die achter-
grond en herkomst wel enkele waarnemingen worden gedaan. 

Het reglement spreekt in zijn aanhef over het voorkomen van verdere achteruitgang in 
het beheer van de dorpsfinanciën en het nakomen van (financiële) verplichtingen. Meer 
concreet gaat het in het reglement zelf om thema’s als  ongeoorloofde geldleningen, de 
ongehinderde betaling van ’s Landskantoren, de uitblijvende afdoening van dorpsreke-
ningen en het voldoen van positieve saldi van deze rekeningen. Een opmerkelijke en 

3150  NA, RvSt 82, 244r. Een bijzondere kijk op het functioneren van de hoeken in Sint Oedenrode in 
deze periode geeft een klacht van de schout aan de Raad van State, die 1 juli 1661 nader door zijn commis-
sie naar de verpachting van de tienden in de Meierij wordt onderzocht. Die klacht behelst het houden van 
geheime vergaderingen van enkele van die gehuchten, waarbij onder het mom van schuldvoldoening wordt 
besloten om geld in te zamelen, dat volgens de schout alleen voor onderhoud van de pauselijke geestelijk-
heid is bestemd. Daarmede worden ’s Lands plakkaten overtreden. Hij verzoekt dan ook toestemming om 
de hoeken te mogen aanzeggen om binnen 24 uur hun notulen sedert 1648 ten raadhuize van Sint Oeden-
rode te brengen om deze te onderzoeken en overtreders te kunnen vervolgen. De commissie komt inderdaad 
tot de vaststelling, dat dergelijke collectes wel hebben plaatsgehad, maar dat het te bezwaarlijk is om die 
voor het verleden alsnog te herstellen. Zij meent, dat het volstaat om voor de toekomst te gebieden dat geen 
vergaderingen zonder kennis van de officier en regeerders mogen plaatshebben en de opbrengst van omsla-
gen ook niet zonder hun kennis mag worden uitgegeven. NA, RvSt 1820, verbaal 1661, fo. 69r. 
3151  Tegenwoordige Staat (1740), 12, 108 Vriens, ‘Lijst van plaatsen met institutionele gegevens’, 482.
3152  Van Xanten en Van der Woude, ‘Het hoofdgeld en de bevolking van de Meierij van ’s-Hertogen-
bosch omstreeks 1700’, 88. Zie ook: Kappelhof, Someren aan de rand van de Peel, § 2.3 Bevolkingsontwik-
keling; Coenen, Hertog Jan en de Zummerse mens. Een overzicht van de geschiedenis van Someren en Lierop, 
203-205. 
3153  NA, RvSt. 102, ongefolieerd; de tekst van het reglement is opgenomen in 10.2.24.

PS_LL_def.indd   1245 19-11-20   13:06



1246

unieke bepaling betreft de betaling van onkosten van deurwaarders.3154 Voorts vergen 
twee meer specifieke onderwerpen, te weten de onduidelijkheid over de regeling van een 
bepaalde exploitatie van de Peel, alsmede de verkoop van in de steek gelaten (onroeren-
de) goederen, voorziening. Ten slotte kent het reglement bepalingen omtrent de verbe-
tering van overlegprocedures. Al deze punten zijn ongetwijfeld even zo vele aspecten van 
de aanleiding tot het reglement geweest. 

Gegevens uit de periode van vlak vóór de introductie van het reglement laten een rela-
tief hoge schuldenlast van Someren zien, terwijl de financiële administratie en daarmee 
het zicht op de stand van de financiën verre van optimaal is.3155 

De inhoud zowel als de procedure van de totstandkoming van het reglement wijzen op 
een acuut geboden voorziening. Naast ook in andere reglementen gebruikelijke punten 
bevat het enkele tamelijk specifieke voorzieningen. Ondanks die vergelijkbare punten 
volgt echter uit de opbouw van het reglement en de formulering van de afzonderlijke 
bepalingen, dat daarbij niet naar andere reglementen is gekeken. Ook de omvang van 
het reglement doet hieraan denken. Het bevat slechts acht bepalingen, dus niet de breed 
uitgewerkte vorm van vergelijkbare voorzieningen elders. Daaruit mag wel worden afge-
leid, dat alleen wat strikt noodzakelijk is, wordt geregeld. 

Ook de term ’provisioneel’ in de aanhef versterkt de gedachte aan spoedwerk.3156  De 

3154  Meer precies wordt verboden, dat de kosten van niet terechte deurwaardersexploiten door hen zelf 
moeten worden gedragen en niet ten laste van de gemeente mogen worden gebracht. In 1681 loopt een straf-
onderzoek van het Officie-Fiscaal bij de Raad van Brabant naar een vermeende mishandeling in 1680 van 
deurwaarder Jacob de Mater door of vanwege Albert, graaf van Berlo, kolonel in Staatse dienst en inwoner 
van Someren. Of deze kwestie aanleiding tot artikel 6 geeft, is onduidelijk, omdat daarbij sprake is van een 
deurwaardersexploit aan Van Berlo in een persoonlijke kwestie. De Mater verzoekt echter om  assistentie 
vanuit de plaatselijke regering. De president-schepen weigert deze zelf te verrichten en verwijst door naar 
de vorster. Deze zal (ongetwijfeld) zijn kosten dienaangaande op de gemeente hebben willen verhalen, zo-
dat vanuit dit perspectief wel een verbinding naar de dorpsfinanciën bestaat. BHIC, RvBr 477.117 (dossier 
met voor Van Berlo ontlastende verklaringen). Kappelhof, Belastingheffing, 178, noemt de graaf van Berlo 
de grootste geërfde van Someren, die aldaar op een kasteeltje woonde. Coenen, Hertog Jan en de Zummerse 
mens, 207 en 215, noemt hem graaf Albert Ferdinand van Berlo, die de titel Vicomte de Quabecq voert en 
zijn verblijf te Someren Edelenborg.  
3155  Zo fiatteerde de Raad van State 8 februari 1680 een verzoek van de ingezetenen van Someren tot 
verlenging voor drie jaar van eerder verleend betalingsuitstel van f  9128. De Raad stelt als voorwaarde, dat 
gedurende het uitstel wel de normale verponding moet worden betaald en dat na afloop bedoeld bedrag in 
twee jaar, steeds de helft per jaar, dient te worden voldaan. NA, RvSt 101, ongefolieerd.  Kappelhof, Someren 
aan de rand van de Peel, § 3.1.6 De dorpsschuld, schat de schuldenlast van Someren in 1679/80 op f 100.711. 
Tijdens de eerste Franse oorlog (1672-1678) wordt f 30.000 tegen 6, 25% geleend. In 1681 besluit men een 
stuk gemeint te verkopen om de schulden af te lossen. Kappelhof, Belastingheffing, 158 signaleert in het al-
gemeen gebrekkigheden in de dorpsrekeningen, waarbij hij die van Someren uit de periode van de zojuist 
genoemde oorlog als voorbeeld noemt. Over de impact te Someren van die oorlog, door de auteur dan De 
Hollandse oorlog (1672-1678) genoemd: Coenen, Hertog Jan en de Zummerse mens, 277-278.
3156  Bij in een ‘volwaardige’ procedure tot stand gekomen dorpsreglementen komt dit adjectivum door-
gaans niet voor. Een ander voorbeeld is Boxtel 1655, maar de oorzaak daarvan lag niet zozeer in de haast van 

PS_LL_def.indd   1246 19-11-20   13:06



1247

procedure moet nogal vlot verlopen zijn. Niet is vermeld wie het reglement initieert of 
opstelt. De bij de Raad van State op zich gebruikelijke gang van zaken van het extern 
horen van de raad en rentmeester-generaal der domeinen dan wel interne advisering 
door eigen gedeputeerden of functionarissen (thesaurier- generaal of secretaris) blijven 
achterwege. Uit artikel 6 is niettemin af te leiden, dat het reglement onder druk van de 
grootste belanghebbende geërfden tot stand is gekomen.3157

Toezicht op de uitvoering van het reglement wordt bij ’s Raads jaarlijkse commissie naar 
de verpachting van de tienden in de Meierij van ’s Hertogenbosch gelegd3158, terwijl daar-
op ook de kwartierschout van Peelland, Gerard van Crommon,  alsmede de rentmees-
ter Thomas van Beresteijn rechtstreeks worden aangesproken. Dit laatste kan er ook op 
wijzen, dat deze functionarissen inderdaad bij het initiatief tot de totstandkoming van 
het reglement zijn betrokken. Zeker geldt dit Van Beresteijn. Hij wordt in voornoemd 
artikel 6 expliciet in zijn functie van rentmeester namens de hoge overheid beheerder 
van onroerend goed in Someren genoemd. Als zodanig is hij bevoegd om bijeenkomsten 
betreffende het vaststellen van omslagen en het doen van de rekeningen bij te wonen. In 
dat opzicht vertegenwoordigt hij dus een direct belang van die overheid bij een goed en 
zorgvuldig beheer van de dorpsfinanciën.

Als sluitstuk wordt het reglement te Someren door de vorster 8 februari 1682 gepubli-
ceerd en vervolgens 11 februari door hem aan de volle regering, alsdan in een bijeen-
komst van het genecht bijeen, geinsinueert “om hen naer den inhout te reguleren”. 
Blijkens een aantekening, dat daarvan 15 mei 1698 een kopie is uitgegeven, is het regle-
ment dan nog werkzaam. 3159

Al met al is dit reglement als een regeling sui generis, misschien nog meer als een buiten-
beentje te beschouwen, maar in het kader van dit onderzoek naar herkomst en functie 

de genese, maar meer in het bevoegde gezag bij de vaststelling (waarvan later, in 1692, ook weer handig ge-
bruik wordt gemaakt). Zie hiervoor 9.2.4.
3157  In dit artikel wordt aan de principaalste geërfden een stem toegekend bij het vaststellen van aansla-
gen en de afdoening van de dorpsrekeningen. Vier van hen worden daarbij met name genoemd. Zie hier-
voor de tekst van artikel 6 in 10.2.24. 
3158  Deze commissie heeft trouwens geen deel gehad aan de totstandkoming ervan. Uit het verbaal van 
haar jaarlijkse rondreis in de eerste helft van 1681 wordt hiervan althans geen verslag gedaan (NA, RvSt 
1822). Ook het verbaal van de daaropvolgende, in het najaar van dat jaar, raadscommissie naar de Meierij, 
te weten die naar de fortificatiën langs de Maas, maakt van een kwestie uit Someren geen gewag (NA, RvSt 
1629, verbaal najaar 1681). Er kan dus van worden uitgegaan, dat deze kwestie niet via deze commissies bij 
de Raad op tafel is gekomen.
3159  RHCe, GB Someren 118 VI 3, fo. 14r-15v; Van Emstede, Varia Historiae Peellandiae, band Someren, 
DR 2-4.
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van dit rechtsinstrument zeker het vermelden waard. Hoe afwijkend van het patroon de 
regeling ook is, zij wordt al bij de vaststelling door de vertegenwoordiger van het hoogste 
gezag in dezen, de Raad van State, zonder meer als ‘reglement’ aangeduid. 

9.2.25 Son, 1662

          

Korte karakteristiek
Son is een statendorp in het kwartier van Peelland en vormt tezamen met Breugel een 
dingbank van zeven schepenen, waarvoor Son vier en Breugel drie schepenen levert.3160 
Onder Son ressorteert een aantal gehuchten (ook “uythoecken” genoemd), waaronder 
Straat en Wolfswinkel, Bokt, Esp, Aanschot en Hoeven.3161 Omstreeks 1648 telt Son 60 
bewoonde huizen.3162

Klachten van borgemeesters en ingezetenen
De episode, die uiteindelijk voor dit dorp leidt tot een reglement, kan worden begon-
nen met een klacht van de regerende borgemeesters en een aantal inwoners, die zij 30 
juni 1659 mondeling voorleggen aan de commissie uit de Raad van State, die dan in ver-
band met de periodieke verpachting van de tienden op rondreis door de Meierij te Hel-
mond verblijft. 

Hun klacht: in hun dorp bestaat vanouds de gewoonte (met kracht van costume) om 
de rekeningen van de  borgemeesters publiekelijk in de kerk te onderzoeken en met toe-
stemming van alle aanwezigen te sluiten. 3163 De laatst afgetreden borgemeesters hebben 

3160  Brock, De Stad en Meyerij van ’s-Herogenbosch of derzelver beschryving, 180; Tegenwoordige Staat 
(1740), 108; Vriens, ‘Lijst van plaatsen met institutionele gegevens’, 483.
3161  Van Oudenhoven, Beschrijvinge van de Meyerye van ´s Hertogenbossche, Vervatende de Groote, Steeden, 
Heerlijckheden, Vryheden ende Dorpen derselver, enz. (1649), 16. Zie over de gehuchten ook Coenen, Son en 
Breugel, 43-44, alsmede hierna.
3162   Coenen, Son en Breugel, 174, Op basis van een voor Son en Breugel totaal aantal bewoonde wo-
ningen van 140 schat hij het bevolkingsaantal voor beide dorpen op 600 à 700. Ook meldt hij, dat er voor 
de tweede helft van de zeventiende eeuw geen opgaven van huizen en bewoners zijn. Blijkens de ‘Accurate 
Staat’ (1657), 480 bedraagt het aantal huizen in dat jaar 141. 
3163  De motivering van deze klacht is opmerkelijk te noemen. In beginsel staan in het juridische spraak-
gebruik de begrippen ‘gewoonte’ en ‘costuime’ in principe voor hetzelfde,  Dit komt, bijvoorbeeld, tot 
uitdrukking in het  een kwart eeuw nadien (1684) bij Jan Scheffers te ’s-Hertogenbosch uitgegeven werk 
Costuynen ende usantien der hooftstadt ende meyery van ’s Hertogenbossche, dat daarna onder dezelfde titel nog 
enkele (aangevulde) herdrukken beleeft (zie over deze uitgave: Lijten, Het burgerlijk proces, 14). Desondanks 
suggereert deze motivering een zekere hiërarchie tussen beide. ‘Gewoonte’ zou dan het spectrum van een 
eenvoudige, tot in juridische zin niets verplichtende gewoonte tot een gewoonte met rechtskracht en –ge-
volgen beslaan, terwijl ‘costuime’ alleen betrekking zou hebben op het laatste.  
Zo’n gedachte ligt ook besloten in de titel van het in dezelfde periode verschenen werk van Jean-Baptiste 
Christyn, Brabandts recht dat is Generale costumen vanden lande ende hertoghdomme van Brabandt midts-
gaders van het hertoghdom van Limborgh, stede ende lande van Mechelen (1682). De beide geciteerde titels zijn 
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echter geprobeerd om dat onderzoek alleen ten overstaan van de officier en slechts en-
kele regeerders te laten plaatshebben, derhalve zonder de gebruikelijke inspraak van de 
ingezetenen. Naar hun mening gebeurde dit om te voorkomen dat eventuele onrecht-
matige uitgaven zouden worden geschrapt. Het risico bestaat dus, dat hun arme ge-
meente onevenredig met kosten wordt belast.3164

De commissie komt, na vanaf 4 juli aanvullende informatie te hebben ingewonnen en 
alle betrokken partijen te hebben gehoord, 8  juli tot een voor de klagers gunstige be-
schikking. De regeerders van Son worden verplicht om de klagers toegang tot en inzage 
in de betrokken rekeningen te geven.3165 In feite nemen zij hetzelfde besluit - waaraan 
zij trouwens ook refereren -, dat zij twee weken eerder al op 16 juni in een vergelijkba-
re situatie in Hilvarenbeek hebben genomen.3166 Toegang en inzage moeten wel worden 
verleend ten overstaan van de schout, twee schepenen en de secretaris; de laatste dient 
bovendien op verzoek een kopie van of extract uit de betrokken stukken te verstrekken. 
Indien klagers vermoeden, dat documenten worden achtergehouden, dan moeten sche-
penen en secretaris bij eed het tegendeel verklaren. Ten slotte bepaalt de commissie, dat 
de kosten van deze procedure door partijen moeten worden gedragen en niet ten laste 
van het dorp kunnen worden gebracht.

Tegenwerking van de schepenen
Deze zege van klagers dwingt inderdaad tot een bijeenkomst met de regeerders. Het re-
sultaat is echter voor de eersten teleurstellend. 29 September 1659 neemt de Raad van 
State hun vervolgklacht in behandeling.3167 Hen is weliswaar toegang tot en inzage van 
de rekeningen verleend, maar de  regeerders hebben de door hen geconstateerde fouten 
en vergissingen niet willen corrigeren. En zonder dat heeft, zo vinden zij, inzage geen 
zin. Zij vragen de Raad daarom de regeerders op te dragen hen de rekeningen te over-
handigen, zodat zij eventuele fouten alsnog kunnen corrigeren. Ter staving van hun ver-
zoek verwijzen zij ook nog concreet naar een plaatselijk gesloten ‘verdrag’ van 6 mei 1653. 
Ten slotte vragen zij voor de duur van het verlangde onderzoek om opschorting van re-
geringszijde van alle betalingsvorderingen op de ingezetenen.3168

overigens slechts een selectie uit meer te noemen voorbeelden. 
In de presentatie van het argument ligt, zo mag daaruit worden afgeleid, derhalve in juridische zin nadrukkelijk 
(de auteur van het verzoek - een om bijstand verzochte juridisch geschoolde advocaat of procureur zal beslist geen 
semantische uitspraak beoogd hebben) een exclusief toegekende betekenis besloten van dwingend en afdwingbaar 
gewoonterecht, dat zelfs, zo kan daar ook nog aan worden toegevoegd, competitief is met wettenrecht.    
3164  Over de financiële situatie van Son: Coenen, Son en Breugel, 193.
3165   NA, RvSt 1819, Verbaal 1659, ongef., d.d. 30 juni 1659. De data van de procedure bij de commissie 
zijn ontleend aan: NA, RvSt 80II, fo. 286r.
3166   Zie hierover 9.2.11.
3167  NA, RvSt 80II, 203r.
3168  Hierbij refereren zij er nadrukkelijk aan, dat inmiddels de Landskantoren al zijn voldaan en er dus 

PS_LL_def.indd   1249 19-11-20   13:06



1250

Wat dat verdrag uit 1653 precies behelst is niet duidelijk, maar wel globaal te recon-
strueren.3169  

In ieder geval mag worden aangenomen, dat de verwijzing naar dit verdrag moet wor-
den gezien als een nadere onderbouwing van de eerdere bewering van klagers, dat er 
sprake is van een oude gewoonte met kracht van costume. Uit de context  (vooral het 
dictum van de Raad van State in zijn besluit van 1 november 1659, waarover meer hier-
na) mag verder worden afgeleid, dat het object ervan het publiekelijk afhoren van de 
dorpsrekeningen betreft. In dat dictum refereert de Raad immers nadrukkelijk aan een 
eertijds onderling gesloten akkoord over deze materie. Dat akkoord is daarom zeer waar-
schijnlijk te vereenzelvigen met genoemd verdrag uit 1653. Het ‘onderling’ moet hier 
trouwens kennelijk zo worden verstaan, dat het om een plaatselijk tussen lokale partijen 
gemaakte afspraak gaat, waarop toen geen hogere goedkeuring is verzocht, maar nu wel 
alsnog van ‘s Raads zijde erkenning vindt. Daarbij is tevens aannemelijk, dat dit akkoord 
zelf nog oudere wortels heeft, en dus zelfs in een ouder patroon past. 3170

Ook nu toont de Raad van State weinig aarzeling. De regeerders van Son wordt gelast 
om het verzoek van klagers na te komen, zij het, dat eventuele zwaarwichtige redenen 
“ter contrarie” alsnog binnen acht dagen na betekening schriftelijk kunnen worden in-
gebracht.

Dit laatste gebeurt niet, maar de regeerders blijven wel hardnekkig weigeren om vol-
doende gevolg aan dit bevel te geven. Dit leidt dus tot een nieuw verzoek van hun op-
ponenten aan de Raad, dat op 1 november 1659 in behandeling wordt genomen. Daarbij 
klagen zij, dat de regeerders nu wel de rekeningen laten zien, maar hen geen tijd gunnen 
om deze op noodzakelijke correcties te onderzoeken. Zij vragen daarom striktere orders 
van de Raad.

ten aanzien van (de belastingen van) de hoge overheid geen betaalachterstanden zijn.
3169  In het archief van Son is dit verdrag niet aangetroffen; ook in de hier aan de orde zijnde resoluties 
van de Raad van State wordt over de achtergrond daarvan niets gezegd. In de geraadpleegde literatuur wordt 
hierover niets vermeld. 
3170  Het lijkt alleszins aannemelijk bij dit akkoord een verband te leggen met een akkoord tussen sche-
penen en “het meestedeel van de gemeijne nagebeuren” van Son van 21 juni 1632. Dat was bedoeld om te 
voorzien in “den besten voet waerbij de gemeijnte van Sonne ten meesten orbaer mochte worden ge(r)egeert 
ende alle twiste, tweedracht ende onfeijlen voorcomen”. Concreet hield dit in, dat voortaan, een aantal (“et-
lijcke”) gekwalificeerde personen zou worden gekozen, die samen met de schepenen de borgemeesters, de 
rekeningen en bijbehorende bijlagen zouden “visiteren, recolleren ende oversien” en waar nodig “abusen 
(…) sullen redresseren soo sij in de rechtveerdicheijt sullen bevinden te behooren”. Daartoe dienden hen 
door de secretaris alle rekeningen ter hand te worden gesteld, die zij meenden nodig te hebben. Ten slotte 
wordt schepenen en gekwalificeerden opgedragen om “toecomende vrijdach voor den jersten” te vergaderen 
“ende daernaer soo wanneer noodich weesen sal”. Het aantal te kiezen mannen wordt niet in het akkoord 
vermeld, maar blijkt uit de bijgevoegde verkiezingsuitslag: dertien in totaal, als volgt verdeeld over de ge-
huchten van Son: Straat en Wolfswinkel, Bokt, Esp, Aanschot ieder twee, alsmede Hoeven drie. RHCe, GB 
Son, 209. Deze indeling naar gehuchten wijkt af van de indeling, zoals vermeld op de kaart in Coenen, Son 
en Breugel, 43, linkerkolom (Kaart met daarop de acht gehuchten van Son en de vijf gehuchten van Breugel).
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Hoog- en laagschout ingezet
Opnieuw laat de Raad zich niet onbetuigd. De schepenen wordt nadrukkelijk opge-
dragen om terstond na betekening de klagers of hun vertegenwoordigers toegang tot 
en visie van de rekeningen met alle daarbij behorende documenten te geven en door de 
secretaris tegen kostenvergoeding alle authentieke kopieën en uittreksels, die de klagers 
wensen, te laten verstrekken. Bij weigering wordt de hoog- en laagschout te ’s-Herto-
genbosch gemachtigd om de klagers te ondersteunen bij de uitvoering van deze beschik-
king, terwijl binnen de tijd van veertien dagen onder de inwoners geen gelden mogen 
worden geïncasseerd.3171 

Onder deze druk reageren de regeerders van Son, snel en verongelijkt. 10 November 
1659 laten zij de Raad van State weten, dat zij door de klagers ten onrechte worden be-
ticht.3172 Inmiddels hebben zij de rekeningen “eens” getoond aan de advocaat en procu-
reur van de klagers en dat is in hun ogen ruim voldoende. De Raad zou hen moeten 
toestaan daarmee te kunnen volstaan, terwijl ieder van betrokken partijen zijn eigen 
kosten van deze procedure behoort te betalen. Dit laatste heeft vooral betrekking op de 
kosten van de verstrekking van de door de klagers verlangde kopieën. Dit verzoek maakt 
echter weinig indruk. De Raad maakt korte metten met dit kostenaspect. Ieder heeft 
zijn eigen kosten in deze procedure te betalen. De gewenste kopieën dienen tegen rede-
lijke kosten aan de klagers te worden verstrekt. 

Van rekeningen- naar statusonderzoek
De procedure blijft niettemin stroef verlopen; het komt daadwerkelijk tot een inzet van 
de hoog- en laagschout en die is blijkbaar effectief. Door diens “toedoen ende behulp” 
kunnen de klagers de Raad van State 13 januari 1660 - dat is dus binnen twee maanden - 
berichten, dat zij bij hun onderzoek van de rekeningen diverse posten hebben gevonden, 
die naar hun oordeel geschrapt moeten worden, zodat ook het slot van deze rekeningen 
moet worden aangepast. Hiervoor verzoeken zij het fiat van de Raad.

De Raad wil echter eerst zekerheid over de positie van de hoog- en laagschout: heeft 
hij inderdaad weet van de uitslag van dit onderzoek en, zo ja, heeft dit zijn instemming? 
De Raad draagt hem op om de bevindingen van de klagers te onderzoeken, partijen te 
horen en te proberen om hen tot overeenstemming te brengen. Indien dat niet zou luk-
ken, dan verwacht de Raad hierover zijn bericht. Hij krijgt hiervoor alle tijd: hem wordt 
geen bindende eindtermijn opgelegd.3173 

Hoe dit onderzoek feitelijk is verlopen is niet bekend3174  Het staat in ieder geval wel 

3171  NA, RvSt 80II, fo. 286r.
3172  NA, RvSt 80II, fo. 312r-v. 562. 
3173  NA, RvSt 81 I, fo. 25v.
3174  De hierna volgende gebeurtenissen, die zich niet voor het forum van de Raad van State hebben af-
gespeeld, zijn ontleend aan RHCe, GB Son 126 (Bijlagen bij de borgemeestersrekening, periode half maart 
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vast dàt de hoog- en laagschout het heeft verricht, zijn opdracht (mogelijk met een 
vlottende agenda als gevolg van nieuwe inzichten) ruim heeft opgevat en daarvoor 
ook de nodige tijd heeft genomen. Uiteindelijk gaat het om een omvangrijk gezel-
schap, dat door hem aan tafel wordt geroepen: “scheepenen, borgemeesters, kerck-
meesters, heilige geestmeesteren ende gemeijne nabueren”. Ook de kwartierschout is 
van de partij. 

Ongetwijfeld zullen zijn eerste werkzaamheden gericht zijn geweest op wat de Raad 
van State hem specifiek heeft opgedragen, te weten een onderzoek naar het resultaat van 
de toegang en inzage door de klagende partij. In een wat verdere fase krijgt zijn inter-
ventie een bredere aanpak. Er wordt onderzoek ingesteld naar de financiële situatie van 
het dorp3175, terwijl daarnaast de vraag, hoe “confusie” in het bestuur voor de toekomst 
te voorkomen, aan de orde komt. Voor het laatste wordt aangestuurd op een reglement 
“op den voet van andere dorpen”.3176

Van ontwerp naar definitief reglement
7 Juni 1662 is er pas sprake van een ten overstaan van de hoogschout tussen de kwartier-
schout, schepenen, kerkmeesters, heilige geestmeesters en een aantal naburen gesloten 
akkoord en concept-reglement.3177 Wat begint met een specifiek onderzoek naar de reke-
ningen krijgt dus gaandeweg een oplossing voor duurzame toekomst in de vorm van een 
reglement. Eind juni zijn beide documenten op schrift gesteld, zodat president-schepen 
Herman van der Wel deze 26 juni, mede op last van zijn medeschepenen,  ten kantore 
van de hoog- en laagschout in ’s-Hertogenbosch kan ophalen.

Het akkoord over de rekeningen zal tot aller instemming hebben geleid. De hoog- en 
laagschout  behoeft dus hiervoor in de termen van zijn opdracht niet meer de aandacht 
van deze Raad te vragen. Wat rest is dan nog de ratificatie van het concept-reglement.

Begin september 1662 worden door de schepenen voor een verzoek tot vaststelling aan 
de Raad van State de nodige voorbereidingen getroffen. Twee schepenen zoeken daar-
voor contact met de Haagse agent bij de Raad, Peter van den Broeck. Zij spreken hem 
hierover voor de eerste maal 4 september als hij te Strijp verblijft en vervolgens te zijnen 
kantore in Oirschot. Schepen Aert Joosten wordt op 14 september 1662 naar Den Haag 
gezonden om, samen met Van den Broeck, het concept-reglement bij de Raad van State 
ter goedkeuring voor te leggen.

18 September besluit de Raad echter om toch nog eerst het advies in te winnen van 

1662/half maart 1663).
3175  Dit resulteert in een “Staat ende regeringe van de gemijnt van Son”. Dit overzicht is te beschouwen 
als een algemeen overzicht van de vooral de financiële situatie aldaar. RHCe, GB Son 126.
3176  Deze omschrijving is ontleend aan NA, RvSt 83 II, fo. 266v, zie hierna. 
3177  RHCe, GB Son 126. 
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de raad en rentmeester-generaal der Domeinen.3178 Aert Joosten informeert op 20 sep-
tember zijn medebestuurders per brief over deze beslissing, waarna hij de thuisreis aan-
vaardt. De nieuwsgierige spanning zit er ter plaatse intussen goed in. Twee schepenen 
worden naar ’s-Hertogenbosch gezonden om Aert Joosten op te wachten en wellicht ook 
om zich gedrieëlijk over de kwestie met de raad en rentmeester te verstaan.

Lang laat het advies van de rentmeester niet op zich wachten. Al op 25 september wor-
den Aert Joosten met een medeschepen naar zijn kantoor in ’s-Hertogenbosch gestuurd 
om diens advies in ontvangst te vernemen. De rentmeester blijkt echter verhinderd en 
na vier dagen reizen zij onverrichter zake naar Son terug. Een delegatie van twee andere 
schepenen heeft op 3 oktober meer succes en kan het advies van de rentmeester meene-
men.

Twee dagen later, 5 oktober, worden de schepenen Jan Willems en Aert de Grooff naar 
Den Haag gezonden om dat advies bij de Raad van State in te leveren. Door die Raad 
wordt dethesaurier-generaal Van Bevernick aangewezen om het advies in ontvangst te 
nemen. Dan ontstaat vertraging, omdat deze ziek is en daarom niet in de Raad kan ver-
schijnen.  Willems gaat na ongeveer twee weken wachten weer naar huis, De Grooff 
blijft achter om de procedure verder af te ronden. Tegen eind oktober lukt het om deze 
weer vlot te trekken. Op 27 oktober stelt de Raad het reglement vast. Dit onder uitdruk-
kelijke opdracht aan de inwoners van Son om het in al zijn onderdelen na te komen, op 
straffe van f 50 gulden ten behoeve van de Domeinen. Verder wordt hen opgedragen het 
reglement te registeren in de Leen- en Tolkamer en daarna ter plaatse te publiceren.3179

1 November is De Grooff, nu mèt reglement, weer thuis.  Op 4 november vertrekt 
een bestuursdelegatie naar ’s-Hertogenbosch voor de registratie ter Leen- en Tolkamer. 
Hierna wordt het door secretaris Henrick van Hooff ter secretarie ingeschreven. Ook 
wordt het reglement aan de kwartierschout betekend met het verzoek dit voortaan na te 
komen. Ten slotte, waarschijnlijk 7 december, vindt ter plaatse door de vorster de publi-
catie van het reglement plaats.3180 

Al met al is hiermede het reglement een feit en kan de uitvoering ervan ter hand wor-
den genomen.3181

3178  NA, RvSt 83II, fo. 178r.
3179  NA, RvSt 83II, 266v.
3180  Met de kanttekening, dat hij voor dit werk vooraf betaald wil worden. Een schijnbaar boude, maar 
wel geaccepteerde  opstelling voor een dienaar van het lokale bestuur. Dit toont mogelijk aan hoeveel wan-
trouwen er ter plaatse nog heerst. 
3181  De declarabele kosten ten laste van het dorp van de vaststellingsprocedure bedragen in ieder geval  
f 248-18-8. Voor een groot deel betreft het dag- en reisgelden van schepenen, daarnaast onder meer verschil-
lende schrijf- en andere griffiekosten. Agent Van den Broeck claimt voor “schrijven, gaen ende staen” f 40, 
de raad en rentmeester-generaal voor zijn advies f 32-10-0 (RHCe, GB Son 126). Kennelijk ontstaat er nog 
wel discussie over wie deze kosten moet dragen. De borgemeesters weigeren de onkosten voor het reglement 
in hun rekening op te nemen. Daarop verzoeken de schepenen en de inmiddels benoemde achtmannen de 

PS_LL_def.indd   1253 19-11-20   13:06



1254

De eerste worteling van het reglement
Bij hun aantreden geven de achtmannen al direct blijk van hun nieuw verworven auto-
riteit. Daarbij moeten zij ervaren, dat zij niet de enige autoriteit ter plaatse zijn, maar in 
gedeelde verantwoordelijkheid hebben te besturen.

Na hun benoeming als nieuw lid van het plaatselijk bestuur weigeren zij om een eed 
overeenkomstig het reglement op de politieke reformatie af te leggen. De schepenen te-
ken hiertegen protest aan, dat 7 november 1662 aan de kwartierschout wordt gezonden. 
Deze weet kort daarop de kwestie te schikken, zodat de achtmannen te zijnen overstaan 
alsnog de eed afleggen. Deze eedsaflegging wordt ter secretarie geregistreerd.3182

Een eerste punt dat de schepenen na de inwerkingtreding van het reglement aanpak-
ken is de inrichting van een “raetcamer”, zoals voorgeschreven in artikel 30 van het re-
glement. Daartoe huren zij  ruimte in het huis van de secretaris.3183 Dit initiatief van de 
schepenen vindt nadien echter geen goed onthaal bij de achtmannen, die de gehuur-
de ruimte weigeren te betreden. Schepenen klagen bij de Raad van State, dat daardoor 
“de dingtaelen alnoch met dranck besmoddert” worden. De Raad gelast de achtman-
nen zich naar artikel 30 te gedragen. Deze volharden niettemin in hun houding, waarop 
schepenen zich opnieuw tot de Raad wenden. Daarbij wijzen zij er op, dat er ruimte en 
geld voor inrichting en gebruik van een raadkamer beschikbaar is. Voorwaarde is wel, 
dat de achtmannen door de kwartierschout  “met behoorlijcke middelen” tot medewer-
king worden gedwongen. De Raad draagt hierop 26 november 1663 de kwartierschout 
op om in “een plaetsken aen den kerck” dat voorheen al voor vergaderingen werd ge-
bruikt een schoorsteen te laten bouwen en er zorg voor te dragen dat voor de winter 
“vier ende licht” door de regeerders besteld kan worden, alles (uiteraard) op kosten van 
het dorp.3184 

Raad van State om restitutie van kosten, waarmede de Raad - door op 11 mei 1663 te besluiten, dat de bor-
gemeesters deze kosten in hun rekening behoren op te nemen - instemt. Wel krijgen zij de gelegenheid om 
daartegen in te gaan, maar daarvan maken zij geen gebruik (NA, RvSt 84 I, fo. 259). Dit besluit wordt de 
dan inmiddels gewezen borgemeesters 13 mei door de deurwaarder van de Raad van Brabant, Huijbert Ni-
claessen, betekend. (RHCe, GB Son, 126). 
3182  RHCe, GB Son 126; Coenen, Son en Breugel, 209. Het motief van de raadsmannen is onbekend, 
maar laat zich ongetwijfeld baseren op de opvatting, dat hun benoeming als zodanig volstaat. De vorster 
brengt het protest van de schepenen naar de kwartierschout in Sint Oedenrode. In de verantwoording van 
zijn daggeld merkt deze op, dat hij daar een hele dag heeft moeten wachten, omdat deze officier “op den 
jacht” was. 11 November 1662 treden de achtmannen al in functie op.   
3183  RHCe, GB Son, 126. 5 September heeft aldaar een bijeenkomst van schepenen en achtmannen 
plaats. De eerste (jaarlijkse) huurtermijn loopt tot Sint. Jan (24 juni) 1663 voor een huursom van f 5. Dit 
wijst er op, dat deze huur kort na de inwerkingtreding van het reglement is ingegaan. Coenen, Son en Breu-
gel, 209 meldt slechts in algemene zin, dat in de zeventiende eeuw de raadkamer ten huize van de secreta-
ris is. 
3184  NA, RvSt 84 II, fo. 365v.
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Overeenkomstig het nieuwe reglement zijn de achtmannen geautoriseerd tot de nomi-
natie van de schepenen. 23 mei 1663 wordt in de Raad van State besproken, dat hij “in 
ervaringe gecomen” is (door wie en hoe laat de Raad in het midden) dat de achtmannen 
van Son niet alleen voorbij zijn gegaan aan het feit dat bij schepenbenoemingen aan per-
sonen van de gereformeerde religie de voorkeur dient te worden gegeven, maar zelfs ook 
dergelijke personen “buijten de wet hebben gestelt”. Bij gelijke geschiktheid, aldus de 
Raad, gaan altijd personen van de gereformeerde religie voor. De kwartieschout wordt 
daarom aangeschreven, de achtmannen daarover aan te spreken.3185 Het antwoord van de 
kwartierschout wordt op 22 juni in de Raad van State  aan de orde gesteld. Diens bericht 
is waarschijnlijk genuanceerder dan verwacht. Voor de Raad is dit voldoende reden om 
dit dossier in handen te stellen van zijn commissie tot de verpachting van de tienden, 
met als opdracht, om zich daarover nader te informeren en overeenkomstig het besluit 
van 23 mei jl. de regering van Son te “dresseren”.3186

Verder wordt in eensgezindheid tussen schepenen en raadsmannen de informatiehuis-
houding op orde gebracht. De vorster zegt 11 december de oud-regenten aan, dat zij alle 
nog onder hen berustende “documenten de gemeijnt aengaende met alle reeckeningen 
van borgemeesters, kerck- en heijligeest-meesters, met de behoeff stucken van dien” in 
de archiefkom hebben te brengen. Omdat dit bevel niet voldoende wordt opgevolgd, 
wordt een begin gemaakt met vervolging door een protest “op te rolle” te schrijven. Over 
deze kwestie wordt begin 1663 nog verschillende malen door schepenen en achtmannen 
vergaderd. Op 17 februari  - na een hele dag vergaderen - sommeren zijoud-president-
schepen Herman van der Wel om “alle dorps documenten ende de reeckeningen van sijn 
kerckmeesterschap” in te leveren. Nu met succes, 24 februari kan de vorster schepenen 
en achtmannen een inventaris van door Van der Wel en anderen overhandigde docu-
menten overhandigen. 

Ten slotte kunnen aansluitend - in de periode van half maart tot 7 juni - de rekeningen 
na voorafgaande drie zondagse publicaties in de kerk worden afgehoord.3187 

9.2.26 Tilburg en Goirle, 1688, 1723 en 1732       

Korte karakteristiek
Tilburg en Goirle, gelegen in het kwartier van Oisterwijk, vormen afzonderlijke, zelf-
standige dorpen. Tezamen vormen zij heerlijkheden onder één heer met hoge, middel-

3185  NA, RvSt 84 I, fo. 286v.
3186  NA, RvSt 84 I, fo. 313r. Het is onduidelijk wat deze commissie met deze opdracht heeft gedaan. Haar 
desbetreffende verbaal (NA, RvSt 1820, jaar 1663) zwijgt daarover. 
3187  Daartoe werden onder meer 20 april, 4 mei en 25 mei 1662 bijeenkomsten gehouden. RHCe, GB 
Son 126.
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bare en lage justitie. Beide dorpen vormen ook één dingbank, waaraan Tilburg vijf en 
Goirle .twee schepenen levert. 3188 Tilburg is onderverdeeld in twaalf heerdgangen.3189 

In 1695 telt Tilburg 5856 in het hoofdgeld aangeslagen personen, in Goirle is dat 
621.3190 Voor Tilburg bedraagt in 1736 het aantal geregistreerde huizen 1276, voor Goirle 
141. Voor Tilburg betekent dit een inwonertal van ongeveer 8500.3191 

Inleiding
Over de genese van de dorpsreglementering in Tilburg en Goirle hebben Dijksterhuis 
(1899) en Weijters (1977) gepubliceerd.3192 Deze publicaties zijn op hoofdlijnen en in on-
derlinge samenhang voldoende volledig, zodat hier in beginsel volstaan wordt met een 
samenvatting ervan. Waar beide publicaties ten aanzien van archiefbronnen geen spe-
cifieke voetnoten vermelden, zijn deze ten dele wel aan deze samenvatting toegevoegd. 
Aanvullingen op de samenvatting zijn steeds specifiek verantwoord.

Aan het reglement van 1732 gaan twee pogingen tot het verkrijgen van een reglement, 
onderscheidenlijk in 1688 en 1723, vooraf.

Eerste concept-reglement 1688
De eerste poging tot de creatie van een reglement is van 1688 en krijgt vorm in een 
goeddeels volledig uitgeschreven en door zittende functionarissen van dat jaar (ze-
ven schepenen, vier zetters, vijf gezworenen en en een volledig aantal van 22 man-

3188  Tegenwoordige Staat (1741) 12, 68-69 ;Vriens, ‘Lijst van plaatsen met institutionele gegevens’, 334 en 
498-499. Zie verder voor de samenstelling van het plaatselijke bestuur: De Bruijn, ‘Natuur, arbeid, kapitaal. 
Economisch leven 1450-1780’, 131-148.
3189  Oerle en Broekhoven, Corvel en Laer, Berkdijk, Rijt, Hoeven, Hasselt, Stokhasselt, Oost-Heikant, 
West-Heikant, Velthoven, Loven, alsmede Kerk en Heuvel. Weijters, ‘De totstandkoming‘, 21.
3190  De onvermogenden zijn hierbij niet opgenomen. Van Xanten en Van der Woude, ‘Het hoofdgeld en 
de bevolking van de Meierij van ’s-Hertogenbosch omstreeks 1700’, 22, 76. Het totaal aantal inwoners van 
Tilburg omstreeks 1690 wordt gesteld op 8950 tot 10225. De Bruijn, ‘Natuur, arbeid, kapitaal. Economisch 
leven 1450-1780’, 102; Kappelhof, ‘Te hoge belastingen’, 11 spreekt over een inwonertal eind zeventiende 
eeuw van bijna 10.000 personen, waarmee Tilburg het grootste dorp binnen Staats-Brabant en de op een na 
grootste plaats binnen het gebied is. 
3191  ‘De Haardtellingen uit de jaren 1437-1525 en de aantallen huizen uit de jaren 1736 en 1792, opge-
maakt door Mr. C. van Breugel, 519-520’; De Bruijn, ‘Natuur, arbeid, kapitaal. Economisch leven 1450-
1780’, 102 berekent aan de hand van het aantal huizen met een vermenigvuldigingsfactor van zeven (het 
gemiddelde aantal bewoners per huis) voor Tilburg het aantal inwoners op circa 8500. Deze publicatie 
meldt overigens een afwijkend aantal huizen van 1266; Ook Weijters, ‘De groei van de Tilburgse Bevolking 
tot ± 1810’, 48 noemt  dit aantal huizen; Kappelhof, ‘Overheidsfinancën en plaatselijke belastingen in het 
grootste dorp van Staats-Brabant’, 61 schat het aantal inwoners in 1730 op 7900. In 1755 heeft de Leen- en 
Tolkamer in een hierna te bespreken bericht aan de Raad van State het over een verspreid liggende bebou-
wing van Tilburg met 1275 huizen. 
3192  Dijksterhuis, Bijdragen, 36-45; Weijters, ‘De totstandkoming’, 9-33.
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nen) ondertekend concept.3193 Het bevat 47 artikelen.3194 
Het reglement, bedoeld voor de “heerlijckheeden ende gemeijnten van Tilburg ende 

Goirle” is, aldus zijn inleiding, bedoeld om in het bestuur ingeslopen misbruiken en 
chaos tegen te gaan.3195 Dat men bij het ontwerpen ervan niet over een nacht ijs is ge-
gaan, blijkt uit het feit dat men zich niet alleen op plaatselijk te regelen zaken, maar ook 
op relevante regelgeving van de hoge overheid (“plakkaten”) en op “naeburige” regle-
menten heeft georiënteerd, waarvan Oirschot 1662 met name wordt genoemd.3196 

Wie als eerste het initiatief tot het concept heeft getroffen, is niet beknd. Het concept is 
in ieder geval het resultaat van een overleg tussen zittende functionarissen. Blijkens de on-
dertekening bij het concept is het de bedoeling geweest om de grondslag nog te verbreden. 
Aldaar wordt ook nog het fiat genoemd van de “oude en nieuwe” borgemeesters, kerk- en 
heilige geestmeesters, de ‘oude’ 22 mannen en de “meest gegoeijde” inwoners. Hun in-
stemming is in het voorliggende stuk echter niet nominatim vermeld, zodat aannemelijk 
is, dat het concept niet verder dan de kring van de eerste ondertekenaars is gekomen. 

De rol bij de vaststelling van de plaatselijke heer, Josephus Bonaventura van Grob-
bendonck bevestigt zijn “authoriteijt”: hij is geen directe partij, maar degene aan wie 
het concept ter goedkeuring wordt voorgelegd. Zijn bereidheid daartoe wordt in de in-
leiding op het concept opgenomen. Dit geldt ook zijn toezegging om het ontwerp ter 
vaststelling  aan de Staten Generaal voor te leggen. De kosten daarvan komen, zo blijkt 
uit de slotverklaring van de gezamenlijke ondertekenende functionarissen, als dank voor 
die bereidwilligheid ten laste van de gemeente.  

3193  RATb, DB Tilburg, 92. In enkele bepalingen, die betrekking hebben op de vergoeding voor bepaalde 
werkzaamheden van functionarissen (secretaris en vorster), zijn nog geen bedragen ingevuld. Het desbetref-
fende stuk is een kopie van het origineel.
3194  De integrale tekst is opgenomen in 10.2.26.
3195  In dit argument kan wellicht de aanleiding om het concept te formuleren worden gelezen. Kappel-
hof , ‘Te hoge belastingen’, 11, meldt over 1688, dat er in Tilburg het een en ander broeide. Tot tweemaal 
toe worden mensen aangeklaagd, omdat zij de schepenen voor ‘schelmen’ hebben uitgemaakt. Eind decem-
ber beklaagt een zekere Cornelis Hendriksz. van Heijst zich over het wanbeleid en de meinedigheid van de 
schepenen. Na zijn arrestatie in januari 1689 stelt deze ook door de schepenen zonder verdere goedkeuring 
aangegane leningen aan de kaak en pleit hij voor het herstel van het college van de 22 mannen. Al deze as-
pecten komen ook in de context van het concept van 1688 terug. Zie voor de procedure waarin Van Heijst 
verstrikt raakt: Kappelhof ‘Te hoge belastingen’, 12-13. 
3196  Dat men naar voorbeelden van elders heeft gekeken blijkt uit de slotformule bij het concept-regle-
ment. Op het laatste folium is in dorso, naast een archiefkwalificatie (“Concept Reglement over de Heer-
lijcheijt Tilburg anno 1688”) een referentie aan het reglement van Oirschot van 9 juni 1662 opgenomen. 
Omdat het desbetreffende stuk een kopie is, vermoedelijk bestemd voor later gebruik (te denken is bij gele-
genheid van het formuleren van het concept-reglement in 1723, zie hierna), is niet helemaal uit te sluiten dat 
deze referentie op die gelegenheid betrekking heeft. Opvallend is, dat wordt verwezen naar het Oirschotse 
reglement van 1662 en niet naar dat van 11 maart 1664, zie hierover 9.2.18. De eventuele samenhang tussen 
het Oirschotse reglement en het Tilburgse concept 1688 is in 8.6.6 nagegaan. 
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Dijksterhuis en Weijters wijzen beiden op de grote invloed die bij een vastgesteld 
reglement vanuit het college der 22 mannen op het bestuur zou kunnen worden uit-
geoefend. Alle voorbereidingen ten spijt is het reglement echter bij een concept ge-
bleven. Dijksterhuis noemt hierbij de oorzaak, die later hierover wordt opgetekend, 
te weten het overlijden van de plaatselijke heer.3197 Weijters wijst er op dat hij eerst in 
1690 overlijdt, zodat er voldoende tijd voor die vaststelling zou zijn geweest. Hij ver-
onderstelt dan ook een andere reden, die hij, ondanks een aanvankelijke instemming, 
zoekt in latere tegenwerking of gebrek aan medewerking van het dorpsbestuur om te 
komen tot een herstel van het college van de 22 mannen, een representatie van de in-
woners met rechtstreekse invloed op substantiële aspecten van het dorpsbestuur. Dit 
uit katholieken bestaande college is in het midden van de jaren tachtig van de zeven-
tiende eeuw door de Tilburgse schepenen, die sedert 1682 van  gereformeerde signa-
tuur zijn, geëlimineerd.3198 

Het ziet er overigens naar uit, dat ten vervolge op het concept nog een actie tot regle-
mentering heeft plaatsgehad. Van de hand van de secretaris is er een uit dezelfde tijd te 
dateren document, dat een zestiental bepalingen bevat om voor de toekomst “alle onge-
regeltheden ende onkosten” in het bestuur van de heerlijkheid te voorkomen.3199 Het is 
van tweeën één: het is bedoeld als aanvulling op het concept-reglement, dan wel als po-
ging om daarvoor als alternatief te dienen. 

Blijkens de inleiding is dit document bestemd voor een verzoek aan de Staten Gene-
raal om “in het arresteren van een Reglement over Tilborgh” ook op de daarin vermel-
de punten te letten. Die punten gaan uitsluitend over  aangelegenheden betreffende de 
wijze van functioneren  en de onkostenvergoeding van de zittende functionarissen. Over 
een eventuele representatie vanuit de inwoners in de vorm van 22 mannen, zoals opge-
nomen in het concept-reglement, wordt met geen woord gerept. Vanuit dit perspectief 
bezien is dit document eerder als een tegenzet tegen dan als aanvulling op het hiervoor 
beschreven concept te beschouwen. Dit vermoeden wordt nog versterkt door het feit, 
dat het document uitsluitend wordt gedragen door de “gecommitteerdens van de sche-
penen”. Als zodanig bevestigt dit document het door Weijters veronderstelde latere ver-

3197  Deze reden wordt genoemd in de Inleiding van het hierna te bespreken concept-reglement van 1723. 
Wel vraagt Dijksterhuis zich af waarom diens opvolger deze zaak niet heeft voortgezet. 
3198  Zie over de herkomst (1602), positie en neergang van de 22 mannen: Weijters, ‘Het college der 22 
mannen te Tilburg’, 27-50; De Bruijn, ‘Natuur, arbeid, kapitaal. Economisch leven 1450-1780’, 136-138. 
3199  RATb, DB Tilburg 93. Dat dit stuk van de hand van de secretaris is, is vermeld in de omschrijving 
ervan in de archiefinventaris. Aan dit document zijn Dijksterhuis en Weijters voorbijgegaan. De integrale 
tekst is opgenomen in 10.2.26.. Van dezelfde secretarishand is er ook nog een document (opgenomen in 
RATb, DB Tilburg 92) met een artikelsgewijs commentaar op een verder onbekende concept-regeling. Om-
dat dat commentaar slechts aansluit op de inhoud van de eerste twee artikelen van het concept 1688, kan 
worden vermoed, dat er in de ontwerpfase hiervan meer concepten aan de orde zijn geweest. Het commen-
taar benoemt een aantal van 26 bepalingen, maar het is niet zeker of de tekst van dat commentaar volledig is. 
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zet van de schepenen tegen het concept-reglement.3200 Ook maakt het duidelijk, dat het 
akkoord over het concept- reglement de plaatselijke discussie erover niet heeft beëin-
digd. Verder onthult het de strategie die de schepenen hanteren. Zij proberen door mid-
del van zelfreflectie en zelfbeperking de kou over geconstateerde onregelmatigheden in 
het bestuur uit de lucht te halen, zonder dat er sprake is van een in hun ogen ongewenste 
inspraak van de ingezetenen. 

Hoe dan ook, de schepenen trekken uiteindelijk aan het langste eind:  het concept 
blijft concept. Of door hen anderszins aan de klachten tegemoet is gekomen, is niet on-
derzocht. 

Tweede concept-reglement 1723

Een tweede poging tot de creatie van een reglement vindt haar oorsprong in een burge-
rinitiatief van “veele cooplijden en ingeseetenen”. Dit initiatief richt zich met voorbij-
gaan van de zittende bestuurders rechtstreeks tot de plaatselijke heer. Deze is, blijkens 
de inleiding op het nadien door hem in overleg met de initiatiefnemers geformuleerde 
concept-reglement, dat initiatief zonder meer genegen. Die inleiding is overigens een 
voorbeeld van gestuurde geschiedschrijving: deze gewaagt enkel van de eerdere poging 
in 1688, noemt als oorzaak voor het mislukken daarvan alleen het overlijden van de toen-
malige heer en refereert aan een verzoek van de initiatiefnemers aan de zittende heer om 
alsnog zo’n reglement vast te stellen en ter goedkeuring aan de Staten Generaal voor te 
leggen. Over hun beider inhoudelijke motieven wordt met geen woord gesproken.

Dijksterhuis en Weijters wijzen op het verband met een direct daaraan voorafgaan-
de actie vanuit de inwoners waarbij (opnieuw) het herstel van het college van de 22  
mannen centraal staat.3201 In een adres aan de heer hebben zij hem met referte aan het 
concept-reglement van 1688 verzocht om drossaard en schepenen op te dragen geen re-
keningen meer te sluiten dan ten overstaan van vier rekenmeesters. Deze beslist daar-
op dat drossaard en schepenen zich aan het reglement van 1688 hebben te houden en 
benoemt op eigen gezag 22 mannen en vier rekenmeesters. Dijksterhuis beschrijft de 
controverse tussen bestuurders en ingezetenen die daarop tussen medio juni 1721 tot no-
vember 1722 volgt, een controverse waarbij samenscholingen voor het dorpshuis en be-
dreigingen van de bestuurders aan de orde zijn. Uiteindelijk wenden de schepenen zich 
ter verdediging rechtstreeks tot de heer, waarbij zij onder meer aanvoeren dat er wel 
degelijk sprake is van een publieke controle op de rekeningen. De rekeningen worden 

3200  Hieruit is ook op te maken, dat de plaatselijke discussie na de aanvankelijke algemene instemming 
over dat concept opnieuw is opgelaaid, een discussie die (eerst) door het overlijden van de heer definitief is 
geluwd. Dat men bij de tweede reglementspoging (1723), zie hierover hierna, het stokken van de vaststelling 
van het reglement alleen toeschrijft aan dat overlijden heeft dan enkel strategische betekenis: deze reden ver-
hult dat de eigenlijke discussie feitelijk is verloren.
3201  Dijksterhuis, Bijdragen, 40; Weijters, ‘De totstandkoming van het bestuursreglement’, 11.
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immers altijd in het openbaar gesloten. Van die gelegenheid hebben de protesterende 
inwoners echter geen gebruik gemaakt. Het verzoek is naar hun opinie dan ook niet an-
ders dan een poging van de katholieken om invloed op het bestuur te krijgen. Hierop 
trekt de heer de vier rekenmeesters terug. Wel kiest hij voor de versterking van de positie 
van de 22 mannen door middel van een reglement. Het concept daarvan wordt 9 febru-
ari 1723 aan de drossaard gezonden. 

Het ontwerp bevat 42 artikelen en een slotbepaling, waarin onder meer de registratie, 
de jaarlijkse publicatie en een boete voor overtreding zijn voorzien. Op 32 ervan leveren 
de schepenen een doorgaans afwijzend commentaar, slechts in enkele gevallen hebben 
zij tegen een bepaling geen bezwaar. Een groot deel van hun bedenkingen bestaat uit het 
verweer dat een bepaling overbodig is, omdat daarin reeds een resolutie van de Staten 
Generaal of Raad van State voorziet. Het algemene bezwaar is nu ook weer, dat een col-
lege van 22 (katholieke) mannen onevenredige invloed zou hebben op een bestuur van 
gereformeerde signatuur. Uiteindelijk winnen de schepenen het pleit, waarna het con-
cept 24 augustus 1723 bij de secretaris in het archief wordt gedeponeerd.3202

Reglement 1732

Remarques van de Leen-en Tolkamer
De oorsprong van het reglement, dat bijna tien jaar later voor de heerlijkheid Tilbrg en 
Goirle wel wordt vastgesteld, gaat direct terug op de door de Staten Generaal in 1727 aan 
de Leen- en Tolkamer opgedragen taak met betrekking tot het toezicht op de dorpsre-
keningen. Deze nieuwe functie van de Kamer is, mede in het licht van haar belangrijk-
ste ontwikkeling, in 3.3.10 uiteengezet. De kern hiervan is, dat de plaatsen verplicht zijn 
hun rekeningen in concept, dat is voordat deze ter plaatse kunnen worden besproken en 
gesloten, ter toetsing aan deze Kamer voor te leggen en dat in beginsel haar “remarques” 
(wel met een beroepsmogelijkheid) bindend zijn. 

Al bij de controle door de Kamer van de eerste door het Tilburgse bestuur ingezonden 
rekening, de rekening over 1727, ervaart dat bestuur wat die toetsing in de praktijk be-
tekent. Deze rekening wordt in concept 29 december 1729 door drossaard en schepenen 
vastgesteld en naar de Kamer gezonden, die haar onderzoek 2 februari 1730 afsluit. Dat 

3202  RATb, DB Tilburg 94. De datum blijkt uit een dorsale notitie bij een van de twee aanwezige exem-
plaren van het concept. Dijksterhuis, Bijdragen, 42 en Weijters, ‘De totstandkoming’, 11, citeren beiden de 
volgende aantekening van de president-schepen bij het concept: “Onder een gereformeerde regeering is die 
instelling (sc. van het college van de 22 mannen) , die dan vroeger bestaan mag hebben, een onding. De re-
geering toch wordt door de Ho: Mo: gegeven aan de gereformeerden als een douceur en niet als een last en 
’t zou toch een ondragelijk juk zijn, die 22 niet alleen naast zich, maar zelfs boven de regeering te hebben. 
’t Is als het ware het Trojaansche paard inhalen”. Dijksterhuis meldt ook nog, dat de heer het concept zou 
hebben ingetrokken. 
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resulteert in een tiental remarques, waarbij, naast een aanwijzing over een betere om-
schrijving van of nadere bewijsvoering bij een post, ruim f 240 aan gedeclareerde vergoe-
dingen wordt geschrapt.3203 

In reactie hierop willen drossaard en schepenen direct beroep aantekenen bij de Raad 
van State, maar op advies van een tweetal advocaten proberen zij toch eerst deze kwestie 
met de Leen-en Tolkamer in het reine te brengen. Zowel een gesprek als een ingezonden 
schriftelijke verdediging brengen die kamer echter niet op andere gedachten met als ge-
volg toch een beroepsgang naar de Raad van State.

Het door een advocaat voorbereide concept-rekest aan de Raad wordt door schepenen 
7 oktober 1730 goedgekeurd en met bijlagen, te weten een afschrift van de aan de Leen- 
en Tolkamer gestuurde memories, aan de drossaard gezonden om verder het rekest aan 
de Raad voor te bereiden. 

In dat rekest werpen drossaard en schepenen verschillende ankers uit. Hun centrale 
klacht is, dat door hen minder is gedeclareerd dan waarop zij volgens resoluties van de 
Haagse overheid recht zouden hebben. De Leen-en Tolkamer is hen wel enigszins tege-
moetgekomen, maar op andere punten is hun pleidooi niet ontvankelijk gebleken.3204 
De klachten spitsen zich daarbij vooral toe op de geschrapte auditievergoedingen en de 
vergoeding van kosten van criminele executies. Met bijlagen onderbouwd brengen zij 
ook naar voren, dat deze vergoedingen al meer dan 25 jaar praktijk zijn.3205 Bovendien 
wijzen zij er op, dat zij door de uitgestrektheid van de gemeente en het aantal inwoners 
niet wekelijks, maar dagelijks voor de gemeente doende zijn, zodat zij in relatie tot hun 
vele ambtswerkzaamheden feitelijk onderbetaald worden. De inkomsten zijn dan ook 
zeker niet hoger dan die van hun ambtsvoorgangers. Bovendien zou het traktement van 
de drossaard hoger moeten worden, als de bijkomende vergoedingen zouden komen te 
vervallen. Het verzoek is dan ook de blokkade van de Leen- en Tolkamer ongedaan te 
maken.3206 De Raad van State zendt het verzoek 16 oktober 1730 om advies aan de raad 
en rentmeester-generaal.3207

3203  Meer gedetailleerd betreffen deze in een specificatie van Weijters, ‘De totstandkoming’, 17: de post 
over de betaling van rente op geleend geld wordt goedgekeurd onder aantekening, dat voortaan de volgorde 
van de verschillende leningen (met de datum van hun ingang) in overeenstemming wordt gebracht met de 
volgorde, zoals die in een aan de Kamer overgegeven lijst van lopende leningen is vermeld; de salarispost (f 
900) van de secretaris wordt geaccepteerd, mits hij “volgens de wetten van den Lande residentie” heeft ge-
houden; ook een vijftal posten met vergoedingen aan onder meer de drossaard en een schepen voor in to-
taal van ruim f 243  wordt geschrapt, omdat de desbetreffende werkzaamheden tot hun gewone (al betaalde) 
taak dan wel tot de (betaalde) taak van anderen behoren; een uitgavenpost van f 71-4-12 aan de rentmeester 
van de heer wordt geaccepteerd, mits alsnog wordt bewezen dat deze uitgave is gebaseerd op een ononder-
broken praktijk van 25 jaar.   
3204  Dit onderscheid wordt door Weijters niet onderkend.
3205  In andere stukken is sprake van meer dan 30 jaar, Weijters, “De totstandkoming”, 19.
3206  Zie meer gedetailleerd Weijters, ‘De totstandkoming’, 19.
3207  De datum van deze adviesopdracht blijkt uit het advies van de raad en rentmeester-generaal. 
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In zijn reactie van 21 december 1730  weerlegt hij punt voor punt gedetailleerd de be-
denkingen van het Tilburgse bestuur.3208 Zijn advies is dan ook de remarques onver-
kort te handhaven. Ook  adviseert hij de regenten van Tilburg en Goirle op te dragen 
een reglement te ontwerpen om toekomstige misbruiken en problemen te voorkomen. 
De Raad neemt dit advies 18 januari 1731 over door die regenten te laten weten, dat 
over hun bezwaren pas wordt besloten nadat zij een reglement voor de “huishouding 
en de oeconomie van de dorpen Tilborgh en Goirle” zullen hebben ontworpen en dit 
om commentaar aan de raad en rentmeester-generaal en de Leen- en Tolkamer hebben 
voorgelegd. Zij moeten dan de regenten en voornaamste geërfden daarover horen en 
hun overwegingen en bevindingen aan de Raad doen toekomen. Tot dat moment stelt 
de Raad een beslissing over de aanleiding, de remarques van de Leen- en Tolkamer, uit. 
Ook stelt hij een duidelijke termijn: voor half maart aanstaande dient het reglement in 
concept gereed te zijn.3209 

Concept-reglement van de regenten
Al met al een karwei dat het nodige onderzoek en interne overleg vergt. Ook spreken 
de drossard en schepenen met de zetters en de kapiteins van de wijken, terwijl ook de 
meest gegoede geërfden uit de verschillende heerdgangen bij dat overleg worden betrok-
ken.3210 Omdat de termijn van de Raad niet wordt gehaald, moet tot tweemaal toe uitstel 
ervan worden gevraagd, dat steeds voor vier weken wordt toegestaan.3211 Over het con-
cept pleegt de drossaard ook overleg met de heer, die daarmee instemt.3212 19 Mei 1731 
wordt ter plaatse het reglement definitief vastgesteld en 22 mei aan de Leen- en Tolka-
mer toegezonden. Het telt 67 zelfstandige, soms meerledige  artikelen en bestaat uit twee 
hoofdonderdelen.3213 De eerste twaalf bepalingen zijn van een meer algemene strekking, 

3208  Zie daarvoor nader Weijters, ‘De totstandkoming’, 19.
3209  NA, RvSt 225, fo. 89r-90r. De procedure over de rekening over 1727 blokkeert feitelijk de vaststelling 
van die over 1728. Op verzoek van de Tilburgse regenten en een positief advies van de raad en rentmeester-
generaal besluit de Raad 12 januari 1731 dat de afdoening van de rekening over 1728 tot na de afronding van 
die procedure kan worden aangehouden. NA, RvSt 225, fo. 60v-61r. 
3210  Deze procedure blijkt uit de aanhef van het door de drossard en de schepenen opgesteld ontwerp-
reglement; zie 10.2.26.
3211  NA, RvSt 225, fo. 340v, 20 maart 1731 en fo. 491r-v, 23 april 1731. Het tweede verzoek om uitstel stelt, 
dat het concept op zich al is geformuleerd, maar door diens afwezigheid niet met de plaatselijke heer kon 
worden besproken. Het eerste verzoek om uitstel dateert van 19 maart 1731. Een 15 maart 1731 geconcipi-
eerde, maar daarna nog gewijzigde versie daarvan in RATb, DB Tilburg 95bis. Hierin ook in tweevoud een 
kopie van de daarop genomen resolutie van de Raad van State van 20 maart 1731. Hetzelfde geldt voor een 
kopie in tweevoud van het tweede verzoek, één zonder en de ander met de fiatterende apostille van de Raad 
van State van 23 april 1734.  
3212  Over dit concept wordt op één punt na tussen drossaard en schepenen overeenstemming bereikt. 
Dat  punt betreft het traktement van de drossaard, waarover hierna meer.  
3213  RATb, DB Tilburg 95 en 95 ter.
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die vooral bedoeld zijn als context voor en inleiding op de bepalingen die daarna vol-
gen en als zodanig meer beschrijvend van aard zijn. Die volgende hebben betrekking op 
alleen Tilburg (37 artikelen) onderscheidenlijk alleen Goirle (18 artikelen) en gaan alle 
over de hoogte van traktementen van personen in plaatselijke overheidsdienst en allerlei 
vergoedingen uit de dorpskas.3214  

De Kamer heeft amper een week nodig om al 30 mei een vernietigend oordeel aan 
de Raad van State te adresseren. Zij acht de Tilburgse regenten niet in staat of bereid 
om het gewenste reglement op te stellen. Hun concept kan de naam van reglement niet 
dragen, omdat het slechts enkele bepalingen bevat over wat de drossaard, schepenen, 
secretaris en andere “bediendens” geacht worden te doen als basis voor “een wijt geëx-
tendeerde declaratie” van de vergoedingen van deze functionarissen.3215 Daarmee haalt de 
Kamer het perspectief van de Tilburgse regeerders volledig onderuit. De Kamer stelt de 
Raad daarom voor, dat zij zelf een concept opstelt, dat, na de regenten en voornaamste 
geërfden te hebben gehoord, tezamen met hun op- en aanmerkingen aan de Raad wordt 
voorgelegd. Eén dag later, 31 mei, draagt de Raad twee zijner leden, de thesaurier-gene-
raal en zijn secretaris op om over dit voorstel te adviseren.3216 Ondertussen loopt de span-
ning bij het bestuur over het lot van hun concept op. De drossaard verstaat zich hierover 
met de Leen- en Tolkamer, waar hij horen krijgt dat zij daarover een negatief advies heeft 
uitgebracht met de aanbeveling dat zij zelf een passend reglement ontwerpt. 23 Juli 1731 
doet de drossaard hiervan verslag aan de schepenen. De drossaard wordt daarop verzocht 
het concept van de regenten te bepleiten bij de onderzoekscommissie van de Raad. 2 
Augustus wordt hem - hij verblijft dan al in Den Haag - daartoe door de schepenen een 
kopie van zijn concept met allerlei toelichtende informatie toegezonden.3217 Dit echter 
tevergeefs. Eén dag later besluit de Raad op advies van zijn commissie om de raad en 
rentmeester-generaal en de Leen-en Tolkamer op te dragen een reglement te formeren 
in de zin van zijn besluit van 18 januari daarvoor.3218

Concept-reglement van de Leen- en Tolkamer
In opdracht van de Leen-en Tolkamer schrijft haar griffier een concept-reglement. Hij 
neemt uit het concept van de regenten over wat bruikbaar is, schrapt het overbodige en 
vult aan wat ontbreekt.3219 Het verschil met het plaatselijke ontwerp is dat de griffier de 

3214  De integrale tekst is opgenomen in 10.2.26.
3215  Het is niet ondenkbaar, dat, gezien de feitelijke gang van de genese, er ook sprake is geweest van een 
zekere prestigeslag tussen de Leen- en Tolkamer (die controlegezag te vestigen heeft) en het plaatselijk be-
stuur van Tilburg (dat controle van bovenaf maximaal probeert te mijden).
3216  NA, RvSt 226, fo. 664r-v.
3217  RATb, DB Tilburg 95bis. 
3218  NA, RvSt 226, fo. 226, fo. 949r.
3219  Zie de analyse in 8.7.18, Tabel 8.36.
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‘context’-bepalingen uit het ontwerp omvormt tot verplichtende artikelen. Ook voegt 
hij in verschillende bepalingen een of meer rechtstreekste verwijzingen toe naar plak-
katen en resoluties van de Haagse overheid.3220 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. 19 November 1731 beleggen de raad en rent-
meester-generaal en de Leen-en Tolkamer daartoe een hoorzitting in de raadkamer van 
Tilburg. De geërfden zijn daarbij aanwezig door middel van een vertegenwoordiging 
vanuit de verschillende heerdgangen. De in deze bijeenkomst tegen het reglement inge-
brachte bezwaren worden 22 november nog schriftelijk aan de Kamer bekend gemaakt. 

De kern van die bezwaren is, dat het concept van te algemene strekking is, waardoor het 
niet aan de verlangens van de Raad van State zou voldoen en alleen maar tot onzekerheid 
leidt. In concreto wordt er daarom voor gepleit om alsnog 18 artikelen uit het eigen con-
cept op te nemen.3221 Deze bepalingen betreffen onder meer een jaarlijkse recognitie voor 
de heer en zijn rentmeester, de vergoeding van dokters, vroedvrouwen en chirurgijns voor 
hun diensten aan de armen en van lagere ambtenaren als nachtroepers, doodgravers, op-
passers en vuurstokers op het raadhuis en ten slotte de verteringen bij bepaalde gelegen-
heden.  Eerder heeft de drossaard de rentmeeter-generaal 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. Het concept van de rentmeester en de Kamer van 24 de-
cember 1731, wordt door de Raad 28 december om intern advies doorgeleid naar twee van 
zijn leden, de thesaurier- generaal en zijn secretaris.3222 Hierop reist de drossaard naar Den 
Haag om rechtstreeks bij de Raad de Tilburgse belangen te bepleiten. Hij krijgt - naar later 
zal blijken, ten onrechte - de indruk dat deze wel genegen is om het bestuur in zijn bezwa-
ren tegemoet te komen. Ook dient hij nog een nadere memorie in. Centraal in zijn lobby 
staat dat de Leen- en Tolkamer haar bevoegdheid heeft overschreden en zich op het terrein 
van de Staten Generaal en het Leenhof van Brabant heeft begeven. 

Deze lobby leidt echter schipbreuk. Dat heeft mogelijk te maken met het feit, dat de 
heer van Tilburg via zijn gecommitteerde, de drossaard, laat weten met het concept in 
te stemmen.3223 De drossaard zit dus als boodschapper tussen twee opvattingen in. La-
ter zal hij trouwens nog beweren, dat de Raad van State over het concept-reglement nog 
met de Staten Generaal zou hebben overlegd.3224 Deze bewering wordt echter niet door 
geboekstaafde gegevens bevestigd.  

3220  Zie hierover 5.3.5.3.
3221  Dit betreft de artikelen 14, 15, 21 tot en met 34, 45 en 46.
3222  NA, RvSt 227, fo. 2551v,
3223  Dit rekest wordt benoemd in de resolutie waarbij de Raad van State het reglement vaststelt. Weijers, 
‘De totstandkoming’, gaat hieraan voorbij.
3224  In een hierna te bespreken rekest, dat 3 november 1738 door de Staten Generaal in behandeling wordt 
genomen. 
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De Raad stelt 8 mei 1732 het door de Leen-en Tolkamer ontworpen reglement onver-
kort vast.3225 Daarbij verwijst hij nadrukkelijk naar de “gewoone clausule van den 19 feb. 
1663”, dat door het reglement geen inbreuk wordt gemaakt op de bevoegdheid van de 
Staten Generaal jegens de betrokken heerlijkheden.3226 Verder beveelt hij registratie bij 
de eigen griffie, alsmede toezending van een kopie aan de raad en rentmeester-gene-
raal en de Leen- en Tolkamer. Ten slotte ordonneert hij, dat het reglement voortaan de 
grondslag vormt voor de toetsing door die kamer van de rekeningen van beide dorpen. 
Voor de afdoening van de rekeningen van voor 1732 staat hij daarentegen toe, dat met de 
plaatselijke praktijk tot dan toe rekening wordt gehouden. Voor zover die oude praktijk 
ook in het reglement is begrepen, geldt dan wel die norm.3227 

25 Mei 1732 wordt het reglement door de gezworen klerk in aanwezigheid van de dros-
saard en alle schepenen gepubliceerd.3228 Paulus Scheltus “ordinaris Drukker” van de 
Raad van State in Den Haag geeft het reglement in druk uit.3229 

Het reglement blijft enkele aanpassingen in de toepassing dan wel de tekst daargelaten 
- waarover hierna meer - de rest van de achttiende eeuw de bestuurlijke gang van zaken 
bepalen. De drossaard krijgt er veertig jaar na de vaststelling zonder mankeren weet van.

Medio mei 1773 doet hij zijn beklag bij de Raad van State over het schrappen door de 
Leen- en Tolkamer van zijn declaraties over de kosten van criminele procedures in de 
rekeningen van 1766 tot en met 1768. Het gaat daarbij om kosten die niet op de veroor-
deelden of hun goederen te verhalen zijn. Na een negatief ambtsbericht van de Leen- en 
Tolkamer 3230 en een intern advies van de thesaurier- generaal wijst de Raad  3 juni onder 
verwijzing naar artikel 31 van het reglement, dat dit soort declaraties verbiedt, zijn ver-
zoek af.3231 Hij overweegt daarbij nadrukkelijk, dat de zaken waarop die declaraties be-

3225  NA, RvSt. 226, fo. 228, fo. 472v-473r. Kopie van deze resolutie in: BHIC, 52 en 138 (beide met tekst 
van het reglement). 
3226  Deze clausule is voor het eerst gebruikt bij de vaststelling van het reglement voor Bergeijk respectie-
velijk Hoogeloon, zie 4.11.4.
3227  Weijters, ‘De totstandkoming’, 24 en 28 geeft een overzicht van de kosten van de wording van het 
reglement. De rentmeester-generaal en de Leen- en Tolkamer declareren tezamen f 209-13-0. Vijf zesde deel 
hiervan komt ten laste van Tilburg. In de borgemeestersrekening over 1731 worden diverse plaatselijke kos-
ten gedeclareerd. Alles bij elkaar komt dit uit op een bedrag voor Tilburg van f 530-18-2.
3228  De integrale tekst is opgenomen in 10.2.26. De tekst van het reglement onder andere in: RATb, DB 
Tilburg 96 (in handschrift), 97 (in druk), 97a (in druk); BHIC, LTK 52 en 138 (beide op datum van de re-
solutie ter vaststelling; in handschrift); NA, RvSt 1554, ongefolieerd, nr. 50; NA, Collectie Fagel, 1724 (in 
druk). 
3229  R. Peeters, ‘Zeldzame boekjes over Tilburg uit de 18e eeuw’, 20.
3230  BHIC, LTK 99, fo. 637v-642r, 15 mei 1773.
3231  NA, RvSt. 328, fo. 477v-478v; kopie in: BHIC, LTK 71, ongefolieerd. De Raad verzoekt het ambts-
bericht van de Leen- en Tolkamer bij besluit van 18 december 1773 (niet in de resolutieregisters van de RvSt 
vermeld; deze datum blijkt uit het ambtsbericht); het interne advies van de thesaurier-generaal verzoekt de 
Raad van State bij besluit van 15 mei 1773, NA, RvSt. 328, fo. 412r-413r.
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trekking hebben niet vallen onder de uitzondering die in die bepaling wordt geopend.3232 
In 1788 wordt door de Bossche stadsdrukker, de weduwe C.A. Vieweg, in een oplage 

van 150 exemplaren nog een herdruk van het reglement verzorgd.3233 Tot in 1794 wordt 
het reglement door de vorster gepubliceerd ten overstaan van de drossaard ad interim, 
schepenen en de secretaris.3234

Latere verwikkelingen rond het reglement
Het spreekt bijna voor zich dat in de lange periode van werking het verstarrende effect 
van het reglement tot knelpunten leidt. In het hierna volgende exemplarische overzicht 
zijn de belangrijkste  gevallen, waarbij interpretatie of aanpassing van het reglement na-
drukkelijk aan de orde is, weergegeven. Gevallen, waarbij alleen alleen sprake is van de 
feitelijke toepassing van het reglement zonder dat voor de inhoud ervan gevolgen heeft 
zijn buiten beschouwing gelaten.

1732: de secretaris
De secretaris van de heerlijkheid acht zich door het reglement in zijn financiële en ande-
re belangen direct geschaad. Al op 23 juni 1732 bespreekt de Raad van State zijn verzoek 
om het reglement op een tweetal punten te veranderen. Het eerste betreft het toekennen 
van een vergoeding voor zijn werkzaamheden (reiskosten en schrijfloon) in criminele za-
ken en de erkenning van zijn bevoegdheid om over procestukken preadvies aan onpar-
tijdige juristen te mogen vragen. 

De Raad maakt korte metten met dit verzoek. Zonder nader intern overleg of extern 
advies besluit hij dit verzoek zonder meer af te wijzen. Naar zijn mening is tijdens de 
voorbereiding van het reglement genoegzaam vastgesteld, dat de verzochte vergoeding 
onder het normale traktement van de secretaris valt. Naast deze afwijzing krijgt de secre-
taris ook gedecideerd te horen, dat hij de Raad hierover niet meer lastig heeft te vallen.3235 

1737-1739: de drossaard
Over het aanvankelijk door de drossaard en de schepenen in eensgezindheid ingebrachte 
concept- reglement  wordt tussen hen op één punt geen overeenstemming bereikt. Dat  
betreft het traktement van de drossaard. In vergelijking met de beloning van collegae 
uit andere, kleinere dorpen voelt deze zich te kort gedaan.  Dit verschil van inzicht leg-

3232  De Raad is niettemin genuanceerd in zijn oordeel. Hij stelt ook vast, dat de jegens de drossaard ge-
royeerde adviesgelden voor een tweetal Bossche advocaten volgens dezelfde bepaling wel declarabel zijn, 
omdat dat advies niet ten behoeve van de drossaard, maar de schepenen is uitgebracht, zodat die declaraties 
wel ten laste van de gemeente kunnen worden gebracht.   
3233  R. Peeters, ‘Zeldzame boekjes over Tilburg uit de 18e eeuw’, 20-21. 
3234  RATb, DB Tilburg 97 (gedrukte versie van het reglement, voorblad).
3235  NA, RvSt 228, fo. 655.
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gen zij in een gemeenschappelijk rekest rechtstreeks aan de Raad van State voor. Deze 
legt het probleem echter terug bij de verzoekers door hen te bevelen hun verschillende 
visies op dit punt tegelijkertijd met hun concept-reglement bij de raad en rentmeester-
generaal en de Leen- en Tolkamer neer te leggen. De rentmeester en de Kamer  krijgen 
de opdracht om te proberen partijen ter zake te verzoenen op wat zij ordentelijk en re-
delijk achten en, lukt dit niet, om de Raad over de hoogte van bedoeld traktement te 
adviseren.3236 

Uiteindelijk wordt in het reglement (artikel 66) het traktement voor alle werkzaamhe-
den van de drossaard vastgesteld op een vast bedrag van f 800 voor Tilburg en f 115 voor 
Goirle, met dien verstande dat hij voor bezendingen buiten de Meierij voor hem en zijn 
bediende per dag f 5-10-0 en voor transportkosten jaarlijks een vast bedrag van f 18 ont-
vangt. In de algemene regeling (onder de naam van reglement) van de Staten Generaal 
van 4 juni 1734, waarin een vast jaarsalaris voor alle plaatselijke officieren in de Meierij 
van ’s-Hertogenbosch wordt vastgesteld, wordt, anders dan bij de andere officieren, ten 
aanzien van de officier van Tilburg en Goirle geen bedrag genoemd, maar daartoe enkel 
naar het reglement voor die dorpen verwezen.3237 Er is echter cauda in venenum. In dat 
salarisreglement wordt ten slotte ook vastgesteld, dat elke officier voor werkzaamheden 
buiten zijn ambtsgebied een vaste dagvergoeding van f 5 (zonder extra vergoeding voor 
transportkosten) mag declareren.

In 1734 moet de drossaard naar Leiden “om zekere brandbrief schrijver te doen 
apprehenderen”.3238 De declaratie over deze ambtsverrichting maakt hij overeenkomstig 
de norm van het Tilburgse reglement op. Deze wordt door de schepenen geaccepteerd 
en als uitgave in de borgemeestersrekening over 1734 opgenomen. Bij haar controle 
schrapt de Leen- en Tolkamer echter deze post met een referentie aan de door de Staten 
Generaal 4 juni 1734 vastgestelde reguliere dagvergoeding voor de plaatselijke officieren.  

De drossaard is vergramd en geeft aan zich bij de Raad van State te beklagen. De Ka-
mer reageert direct door een snellere gang naar die Raad te maken. In haar rekest van 22 
maart 1738 verdedigt zij het op zich ongebruikelijke waarom hiervan uitvoerig.3239 Kap-
stok is voor haar de in het reglement opgenomen Bergeijk-clausule (1663) die elke inter-
pretatie van het reglement aan de Raad voorbehoudt. Verder geeft zij aan, dit te doen, 

3236  NA, RvSt 225, fo. 593r-594v. Zie voor de details: Weijters, ‘De totstandkoming’, 26-27.
3237  Zie hierover nader 3.3.9..
3238  Dit betreft ene Gerrit Winning, die dergelijke brieven aan de president-schepen heeft gezonden. 
Winning  verblijft  in het tuchthuis te Leiden. In Tilburg wordt hij na zijn overbren-ing tot 20 jaar deten-
tie veroordeeld en daarna weer naar Leiden teruggebracht.  BHIC, RRGD 30, fo. 166v d.d. 22 maart 1738. 
3239  Ongebruikelijk, omdat volgens de gewone regeling voor de door het royement van de Kamer getrof-
fene beroep openstaat bij de Kamer onderscheidenlijk de Raad van State. Zie 3.3.10. Dit voortouw van de 
Kamer laat zien dat zij de collisie tussen resolutie en reglement objectief brengt als een neutrale rechtsvraag, 
maar die tegelijkertijd ten faveure van de eigen opvatting hoog opneemt en zich (dus) niet geneert om de 
beslissing van de Raad van State bij voorbaat te beïnvloeden. 
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omdat zij beseft, dat de drossaard over op het eerste gezicht plausibele argumenten be-
schikt. Haar interventie is dan ook vooral bedoeld om zich bij voorbaat ‘antidotaal’ te 
laten horen. De kern van haar inhoudelijke betoog gaat over het posterieur zijn van de 
algemene traktementsregeling aan het Tilburgse reglement, ook al zijn regeling en regle-
ment op dit punt met elkaar vervlochten. Over de hogere dagvergoeding wijst de Ka-
mer er verder op, dat ook in andere anterieure dorpsreglementen, zoals die van Boxtel 
(1665), Oisterwijk (1721), en Nieuwkuijk (1726), soms hogere, soms lagere vergoedingen 
zijn opgenomen. Graag wenst de Kamer duidelijkheid met welke tarieven zij heeft re-
kening te houden. De Raad houdt zich echter twee dagen later zonder nader onderzoek 
van de kwestie volstrekt op de vlakte. Hij onthoudt zich van een inhoudelijke reactie en 
legt het rekest, aansluitend op wat de Kamer zelf in haar beweegredenen doet, als ‘anti-
dotaal’ ter zijde.3240 

Dit schept in ieder geval de ruimte voor de drossaard om beroep tegen het royement 
in te stellen. 

Deze wendt zich 3 november 1738 echter direct tot de Staten Generaal met de vraag te 
verklaren wat voor hem geldt: het Tilburgse reglement of de algemene regeling.3241 

De Staten vragen hun commissie-Meierij om tezamen met enkele gecommitteerden 
uit de Raad van State om hierover te adviseren. Conform haar advies besluiten de Staten 
18 februari 1739 tot een middenweg. De zittende drossaard mag voor zijn reis naar Lei-
den zowel als voor de rest van zijn ambtelijke leven de in het Tilburgse reglement gesanc-
tioneerde dagvergoeding blijven genieten; zijn opvolger zal daarentegen slechts conform 
het algemene salarisreglement mogen declareren. Ten slotte wordt de Leen- en Tolkamer 
opgedragen hiermede bij haar toetsing van de rekeningen rekening te houden.3242 

De Staten Generaal besluiten trouwens niet met zoveel woorden tot aanpassing van 
het Tilburgse reglement, alhoewel de feitelijke begrenzing van de werking in tijd van ar-
tikel 66 daartoe uiteindelijk wel zal moeten leiden. 

1755: de regenten
In 1755 is het wederom een aantal door de Leen- en Tolkamer geschrapte posten in de 
dorpsrekening over 1752 die de regenten van Tilburg bij de Raad van State brengt. Eén 
daarvan betreft de dagvergoeding van de kommersetters voor het opstellen en taxeren 
van de nieuwe personele kommerboeken.3243 Het reglement (artikel 35) staat voor iede-
re zetter een vaste vergoeding van f 1 toe. De Leen- en Tolkamer achtte het in rekening 
gebrachte bedrag van in totaal f 18 te hoog. De Raad van State wordt door de regenten 

3240  NA, RvSt 240, fo. 219r-v.
3241  NA, SG 3456, fo. 322v-323r; rekest in SG 7775.
3242  Kopie van deze resolutie in: BHIC, LTK 55, ongefolieerd. Zie voor deze resolutie ook 10.2.26.
3243  De andere punten, waarbij het reglement niet is betrokken, blijven hier onbesproken.
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verzocht die vaste vergoeding van f 1 om te zetten in een dagvergoeding.3244 Subtiel me-
moreren die regenten dat dit voorstel al in het concept-reglement stond, dat destijds 
niet door de Leen- en Tolkamer is overgenomen. De Kamer, door de Raad om advies 
gevraagd, vindt dit voorstel bij nader inzien terecht en adviseert daarom dit over te ne-
men.3245 De vele werkzaamheden en de omvang van Tilburg met zijn verspreid liggende 
bebouwing van 1275 huizen zijn daarbij de belangrijkste beweegredenen. Ter vergoelij-
king wijst zij er ook op, dat een hogere vergoeding al een enkele keer eerder door haar is 
geaccepteerd. De Raad besluit 3 april 1755 dienovereenkomstig bij wijze van interpreta-
tie de vergoeding in artikel 35 van het reglement als dagvergoeding aan te merken. Deze 
bepaling krijgt dus zonder wijziging een andere strekking.3246 

1761: de heer
In 1760 verzet de dan zittende heer van Tilburg, Gijsbertus Steenbergensis, graaf van 
Hogendorp, zich tegen het reglement.3247 In het bijzonder acht hij het dwingende karak-
ter van artikel 1 een inbreuk op zijn heerlijke rechten met betrekking tot de benoeming 
van schepenen, borgemeesters, zetters en gezworenen. Dit geldt met name het punt dat 
dit artikel hem dwingt om binnen een korte termijn de verkiezing voor deze functiona-
rissen te doen uit een hem door drossaard, schepenen en secretaris voor te leggen nomi-
natie. 24 Januari 1760 richt hij zich hierover tot de Raad van State met een rijkelijk aan 
documenten en bijlagen voorzien verzoek tot persoonlijke ontheffing van de verplich-
tingen van dat artikel.3248 Zijn belangrijkste argumenten daartoe zijn, dat hij zelf “van de 
Hervormde Religie” en bovendien vrijwel altijd in Tilburg aanwezig is. De drossaard en 
schepenen keren zich onmiddellijk tegen het verzoek.  

De Raad vraagt hierop het ambtsbericht van de Leen- en Tolkamer. Die doet dat zeer 
uitvoerig. De Kamer onderzoekt de verschillende beweegredenen en bedenkingen van 
de heer. Daarbij gaat de Kamer onder meer de feitelijke genese en intentionele ach-
tergrond van het bestreden artikel 1 en verschillende aspecten van de uitvoeringsprak-
tijk ervan na. Aan de hand daarvan toont zij zich erg kritisch over zowel het standpunt 
van de heer als dat van de regenten. Haar standpunt onderbouwt zij niet alleen met de 
documenten bij het verzoek zelf maar ook met documenten die haar nog tijdens haar 
onderzoek zijn gebleken. Haar ambtsbericht beperkt zij niettemin tot kritische overwe-

3244  Het rekest bevat nog andere aspecten betreffende door de Leen- en Tolkamer geroyeerde posten; deze 
zijn echter voor een rechtstreekse toepassing van het reglement niet relevant. Die andere aspecten komen 
weer wel terug als algemeen punt in de artikelen 20 en 78 van Eersel 1767. Zie 10.2.7.  
3245  BHIC, LTK 93, fo. 290v-296v, 26 februari 1755.
3246  NA, RvSt 291, fo.197r-v, d.d. 28 februari en fo. 319v-320v, d.d. 3 april 1755; kopie van de resolutie van 
3 april 1755 in: BHIC, LTK 63, ongefolieerd. Zie voor deze resolutie ook 10.2.26.
3247  Zie ook: Dijksterhuis, Bijdragen, blz. 20, 25-26; De Bruijn, ‘Macht en onmacht’, 127, 128 en 130.  
3248  Deze datum blijkt uit het nadien hierover door de raad en rentmeester-generaal uitgebrachte ambts-
bericht. 
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gingen zonder een daaraan gekoppeld advies. 16 Mei 1760 verzendt zij het aan de Raad 
van State.3249

Die Raad geeft hierop de thesaurier-generaal en zijn secretaris opdracht om naar aan-
leiding daarvan zijn beslissing voor te bereiden. Beiden krijgen van de heer nog aanvul-
lende stukken, terwijl ook de drossaard en schepenen nog een memorie bij hen indienen. 
Daarmede houdt de stroom stukken nog niet op: zowel de heer als de drossaard met de 
schepenen voegen ieder nog meer stukken aan het dossier bij de Raad toe. Uiteindelijk 
besluit de Raad 23 april 1761 overeenkomstig het verzoek: op de door hem aangevoerde 
gronden verkrijgt de heer zonder wijziging van het reglement zijn persoonlijke vrijstel-
ling.3250

1765: het generale Corpus versus de schepenen
De schepenen menen in 1764 gerechtigd te zijn om zonder drossaard te vergaderen 
en besluiten te nemen. Bij besluit van 24 september 1764 leggen zij een en ander vast, 
waarbij zij ook bepalen, dat voor deze vergaderingen een apart notulenregister wordt 
aangehouden. Een viertal gecommitteerden van de vertegenwoordigers van het gemene 
corpus uiten over deze ontwikkeling hun zorgen bij de Raad van State door hem een 
drietal vragen voor te leggen:
1. zijn de schepenen bevoegd om naar eigen welgevallen te vergaderen en te besluiten 

over aangelegenheden betreffende het “gemeen corpus” of behoort het beleggen van 
dergelijke vergaderingen en de voorbereiding van besluiten tot de bevoegdheid van de 
drossaard, die tevens op  een ordelijk verloop van de vergaderingen en besluitvorming 
heeft toe te zien?

2. zijn de schepenen bevoegd om collegialiter met uitsluiting van de drossaard te verga-
deren en van hun besluiten een apart register aan te houden of moet dit  als “schade-
lijke nieuwigheden” worden tegengegaan?

3. als een kwestie exclusief aan de besluitvorming van de corporele vergadering behoort, 
mogen de schepenen, al dan niet tezamen met de drossaard,  dan alsnog met een meer-
derheid van de aanwezige stemmen anders besluiten?

De verzoekers vragen de Raad de nodige duidelijkheid te verschaffen, bij voorkeur door 
middel van uitleg en aanvulling van het reglement uit 1732.

Alvorens hierop in te gaan vraagt de Raad eerst het commentaar van de drossaard res-
pectievelijk van de schepenen. Zodra deze zijn ontvangen stelt de Raad 1 maart 1765 uit 
zijn eigen midden twee leden, alsmede de thesaurier-generaal en de secretaris als rap-

3249  BHIC, RRGD 36, fo. 94v-101r.
3250  NA, RvSt 304, fo. 336r-v; kopie in: BHIC, LTK 65, ongefolieeerd. Zie voor deze resolutie ook 
10.2.26.
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porteurs aan.3251 Vooral het commentaar van de schepenen - hierin worden, zo stellen de 
rapporteurs vast, de beweringen van de klagers niet weersproken, eerder omarmd - moet 
het ontgelden. De rapporteurs komen tot de conclusie, dat het besluit van de schepe-
nen om zonder drossaard te vergaderen en te besluiten en daarvan een apart register aan 
te houden nietig is, omdat het genomen is in een vergadering zonder de drossaard. Die 
had daarbij echter “notoirlijk” aanwezig moeten zijn, omdat deze aangelegenheid  “de 
gemeene saek en het belang der voorn. heerlijkheden” raakt. Daardoor is dat besluit in 
strijd met alle daarover gestelde “ordre”. Door die nietigverklaring blijft beantwoording 
van de gestelde vragen achterwege. De schepenen worden 11 juni 1765 gemaand om 
zich voortaan strikt aan de voorschriften te houden, waarvan in het bijzonder wordt ge-
noemd het reglement van 1732 als “gevende aen alle vergaderingen en corpora die aut-
horiteijt welke daeraen behoren, en gegeven moeten worden”. Daarmede blijft ook dat 
reglement onverkort van toepassing.3252

9.2.27 Udenhout, 1722 
        

Korte karakteristiek
Udenhout, een statendorp in het kwartier van Oisterwijk. Het behoort voor de rech-
terlijke organisatie tot de uit zeven schepenen bestaande Eninghe van Oisterwijk, maar 
levert daaraan zelf geen schepenen.3253 In 1718 telt Udenhout 984 in het hoofdgeld aan-
geslagen personen.3254

Overspannen financiën
Hoewel in de genese zelf van een reglement geen direct verband met de financiële situ-
atie in het dorp wordt gelegd, is er niettemin wel sprake van opgelopen problemen om 
financiële verplichtingen na te komen en van pogingen om die te overbruggen.3255 

Zo is er een verzoek van begin 1720 van de plaatselijke regenten aan de Staten Ge-
neraal om een drievijfde (extra) verponding over de ingezetenen te mogen omslaan ter  
betaling van renten en verdere lasten van de dorpshuishouding.3256 Daarnaast is er een 

3251  NA, RvSt 312, fo. 179r-v. 
3252  NA, Rvst 313, fo. 446v-447v; zie voor deze resolutie ook 10.2.26.
3253  Tegenwoordige Staat (1740) 12, 62. De kern van het plaatselijk bestuur bestaat uit twee borgemeesters 
en vier zetters. Fasel en Wuisman, Inventaris van de archieven der gemeente Udenhout 1597-1925, Inleiding, 1-3; 
Vriens, ‘Lijst van plaatsen met institutionele gegevens’, 503.
3254  In dit aantal zijn de onvermogenden niet opgenomen. Van Xanten en Van der Woude, ‘Het hoofd-
geld en de bevolking van de Meierij van ’s-Hertogenbosch omstreeks 1700’, 13, 22 en 87.
3255  In RATb, DB Udenhout 1597-1811 zijn hierover geen gegevens aangetroffen.  
3256  NA, RvSt. 201, fo. 55v, van 19 januari 1720 (met referte aan een resolutie van de Staten Generaal van 
15 januari 1720; het initiële rekest van de Udenhoutse regenten in: NA, SG 7708 op datum 15 januari 1720)), 
98v, van 5 februari 1720 en 130v, van 14 februari 1720.
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tweetal verzoeken van een jaar later om geld ten laste van de gemeente te mogen lenen. 
Daarbij gaat het om bedragen van f 2.500 (24 maart 1721) en f 2.000 (2 oktober 1721).3257  

Overspannen vergoedingen
In Udenhout ontstaat kennelijk over deze maatregelen als zodanig geen discussie, al-
thans geen tegenspraak die uiteindelijk de Haagse overheid bereikt. Wel ontstaat discus-
sie over de vraag of op de directe bestuurskosten, vooral die van verteringen en vacaties 
van de regeerders, kan worden bezuinigd. Er wordt daarvoor, zo wordt berekend, jaar-
lijks f 700 tot 800 en soms zelf meer aan de gemeente in rekening gebracht. Het verloop 
van de discussie ter plaatse is niet bekend, wel de uitkomst ervan: 9 november 1721 wordt 
als reglement tot kostenbesparing in de dorpshuishouding eensgezind een tarieflijst voor 
verschillende bestuurlijke verrichtingen vastgesteld. 

Gereglementeerde tarieven voor Udenhout
In dezelfde eensgezindheid wordt dit reglement ter goedkeuring aan de Raad van State voor-
gelegd, die 18 december 1721 besluit daarover advies in te winnen van de dan waarnemend 
raad en rentmeester-generaal der Domeinen. De Raad formuleert zijn adviesverzoek breder 
dan alleen de casuspositie. Hij wil ook advies over de vraag of een “diergelijcke ordre” “tot 
verligting van de goede ingesetenen” ook passend zou zijn voor alle plaatsen in de Meierij.3258 

De rentmeester rond zijn advies al op 6 januari 1722 af. Over het Udenhoutse regle-
ment  is hij positief. De Raad besluit 7 januari dienovereenkomstig door het vast te stel-
len.3259 De Raad is daarbij niet mals in zijn boetes bij overtreding.3260

Gereglementeerde tarieven maken school
Het tweede punt van zijn advies is voor de Raad aanleiding tot het stellen van aanvullende 

3257  NA, RvSt. 203, fo. 217r-v, van 26 maart 1721 (met referte aan een resolutie van de Staten Generaal 
van 24 maart 1721; het initiële rekest van de regenten van Udenhout in: NA, SG 7711 op datum 24 maart 
1721), 741r-v, van 6 oktober 1721 (met referte aan een resolutie van de Staten Generaal van 2 oktober 1721; 
het initiële rekest van de regenten van Udenhout in: NA, SG 7714 op datum 2 oktober 1721), fo. 867r-v, van 
22 november 1721 (kopie van het schrijven van de Raad van State aan de Staten Generaal in: NA, RvSt. 559, 
ongef., op datum 22 november 1721). De raad en rentmeester-generaal is steeds adviserend bij de afdoening 
van deze verzoeken betrokken. 
3258  NA, RvSt. 204, fo. 938v-940r. 
3259  NA, RvSt 205, fo. 14r-15r; kopie in: BHIC, 8. LTK 49, ongef.. Zie voor de tekst van het reglement 
10.2.27. Santvoort, Manuaal II, 288-292.noemt de vastgestelde regeling geen reglement, maar vermeldt 
slechts dat bij dit besluit nader door hem gespecificeerde kosten zijn vastgesteld.
3260  Wat in strijd met het reglement in de rekening zal worden opgevoerd, dient niet alleen te worden ge-
royeerd, maar dat bedrag wordt ook door de desbetreffende borgemeester of wie het heeft gedeclareerd als 
boete aan ’s Lands Domeinen verbeurd; indien de auditeurs der rekeningen meer aan de rendanten toestaan 
dan het reglement bepaalt, dan hebben ook zij het te veel toegekende bedrag als boete aan de Domeinen te 
voldoen; de rentmeester wordt gelast deze boeten door middel van parate executie in te vorderen.
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vragen.3261 Onder verwijzing naar diens adviezen over geregeld binnenkomende vragen van 
Meierijse dorpen om permissie tot het doen van reële omslagen, wil hij nader worden geïn-
formeerd of daarbij wellicht ook overvloedige uitspattingen van regeerders betreffende ver-
teringen of anderszins betrokken zijn en zo ja, wat daartegen gedaan zou kunnen worden. 

De rentmeester is klaarblijkelijk een direct en concreet antwoord schuldig gebleven, omdat 
achter de op zich ogenschijnlijk eenvoudige vraagstelling, gelet op de grote verscheidenheid 
onder de Meierijse plaatsen, een omvangrijke en complexe problematiek schuilgaat.3262 Het 
is daarom aannemelijk, dat de vraag als zodanig onbeantwoord is gebleven, maar wel mede 
aanleiding heeft gegeven tot een zoektocht van de rentmeester en de Leen- en Tolkamer naar 
hoe een betere greep op de lokale financiën kan worden gekregen, een zoektocht die nadien 
(1724) eerst resulteert in preventieve maatregelen rond de inhoud en uniformiteit van de ver-
schillende dorpsrekeningen en vervolgens (1727) culmineert in repressief toezicht op de lo-
kale uitgaven door middel van controle van het ontwerp van die rekeningen.3263

9.2.28 Veghel, 1662  
      

Korte karakteristiek
Het statendorp Veghel is gelegen in het kwartier van Peelland.3264 Het telt - volgens een 
verklaring van de schepenen van medio 1660 - 350 huizen met in totaal 1300 tot 1400 
inwoners ouder dan 11 á 12 jaar.3265 

Actie van binnen- en buitengeërfden
Een aantal geërfden uit Veghel en ’s-Hertogenbosch leggen medio juni 1662 de Raad van 
State het verzoek voor om een door hen ontworpen en door velen ondertekend regle-
ment vast te stellen. Dit duidt op een tamelijk brede beweging om in kennelijke defec-
ten in het dorpsbestuur orde op zaken te stellen. Het bestuur als zodanig staat blijkbaar 
buiten spel. Of bestuurders zich op persoonlijke titel onder de ondertekenaars bevonden 
behoeft op zich niet te worden uitgesloten, maar is, gelet op de aard van het verzoek, ei-
genlijk niet waarschijnlijk. Wat er als aanleiding voor dit initiatief aan de hand is, kan 
aan de hand van de beschikbare informatie niet meer worden achterhaald.3266 In Veghel 
is op financieel vlak in deze periode niettemin wel het een en ander te doen.

3261  Het advies van de rentmeester is niet aangetroffen. In diens “Berigtenboek” ontbreekt de periode 
vanaf 6 april 1718 tot en met 10 januari 1725; BHIC, RRGD 26 en 27.
3262  In latere resoluties van de Raad van State komt de Raad op zo’n advies niet terug. 
3263  Zie hierover 3.3.8 en 3.3.10.
3264  Tegenwoordige Staat (1740), 12, 107; Vriens, ‘Lijst van plaatsen met institutionele gegevens’, 508.
3265  BHIC, Schepenbank Veghel 65, fo. 514r, d.d. 14 mei 1660. 
3266  Het register van resoluties en ordonnanties van het dorpsbestuur Veghel vangt op  21 juli 1662 aan, 
derhalve  nà de vaststelling van het reglement.  
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Zo kan wellicht in een tweetal rappels van schepenen van respectievelijk 20 en 29 april 
1662 aan de gewezen borgemeesters over 1647 of hun erfgenamen om binnen drie dagen 
op straffe van f 3  hun rekening te komen verantwoorden een aanwijzing worden gezien 
over het bestaan van voor de gemeente schadelijke achterstanden in de afdoening van 
zaken, die mede tot het inwonerinitiatief hebben geleid.3267 Ook is er nog een contro-
verse tussen de schout en de predikant over wie bevoegd is tot het vaststellen van de dag 
voor het afhoren en sluiten van de rekeningen van de kerk- en armmeesters. Deze eind 
1661 aangevangen procedure loopt tot in het begin van 1662 bij de Staten Generaal.3268

16 Juni 1662 legt de Raad het verzoek om een reglement om advies voor aan de raad en 
rentmeester generaal der Domeinen.3269 Diens advies van 5 juli wordt vergezeld van een 
door hem bijgesteld ontwerp reglement. Na intern onderzoek hecht de Raad 11 juli 1662 
daaraan onverkort zijn goedkeuring.3270 Nadrukkelijk stelt hij daarbij een boete van f 50 
bij overtreding vast3271 en verplicht hij tot registratie ter Leen- en Tolkamer. 

Die registratie geschiedt al op 15 juli 1662, waarna op last van de raad en rentmeester 
generaal een deurwaarder van de Domeinen het reglement te Veghel op zondag 20 juli 
in de kerk “na de predicatie” ten overstaan van een “groote meenigte” door middel van 
een integrale voorlezing afkondigt.3272

Op weg naar een (aanvullend?) reglement, 1724

In het resolutieregister van het dorpsbestuur over de jaren 1711- 1729 is onder de titel 
“reglement ende ordonnantie” een regeling opgenomen, waarin allerhande zaken “tot 
onderhoudinge van goede ordre, politie ende welstandt der gemeente ende der selve in-
geseetenen” aan de orde komen. Deze zaken betreffen (kort samengevat) onder meer 

3267  BHIC, Schepenbank Veghel, 66, fo. 255. 
3268  NA, SG 3267, fo. 695v, d.d. 24 december 1661 en SG 3268, fo. 29v, d.d. 18 januari 1662.
3269  NA, RvSt 83 I, fo. 324.
3270  NA, RvSt 83 II, fo. 15v.
3271  Het zal in deze resolutie een verschrijving ter secretarie van de Raad van State zijn, dat deze boete al-
leen  geërfden en ingelanden van Veghel zou gelden (en dus niet de leden van het bestuur). De boetebepa-
ling (artikel 33) is wat dat betreft ruimer geformuleerd; deze richt zich op iedere overtreder.  
3272  Afschrift van het reglement in: BHIC, 9. RRGD 61, fo. 193-200r; 315. Santvoort, 1629-1803, 1, fo. 
707; 7697.  DB Veghel, 1310-1810 (1814), 80 (gepubliceerd door Van Asseldonk, www.oudzijtaart.nl). De 
registratie ter Leen- en Tolkamer wordt in beide kopieën vermeld, zij het met een verwijzing naar verschil-
lende folionummers van hetzelfde register: (1) fo. 374v, (2) fo. 376v. De afkondiging ter plaatse alleen in (2). 
Opmerkelijk is een verschrijving in artikel 32. Deze bepaling is een abusievelijke samentrekking van twee 
oorspronkelijk zelfstandige artikelen. Zie hierover verder 8.5.6  en in breder verband met nog andere regle-
menten 8.6.8, in het bijzonder Overzicht 8.22a.
Andere afschriften van het reglement in: BHIC, DB Veghel 70, fo. 3v-8r, en 71, fo. 13r-19v. De tekst van 
het reglement is ook gepubliceerd in:  E.J.Th. van Emstede, Varia Peellandiae Historiae,  band 11, DR 1-8.  
Zie ook: Martien van Asseldonk, Veghel een goet en vet dorp, 242.
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het bijhouden van de vernieuwde legger der verpondingen, de tijdige aangifte van de 
verkrijging van onroerende goederen, het salaris van de secretaris in dezen, een verbod 
op het verzwijgen van percelen aan de collecteurs, diverse regelingen betreffende de bo-
termarkt, een verbod op afwezigheid van de leden bij dorpsvergaderingen, de publieke 
aanbesteding van nieuwe werken of reparaties van gemeentewege, de taken van de vor-
ster bij het publiceren van proclamaties van gemeentewege, alsmede de tijdige afdoening 
van de rekeningen. 

De aard van de onderwerpen is niet alleen nogal divers, maar raakt daarnaast ook 
slechts op enkele onderdelen aangelegenheden die regulier in dorpsreglementen voorko-
men. Ook laat het de inhoud van het uit 1662 daterende reglement voor het eigen dorp 
volledig in stand. Daarnaast valt op, dat een aantal punten slechts samenvat wat al eerder 
aan voorschriften ter regulering van bepaalde gedragingen van de geërfden en ingezete-
nen is vastgesteld, hoogstens hier en daar aanscherpt.  De conclusie van deze voorziening 
mag dan ook zijn, dat het hierbij vooral gaat om een verzameling van bestaande voor-
schriften die ten gevolge van een plaatselijke actualiteit van de dag nogmaals bij elkaar 
zijn gezet. Het is in ieder geval geen ‘dorpsreglement’ in de zin van deze studie.  

De impact van dit concept is waarschijnlijk gering te noemen, ook al wordt aangege-
ven dat het door de regenten in overleg met de overige leden van het bestuur tot stand 
is gekomen en het aanvragen van goedkeuring daarop door de Raad van State wordt 
aangekondigd. Tot zo’n aanvraag is het echter niet meer gekomen, zodat het initiatief 
tot deze regeling als ontwerp in de fase van de plaatselijke besluitvorming is blijven ste-
ken.3273

 
Wijziging van het reglement 
In 1755 en 1756 laten de schepenen van Veghel verschillende reparaties aan de gemeen-
tetoren, de pastorie en het schoolhuis uitvoeren. Dat doen zij met instemming van de 
kwartierschout en na deskundigen te hebben geraadpleegd. Voor de betaling van de kos-
ten hiervan hebben zij de nodige betalingsopdrachten gegeven, die als uitgaven in de 
dorpsrekening zijn opgenomen. Bij de vereiste controle door de Leen- en Tolkamer heeft 
die Kamer evenwel deze posten geroyeerd als in strijd met artikel 18 van het reglement 
uit 1662. Dit artikel verbied het uitvoeren van “gemeene werken” boven een bedrag van 
f 10 zonder voorafgaande publieke aanbesteding en instemming van de geërfden. In het 
jaar daarop proberen de schepenen het volgens de voorgeschreven procedure3274, nu met 
een uitvoerige toelichting, andermaal, maar ook dit wordt door de Leen- en Tolkamer 
niet geaccepteerd, met als gevolg dat de geroyeerde som ad f 163-8-0 privé ten laste van 

3273  BHIC, DB  Veghel, 68, fo. 151r-158v (in samenvatting gepubliceerd door Martien van Asseldonk, 
www. oudzijtaart.nl/downloads Veghel). De tekst van dit reglement is opgenomen in 10.2.28.
3274  Zie 3.3.10.

PS_LL_def.indd   1275 19-11-20   13:06



1276

de betrokken schepenen komt. Daarnaast worden zij door de Kamer aangeslagen in de 
bij overtreding van het reglement gedreigde boete van f 50.

Verongelijkt wenden de schepenen samen met een aantal gewezen regeerders zich me-
dio januari  1659 tot de Raad van State. Zij beroepen zich er op, dat zij slechts te goeder 
trouw hebben gehandeld en dat artikel 18 met zijn ondergrens van f 10 volstrekt onwerk-
baar is. De Raad wordt verzocht om de geroyeerde posten alsnog te bewilligen en de 
Leen- en Tolkamer op te dragen deze alsnog te accepteren.

Na eerst 22 januari de Leen- en Tolkamer hierover om een reactie en vervolgens 8 
maart daarover het interne advies van de thesaurier-generaal te hebben gevraagd, be-
slist de Raad 4 april 1759 ten gunste van de schepenen. Zij worden - nadrukkelijk zon-
der precedentwerking - vrijgesteld van de boete, terwijl de geroyeerde posten alsnog ten 
laste van de eerstvolgende dorpsrekening mogen worden gebracht. Daarbij bevestigt de 
Raad met zoveel woorden, dat de geringe ondergrens van f 10 in artikel 18 van het regle-
ment inderdaad die bepaling onuitvoerbaar maakt. Hij verhoogt deze daarom tot  f 30 
en gelast deze aanpassing mee te nemen bij de overeenkomstig artikel 35 verplichte jaar-
lijkse publicatie van het reglement. Volledigheidshalve merkt hij ook op, dat nalatigheid 
wordt gestraft met de bij overtreding van het reglement gedreigde boete. Ook verplicht 
de Raad tot registratie van dit besluit ten kantore van de Domeinen en van de Leen- en 
Tolkamer.3275

9.2.29 Waalwijk, 1662-1663 en 1681-1682     

Korte karakteristiek
Het vlek Waalwijk, gelegen in het kwartier van Oisterwijk, is een heerlijkheid met hoge, 
middelbare en lage justitie.3276 Het heeft de status van vrijheid en stad met dien verstan-
de, dat ten tijde van de hierna te beschrijven episode uitsluitend de term ‘vrijheid’ wordt 
gebruikt en de titel van stad eerst omstreeks 1700 (weer) in zwang raakt.3277 In 1675 telt 

3275  NA, RvSt. 300, fo. 220r-221r (8 maart) en 320r-321v (4 april 1759). Het rekest van de zittende en ge-
wezen regenten van Veghel (voorzien van alle apostilles van de Raad van State in deze procedure) in: BHIC, 
8. LTK 65 (gepubliceerd door M. van Asseldonk, www.zijtaart.nl, / downloads Veghel). Naast de repara-
tiekosten heeft de Leen- en Tolkamer ook een betaalde declaratie van de advocaat en agent voor de Meierij 
Juijn geroyeerd, omdat diens declaratie in strijd is met een resolutie van de Staten Generaal van 6 juli 1742. 
Deze resolutie, alsmede een van 21 september 1735 bepalen de hoogte van de salariëring en verdere vergoe-
dingen van agenten. De Raad onderschrijft ten dezen het royeringsbeleid van de Leen- en Tolkamer, maar 
staat niettemin toe, dat van het geroyeerde bedrag ad f 15-15-0 alsnog een bedrag tot de toegestane vergoe-
ding van agenten als uitgaaf in de dorpsrekening mag worden opgenomen.
3276  Tegenwoordige Staat (1740), 12, 73-74, waarin ook de aanduiding als ‘vlek’(zie over dit begrip 2.2.3.4); 
Vriens, ‘Lijst van plaatsen met institutionele gegevens’, 520.
3277  Van Asseldonk, De Meierij, 95; Rosendaal, ‘Waalwijk, stad of dorp?, 5-35; Coopmans,’Het openbaar 
bestuur van Waalwijk en Drunen’, 13. 
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Waalwijk 149 huizen en in 1695 (tezamen met het naast gelegen Hagoort) 1095 inwo-
ners.3278

Heer en heerlijkheid
In de episode waarin de hierna te beschrijven reglementen tot stand komen, is aanvan-
kelijk Christiaan van Alkemade heer van Waalwijk. In 1676 wordt hij opgevolgd door 
Johan Philip van Leefdael.3279 

Van Alkemade onthoudt zich ogenschijnlijk van bemoeienis met het bestuur ter plaat-
se. Dit geeft de regeerders de kans een eigen systeem van coöptatie te ontwikkelen. In 
een protest aan de Staten Generaal omschrijven de geërfden dit als volgt: de vertrekken-
de schepenen kiezen drie nieuwe schepenen, waarbij de vertrekkende twee borgemees-
ters doorgaans tot nieuwe schepen worden benoemd; deze vijf nieuwe schepenen kiezen 
vervolgens nog twee schepenen uit de vertrekkende schepenen. Dit aldus vernieuwde 
schepencollege kiest dan daarna twee nieuwe borgemeesters.3280 

Anders dan zijn voorganger zet Van Leefdael stevig in op herkrijging van de heerlijke 
benoemingsrechten. Hij procedeert daartoe bij de Raad van Brabant. Daarnaast interve-
nieert hij, zoals hierna wordt beschreven, ook direct bij inhoudelijke ontwikkelingen in 
het bestuur. Hij schaart zich daarbij aan de kant van de ingezetenen. De gereformeerde 
regeerders nemen van hem afstand door hem bij de Staten Generaal als “bitter papist” af 
te schilderen.3281 Van Leefdaels interventie wordt 20 april 1682 voor de Staten Generaal 
met een formele verzoening tussen hem en de regeerders afgesloten. 

Enkele maanden later oordeelt de Raad van Brabant 29 juli 1682 in een procedure over 
de heerlijke rechten, dat Van Leefdael in zijn recht staat en dus exclusief tot het verkiezen 
van schepenen bevoegd is. Regeerders wordt verboden zich daarmede verder, direct of 
indirect, te bemoeien.3282 Van Leefdael laat er geen gras over groeien. In de aansluitende 
zomerperiode vervangt hij  tussentijds de zittende schepenen door nieuwe. Zo wisselt hij 
onder meer president-schepen Adriaen Daniëls van Gent - een sleutelfiguur in de hierna 
te beschrijven gebeurtenissen - voor Jan van Andel.3283 

3278  ‘Accurate staat van de gantsche Meierije’, 486; Van Xanten en Van der Woude, ‘Het hoofdgeld en 
de bevolking van de Meierij van ’s-Hertogenbosch omstreeks 1700’, 22 en 76. Het aantal onvermogenden 
is niet in deze opgave begrepen. 
3279  Vriens, ‘Lijst van plaatsen met institutionele gegevens’, 520.
3280  Rekest van de geërfden aan de Staten Generaal. NA, SG 7508, op datum van behandeling 4 maart 
1682.
3281  Rekest van de regeerders aan de Staten Generaal. NA, SG 7508, op datum van behandeling 11 maart 
1682.
3282  BHIC, RvBr 820.408; afschrift in SALHA, SB Waalwijk, 9. Zie ook: Coopmans, ’Het openbaar be-
stuur van Waalwijk en Drunen’, 35.
3283  SALHA, RA Waalwijk 150, fo. 228 (17 juni 1682), 231 (1 juli 1682), 231v (15 juli 1682), 235 (30 septem-
ber) en 241 (28 oktober 1682): tijdens de eerste drie rechtdagen zitten nog de op 4 maart 1682 (ibidem, fo. 
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Politieke constellatie 
Uit de hierna beschreven genese van de opeenvolgende reglementen zal blijken, dat 
de plaatselijke verhoudingen onder de inwoners, al dan niet ambtshalve, geregeld en 
brouille zijn. Het bestuurlijke en sociale klimaat in de vrijheid staat, zoals ook elders, on-
der druk van de Staatse politiek, zoals die in het Reglement op de politieke reformatie 
(1660) is gecondenseerd.3284 Dit kan, naast de hierna te beschrijven bestuurlijke geschil-
len, ook worden geïllustreerd met voorvallen van meer persoonlijke aard tussen twee van 
de meest betrokken sleutelfiguren, te weten drossaard Gillis de Blanchevoije en advocaat 
mr. Johan Buijs.3285 De eerste vertegenwoordigt het (gereformeerde) gezag, de tweede is 
spreekbuis van de (katholieke) geërfden. 

215) benoemde schepenen, op de twee laatste andere. Dat kan alleen maar wijzen op (tussentijdse) veran-
dering van de schepenstoel. Deze bevinding wijkt af van hetgeen in Vercauteren e.a.(red.), Waalwijk, 700 
jaar kloppend hart van de Langstraat, 45 is vermeld, namelijk dat Van Leefdael door plaatselijke weerstand er 
eerst in 1685 zou zijn geslaagd om uit eigen gezag schepenen aan te wijzen. In deze constatering wordt een 
onjuiste verbinding tussen twee procedures gemaakt (zie ook hierna). 
Dat vonnis behelst alleen de benoeming van schepenen en is dus, zo ervaart Van Leefdael al spoedig, niet af-
doende. Ook de aanstelling van andere functionarissen (borgemeesters, kerkmeesters, armmeesters en gasthuis-
meesters) moet hij nog bevechten. Op instigatie van de drossaard, bijgevallen - zo stelt Van Leefdael duidelijk 
teleurgesteld vast - door slechts enkele van de door hem aangestelde schepenen, blijft de plaatselijke regering het 
benoemingsrecht van hen claimen. Op klacht van Van Leefdael beslist de Raad van Brabant 9 juni 1684 voorals-
nog in zijn voordeel: behoudens tegenspraak van regeerders en een dan daaropvolgend proces komt Van Leefda-
el exclusief alle jurisdictie in justitie en politie, waaronder het aanstellen van borgemeesters en overige dienaren 
van de regering van Waalwijk, alsmede het maken van ordonnanties, reglementen en keuren toe. BHIC, Heer-
lijkheid Waalwijk, 27. De regeerders besluiten tot het weerspreken van deze claim van Van Leefdael. Saillant de-
tail is, dat de inwoners – conform het kort daarvoor vastgestelde reglement om fiat gevraagd om op kosten van 
de gemeente te procederen – daaraan hun instemming onthouden, zodat drossaard en schepenen een verzoek 
om instemming daartoe rechtstreeks aan de Staten Generaal voorleggen. Het verdere verloop van deze procedu-
re, die nog enkele jaren doorgaat, is hier niet gevolgd. SALHA, SB Waalwijk 9. Uiteindelijk streeft de Raad van 
Brabant in 1688 ter afsluiting van de procedure naar een compromis. BHIC. RvBr 788.2443. 
3284  Zie voor een algemene schets van de bestuurlijke ontwikkelingen in Waalwijk in de hier beschreven 
periode, Vercauteren e.a. (red.), Waalwijk, 700 jaar kloppend hart van de Langstraat, 45-46. Het verschil tus-
sen gereformeerd en katholiek geldt ook de sociaal-economische verhoudingen. Gereformeerden zijn in het 
algemeen niet gegoed, maar beschikken wel over de financiële belangen van de geërfden, is een een en an-
dermaal gehoorde klacht van de geërfden. 
3285 Gillis de Blanchevoije is aanvankelijk notaris te Grave (1662-1665) en ’s-Hertogenbosch (1666), te 
Waalwijk gedurende 1666 tot en met 1685, vanaf 1666 ook drossaard en schout aldaar; hij is een strijdbaar 
gereformeerd functionaris, die allengs zijn hand overspeelt; 26 juli 1686 wordt hij wegens tot drie maal toe 
herhaalde weigering om voor de Raad van Brabant te verschijnen door deze Raad geschorst totdat hij aan 
die oproepen zal gehoorzamen; 14 maart 1698 wordt hij door genoemde Raad wegens verwaarlozing en min-
achting van zijn ambt (o.a.: openbare godslastering, dronkenschap, verwaarlozing van de justitie en wei-
gering om in plaats van in Heusden te Waalwijk te wonen) ontslagen. Ten Cate, De notariële archieven in 
Noord-Brabant, 106, 132 en 307; De Graaff, Inventaris van het oud-rechterlijk archief van Waalwijk 1531-1811, 
76; BHIC RvBr 820.4625 en 447.49; BHIC, Heerlijkheid Waalwijk 28.
mr. Johan Buijs studeert te Leuven en is advocaat te Waalwijk,  Blijkens H. Bots, I. Matthey en M. Meyer, 
Noordbrabantse studenten 1550-1750, 242 is hij per 21 januari 1661 bij het Hof van Holland geaccrediteerd.
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Al vrijwel direct vanaf het aantreden van De Blanchevoije als drossaard (1666)  zitten 
zij elkaar op de huid.3286 14 September 1667 sleept de drossaard Buijs wegens smaad en 
belediging voor de Raad van Brabant. Deze procedure loopt nog in 1672.3287 Is dit van 
meer persoonlijke aard, een andere confrontatie is formeel  een direct uitvloeisel van de 
nieuwe politiek, waarbij het verbod op het houden van katholieke bijeenkomsten aan-
grijpingspunt is. Op dit verbod tot - in de woorden van De Blanchevoije - “publicque 
conventiculen der pausgesinde ende pausselijcke superstie” - dient ook de plaatselijke 
drossaard toe te zien. Als hij constateert, dat in een door Buijs verhuurd huis een verbo-
den bijeenkomst plaats heeft, dagvaart hij hem 2 juli 1675 voor de plaatselijke dingbank 
en vordert een boete van f 200. Buijs betwist zijn eigenaarschap van dit huis. Schepenen 
geven beide partijen gelegenheid tot het leveren van nader bewijs. Bovendien verwijt 
Buijs de drossaard de boete dubbel te willen innen, omdat hij deze ook bij een ander 
opeist.3288 In deze periode zijn er geen verwante of vergelijkbare zaken tussen drossaard 
en andere inwoners aangetroffen, zodat vermoed wordt dat het de drossaard onder de 
mom van bevoegd plaatselijk gezag en opdracht van hogerhand vooral om de persoon 
van Buijs te doen is.

Maar ook in bredere zin is sprake van spanning in de vrijheid. Die blijkt wel heel bij-
zonder op Pinksteren, 2 juni 1675 met een op een volksopstand gelijkende gebeurtenis. 
Die dag meldt zich een Staatse compagnie artillerie in Waalwijk en eist conform voor-
schrift inkwartiering. Schepenen en borgemeesters wijzen daartoe uiteindelijk bij loting 
het Waalwijkse “Oost eynde” aan. Daar stuiten de regeerders op een aantal opstandige 
bewoners, dat hen uit onvrede over die gedwongen inkwartiering belaagt met “vuijle ini-
urien ende vloeckinge ende dreijgementen” en hen ook met mes, hamer en stok aanvalt. 
Enkele regeerders lopen letterlijk kleerscheuren op. De militairen weten te verhinderen 
dat er gewonden en wellicht zelfs doden vallen. Uiteindelijk belandt dit voorval bij de 
fiscaal van Brabant, die een zaak opent. Schepenen wijten alles aan “diversche bittere 
paepsgesinde (die) een seer grooten haet tegens (hen), die al te saemen van de Gerefor-
meerde religie zyn, hebben opgenomen”, vrezen verdere escalatie en vragen de Raad van 
Brabant om protectie en sauvegarde. Die verleent deze al 21 juni 1675 in ruime mate, 
namelijk niet alleen aan de drossaard en overige regeerders zelf, maar ook aan hun echt-
genotes, kinderen, dienaren, dienaressen en verdere familie. De bevolking van Waalwijk 
wordt op verbeurte van lijf en goed gewaarschuwd hen te respecteren.3289

3286  De aard van dit conflict is niet bekend. Uit wat later geschiedt is aannemelijk, dat in ieder geval hier-
bij al tegenstellingen vanuit het perspectief van de politieke reformatie een rol spelen.  
3287  BHIC, RvBr 778.1820. Deze procedure wordt hier verder niet gevolgd.
3288  SALHA, RA Waalwijk 150, fo. 24 en 28v. Deze procedure wordt hier niet verder beschreven.
3289  BHIC, RvBr 477.103. In dit dossier ook een gedrukt exemplaar van de sauvegarde.
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Eerste reglement 16633290 
De oorsprong van het eerste reglement in Waalwijk, waarin na 1648 specifiek de verhou-
ding bestuur - ingezetenen aan de orde komt, ligt in een verschil van inzicht tussen de 
borgemeesters van 1658, Adriaen Daniels van Gent en Dirck de Wolff en hun opvolgers, 
Jan de Bie en Nicolaes Baltus de With. Inzet daarvan is de kwijting van een op hun bor-
gemeestersrekening gebaseerde vordering van f 1.057-8-8. Deze claim rechtvaardigen Van 
Gent en De Wolf met het feit, dat hun rekening rechtsgeldig, immers overeenkomstig 
de staande procedure, te weten ten huize van de secretaris ten overstaan van drossaard, 
schepenen en enkele van de principaalste geërfden, is goedgekeurd. De Bie en De With 
weigeren deze vordering te voldoen. In hun verzet genieten zij steun van het merendeel 
van de geërfden.

Hun vordering formuleren Van Gent en De Wolf als bij het sluiten van hun rekening 
wordt vastgesteld, dat zij genoemd bedrag méér hebben moeten uitgeven dan door hen 
aan inkomsten is  geïnd.3291 Volgens wet en praktijk behoort hen deze som, die zij uit ei-
gen zak en vooral met leningen tegen rente hebben voorgefinancierd, door de opvolgen-
de borgemeesters te worden terugbetaald. Die weigeren dit dus. Van Gent en De Wolf 
verzoeken hierop met een beroep op artikel 10 van het reglement op het borgemeesters-
ambt 1622 de Raad van Brabant toestemming om tot invordering bij executie te mogen 
overgaan.3292 13 Oktober gelast de Raad hun wederpartij hierop binnen 14 dagen te rea-
geren, welk bevel haar op 17 oktober wordt betekend. Het antwoord van De Bie en De 
With dateert echter pas van begin december 1659. Een opzettelijke poging tot vertra-
ging, aldus Van Gent en De Wolf, zodat zij nog langer bezwaard blijven met een onbe-
taalde nota en te betalen rente voor het door hen geleend kapitaal. 

In hun antwoord trekken De Bie en De With zowel procedureel als inhoudelijk de 

3290  15 Januari 1622 stellen de heer, de drossaard, schepenen, borgemeesters, heilige geestmeesters, kerk-
meesters en gasthuismeesters en de ingezetenen een “Ordonnantie ende raeminghe ”vast “ opt stuck van den 
Regeringhe van de borgemeesterschappe der Vrijheijt van Waelwijck”. Dit reglement bevat een reeks bepa-
lingen over de taken, verplichtingen en bevoegdheden van de borgemeesters, terwijl daarnaast ook veel be-
palingen zich rechtstreeks tot de inwoners richten. Het reglement bevat geen bepalingen van organieke aard. 
Coopmans duidt deze raming aan als dorpskeur. Door zijn op zich inhoudelijk begrensde strekking is dit 
reglement in deze studie niet tot de categorie ‘dorpsreglementen’ gerekend. BHIC, Collectie van Leefdael 6, 
fo. 531r-540v. Zie over dit reglement verder: Vercauteren e.a. (red.),  Waalwijk, 700 jaar kloppend hart van de 
Langstraat, 59; Coopmans, ’Het openbaar bestuur van Waalwijk en Drunen’, 39-40 en 48-51. 
3291  Deze feiten zijn ontleend aan het rekest van verzoekers, dat de Raad op 6 januari 1660 behandelt; dat 
geldt ook voor de reactie van hun opponenten (hun rescriptie zelf is niet aangetroffen).
Adriaen Daniëls van Gent, schepen en borgemeester te Waalwijk (in verschillende jaren), vurig strijder voor 
de gereformeerde zaak, winkelier in “laeckenen, zijde ende saije stoffen”, door opponenten daarom snerend  
“snijer” genoemd. SALHA, RA Waalwijk 150, fo. 215v; 238, fo. 12. Van Gent treedt in het algemeen meer op 
de voorgrond dan De Wolf. 
3292  Deze bepaling regelt het tijdig afhoren van de rekeningen, alsmede de afdracht van een overschot res-
pectievelijk de betaling van een tekort op die rekeningen. Zie over dit reglement 4.10.4.4.
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rechtmatigheid van de vordering in twijfel: de rekening zou slechts door drossaard en 
twee schepenen, die Van Gent en De Wolf daartoe hebben weten over te halen (tegen-
werpingen van alle andere schepenen, die ook hadden moeten tekenen ten spijt), zijn 
ondertekend. Ook voeren zij aan, dat in de rekening een groot aantal posten met “on-
fatsoenlijcke oncosten” en “onbehoorlijcke betalingen” is opgenomen .3293 Om dit nader 
aan te tonen vragen zij de Raad Van Gent en De Wolf op te dragen om hen van de reke-
ning met alle bijbehorende documenten en van het reglement, waarop zij zich beroepen, 
een authentieke kopie te geven.3294 Indien de Raad dit verzoek overneemt, zeggen zij toe 
om zonder verder uitstel te reageren. Op 12 december 1659 stemt de Raad hiermede in.  

Van Gent en De Wolf reageren als door een wesp gestoken. 6 Januari 1660 neemt de  
Raad hun reactie in behandeling. Hun verontwaardiging is zo groot, dat zij zich voor-
lopig nog onthouden van een inhoudelijk commentaar: hun antwoord is eigenlijk niet 
meer dan een klacht tegen en aanklacht over de beweringen van de tegenpartij: deze zijn 
- zij herhalen dit in verschillende bewoordingen - alle frivool, impertinent, vals en on-
waar. Integendeel, zo betogen zij, hun administratie is perfect in orde; zij schamen zich 
er niet voor om deze aan de Raad over te leggen. Zij achter een communicatoire proce-
dure3295 daartoe echter niet het geëigende middel, reden waarom zij om een comparitie 
voor twee commissarissen uit de Raad vragen waarin hun rekening kan worden gere-
sumeerd. Ook tonen zij zich bereid om de verzoekers op hun kosten de door hen ge-
vraagde kopieën te verstrekken. Indien de tegenpartij niet aan een comparitie meewerkt, 
wordt de Raad gevraagd om hun vordering zonder meer te bevestigen en de eerder ver-
zochte executie toe te staan.

De Raad beperkt zich op 6 januari 1660 tot de opdracht om De Bie en De With de 
verzochte kopieën te geven. Hij wil kennelijk eerst meer schriftelijke informatie over de 
standpunten van partijen, het verzoek om comparitie wordt vooralsnog niet ingewil-
ligd.3296 De Bie en de With hebben hierop nog gereageerd; het is evenwel onduidelijk in 
welke mate zij hierin een gedetailleerde opsomming van hun bedenkingen hebben gege-
ven. Wel onderschrijven zij het voorstel tot comparitie van hun tegenpartij.3297 

Hierna sleept de procedure zich voort; het duurt tot 22 maart 1661 alvorens de 
Raad bij tussenvonnis inderdaad besluit tot een comparitie voor twee commissaris-

3293  De details hiervan zijn niet bekend, omdat de rescriptie zelf niet is aangetroffen. De samenvatting 
is uit het verweerschrift van de verzoekers van 6 januari 1660. BHIC, RvBr 290, ongef. (verzoekschrift van 
Van Gent en De Wolff ).
3294  Dit wijst er op, dat partijen ver uit elkaar staan. Bij gebreke van gegevens is niet duidelijk wat voor-
afgaande aan de procedure bij de Raad van Brabant tussen partijen (en andere betrokkenen) is voorgevallen. 
3295  Broers en Jacobs, Procesgids Staatse Raad van Brabant, 22: een communicatoire procedure werd ge-
heel schriftelijk gevoerd. Zie over deze procedure: Jacobs, ‘Communicatoir procederen’, 125-139. 
3296  BHIC, RvBr 290, ongef. (rekest van Van Gent en De Wolff met appointement van de Raad 6 janu-
ari 1660).
3297  Hun instemming met deze comparitie blijkt uit het tussenvonnis.
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sen uit zijn midden.3298 Uiteindelijk komt hij op 25 juli 1662, dus weer ruim een jaar 
later, tot een eindoordeel.3299 Dit vonnis speelt, hoewel de tekst ervan niet bekend 
is en niet is aangetroffen in ’s Raads vonnisregisters, een cruciale rol in wat zal vol-
gen.3300 

Het is, zo veel is wel duidelijk, een meeromvattend vonnis, omdat het zich niet alleen 
uitspreekt over het litigieuze geschil als zodanig. Ook geeft het algemene en specifieke 
regels omtrent het toekomstig jaarlijks afhoren van de borgemeestersrekening en andere 
financiële aangelegenheden. Zo wordt, heel concreet, de jaarlijkse vergoeding per sche-
pen op f 20 en voor een borgemeester op f 25 vastgesteld.3301 Verder worden de kosten 
van het proces voor een derde aan Van Gent en De Wolf toegerekend, voor de twee an-
dere gedeelten aan hun opponenten. Deze verdeelsleutel is mogelijk indicatief voor het 
inhoudelijke oordeel van de Raad betreffende de verschillende standpunten van betrok-
ken partijen. 

Op korte termijn heeft dit vonnis effect, over de oorspronkelijke twist tussen bor-
gemeesters wordt niets meer vernomen.3302 Voor langere termijn mist het zijn beoogde 
doel, houdt eerder de splitsing der geesten in stand: beide betrokken partijen gaan er, 
ieder op eigen wijze mee aan de haal. Formeel zijn het nog steeds de elkaar bestrijdende 
borgemeesters, maar langzamerhand zijn de procespartijen verruimd tot enerzijds de re-
geerders en anderzijds het merendeel van de principaalste geerfden.

De plaatselijk regeerders, althans een deel van hen3303, zien in het vonnis hun substan-
tieel gelijk erkend en de kans om aan de ambitie van de geërfden paal en perk te stellen 
en vertalen het dictum van de Raad in een plaatselijk reglement. Daarbij blijven zij bin-
nen het kader van dat vonnis. Ter bevestiging vragen zij de Raad van Brabant om goed-

3298  BHIC, RvBr 829.7684. Partijen verzoeken ieder voor zich de Raad commissarissen voor de compa-
ritie te benoemen en voor de zitting een dag te bepalen. De Raad honoreert deze verzoeken bij apostille op 
beider rekesten van 30 mei respectievelijk 2 juni 1661. Als dag voor de comparitie conformeert de Raad zich 
aan het voorstel van een van hen, te weten 6 juli 1661 ad tertiam (= 09.00 uur a.m.). BHIC, RvBr 290, on-
gef., apostilles op genoemde data bij bedoelde rekesten. 
3299  In deze periode zoeken de geërfden ook bij de Staten Generaal hun heil voor de oplossing van ver-
schillen van inzicht met de plaatselijke regeerders. Op hun vraag verklaren de Staten 4 mei 1662 in aan-
sluiting op artikel 17 van het Reglement op de politieke reformatie (1660; zie daarover 3.3.3), dat voor alle 
openbare bijeenkomsten van de schepenbank het raadhuis de enige aangewezen plaats is en dat, behoudens 
bij de schouw, binnen of buiten die plek geen verteringen ten laste van de vrijheid mogen worden gedaan. 
NA, SG 3268, fo. 217r. 
3300  Respectievelijk BHIC, RvBr. 819 en 829. Het bestaan van dit vonnis staat niettemin onomstotelijk 
vast; er wordt aan gerefereerd in BHIC, RvBr 829.7745, 22 februari 1663; 291, rekest gemene ingezetenen 
der vrijheid Waalwijk met appointement van de Raad van 18 november 1663. Zie voor beide stukken hierna. 
3301  SALHA SB Waalwijk 6, commentaar regeerders Waalwijk op concept-reglement 1681 van de geërf-
den, onder artikel 7 (over dit stuk hierna meer).
3302  Omdat de tekst van dit vonnis niet bekend is, is niet duidelijk wat in dit opzicht precies het dictum 
van de Raad is.
3303  Deze nuance wordt geduid in de hierna te noemen akte van notaris Gielis Marcelis de Laet. 
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keuring, die deze 20 februari 1663 bij wijze van willige condemnatie verleent. De tekst 
van dit reglement is niet aangetroffen. 3304  

Tweede reglement 1663
De geërfden tonen zich daarentegen minder gelukkig met het vonnis van 25 juli 1662, in 
ieder geval met de duidelijkheid van door de Raad getroffen voorzieningen voor de toe-
komst. In een rekest van 9 december 1662 vragen zij daarom de Raad om interpretatie. 
Na op dit verzoek ook regeerders te hebben gehoord, geeft de Raad 22 februari 1663 op 
een drietal punten de gevraagde toelichting: 3305

- borgemeesters dienen in hun rekening te verantwoorden aan wie en wanneer zij een 
betaling hebben gedaan; 

- het afhoren van de rekening ten raadhuize zal iedereen door middel van publicatie 
tijdig worden bekendgemaakt; het afhoren geschiedt publiekelijk met open deuren in 
bijzijn van de ingezetenen die dit willen; bij sluiting wordt de rekening ook ondertekend 
door de geërfden die dit wensen; geërfden behouden niettemin de mogelijkheid om bij 
een hof van Justitie beroep aan te tekenen als zij van oordeel zijn dat in de rekening iets 
ten onrechte gepasseerd is;

- bij het doen van de rekeningen dient in aanwezigheid van de geërfden (die daarbij 
een beraadslagende stem hebben) een raming van nog te verrichten betalingen te wor-
den gemaakt; over onvoorziene, noodzakelijke uitgaven, die geen uitstel dulden, 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 gene-
geerd, mogen de geërfden zich tot de justitie wenden, terwijl dan de omlag of lening 
veertien dagen wordt opgeschort.

Het verzoek van de regeerders en dat van de geërfden is gelijktijdig bij de Raad aanhan-
gig. Die Raad maakt echter geen verbinding tussen beide, wat des te meer opvallend is, 
omdat de vaststelling van het reglement en de interpreterende uitspraak slechts twee da-
gen (20 resp. 22 februari 1663) van elkaar verschillen. Het resultaat is, dat iedere partij 

3304  Het bestaan ervan staat onomwonden vast; er wordt in verschillende documenten op datum (20 fe-
bruari 1663) aan gerefereerd: in een Cort bericht aan de Staten Generaal van de geërfden in NA SG 7508, 
bijlage bij rekest van 19 februari 1682 (artikel 17) alsmede in bijlage 1 (akte notaris Gielis Marcelis de Laet te 
Waalwijk van 20 maart 1663) bij dat bericht. Dat de inhoud van dit reglement binnen het kader van ’s Raads 
dictum blijft wordt afgeleid uit het feit, dat bij de vaststelling van een nieuw reglement het reglement van 
20 februari 1663 wordt ingetrokken, maar ’s Raads interpretatie van 22 februari 1663 van diens vonnis van 
25 juli 1662 in stand gelaten.
3305  BHIC, RvBr 829.745; rekest en rescriptie, waarnaar het vonnis verwijst, zijn niet aangetroffen.
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een eigen document in handen krijgt om zich op te beroepen. Verdere discussie en dis-
puten blijven dan ook niet uit. Aanvankelijk wil men zich opnieuw tot de Raad wen-
den, maar uiteindelijk weten partijen zich te vinden in een procedurele afspraak, dat tot 
inhoudelijke overeenstemming zal leiden.3306 De zittende schepenen en borgemeesters, 
alsmede Van Gent (mede namens De Wolf ) als borgemeester over 1658 sluiten dan met 
een zestiental ingezetenen (mede namens de afwezige mede-ingezetenen) voor notaris 
Gielis Marcelis de Laet3307 een akkoord om door middel van arbitrage alle lopende ge-
schillen en procedures te beslechten. Ieder van beide partijen benoemt daartoe een drie-
tal personen uit zijn midden met de opdracht om in commissie een nieuw reglement te 
formuleren zoals hen dat goeddunkt, en dat reglement rechtstreeks ter fiattering aan de 
Raad van Brabant voor te leggen. Van terugkoppeling naar de opdrachtgevers wordt dus 
bij voorbaat afgezien.3308 Verder wordt hen gemaand spoed te betrachten. Het reglement 
van 20 februari 1663 wordt terzijde gesteld. Voorts bevestigen zij,  dat alle geschillen en 
procedures, óók die over kostentoedeling - dit met inbegrip van reeds door de Raad ge-
nomen besluiten - worden beëindigd. Ten slotte worden voor het verzoek aan de Raad 
van Brabant tot willige condemnatie al bij voorbaat procureurs aangewezen.  

De arbiters gaan, in bijzijn van notaris De Laet, voortvarend te werk. Reeds één dag 
later komen zij tot overeenstemming over een tekst van 12 artikelen, die als nieuw re-
glement aan de Raad van Brabant kan worden voorgelegd. Hoewel beschikkend over 
blanco mandaat, hebben zij niettemin, zo blijkt uit hun verantwoording, daarover toch 
gesproken met schepenen en overige regeerders, alsmede met enkele voornaamste ge-
erfden, die allen met het resultaat hebben ingestemd. 3309 De crux van deze regeling be-
helst bepalingen over onder andere de plaats van vergaderingen en rechtszittingen, het 
houden van de schouw, het afhoren  van de borgemeestersrekeningen, het aangaan van 
leningen, het voeren van processen en de jaarlijkse vergoeding voor de regeerders ten 
behoeve van verteringen gedurende hun ambtsverrichtingen.3310 Zoals in hun opdracht 
besloten, wordt expressis verbis het intrekken van het reglement van 20 februari 1663 op-
genomen. Daarentegen wordt, ook al zijn onderdelen daarvan in de nieuwe tekst ver-
werkt, nadrukkelijk de interpretatie van de Raad van Brabant van 22 februari 1663 als 
onderdeel van het reglement in stand gelaten. 

Hierop wordt het bereikte resultaat middels de voorgeschreven tussenkomst van de (al 

3306  Artikel 18 van het hiervoor genoemde Cort bericht van de geërfden. Niet uit te sluiten is, dat een re-
cente wisseling in de samenstelling van de plaatselijke regering - deze geschiedt jaarlijks doorgaans kort na 
medio januari - daarop een positieve invloed heeft gehad. 
3307  De Laet was blijkens J.A. ten Cate, De notariële archieven in Noord-Brabant, 479 als Dielis Marce-
lissen de Laet op 5 oktober 1644 met onbekende standplaats geadmitteerd; zijn protocol is niet bewaard. 
3308  Indien de arbiters het onderling niet eens zouden worden, kunnen zij een ‘superarbiter’ aanstellen 
om de impasse te doorbreken.
3309  Deze is opgenomen bij de hiervoor genoemde notariële acte van De Laet.
3310  De integrale tekst hiervan is opgenomen in 10.2.29. 
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aangewezen) procureur van de regeerders aan de Raad bij wijze van vrijwillige condem-
natie ter fiattering aangeboden, waarbij te zelfdertijd de procureur van de geërfden ook 
om fiat en vonnis verzoekt. Daarmede is de voorwaarde voor een positief oordeel van de 
Raad gecreëerd. Die stemt 4 april 1663 zonder voorbehoud of wijziging in met het re-
glement.3311 Inhoudelijk kan daarmede deze procedure als afgesloten beschouwd, wel is 
nog wel het nodige in beweging rond de financiële afwikkeling van de onkosten ervan.3312 

Nieuwe procedures (1674 - 1676)
Als de klachten van de geërfden mogen worden geloofd, heeft dit reglement al op kor-
te termijn weinig effect meer. Spoedig klagen zij, dat schepenen èn borgemeesters het 
reglement op vrijwel alle onderdelen aan hun laars lappen. Er wordt niet meer in het 
raadhuis vergaderd, geërfden worden buitengesloten van het afhoren van de rekeningen, 
zonder hun weten en instemming worden leningen aangegaan en processen gevoerd, 
waardoor elke controle op de lokale financiën onmogelijk is. 

Medio 1674 escaleert dit ongenoegen. 3313 Het leidt tot een periode van een reeks sa-
menhangende processen, die ruim vijf jaar zal duren. De ontwikkelingen in deze peri-
ode kunnen in twee fases worden ingedeeld: door een formele benadering van de Raad 
van Brabant zijn borgemeesters en regeerders aanvankelijk in het voordeel; als de Raad 
nadien tot een meer inhoudelijke benadering komt, kantelt de situatie naar de geërfden. 

Was voor de vorige periode het initiatief van borgemeester Van Gent leidend en bleef 
Van Gent in de daaropvolgende procedure de centrale figuur, tien jaar later wordt hij, 
nu tezamen met Anthonie Drossaerts, beiden als borgemeester over het jaar 1673, in een 
enigszins vergelijkbare procedure betrokken. Opnieuw is wantrouwen over hun reke-
ning het brandpunt. 

3311  Deze vrijwillige condemnatie is slechts in kopie bekend. Eén kopie is bijlage bij het hiervoor ge-
noemde Cort bericht van de geërfden aan de Staten Generaal; een tweede kopie in SHLA, SB Waalwijk 6. 
In deze inventarisomschrijving is abusievelijk als datum 20 mei 1663 vermeld; dit moet zijn: 20 maart 1663.
3312  Medio november 1663 klagen de inwoners van Waalwijk bij de Raad van Brabant, dat zij door re-
genten en oud-borgemeesters Van Gent en De Wolf worden overvallen met nieuwe aan de voorbije pro-
cedures gerelateerde vorderingen. Dit achten zij niet terecht, omdat dit strijdig is met het ter plaatse op 20 
maart 1663 gesloten compromis. Bovendien hebben zij overeenkomstig het vonnis van de Raad van 25 juni 
1662 het hen toegelegde twee derde deel van de kosten  al betaald. Regenten en oud-borgemeesters zijn ech-
ter van mening, dat de door de Raad getaxeerde en vastgestelde kosten te laag zijn geraamd en proberen dit 
verschil alsnog door middel van een eigen bestuurlijk onderonsje en dus zonder oordeel van arbiters op hen 
te verhalen. 18 November 1663 gelast de Raad  regenten en oud-borgemeesters om een reactie en ook, han-
gende de procedure, alle incassoprocedures te staken BHIC, RvBr 291, ongef. (rekest ingezetenen met ap-
pointement van de Raad van Brabant van 18 november 1663). Hoe deze procedure zich verder ontwikkelt 
is niet bekend; er ontbreekt een (eind)vonnis, zodat vermoed kan worden dat partijen alsnog buiten rechte 
tot een vergelijk zijn gekomen.
3313  Deze klacht wordt door hen weergegeven in het hiervoor genoemde Cort berigt, artikelen 22 tot en 
met 30.
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Borgemeestersrekening 1673: visie en revisie
Omstreeks het voorjaar 1674 wordt in een bijeenkomst van regeerders en enkele geërf-
den de borgemeestersrekening over 1673 afgehoord. Enkele regeerders en vooral de ge-
erfden uiten bedenkingen: de rekening bevat een voor Waalwijk ongekende hoeveelheid 
nog te betalen bedragen, waardoor de vrijheid de komende jaren in onherstelbare ruïne 
en verval zal geraken. Daarbij komen aanzienlijke kosten voor verteringen van gewone 
en buitengewone vergaderingen, die in strijd met het bestaande reglement belegd zijn 
geweest ten huize van borgemeester Drossaerts en van secretaris Lambert van Gellicum, 
beide herbergen, alsmede in nog andere herbergen. Een meerderheid van de regeerders 
wil echter van deze bedenkingen niet horen, schuift deze daarom zonder meer terzijde 
en stelt, aldus de opponenten,  zonder serieus onderzoek de rekening vast. Aan het feit, 
dat zij feitelijk niet afdoende zijn gehoord, ontlenen zij direct het recht om op die vast-
stelling terug te komen.3314 

Eerst proberen zij rechtstreeks de betrokken borgemeesters tot hernieuwde con-
trole te bewegen, maar vangen bot. Hierop verzoeken zij schepenen om herziening, 
alsmede een kopie van de rekening met de daarbij behorende bijlagen. Ook vragen 
zij overleg als het resultaat van hun onderzoek daartoe aanleiding geeft. De bondig-
heid van dit verzoek (het is zelfs niet gemotiveerd) doet vermoeden, dat het vóór 
indiening eerst informeel met schepenen is besproken en door hen feitelijk al is ge-
fiatteerd. Dit verklaart dan ook het aanvullende verzoek, dat nadien nog aan het ini-
tiële wordt toegevoegd: om te tonen dat verzoekers “met alle minsamheijt ende met 
onderlinge goede vrintschap” de rekening willen onderzoeken, zou Van Gent moe-
ten worden gelast, de rekening niet aan hen, maar onder ontvangstbewijs aan sche-
penen te overhandigen met de belofte dat niemand daarin wijziging zal aanbrengen. 
Aldus aangevuld, gaan schepenen 28 augustus 1674 met het verzoek akkoord. 3315 Van 
Gent en Drossaerts wordt bevolen om binnen acht dagen de rekening met alle bij-
lagen ten raadhuize te brengen dan wel door de vorster te laten brengen om door de 
zittende borgemeesters, schepenen en naburen nogmaals te worden afgehoord. De 
geërfden verklaren nadien over deze bewilliging door schepenen, dat deze inmid-
dels ook tot het inzicht zijn gekomen, dat aan de rekening onduidelijkheden en ge-
breken kleven, die nader onderzoek rechtvaardigen.  Twee dagen later, 30 augustus, 
wordt dit bevel  door de vorster aan betrokkenen betekend. Deze vragen niet alleen 
om een kopie (die hen een dag later wordt gegeven), maar eisen ook de namen van 

3314  De samenvatting van deze bedenkingen van geërfden en hun visie op de procedure is ontleend aan 
hun rekest aan de Raad van Brabant. BHIC, RvBr 292, ongefol. (rekest met appointement van de Raad van 
Brabant van 20 september 1674).
3315  Dit besluit is door vijf van de zeven schepenen ondertekend, de schepenen zijn dus niet voltallig aan-
wezig. Een kopie van het rekest, de daarop getroffen ordonnantie van schepenen en het relaas over de bete-
kening door de vorster in BHIC, RvBr 788.971. 

PS_LL_def.indd   1286 19-11-20   13:06



1287

de geërfden die het verzoek hebben ingediend. Dit laatste wordt hen door de vor-
ster geweigerd.3316 

Van Gent en Drossaerts zetten met eigen eisen direct de tegenaanval in. 9 September 
laten zij de zittende borgemeesters sommeren om binnen driemaal 24 uur het door hen 
gevorderde negatieve saldo van hun rekening te voldoen. Eerst daarna willen zij controle 
van hun rekening toestaan, mits dat geschiedt ter secretarie, dat wil zeggen in de her-
berg van de secretaris Van Gellicum die zich nu duidelijk wel - zo menen de geërfden -  
formeel bij de partij van de rendanten heeft gevoegd.3317 De geërfden protesteren met de 
opvatting, dat Van Gent en Drossaerts eerst nà inspectie van hun rekening een hun dan 
nog toekomende vordering kunnen opeisen. 

Uiteindelijk leidt dit alles plaatselijk tot niets, waarop de geërfden de Raad van Bra-
bant om interventie vragen. Deze beslist 20 september, dus  twee weken na de sommatie 
van Van Gent en Drossaerts, tot opschorting van al hun procedures.3318  Hun weerwoord 
hierop wordt zo spoedig door de Raad ontvangen, dat deze al op 4 oktober tot een oor-
deel kan komen.  Voor de geërfden is dit teleurstellend. Hun eis wordt zonder restrictie 
afgewezen, terwijl zij wel in de kosten van de procedure worden veroordeeld.3319 

3316  Opmerkelijk is dat de vorster zich er bij deze weigering niet op beroept, dat het noemen van namen 
niet tot zijn opdracht behoort, maar deze op inhoudelijke redenen baseert. Onduidelijk is of hij daartoe 
eerst bij zijn opdrachtgevers heeft teruggekoppeld. Zijn relaas zwijgt daarover. Het kan dus zijn, dat een 
vorster bij aangelegenheden buiten directe opdracht (hij wordt op zijn weigering niet ter verantwoording 
aangesproken) enig Freies Ermessen had. Zijn weigeringsgronden zijn: de agressieve manier waarop de bor-
gemeesters (en de secretaris die zich inmiddels openlijk bij hen heeft gevoegd) hun opponenten bejegenen 
(zij noemen hen “belhamels”), terwijl bovendien het noemen van namen overbodig is, omdat de rendanten 
inmiddels zelf schepenen zijn en uit dien hoofde die namen al kunnen kennen. 
3317  Lambertus van Gellicum, sedert 1665 secretaris en substituut officier van Waalwijk en per 7 februari 
1665 aldaar geadmitteerd als notaris, herbergier, fel begaan met de gereformeerde zaak; overleden nà novem-
ber 1679, vóór november 1681. De Graaff, Inventaris van het oud-rechterlijk archief van Waalwijk 1531-1811, 
77; Ten Cate, De notariële archieven in Noord-Brabant (’s-Gravenhage, 1957), 477 (van hem is geen protocol 
bewaard); SALHA, RA Waalwijk 150, fo. 2, 1, 135, 137v, 211. 
3318  BHIC, RvBr 292, ongef. (rekest geërfden met appointement van de Raad 20 september 1674).
3319  De rescriptie van de oud-borgemeesters is niet aangetroffen; hun weerwoord moet echter, gezien het 
vonnis, voor de Raad overtuigend zijn geweest. BHIC, RvBr 829.266.  
Ook de plaatselijke secretaris Van Gellicum gaat in de aanval met het argument, dat hij als secretaris scha-
de, want inkomstenderving heeft geleden. Hij beroept zich daarbij op het plakkaat van de Staten Generaal 
van 2 oktober 1654, dat voor secretarissen in Brabant een ambtsmonopolie creëert (NA, SG 3260, fo. 750; 
GPB 2, 1483-1484. In dit plakkaat is nadrukkelijk vastgelegd, dat alleen secretarissen bevoegd zijn om pu-
blieke akten te passeren. De aanleiding voor dit plakkaat is een klacht van de gezamenlijke secretarissen van 
de heerlijkheden, vrijheden en dingbanken binnen het kwartier van Oisterwijk. Op advies van de Raad van 
Brabant verbreden de Staten Generaal dit verzoek trouwens tot een edict voor het gehele gebied van Brabant 
dat onder de Staten Generaal ressorteert.
     In het bijzonder acht Van Gellicum zich door de ordonnantie (in de vorm van een marginale apostille) 
van de Waalwijkse schepenen van 28 augustus 1674 benadeeld. Zijn stelling is, dat schepenen hun ordon-
nantie niet op schrift hadden mogen stellen, omdat hij toen afwezig was (hij verblijft dan te Roosendaal). 
Ter compensatie van daardoor gemiste inkomsten eist hij de boete van  60 £, die het plakkaat bij overtre-
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De geërfden buigen voor dit vonnis, maar vinden zich door de algemene termen (“in-
distinctelijck”) waarin het is gesteld wel disproportioneel benadeeld. Zij vragen dan ook 
de Raad zich nader te verklaren, in het bijzonder over de vraag of het, naast opheffing 
van de opschorting van de executie en kostenveroordeling, ook diens intentie is om hen 
nader onderzoek naar de rekening over 1673 te verbieden. Zij zijn van oordeel dat punt 
niet te kunnen en mogen laten verslappen, maar integendeel, juist door alle valse voor-
wendselen van de betrokken borgemeesters aan de Raad,  wel inzage van de rekening te 
moeten hebben. Daarbij merken zij fijntjes op, dat visie en controle van de borgemees-
tersrekening de voornaamste strekking van hun eerder verzoek was, daarmede de Raad 
indirect te verstaan gevend, dat deze daarvoor feitelijk te weinig oog heeft gehad. Hun 
concrete verzoek is, dat de Raad bij wijze van interpretatie of ampliatie alsnog besluit dat 
de betrokken rekening met alle bijbehorende documenten ten behoeve van controle aan 
een van de twee zittende borgemeesters wordt overhandigd. 12 Oktober gaat de Raad di-
rect zonder horen van de tegenpartij hierin mee: binnen acht dagen na betekening dient 
de rekening c.a. naar het “dorps huijse” van Waalwijk te worden overgebracht.3320 Aldus 
is de strijd weer terug bij af.

Verzet van zittende borgemeesters 
In Waalwijk wordt echter weinig voortgang naar een compromis of verzoening gemaakt. 
Van Gent en Drossaerts zetten integendeel hun incassopogingen onverminderd voort. 
Zij richten hun pijlen op de zittende borgemeesters (1674), Adriaen Janssen de Jonghe 
en Johan Verschueren.3321 Die slaan terug. In hun perceptie ligt daarbij direct een gang 

ding dreigt. Om deze boete te kunnen innen vraagt hij verlof van de Raad van State, die dit op 5 oktober 
1674 verleent. NA, RvSt, 95, ongef.
Van Gellicum richt zijn klacht evenwel niet op alle vijf betrokken schepenen, maar uitsluitend op Willem 
van Ophuijsen. Nadat een deurwaarder hem diens vordering heeft aangezegd, klaagt Van Ophuijsen bij de 
Raad van Brabant niet alleen over deze gang van zaken, maar ook over het feit, dat Van Gellicum op eigen 
naam niet bevoegd is deze vordering in te stellen, omdat daartoe alleen de plaatselijke officier bevoegd is. 
Als tegenvordering eist hij, dat secretaris en deurwaarder hun actie  stoppen. De Raad gaat 23 oktober 1674 
hierin mee door, hangende de reactie van  Van Gellicum, diens procedure vooralsnog te staken. Uiteinde-
lijk concludeert de Raad (vonnis van 8 november, uitgesproken 19 december 1674) tot het ongelijk van de 
secretaris, omdat is gebleken, dat deze, óók bij afwezigheid, de aan apostillen en andere akten verbonden 
emolumenten geniet. Zijn eis wordt afgewezen en de begonnen executie definitief beëindigd (BHIC, RvBr 
829.269). 
3320  BHIC, RvBr 292, rekest geërfden met appointement van de Raad van 12 oktober 1674.
3321  Van Gent wordt in deze jaren als borgemeester over 1673 ook zelf op betaling aangesproken. De 
borgemeesters uit 1672 vorderen 26 september 1674 wegens achterstallige betaling f 310-14-12. 5 Maart 1676 
wordt Van Gent hiertoe veroordeeld, omdat hij na verschillende aanmaningen nog immer in gebreke blijft 
om op de eis te reageren.  Andere voorbeelden: 29 April 1674 eist de echtgenote van Peter van Pelt een nog 
resterend bedrag van f 84. Daarnaast komt hij overigens ook als eiser voor. Ook 29 april, herhaald 2 juli 1676 
vordert hij van Cornelis Dirx Oirlemans f 4-6-8 restitutie wegens teveel betaalde vervoerskosten. SALHA, 
RA Waalwijk 150, fo. 9v, 11, 12 en 21v. 
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naar de Raad van Brabant voor de hand.3322 In een rekest aan die Raad doen zij over hun 
ambtsvoorgangers en hun financiële nalatenschap een stevig boekje open.3323 

Bij de aanvang van hun werkzaamheden blijkt al direct, dat hun voorgangers niet alle 
voor de verponding 1673 bestemde gelden ten bedrage van 2606 pond 10 stuivers daar-
toe ook werkelijk hebben aangewend en dat er over dat jaar nog een bedrag ad f 8000 
aan onbetaalde kosten openstaat. 3324  Hun bevindingen bevestigen dus de eerdere klach-
ten van de geërfden. Genoemde bedragen hebben zij met moeite nog uit hun gewone 
inkomsten weten te betalen, zij het dat De Jongh uit eigen middelen daaraan circa f 800 
heeft bijgedragen. De vordering, die Van Gent en Drossaerts nu als onvergolden slot van 
hun rekening proberen te incasseren - een bedrag van f 2077  - gaat hun draagkracht als 
borgemeesters echter te boven. Er is, ook om verdere procedurekosten te voorkomen, 
in hun ogen nog maar één oplossing: een buitengewone omslag over de ingezetenen 
dan wel het lenen van extra kapitaal. Dit bewerkstelligen kost echter tijd, te beginnen 
met een besluit van de gezamenlijke regeerders, alsmede advies en instemming van de 
geërfden. Hun verzoek is daarom dat de Raad regeerders en geërfden beveelt tot de ge-
suggereerde omslag of lening over te gaan en voor de tijd van minstens drie maanden 
de executie door Van Gent en Drossaerts opschort.3325 Deze krijgen eerst de gebruikelijk 
gelegenheid tot weerwoord. Tegen het voorstel van De Jonghe en Verschueren blijkt nu 
een omvangrijke oppositie te bestaan. Regeerders en geërfden scharen zich nadrukke-
lijk aan de kant van de zittende borgemeesters. De Raad verkiest in zijn sententie van 10 
december 1674 een middenpositie: Van Gent en Drossaerts mogen doorgaan met hun 
executie, mits regenten met instemming van de geërfden ten raadhuize binnen veertien 
dagen tot een  passende omslag besluiten.3326 

20 December wordt ter plaatse inderdaad tot een omslag besloten, zij het dat regeer-
ders meer op eigen gezag dan met de vereiste instemming van geërfden handelen. Dit 
leidt tot nieuw dispuut en een gang naar de Raad van Brabant.3327 Van Gent en Dros-
saerts tonen voor deze vertraging weinig compassie en geduld.3328 Door De Jonghe in 

3322  Bestuurlijk gezien zou een keuze voor de Staten Generaal of Raad van State meer voor de hand heb-
ben gelegen. Hun gang naar de Raad van Brabant zal ongetwijfeld gebaseerd zijn op recente eerdere betrok-
kenheid van die Raad bij lokale kwesties. 
3323  BHIC, RvBr 292, ongef.. Dat rekest opent overigens met de mededeling, dat zij slechts “tegens hun 
gemoet” tot borgemeesters over 1674  zijn benoemd.
3324  Van Gelder, De Nederlandse munten, 267: een Hollands pond had de waarde van 1 gulden en was 
onderverdeeld in 40 groten.Ter vergelijking: Vercauteren e.a. (red.), Waalwijk, 700 jaar kloppend hart van de 
Langstraat, 91 noemt aan over 1682 ontvangen verpondingsgeld een bedrag van f 2563.  
3325  BHIC, RvBr 292 (rekest De Jonghe en Verschueren).
3326  BHIC, RvBr 829.274. Het vonnis is 29 december 1674 uitgesproken.
3327  Dit is af te leiden uit BHIC, RvBr829.306, 22 juli 1675, zie hierover verder hierna.
3328  Omdat Van Gent meer dan Drossaerts de acterende persoon is, wordt hierna alleen over Van Gent 
gesproken, waar beiden zijn bedoeld.
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gijzeling te nemen starten zij een dwingender incassoprocedure. De Jonghe verzet zich 
en doet beklag bij de Raad van Brabant. Kortom, in het huis van de Raad ruziet zowat 
iedereen tegen iedereen. 

De Jonghe vertrekt 20 januari 1675 naar Den Haag om twee dagen later bij de Raad 
protest tegen zijn gijzeling aan te tekenen. 3329 Daags daarna presenteert Van Gent zich 
bij de Raad om dit te weerspreken en ook daadwerkelijk voor de Raad het incassopro-
ces aan te vangen. 3330 21 Mei vertrekt De Jonghe opnieuw vanuit zijn Waalwijkse gijze-
ling naar de Raad  om, mede namens Verschueren, daags erna acte de présence te geven 
bij een volgende stap in dat proces, alsmede daarna, 24 mei, óók te trachten voortgang 
te krijgen in het intussen door regeerders opgehouden afhoren van hun rekening over 
1674.3331 De regeerders verzetten zich tegen dit verzoek, waarin de Raad in zijn senten-
tie van 5 juli 1675 meegaat: regeerders mogen wachten met het afhoren van de rekening 
totdat De Jonghe en Verschueren het slot van de rekening over 1673 hebben betaald en 
deze betaling als uitgave in hun eigen rekening hebben geboekt.3332 

Dezelfde dag, 5 juli, vonnist de Raad ook in de procedure tussen Van Gent en De 
Jonghe:  De Jonghe blijft in gijzeling totdat hij het slot van de rekening van zijn voor-
gangers zal hebben voldaan.3333 Beide vonnissen van deze dag liggen in elkaars verlengde, 
in zoverre is er sprake van consequent handelen van de Raad, maar dit lost de impasse 
niet op, integendeel, deze versterken die alleen maar, omdat in feite alle betrokkenen tot 
wachten op elkaar worden veroordeeld.

Hoelang De Jonghe nog in gijzeling is gehouden, is niet bekend. Het ligt echter in de 
rede te veronderstellen, dat deze voor hem zal zijn beëindigd nadat de geërfden bij de 
Raad van Brabant tegen de rekening van Van Gent oppositie hadden aangetekend. In 
de langdurige impasse, die hierop volgt, zal lang onduidelijk blijven of en zo ja, welke 
vordering Van Gent op zijn opvolgers heeft. Tegen die achtergrond wordt gijzeling van-
zelf  zinloos. 

De kwestie houdt De Jonghe wel anderszins gevangen, omdat hij, zo klaagt hij, alle in-
spanningen van de drossaard, schepenen en secretaris ten spijt, er als gevolg van die im-
passe maar niet in kan slagen medewerking te krijgen bij het sluiten van zijn rekening. 

3329  Dit kan worden afgeleid uit zijn verklaring voor de Raad, dat Van Gent heeft nagelaten om over de 
bekostiging van zijn gijzeling een afspraak te maken, zie: BHIC, RvBr 665 (rol 1675), ongef., 22 januari 1675. 
3330  BHIC, RvBr, inv.nr. 665, ongef.; in dit rolregister zijn op 21 februari (als aantekening bij 23 januari), 
13 maart, 2 mei, 22 mei, 24 mei, 19 juni, 29 juni en 6 juli 1675 verschillende aspecten en fases van dit proces 
aangetekend. Bij de aanvang ervan mengen zich ook de geërfden in dit conflict, hetgeen 24 januari 1675 leidt 
tot een kennelijk eenmalige comparitie tussen hen en Van Gent voor commissarissen van de Raad; met welk 
resultaat is niet bekend, terwijl over deze zaak verder niets meer wordt vernomen.
3331  Zijn rekest aan de Raad is niet bekend; met welk concreet verzoek dit tegen de regeerders is gericht, 
blijkt uit het desbetreffende vonnis van de Raad. 
3332  BHIC, RvBr 829.304, uitgesproken 29 juli 1675.
3333  BHIC, RvBr 819.100, uitgesproken 26 juli 1675.
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Als drossaard en schepenen 4 februari 1677 als dingbank bijeen zijn, vraagt hij met een 
nadrukkelijk beroep op het vigerende reglement (dat gebiedt borgemeesters om binnen 
zes weken na ambtsbeëindiging hun rekening ter afhoring te presenteren) andermaal 
aandacht voor de zaak. Drossaard en schepenen  stellen nu vast, dat De Jonghe 11 febru-
ari zijn rekening mag doen, mits daarbij expressis verbis een voorbehoud ten aanzien van 
de uitkomst van het proces bij de Raad van Brabant wordt gemaakt, zodat Van Gent, 
mocht dat voor hem gunstig uitpakken, het saldo van zijn rekening alsnog op De Jong-
he kan verhalen.3334 

Verdere acties van de geërfden
Ook de geërfden nemen weer de handschoen tegen Van Gent en Drossaerts op. In hun 
opdracht dagvaart de plaatselijke deurwaarder hen 13 april 1675 om op 18 april ten raad-
huize hun rekening te laten revideren. Van Gent en Drossaerts zijn echter uit de vrijheid 
vertrokken. Op 28 april dagvaart de vorster hen andermaal, nu voor de 29e. Ook dan 
blijken zij afwezig. Dit alles leidt dus tot niets. Geërfden laten het hier niet bij en zoeken 
recht bij de Raad van Brabant. Hun eerste rekest, 24 mei 1675 ingediend, geldt de regeer-
ders van Waalwijk, waarop de laatsten dan weer reageren.3335 Centraal hierin staan we-
derom het alsnog horen en sluiten van de rekening over 1673 en vooral het lokale besluit 
van 20 december 1674 tot een extra omslag, dat zonder hun instemming is getroffen. 
Geërfden eisen alsnog inspraak. De Raad besluit in een sententie van 22 juli 1675, dat de 
regeerders die omslag,  mits tezamen met enkele, door de geërfden op eigen kosten zelf 
te benoemen gecommitteerden, alsnog dienen uit te voeren. Ook bepaalt hij nadruk-
kelijk, dat dit vonnis alleen voor deze gelegenheid geldt, derhalve zonder consequentie 
voor de toekomst. Niettemin legt de Raad hiermee, zoals hierna zal blijken, waarschijn-
lijk de kiem voor een nieuwe ontwikkeling. 

Over het andere punt, de revisie van de rekening van Van Gent, besluit de Raad tot 
een comparitie voor commissarissen.3336 Deze comparitie wordt eerst in een of meer in-
formele “discoursen” voorbereid.3337 

De eerste formele zitting wordt gehouden op 19 juli, de laatste op 1 december 1675. 

3334  SALHA, RA Waalwijk 150, fo. 53v-54. Dat De Jonghe kiest voor interventie tijdens een rechtsdag en 
niet tijdens een vergadering van het dorpsbestuur behoeft niet te verwonderen, als bedacht wordt dat hij 
daarmede een discussie met de zittende borgemeesters en het nieuwe college van tienmannen (als vertegen-
woordigers van de geërfden, zie hierover hierna) kan vermijden. Of dezen het besluit van officier en schepe-
nen alsnog sanctioneren of daartegen protesteren is niet bekend.
3335  BHIC, RvBr 665, ongef., 24 mei 1675; 829.306. Rekest van Buijs noch rescriptie van de regeerders 
zijn bekend; de aard van het geschil is ontleend aan het vonnis. 
3336  Tot commissaris worden de ordinaris raden Willem van Vierssen en Salomon Dierquens aangesteld. 
Kopie van het verbaal van de comparitie in BHIC, RvBr 788.671.
3337  Zo is er in het verbaal sprake van een bijeenkomst op zaterdag 17 juli 1675. Van deze discoursen is 
geen schriftelijk verslag gemaakt.
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Tijdens de comparitie krijgen partijen gelegenheid hun standpunten te verduidelijken, 
terwijl de commissarissen inzetten op het creëren van omstandigheden voor een gedegen 
en zorgvuldig onderzoek van de gewraakte rekening. Door vooral te wijzen op concre-
te tekortkomingen in de rekening brengen de geërfden inhoudelijk geschut in stelling. 
Deze betreffen, blijkt nu voor het eerst concreet, niet alleen de borgemeestersrekening 
1673 als zodanig (er zou in het slot f 149-8-0 te veel aan verschuldigd saldo  zijn opgeno-
men), maar ook het slot van de zogenaamde Franse rekening over dat jaar zou ten on-
rechte  f 750 bevatten.3338

De geërfden worden vertegenwoordigd door advocaat Johan Buijs en Willem van Op-
huijsen.3339 Van Gent, bij wie zich secretaris Van Gellicum heeft gevoegd, gaat met de 
vraag of Van Ophuijsen wel afdoende mandaat heeft eerst voor een formeel anker liggen. 
Ook wil hij alleen aan het onderzoek meewerken als de totaliteit van bedoelde rekenin-
gen en niet alleen twee uit hun verband gerukte posten aan de orde komen. Verder be-
strijdt hij dat wat hij tijdens de discoursen over die twee posten zou hebben toegegeven, 
kan worden gezien als een formele schulderkenning.3340 

Bij wijze van tussenvonnis beëindigt de Raad 23 juli 1675 deze discussies: hij oordeelt 
de procuratie van Van Ophuijsen als afdoende, vermindert bij provisie het slot van de 
borgemeestersrekening met het gewraakte bedrag en bevriest hangende het nadere on-
derzoek de executie van de post van f 750. Door middel van  betekening verneemt Van 
Gent 17 augustus 1675 dit vonnis. 

23 September wordt op deze grondslag de comparitie voortgezet. 8 Oktober is een zit-
ting met uitgebreide vertogen van partijen. Eén van de kernvragen die dag is welke stuk-
ken voor het rekeningenonderzoek nog nodig zijn of dat wat reeds bekend is daartoe 
voldoende is. Verder poogt Van Gent de manco’s in zijn rekeningen terug te brengen tot 
een verontschuldigbaar abuis. De kloof lijkt vooralsnog onoverbrugbaar, partijen blijven 
nadrukkelijk bij hun standpunten. Ook de inzet van louter procesrechtelijke middelen 
wordt niet geschuwd.3341 Na een voornamelijk procedurele zitting 19 november, waarin 
met name Van Gent toch nog zijn positie tracht te verdedigen, houden partijen de 28e 

van die maand hun slotpleidooi. Uiteindelijk leggen ’s Raads commissarissen alle for-
mele bedenkingen van partijen over elkaars positie in de procedure ter zijde en gelasten 
zij hen 1 december met de betrokken rekeningen ter zitting te komen, zodat dan bezien 

3338  Een bijzondere rekening over onkosten in verband met recognities en leveranties aan de Franse le-
gers gedurende de periode dat zij in het zogeheten rampjaar 1672 de Meierij van ’s-Hertogenbosch overlo-
pen. Zie hierover 4.6.6-7.
3339  Van Ophuijsen is convooi- en licentmeester te Tilburg; in Waalwijk is hij (o.m.) verschillende keren 
schepen en borgemeester.
3340  Zij beroepen zich daarbij op het informele karakter van het ook niet schriftelijk vastgelegde discours, 
een argument waarop de Raad niet ingaat en dit dus op deze manier terzijde schuift.
3341  Deze procesrechtelijke aspecten worden hier buiten beschouwing gelaten, omdat deze uiteindelijk de 
inhoudelijke kant van de procedure niet hebben beïnvloed.
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en beslist kan worden welke documenten nog moeten worden aangeleverd. Dat mondt 
uit in een forse lijst aan documenten.3342  Verder wordt Van Gent opgedragen een aantal 
posten in de Franse rekening te corrigeren.3343 Ook komen partijen overeen, dat alle do-
cumenten acht dagen ter griffie van de Raad zullen blijven zodat eisers daarvan inzage 
kunnen nemen en daarvan een kopie kunnen laten maken. Ten slotte wordt afgespro-
ken, dat de comparitie na het aanstaande kerstreces zal worden gecontinueerd met de 
daadwerkelijke controle van de rekeningen. Die comparitie lijkt geen doorgang te heb-
ben gevonden, het proces wordt vooralsnog voortgezet door middel van wisseling van 
stukken tussen partijen.3344  

De introductie van tienmannen (1676)
Inmiddels zijn er ook nieuwe ontwikkelingen in Waalwijk zelf. Deze leiden 19 februari 
1676 tot een nieuw bestuursakkoord. Kern hiervan is, dat inspraak en instemmingrech-
ten van de geërfden worden geïnstitutionaliseerd in een college van alleen door de ge-
erfden te verkiezen tienmannen.3345 De taken van dit college zijn aanvankelijk geen bron 
voor verschil van inzicht (dat zal nog wel gebeuren): de tienmannen representeren de 
geërfden bij de uitoefening van hun bevoegdheden op het terrein van de financiën der 
vrijheid, zoals die ook in het reglement van 1663 zijn vastgelegd. Het gaat dan om het 
afhoren en sluiten van de rekeningen, het aangaan van leningen en voeren van proces-
sen, alsmede, meer algemeen, het er op toezien, dat de vrijheid niet onnodig met kosten 
wordt bezwaard. Als zodanig kan dit akkoord als aanvulling op het reglement van 1663 
worden aangemerkt. Daarentegen lopen de meningen uiteen over de aanleiding van het 
ontstaan van deze representatie. Geërfden en regeerders hanteren daartoe verschillende 
invalshoeken. De geërfden proberen het belang ervan op te waarderen en te verduurza-

3342  In het verbaal worden de volgende, in authentieke vorm te overhandigen documenten benoemd: 
de calculatie met volledige berekeningen van het verpondingboek over oktober 1672 tot en met september 
1673, een kopie van alle daarbij behorende kwitanties (met verklaring dat dat inderdaad alle kwitanties zijn), 
alsmede een kopie van het renthierboek, van de registratie van het geslacht en gemaal, alsmede van de kleine 
specie over april 1673 tot en met maart 1674 en ten slotte van het commerboek over 1673.
3343  Dit betreft in het bijzonder een door van Gent geïnd bedrag ter voorkoming van de inkwartiering 
van acht Staatse cavalerieregimenten onder aftrek van de daaraan verbonden onkosten. Dit aspect, dat tij-
dens de comparitie ook eerder werd bediscussieerd, wordt hier slechts geduid, omdat het voor de procedure 
als zodanig minder relevant is.
3344  Een vonnis van de Raad van 25 februari 1676 geeft daartoe ook geen duidelijkheid, omdat het dic-
tum ervan slechts verwijst naar een bij rekest gedaan verzoek, zonder daarvan de inhoud te vermelden of 
samen te vatten.  Het rekest is door de principaalste geërfden van Waalwijk tegen de regeerders bij de Raad 
ingediend; deze neemt het op 31 januari 1676 in behandeling door regenten gelegenheid te geven daarop te 
reageren. Rekest noch rescriptie zijn aangetroffen. Het vonnis meldt slechts afwijzing van het verzoek met 
een veroordeling in de kosten van de zaak. BHIC, RvBr 829.323.   
3345  De tekst van dit akkoord is niet aangetroffen. Datum en inhoud zijn bekend uit latere stukken van 
geërfden respectievelijk regeerders (zie hierna).
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men,  de regenten daarentegen tot een slechts tijdelijke voorziening te minimaliseren. 
Eerst wordt de visie van de geërfden, daarna die van regeerders verhaald.

Conform óók het vigerende reglement (1663) dient het fiat van alle geërfden en zeker 
dat van alle principaalste onder hen zichtbaar te zijn in hun persoonlijke ondertekening 
van de stukken, waarin financiële verplichtingen worden aangegaan.  Het aantal geërf-
den maakt het evenwel praktisch ondoenlijk om aan dit voorschrift te voldoen. Het 
geeft bovendien eerder aanleiding tot verwarring en onregelmatigheden. Dit gaat zelfs 
zo ver, dat soms de geërfden niet meer op een convocatie van de regeerders willen rea-
geren. Het staat er niet, maar de reden lijkt duidelijk: angst om niet meer als collectief, 
maar in persoon financieel op een fiat te worden aangesproken. Het komt daarom voor 
dat regeerders bij het aangaan van een lening door deze absentie van geërfden (die zij 
uitleggen als weigering) de “actens obligatoir” niet meer rechtens ondertekend kunnen 
krijgen, waarop geldschieters op hun beurt geen lening meer willen verstrekken. In het 
belang van regeerders en inwoners en meer in algemene zin van de vrijheid als zodanig 
was er dus, zo stellen de geërfden achteraf, alle aanleiding om dat ongelimiteerde aantal 
terug te brengen tot een vaste representatie. Naar hun mening heeft dit college al direct 
tot “ongelooflijck nut ende voordeel” van de gemeente geleid.3346

Regenten onderschrijven, zoals gezegd, de kale feiten van de overeenstemming tot het 
akkoord. Hun visie daarop, zoals zij deze eveneens achteraf expliciteren, verschilt. De ab-
sentie van de geërfden wijten zij uitsluitend aan de heersende oorlogsomstandigheden. 
Die leiden tot de noodzaak om geërfden veelvuldig op te roepen. Dat werkte  contra-
productief, met als gevolg dat uiteindelijk nog maar enkele of geen geërfden verschenen. 
Bijeenkomsten eindigden daarom vruchteloos. Om dit onder druk van genoemde om-
standigheden verder te voorkomen zijn zij toen bereid geweest tot een tijdelijk akkoord 
over de aanstelling van tienmannen. Met die tijdelijkheid werd in principe slechts één 
jaar bedoeld.3347 

De tienmannen worden voor de eerste keer op de dag van het akkoord, 19 februari 
1676 gekozen, de volgende verkiezing is in de zomer van 1677. Daarna zien de schepe-
nen voor dit college eigenlijk geen reden meer. De geërfden geven daarentegen node 
hun geïnstitutionaliseerde greep op het bestuur van de vrijheid op. Er volgt nog een ste-
vig dispuut.  

Vervolg van de procedures (1676 - 1678 - 1679)
Zoals hierboven is verhaald, wordt het proces door middel van wisseling van stukken 
voortgezet. Daardoor vertraagt het proceduretempo aanmerkelijk. Naar de reden hier-

3346  De visie van de geërfden in een hierna uitvoeriger te bespreken Cort bericht - een bijlage bij hun  re-
kest, dat door de Staten Generaal op 19 februari 1682 in behandeling wordt genomen - in NA, SG 7508. 
3347  De visie van de regenten in SALHA, SB Waalwijk 6, artikelsgewijs commentaar van regeerders op 
een concept-reglement van de geërfden, najaar 1681 (zie hierover meer hierna), onder artikel 2.
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van kan slechts worden gegist, maar aannemelijk is, dat partijstandpunten zo ver en 
onverzoenlijk uit elkaar liggen, dat voortzetting van de comparitie vooralsnog tot niets 
zou leiden.3348 In de gewisselde stukken gaat het vooral om inhoudelijke zaken, vooral 
de gang van zaken rond bepaalde posten uit de rekeningen (vooral die uit de zogeheten 
Franse rekening) en de rechtmatigheid hiervan.

Uiteindelijk duurt het de geërfden allemaal te lang. Op enig moment, wanneer precies 
is onbekend, slaan zij een piketpaal door Van Gent en Drossaerts in gijzeling te nemen. 
Dit is waarschijnlijk voor de Raad het signaal de procesgang door middel van een com-
paritie voor commissarissen te versnellen en zo mogelijk te beëindigen. De eerste zitting 
heeft plaats op 19 maart 1678, vervolgen daarvan op 29 maart, 13 mei en 16 mei. 

29 Maart lanceren ’s Raads commissarissen een uitgewerkt voorstel tot een eindoplos-
sing, zowel ten aanzien van het concrete geschil over de rekening, als voor het treffen 
van een voorziening om herhaling te voorkomen. De geërfden zien, aldus dat voorstel, 
onder verrekening van bepaalde onkostenposten, af van al hun eisen, zowel ten aanzien 
van in de rekeningen onjuist geboekte kosten als hun klachten over de verteringen over 
de periode 1663 tot en met 1673, maar mogen in plaats daarvan een concept voor een 
nieuw reglement formuleren. De intentie van de Raad is duidelijk: het afsluiten van het 
verleden en het creëren van een nieuw perspectief voor de toekomst.  Opmerkelijk is, 
dat het reglement aanvankelijk wordt beperkt tot alleen een regeling voor de verteringen 
door regeerders, maar ter comparitie alsnog aanmerkelijk wordt verruimd tot “alle saac-
ken van Waelwijck”. Dit punt wordt al snel een bron voor nieuw geschil. Op het con-
cept van geërfden mogen de regeerders vervolgens hun visie inbrengen, waarna het door 
de Raad, na partijen zo nodig nog te hebben gehoord, zal worden vastgesteld. Ten slotte 
stellen de commissarissen voor, dat beide partijen een overzicht van gemaakte kosten bij 
de Raad inleveren om door hem te worden vastgesteld en dat ook bezien wordt welk ge-
deelte ervan ten laste van de gemeente behoort te komen. 

Beide partijen stemmen 16 mei zonder enig voorbehoud met dit voorgestelde akkoord 
in, waarna de Raad het nog die dag per formele uitspraak vaststelt. 21 Juli leveren de ge-
erfden hun concept voor een nieuw reglement in, de regeerders hun bezwaren en be-
denkingen daartegen.3349 De laatste dag van deze comparitie, 28 juli, verschijnen partijen 
voor commissarissen om hun oordeel over de ingediende onkostennota’s te vernemen.3350 

3348  BHIC, RvBr 788.971 procesdossier (1676) met de door of vanwege de geërfden ingediende stukken: 
inventaris van stukken, repliek met middelen in conventie en antwoord in reconventie, dupliek met mid-
delen in reconventie, alsmede advertissement van rechten. Daarnaast zijn daarin onder meer twee  notariële 
akten van 28 mei 1676 opgenomen. 
3349  Het concept-reglement van de geërfden in BHIC, RvBr 842, bijlage bij het verbaal van 29 maart 
1681; de bezwaren van regeerders in: SALHA, SB Waalwijk 6.
3350  BHIC, RvBr, 842, verbalen vanaf 19 maart 1678 respectievelijk 29 maart 1678. 
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Als sluitstuk volgt nog een kwestie over de uitvoering van  de door de Raad vastgestelde 
kostentoedeling.3351

De uitspraak van de Raad beëindigt al met al een procesgang van ruim vijf  jaren, maar 
legt, zo zal het vervolg uitwijzen, tevens het  fundament voor nieuwe onenigheid. Bo-
vendien zal ook nog blijken, dat hij met deze uitspraak in eigen voet heeft geschoten. 

Derde reglement 1681

Zoals gezegd, bieden de geërfden de Raad 21 juli 1678 hun concept voor een nieuw re-
glement en de regeerders hun bezwaren en bedenkingen daarop aan. Voor dat forum ge-
schiedt daarmee echter voor jaren niets wezenlijks. 

Het concept-reglement kiest zonder meer voor de tijdens de comparitie in tweede in-
stantie op schrift gestelde ongeclausuleerde ruime reikwijdte van het akkoord. De ge-
erfden benutten duidelijk hun kans om hun belangen in het bestuur van de vrijheid 
verder te institutionaliseren. Als zodanig kan het als een verdere greep naar de plaatse-
lijke macht worden beschouwd.

Het concept beslaat 49 artikelen. Grondslag daarvoor vormt een gedegen analytische in-
ventarisatie van relevante aspecten betreffende de lokale overheidsorganisatie en attribu-
tie van rechten en verplichtingen. Het leest als een catalogus.3352

3351  Hoewel partijen zich geconfirmeerd hebben aan de onkostentoedeling van de Raad, leidt een en 
ander ter plaatse  toch tot stagnatie in de uitvoering. Kern hiervan is, dat Van Gent door weigering van 
regeerders er niet in slaagt om de hem toegewezen gelden te incasseren. Van Gent, niet wars van halve 
maatregelen, neemt regeerders (de bronnen suggereren zelfs een enkele keer de gehele regering, alsook de 
tienmannen) in gijzeling. Bij de Raad staat de kwestie 16 november 1678 op de rol: de procureur van de re-
geerders vraagt om een comparitie voor commissarissen, iets dat de Raad, ondanks zijn eerdere uitspraak, 
voor de 17e toestaat. 
Van Gent houdt vast aan de uitspraak na de comparitie van de commissarissen, de regering brengt naar vo-
ren dat de kostentoedeling niet op alle onderdelen op juiste gronden is gebaseerd en zij dus ten onrechte tot 
betaling van kosten is veroordeeld. Die kosten zijn derhalve, zo vinden zij, niet op haar verhaalbaar. Ook 
de gijzeling is ten onrechte geschied. Een poging van commissarissen om partijen te verenigen in de con-
clusie dat de gijzeling wordt opgeheven, mits de gegijzelden de kosten ervan betalen en zij zich bovendien 
opnieuw in gijzeling dienen te begeven, als zij in gebreke blijven om de vordering te betalen, mislukt. De 
Raad schrijft daarom een vervolgzitting voor ter nadere bespreking op basis van dan gewisselde stukken. Wel 
ontslaat hij de gegijzelden uit hun gijzeling (mits zij daarvan de kosten betalen); voorts beveelt hij hen bij 
voorbaat opnieuw in gijzeling te gaan als zij de gewraakte vordering niet betalen. Het komt tot een verdere 
indiening van stukken door van Gent. De inmiddels weer in gijzeling genomen regeerders reageren daarop 
niet, reden waarom de Raad hen 21 juli 1679 bij verstek verbiedt nog stukken nog in te brengen. 8 Novem-
ber 1679 veroordeelt de Raad de regeerders om, overeenkomstig het minnelijk gesloten akkoord en de daar-
op gevolgde kostentoewijzing van de Raad, de vordering van Van Gent te voldoen. BHIC, RvBr 820.276.    
3352  Zie over dit concept ook 8.6.4, in het bijzonder Tabel 8.18a. De tekst van dit concept is in extenso 
opgenomen in 10.2.29.
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Belangrijkste onderdelen zijn themagewijs: jaarlijkse verandering van schepenen en 
borgemeesters (1), jaarlijkse verkiezing van tienmannnen (2), benoemingsvereisten voor 
deze functionarissen (3-6), vergoeding van schepenen en tienmannen (7-8), besluiten te 
nemen door schepenen, borgemeesters en tienmannen tezamen (9-18), sanctie en boete 
bij overtreding (19), besluiten te nemen door schepenen en borgemeesters (20-23), raad-
huis als verplichte vergader- en gerechtsplaats (24), tijdstip,  procedure en inrichting van 
borgemeestersrekeningen in hoofdstukken naar onderwerp (26-35), afrekening van het 
positief of negaties saldo van de rekening (36-37), sluiten van de rekeningen van heilige 
geest- en gasthuismeesters (38), kosten van bezendingen (39), incomptabiliteit van de se-
cretaris (40), geen verschoning van iemand bij incasso lasten (41), depot van stukken in 
archiefkist- of kom, sleutels ervan (42, 46), registratie van obligaties (leningen) en reso-
luties (43, 45), overhandiging staat van schulden aan tienmannen (46), salaris van de se-
cretaris (47), registratie van het reglement (48), boete bij overtreding (49).

Als waar is wat de geërfden hierover later beweren, hebben de plaatselijke regeerders 
door opzettelijk getalm en uitvluchten al het mogelijke gedaan om hun voorstel te frus-
treren of zelfs te torpederen.3353 Hun bezwaren leggen regeerders in ieder geval neer in een 
uitvoerig artikelsgewijs commentaar, waarbij alle onderdelen van het concept en detail 
onder de loep worden genomen met als conclusie, dat het voorgestelde onnut, onnodig 
of strijdig met gewoonte en praktijk is. Naast deze specifieke bezwaren brengen zij ook 
naar voren, dat het concept sowieso veel te ver gaat, omdat het de grenzen van het com-
paritie-akkoord overschrijdt. In deze kritiek krijgt perspectief wat er in het verbaal bij 
dit akkoord omtrent strekking  en inhoud van het nieuwe reglement staat opgenomen: 
in eerste instantie alleen een nadere regeling voor de verteringen door regeerders, nadien 
verruimd tot “alle saacken van Waelwijck”. Later, bij de Staten Generaal zullen zij hun 
opvatting expliciteren: de gewraakte woorden staan weliswaar in het akkoord, maar de 
aldaar bedoelde zaken hebben uitsluitend betrekking op het aspect van de financiën van 
de vrijheid voor zover de geërfden daartoe van ouds bevoegdheid hebben.3354 Hun plei-
dooi is dan ook, dat de geërfden hun concept wordt ontzegd, het vigerende reglement 
gehandhaafd blijft met slechts de toevoeging dat verteringen binnen de grenzen van de 
redelijkheid dienen te blijven. Het laatste lichten zij (daarmede met enige durf terugke-
rend naar de herkomst en kern van de plaatselijke disputen van de afgelopen jaren) toe 
met dat dit door regeerders ook altijd gepraktiseerd en in omliggende plaatsen gebrui-
kelijk is. 

Vooralsnog lijkt er verder niets te gebeuren. Het ligt echter in de rede, dat beide, vol-

3353  Aldus benoemd in artikel 34 van het hiervoor genoemde Cort bericht.
3354  Rekest van drossaard, borgemeesters en schepenen van Waalwijk, dat door de Staten Generaal 13 ja-
nuari 1681 in behandeling wordt genomen. NA, SG 7508, rekest op datum van behandeling.
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strekt tegenovergestelde voorstellen op zijn minst een procedureel vervolg hebben ge-
had. Anders blijft onverklaard, waarom geërfden zo lang stagnatie hebben geduld. In het 
verleden hebben zij voor minder sneller aan de bel getrokken. Waar en wanneer verder 
dispuut heeft plaatsgehad, is echter onbekend.

Eerst 24 oktober 1681, dus ruim drie jaar later, staat het concept van de geërfden op-
nieuw op de agenda van de Raad.3355 Dit is ongetwijfeld te danken aan een hernieuwd 
initiatief van de geërfden richting Raad van Brabant. De bezwaren van de regenten ko-
men hierbij niet meer aan bod. 3356 Hoe dit kan gebeuren bij een Raad die hecht aan het 
principe van woord en wederwoord is onduidelijk. Het is daarom niet uit te sluiten, dat 
deze bezwaren al op een eerder moment in de procedure het onderspit hebben moeten 
delven, bijvoorbeeld omdat deze naar ’s Raads oordeel steunen op een met dat akkoord 
(te) restrictieve en daardoor strijdige visie.3357 

De Raad benoemt raadslid Dierquens tot referent. Zijn rapportage wordt in de Raad 
vanaf 28 oktober tot en met 13 november artikelsgewijs besproken. Specifiek wordt in de 
notulen de discussie over aantal en taken van de tienmannen vermeld.3358 De Raad brengt 
dat aantal tot acht terug, met als generieke taak om in alle financiële aangelegenheden 
tezamen met regeerders te spreken en hoofdelijk te stemmen.3359  

De ingediende structuur en opzet van het concept-reglement laat de Raad intact. De 
aanpassingen hebben vooral betrekking op door de Raad te hoog geachte norm- en be-
voegdhedenstelling. Naast enkele van geringere aard zijn de belangrijkste wijzigingen: 
- de tienmannen wordt teruggebracht tot acht; zij zijn geen lid van de regering, maar 

slechts limitatief bevoegd tot de in het reglement benoemde aangelegenheden (artikel 
2),

- borgemeesters en schepenen mogen wel herbergier zijn, maar hen wordt ontzegd in 
eigen huis of elders verteringen ten laste van de gemeente te doen (artikel 3), 

3355  BHIC, RvBr 23, oktober, fo. 34.
3356  Dit wordt afgeleid uit het feit, dat de dagnotulen van de Raad alleen vermelden: “De meeste en prin-
cipaelste geerfdens van Waelwijck contra de regeerders van Waelwijck”, waarbij alleen hun concept-regle-
ment om daarop “articulatim” te besluiten wordt genoemd. Ook in het vervolg wordt op geen enkele wijze 
nog gerefereerd aan eerder door regenten ingebrachte bezwaren.
3357  Zie voor deze visie van de schepenen hiervoor. 
3358  Hoewel de Raad dit zelf niet vermeldt, kan in dit punt toch gelezen worden, dat hij met de belangen 
en bezwaren van de regeerders rekening heeft gehouden. Het terugbrengen van de tien- naar achtmannen 
is waarschijnlijk bedoeld om tussen de oude en nieuwe bestuurders een voor de eersten acceptabelere  stem-
menverhouding tot stand te brengen. 
3359  BHIC, RvBr 23, oktober, fo. 35 (28 oktober), 40 (31 oktober), november, fo. 1 (4 november), 5 (7 no-
vember), 8 (7 november, twee vermeldingen), 9 en 10  (10 november), 11 en 12 (beide 11 november). De laat-
ste zitting is 13 november 1681 (fo. 13); die wordt besteed aan een resumptie van alle artikelen. 
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- de vermogenseis voor schepenen en borgemeesters wordt van f 600 tot f 300 (artikel 
4),  voor achtmannen van twee tot naar één Zuidhollandse morgen teruggebracht (ar-
tikel 5),3360

- de instemming van achtmannen voor bezendingen wordt beperkt tot alleen buitenge-
wone gevallen; in geval van haast volstaat het dat de regeerders hen achteraf informe-
ren (artikel 12),

- vereringen worden alsnog mogelijk tot maximaal f 25; bij behoefte aan meer,  is in-
stemming van regeerders en achtmannen vereist (artikel 13),

- geërfden mogen het afhoren van de rekeningen bijwonen, maar alleen door de mond 
van achtmannen spreken (artikel 23),

- de achtmannen staan niet over het afhoren van de rekeningen van gasthuis- en heilige.
geestmeesters (artikel 35),

- voor de secretaris of diens klerk geldt geen beroepsverbod als herbergier, maar zij mo-
gen in herbergen geen werkzaamheden en verteringen ten laste van de gemeente ver-
richten (artikel 37),

- het aantal sleutels van de archiefkom wordt van drie tot twee verminderd (achtman-
nen houden geen sleutel) (artikel 43),

- de boete bij overtreding van het reglement wordt van f 50 verminderd tot f 30 (artikel 46).
Naast deze aanpassingen corrigeert de Raad ook een abuis in het concept. Waar het con-
cept in artikel 23 “de judicature over alle regtssaecken” en de aanstelling van voogden 
en de controle van hun rekening als een taak van borgemeesters en schepenen (in deze 
volgorde) tezamen beschouwt, wijzigt hij dit als taken, die als “van outs”, dus door de 
schepenen alleen, moeten worden uitgeoefend (artikel 20).

Ten slotte worden enkele bepalingen uit het concept van de geërfden volledig of ge-
deeltelijk geschrapt: art. 11 (borg stellen door borgemeesters bij ambtsaanvang), 19 (boete 
bij overtreding van het gebod tot gemeenschappelijk overleg en instemming van regeer-
ders en achtmannen), 25 (verplichting gasthuis- en heilige geestmeesters inzake tijdstip 
van het doen van hun rekeningen). 

Op 11 november sluit de Raad de beraadslaging af, 12 november wordt het reglement, 
nu bestaande uit 46 artikelen, in zijn geheel geresumeerd en  vervolgens vastgesteld.3361 
Het derde reglement op rij is een feit.

Vierde reglement 1682

De reactie op dit reglement in de vrijheid laat direct nieuwe tweespalt zien. De geërfden 
grijpen hun kans, de regeerders gaan in verzet. De eersten beweren nadien, dat zij nog 

3360  Eén Zuid-Hollandse morgen meet (afgerond) 0,94 hectare (www.meertens.knaw.nl/mgw/plaats/1291; 
geraad-pleegd 7 april 2015).
3361  BHIC, RvBr 23, november, fo. 13.
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gepoogd hebben om samen met regeerders bij de Staten Generaal goedkeuring op het 
reglement te vragen en hen daarom hebben uitgenodigd om over hun eventuele bezwa-
ren te overleggen en daarover een compromis te formuleren als basis voor zo’n gemeen-
schappelijk verzoek. Hierop hebben alleen enkele regeerders zich beklaagd over de eis, 
dat schepenen en borgemeesters tot f 300 gegoed zouden moeten zijn, omdat het meren-
deel hunner daaraan niet voldoet. Geërfden wilden hieraan wel tegemoetkomen, mits de 
overige onderdelen van het reglement “met goet verstant ende harmonie” zouden wor-
den geaccepteerd. Op dit voorstel is verder niet gereageerd wat bij hen het vermoeden 
versterkt, dat niet in genoemde klacht maar in het herbergverbod de belangrijkste grief 
van regeerders ligt.3362 Hierna gaan partijen ieder hun eigen weg. 

Op een en dezelfde dag, 13 Januari 1682, zijn geërfden èn regeerders in delegatie afzon-
derlijk op het Haagse Binnenhof, de eersten melden zich bij de Raad van Brabant, de 
anderen bij de Staten Generaal.

De geërfden verblijven duidelijk op een roze wolk. Het reglement geeft hen een formele 
machtsbasis en nieuw elan. Hun eerste interventie geldt een door Johanna de Jongh tegen 
de regeerders aangespannen proces.3363 Over de acceptatie van deze procedure is, zo voeren 
zij aan, in strijd met het oude en vooral nu nieuwe reglement door regeerders niet gesproken 
met de achtmannen, laat staan dat deze hun instemming heeft gekregen. Bovendien achten 
zij de vordering te gering voor een proces, beter ware een minnelijke schikking. Concreet ver-
zoeken zij de Raad dit proces aan te houden totdat de achtmannen met de binnenkort nieuw 
aan te stellen regeerders hierover hebben kunnen spreken.3364 De Raad stemt hiermee in.3365 
Het zal hun eerste, maar ook laatste succes op basis van dit reglement zijn.

Regeerders in verzet 
Tezelfdertijd beklagen drossaard, schepenen en borgemeesters van Waalwijk zich bij de 
Staten Generaal over de geërfden en het reglement. Op zich is dit opmerkelijk te noe-
men, omdat zij zelf jaren lang steeds uitsluitend de weg naar de Raad van Brabant ge-
zocht en gevonden hebben. Oók opmerkelijk is, dat voor het eerst nadrukkelijk de 
drossaard op het politieke toneel verschijnt. Tot dusverre was hij, zo mag worden ver-
moed, hoogstens adviserend en soufflerend in de coulissen aanwezig, Nu echter het 
nieuwe reglement, naar regeerders beweren, óók aspecten van de justitie raakt,  komen 
zijn functie en functioneren nadrukkelijk in beeld.  

3362  Zie het hiervoor genoemde Cort bericht, artikelen 58 tot en met 62.
3363  Johanna de Jongh, weduwe van “den ouden secretaris van Waelwijck” vordert wegens verteringen  
f 47-10-0 van de regeerders. 
3364  Te Waalwijk heeft de jaarlijkse vernieuwing van de schepenbank doorgaans vlak na medio januari 
plaats. 
3365  BHIC, RvBr 24, januari 1682, fo. 6 (13 januari); 293, ongef., rekest geërfden met appointement van 
de Raad van 13 januari 1682.
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In een uitvoerig rekest geven zij eerst in een viertal punten een beschrijving van de 
bestuurlijke constellatie in Waalwijk: van oudsher is de aanstelling  van nieuwe schepe-
nen en borgemeesters een zaak van alleen de zittende schepenen3366,  zaken van politie en 
justitie zijn altijd exclusief aan drossaard, schepenen en borgemeesters voorbehouden, 
in Waalwijk wonen voldoende gereformeerden om daaruit alle regeringsfuncties te ver-
vullen en, ten slotte, de inwoners3367 hebben alleen “ijets te seggen” op het punt van de 
financiën, omdat zij geconvoceerd moeten worden bij het afhoren van de borgemees-
tersrekening, het aangaan van leningen en processen en in het algemeen mogen toezien, 
dat niet te veel onkosten ten laste van de gemeente worden gemaakt. 

Vervolgens wordt aangegeven, dat die bevoegdheden van de inwoners in 1663 na ar-
bitrage in een reglement zijn bevestigd en dat op basis daarvan tussen inwoners en bor-
gemeesters over 1673 en 1674 een geschil van mening is ontstaan dat is uitgelopen in 
een langdurig proces voor de Raad van Brabant met als resultante het nu voorliggen-
de reglement. Vervolgens stellen zij, dat het akkoord over een nieuw reglement welis-
waar spreekt over zaken van de gemeente van Waalwijk, maar dat die zaken alleen maar 
financiële aangelegenheden kùnnen betreffen, omdat de gemeente enkel daarover in-
spraak heeft en dus slechts daartoe bevoegd is. Ook de aanleiding voor de procedure bij 
de Raad van Brabant betrof alleen maar financiële zaken. Het kan dan ook niet anders 
zijn, zo is de teneur van hun betoog, dat het bij de Raad  gesloten akkoord niet buiten 
dat kader bedoeld kan zijn. Eigenlijk beweren zij ook, dat de Raad, al hun bezwaren en 
protesten ten spijt, op eigen gezag die grens heeft overschreden en een reglement heeft 
vastgesteld dat buiten de orde is, omdat het tevens zaken van justitie en politie bevat 
waarin de inwoners nooit enige zeggenschap hebben gehad. Het is dan ook nimmer hun 
bedoeling geweest om met zo’n reglement in te stemmen. 

Ten slotte onderbouwen zij hun aanklacht door selectief (naar zij beweren, noodge-
dwongen, omdat de bedenkingen te veel zijn om alle te benoemen) op concrete con-
sequenties van het reglement te wijzen. Daarbij bespelen zij bij de Generale Staten 
gevoelige snaren als de vraag naar oppergezag en legitimiteit en doorwerking van de po-
litieke reformatie.3368

3366  Een op zich al gedurfde stelling, waarover juist door de heer van Waalwijk met succes wordt gepro-
cedeerd, zie hierna.
3367  In dit rekest gebruiken de verzoekers de begrippen ‘inwoners’ en ‘geërfden’ door elkaar. Op de graat 
beschouwd hebben deze begrippen een eigen, zelfstandige betekenis. Zie 2.3.3.3.2 – 3.
3368  De Staten zitten in deze periode nog nadrukkelijk op de lijn van onverkorte handhaving van deze 
nieuwe politiek. Enkele willekeurige voorbeelden: op een klacht van de plaatselijke predikant dragen de Sta-
ten de kwartierschout op na te gaan of de vrouwe van Waalre inderdaad een paapse president en schepenen 
heeft aangesteld en, zo ja, deze direct door gereformeerden te vervangen. De Staten vermanen: “also dese 
saecke (ons) ten hoochsten ernst is” (SG 3304, fo. 367-367v, 28 oktober 1681); op klacht van de classis van 
’s-Hertogenbosch (die deze ook verbreedt tot “andere paepsche heeren in de Meijerie”) over het nog steeds 
in ambt zijn van de paapse schout in Drunen dragen de Staten de heer op binnen veertien dagen een gere-
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Die bezwaren gelden de verkiezing van achtmannen door alleen de inwoners en de 
voor hen  geformuleerde vermogenseis (tenminste gegoed met een Zuid-Hollandse mor-
gen land). Deze bepalingen veroorzaken, dat de paapse inwoners alleen maar paap-
se achtmannen (kunnen) kiezen, hetgeen rechtstreeks strijdt met het reglement op de 
politieke reformatie. Hetzelfde geldt ook voor de benoemingseisen voor schepenen en 
borgemeesters (gegoedheid tot f 300 en verbod tot onderlinge verwantschap).3369 Hand-
having van deze eisen kan er ook hier toe leiden, dat bij gebreke van daaraan beantwoor-
dende gereformeerden, uiteindelijk katholieken in de regering zouden moeten worden  
opgenomen. 

Voorts betwisten zij de competentie van de Raad van Brabant om op het punt van po-
litie en organisatie van het lokale bestuur regelgevende voorzieningen te treffen: dit be-
hoort alleen aan de Staten Generaal als  ‘s Lands soeverein. Hun verzoek aan de Staten is 
dan ook, dat deze het reglement van de Raad voor zover het de regering, justitie en po-
litie betreft buiten werking stellen en deze aangelegenheden uitsluitend te regelen naar 
het “oude gebruijck” en de politieke reformatie.3370 

Vooralsnog besluiten de Staten Generaal 13 januari 1682 dit verzoek te laten onderzoe-
ken door de vaste commissie voor de Meierijse aangelegenheden.3371

Geërfden in verweer
Enkele dagen later melden zich ook de geërfden bij de Staten Generaal: zij uiten hun 
verwondering over het protest van het lokale bestuur over het nieuwe reglement. Zij 
hadden juist verwacht, dat het bestuur het reglement, dat met zo veel moeite en onkos-
ten tot welstand van de vrijheid tot stand is gekomen, conform “hun woort, plicht ende 
overgifte” zou hebben overgenomen en, voor zo ver nog nodig, om instemming aan de 
Staten zou hebben voorgelegd.3372 Ook wijzen zij er op, dat het reglement eerst in de-
cember ter plaatse bekend is geworden en dus zijn effectiviteit nog niet heeft kunnen 
bewijzen. Hun verzoek is dat de Staten het reglement enkel bevestigen met de opdracht 
aan de regeerders om het op alle onderdelen na te komen. Ook willen zij graag de grie-
ven van de regeerders (die zij nog slechts bij geruchte kennen) leren kennen en vragen 
daarom om een kopie daarvan om daarop te kunnen reageren. 16 Januari 1682 besluiten 

formeerde aan te stellen en de kwartierschout daarop toe te zien dan wel, bij gebreke van dien, daarin zelf 
te voorzien (SG 3304, fo. 390v-391, 6 november 1681); op aangeven van de drossaard van Tilburg en Goirle 
machtigen de Staten hem om door de heer benoemde Roomse schepenen te vervangen door die van de ge-
reformeerde religie (SG 3311, fo. 42-42v, 19 januari 1682). 
3369  Specifiek wijzen zij hierbij op artikel 13. Zie ook 3.3.3. 
3370  NA SG 7508, rekest van drossaard borgemeesters en schepenen (datum van eerste behandeling: 13 
januari 1682).
3371  NA SG 3305, fo. 24v. 
3372  Hierbij refereren zij ook aan voorkennis van de Staten Generaal. Waarop zij dat baseren, wordt niet 
vermeld. In hun oordeelsvorming gaan de Staten hierop niet in. 
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de Staten tot het laatste, alsmede tot toevoeging van dit verzoek aan het dossier van hun 
vaste commissie voor de Meierijse aangelegenheden.3373

31 Januari melden regeerders zich weer bij de Staten. Omdat het rapport van de com-
missie door haar andere verplichtingen uitblijft (en er inmiddels door deze vertraging 
dringende zaken in Waalwijk ter beslissing zijn aangehouden), verzoeken zij toestem-
ming tot opschorting van de jaarlijkse vernieuwing van de schepenbank. De Staten ver-
gunnen hierop uitstel tot aan het rapport van hun commissie en zelfs nog meer, namelijk 
dat tot dan “alles” overeenkomstig het oude plaatselijke gebruik en het reglement op de 
politieke reformatie blijft geschieden.3374 Een (eerste) succes voor de regeerders: de dis-
cussie over de toepassing van het reglement wordt vooralsnog stilgelegd. 

Ondanks deze procedurewinst blijven de regeerders op het vinkentouw zitten. Begin 
februari klagen zij, dat de ingezetenen op hun doleantie van 13 januari nog steeds niet 
hebben gereageerd en hen aldus dwingen om tegen hoge kosten in Den Haag te verblij-
ven. Zij vragen de Staten om zonder verder daarop te wachten een definitief besluit te 
nemen. Dit gaat die Staten echter te ver. 6 Februari 1682 zenden zij de geërfden een ko-
pie van dit verzoek om daarop binnen acht dagen te reageren.3375 

Natte voeten 
De aldus vergeven termijn wordt ongetwijfeld beïnvloed door een ook die dag bij de 
Staten behandeld verzoek van de geërfden om uitstel voor acht à tien dagen. Er is in-
middels ter plaatse een ander probleem, een dijkdoorbraak, waardoor een deel van 
de vrijheid is ondergelopen en vooral geërfden zijn getroffen. Deze doorbraak heeft 
plaats in de nacht van 24 op 25 januari 1682 in de Meerdijk.3376 De oorzaak hiervan wij-
ten de geërfden uitsluitend aan opzettelijke nalatigheid van de plaatselijke regeerders. 
Deze hebben zelf nauwelijks landerijen. Omdat zij echter met de geërfden “t’eenemael 

3373  NA, SG 3305, fo. 31; 7508, rekest op datum van behandeling. 19 Januari besluiten de Staten op aan-
drang van de Waalwijkse bestuurders tot vervanging (NA, SG 3305, fo. 41) van een afwezig lid in deze com-
missie door een ander lid.
3374  NA, SG 3305, fo. 78; 7508, rekest op datum van behandeling.
3375  NA, SG 3305, fo. 92;  7508, rekest op datum van behandeling.
3376  In de beschrijving van de geërfden ontstaat deze doorbraak als gevolg van storm met hevige regen-
val door instromend water vanaf de heide van Loon op Zand bij de twee volledig uitgereden stoepen in de 
Meerdijk ter hoogte van respectievelijk Kloostersteeg en Putsteeg. Door die overstroming is naar hun zeggen 
al het bedijkte land te Waalwijk, Baardwijk en Besoyen  ondergelopen, waardoor het winterkoren verloren 
is gegaan, het land is verwoest en ook twee wielen zijn uitgespoeld. 
De Meerdijk loopt achter Baardwijk, Waalwijk en Besoyen als bescherming tegen het water uit het Bossche 
Veld. De kwetsbaarheid was groot. Met andere dijken in de regio was de Meerdijk een voortdurende bron 
van zorg in termen van onderhoud en toezicht. In 1648 is er een dijkdoorbraak door natuurgeweld, in 1672 
wordt deze met andere tegen de oprukkende Fransen (het zogenaamde rampjaar) doorstoken. Vanuit Waal-
wijk wordt de dijk via zogenaamde stoepen doorkruist door twee wegen, de Kloostersteeg en de Putsteeg. 
Vercauteren e.a. (red.), Waalwijk, 700 jaar kloppend hart van de Langstraat, 71-72, 106, 113, 161, 294-295.

PS_LL_def.indd   1303 19-11-20   13:06



1304

discorderende” zijn, lijken zij er op uit te zijn om hun landerijen te vernietigen. Na-
tuurlijk hebben zij, naar zij beweren, de regeerders tevoren herhaaldelijk maar zonder 
succes op dit gevaar van dijkdoorbraak op deze plekken gewezen. En dit alles zou ook 
gemakkelijk  te voorkomen zijn geweest: een rijksdaalder en een dag arbeid van drie 
tot vier man waren daartoe voldoende geweest.3377 Verder berichten zij, dat zij inmid-
dels een reactie op de doleantie van de regeerders aan het voorbereiden zijn, maar nu 
willen zij ook graag deze nalatigheid met nadere bewijzen aan de kaak stellen. Nadruk-
kelijk verklaren zij overigens dat zij, anders dan de regeerders suggereren, niets tegen 
kerk en politie willen doen, maar zich in hun protest juist als gehoorzaamste onder-
danen wensen te  gedragen. Hierop staan de Staten hen 6 februari 1682 voor acht da-
gen uitstel toe door hun verzoek met die termijn om commentaar aan de regeerders 
te zenden.3378

Drie dagen later, 9 februari 1682, besluiten de Staten opnieuw een rekest van geërfden 
aan de Waalwijkse regeerders te zenden om daarop hun reactie te vernemen. De kern 
van de ontvangen klacht stelt, dat regeerders in artikel 17 van het reglement op de poli-
tieke reformatie verboden uitgaven voor verteringen of maaltijden doen. 3379 Die reactie 
moet echter zijn uitgebleven3380.

Voor wat betreft het reglement is een Cort bericht van 133 artikelen en twee bijlagen 
uiteindelijk het antwoord van de geërfden, dat 19 februari door de Staten Generaal in 
behandeling wordt genomen.3381. Het vergezellende rekest vraagt de Staten om het re-
glement van de Raad van Brabant als een ontwerp tot behoud van de vrijheid aan te 
merken en suggereert over vragen dienaangaande zich direct met deze Raad te verstaan. 
Voorts verzoekt dat rekest het reglement, bijgesteld waar de Staten dit nodig oordelen, 
als “positive weth, reglement ende ordre” vast te stellen. Die beperken zich echter voor-

3377  Dit wordt nader geadstrueerd met een bijgevoegde voor schepenen van Baardwijk door twee inwo-
ners van Waalwijk en drie uit Loon op Zand afgelegde verklaring van 1 februari 1682 over de risicovolle si-
tuatie bij de twee stoepen en de ontwijkende reactie van borgemeester De Bie daarover, zelfs nog tijdens de 
storm van 25 januari 1682 zelf. De inwoners van Loon op Zand zijn zelf bij reparatie van de stoepen betrok-
ken dan wel daarvan op de hoogte. Tegen deze verklaring brengt De Bie een eveneens 1 februari 1682 voor 
schepenen van Baaardwijk afgelegde verklaring van twee andere inwoners van Loon op Zand in stelling over 
de in hun ogen door borgemeester Hendrick de Bie betrachte zorgvuldigheid bij het onderhoud en herstel 
van de dijk. Ook laat De Bie een afschrift van een drietal kwitanties maken, waaruit betalingen tot een to-
taalbedrag van ruim f 180 aan dijkherstel moeten blijken. SALHA, SB Waalwijk 141.   
3378  NA, SG 3305, fo. 92v; 7508, rekest op datum van behandeling. 
3379  NA, SG 3305, fo. 101.
3380  Er is geen resolutie van de Staten Generaal die de ontvangst ervan bevestigt. Omdat wellicht mag 
worden vermoed, dat de feitelijke reden van deze klacht (vooral) in het bij de Staten Generaal in verder dis-
krediet brengen van de plaatselijke bestuurders is gelegen, is het aannemelijk, dat deze kwestie in de discus-
sie over het nieuwe reglement en alles wat daarmee samenhangt is opgegaan. 
3381  Die bijlagen zijn respectievelijk de tekst van de willige condemnatie van 4 april 1663 van de Raad van 
Brabant en het op 12 november 1681 door deze Raad vastgestelde reglement.
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alsnog tot de standaardprocedure. Het verzoek wordt om advies doorgeleid naar de vaste 
commissie voor de Meierijse aangelegenheden.3382

Het Cort bericht laat weinig aan de verbeelding over. Het is (artikel 1) bedoeld om 
“naer waerheijt te berichten de waere ende ellendige geschapenheijt van de voorschre-
ven vrijheijt ende de regeringe van dien”. Direct hierna omschrijft het hoe regeerders 
in strijd met de rechten van de plaatselijke heer de samenstelling van de regering aan 
zich hebben getrokken, een aangelegenheid waarover nog een door de heer aangespan-
nen procedure bij de Raad van Brabant loopt (artt. 2-6). Vervolgens wordt het handelen 
van de regeerders, die zelf nauwelijks een vaste band met Waalwijk hebben, omdat zij 
aldaar niet geërfd zijn, besproken: zij vergaderen in herbergen in plaats van in het raad-
huis; voor vergaderingen bestaat veelal geen noodzakelijke agenda, er worden “immense 
sommen” aan “slemperijen”en “maeltijden” uitgegeven (7-14). Daarna verhaalt het hoe 
daartegen in 1662 oppositie is ontstaan, met als resultaat het reglement van 4 april 1663, 
waarin verschillende rechten van de ingezetenen zijn vastgelegd (15-30), dat deze pun-
ten al snel door regeerders werden genegeerd, met als gevolg vanaf 1673 processen bij 
de Raad van Brabant, die uitmondden in een reglement van 12 november 1681. Daarbij 
wordt beklemtoond, dat de Raad door zijn lange betrokkenheid bij lokale kwesties als 
geen ander de noodzaak tot reglementering in Waalwijk kon onderkennen (31-36).

Op dit punt maakt het Cort bericht een ogenschijnlijke tournure, die doet vermoeden 
dat naast onderbouwing met (controleerbare) feiten ook gelegenheidsargumentatie niet 
wordt geschuwd. Artikel 37 (met uitwerking in 38-41) meldt, dat het zonder meer de 
bedoeling was geweest om de Staten Generaal of Raad van State om confirmatie en ap-
probatie van het door de Raad van Brabant vastgestelde reglement te verzoeken.3383 Die 
stelling is evenwel arbitrair. De geërfden hebben immers kort tevoren al, zonder formeel 
voorbehoud ten aanzien van hogere goedkeuring, bij de Raad van Brabant een beroep 
op het reglement gedaan om een door een particulier tegen regeerders aangespannen 
procedure te stoppen. Ook de bewering in het Cort bericht, dat zij er van zijn uitgegaan 
(42), dat regeerders bevestiging door de Staten Generaal zouden verzoeken, maakt deze 
stelling twijfelachtig. Het lijkt meer een opmaat voor de beslist ten dele gespeelde ver-
bazing over het contraire verzoek tot het buitenwerkingstellen van het reglement. Zij 
gebruiken in ieder geval die verbazing om nog eens omstandig totstandkoming en nood-
zaak van het reglement aan te geven. Dit geldt vooral de bevoegdheid van de Raad van 

3382  NA, SG 3305, fo. 134; 7508 rekest cum annexis op datum van behandeling.
3383  Ter onderbouwing van deze stelling wordt vergelijkenderwijs gerefereerd aan door deze colleges ge-
ratificeerde maar door anderen ontworpen reglementen, zoals deze inmiddels in het GPB zijn gepubliceerd:
- (artikel 38-39) reglement van  Hoogeloon, ter plaatse ontworpen en door de Raad van State geratificeerd, 
GPB 2, 3135 e.v., en
- (artikel 40-41) reglement op de salarissen van de secretarissen onder de Generaliteit, 9 juli 1659 ontwor-
pen door de Raad van Brabant en 19 januari 1662 geratificeerd door de Staten Generaal, GPB 2, 2795 e.v. 

PS_LL_def.indd   1305 19-11-20   13:06



1306

Brabant in dezen (45) en de al dan niet strijdigheid van het reglement met het reglement 
op de politieke reformatie en de oude gebruiken in Waalwijk (46), de kern van de tegen-
argumentatie van regeerders dus. 

Omtrent het eerste punt kunnen zij (47-58), zo gaan de geërfden in hun Cort bericht 
verder, natuurlijk niet ten principale oordelen, het is immers aan de Staten Generaal om 
over ’s Raads competentie te beslissen. Wel wijzen zij er nadrukkelijk op, dat niet zij, 
maar de regeerders als eerste de Raad om een reglement hebben verzocht èn gekregen. 
Daarmede hebben deze dus zelf hen de weg naar de Raad gewezen. Hun intentie tot een 
nieuw reglement was om, gegeven de hoog opgelopen lasten,  te komen tot een betere 
regeling van de financiën en regering van Waalwijk, uiteraard, zo herhalen zij, onder be-
doelde goedkeuring van de Staten Generaal. Overleg met de regering om dit gezamen-
lijk te doen is echter mislukt (59-63). Nogmaals wijzen zij ter vergelijking op de genese 
van andere reglementen (64).3384 Vervolgens brengen zij in, dat de regering het akkoord 
bij de Raad van Brabant volledig heeft onderschreven en dat haar latere restrictieve uit-
leg van de woorden “alle saecken” tot alleen financiële aangelegenheden onjuist is. Daar-
onder worden wel degelijk óók “saecken van policie” verstaan (65-70).

Over het tweede punt, het reglement van 1663, wordt opgemerkt, dat dit, zoals ook al 
toegegeven door de regeerders zelf, verschillende rechten van de geërfden bevestigde en 
dat nadien (1676) om redenen van efficiency een representatief college van tienmannen 
is ingesteld. Het feit, dat de Raad hun aantal tot acht heeft teruggebracht, is alleen voor 
de geërfden, nièt voor de regeerders nadelig. Dit college is evenwel niet strijdig met de 
oude vorm van de regering, maar versterkt deze juist. Dit weerspreken, zoals regeerders 
doen, leidt alleen maar tot nieuwe verwarring en onrust, omdat dan wederom geërfden 
in getale van 50, 100 of zelfs meer geconvoceerd zouden moeten worden (71-95). 

Voor wat betreft de benoembaarheidseis van achtmannen memoreert het Cort bericht, 
dat de Raad het aanvankelijke voorstel van gegoedheid tot vier, drie of ten minste twee 
Zuid-Hollandse morgen land heeft teruggebracht tot één, iets wat zij, gezien de zwaarte 
van hun taken trouwens te weinig blijven vinden (96-100). Omdat de achtmannen geen 
lid van de regering zijn, is er geen strijd met artikel 8 van het Reglement op de politieke 
reformatie (1660) (101-104).3385 

3384  In concreto die van Hoogeloon, Oirschot, Oudenbosch en Oud en NieuwGastel. De verwijzing naar 
het reglement van Oudenbosch en Oud en Nieuw-Gastel is grensoverschrijdend. Dit reglement is 18 fe-
bruari 1675 door de Raad van State vastgesteld en in dat jaar in druk uitgegeven door Jacobus Scheltus te 
’s-Gravenhage, als ook opgenomen in het GPB 3, 499. Verder wordt het besproken in Nederlandsch Placaat- 
En Rechtskundig Woordenboek, 5. Zie over dit reglement verder 4.4 en (in relatie met Waalwijk) 8.6.4, in het 
bijzonder Tabel 8.18a. 
3385  Deze bepaling heeft, aldus de bewering, alleen betrekking op magistraatspersonen. Zij gebiedt even-
wel jegens een ieder bij overtredingen van het reglement de daadwerkelijke tenuitvoerlegging van de daar-
toe gestelde straffen en verbiedt dientengevolge de compositie (de afkoop) ervan. Voor ambtsdragers geldt 
bovendien het verlies van hun functie zonder ooit nog een ambt te mogen bekleden. De aanbrenger ervan 
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Ook met de beweerde strijdigheid met artikel 13 van dat reglement inzake de benoem-
baarheidseisen voor schepenen en borgemeesters maken zij korte metten (105-120): zij 
hebben als geërfden, hoewel allen katholiek, nimmer tot doel gehad om daarmede ka-
tholieken in de regering in te brengen. Die eis tot gegoedheid dient er juist toe om 
schepenen en borgemeesters voor schade en ander risico uit hun ambt tegen zichzelf te 
beschermen. Ook voorkomt het onbekwame personen in de regering. Voor Waalwijk is 
f 300 beslist niet te veel is: de vrijheid is een neringrijke plaats, er zijn vruchtbare lande-
rijen, er wonen vooraanstaande kooplieden, van wie sommige jaarlijks voor f 20.000 tot 
f 30.000 of zelfs meer omzetten. 3386 Ten slotte vinden zij, dat regeerders de publieke 
zaak het beste behartigen, als deze als privépersoon daarbij ook zelf belang hebben. 
Om hun oprechtheid te tonen, stellen zij niettemin voor om de gewraakte bepaling 
als volgt te veranderen: “personen, tot borgemeesters en schepenen aen te stellen, sul-
len moeten sijn bequaeme persoonen ende van den gereformeerde religie ende onder 
die de gegoeijdens tot ten minsten 300 guldens ende bij mancquement van soodani-
ge, dat dan de oude schepenen off borgemeesters sullen worden gecontinueert die ge-
goedt sijn”. 

Over het verbod tot directe familiebetrekking tussen schepenen en borgemeesters 
wordt (121-127) opgemerkt, dat deze eis is opgenomen omdat in het recente verleden 
hieruit nogal wat (financiële) misstanden  zijn voortgekomen, onder meer bij het doen 
van verteringen, kostbare bezendingen, de zetting van de personele lasten, de inkwartie-
ring van soldaten, het sluiten van de rekening en de aanbesteding van collectboeken.3387 
Elk misbruik leidt tot hogere lasten voor de ingelanden, iets wat de verarmde gemeente 
zich niet meer kan permitteren. 

Ten slotte brengen de geërfden nog een economische factor in (128-130). Door de vast-
stelling van het reglement zullen de landerijen aanzienlijk in waarde stijgen (genoemd 
wordt een bedrag van f 50.000). Dit, omdat de ingezetenen, in plaats van in Waalwijk 
land te kopen, ondanks de hoge lasten op vaste goederen elders, uitwijken naar Besoyen, 
Baardwijk of het land van Altena en verder in Holland.3388 Wat men derhalve beweert is, 
dat het reglement zorg zal dragen voor een stabiel, betrouwbaar en voorspelbaar bestuur, 
dat door dalende lasten een positief effect op de landeconomie  zal hebben. 

In de slotartikelen (131-133) benadrukken de geërfden, dat al het voorgaande ook eer-
der aan de Raad is gemeld, reden waarom zij de Staten opnieuw suggereren om met hem 

wordt beloond. 
3386  Ten slotte vergelijken zij deze kwestie met artikel 3 van het reglement van Hoogeloon. In deze be-
paling is een benoembaarheidseis voor raadsmannen, schepenen en borgemeesters tot f 500 opgenomen. 
3387  Zij refereren hierbij nominatim aan de artikelen 8 tot en met 15 van het reglement, waarin ter voor-
koming specifieke voorzieningen zijn opgenomen. Een specificatie van de misstanden zelf ontbreekt.
3388  Als voorbeeld van die hogere lasten elders worden genoemd: de 200e of 400e penning over vaste goe-
deren ten laste van de buitengezetenen.
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contact op te nemen.3389 Daarbij stellen zij, overigens zonder zweem van enige onderbou-
wing, ook agendering voor van een nog niet eerder aangevoerd aspect: overleg met de 
Raad zou ook informatie kunnen opleveren over hoe op het terrein van justitie te Waal-
wijk “schrickelijck huijs” wordt gehouden.

Disreputatie, complotten en usurpatie van rechten
Met de doleantie van regeerders en het Cort bericht van geërfden ligt er een werkdossier 
met woord en wederwoord bij de commissie voor de Meierijse aangelegenheden van de 
Staten Generaal. Terwijl deze daarmee  aan de slag gaat, gaan twist en tweedracht in de 
vrijheid onverkort voort. Regeerders voelen zich geschoffeerd door de verwijten van de 
geërfden over bestuurlijke onzorgvuldigheid bij het beheer van de Meerdijk. De geërf-
den stellen nog ander wanbeleid van de plaatselijke regering aan de kaak. Ook de plaat-
selijke heer mengt zich in de discussie, wellicht omdat hij kans ziet een andere rekening 
met de regeerders te vereffenen. 

26 Februari behandelen de Staten Generaal een verzoekschrift van drossaard, schepe-
nen en borgemeesters, waarin zij, aanhakend op de resolutie van 6 februari, melden nog 
slechts bij geruchte van de beschuldigingen over onzorgvuldig dijkbeheer vernomen te 
hebben. Geërfden hebben hen tot dan nog geen kopie van hun rekest overhandigd. Hun 
verzoek om een kopie ter griffie te mogen ophalen wordt toegestaan.3390 

Dit blijft natuurlijk niet verborgen voor de geërfden. Zij grijpen de met toestemming 
van de Staten  uitgestelde vernieuwing van de schepenbank op basis van het nieuwe 
reglement aan om nieuwe klachten tegen de regering te ventileren. Op de dag dat de 
verandering van de magistraat in de vrijheid toch haar beslag krijgt, 4 maart 1682, be-
raadslagen de Staten Generaal over een rekest van de geërfden waarin deze niet alleen de 
wijze van die verandering, maar ook de handel en wandel van de regering aan de kaak 
stellen.3391 

Schepenen hebben, aldus hun klacht, de jaarlijkse verandering van de schepenstoel ge-
heel aan zich getrokken. Aldus weten de regeerders de “absolute directie” over de aanstel-
ling van de magistratuur te behouden.  Daarbij refereren zij ook aan het proces dat de 
plaatselijke heer, Johan Philips van Leefdael over deze machtsusurpatie bij de Raad van 
Brabant aanhangig heeft gemaakt.  Voorts misbruiken schepenen hun macht door vele 

3389  Hierbij refereren geërfden ook aan een verder niet bekend geworden schrijven van enkele, niet nader 
aangeduide gereformeerde ingezetenen aan raadsheer Anthonie van Persijn van de Raad van Brabant met 
klachten over de situatie in Waalwijk.
3390  NA, SG 3305, fo. 151; 7508 bijbehorend rekest op datum van behandeling. 
3391  SALHA, RA Waalwijk 150, fo. 215, 4 maart 1682; NA, SG 3305, fo. 169, 4 maart 1682; 7508, bijbeho-
rend rekest op datum van behandeling. Katalysator voor deze actie van geërfden is mogelijk de benoeming 
van verklaard tegenstander Adriaen Daniëls van Gent tot president-schepen. 
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“onnutte” verteringen, drinkgelagen, maaltijden, bezendingen en andere verspilling aan 
te richten ten koste van de plaatselijke financiën, de landerijen, de politie en vooral de 
justitie. Inmiddels heeft Van Leefdael over deze misbruiken en vooral onregelmatighe-
den bij de justitie tal van bewijzen verzameld, die door hem ook al aan de Raad van Bra-
bant zijn voorgelegd. Daaruit blijkt hoe de schepenen allerlei delicten ongestraft hebben 
gelaten, misdadigers vrij hebben laten rondlopen, de zwaarste misdrijven hebben laten 
afkopen en kwijtgescholden, terwijl dagelijks tegen personen en goederen baldadighe-
den worden gepleegd. De Raad heeft, zo beweren zij, inmiddels een commissie ter plaat-
se gezonden om zich nader te informeren. 

De geërfden verzoeken ten slotte de Staten om over deze zaken met de Raad te spre-
ken en daarin “tot welstant van een bijnaer geruïneerde gemeente” te voorzien. Die gaan 
in dit verzoek mee: het rekest wordt ter verdere behandeling overgedragen aan de com-
missie voor de Meierijse aangelegenheden met de opdracht om samen met door de Raad 
van Brabant aan te wijzen gecommitteerden de klachten te onderzoeken en daarover te 
rapporteren. Die Raad ontvangt nog dezelfde dag van de Staten een kopie van deze re-
solutie. Ook de heer Van Waalwijk en de geërfden informeren hem die dag daarover.  
Beide berichten neemt de Raad echter nog slechts voor kennisgeving aan, dit ongetwij-
feld in de gedachte dat het initiatief voor daadwerkelijk overleg bij de Staten ligt.3392 De 
beoogde conferentie komt uiteindelijk niet tot stand.

Reciproque recidive
Regeerders laten dit verzoek van de geërfden niet lijdzaam gebeuren en slaan terug. De 
kloof tussen regering en geërfden wordt alsmaar groter. De toon in de discussie wordt 
grimmiger en offensiever. Het wordt steeds openlijker een ruzie tussen gereformeerde 
bestuurders en katholieke inwoners. Van Leefdael schaart zich aan de kant van de geërf-
den, toont zich hun bondgenoot, maar kiest doorgaans wel een eigen route.

De eerste reactie van regeerders staat al 11 maart op de agenda van de Staten. In de eer-
ste plaats brengen zij in herinnering, dat het door hen al eerder gewraakte reglement er 
toe leidt, dat  de gereformeerden in de regering allengs vervangen worden door “super-
stitieuse papisten”. Deze zouden inmiddels, naar verluidt, uit pure wraakzucht opnieuw 
bij de Staten onware en lasterlijke beschuldigingen hebben geuit met verzoek om toe-
stemming deze beschuldigingen aan de Raad van Brabant te mogen voorleggen. Dat is 
echter huns inziens niet aan de orde en dus ontoelaatbaar, omdat alleen de fiscaal van 
Brabant over eventuele vervolging van regeerders kan besluiten. Het verzoek van geërf-
den (en met hen de heer van Waalwijk, die een “bitter papist” is) is dus alleen maar een 
smoes om hen bij de Staten te belasteren. Ter voorkoming dat paapse arglistigheid over 
hen zou triomferen, vragen zij de Staten een beslissing over die beschuldigingen aan te 

3392  BHIC, RvBr 24, maart, fo. 10 en 11.
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houden totdat zij daarop hebben kunnen reageren. De Raad gaat hierin mee en stelt hen 
een kopie van het rekest van de geërfden ter beschikking.3393 Al spoedig zijn er nieuwe 
problemen. Bij de griffie van de Staten blijkt dat rekest niet meer aanwezig, waarop een 
griffiebode de procureur van de geërfden ontbiedt om het rekest weer in te leveren. Die 
bericht evenwel dat niet meer te hebben, terwijl de minuut ervan al is verscheurd. Re-
geerders weigeren dit te geloven en vragen de Staten om een aanvullende voorziening. 
Ook de Staten wantrouwen de verklaring van de procureur en dragen hem op regeerders 
binnen acht dagen een kopie van het rekest te overhandigen.3394 

Johan Philips van Leefdael, heer van Waalwijk
Intussen gaat Van Leefdael door met het verzamelen van bewijs. Zo dagvaart hij ook de 
zittende president-schepen  Adriaen Daniels van Gent. Omdat deze weigert te verschij-
nen, verzoekt hij de Raad van Brabant 16 maart 1682 verlof om hem door twee raads-
commissarissen op artikelen over de onregelmatigheden in Waalwijk te laten horen. De 
Raad beveelt daarop Van Gent nog die dag om 17.00 uur daartoe aanwezig te zijn. Die 
artikelen worden hem dan met een antwoordtermijn voorgelegd. Van Gent repliceert 
19 maart van beantwoording te mogen worden ontheven. Daarop vraagt de Raad eerst 
commentaar van Van Leefdael.3395 Die zal daarop pas later en dan bij de Staten Generaal 
terugkomen. 

20 Maart 1682 opent Van Leefdael het offensief tegen de drossaard door de Raad van 
Brabant verlof tot diens dagvaarding te vragen. De Raad wil daarover eerst advies van de 
advocaat fiscaal.  De fiscaal verricht een inleidend onderzoek, vraagt 13 april de Staten 
Generaal deze kwestie aan de gewone justitie te laten (waarop deze niet ingaan) en de 
Raad om toestemming om alle aanwezige stukken dienaangaande te mogen inzien (wat 
de Raad toestaat).3396

Diezelfde dag, 20 maart, bepleiten drossaard en andere regeerders in een onverhul-
de poging de Raad van Brabant te omzeilen hun zaak bij de Staten Generaal in andere 
richting. Uitvoerig schetsen zij opnieuw de herkomst van het geschil, waarbij de eigen 
positie nogal rooskleurig wordt voorgesteld. De kern van alle dispuut zou slechts gaan 
om de verantwoording van verteringen in de jaarlijkse rekening en enkele andere finan-
ciële zaken van weinig belang. De Raad van Brabant heeft echter  een reglement vast-
gesteld, dat ook zaken van politie en de vorm van de regering raakt. Daardoor heeft hij 
niet alleen de grenzen van een uiteindelijk gesloten akkoord, maar ook die van de eigen 

3393  NA, SG 3305, fo. 187v, 11 maart 1682; 7508 rekest op datum van behandeling.
3394  NA, SG 3305, fo. 193v, 14 maart 1682; 7508 rekest op datum van behandeling.
3395  BHIC, RvBr 24, maart, fo. 21 en 27. Op 20 maart is er ook nog het verzoek (ibidem, fo. 29) van Van 
Leefdael aan de Raad om de wethouders van Grave aan te schrijven om een of andere authentieke akte be-
treffende de drossaard op te vragen. 
3396  BHIC, RvBr 24, april, fo. 12.
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competentie overschreden. Zij zijn het er daarom mee eens dat er, ondanks een verzoek 
van de geërfden daartoe, geen overleg tussen Staten en Raad heeft plaatsgehad, omdat 
de Raad in dezen zich al bij voorbaat naast de geërfden heeft opgesteld. Op dit punt in 
hun rekest halen zij feller dan voorheen uit naar de oppositie: die heeft,  na met wette-
lijke middelen haar doel, het uitschakelen van de gereformeerden, niet te hebben kun-
nen bereiken, haar toevlucht genomen tot de “oude ende ordinaris practijcq van het 
pausdom”, namelijk het bekladden en denigreren van regeerders met leugens en laster. 
Als bewijs verwijzen zij naar de rekesten van de geërfden over wanbeleid bij lokaal dijk-
beheer en aantijgingen jegens vooral de drossaard over allerlei ambtsdelicten. Overleg 
tussen Staten en Raad in dezen wijzen zij nogmaals fel van de hand, omdat dan de (niet 
meer onpartijdige) Raad deel zou hebben aan de oordeelsvorming van de Staten en zij 
als beschuldigde partij niet zouden worden gehoord. In plaats daarvan pleiten zij voor 
een comparitie van partijen om voor gedeputeerden van de Staten over en weer mon-
deling en, zo nodig, schriftelijk te worden gehoord over zowel het reglement als over de 
geuite beschuldigingen. 

De Staten zijn dit voorstel niet ongenegen: het rekest wordt toegevoegd aan het dos-
sier van de commissie voor de Meierijse aangelegenheden die ook nog de aanvullende 
suggestie krijgt om alvorens te adviseren desgewenst partijen te horen.3397 

Op dit punt probeert Van Leefdael in te grijpen. Hij verhaalt de Staten dat inmiddels 
het officie fiscaal is verzocht mede aan de hand van de door hem verzamelde informatie 
de beschuldigingen jegens de drossaard te onderzoeken. Dit onderzoek is echter vertraagd, 
omdat de fiscaal voor andere verplichtingen in de baronie van Breda verblijft. Hoewel de 
behandeling van deze criminele zaak aan de Raad van Brabant behoort, heeft hij echter 
vernomen, dat de drossaard zich achter zijn rug en buiten weten van de fiscaal bij de Sta-
ten tracht te rechtvaardigen zonder dat deze kennis dragen van het dossier dat inmiddels 
bij de fiscaal ligt. Hij meent dan ook, dat de Staten de drossaard moeten doorverwijzen 
naar de Raad dan wel, na kennis genomen te hebben van alle stukken, met de Raad als-
nog hierover overleggen, zoals in principe al op 4 maart is besloten. Dit verzoek vindt geen 
gehoor. De Staten beslissen slechts, dat dit verzoek ter griffie wordt bewaard om te zijner 
tijd naar bevind van zaken nog te kunnen dienen.3398 Een motivering ontbreekt, maar mo-
gelijk houdt de achtergrond van die beslissing verband met het nog lopende onderzoek 
van de commissie voor de Meierijse aangelegenheden, waarbij ook de door Van Leefdael 
bestreden rechtvaardiging van de drossaard  betrokken is. Positiever concluderen de Staten 
daarentegen op een verzoek van de drossaard c.s. om een kopie van Van Leefaels rekest om 
daarop te kunnen reageren: dit wordt zonder meer toegestaan.3399

3397  NA, SG 3305, fo. 207, 20 maart 1682; 7508, rekest op datum van behandeling.
3398  NA, SG 3305, fo. 257v, 1 april 1682; 7509, rekest op datum van behandeling. Kopie van de resolutie 
in SALHA, SB Waalwijk 19. 
3399  NA, SG 3305, fo. 264, 3 april 1682; 7509, rekest op datum van behandeling.
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Vierde reglement 1682

4 April 1682 is het dan zover, de commissie brengt haar advies over alle haar voorgelegde 
Waalwijkse zaken uit. Merkwaardig genoeg beperkt de behandeling ervan zich evenwel 
tot alleen de kwestie over het reglement. De andere zaken blijven dus nog liggen.

Met het reglement van de Raad van Brabant maken de Staten Generaal  met weinig 
woorden korte metten: het wordt integraal nietig verklaard. De organisatie van het be-
stuur in Waalwijk wordt gelaten bij de oude gebruiken en het Reglement op de poli-
tieke reformatie (1660). In een ‘nieuw’ reglement van vijftien artikelen worden slechts 
enkele aspecten aangescherpt. Het gaat daarbij om zaken als het stadhuis als verplichte 
plek voor bestuurlijke bijeenkomsten en rechtszittingen, een verbod op verteringen, het 
verrichten van de schouw, het afhoren van de borgemeestersrekeningen en de financiële 
afdoening ervan, het aangaan en voeren van processen en een jaarlijkse vergoeding voor 
schepenen bij gelegenheid van hun verkiezing.3400 Wat de Staten daarbij niet zeggen, is 
dat het in feite een laten herleven van het reglement uit 1663 is: het ‘nieuwe’ reglement 
is feitelijk een restauratie van dat van 1663.3401

Al met al is dit dus een substantiële zege voor de plaatselijke regering en een bittere 
pil voor de geërfden. Dit laatste des te meer, omdat het college van achtmannen zonder 
enige uitleg of toelichting  met één pennenstreek wordt afgeschaft. Gedacht zou kunnen 
worden dat de wijze waarop zij hun pleit voor het reglement van de Raad met allerlei 
aantijgingen jegens regeerders hebben georganiseerd en geuit hen uiteindelijk, gegeven 
de heersende politiek-bestuurlijke verhoudingen de das heeft omgedaan.

De Raad van Brabant wordt verder door de Staten Generaal de levieten gelezen. On-
der toezending van een kopie van dit besluit berichten zij de Raad onderkoeld, dat zij 
met verbazing hebben moeten vaststellen hoe hij zich zaken van politie en soevereiniteit 
heeft aangematigd en verwachten, dat hij zich voortaan hiervan onthoudt. 

Raad van Brabant: van verzet tot “afgedaen”
Deze boodschap komt bij de Raad rauw aan, vooral het verwijt, dat hij eigenmachtig 

tot het reglement van Waalwijk zou zijn gekomen. In zijn vergadering van 13 april be-
sluit hij alle retroacta te laten opzoeken.3402 De voorzitter van de Raad, Pieter de Schil-
der, bereidt een protestbrief voor. 1 Mei wordt deze door ’s Raads griffier aan zijn collega 
bij de Staten overhandigd.3403 

In dit protest klinkt als eerste ’s Raads verwondering over het feit, dat de Staten zon-

3400  NA, SG 3305, fo. 267v, 4 april 1682. Kopie in SALHA, SB Waalwijk 8; BHIC, LTK 45 en 345; BHIC 
Santvoort 2, fo. 397r-400v.
3401  Zie voor een analyse 8.6.4, in het bijzonder Tabel 8.18b.. Zie ook de observaties van Coopmans, ’Het 
openbaar bestuur van Waalwijk en Drunen’, 33.
3402  BHIC, RvBr 24, april-mei, fo. 11.
3403  BHIC, RvBr 24, april-mei, fo. 37.
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der hem te horen tot hun besluit van 4 april zijn gekomen. Dit des te meer, omdat het 
reglement over zaken ging die van oudsher volgens ordonnanties van de hertogen van 
Brabant tot zijn competentie hebben behoord. Juist op grond daarvan heeft de Raad be-
trokken partijen bij elkaar kunnen brengen en accorderen. Nu hij door de Staten publie-
kelijk is beticht van “schendinge en quetsinge van oppergesach en hoogste macht” is dat 
schadelijk voor zijn imago, zeker waar hij volgens ouder gewoonte alleen maar “gemeene 
rust, welstandt ende goede policie over Brabant tusschen particuliere ingesetenen” na-
streeft.  In dat opzicht zijn altijd door de hoven van justitie in alle provincies en in het 
bijzonder de Raad van Brabant in Brabant, die niet de mindere is van de andere hoven, 
keuren en ordonnanties, te veel om op te noemen, vastgesteld. Daar komt bij, dat het 
de soeverein niet mogelijk is om op alle “kleinigheden” in steden, dorpen en vlekken 
toe te zien en daarvoor juist de hoven van justitie heeft opgericht en heerlijkheden heeft 
uitgegeven. Het ontgaat de Raad dus, wat de beweegredenen van de Staten in dezen 
zijn geweest. Dit ook, omdat de Raad zelf in staat moet worden geacht om de hoge soe-
vereiniteit niet te schenden en hij daartoe zelfs eedshalve is gehouden. Hij is juist, mèt 
toestemming van het hogere gezag, al veelvuldig en met succes opgetreden tegen schen-
ding door particulieren van de soevereiniteit. Natuurlijk is hij zich bewust, dat zijn ge-
zag slechts voortspruit uit de soevereine en absolute macht van de Staten, maar dat laat 
onverlet dat het de Raad altijd is vergund om er toezicht op te houden dat de gemene 
zaak geen schade lijdt. Dit geldt ook het toezicht in dezen op de heerlijkheden, dus ook 
te Waalwijk. In het concrete geval herinnert hij er bovendien aan, dat partijen zelf, toen 
zij onderling niet tot overeenstemming wisten te komen, de Raad om een beslissing en 
reglement hebben verzocht, zonder dat daarbij een van hen enig voorbehoud of bezwaar 
heeft gemaakt. Natuurlijk weet de Raad dat hij zoiets nooit tot ieders volle tevredenheid 
kan doen, zo ook hier. Maar dat is wat anders dan wanneer iemand, die bij de justitie 
zijn gelijk niet heeft gekregen, dit vervolgens alsnog bij de soeverein tracht te krijgen en 
aldaar tracht alles wat met grote omzichtigheid van de rechter en met grote kosten en 
moeite van partijen wettelijk is verricht, ongedaan te maken. Ook waarschuwt de Raad 
voor precedentwerking: als de Staten dit accepteren, dan kan dit wel eens voor het “gou-
vernement van de Staat” onverhoopte gevolgen hebben. Ook wordt nogmaals gehamerd 
op het nadelig effect dat een openlijke terechtwijzing op imago en vertrouwen van de 
Raad bij onderdanen kan bewerkstelligen, waar zij  juist zonder aanzien des persoon mo-
gen rekenen op bescherming van ”de Heilige Justitie”. Concreet vraagt de Raad de Sta-
ten hun besluit van 4 april te heroverwegen en intussen het reglement slechts voorlopig 
op te schorten, in ieder geval tot een tussen Staten en Raad te beleggen conferentie. Ten 
slotte herinnert de Raad nog aan een resolutie van 7 februari 1663, waarin de Staten zelf 
hebben bepaald dat in “saecken van Justitie” en waarbij tussen betrokken partijen over 
en weer rechten zijn betrokken voorafgaande aan de beslissing altijd eerst een Hof van 
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Justitie zal worden gehoord.3404 Het kan toch niet zijn, dat de Staten dit “aen de minste 
particulieren” zouden weigeren.3405

De Staten stellen 1 mei deze missive om advies en met opdracht de Raad te horen in 
handen van hun commissie voor de Meierijse aangelegenheden.3406 In zijn vergadering 
van 11 mei 1682 neemt de Raad hiervan kennis.3407 Een uitnodiging voor een formele 
conferentie ligt dan nog niet voor. Naar alle waarschijnlijkheid is die ook is uitgebleven. 
3 Juni beraadslaagt de Raad over het concept van een tweede missive aan de Staten, waar-
schijnlijk ook nu weer van de hand van De Schilder. Doel daarvan is een nadere onder-
bouwing van de eerste. De volle Raad heeft echter daarover zijn aarzeling, reden waarom 
het concept nader door drie leden zal worden bezien.3408 Daarmee verdwijnt het concept  
definitief van tafel, er wordt niets meer over vernomen.  

In het archief van de Raad is dat concept ook niet aangetroffen. Wel bevinden zich 
daarin twee kopieën van het reglement van de Staten.3409 In één daarvan zijn in de mar-
ge vrijwel per artikel aandachtspunten genoteerd, een enkele keer slechts een kortweg 
“n[ota] b[ene]”, in andere annotaties een globale verwijzing naar andere documenten3410, 
dan wel concrete of nader uit te werken tekstsuggesties voor bijstelling van de tekst van 
het reglement.3411 In deze annotatie mogen wellicht bouwstenen voor de slechts ontwerp 
gebleven tweede missive gezien worden. Uiteindelijk ziet de Raad definitief af van een 
reactie en legt de kwestie ad acta; op de geannoteerde kopie van het reglement wordt “af-
gedaen” geschreven. De Staten hebben dus het hoogste souvereine en dus laatste woord. 

Voor de Raad eindigt daarmee nogal abrupt een tijdperk, dat hij zich bevoegd achtte (en 
getuige eerder uitgebleven ingrijpen van de Staten bij besluiten van de Raad over lokale 
reglementering óók was3412) tot regelgeving op het terrein van de lokale justitie, politie en 
financiën. Het is trouwens meer dan denkbaar, dat, àls de discussie in en vanuit Waal-
wijk zakelijker was gevoerd en uiteindelijk niet op de keper van de religie en beschuldi-

3404  SG 3269, fo. 62v. De redactie van deze resolutie is opmerkelijk. Er wordt geen concrete aanleiding 
genoemd. De enkele formulering “In deliberatie geleijt sijnde”, die aan het besluit vooraf gaat, suggereert, 
dat dit punt spontaan tijdens de vergadering aan de orde is gesteld. Door wie wordt niet vermeld.  
3405  NA, SG 5086, op datum van behandeling (1 mei 1682); kopie of minuut in BHIC, RvBr 353.
3406  NA, SG 3305, fo. 357v, 1 mei 1682.
3407  BHIC, RvBr 24, april-mei, fo. 42.
3408  BHIC, RvBr 24, juni, fo. 3.
3409  BHIC, RvBr 353.
3410  In termen van : “vide memorie van Oosterwijk”; “vide het project van Tilburg”. Naar de inhoud van 
deze documenten is geen onderzoek gedaan, omdat de klachten van de Raad in dezen door de Staten vol-
ledig worden genegeerd. 
3411  Zoals: “te reguleeren hoeveel te verteeren”, “…. sal de volgende borgemeester t’selve aen den ren-
dant te restitueren op peene als in het voorgaende articul” respectievelijk “dit netter te definieren” en “dit 
eens na te sien”. 
3412  Zie 1.3.3.4..
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gingen van velerlei aard, de Staten anders zouden hebben geoordeeld. Het verwijt, dat 
de Raad van Brabant zich niet bóven de partijen, maar nààst een van hen zou hebben 
opgesteld, heeft daarbij beslist een rol gespeeld. 

Overigens, zoals elders zal blijken, blijft de resolutie van de Staten van 7 februari 1663 
wel doorwerken. Ten aanzien van dorpsreglementen zal de Raad nog enkele keren als 
adviseur op verzoek van de Staten Generaal kunnen en mogen spreken. Niettemin krijgt 
de Raad nadien nog wel een tik op de vingers. 24 Juli 1685 bevestigen de Staten naar aan-
leiding van een concrete casus, dat het reglement ten volle blijft vastgesteld en in al zijn 
onderdelen moet worden nagekomen. Omdat de Raad van Brabant zich inmiddels ook 
met deze casus heeft bemoeid, laten zij hem weten hoe de hazen reglementair in Waal-
wijk behoren te lopen.3413

Epiloog 
Het Statenbesluit van 4 april geeft alleen duidelijkheid over strekking en inhoud van het 
reglement, maar laat de overige geschillen, die zo bepalend zijn voor de context waarbin-
nen het reglement tot stand komt, nog onopgelost. Ter afsluiting wordt op hoofdlijnen 
het verloop en de uitkomst hiervan weergegeven.

Beschuldigingen wanbeleid
Het nieuwe reglement is nog maar vier dagen oud als drossaard, schepenen en borge-
meesters bij de Staten stelling nemen tegen het verzoek van Van Leefdael om de af-
doening van diens uiteraard volstrekt ten onrechte ingebrachte beschuldigingen over 
wanbeleid alleen aan de Raad van Brabant over te laten. Hun belangrijkste argument 
is ook nu, dat de Raad in zijn relatie met de inwoners niet meer neutraal kan worden 
geacht. Van Leefdael verwijten zij overigens slechts de acterende hand van de ingeze-
tenen te zijn. Hun pleit is dan ook, dat de Staten de afdoening van deze zaak aan zich 

3413  Aanleiding is een klacht van de borgemeesters over 1682 die 23 juli 1685 bij de Staten in behande-
ling komt. Deze stellen, dat zij al lang proberen hun rekening conform het reglement te laten afhoren, maar 
dat de huidige regeerders dit beletten door steeds, wanneer de rekening aan de orde wordt gesteld, die bij-
eenkomst te verlaten. Hun bezwaar geldt de in die rekening opgenomen uitgaven voor de wording van het 
reglement. In plaats daarvan hebben deze hen voor de Raad van Brabant gedaagd, met de eis dat zij voor 
hun rekening voor twee  commissarissen van de Raad verantwoording afleggen. Uiteraard hebben zij de 
oud-borgemeesters eerst rechtstreeks getracht zover te krijgen, maar die hebben geweigerd. In plaats van 
deze vordering, aldus de oud-borgemeesters op hun beurt, niet ontvankelijk te achten, neemt de Raad deze 
in behandeling en gelast een deurwaarder hen voor 23 mei een comparitie aan te zeggen. Als zich daarop 
inderdaad een procedure ontwikkelt, wenden de oud-borgemeesters zich tot de Staten die hiermee korte 
metten maken: zowel de oude als nieuwe rekeningen dienen uitsluitend conform het reglement te worden 
afgehoord en gesloten; eventuele overtreders dienen bij hen te worden gemeld. De Raad van Brabant wordt 
onder stopzetting van alle lopende procedures terzake hiervan op de hoogte gesteld. NA, SG 3312, fo. 71v-
73v; 7521 bijbehorend rekest op datum van behandeling met bijlagen inzake de procedure voor de Raad van 
Brabant.
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houden en Van Leefdael en - zij blijven het er inhameren - de “paepse ingesetenen” te 
bevelen zich daaraan te houden. Hierop wordt de commissie voor de Meierijse aange-
legenheden met onderzoek en advies belast.3414 Van Leefdael verzoekt om een kopie van 
rekest en beslissing om daarop te kunnen reageren; dit wordt hem 9 april 1682 door de 
Staten vergund. Ook wordt de commissie voor de Meierijse aangelegenheden tot spoed 
gemaand.3415 Kennelijk alleszins onzeker over de afloop (zij vernemen dat de oppositie 
druk lobbyt), proberen de drossaard c.s. hun druk te verhogen. Zij vragen de Staten deze 
lobby te verbieden en “hoe eer hoe liever” een comparitie in volle vergadering of voor 
gedeputeerden te bepalen om partijen over en weer te horen. Het verzoek wordt slechts 
doorgeleid naar de commissie voor de Meierijse aangelegenheden, nu specifiek met de 
bijvoeging ook de retroacta in haar onderzoek te betrekken.3416  Die commissie neemt, na 
de kwestie over de Meerdijk te hebben afgerond3417, daarop de regie en spreekt met par-
tijen en schrijft voor 1 mei, nadien verplaatst naar 15 mei, een hoorzitting uit.3418 

3414  NA, SG 3305, fo. 276, 8 april 1682; 7509 rekest op datum van behandeling.
3415  NA, SG 3305, fo. 280v, 9 april 1682; 7509 rekest op datum van behandeling.
3416  NA, SG 3305, fo. 293, 15 april 1682; 7509 rekest op datum behandeling; kopie van het rekest in SAL-
HA, SB Waalwijk 172.
3417  Zie hierover hierna.
3418  Van Leefdael wordt door de commissie vergund aanvullend getuigenbewijs te vergaren. Daartoe be-
legt hij in zijn Waalwijkse logement, een herberg, een bijeenkomst, waartoe hij verschillende personen con-
voceert om eerder afgelegde verklaringen alsnog te beëdigen dan wel nieuwe verklaringen te verkrijgen. Alle 
genodigden, alsmede de secretaris voor het schrijfwerk zijn aanwezig. Dan vraagt president-schepen Van 
Gent belet en verklaart onverbloemd niet aldaar, maar slechts ter secretarie zaken te willen doen. Van Leef-
daels antwoord, dat dit meer in herbergen gebeurt, de secretaris zelf present en bereid is (diens secretarie is 
er alleen maar voor diens gemak) en de andere genodigden geen bezwaar hebben, vindt geen gehoor. Van 
Gent, gevolgd door de drossaard, vertrekt, waarna de bijeenkomst in wanorde (ook met enig handgemeen) 
en dus vruchteloos afloopt. Van Leefael acht zich als heer van Waalwijk door de uitvluchten en onbehoor-
lijke verzinsels van de regeerders in hoge mate geschoffeerd. Dat geldt, meent hij, ook de Staten, omdat 
schepenen met hun gedrag botweg hun orders fnuiken. Omdat hij in een hernieuwde poging geen heil ziet, 
verzoekt hij daarop (alhoewel hij zelf daartoe al bevoegd is dit te doen) de Staten verlof om twee schepenen 
uit ’s-Hertogenbosch zo spoedig mogelijk in Waalwijk op zijn kosten te laten komen om de getuigen, die 
hij hen zal aanwijzen, te horen. De Staten gaan hierin mee. Om dit verhoor mogelijk te maken schorten zij 
de voor 1 mei reeds uitgeschreven comparitie twee weken op, tot 15 mei. SG  3305, fo. 348v, 29 april 1682; 
7509, rekest op datum van behandeling. 
Ook de voor de hoorzitting uitgenodigde geërfden zeggen in de problemen te komen. Zij hebben eerst op 
26 april over die bijeenkomst gehoord, te kort dag om nog aanvullend bewijs te kunnen verkrijgen. Hun 
argument is, dat zij de noodzakelijke verklaringen over de gedragingen van de plaatselijke regeerders niet te 
Waalwijk kunnen realiseren, omdat dit juist niet ten overstaan van diè regeerders kan. In hun verzoek aan 
de Staten sluiten zij volledig aan bij het voorstel van Van Leefdael tot inzet van Bossche schepenen en uit-
stel van de hoorzitting. Wel vragen zij en passant, dat die schepenen de twee doorbraken in de Meerdijk ook 
zelf inspecteren. Enige brutale vasthoudendheid is hen niet vreemd. Niettemin stemmen de Staten met dit 
verzoek volledig in. SG  3305, fo. 349, 29 april 1682; 7509, rekest op datum van behandeling. 
De reactie van de Waalwijkse regeerders laat niet op zich wachten. Twee dagen later, 1 mei, staat deze op de 
agenda van de Staten. Allereerst herinneren zij er aan, dat de Staten in het recente reglement expressis verbis 
hebben vastgesteld, dat alle schepenakten alleen in het stadhuis moeten worden gepasseerd en dat schepe-

PS_LL_def.indd   1316 19-11-20   13:06



1317

22 Mei 1682 meldt de commissie de Staten niet zonder trots er, mede op grond van de 
overweging, dat  voortzetting van de conflicten nog lange tijd vele kosten teweeg zou-
den brengen, in te zijn geslaagd om Van Leefdael en de drossaard volledig met elkaar te 
verzoenen. Ten bewijze daarvan hebben beiden in hun bijzijn elkaar de hand geschud 
en anderszins wederzijdse genegenheid getoond onder belofte de conflicten zó te ver-
geten alsof deze nimmer hadden plaatsgehad. De Staten uiten hun genoegen over deze 
uitkomst, beëindigen de procedure en zenden een kopie van het beëindigingsbesluit ter 
kennisneming aan de Raad van Brabant.3419 Vijf dagen later rapporteert de commissie op 
gelijke wijze ook de geërfden en regeerders met elkaar te hebben verzoend.  De Staten 
tonen ook daarover hun tevredenheid, maar zeggen wel nadrukkelijk in de kwestie over 
de dijkdoorbraak bij hun eerdere besluiten van 15 en 16 april te blijven.3420 

Doorbraak Meerdijk
De commissie voor de Meierijse aangelegenheden brengt 15 april 1682 op basis van stuk-
ken en horen van regeerders rapport aan de Staten uit. Naar haar oordeel hebben regeer-
ders genoegzaam aangetoond voldoende zorg aan de lokale dijken te hebben besteed en 
dat de wateroverlast is veroorzaakt door doorbraak en wegspoelen van de zeedijk in wes-
telijke richting onder Capelle en Waspik, waardoor Waalwijk, Besoyen en andere plaat-
sen ondergelopen zijn. De Staten nemen deze conclusie over. De woordvoerders van de 
geërfden, Johan Buijs en Jan van Noort worden verplicht zich ten overstaan van gede-

nen in de vrijheid zonder inmenging van plaatselijke heer of schepenen van ’s-Hertogenbosch (behoudens 
appel op door hen gewezen vonnissen) de regering voeren. Over het gebeurde in de herberg beweren zij veel 
genuanceerder, eerder diametraler: de president is door Van Leefael inderdaad uitgenodigd om over verkla-
ringen te staan en getuigen te beëdigen. Nadat hij uit respect voor het reglement heeft geweigerd dat in een 
herberg te doen, heeft hij van Leefdael vriendelijk verzocht de bijeenkomst naar het stadhuis te verleggen. 
Dat is daags erna inderdaad geschied; hij heeft toen verschillende verklaringen afgenomen en getuigen be-
edigd (hetgeen hij desgewenst met de minuten ervan kan aantonen). Na zijn vertrek naar Den Haag zou-
den ook andere schepenen gelijksoortige honneurs, die al door Van Gent met citaties als anderszins waren 
voorbereid,  hebben waargenomen.  Van Leefdael heeft dus geen enkele reden tot klagen. Diens verzoek om 
twee schepenen van 
’s-Hertogenbosch naar Waalwijk te laten komen is minachting van en inbreuk op de rechten en privileges 
van de vrijheid. Zij verzoeken de Staten daarom om hun beslissing in dezen terug te nemen. Die zijn duide-
lijk dit lokale gekissebis beu en blijven, zonder inhoudelijk op de argumentatie in te gaan, bij hun beslissing 
van 29 april. SG  3305, fo. 358, 1 mei 1682; 7509, rekest op datum van behandeling. 
     Wat er verder ook geschiedt (in ieder geval geen tussentijdse interventie van de Staten), de hoorzitting 
van de commissie voor de Meierijse aangelegenheden op 15 mei gaat in ieder geval door. Daags tevoren heb-
ben drossaard en andere regeerders daarop nog onverkort aangedrongen. SG 3305, fo. 399v, 14 mei 1682.
3419  NA, SG 3305, fo. 420v., 22 mei 1682; missive van 22 mei 1682 aan de Raad van Brant, in NA, SG 
5086. 3 Juni 1782 wordt deze missive in de vergadering van de Raad voor kennisgeving aangenomen, BHIC, 
RvBr 24, juni, fo.1.
3420  NA, SG 3305, fo. 427, 25 mei 1682; missive van 25 mei 1682 aan Raad van Brabant in NA, SG 5086. 
Zie over de besluiten van 15 en 16 april hierna..
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puteerden van de Staten over hun aantijgingen in dezen bij de regering te verontschul-
digen. Voorts worden zij onder voorbehoud van taxatie van de Staten veroordeeld tot 
betaling van door de regering in dezen gemaakte kosten. De Raad van Brabant wordt 
hiervan in kennis gesteld.3421 

Per kerende post proberen de geërfden dit bittere en kostbare tij nog te keren. Hun re-
kest van 6 februari 1682 over de dijkdoorbraak was weliswaar door Buijs en Van Noort 
ingediend, maar deze hadden dit alleen als hun gecommitteerden gedaan. Daarbij was 
ter adstructie van het verzuim van de regering al een verklaring van enkele personen ge-
voegd. Ook was toen aangegeven dat nog aanvullend bewijs zou worden aangereikt. 
Dit is echter achterwege gelaten, omdat nadien van de kant van de Staten werd verno-
men dat een conferentie met de Raad van Brabant werd voorzien, waarop zij zijn blij-
ven wachten. Voorts hadden zij gehoopt, dat de Staten zich ter plaatse zouden hebben 
georiënteerd. Ten slotte memoreren zij nog daags voor het besluit, 14 april, te hebben 
gehoord dat toch nog  aanvullend bewijs zou worden ingewacht. Het verzorgen daarvan 
kost echter tijd, waarom zij de Staten vragen hun besluit van de 15e op te schorten en hen 
alsnog tenminste tien dagen te gunnen om dat te kunnen inbrengen. De Staten zijn voor 
beide aspecten (procedureel en inhoudelijk) van dit verzoek niet gevoelig: zij persisteren 
16 april kortweg bij hun besluit van daags tevoren en dragen verzoekers even kortaf op, 
hen met dit soort ongefundeerde zaken niet meer lastig te vallen.3422 

De afdoening van de uiteindelijk aan Buijs en Van Noort opgelegde betaling van door 
de regeerders gemaakte kosten zal nog het nodige in beslag nemen. Er wordt lang over 
de inhoud van verschillende declaraties en calculaties gestreden. Ook zijn er verschillen-
de declaranten, zoals advocaten, die om voorrang bij betaling strijden.3423 

3421  NA, SG 3305, fo. 294, 15 april 1682.
3422  NA, SG 3305, fo. 298, 16 april 1682; 7509 rekest op datum van behandeling.
3423  Onder meer: SALHA, RA Waalwijk 238, Contradiminutie gedaen maecken ende de Hoogh Mog: hee-
ren Staten Generaal der Vereenighde Nederlanden overgegeven uijtte naem ende van wegen den drossaert ende 
verdere regenten der vrijheijt Waelwijck declaranten ter eenre, op en jegens mr. Johan Buijs en Johan van Noort 
gecondemneerdens ter andere zijde (29 Meij 1683). Hieruit blijkt, dat conflictpunten niet alleen de hoogte van 
sommige declaraties betroffen, maar ook dat regeerders hebben geprobeerd om andere, niet aan de desbe-
treffende kosten gerelateerde kosten door te berekenen. Dit stuk is overigens in genoemd archief ten on-
rechte geclassificeerd als civiel processtuk. Naar aard en inhoud behoort het in de inventaris van het archief 
van het stadsbestuur Waalwijk te worden beschreven. 6 Juli 1683 stellen de Staten Generaal de door Buijs 
en Van Noort te betalen kosten op f 602-6-0 vast, waarna zij 8 maart 1684 verlof geven om tot door middel 
van beslaglegging op hun goederen betaling af te dwingen. SALHA, SB Waalwijk 46. Buijs en Van Noort 
verzetten zich en zoeken recht bij de Raad van State. De Waalwijkse regeerders beklagen zich op hun beurt 
hierover bij de Staten Generaal. NA, SG 3311, fo. 90r (2 februari 1685), 198v (2 maart), 297v-298r (27 maart), 
304r-v (28 maart), 374v-375r (16 april), 513r-v (10 mei), 549r-550r (21 mei), 625v-626v (6 juni), 694r-v (23 
juni), alsmede 3312, fo. 73r-74r (24 juli 1685), 276r-277r (20 september), 291r-293r (24 september) en 296v-
297v (25 september).
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Ter afsluiting
De beschrijving van de lange en onrustige weg naar een reglement in Waalwijk wordt 
afgesloten met die van een tweetal gebeurtenissen, die de eenvoudige toepassing ervan 
te boven gaan. 

Het reglement is trouwens op zich een lang leven beschoren. Bij de vaststelling van het 
reglement hebben de Staten Generaal bepaald, dat men zich primair te Waalwijk heeft te 
houden aan de bestaande bestuurlijke praktijk èn het reglement van 1 april 1660. Bijna 
een eeuw later, in 1767 ontstaat daarover onduidelijkheid bij de Leen- en Tolkamer. Die 
onduidelijkheid betreft daarbij niet die bestuurlijke praktijk en het nog steeds gelden-
de Waalwijkse reglement, maar de verwijzing naar het reglement van “1 april 1660”. Op 
haar verzoek verklaart de Raad van State kort en goed, dat daarmee alleen het Reglement 
op de politieke reformatie en geen ander reglement is bedoeld.3424 

Collisie van wetgeving: lex specialis versus lex generalis, 1698

Eind oktober 1698 wenden drossaard, schepenen en borgemeesters van de stad en vrij-
heid Waalwijk zich tot de Staten Generaal om uitleg over de verhouding tussen het re-
glement 1682 “ontrent hare æconomie” als particulier reglement enerzijds en de generale 
plakkaten en ordonnanties “van den Lande” anderzijds. De kwestie concentreert zich op 
artikel 11 van het reglement, dat bepaalt dat in geval van een noodzakelijke geachte geld-
lening de regering noodzaak en omvang ervan met de geërfden hebben te overleggen.

Regeerders brengen naar voren, dat zij deze bepaling altijd ‘serieus en zorgvuldig’ zijn 
nagekomen, niet alleen bij de discussie over eventuele leningen, maar ook bij de uitvoe-
ring van algemene plakkaten. Leningen ten behoeve van de gemeente en de reële zettin-
gen en omslagen geschieden dan ook altijd met de volledige instemming van geërfden 
en ingelanden. Ook hebben zij er steeds zorgvuldig voor gewaakt om personele en reële 
lasten niet met elkaar te vermengen.3425  

Verder worden, zo gaan zij verder, in overeenstemming met het reglement de beden, 
de renten van de opgenomen leningen, de reparatie van wegen, stegen, watergangen en 
andere openbare werken tezamen met de traktementen, vacatiekosten en andere vrij-
heids- en kwartierslasten door middel van een “omslagh ofte onraet-boeck” omgeslagen. 
Het gaat daarbij om ten dele reële en ten dele personele lasten, die ook strikt van elkaar 

3424  Resolutie Raad van State van 13 juli 1767. Kopie hiervan in BHIC, LTK 68. In de resolutie laat de 
Raad enige irritatie over het verzoek weten, omdat zij tevens opmerkt, dat dit reglement zodanig bekend is, 
dat de Kamer daarvan geen kopie wordt toegezonden. Zie hierover ook 3.3.3.
3425  Als voorbeeld noemen zij het pachten of overnemen van de inning van de gemene landsmiddelen. 
Verder benadrukken zij, dat zij nooit de personele lasten, zoals de gemene landsmiddelen van consumptie, 
de kleine speciën en personele quotisatie reëel over de landerijen of andere onroerende goederen hebben 
omgeslagen. Het hoofdgeld is omgeslagen overeenkomstig het jaarlijkse kohier. De landsverpondingen zijn 
ook altijd apart conform het desbetreffende kohier aangeslagen. 
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gescheiden blijven. Het reële deel komt ten laste van de landerijen en andere onroerende 
goederen; het personele deel ten laste van alle inwoners, zelfs degenen die niet gegoed of 
geërfd zijn. De vaststelling van de omslag geschiedt jaarlijks met “gemeen consent” op 
basis van evenredigheid (“evenmatigheijt”).3426  

Na dit uitvoerige betoog over de correcte staat van de financiële dorpshuishouding stelt 
het rekest het probleem, te weten een vermeende spanning tussen het reglement 1682 en het 
plakkaat van de Staten Generaal van 31 oktober 1695. Dit plakkaat verbiedt onder meer de lo-
kale overheid onder de Generaliteit om onder welke naam of voor welk doel dan ook geld op 
te nemen en reële omslagen te heffen zonder instemming van de ingelanden en de eigenaren 
en zonder toestemming van de Staten Generaal na advies van de Raad van State.3427 De re-
genten zien in dit voorschrift een belemmering om zonder voorafgaande kennisgeving aan of 
bewilliging van de Staten Generaal conform het reglement 1682 rechtstreeks met de ingelan-
den en eigenaren te spreken over de formatie van een onraadboek met zijn gemengde perso-
nele en reële lasten.3428 Wel nemen zij de vrijheid om het verschil tussen het oogmerk van het 
plakkaat en het onraadboek te bepleiten. Het plakkaat waakt principieel tegen bovenmatige 
lasten en het innen van personele lasten via reële omslagen. In het onraadboek wordt daar-
entegen jaarlijks met gemeenschappelijke instemming van regenten en binnen- en buitenge-
erfden bepaald hoe de daarin voorkomende gemengde, dat is zowel personele als reële lasten 
dienen te worden betaald. Het concrete verzoek is dan ook, dat de Staten Generaal verklaren 
hoe zij voortaan conform het reglement 1682, dat is in samenspraak met de geërfden, het on-
raadboek kunnen ontwerpen, vaststellen en innen.3429  

De Staten vragen hierop 25 augustus 1698 advies aan de Raad van State. Die Raad 
wordt minder geplaagd door het door de Waalwijkse regenten opgeworpen juridische 
dilemma. Hij adviseert zonder specifiek op dat  dilemma in te gaan de Staten de regeer-
ders voor een periode van tien jaar ten aanzien van het overeenkomstig het reglement 
1682 vast te stellen onraadboek een heffing tot een plafond tot anderhalve verponding 
toe te staan, waarbij de rente van “opkomende lasten” door middel van een personele 
omslag moet worden geïnd. De Staten Generaal besluiten 25 oktober 1698 dienovereen-
komstig.3430  

3426  Het betoog, dat in Waalwijk de (financiële) huishouding onverkort conform regelgeving wordt ge-
voerd wordt afgesloten met een ‘braafste leerling in de klas’-achtige opmerking. In een plakkaat van 18 fe-
bruari 1694  waarschuwen de Staten Generaal tegen kwade praktijken en complotten in de uitvoering van 
plakkaten en ordonnanties over de gemene middelen. Een gedrukte versie van dit plakkaat in BHIC, LTK 
46. De Waalwijkse regeerders beweren, dat dit plakkaat “door de overtredinge van andere plaetsen (is) geoc-
casioneert”, omdat het zowel anterieur als posterieur door hen altijd “exactelijck” is nagekomen.
3427  Zie over deze regeling 3.3.5. 
3428  ‘Onraadboek’ is de registratie in boekvorm van de omslag van de verschillende belastingen over de 
ingezetenen.
3429  NA, SG 7586, rekest op datum van behandeling, 25 augustus 1698.
3430  NA, SG 3338, fo. 204v-205r (25 augustus 1698), 387r-387v (25 oktober 1698). Ter vergelijking: Sant-
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Wijziging 1740

Net zoals in Oss laat de kwetsbaarheid van een reglement zich op termijn vooral op het 
punt van een “bevroren” beloning en bezoldiging voelen.3431 

Najaar 1739 zenden borgemeesters en schepenen van Waalwijk een rekest aan de Raad 
van State, waarin zij hun traktement aan de orde stellen. Dat loopt niet meer in de pas 
met de werkelijkheid, waarbinnen zij hebben te werken.

In de eerste plaats geldt dit het grote aantal noodzakelijke (18 tot 20 per jaar) schou-
wen als gevolg van de aanwezigheid van de vele uitwateringen, huizen, bruggen, duikers 
en straten. Daarnaast is er een veelheid aan  andere vergaderingen over bestuurlijke aan-
gelegenheden, zoals die betreffende de rekeningen.

Bij gebreke van een vast traktement leiden al deze werkzaamheden tot hoge kosten van 
“swaare” verteringen in de vorm van een maaltijd per keer en andere kleine verteringen 
voor allerlei dagelijkse zaken. De kosten hiervan bedragen, ondanks pogingen om hier-
op te besnoeien, jaarlijks f 500 tot 600, soms zelfs meer. Voorts wijzen zij er op, dat de 
regeerders van Waalwijk allen van de gereformeerde religie en voor het merendeel hand-
werks- of ambachtslieden zijn. Door de vele ongesalarieerde gemeentediensten moeten 
zij hun handwerk en ambacht verwaarlozen, hetgeen voor ieder persoonlijk inkomsten-
derving betekent. Hun voorstel is dan ook om in plaats van de verteringen een vast trak-
tement te mogen genieten. De gemeente kan zich dit financieel  veroorloven, terwijl zo’n 
vaste beloning ook enigszins de inkomstenderving compenseert. Concreet stellen zij een 
jaarlijks traktement voor de twee borgemeesters van f 35 elk en voor de zeven schepenen 
f 30 elk voor. Met uitzondering van de verteringen bij gelegenheid van het veranderen 
van de wet en het afhoren van de gemeenterekeningen (waarvan de gezamenlijke kosten 
worden gefixeerd op f 65 tot f 70), worden alle andere verteringen bij gemeentediensten 
geschrapt. Ten slotte wordt ter verzekering van ieders aanwezigheid bij bijeenkomsten 
en vergaderingen bij afwezigheid buiten overmacht  een boete van f 1 per keer, te verde-
len onder de wel aanwezigen, voorgesteld.

De Raad van State vraagt hierop 3 november 1639 advies aan de raad en rentmeester-
generaal der Domeinen.3432 Diens advies dateert van 23 april 1740.3433 Allereerst beschrijft 

voort, Manuaal (1741), 2, 317 vermeldt als opbrengst van de jaarlijkse verponding f 2760-0-8. Voor de ad-
visering door de Raad van State: NA, RvSt. 129, fo. 982r-v (28 augustus 1698), 1101r-v (15 september 1698), 
1204r-v (13 oktober 1698) en fo. 1248r-v (21 oktober 1698). Ten behoeve van zijn advies heeft de Raad uit 
Waalwijk de onraadboeken over de afgelopen jaren laten overbrengen. Na ommekomst van de vergunde 
tien jaar staan de Staten Generaal op advies van de Raad van State een tweede periode van tien jaar toe, met 
dien verstande dat de anderhalve verponding wordt verhoogd tot twee (in dit besluit worden ook nieuwe, 
hier niet benoemde lasten vastgesteld). NA, SG 3361, fo. 401r-402v (23 maart) en fo. 582r-v (3 mei 1707).  
3431  Zie voor Oss 9.2.20.
3432  BHIC, LTK 56 (rekest met alle daarop door de Raad van State genomen besluiten).
3433  BHIC, RRGD 30, fo. 343v-345v.
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hij de samenstelling en werkzaamheden van de plaatselijke regering: deze bestaat uit 
twee borgemeesters, die voornamelijk de “directie over de zaak der Policie“ en zeven 
schepenen, die vooral de “Justitie” behartigen. Verder onderschrijft hij het grote aantal 
te verrichten gemeentediensten. Met referte aan artikel 3 van het reglement op de po-
litieke reformatie, dat de voorkeur voor gereformeerden boven anderen in plaatselijke 
besturen regelt, wijst hij er op, dat het dus de intentie van de Staten Generaal is om ge-
reformeerden boven anderen met plaatselijk bestuur te belasten. Hij acht het daarom al-
leszins redelijk dat plaatselijke regeerders enigszins worden gesalarieerd ter compensatie 
van de nadelen die de gemeentedienst hen privé bezorgt.3434 Naast deze meer principi-
ele stellingnamen heeft de rentmeester de gemeenterekeningen over tien jaren (periode 
1723 tot 1732) op de kosten van de verteringen onderzocht. Dit heeft geresulteerd in een 
totaalbedrag van f 3326-7-0, gemiddeld op jaarbasis ruim  f 332-12-11.3435 Op grond van 
een nadere berekening stelt hij vervolgens vast, dat een jaartraktement voor ieder van de 
twee borgemeesters van f 25 en voor ieder van de schepenen f 24 alleszins billijk is.3436 Hij 
adviseert de Raad in deze zin de artikelen 5 en 13 van het reglement 1682 aan te passen, 
dit evenwel met de toevoeging, dat de regeerders voor het verrichten van gemeentezaken 
verder niets meer, direct noch indirect, mogen vorderen, dat zij voor het veranderen van 
de wet voortaan genoegen nemen met f 72 en het desbetreffende besluit van de Raad op 
zijn kantoor laten registreren en aan de Leen en Tolkamer bij gelegenheid van de exa-
minatie van hun rekening over 1740 overleggen. Ten slotte adviseert hij positief over de 
voorgestelde boeteclausule, als strekkende tot handhaving van de justitie en de verrich-
ting van gemeentezaken.

Na het interne advies van de thesaurier-generaal hierover besluit de Raad 2 juni 1740 
alle punten uit het advies van de rentmeester, met inbegrip van de wijziging van het re-
glement, onverkort over te nemen.3437

3434  Ter adstructie verwijst de rentmeester hier ook naar een besluit van de Raad van State van 21 mei 1739 
waarbij een gelijksoortig verzoek van de regeerders van Oss is toegestaan. Zier hierover 9.2.20.
3435  Ook merkt hij op er ter plaatse over te zijn geïnformeerd, dat de hoogte van de verteringen vroeger 
veel hoger uitviel, omdat het de regeerders conform artikel 5 van het reglement 1682 ook is toegestaan om 
voor de schouwen “als van ouds” te verteren. Dit naast de f 100 die artikel 13 van dat reglement hen toe-
staat voor het veranderen van de wet. In zo verre bevestigt hij indirect, dat de regeerders op de verteringen 
al hebben bezuinigd.   
3436  Op het jaarlijkse gemiddelde aan verteringen van ruim f 332-12-11 brengt hij f 72 aan verteringen bij 
het veranderen van de wet in mindering (een bedrag dat hij “genoegsaam” acht voor de dienaangaande ver-
teringen) ; hetgeen resteert, f 260-12-11, is dan het totaalbedrag dat vrijkomt voor salarissen van borgemees-
ters en schepenen. Op deze manier, aldus de rentmeester, lijdt de gemeente geen enkel financieel nadelig 
risico, omdat de salariskosten evenveel bedragen als de verteringen zouden hebben gedaan. 
3437  NA, RvSt. 244, fo. 392v-393r, 25 april 1740, fo. 559r-560v, 2 juni 1740. Het dictum van laatstbedoeld 
besluit is opgenomen in 10.2.29.
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9.3.1 Aarle-Rixtel, 1665         

Korte karakteristiek
Aarle-Rixtel is een staten(dubbel)dorp in het kwartier van Peelland.3438 Volgens opgave 
van de regeerders telt het dorp in 1665 ongeveer 160 huizen.3439

Een miskende borgemeester
Borgemeester Jan Andries Jaspers voelt zich als borgemeester door schepenen miskend 
en weet van zijn gelijk enkele inwoners te overtuigen.  De raad en rentmeester-gene-
raal der Domeinen zal daarover later behartigenswaardige zaken vaststellen. Jaspers 
verpakt zijn gevoel van miskenning in een klacht aan de Raad van State over verschil-
lende excessen bij het afhoren en sluiten van de dorpsrekeningen en in een verzoek 
om daarin door middel van een reglement te voorzien. Deze Raad gelast 12 mei de 
rentmeester-generaal de kwestie te onderzoeken en naar zijn bevind van zaken een re-
glement te ontwerpen.3440 

Schepenen en regeerders reageren  in een rekest aan de Raad van State onder de 
niets aan duidelijkheid overlatende titel “tegenspreken een reglement” verongelijkt: er 
is werkelijk niets aan de hand. De regering in het dorp heeft sedert 50 jaar en langer 
bestaan uit schepenen, borgemeesters, heilige geest- en kerkmeesters, alsmede acht à 
negen van de meest gegoede inwoners uit de verschillende gehuchten, die slechts teza-
men over alle dorpszaken rechtsgeldig kunnen beraadslagen en besluiten. Zij beroepen 
zich daarbij op een in 1617 vastgelegd akkoord, waarvan een authentieke kopie wordt 
bijgevoegd.3441 Hun verzoek aan de Raad is dan ook kort en goed om deze akte als-
nog te ratificeren en de klacht van Jaspers te prullemandiseren. De Raad zendt 30 mei 
1665 ook dit verzoek door naar de rentmeester-generaal3442. Het akkoord uit 1617, dat 
het begin markeert van de representatieve inspraak van de ingezetenen bij het dorps-

3438  Tegenwoordige Staat (1740), 112; Coenen, Van Ricstelle tot Aarle-Rixtel, 66; Vriens, ‘Lijst van plaatsen 
met institutionele gegevens’, 237. 
3439  BHIC, RRGD 18 (rekest van schepenen en regeerders, door de Raad van State 30 mei 1665 in be-
handeling genomen).
3440  NA, RvSt 86 I, fo. 287.
3441  De zakelijke strekking van dit akkoord luidt als volgt: de dorpen Aarle en Rixtel hebben nu en in 
de toekomst voor de behartiging van dorpszaken een goede beraadslaging en besluitvorming nodig. Er zijn 
echter twee kerken, in ieder dorp één, waar men - alle inwoners kunnen dan aanwezig zijn - op het kerkhof 
bijeenkomt om over dorpszaken te beraadslagen; tijdens dergelijke bijeenkomsten worden zaken veelal “bij 
geroep ende tumulte” besproken, zodat “t misverstandt van’t gepuepelt” steeds de overhand heeft. Daarom 
is besloten om voortaan over dorpszaken alleen in vergadering van schepenen, borgemeesters, heilige geest- 
en kerkmeesters van beide dorpen samen met negen meest gegoede geërfden (uit Aarle, Rixtel en de beide 
Strijpen steeds drie) eendrachtig en zo dikwijls als nodig is te overleggen.
3442  BHIC, RRGD 18. De beslissing van de Raad van State is niet aangetroffen in het desbetreffende re-
solutieregister van de Raad, maar als apostille van die datum bij het bedoelde rekest. 
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bestuur, zal inderdaad in het onderzoek van de rentmeester een doorslaggevende rol 
spelen. 

De rentmeester-generaal stelt vast, dat het bestuur in Aarle-Rixtel in vergelijking met dat 
van omliggende dorpen goed is georganiseerd en dat alle dorpszaken in nuchterheid en 
zonder dronkenschap worden behandeld. De regering bestaat niet alleen uit beëdigde 
personen, die in het algemeen van goede naam, handel en wandel zijn, maar tevens een 
aanmerkelijk aantal gegoede lieden, zoals niet alleen in vele plaatsen in de Meierij, maar 
ook daarbuiten praktijk is. 

Anders is het, zo vervolgt hij, gesteld met de klager Jaspers. Hij is in Aarle-Rixtel 
niet of nauwelijks gegoed en heeft slechts zes maanden het borgemeestersambt vervuld. 
Daarna is hij buiten het gebied van de Staat, naar Gemert vertrokken. Voor zijn rekest, 
dat uitsluitend op “passieuse driften” is gebaseerd, heeft hij alleen steun gekregen van 
enkelen van het “slecht ende gemeene volck”. 

De rentmeester-generaal onderkent wel enkele verbeterbare defecten, maar is al met 
al van oordeel, dat geen reglement nodig is, maar enkele aanvullende maatregelen op de 
bestaande praktijk volstaan. Die betreffen de volgende punten: 
- de rekeningen van alle rendanten dienen binnen een behoorlijke tijd overeenkomstig 

’s Lands plakkaten te worden opgesteld en van jaar tot jaar te worden afgedaan;
- alle genechten en vergaderingen mogen, zoals trouwens nu reeds het geval is, niet in 

herbergen of tavernes worden gehouden;
- alle tot het bestuur van dorpszaken geroepen beëdigde en anderszins gekwalificeerde 

personen hebben zich in hun beraadslagingen en besluitvorming serieus, getrouw en 
oprecht als mannen en regenten van eer te gedragen;

- verder dienen zij zich onverkort aan het bepaalde in het Reglement op de politieke re-
formatie van 1 april 1660 te houden.

Of dit advies daadwerkelijk het kantoor van de rentmeester heeft verlaten is niet dui-
delijk. Een resolutie, waarbij de Raad mede naar aanleiding daarvan een (eind)be-
slissing neemt is niet aangetroffen. Wel is zeker, dat het niet tot een reglement is 
gekomen.

9.3.2 Berlicum, 1689 en 1701      

Korte karakteristiek
Berlicum is een heerlijkheid met hoge, midddelbare en lage justitie. Het ligt in het kwar-
tier van Maas-land. 3443 Berlicum telt vier heerdgangen: de Kerkhoek en Loofaart, Veedijk 

3443  Tegenwoordige Staat 12 (1740), 122; Vriens, ‘Lijst van plaatsen met institutionele gegevens’, 258
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en Braakven, Groenstraat en Laar, alsmede Zandstraat en Middelrode.3444 In 1701 heeft 
dit dorp 1618 inwoners.3445 

Heren en heerlijkheid 
De hier te beschrijven episode is nauw verbonden met de dynastieke geschiedenis van 
de heerlijkheid in die tijd. De beide betrokken heren zijn de broers Godert en Philips, 
zonen van Arent van Thienen.

Arent verkoopt uit financiële nood de heerlijkheid aan Thomas van Beresteijn, die 
vervolgens 12 september 1687 daarmee wordt verheven. Arent’s zoon Godert vernadert 
echter met succes de heerlijkheid. Diens verhef heeft 23 juli 1688 plaats.3446 Het pro-
test hiertegen van Van Beresteijn bij de Raad van Brabant wordt door deze 13 januari 
1689 onder toekenning van een schadeloosstelling verworpen. Godert heeft eerder in 
Berlicum als drossaard gediend. Na zijn ongehuwd overlijden is broer Philips vanaf 17 
november 1689 zijn leenopvolger. Ook hij is daarvoor aldaar drossaard en tevens secre-
taris.3447 

3444  Binnen deze heerdgangen of hoeken bestaat een groot aantal buurtschappen. Van der Heijden, Berli-
cum, zwerftocht, I, 339 (heerdgangen) en 413-414 (buurtschappen. In BHIC, RvBr. 2, resolutienummer 729, 
d.d. 06.10. 1699 worden deze hoeken als volgt benoemd: Kercksenhoek, Broeckhovens, Den Onderstalsen-
hoeck en Middelrode. De Tegenwoordige Staat 12 (1740), 122, spreekt over vijf gehuchten: Kaathoven, de 
Loiffart, Middelrode, ’t Kerkeind, in den Hasselt.
3445  Van Xanten en Van der Woude, ‘Het hoofdgeld en de bevolking van de Meierij van ’s-Hertogen-
bosch omstreeks 1700’, 69.
3446  De verkoop door Arent aan Van Beresteijn, heer van Maurik, schepen te ’s-Hertogenbosch en ont-
vanger van het kwartier van Kempenland, heeft 13 januari 1687 plaats. Voor details van de vernadering door 
Godert en haar gevolgen, onder meer betreffende koopsom, aflossing en schadeloosstelling, wordt onder 
andere verwezen naar BHIC, RvBr 1129/1723, 821/4722 (vonnis d.d. 20 december 1688) en 4726 (vonnis d.d. 
3 januari 1689) en meer specifiek betreffende de kosten van de inhuldiging: BHIC, Notarissen in Berlicum, 
1686-1935, 1, fo. 117r-v; Utrechts Archief, Familie van Rijckevorsel, 1087 (Overeenkomst tussen Philips van 
Thienen en de schepenen van Berlicum inzake kosten inhuldiging Thomas van Beresteijn als heer van Ber-
licum en Middelrode, 1696.
Begrippen in deze paragraaf: leenverheffing: de procedure waarbij iemand formeel de rechten en verplich-
tingen ten aanzien van een heerlijkheid worden toegekend; vernaderen: het overkopen van onroerend goed 
of de rechten daarop door, zoals in dit geval, iemand die aan de verkoper verwant is.
3447  BHIC, RvBr 1129/1723 en 1724’; Sasse van Ysselt, ‘De waarde van de heerlijkheid Berlicum, 81-90; 
Belonje, ‘Jr. Arent van Thienen’, 133-140; Vriens, ‘Lijst van plaatsen met institutionele gegevens’, 258. 
Over de Van Thienens verder: Van der Heijden, Berlicum, zwerftocht I, onder meer 328-329, 364-365, 371-
375, 382-384, 395-399 en 409-410 en Van der Heijden en Pennings, ‘500 Jaar Heerlijkheid Berlicum-Mid-
delrode-Kaathoven’, I, 103-117 en II, 14-19. In deze publicaties wordt een nogal negatief beeld van Godert 
van Thienen geschetst. Dit beeld behoeft bijstelling. Ook wordt te weinig onderkend, dat de schorsing van 
Philips van Thienen slechts een beperkte periode geldt. Zie voor details hierover de hierna volgende be-
schrijving. 
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1689 – een eerste concept-reglement

Godert versus Philips versus inwoners 
Sedert 23 juli 1688 heeft de heerlijkheid in Godert van Thienen een nieuwe eigenaar. 
Hij heeft, zoals gezegd, voor de verwerving van de titel de nodige moeite moeten doen 
en kosten moeten maken. Medio januari 1689 wordt hij ter plaatse formeel ingehul-
digd.3448 Of Godert er veel plezier aan heeft gehad, lijkt door de korte duur die hem als 
heer wordt gegund twijfelachtig. Hij overlijdt tussen begin augustus en medio novem-
ber 1689. Zijn heerschappij wordt gekenmerkt door twist over de aflossing van de koop-
som, onrust in de gemeente, broedertwist en processen. Zijn verdienste lijkt vooral een 
streven naar verzoening. 

In de periode, dat Godert zijn recht op de heerlijkheid probeert te vestigen, is zijn jon-
gere broer Philips, dan schepen te ’s-Hertogenbosch, in Berlicum drossaard en secretaris. 
De onzekerheid over de heerschappij heeft mogelijk een machtsvacuüm gecreëerd, waar-
van Philips, naar zal blijken van nature al een (over)heersend type, gebruik maakt. Hij 
bestuurt met straffe hand en is niet wars van eigen gewin. Tot het de inwoners genoeg 
is, daarbij ongetwijfeld geholpen door de minne verstandhouding tussen beide broers.

22 Februari 1689 gooit Philips zelf de knuppel in het hoenderhok. Hij ontbiedt Theu-
nis Pieterssen, oud-schepen en inwoner van Berlicum, naar ’s-Hertogenbosch, waar een 
groenroede hem arresteert en in een Bossche herberg in gijzeling neemt. In deze arres-
tatie manifesteert zich een escalatie van geschillen over het functioneren en de beloning 
van de drossaard, waarbij het gelijk beslist niet aan Philips’ kant staat.3449 

De directe aanleiding van de arrestatie is een door de drossaard geëiste vergoeding voor 
door hem  bewezen diensten. Schepenen zijn echter van oordeel, dat zijn nota te hoog is 
en bovendien strijdig met oudere afspraken en besluiten. Onderzoek van de nota toont 
ook aan, dat deze uitsluitend diensten voor het dorp betreft en dus geen schuld van Pie-
terssen persoonlijk. Het is, aldus schepenen, daarom ongepast, dat een particulier voor 
zo’n schuld wordt gegijzeld. Ook achten zij het ongehoord, dat een drossaard-secretaris 
buiten de plaats waar hij in functie is en ook behoort te wonen, een ingezetene daarvan 
in gijzeling neemt. Om Philips te dwingen arrest en gijzeling op te heffen wenden zit-
tende schepenen en Pieterssen zich tot de Raad van Brabant. In hun eis benadrukken zij 
het belang van het voorkomen van precedentwerking en herhaling. De Raad besluit 4 
april 1689 niet tot het doorgaans gebruikelijke vragen van een reactie aan de tegenpartij, 

3448  Ontleend aan een rekest van Philips van Thienen aan de Raad van Brabant. BHIC, RvBr, 266 (rekest 
Philips van Thienen met appointement Raad van Brabant d.d. 25 april 1689).
3449  BHIC, Notarissen in Berlicum 1, fo. 144-144v, d.d. 24 februari 1689 (dus al twee dagen na de arres-
tatie van Pieterssen): verklaring van een drietal oud-schepenen, dat eind 1685/begin 1686 met de drossaard 
een contract is gesloten over een vaste en maximale jaarlijkse bezoldiging voor al zijn werkzaamheden als 
officier èn secretaris.  
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maar direct tot een comparitie voor twee commissarissen op 16 april. Opmerkelijk is, dat 
Philips op het moment van arrest en gijzeling al door broer Godert buiten spel is gezet 
(zie hierover hierna). Dit punt blijft echter in het verzoekschrift aan de Raad onbespro-
ken; blijkbaar willen zij hun vingers aan deze broedertwist niet branden.3450

Intussen kampt ook Philips met problemen. Nadat broer Godert medio januari 1689 
de heerlijkheid daadwerkelijk in bezit heeft genomen, is een van diens eerste daden, zo 
klaagt Philips, hem feitelijk uit zijn functie te zetten door een ander tot drossaard aan te 
stellen.3451 Uiteindelijk beëdigt Godert begin maart inderdaad een ander, die ook direct 
als zodanig gaat optreden.3452 Een poging zijn onrecht met de dan zittende drossaard en 
schepenen te schikken mislukt. Hij doet hierover zijn beklag bij de Raad van Brabant 
met het verzoek hem in zijn functie te bevestigen en in het genot van de daarbij beho-
rende emolumenten te laten.3453 Hierop besluit de Raad 25 april 1689 tot een comparitie 
voor commissarissen op 4 mei 1689, waarbij de beide Van Thienens, schepenen en de 
nieuwe drossaard aanwezig moeten zijn.3454 Uiteindelijk leidt de procedure tot rechts-
herstel van Philips: hij wordt als drossaard gehandhaafd, zij het dat een waarnemer zal 
worden benoemd voor de tijd dat hij nog niet in Berlicum zal wonen. De voordracht 
daartoe door Godert wordt 26 mei 1689 door de Raad geratificeerd.3455 Die waarne-
mingsperiode duurt slechts kort, medio augustus treedt Philips (weer) ten volle als dros-
saard op.

3450  BHIC, RvBr 295; DB Berlicum 256: schepenen verstrekken samen met Pieterssen 13 april 1689 twee 
hunner procuratie om namens hen bij de comparitie op te treden. Het verbaal van de comparitie is niet 
aangetroffen; over deze kwestie is geen vonnis gewezen, zodat aannemelijk is, dat deze door ’s Raads com-
missarissen zonder verdere plichtplegingen tot een vergelijk is gebracht.
3451  Daartoe verzamelt Godert ook bewijzen. Bijvoorbeeld een verklaring d.d. 8 februari 1689 van de ad-
junct- vorster en Rut Hermans van Vught over de overbodigheid van de arrestatie van iemand door de dros-
saard in oktober 1688 (BHIC, Notarissen in Berlicum 1, fo. 146-147).
Godert heeft het drosambt eerst aangeboden aan plaatselijk notaris Godert van Eewijck, maar die weigert.  
Tweede kandidaat is Jan Willem Bloeckenbagh (Bleeckenbagh/Blankenbagh), die door Philips begin maart 
in de raadkamer van Berlicum tot drossaard wordt beëdigd. BHIC, DB Berlicum 266. Ter versterking van 
zijn functie stelt Van Eewijck een akte van indemniteit op diens naam op (deze is niet opgenomen in diens 
notariële protocol dat ook 1689 beslaat; BHIC, Notarissen in Berlicum 1); aannemelijk is, dat hij dit als 
schrijver van Godert van Thienen (hij verricht voor hem meer schrijfwerk) heeft gedaan. Deze akte is niet 
aangetroffen, waardoor niet bekend is wie (Godert zelf?) zich voor hem garant stelt.
3452  De nieuwe drossaard vestigt direct zijn gezag: hij eist van alle personeel een eed van gehoorzaamheid 
en tevens verloochening van zijn voorganger en gebiedt hen op straffe van ontslag alle boeten en breuken 
enkel aan hem aan te brengen, vervolgens neemt hij “informatien” over wanordelijkheden in de heerlijkheid 
op en int iura en emolumenten. Allemaal zaken die alleen hem, vindt Philips, toekomen. Ook verwijt hij 
Godert met de nog door hem aangestelde beëdigde klerken  “soodanich huijs (te hebben) gehouden” dat zij 
het in Berlicum “niet hebben kunnen harden”. 
3453  Ook verzoekt hij de klerken ter secretarie van hun recente eed te ontslaan.
3454  BHIC, DB Berlicum 266

3455  BHIC, RvBr 295; kopie in: DB Berlicum 265. Als waarnemer wordt genoemd Arent van Tongeren 
uit Berlicum.
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Ordre op het beleijt
De nieuwe heer zit al met al dus definitief op zijn zetel, de drossaard weer op zijn stoel 
en Pieterssen weer thuis. Godert van Thienen acht het kennelijk tijd voor het stellen van 
een algemene en finale “ordre op het beleijt” en, meer specifiek, op de financiële aange-
legenheden in de heerlijkheid. Hij laat er geen twijfel over bestaan: hij wenst zijn gezag 
ten voordele van heerlijkheid en dorp te laten gelden.

Voor die “ordre” laat hij een concept opstellen; het telt 28 artikelen, alsmede een aan-
hangsel van 11 bepalingen uitsluitend over verschillende aspecten van de dorpsrekenin-
gen.3456 Het overleg over dit concept moet onder strakke tijdsregie zijn gevoerd, al 3 
augustus 1689 ondertekenen heer Godert van Thienen, drossaard Philips van Thienen, 
schepenen, borgemeesters en een aantal gecommitteerden van de in ’s-Hertogenbosch 
dan wel in Berlicum wonende geërfden voor akkoord. 3457  Hoewel daarbij nadrukkelijk 
wordt afgesproken, dat alle betrokkenen het reglement in al zijn onderdelen zullen res-
pecteren en nakomen, wordt in de inleiding ervan nog voorzien in goedkeuring door de 
Staten Generaal. 

Daar is het echter niet (meer) van gekomen.3458 Meest voor de hand liggende oorzaak 
hiervan is het overlijden van Godert vóór medio november 1689. Hij wordt opgevolgd 
door broer Philips. Deze wordt 17 november 1689 met de heerlijkheid verheven.3459 Ver-
dere lotgevallen rond het reglement zijn niet bekend, mogelijk heeft Philips er weinig 
boodschap aan gehad. Het is waarschijnlijk leeggebloed.3460 In de genese rond het tweede 
concept-reglement (1701) wordt er in ieder geval niet meer aan gerefereerd.

1701 – een tweede concept-reglement

Philips andermaal versus inwoners
Het is hier niet de plaats om gedetailleerd de complexe relatie van Philips van Thienen 
met zijn heerlijkheid en vooral haar inwoners te beschrijven. Daartoe volstaat een grove 
contourschets. 

3456  In extenso opgenomen in 10.3.2; voor analyse en samenhang met andere reglementen: 8.7.4.
3457  Oorspronkelijke tekst van het aldus vastgestelde reglement in SAdB, 5526, fo. 87r-96v.
3458  NA, SG 3320 (juli-december 1689) en 3321 (januari-juni 1690) vermelden geen dergelijk verzoek. 
3459  BHIC, RvBr 1129, nr. 1723; kopie van het verhef in SAdB, OSA 9190.
3460  24 Februari 1695 treffen drossaard en schepenen in overleg met enkele naburen en geërfden die als 
gebruikelijk bij het afhoren van de dorpsrekening aanwezig zijn enkele (aanvullende) maatregelen voor door 
borgemeesters te verrichten betalingen en de inrichting van hun administratie. Reden ervan zijn bij het af-
horen van de rekening gebleken problemen en onregelmatigheden. Deze bepalingen betreffen  punten die 
op zich als nadere aanvulling op dan wel uitwerking van het reglement 1689 zouden kunnen worden be-
schouwd. Het feit, dat hierbij niet (nadrukkelijk) aan dat reglement wordt gerefereerd laat echter twijfel of 
die relatie ook daadwerkelijk heeft bestaan. De tekst van het desbetreffende besluit is, in aansluiting op de 
tekst van het reglement zelf, in extenso opgenomen in 10.3.2. BHIC, DB Berlicum 19, fo. 11r-12r.    
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Vrijwel van meet af aan hanteert Philips ook nu weer een straffe greep op allen en alles. 
Heerlijkheid en inwoners zijn er voor hem, niet omgekeerd. Een voorbeeld uit zijn be-
gintijd: mei 1691 klagen enkele der meest vermogende ingezetenen bij de Raad van State 
over de drossaard, schepenen en secretaris, dat deze buiten hun medeweten de financiën 
van het dorp regelen en beheren. Als de Raad van State dit corrigeert, springt Philips 
voor hen in de bres, klachten jegens regeerders zijn klachten jegens hem.3461 Als dit niet 
tot het door hem beoogde resultaat leidt, begint hij via plaatselijke handlangers repressie 
uit te oefenen, waarbij gewelddadigheden niet worden geschuwd. Zodra de Raad door 
inwoners hiervan op de hoogte wordt gesteld, gelast deze de hoogschout van 

’s-Hertogenbosch tot een onderzoek en in het bijzonder te bezien of er aanleiding voor 
een proces is.3462 Het beeld dat dit alles oproept is, dat Philips van plaatselijk verzet niet 
gecharmeerd is. 

Het wordt langzamerhand zelfs van kwaad tot erger. Er worden vanuit de gemeente 
verschillende procedures tegen van Thienen gevoerd, voor de Raad van State, de Raad 
van Brabant en de Leen- en Tolkamer.3463 

3461  De kwestie draait onder meer om inzicht in de dorpsrekeningen vanaf 1686. De ingezetenen verzoe-
ken de Raad hen daartoe toegang te vergunnen, hetgeen deze 19 mei 1691 toestaat. Voorts beveelt de Raad 
de inlevering van de betrokken rekeningen op zijn griffie. Verder verbiedt hij de regering om zonder zijn 
toestemming omslagen te doen en geldleningen aan te gaan. Leningen, vereringen en andere buitengewone 
uitgaven mogen voortaan ook niet meer zonder instemming van de ingelanden worden gedaan, terwijl reeds 
zonder die instemming gedane uitgaven als niet gedaan worden beschouwd en dus niet ten laste van het 
dorp kunnen worden gebracht. Voorts ordonneert de Raad dat de rekeningen jaarlijks op het raadhuis of ter 
secretarie van Berlicum voor 14 dagen ter inzage van de ingelanden of hun gecommitteerden worden gelegd. 
Philips van Thienen probeert dit tij te keren, maar op zijn verzoek dit besluit in te trekken bevestigt de Raad 
13 juli het alleen maar. NA, RvSt. 114, ongef., resoluties van 19 mei en 13 juli 1691. 30 Juli zijn de rekeningen 
ter raadsgriffie overgebracht, waarna de Raad zijn thesaurier-generaal gelast deze te onderzoeken. NA, RvSt. 
115, ongef., resolutie van 30 juli 1691. Het vervolg van deze procedure wordt hier niet verder gevolgd. Op-
merkelijk is trouwens, dat in de klachten door de inwoners in het geheel geen beroep op het reglement van 
1689 wordt gedaan, Een blijk temeer, dat dit reglement geen doorwerking heeft gehad.
3462  NA, RvSt 115, ongef., resolutie van 23 juli 1691. Inwoners klagen in het bijzonder over „seer enorme 
violentien“ van  Philips en zijn handlangers (onder wie de hiervoor reeds vermelde en hierna meer te noe-
men Rut Hermans van Vught) naar aanleiding van het besluit van de Raad van State van 19 mei. Vier da-
gen later meldt ook borgemeester Theunis Philipsen van Uden zich bij de Raad met gelijksoortige klachten 
over Philips, schepenen en anderen. Ook deze klacht wordt toegevoegd aan het dossier van de hoogschout. 
Voorts beveelt de Raad de schepenen op de klachten te reageren. Binnen één maand meldt Van Uden nieu-
we klachten; de Raad van State herhaalt daarop jegens schepenen nog dwingender zijn besluit van de 27e en 
vraagt de hoogschout om snelle rapportage. NA, RvSt. 115, ongef., resoluties van 27 juli en 20 augustus 1691.
3463  Aan deze procedures wordt gerefereerd in een procuratie van 10 juli 1698, BHIC, DB Berlicum, 257 
en in een rekest aan de Staten Generaal van (behandeldatum) 25 februari 1701, NA, SG 7599. Naast deze 
procedures laten ook de Staten Generaal zich niet onbetuigd. Naar aanleiding van een verzoek van de re-
geerders van Berlicum over hoe de personele en reële lasten onder de inwoners om te slaan geven zij daartoe 
op advies van de Raad van State een algemene instructie. In het verlengde daarvan verbieden zij de regeer-
ders nog langer de door de heer jaarlijks genoten recognities (één ad f 260 voor algemene verrichtigen voor 
de gemeente) en één ad f 60 ten behoeve van de schouw) uit te betalen, omdat - zo blijkt uit een onderzoek 
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Voorjaar 1698 ontploft de bom. Geërfden en andere inwoners zijn het beu, dat Phi-
lips niet alleen meer en meer het bestuur van de gemeente tot zich trekt, maar zich ook 
goederen van particulieren tracht toe te eigenen. 10 Juli 1698 geven zij opdracht aan 
vier hunner om bij een daartoe geëigend forum, met name wordt genoemd de Raad 
van Brabant, dit ‘heerlijke’ gedrag van Van Thienen aan de kaak te stellen.3464 De pro-
curatie is, met inbegrip van de vier gemachtigden, door 161 personen ondertekend.3465 
Men vindt gehoor. Het Officie fiscaal opent een onderzoek, hoort Van Thienen en een 
reeks getuigen, waarna de procureur-generaal de Raad het complete dossier voorlegt 
met advies tot provisionele schorsing van Van Thienen. Die stelt daarop vast, dat Van 
Thienen zich inderdaad ernstig heeft vergaloppeerd door als ‘vazal van de hertog’ niet 
het welzijn van de ingezetenen te behartigen.3466 De Raad schorst hem 1 juni 1699 voor 
de duur van de verdere procedure in de uitoefening van al zijn publieke rechten op de 
plaatselijke regering, verbiedt regenten hem in dat opzicht te erkennen en draagt het 

van de dorpsrekeningen - hij daarnaast ook bewezen diensten afzonderlijk declareert. Voor de drossaard 
geldt een gelijksoortig verbod. Eerst dienen de heer en drosaard ten genoegen van de Staten te bewijzen, 
dat die recognities een “wettigen titel” hebben.  BHIC, LTK 46 (resolutie van de Staten Generaal van 16 
augustus 1698).
3464  BHIC, DB Berlicum 257. In latere rekesten wordt gesteld, dat aldus, met uitzondering van slechts 
enkelen, alle geërfden en inwoners, het hele dorp dus, daarbij betrokken zijn. 
3465  20 Oktober 1698 wordt eerst tegen Ruth Hermans van Vught, knecht en koetsier van Van Thienen, 
bij de Raad van Brabant aangifte gedaan (knecht wordt hij genoemd in: NA, SG 7599, rekest op datum 
van behandeling 25 februari 1701; koetsier in: BHIC, RRGD, inv.nr. 25, nr. 26 (29 maart 1711). Die gelast 
daarop het Officie fiscaal tot onderzoek, hetgeen resulteert in de snelle conclusie van al twee dagen later, dat 
de zaak ernstig genoeg is voor comparitie en verdere vervolging. Twee raadsheren horen daarop Van Vught, 
waarna de Raad op hun rapport besluit hem voorlopig op te sluiten in de Gevangenpoort. Na verkregen 
toestemming van het Hof van Holland wordt Van Vught 6 november door twee kamerbewaarders “in der 
stilte” daar naar toe gebracht. De Berlicumse regering en ingezetenen stellen zich garant voor de kosten. De 
procedure wordt hier verder niet in detail gevolgd. Wel is opmerkelijk, dat van Thienen, opgeroepen om 
te getuigen, aanvankelijk weigert te komen en dat hij andermaal moet worden gedagvaard. Onderdeel van 
diens verhoor is een confrontatie met Van Vught. De procureur-generaal stelt 23 december zijn strafeis. Een 
dag later wordt van Vught opgehaald uit de Gevangenpoort om “ter rolle” het vonnis te aanhoren. Daarin 
wordt hem een achttal feiten verweten, die “in een lant van justitie” niet thuishoren. Van Vught wordt voor 
een periode van drie jaar verbannen uit het kwartier van Maasland en verder veroordeeld tot betaling van 
de procedurekosten. BHIC, RvBr 821/5158. Als overigens nadien blijkt, dat hij onvermogend is, komen deze 
kosten alsnog ten laste van regeerders en ingezetenen van Berlicum. Kopie van het vonnis wordt naar Berli-
cum gezonden om aldaar te worden gepubliceerd. Ten slotte wordt van Thienen vergund naar huis terug te 
keren, maar ook aangezegd zich voor nader onderzoek altijd en onverwijld beschikbaar te houden. BHIC, 
19.RvBr 2, resolutienummers 664 (6 november 1698), 66 (idem), 680 (11 december), 683 (18 december), 685 
(22 december), 686 (idem), ongenummerd na 686 (23 december), 687 (idem), 688 en 688A (24 december), 
NA, SG 7599, rekest regeerders en ingezetenen van Berlicum op datum van behandeling 25 februari 1701. 
3466  Als voorbeelden van zijn wangedrag noemt de Raad in zijn voorlopige vonnis onder andere: hij heeft 
ingezetenen het borgemeestersambt laten afkopen, geld genomen uit het beheer van weesgoederen, zetters 
ten onrechte aangegeven en van hun afkoopsom geprofiteerd, privérekeningen en de verponding op zijn 
huis ten laste van de gemeente gebracht (de Raad zelf noemt deze opsomming slechts een selectie uit veel 
meer); daarnaast heeft hij verschillende gewelddadigheden gepleegd. 
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Officie fiscaal op de procedure voort te zetten.3467 Daags erna leest de Raad hem het 
vonnis voor. De Berlicumse regering wordt hiervan per besloten missive op de hoog-
te gesteld. Ook trekt de Raad de uitoefening van Van Thienens geschorste rechten en 
bevoegdheden aan zich; regeerders wordt gelast hem alles wat dienaangaande voorvalt 
te melden.3468 

Van Thienen voelt de bui hangen, een verdere strafzaak kan alleen maar nog meer zijn 
positie schaden en verzoekt daarom in submissie te mogen worden ontvangen.3469 15 Juli 
1699  wordt zijn verzoek daartoe afgewezen, omdat het in te onheuse en impertinente 
bewoordingen is gesteld. Zijn rekest wordt hem met toelichting door ’s Raads commis-
sarissen teruggeven, ook met de boodschap, dat een nieuw verzoek per kerende post zal 
moeten worden gedaan, anders gaat de procedure gewoon verder. Van Thienen buigt 
voor deze waarschuwing. Zijn tweede verzoek wordt, dan ook met goedvinden van het 
Officie fiscaal, ingewilligd.3470 23 Juli 1699 stelt de fiscaal zijn strafeis.3471 Hierop velt de 
Raad 28 juli eindvonnis, waarvan een schorsing uit zijn heerlijke publieke rechten voor 
twee jaar het belangrijkste onderdeel is. Ander strafelementen zijn - ter restitutie van wat 
hij anderen wederrechterlijk heeft ontnomen - f 500 voor de armen, een hoge boete aan 
de overheid en de betaling van alle proceskosten. 

3467  BHIC, RvBr 830/9045. Een gedeeltelijke kopie van dit vonnis in BHIC, Charters Provinciaal Ge-
nootschap voor Kunsten en Wetenschappen 164 (slot van het vonnis ontbreekt). Dit vonnis is voor een 
groot deel in extenso gepubliceerd door Van Sasse van Ysselt, ‘Knevelarijen van een heer van Berlicum en 
Middelrode’, 236-243. Zijn constatering over een vermoedelijk ontbrekende eindbeslissing in deze zaak is 
niet juist. Ook interpreteert hij zowel de strekking als de duur van deze schorsing van Philips van Thienen 
te ruim. De schorsing voor twee jaar behelst alleen de uitoefening van de aan zijn heerlijkheidgezag kle-
vende publieke aangelegenheden; hij blijft heer van de heerlijkheid met alle daaraan verbonden particuliere 
(voor)rechten, Sasse van Ysselt trekt in zijn artikel ‘Philips van Thienen, Heer van Berlicum’,  291-296, zijn 
eerdere interpretatie ten onrechte door naar de daarin gepubliceerde akten uit 1713 en 1714, die echter latere 
onregelmatigheden uit de koker van Philips betreffen. Hetzelfde misverstand over de duur van de schorsing 
in Van der Heijden, Berlicum, zwerftocht II, 12 en 28.
3468  BHIC, RvBr, 2, resolutienummer 705; zie voor de feitelijke uitoefening van deze rechten en bevoegd-
heden (deze hebben vooral betrekking op de aanstelling van nieuwe schepenen en borgemeesters) hierna. 
3469  Van ‘in submissie ontvangen worden’ is sprake, indien in een strafzaak een verzoek van een verdachte 
aan de rechter om zonder nader onderzoek vonnis te wijzen wordt toegestaan. Vergelijk de toelichting bij 
inventarisnummer 1045 van het archief van de Raad van Brabant (digitale versie; website BHIC). In dit deel 
zijn de verzoeken van Van Thienen overigens niet aangetroffen.
3470  BHIC, RvBr 2, resolutienummer 720.
3471  Deze procedure wordt hier inhoudelijk niet verder gevolgd, omdat voor deze studie alleen het vonnis 
relevant is. Een uitvoerig dossier (met onder meer getuigenverklaringen) in: NA, Familie Van Slingelandt 
- De Vrij Temminck, 266 (Stukken betreffende processen, voor de Raad van Brabant gevoerd), b. Philips 
van Thienen, 1699.  
Een bijzonder, want in zijn soort weinig in het archief van de Raad van Brabant voorkomend, document be-
treft in dit dossier de interne meningsvorming in de Raad ter formulering van diens eindvonnis (een weerga-
ve van de strafeis van de fiscaal en de voorstellen  dienaangaande  van de afzonderlijke raadsleden); kortom, 
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De sententie wordt Van Thienen nog dezelfde dag in de raadkamer van de Raad voor-
gelezen; een besloten kopie ervan wordt aan de Berlicumse magistraat gezonden.3472

Tijdelijk op eigen benen
Het vonnis moet in Berlicum voldoening, maar ook nieuwe zorgen hebben gegeven: 
vooralsnog staat het bestuur als het ware onder de bescherming van de Raad van Bra-
bant, de schaduw van de heer is niettemin nog altijd aanwezig.3473 Al binnen het jaar 

een notitie over het raadkamergeheim van de Raad:

  1. duur schorsing  2. restitutie  3. boete 4. proceskosten
Fiscaal 6 jaar al wat “injuria et violen-  500 gl. alle kosten
  ter” is ontnemen
Le Leu de Wilhem 2 jaar 500 gl. voor de armen  500 gl. alle kosten
Van Kinschot 2 jaar 500 gl. voor de armen  100 ducatons alle kosten
Van Slingelandt  “ego in toto cum domino Kinschot”
Van Strijen 2 jaar 4 à 500 gl. voor de armen 100 ducatons alle kosten
Fagel 1 jaar 6 weken 100 ducatons voor de armen 100 rijksdaalder alle kosten
Van Persijn “ter teijnd en wijlen 250 gl. voor de armen  200 gl. alle kosten
  de voldoeningh, etc” 
Van der Meulen 2 jaar 500 gl.  500 gl. alle kosten
Troijen “tot teijd en wijlen” 250 gl.  200 gl. 2/3 van de kosten
Dierquens 1 maand          “2, 3 & 4 als de commissarissen”  [dit zijn: Van Kinschot en Van Slingelandt]

De boetes moeten voor Van Thienen een behoorlijke belasting zijn geweest. Hij verzoekt schepenen de 
boete ten behoeve van de armen ad f 500 tegen interest te mogen lenen. Of schepenen compassie met hem 
hebben dan wel in medewerking een poging tot verzoening zien, is onduidelijk. In ieder geval leggen zij 
dit verzoek voor aan de Raad, die 12 januari 1700 hiermee instemt onder voorwaarde van voldoende onbe-
last onderpand. In deze studie is niet nagegaan of Van Thienen daarover nog beschikt en diens verzoek ter 
plaatse is ingewilligd. BHIC, RvBr 2, resolutienummer 745; 42, januari-februari, fo. 2.
3472  BHIC, RvBr. 2, resolutienummer 722.
3473  De Raad bemoeit zich vooral met de jaarlijkse benoeming van plaatselijke functionarissen. BHIC, 
RvBr 2, resolutienummers 729 (6 oktober 1699) en 735 (16 november 1699): vier borgemeesters voor het 
dienstjaar vanaf 1 oktober 1699; idem resolutienummer 801 (18 oktober 1700): vier borgemeesters en twee 
armmeesters vanaf 1 oktober 1700. Voor wat betreft de schepenen voor 1700 vormt vooral een onderzoek 
naar de vraag of er daartoe in loco voldoende gereformeerde personen zijn de hoofdmoot. Daartoe wordt 
ook de predikant ingeschakeld. 22 Januari 1700 wijst de Raad een zevental personen ter beëdiging door de 
drossaard aan. Idem, resolutienummers 744 (4 januari 1700), 747 (14 januari 1700) en 752 (22 januari 1700). 
Voor de aanstelling van schepenen zie ook BHIC, RvBr 42 (notulen 1700), januari-februari, fo. 1 (4 januari), 
6 (14 januari), 13 (19 januari), 19 (22 januari) en voor die van borgemeesters c.s. idem, september-oktober, fo. 
57 (18 oktober). Voor de aanstelling van schepenen voor 1701: idem, resolutienummer 833 (7 februari 1702). 
De Raad mengt zich in beginsel niet in het inwendige bestuur van de heerlijkheid, maar laat dat over aan 
de regeerders zelf. Slechts een enkele keer wordt op verzoek een advies of aanwijzing gegeven. Als de hoog-
schout van ’s-Hertogenbosch de drossaard aanschrijft om hem overeenkomstig een resolutie van de Staten 
Generaal van 3 november 1699 te informeren over wat hij als drossaard naar aanleiding van klachten van de 
classis van Peel- en Kempenland over velerlei “dagelijcxe stoutigheden der papisten in de Meierij” en vooral 
van rondreizende monniken en priesters heeft gedaan, vraagt de drossaard de Raad tot wie hij zijn antwoord 
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probeert Van Thienen de veren van het vonnis af te schudden. De meest waarschijnlijke 
aanleiding voor deze poging is de benoeming van een nieuwe drossaard, een benoeming 
die hem als heer juridisch en feitelijk erg na ligt.3474 Medio februari 1700 vraagt hij ophef-
fing van de schorsing, het Officie fiscaal adviseert hierover, plaatselijke regeerders zen-
den een afwijzende reactie. Ook wint de Raad nog andere informaties in, waarna deze 1 
maart besluit dit verzoek af te wijzen. Cruciaal daarvoor is, dat in het verzoek geen en-
kele reden voor gratie wordt aangegeven, daaruit ook geen enkele verzoening spreekt en 
elke belofte ontbreekt om zich in de toekomst anders tegen de eigen ingezetenen te ge-
dragen. Niettemin staat de Raad op uitdrukkelijke voorspraak van Van Thienens zwa-
ger3475 een laatste poging toe, een verzoeningsgesprek voor commissarissen. Dat heeft 
nog diezelfde dag ’s middags plaats, maar wordt een debacle, zelfs zo, dat de commissa-
rissen het gesprek voortijdig afbreken om verdere toename van verwijdering en verbit-
tering tussen partijen te verhinderen. Van de kant van Van Thienen wordt volgens hen 
geen enkele “pas d’avance” bemerkt.3476 De schorsing blijft gehandhaafd. Van Thienen 
laat zich daardoor echter niet afschrikken en blijft om opheffing vragen.3477 De Raad 
kent het dossier en besluit 17 november 1700 het verzoek af te wijzen tot hem in ieder 
geval schriftelijk zal zijn aangetoond dat Van Thienen zich met regeerders en inwoners 

moet richten: aan de Staten of aan de Raad. De drossaard wordt aangezegd dit rechtstreeks aan de Staten 
te doen. Idem, resolutienummer 737 (7 december 1699). De aanschrijving van de Staten om te informeren 
geldt overigens de hoogschout, de kwartierschouten, alsmede alle andere officieren in de Meierij. NA, SG 
3340, fo. 427v-428v en 7593, rekest classis Peel- en Kempenland (op datum van behandeling).
3474  Van Thienen probeert - zijn drijfveren worden hier onbesproken gelaten - de benoeming van mr. 
Mattheus de Vlamingh te forceren. Regeerders vragen de Raad van Brabant hoe hierop te reageren. Op ad-
vies van het Officie fiscaal stelt de Raad, dat zij hem niet hoeven te erkennen voordat de kandidaat behoor-
lijk zal zijn voorgedragen. Hierop verzoekt Van Thienen opheffing van zijn schorsing, zoals hierboven is 
beschreven. Als dit mislukt, draagt hij De Vlamingh voor op een wijze, die door de Raad als ondeugdelijk 
wordt beoordeeld en dus niet wordt geaccepteerd. In het kielzog van deze voordracht vraagt Van Thienen 
trouwens voor een tweede maal om opheffing van zijn schorsing. Ook dit wijst de Raad onder verwijzing 
naar zijn besluit van 1 maart 1700 af. Een tweede voordracht van De Vlamingh is de Raad welgevallig. 16 
Maart verleent hij goedkeuring aan zijn benoeming. BHIC, RvBr. 2, resolutienummers 756 (1 maart 1700), 
758 (9 maart 1700) en 760 (16 maart 1700). Zie ook BHIC, RvBr 42 (notulen 1700), januari-februari, fo. 60 
(25 februari); maart-april, fo. 14 (9 maart), 21 (11 maart), 24 (15 maart) en 26 en 27 (16 maart). De Vlamingh 
zal nadien de Staten Generaal nog om bevestiging van zijn benoeming  tot drossaard door Van Thienen vra-
gen. NA, SG 7594 (diens rekest op datum van behandeling van 19 februari 1700).
3475  Diens naam wordt niet genoemd, maar moet Johan Ludwig van Hammerstein, heer van Oege, Hon-
rath en Leusch, majoor der cavallerie in dienst van de Staten, zijn geweest, Belonje, ‘Arent vn Thienen van 
Berlicum’, 136.
3476  BHIC, RvBr 2, resolutienummers 757 en 757A. In eerste reactie op dit verzoek besluit de Raad 19 
februari 1700 overigens het niet in behandeling te nemen totdat Van Thienen zal hebben aangetoond dat 
door hem alle boetes zijn betaald. BHIC, RvBr 42 (notulen), januari-februari, fo. 57. Zie voor de verdere 
behandeling van dit verzoek BHIC, RvBr 42 (notulen), januari-februari, fo. 60 (25 februari), maart-april, 
fo. 1-3 (1 maart 1700).
3477  BHIC, RvBr 42 (notulen), juli 1700, fo. 39 (27 juli), september-oktober, fo. 8 (10 september 1700).
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heeft verzoend. Verder besteedt de Raad er weinig woorden aan: dit besluit wordt Van 
Thienen mondeling door de griffier meegedeeld, terwijl zijn rekest wordt teruggeven.3478

Bestuurders en ingezetenen krijgen in ieder geval hierdoor de tijd om zich op zijn terug-
komst voor te bereiden. Uit een door de Berlicumse drossaard ingezonden voordracht 
wijst de Raad 7 februari 1701 een zevental personen aan om tot schepen te worden be-
edigd.3479 Het zijn deze schepenen, die in samenwerking met de overige regenten en veel 
ingezetenen3480 bij de Staten Generaal eerst in eigen zaak schoon schip trachten te ma-
ken en vervolgens  een nieuw van hogerhand goedgekeurd kader proberen te creëren om 
nieuwe pretenties van Van Thienen zo veel mogelijk bij voorbaat in de kiem te smoren. 

De eerste kwestie betreft de nog openstaande kosten voor alle procedures tegen Van 
Thienen. Er rest nog meer dan f 2000 aan onbetaalde nota’s. Schepenen menen dat deze 
kosten ten laste van de gemeente zouden moeten komen en pleiten hiervoor bij de Sta-
ten Generaal. 3481

Weeringe van alle confusien en wanordres
Voedingsbodem voor het andere punt dat schepenen bezighoudt is het wantrouwen in 
een toekomst met van Thienen. Echter, pas kort voor diens rentree komen schepenen 
tot een voorstel om hem bij voorbaat in nieuwe pretentieuze dadendrang te beteugelen. 
In een “generael reglement int regarde van de regeringe en politie” zien zij, zo houden 
zij de Staten Generaal voor, de panacee. In de inleiding op het concept zelf leggen zij 
overigens het accent meer specifiek op “het belijdt der finantie in de gemeentens saken”. 

Bij dit voorstel lijkt hen trouwens het toeval te hebben geholpen: de inspiratiebron 
is het kort daarvoor (1700) vastgestelde reglement voor Oss. In zijn reactie hekelt Van 

3478  BHIC, RvBr 2, resolutienummer 813. 
3479  BHIC, RvBr 2, resolutienummer 833; 43, februari, fo. 40.
3480  Ook in deze context wordt weer een getal van 160 ingezetenen genoemd, hetgeen teruggaat op het 
feit, dat nog steeds de  procuratie uit 1698 wordt gebruikt.. 
3481  Omdat, zo menen schepenen, de processen de gehele gemeente ten goede zijn gekomen behoren de 
kosten ervan ook door de gehele gemeente te worden gedragen en niet alleen door degenen, die direct daar-
bij zijn betrokken. Hun verzoek aan de Staten Generaal is dan ook het nog verschuldigde bedrag ten laste 
van de gemeente te mogen lenen dan wel gedurende vier jaar, per jaar reël over de erven  f 500 gulden te 
mogen omslaan. Men verwijst in dit verband naar een gelijksoortig fiat van de Staten van 16 augustus en 25 
oktober 1698. De Staten zenden het verzoek 25 februari 1701 naar de Raad van State, die op zijn beurt zijn 
thesaurier generaal en secretaris met bericht en advies belast. Inmiddels is ter plaatse weerstand tegen het 
voorstel gerezen. In de woorden van schepenen: er zijn enkele ingezetenen, die wel “de soetigheden en het 
effect van de meergenoemde processen”, maar niet in de kosten ervan willen delen. Omdat zij vernomen 
hebben, dat deze daarover bij de Staten Generaal zouden gaan klagen, verzoeken zij deze zixh bij voorbaat 
daardoor niet te laten beïnvloeden. De Staten nemen vooralsnog slechts kennis van dit verzoek. NA, SG 
3344, fo. 206 en 297; 7599, rekesten op datum van behandeling (25 februari resp. 22 maart 1701); RvSt. 136, 
fo. 319v-320r. Zie voor de resoluties van de Staten van 16 augustus en 25 oktober onder meer NA, SG 3338, 
fo. 158r-v (13 augustus), 170r-172v (16 augustus), 320r-v (6 oktober) en 387v (25 oktober 1698). 
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Thienen dit leentjebuur en laat hij zich daarover ook verder nogal laatdunkend uit.
Het concept wordt onderschreven door officier, schepenen, borgemeesters, arm- en 

kerkmeesters, alsmede de meeste inwoners en geërfden. Als zij de Staten Generaal hier-
op goedkeuring vragen houden zij het het plegen van leentjebuur buiten het voetlicht: 
het wordt uitsluitend als naar “constitutie ende gelegentheijdt” van dorp en regering 
opgesteld gepresenteerd; daarentegen zijn zij zeer duidelijk over hun bedoelingen: vrees 
dat na Van Thienens terugkeer opnieuw wanbeleid zal regeren. Het concept telt 30 ar-
tikelen. De Staten zenden 17 juni 1701 het verzoek met concept om advies naar de Raad 
van Brabant, alwaar de ontvangst nog dezelfde dag ter vergadering wordt bevestigd.3482 
21 Juni besluit de Raad tot het onvermijdelijke: een deugdelijk advies moet rusten op 
woord en wederwoord; Van Thienen heeft dus als formele heer van Berlicum recht op 
dat weerwoord. 24 Juni wordt hij door tussenkomst van zijn advocaat Pitthenius ge-
maand binnen veertien dagen dit kenbaar te maken.3483 De Raad zit op het vinkentouw: 
12 juli wordt Pitthenius aangezegd, Van Thienen te waarschuwen binnen acht dagen te 
reageren anders zal zonder verder uitstel aan de Staten Generaal worden geadviseerd.3484 
Dat helpt, zodat kort daarna het weerwoord van Van Thienen wordt ontvangen. 25 juli 
stemt de Raad in met het verzoek van drossaard en verdere regeerders om daarvan een 
kopie te mogen krijgen.3485

Van Thienen gaat niet in op details, maar uitsluitend op zaken van meer algemene 
strekking. In de eerste plaats wijst hij er op, dat het reglement in alle onderdelen is ont-
leend aan het recent voor de vrijheid Oss op verzoek van de Raad van State door de raad 
en rentmeester-generaal der Domeinen geconcipieerde reglement. Hij verbindt daaraan 
geen consequenties, maar de verwijzing naar een andere bestuurlijke context zal voor 
de eigentijdse lezer zonder meer duidelijk zijn geweest.3486 Een tweede klimhaak betreft 
de bevoegdheden van de heer van Berlicum. Deze bezit door koop eeuwig, erfelijk en 
onvervreemdbaar de hoge, middelbare en lage jurisdictie met de bevoegdheid om dros-
saard, schepenen en anderen tot dienst van de gemeente te mogen aanstellen. Ook het 
prerogatief van het vaststellen van reglementen behoort daartoe. Regenten dienen zich 
daarom eerst tot de heer te richten om hem over ingeslopen onregelmatigheden te in-
formeren en te verzoeken daarin met een reglement te voorzien. Zo is het ook gegaan in 
1663 in St. Michielsgestel. Verder ook in Oirschot, sterker nog, toen de Staten voor deze 
heerlijkheid eerst zonder de heer in 1662 een reglement hadden vastgesteld, is dat nadien 

3482  NA SG 3344, fo. 647v; 7600, rekest op datum behandeling. Kopie in SAdB (met concept reglement), 
OSA, 9190; BHIC, RvBr 43, juni, fo.45.
3483  BHIC, RvBr, 43, juni, fo.46.
3484  BHIC, RvBr., 43, juli, fo. 15.
3485  BHIC, RvBr, 43, juli fo. 34.
3486  Vooral het verschil tussen vrijheid (Oss) en heerlijkheid (Berlicum) springt hierbij naar voren, zeker 
in verband met wat verder in het betoog aan vergelijking met andere heerlijkheden volgt. 
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gecorrigeerd in een gemeenschappelijk reglement van Staten en heer tezamen.3487 Als, zo 
vervolgt het betoog, “die van Berlicum” de lijn van St. Michielsgestel zouden hebben ge-
volgd, dan zou de heer Van Berlicum - Pitthenius die dit betoog schrijft toont zich een 
meester in het draaien van de recente dynastieke voorgeschiedenis van zijn cliënt; het re-
glement is immers vooral tegen hem gericht  - geen enkel bezwaar hebben gemaakt om 
het verzoek van regenten in te willigen. De verdraaiing van feiten kan nog erger: Van 
Thienen is nog steeds bereid om tegen onregelmatigheden direct de nodige maatrege-
len te nemen als de regenten hem deze tot nut en profijt van de gemeente zouden wil-
len voordragen.

Na zich aldus als heer met de meest onbaatzuchtige bedoelingen te hebben gemani-
festeerd, begint Van Thienen uit een ander vat te tappen. Het is helemaal niet de opzet 
van regenten om excessen in de gemeente terug te dringen (hoewel er zeker zaken zijn, 
waarin broodnodig behoort te worden voorzien). Het reglement is vooral bedoeld om, 
in strijd met de vele plakkaten en resoluties van de Staten, in en buiten Berlicum wo-
nende gereformeerden uit de regering te weren. Deze hebben immers, ook al zijn zij ter 
plaatse niet geërfd, voor de samenstelling van die regering steeds de voorkeur, terwijl bij 
ontstentenis ook gereformeerden uit naburige plaatsen mogen worden aangesteld. De 
voorstellers van het concept, naar Van Thienen beweert allen katholiek, proberen dit nu 
te voorkomen door te stellen dat alleen de principaalste ter plaatse wonende geërfden tot 
regent zouden kunnen worden benoemd. Die geërfden zijn echter allen katholiek. De 
enkele gereformeerden in Berlicum zijn daarentegen niet of nauwelijks geërfd. De wel 
aldaar geërfde gereformeerden wonen allen in ’s-Hertogenbosch. 

Voorts meent hij, dat het voorstel tot het aanstellen van vijf gezworenen en andere le-
den van de regering strijdig is met de “oude en loffelijcke” gewoonte en traditie bij de 
regeringsvorm in Berlicum. Mocht verandering in haar samenstelling niettemin nodig 
zijn, dan is het alleen aan hem overeenkomstig door de Staten toegekende bevoegdhe-
den om daarover te beslissen. Waarna zijn betoog uitmondt in het uitspreken van ver-
trouwen aan de Raad, dat deze de Staten adviseert, de regenten en hun medestanders in 
hun verzoek niet ontvankelijk te verklaren en hen aan te zeggen, dat zij zich over hun 
voorstel eerst met hem als heer hebben te verstaan.

Welke indruk dit verweerschrift bij de Raad losmaakt, is niet bekend. Men mag echter 
denken, een van gemengde gevoelens. De strapatsen van Van Thienen zijn bekend, deze 
nu anders bewerende Van Thienen niet. Toch bereikt hij wat hij wil. De Raad doet er, 
waarschijnlijk door zijn zomerreces, in dit dilemma kennelijk liever het zwijgen toe: een 
positief advies op het reglement zal ongetwijfeld de heerlijke rechten van Van Thienen 

3487  Zie voor St. Michielsgestel 9.2.22, voor Oirschot 9.2.18. Het eerste reglement is in bijlage bij het ver-
weerschrift gevoegd (echter nu niet meer aanwezig); voor het tweede wordt verwezen naar het GPB 2,  3155 
en 3158.
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schaden (met alle voorspelbare kans op nieuwe procedures); negatief adviseren en daar-
mede Van Thienen, die zijn straf net heeft uitgediend, favoriseren is ook niet aantrek-
kelijk. De “objectiviteit” van bestaande rechtsverhoudingen is als feitelijke leidraad niet 
altijd een rationele raadgever. 

Ook regenten en inwoners laten niets meer van zich horen, mogelijk in het besef dat 
verdere strijd tegen heerlijke rechten uiteindelijk een verloren strijd is. De Staten Gene-
raal rappelleren niet, anders gezegd, het dossier verdwijnt ogenschijnlijk in een la. Er zijn 
bovendien al weer andere zaken aan de orde. 

Philips terug op de bok 
De verzoenende rol, die Van Thienen in zijn verweerschrift etaleert,  past hem blijkbaar 
toch minder. Eenmaal terug in het machtszadel probeert hij de situatie in zijn heerlijk-
heid weer naar eigen hand te zetten. Daarbij richt hij zijn pijlen eerst en vooral op de zit-
tende schepenbank, die het immers gewaagd heeft hem met een reglement te weerstaan. 
Die moet zo snel mogelijk verdwijnen. Aangrijpingspunt is de samenstelling die volgens 
hem niet strookt met het Statenreglement op de politieke reformatie en de sedertdien 
gevoerde politiek.3488 Waar hij zelf nog gereformeerden in de regering heeft aangesteld, 
zijn deze nu door katholieken vervangen. Hem treft echter geen verwijt, omdat hij twee 
jaar lang buiten bestuur en directie van zijn heerlijkheid is geweest (zijn schorsing dus 
als verklaring voor zijn onschuld nu). Indirect is deze constatering ook een (aan)klacht 
over de kwaliteit van de waarneming van zijn functie door de Raad van Brabant. Zijn 
verzoek aan de Staten Generaal  is dan ook hem te vergunnen per direct de zittende ka-
tholieke schepenen door gereformeerde te mogen vervangen. 24 September 1701 beslui-
ten deze  snel, maar ongespecificeerd: Van Thienen wordt slechts in algemene zin naar 
de vigerende “ordres ende placaten” verwezen.3489  

Voor Van Thienen is deze boodschap duidelijk genoeg, hij draagt al 2 oktober via de 
plaatselijke vorster de drossaard op direct de katholieke schepenen te ontslaan en hem 
uiterlijk 5 oktober gereformeerden ter benoeming voor te dragen. Ondanks strafdreiging 
bij weigering, zoekt de drossaard - hij vermoedt in deze opdracht een nieuw exces van 
Van Thienen - steun bij de Raad van Brabant met de vraag hoe hij in dezen het beste 
kan handelen. De Raad vraagt 6 oktober 1701 daarop een kopie van het dossier bij de 

3488  Grondslag voor zijn aanval is artikel 14 van bedoeld reglement; voor het sedertdien gevoerde beleid 
verwijst hij naar een resolutie van de Staten van 13 februari 1690. Hierin dragen de Staten op instigatie van 
de kerkenraad van de Nederduitse gemeente van ’s-Hertogenbosch de hoog- en laagschout van die stad op 
te onderzoeken in hoeverre niet-gereformeerden in strijd met het Reglement op de politieke reformatie 
(1660) in die stad en de Meierij in functies onder “eede, tractementen ende emolumenten” zijn aangesteld, 
hen te ontslaan en er zorg voor te dragen dat zij door gereformeerden worden vervangen. NA, SG 3321, fo. 
228r-229r.   
3489  NA, SG 3345, fo. 361v-361r; 7601, rekest op datum behandeling.
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griffie van de Staten, die nog dezelfde dag wordt ontvangen. Nog  ’s middags gaat een 
antwoord aan de drossaard uit.3490 

De drossaard staat niet alleen. Het dorp laat hem niet in de steek. Regeerders (dus niet 
alleen schepenen) en opnieuw weer 160 ingezetenen en ingelanden pleiten bij de Staten 
voor handhaving van de zittende schepenen, omdat het niet aangaat door de Raad van 
Brabant benoemde schepenen op gezag van een plaatselijke heer te laten ontslaan.3491 
Ook vrezen zij met een bestuur te worden geconfronteerd, dat bestaat uit Bossche nota-
rissen en praktizijns, die van Van Thienen afhankelijk zijn en hem in al zijn luimen zul-
len volgen. Ten slotte vechten zij Van Thienens uitleg van de politieke reformatie aan, 
vooral op het punt van het in de regering kunnen inzetten van niet ter plaatse wonende 
gereformeerden en wijzen zij ook op de feitelijke onwenselijkheid ervan.3492 14 Oktober 
1701 vragen de Staten hierop advies aan de Raad van Brabant.3493 Deze benoemt de 18e 
een rapporteur uit zijn midden, neemt de 20e diens concept advies over en verzendt dat 
nog dezelfde dag.3494  

Dat advies liegt er niet om. Eerst kritiseert het de beslissing van de Staten van 26 sep-
tember, omdat dit is genomen op een verzoek waarbij Van Thienen had verzwegen dat 
de zittende (katholieke) schepenen door de Raad van Brabant na een wettig en zorgvul-
dig onderzoek met óók het advies van de plaatselijke predikant zijn aangesteld en be-
edigd. Voorts memoreert de Raad, dat de ingezetenen, die destijds het gedrag van hun 
heer bij het Officie fiscaal hebben aangebracht, dit, gezien zijn vele overtredingen en de 
uiteindelijke uitkomst, volstrekt terecht hebben gedaan. Uiteraard heeft Van Thienen 

3490  BHIC, RvBr 43, oktober, fo. 42; 2, resolutienummers 878 en 878A; De inhoud van de brief is niet 
bekend; deze komt niet voor in BHIC, RvBr 314 (register van uitgaande missiven betreffende door de Raad 
aan diverse colleges verstrekte adviezen, 1695-1721 juli 31).
3491  Het constante getal van 160 ingezetenen en ingelanden doet vermoeden, dat nog steeds de oorspron-
kelijk procuratie van 10 juli 1698 wordt gebruikt. Uitvoerig verhalen zij de voorgeschiedenis: de klachten 
tegen Van Thienen en zijn daarop gevolgde schorsing, de waarneming door de Raad van Brabant van zijn 
publieke bevoegdheden met laatstelijk (mede op advies van drossaard èn predikant) de benoeming in febru-
ari 1701 van de zittende schepenen, de resolutie van de Staten van 29 september 1701 en de daarop gevolgde 
opdracht van Van Thienen aan de drossaard en diens verzoek om steun bij de Raad van Brabant. 
3492  Schepenen dienen ter plaatse te wonen. Zijn er onvoldoende gereformeerden, dan staat de politieke 
reformatie toe, dat de “onpartijdighste en geschickste pausgesinden” verkozen mogen worden, hetgeen de 
Raad van Brabant ook gedaan heeft. Ook verwijzen zij naar vergelijkbare situaties in buurdorpen als Schijn-
del, Den Dungen, Heeswijk en Dinther, Nuland en Geffen. Ten slotte noemen zij ook de feitelijke onwen-
selijkheid van een benoeming van Bossche burgers tot schepen in Berlicum, zeker als het ook nog praktizijns 
zouden zijn. Dit vergt  hoge vergoedingen voor hen en hun paarden; omdat “in desen tijden” vele militaire 
doortochten en inkwartiering zijn te verwachten, dienen schepenen voortdurend in loco te zijn om steeds 
tijdig de nodige voorzieningen te kunnen treffen om wanorde en overlast te voorkomen (en zo’n direct op-
treden lukt niet, zeker ook met het oog op de openings- en sluitingstijden van de poorten van de stad,  als 
men uit ’s-Hertogenbosch moet komen).
3493  NA, SG 3345, fo. 422r-v; 7602, rekest op datum behandeling.
3494  BHIC, RvBr 43, oktober fo. 43 en 62. De naam van de rapporteur wordt niet vermeld.
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dit ook verzwegen. De Raad concludeert dat diens verzoek louter op wraak zint om “eer-
lijcke lieden” “een affront” aan te doen en hen door hen voortijdig te willen afzetten “soo 
een vleck aen te wrijven”. Met het oog op de integriteit van de zittende regering meent 
de Raad daarom dat schepenen tot aan de jaarlijkse verandering in februari aanstaande 
dienen aan te blijven. Verder raadt hij af, in Berlicum burgers of inwoners van beslo-
ten steden als ’s-Hertogenbosch te benoemen omdat dit in ieder geval grote onkosten 
met zich zal brengen, hetgeen zeker in de heersende tijdsomstandigheden moet worden 
vermeden. De Raad verwijst wel naar het Reglement op de politieke reformatie (1660), 
maar refereert daarbij slechts aan de goede intentie ervan. Aan een uitleg op het scherp 
van de snede  geeft de Raad zich niet over, hij zoekt het vooral een in een feitelijke en 
praktische argumentatie, waarbij hij goeddeels die van de klagers volgt.3495

De Staten nemen dit advies 20 oktober 1701 onverkort over: de zittende schepenen 
worden gehandhaafd tot de ommekomst van hun termijn, terwijl de drossaard wordt 
geboden in de toekomst geen burgers of ingezetenen van besloten steden in de regering 
toe te laten.3496 

Een zwanenzang
Al met al een gevoelige tik op de vingers van Van Thienen, zeker nadat hij door de Sta-
ten eerst het licht op groen zag gesteld. Hij heeft zich duidelijk verkeken op de kracht 
van de oppositie.

Die oppositie zal niettemin gaan beseffen, dat haar periode eindig is en dat dat einde 
ook snel  nadert. Haar grande oeuvre voor de toekomst, een reglement, is er niet van 
gekomen, formeel ligt het nog steeds bij de Raad van Brabant. Eind 1701 hernemen 
schepenen als het ware het concept-regle- ment, althans op enkele meer zakelijke on-
derdelen, waarbij zij met name refereren aan het bepaalde in de artikelen 4 tot en met 
7 van het concept. Deze gaan over een verbod op verteringen en een vaste vergoeding 
voor schepenen. Politiek-bestuurlijke zaken, waartegen Van Thienen zich eerder perti-
nent had uitgesproken, blijven buiten beschouwing. Deze dunnere bestuurlijke spoe-
ling is duidelijk een strategische keuze tot waartoe zij denken een autonome beslissing 
te kunnen treffen. Hun focus is er, zeggen zij nadrukkelijk, uitsluitend op gericht om in 
samenspraak met enkele geërfden een aantal financiële aangelegenheden in orde te bren-
gen.3497 In het bijzonder gaat het, in aansluiting op het verbod om verteringskosten in 

3495  BHIC, RvBr 311, minuut van de missive van 20 oktober 1701 aan de Staten generaal; kopie van de 
verzonden missive in BHIC, RvBr. 314, fo. 157-160. Zie voor het Reglement op de politieke reformatie 
(1660) 3.3.3.
3496  NA, SG 3345, fo. 436v-437v; kopie in BHIC, DB Berlicum 20, fo. 67v.
3497  Omdat het alleen vergoedingen aan schepenen betreft, dringt zich wel de vraag op of deze voorzie-
ning, die door hen geheel in het teken van het voorkomen van onnodige verteringen wordt gesteld, in alle 
opzichten inderdaad onbaatzuchtig is te noemen. Bij een vaste vergoeding in plaats van wisselende teerkos-
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de dorpsrekening in te brengen, om de vaststelling van een vast jaargeld voor schepenen 
van f 7 en voor de president van f 10, alsmede een daggeld van tien stuivers per schepen 
voor iedere dag dat schepenen aanwezig zijn bij het veranderen van de schepenbank en 
het afhoren van de dorpsrekeningen, van de verponding en andere rekeningen. Aldus 
wordt 31 december 1701 “tot voordeel van de gemeente en gerechticheijt” besloten.3498 In 
deze woorden klinkt  beslist een waarschuwing door aan hun opvolgers, dit besluit in 
stand te laten. Van Thienen heeft er blijkbaar ook vrede mee. Van een poging het besluit 
te weerspreken is niet gebleken, waarmede dan enkel gezegd is, dat een (beperkt) deel 
van het concept-reglement alsnog in een concreet besluit heeft geresulteerd.3499 

9.3.3 Deurne, 1662-1663          
       

Korte karakteristiek
Deurne, gelegen in het kwartier van Peelland, is in de hier beschreven periode (begin 
jaren zestig van de zeventiende eeuw) tezamen met Liessel een heerlijkheid met hoge, 
middelbare en lage justitie.3500 Het dorp is onderverdeeld in een aantal gehuchten of 
heerdgangen: De Molenhof, De Walsberg, Het Haageind, Het Kerkeind, Het Derp, De 
Breemortel, De Zeilberg, Vree(k)wijk, Liessel, De Moosdijk en De Heitrak, alsmede het 
Vloei-eind.3501 In 1657 telt Deurne 328 huizen.3502 

Rogier van Leefdael
Rogier van Leefdael, heer van Liefringe (geboren 1617) verwerft van de Staten Generaal 
op 19 januari 1660 door erfkoop de heerlijkheid Deurne en wordt daarmee 20 febru-
ari 1660 voor de Raad van Brabant beleend.3503 10 Maart 1660 wordt hij  uit naam van 
de Staten Generaal door de raad en rentmeester-generaal der Domeinen, wegens slecht 
weer noodgedwongen in de kerk, in aanwezigheid van regeerders en ingezetenen inge-
huldigd.3504 Die inhuldiging is ook voor bestuurlijk Deurne een nieuw begin. De rent-

ten ten laste van de gemeente, is het immers aan de subjectieve beslissing van schepenen of zij tijdens bijeen-
komsten op eigen zakteren of niet: hoe minder geteerd, hoe groter de blijvende vergoeding.
3498  BHIC, DB Berlicum 20, fo. 29r-30r.
3499  Of dit besluit inderdaad de duurzaamheid heeft gehad die er van wordt verwacht, is niet nagegaan.
3500  Tegenwoordige Staat (1740) 12, 110-111; Vriens, ‘Lijst van plaatsen met institutionele gegevens’, 281 en 
394.
3501  Ouwerling, Geschiedenis, 38-85. 
3502  ‘Den geheelen staat van de gantsche Meierije van ’s-Hertogenbosch’, 483.  
3503  Van Leefdael heeft de heerlijkheid al eerder, in 1651 proberen te verwerven. Zie over de hierover ont-
stane problemen: Ouwerling, Geschiedenis , 126-127. Deze verkoop is onderdeel van het beleid van de Sta-
ten om heerlijkheden te ontdoen van katholieke heren. Zie hierover 2.2.3.5. Voor beide verheffingen: BHIC 
RvBr 1130/1934/5. Het begrip ‘erfkoop’ kan worden omschreven als een koop, waardoor de eigendom defi-
nitief overgaat.
3504  Het verslag van de installatie en inhuldiging in: Ouwerling, Geschiedenis, 131-133.
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meester ontslaat onder dankzegging de drossaard en de schepenen, kerk- en armmeesters 
en borgemeesters. Van Leefael benoemt daarna nieuwe schepenen, kerk- en armmees-
ters en voorziet in voorlopige benoemingen van de overige plaatselijke functionarissen. 
Namens de inwoners spreken de zojuist ontslagen borgemeesters een obligaat hulde-
woord, maar verzoeken de heer ook bij eed of op zijn adellijk woord te verzekeren dat 
hij de inwoners in hun oude privileges, usanties en rechten betreffende hun gemeente 
en regering zal laten, zoals voorgaande heren ook altijd hebben gedaan. Van Leefdael is 
in zijn wiek geschoten: borgemeesters zijn geen regeerders en deze hebben hem boven-
dien geen eed gedaan. Al in de bijeenkomst van zijn inhuldiging legt hij hun verzoek 
botweg ter zijde. 

Aldus wordt die dag direct de toon voor de komende jaren gezet, een tijd van strijd 
tussen heer en (vooral door hem zelf benoemde) vertrouwelingen enerzijds en een grote 
burgerlijke factie anderzijds.3505 De centrale vraag die de gemoederen lang zal bezig hou-
den is feitelijk: wie heeft wat in de heerlijkheid zeggen.3506 Al snel na de aanvang van deze 
‘Deurnese vete’ zal ook het instrument van het reglement worden ingezet. Alleen dat 
punt wordt hier verder binnen de hoofdlijnen van relevante context belicht.3507 

Met snelle stappen tracht Van Leefdael op alle mogelijke onderwerpen betreffende 
de heerlijkheid en het bestuur zijn macht te laten gelden.3508 Met voorbijgaan van oude 
rechten en gewoonten benoemt hij direct na zijn inhuldiging twee nieuwe borgemees-
ters.3509 Het Reglement op de politieke reformatie (1660) moet hem daarbij zeer welkom 
zijn geweest. Op 25 april laat hij dit in Deurne afkondigen. Mei 1661 probeert hij met 
een beroep op artikel 20 ervan met terugwerking tot 1629 greep te krijgen op de finan-

3505  Deze ontwikkelingen zijn uitvoerig, zij het niet uitputtend beschreven in: Ouwerling, Geschiedenis , 
passim. In beginsel wordt hierna steeds naar deze uitgave verwezen, onder aanvullende duiding van andere 
relevante gegevens. Voor deze episode uit de Deurnese geschiedenis kan uiteraard een vermelding van de 
op de uitgave van Ouwerling gebaseerde versmelting van feit  en fictie in de roman van Roothaert, Die ver-
keerde Weereldt niet achterwege blijven.
3506  Die vete vindt in 1665 een voorlopig einde (zie hierna), maar duurt met kortere of langere tussenpo-
zen al met al 30 jaar; 12 mei 1690 wordt een definitief akkoord gesloten. Ouwerling, Geschiedenis , 155. De 
tekst van dit akkoord onder meer in SA ‘s-H, OSA 9190.
3507  Het streven naar een reglement in Deurne is slechts een neventraject tijdens de verwikkelingen rond 
de verschillende controverses. Die geschillen verdienen trouwens, in aansluiting op wat daarover door Ou-
werling is gepubliceerd, door hun omvang, intensiviteit en sociaal- en juridisch historische aspecten een 
nieuwe beschrijving.   
3508  Eén van zijn eerste stappen is een verzoek aan de Raad van Brabant om de sterk verwaarloosde cijns-
boeken, waar nodig onder dwang, weer op orde te mogen brengen. De daartoe noodzakelijke brieven van 
terrier worden hem 5 april 1661 zonder nader onderzoek verleend. BHIC, RvBr. 188. Er is kennelijk toch 
twijfel over de rechtsgeldigheid van deze beslissing. Van Leefdael vraagt de Staten Generaal aansluitend om 
hunnerzijdse machtiging aan de Raad van Brabant om deze brieven af te mogen geven. 13 Mei 1661 vragen 
de Staten hierover advies aan de Raad van State, waarna dit traject lijkt te zijn verzand. NA, SG 3267, fo. 
256v. 
3509  Ouwerling, Geschiedenis, 256-260.
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ciële zaken van het dorp. Deze bepaling eist kort gezegd, dat met financieel beheer be-
laste personen na hun ambtsperiode rekening en verantwoording aan de regenten ter 
plaatse moeten afleggen. Daartoe laat hij op 15 mei dit reglement opnieuw publiceren 
en sommeert hij een groot aantal gewezen functionarissen (62 personen, onder wie veel 
oud-schepenen en -borgemeesters) om hun documenten ter afdoening in te leveren. Dit 
wordt, met steun vanuit de bevolking, grootschalig geboycot.3510 

Oppositie organiseert zich
Die steun wortelt in een hechte organisatie van de oppositie. 22 Maart 1661 benoemt een 
groep van, in de omschrijving van de Helmondse notaris Daniel Wijtfelt, schepenen, bor-
gemeesters, kerkmeesters, heilige geestmeesters, gemeentemeesters en meest gegoede in-
woners enkele vertegenwoordigers om namens hen op te treden “tot maintenue van de 
oude privilegiën, usantien, gerechticheden ende gebruijcken als andersints” van de ge-
meente, die door Van Leefdael onder de voet dreigen te worden gelopen. Otto de Vissche-
re, oud-schout en secretaris is onbetwist hun voorman.3511  Om ongehinderd te kunnen 
vergaderen gebruiken zij een door hem op zijn grond gebouwde paapse kapel of trekken 
zij in optocht naar buurdorpen.3512 30 April sluit ‘adellijk Liessel’ zich bij de oppositie aan: 
de jonkers Fredrich van Nijenheim, heer te Raedt en Hohenbempt en Idsart Josephus van 
Albada, heer te Liessel.3513 24 Juni 1661 volgen nog anderen.3514 De oppositie veroorzaakt ook 

3510  RHCe, GB Deurne, (oud nummer) doos 189, nrs. 1427 en 1674. Het onderzoek in het archief van 
het dorpsbestuur van Deurne heeft in het najaar 1987 aan de hand van de toenmalige voorlopige inventaris 
van dat archief plaats gehad. Omdat in een latere versie van die inventaris met een nieuwe nummering van 
de stukken  de stukken onder die oude nummering niet altijd even duidelijk traceerbaar en herleidbaar zijn, 
is in die gevallen alleen de oude nummering vermeld.
3511  De Visschere is in 1637 tot secretaris en in 1645 tot schout benoemd. In 1651 wordt hij tot aftreden 
gedwongen, omdat hij katholiek blijft. Omstreeks 1655 wordt hij schout van de vrije en neutrale heerlijkheid 
Gemert. Ouwerling, Geschiedenis, 197; GB Deurne, (oud nummer) doos 188, nr. 2222; BHIC, Inventaris van 
het archief van de Kommanderij van de Duitse Orde te Gemert, 459. Het leiderschap van De Visschere is op-
merkelijk. Kort daarvoor is hij nog in een geschil met de regeerders (omschreven als: schepenen, borgemees-
ters, kerkmeesters, armmeesters en geconvoceerde hertsluiden en gegoede inwoners) verwikkeld over onder 
meer de uitbetaling van achterstallige declaraties. Ouwerling, Geschiedenis, 138; BHIC, RvBr 1043/10.488 
d.d. 17 april 1659. Dat geschil zal hem later door Van Leefdael nog worden nagedragen. 
3512  RHCe, GB Deurne, (oud nummer) doos 188, nr. 825 (verklaring van gereformeerde schepenen d.d. 
31 maart 1661). Door hun bewering, dat hierbij honderden mensen aanwezig zijn, geven zij onbedoeld hun 
eigen geïsoleerde positie weer. In hun verklaring spreken zij over de oppositie onder meer in termen van op-
roer en muiterij onder de ingezetenen. 
3513  Van Albada heeft in 1657 tezamen met zijn echtgenote Maria Elisabeth van Zoutelande het adellijk 
huis (blokhuis) met verschillende rechten en andere goederen gekocht van Everard de Doerne, heer van As-
ten.  Ouwerling, Geschiedenis, 666; BHIC, Heerlijkheid Asten, 564. Van Nijenheim woont op De Heijtrach 
onder De Moosdijck. RHCe, GB Deurne, 163 (134. (rood)) en 196 (138.(rood)). Hij is mogelijk dezelfde als 
jonker Johan Frederick van Neukirchen genaamd van Nijvenheim, geboren omstreeks 1610.
3514  RHCe, GB Deurne, (oud nummer) doos 188, nrs. 192, 510 en 512. De procedures, die zij tegen Van 
Leefdael voeren kosten geld, dat extern moet worden aangetrokken. De zittende, door van Leefdael be-
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tweespalt in het bestuur. Tot de burgerlijke factie bekeren zich van meet af aan ook enkele 
van de door Van Leefdael benoemde schepenen en de beide borgemeesters. 

De geschillen
Vanuit deze ‘startposities’ ontwikkelen zich over velerlei zaken intensieve en langdurige 
procedures bij de Raad van Brabant en de Staten Generaal, terwijl ook de Raad van Sta-
te betrokken raakt.3515

Weinig blijft daarbij onbesproken en onaangeroerd. Centraal staat de koopbrief en 
leenverheffing van Van Leefdael, als het ware de constitutie, de grondslag voor zijn 
macht in de heerlijkheid. Ouwerling stelt min of meer vergoelijkend vast, dat die koop-
brief nogal wat onduidelijkheden bevat en dus ruimte voor vele vragen overlaat.3516 Daar-
naast kan Van Leefdael een hang naar absolutisme en drijfzucht niet worden ontzegd. 
Gespiegeld aan de zaken die voor Haagse fora worden gebracht, gaan de door hem op-
geroepen controverses over een breed palet, meer specifiek over onder meer het wijzigen, 
aanvullen en publiceren van de jaarkeuren, de inkomsten van de kerk, benoemingsrech-
ten ten aanzien van de borgemeesters en andere plaatselijke functionarissen, rechten be-
treffende inspraak en medezeggenschap van de inwoners, het horen en afsluiten van de 
rekeningen, de terugwerking van nieuwe maatregelen en de geldigheid van vergoedin-
gen en declaraties uit het verleden. Uiteindelijk monden deze kwesties uit in een tweetal 
processen bij de Raad van Brabant, waarbij het inkomen van de kerk te Deurne respec-
tievelijk de zeggenschap  over de jaarkeuren en de benoeming van de borgemeesters cen-
traal staan.3517 

noemde borgemeesters Jan Daniëls van Breij en Laurens Hendrick Keijsers weigeren dit rechtstreeks uit de 
dorpskas ter beschikking te stellen, omdat, zo stellen zij, die gelden alleen voor de betaling van dorpszaken 
en ’s Lands kantoren zijn bestemd. Hun oplossing is, geef ons een opdracht om het noodzakelijke bedrag 
als afzonderlijke lening in te boeken. 13 Oktober 1661 geven twee schepenen, twee kerkmeesters, twee arm-
meesters, drie gemeentemeesters, drie oud-borgemeesters en een oud-borgemeester, tevens oud-schepen, 
hen daartoe inderdaad die opdracht. De oppositie-gecommitteerden doen regelmatig verslag van hun vor-
deringen. Zo onder meer 28 december 1662, bij gelegenheid waarvan ook hun commissie wordt bevestigd. 
RHCe, GB Deurne, (oud nummer) doos 188, nr. 514.
3515  Een selectie van het bronmateriaal: Ouwerling, Geschiedenis, 256-260; BHIC, RvBr. 1, nr. 76; NA, 
SG 3267, 237v, d.d. 3 mei 1661 (kopie in: BHIC, RvBr, 341), 247v, 7 mei 1661; 256v, 13 mei; 264v, 19 mei; 
286, 31 mei; 327, 21 juni; 365v, 14 juli; 379, 21 juli; 384v en 383, 25 juli; 390, 28 juli; 405, 4 augustus; 413v, 8 
augustus; 428, 12 augustus; 434, 16 augus-tus; 436v en 437, 17 augustus; 456v, 29 augustus; 516v, 1 oktober; 
548v, 17 oktober; 562v, 22 oktober; 587v, 4 november; 597, 10 november; 605v, 15 november; 622, 25 novem-
ber; 647v, 8 december; 651v, 10 december, 701v, 19 december;; SG 3268, fo. 139v, d.d. 25 maart 1662; RvSt 
82 fo. 397v, 8 oktober 1661; 505v, 8 december 1661 ; 83 I, fo. 73v, 14 februari 1662; 97v, 25 februari; 109v, 2 
maart; 150v, 31 maart; 171v, 12  april; 191, 17 april; 201, 19 april; 206, 21 april; 267, 17 mei; 294v, 31 mei; 324, 
16 juni; 83 II, fo. 66v, 29 juli 1662; 285, 4 november 1662; RHCe, GB Deurne, passim. Een aantal van deze 
bronnen komt hierna nog ter sprake.
3516  Ouwerling, Geschiedenis, 133.
3517  Van Leefdael mag zich intussen gesteund weten door de classis van Peelland. Gedeputeerden van 
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Oppositie concretiseert wensen
In deze mêlee van verschillende, maar niettemin ook samenhangende kwesties en proce-
dures ontwikkelen de gecommitteerden van de oppositie al snel een specifiek instrument 
om de heer in zijn ambitie en zijn door hen vermeende rechtenschending te beteugelen. 
Zij formuleren een eerste concept voor een reglement.

Dat concept met 26 artikelen wordt 19 april 1662 in een brede vergadering van betrok-
kenen besproken, aangepast en vastgesteld. Er wordt, onder verwijzing naar hun man-
daat van 22 maart 1661, nog een slotartikel toegevoegd: de gecommitteerden mogen dit 
reglement naar hun goeddunken, mits ten voordele van de gemeente, alsnog bijstellen. 
Het wordt ondertekend door drie schepenen, twee borgemeesters, twee kerkmeesters, 
twee armmeesters, drie gemeentemeesters en 38 inwoners.3518 De Visschere geeft die dag 
tevens inzicht in de stand van zaken van de in Den Haag tegen van Leefdael lopende za-
ken, ook wordt de volmacht aan de gecommitteerden bevestigd3519 en wordt afgesproken 
dat iedereen die aan het protest meedoet via een zetting aan de betaling van de procedu-
rekosten zal bijdragen.3520 

Dit concept wordt echter al snel door de opstellers zelf als te beperkt beoordeeld. Zij 
oriënteren zich op anders en beter. Uiteindelijk - rond oktober 1662 - komen zij tot een 
beduidend aangepast, in feite een nieuw ontwerp, dat op grond van de al gegeven vol-
macht niet opnieuw aan een brede bijeenkomst wordt voorgelegd (als formele vaststel-
lingsdatum houdt men overigens vast aan de machtiging van 19 april 1662). Het bevat 
nu 60 artikelen; De Visschere en Coolen zijn als eerste gecommitteerden in dezen ook 
de eerste ondertekenaars, hierin bijgestaan door nog zes andere oppositiegenoten. 

Voor de inhoud en opbouw van dit concept hebben de opstellers zich ook georiën-
teerd op vergelijkbare reglementen uit andere dorpen. Daar maken zij allerminst een 
geheim van. Bij de Raad van State verschuilen zij zich zelfs een ietwat achter de bestaans-
reden van reglementen elders.

deze classis presenteren zich dat jaar bij de Commissie van de Raad van State voor het toezicht op de for-
tificaties van de Maas tijdens haar periodieke rondreis om de Raad te verzekeren van ”de goede comporte-
menten” van heer van Deurne jegens de ingezetenen van de heerlijkheid en van “sijn grooten ijver en dienst 
tot voortsettinge van de gereformeerde religie” en hem in dat opzicht “ten beste recommanderende”. NA, 
RvSt 1622, jaar 1622, fo. 55r.  
3518  RHCe, GB Deurne 158 (132.(rood) concept (met doorhalingen); 160 (87.(rood)) afschrift definitieve 
versie; tekstuitgave (met transcriptie-abuizen): Van Emstede, Varia Peellandia historiae ex fontibus 4. Deur-
ne, DR 2-9. Samenvatting in Ouwerling, Geschiedenis, 246-248.
3519  Bij deze bevestiging wordt in verband met het overlijden van een vorige gecommitteerde tevens een 
nieuwe benoemd.
3520  RHCe, GB Deurne, (oud nummer) doos 188, inv.nr. 515 (minuut van notaris Daniel Wijtfelt d.d. 
19 april 1662).
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Concept-reglement
U, Raad van State, heeft tot welstand van verschillende vrijheden, dorpen en plaatsen 
in de Meierij door de inwoners en meest belanghebbenden zelf ontworpen reglemen-
ten vastgesteld, aldus begint het verzoek van de gemachtigden van de oppositie aan de 
Raad van State om goedkeuring van hun reglement te krijgen. Ook in Deurne bestaat 
de behoefte aan zo’n reglement. Dit, zo voeren zij aan, omdat aldaar de afgelopen tijd 
grote controverses zijn ontstaan doordat de gemeente al enkele jaren door enkele sche-
penen, die niet of nauwelijks gegoed zijn en bovendien van buiten zijn gekomen, wordt 
geregeerd, terwijl in Deurne zelf genoeg geschikte personen zijn te vinden.3521 In dit ver-
zoek wordt dus, overduidelijk om tactische redenen, niet rechtstreeks aan de handel en 
wandel van de plaatselijke heer als de oorzaak van alles gerefereerd. De Raad van State 
zendt dit verzoek met reglement 3 november 1662 om advies door aan de raad en rent-
meester-generaal.3522

De rentmeester voert deze opdracht in twee fases uit. Eerst probeert hij met een proeve 
van een reglement, dat weliswaar op het concept van de inwoners is gebaseerd, maar de 
heikele punten probeert te omzeilen, partijen tot een vergelijk te brengen. Dat mislukt, 
omdat die daar geen oren naar hebben. Hierop voldoet hij in strikte zin aan zijn op-
dracht door uitsluitend het concept-reglement van de inwoners te becommentariëren. 
Zonder over zijn mislukte poging te reppen, plaatst hij in zijn advies van 30 december 
1662 wel enkele kritische noten omtrent de herkomst en strekking van dat concept.3523  

3521  RHCe, GB Deurne, 163 (134.(rood) en 196 (138.(rood); tekstuitgave: Van Emstede, Varia Peellandia 
historiae ex fontibus, 4 Deurne, blz. DR 1-2.
3522  NA, RvSt 83 II, fo. 282.
3523  Die mislukte poging tot een vergelijk blijkt uit een preconcept voor het reglement van de rentmees-
ter in RHCe, GB Deurne 161 (133 (rood)). 
Dit concept telt 28 artikelen, maar is - de tekst oogt nogal abrupt afgebroken - waarschijnlijk niet volledig. 
Zo ontbreken de te verwachten (standaard)artikelen betreffende de boete bij overtreding en de registratie en 
jaarlijkse publicatie van het reglement. Qua inhoudelijke strekking is het te relateren aan zowel het tweede 
concept van de inwoners als aan het concept-reglement, dat de raad en rentmeester-generaal bij zijn advies 
daarover aan de Raad van State zendt. 
Een verdere tekstvergelijking met deze beide concepten toont aan, dat het uit de koker van de rentmeester- 
generaal stamt en als preconcept, behorend bij diens poging met de plaatselijke partijen tot een vergelijk te 
komen, kan worden gezien. 
Hoewel in het algemeen kan worden gesteld, dat de rentmeester in zijn advies inhoudelijk het concept van 
de inwoners volgt (vergelijk hierover 8.5.8, Tabel 8.11b), formuleert hij menige bepaling in een eigen redac-
tie. Zo’n afwijkende redactie lijkt echter om inhoudelijke redenen niet (altijd) geboden, zodat dit de indruk 
wekt, dat hij daarmee vooral heeft willen laten zien, dat hij boven de partijen staat dan wel probeert te staan. 
Diezelfde redactie komt ook in zo’n frequentie in het anonieme concept van 28 artikelen voor, dat dat con-
cept van de hand van de rentmeester moet zijn. Daarnaast laat dat concept ook inhoudelijk een zoektocht 
naar de meest wenselijke inhoud zien. In diverse artikelen zijn, anders dan in de dienovereenkomstige be-
palingen in het concept van de inwoners, bedragen voor vergoedingen van verrichtingen nog niet ingevuld, 
hetgeen wijst op door de rentmeester noodzakelijk geacht overleg. Op grond hiervan kan derhalve worden 
geconcludeerd, dat deze korte versie van ouder datum is dan het concept dat de rentmeester nadien aan de 
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Zijn eerste opmerking is, dat het ontwerp weliswaar door een “merckelijck getall” 
van regeerders en inwoners is ondertekend, maar dat daarbij de plaatselijke heer ont-
breekt. Gevraagd naar de reden hiervan, hebben de verzoekers geantwoord, dat hem 
inderdaad niet is verzocht te tekenen, omdat het reglement op onderdelen ongetwij-
feld tegen zijn gevoelen ingaat en hij dus zijn instemming daaraan niet zou hebben 
gegeven. 

Voor wat betreft het reglement zelf meent de rentmeester, dat het zeker bepalingen be-
vat waarin de heer gekend zou moeten worden. Daarnaast stelt hij dat sommige bepa-
lingen ten voordele van de gemeente verkort dan wel aangevuld dienen te worden. Zijn 
suggesties werkt hij uit in een bijgevoegde eigen versie van een reglement van 54 arti-
kelen. De kern van zijn wijzigingen is het, waar dienstig, toevoegen van een vereiste tot 
toestemming van de heer of diens stadhouder en het schrappen van de voorgestelde in-
stemming van de gemeente. Met zijn ontwerp acht hij zijn opdracht een zorgvuldig re-
glement te realiseren vervuld, zodat hij, met het advies tot registratie van het reglement 
ter Leen- en Tolkamer, ook pleit voor vaststelling ervan.3524 

Van Leefdael aan zet
De Raad neemt dit voorstel van de rentmeester niet over. Hij wil eerst beschikken over 
de inzichten van Van Leefdael zelf.  Hem wordt daartoe 5 februari 1663 het advies van 
de rentmeester toegezonden.3525 Dan verstrijkt tijd, de ingezetenen worden ongeduldig. 
Er wordt zelfs overwogen om de Raad te verzoeken Van Leefdael tot spoed te manen, 

Raad van State voorlegt (waarin deze bedragen wel zijn ingevuld).  Het doel van zijn eerste concept lijkt 
vooral te zijn om zijn overlegpartners een idee te geven van hoe het reglement op hoofdzaken zou (kunnen) 
komen te luiden als zijn streven naar een vergelijk gerealiseerd zou worden. 
Het concept zelf bevestigt die intentie. In artikel 4 formuleert de rentmeester in een bepaling, die ten aan-
zien van hun aantal en taakstelling nog veel openlaat, de benoeming van vertegenwoordigers in het bestuur 
vanuit de elf gehuchten volgens een daartoe te sluiten akkoord. Uit het daarop aansluitende artikel blijkt, 
dat die taakstelling tot bepaalde zaken begrensd zou (moeten) zijn. Dat artikel bepaalt immers, dat voor 
de overige aangelegenheden de bestuursbevoegdheden “als van outs”, dus de exclusieve bevoegdheid van 
de ‘klassieke’ regeerders zouden blijven. Deze constructie is stringenter dan wat de plaatselijke oppositie 
voor ogen staat en dus ongetwijfeld bedoeld om aan de opvattingen van de plaatselijke heer, die geen plaats 
voor zelfbenoemde of opgedrongen burgerlijke vertegenwoordigers in het bestuur ziet, tegemoet te komen. 
Een en ander wordt bevestigd in artikel 28, waarin het begrip “plaatselijke regering” strikt wordt geformu-
leerd: die bestaat uit de drossaard, schepenen en de kerk- en armmeesters. De burgerlijke vertegenwoordi-
gers maken daarvan geen deel uit, hun beoogde taken zijn (dus) aanvullend, maar blijven, anders dan in 
het voorstel van de inwoners in artikel 39 van het tweede concept van de inwoners, verder onbenoemd. In 
zijn tweede concept formuleert de rentmeester naast het begrip “plaatselijke regering” de taakstelling van 
de burgerlijke vertegenwoordigers als te bestaan uit alleen de zaken, waartoe zij overeenkomstig het regle-
ment bevoegd zijn.     
3524  RHCe, GB Deurne 160 (87.(rood)) (brief RRGD) en 196 (138.(rood) (brief RRGD met reglement 
en twee exemplaren van het reglement). 
3525  NA, RvSt. 84 I, fo. 58.
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opdat het reglement snel tot “groote gerusticheijt” kan worden vastgesteld.3526 Die brief 
wordt echter niet verzonden, hoogstwaarschijnlijk omdat alsnog wordt vernomen, dat 
de reactie van Van Leefdael spoedig is te verwachten. Die is inderdaad tegen eind febru-
ari 1663 gereed.3527  

Het is een uitvoerig document dat uit verschillende onderdelen bestaat.3528 De belang-
rijkste elementen zijn (1) een opsomming van bezwaren tegen het ontwerp van de oppo-
sitie, (2) de indiening van een eigen ontwerp en (3) een reeks van klachten (teruggaande 
tot 1651) tegen De Visschere en de zijnen.3529 

Van Leefdael beschrijft zijn bezwaren tegen het oppositionele ontwerp-reglement in 
een commentaar, waarbij hij op bijna alle 60 bepalingen van dat ontwerp afzonderlijk 
reageert. Het ontwerp van de rentmeester wordt door hem volledig genegeerd. Details 
daargelaten, is zijn commentaar langs vier lijnen opgebouwd, die hij als een mantra 
blijft herhalen. Waar het door hem bekritiseerde reglement vanuit de plaatselijke situ-
atie mede is gebaseerd op reglementen van andere dorpen, benadert Van Leefdael de 
kwestie alleen vanuit zijn eigen machtsperspectief als heer van een heerlijkheid. Voor 
hem is het, zoals hij het zelf omschrijft, ondenkbaar, dat er “twee haenen te gelijck op 
eenen stal craijen”. In zijn commentaar (a-d) schuwt hij bovendien een hoog subjectief 
gehalte niet.

a. het ontwerp bevat geen nieuws
Indien de inhoud van een bepaling overeenstemt met een al bestaande praktijk, die ook 
zijn instemming heeft, dan is deze overbodig of slechts pro forma, omdat deze niets 
nieuws brengt. Hij reageert ook verontwaardigd op dit soort bepalingen, omdat hij deze 

3526  RHCe, GB Deurne 196 (138.(rood). Ongedateerde brief van na 3 februari 1663. Het betreft de ori-
ginele versie. Een apostille van de Raad van State ontbreekt. Ook worden ontvangst en behandeling niet in 
een resolutie van de Raad bevestigd. Aannemelijk is daarom dat deze brief niet is verzonden. Inmiddels zijn 
er ook pogingen van, Van Leefdael getrouwe, schepenen om de oppositie in een kwaad daglicht te stellen. 
Zo is er een rekest van de Deurnese schepenen aan de Raad van State, waarin wordt geklaagd dat De Vis-
schere en De Breij - beide voormannen van de burgerlijke factie - nalaten om, alle aanmaningen ten spijt, 
hun huizen en landerijen ten behoeve van het verpondingskohier aan te geven. NA, RvSt. 84 I, fo.104v, d.d. 
24 februari 1663.
3527  In de datering van deze brief is de dag onleesbaar weggesleten. Gezien de ruimte van deze slijtage gaat 
het om een tweecijferig getal. Door de uitvoerigheid van Van Leefdaels reactie moet de voorbereiding ervan 
de nodige tijd hebben gevergd. Het is daarom aannemelijk, dat die reactie eerst eind februari is afgerond. 
De lijst met artikelsgewijze bedenkingen tegen het ontwerp-reglement van de oppositie dateert overigens 
van 9 februari 1663, maar die is slechts een van de drie onderdelen van de gehele reactie. Deze datum geldt 
wel als terminus a quo voor het geheel. 
3528  RHCe, GB Deurne  162 (135.(rood) en (oud nummer) 138.(rood) II.
3529  Op dit laatste punt wordt hier niet ingegaan. Zie hierover Ouwerling, Geschiedenis, passim en in het 
bijzonder 139.
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als een ingebrekestelling uitlegt. Een enkele keer verwijst hij naar het Reglement op de 
Politieke reformatie van 1 april 1660, dat bepaalde zaken al genoegzaam zou regelen.

b. het ontwerp usurpeert heerlijke rechten
Bij vrijwel alle artikelen doet hij zonder meer een beroep op zijn heerlijke rechten en 
beschouwt hij elke poging tot inspraak van de inwoners of hun vertegenwoordigers 
als wederrechtelijke usurpatie van zijn door de hoge overheid toegekende rechten als 
heer, die hem - in zijn woorden - tot voogd van de heerlijkheid maken. Alleen als de 
ingezetenen privileges à la stads- of vrijheidsrechten zouden hebben (quod non), wil hij 
deze respecteren. Voor zijn rechten verwijst hij overigens alleen in generieke zin naar 
zijn erfkoopbrief, naar brieven van de hertog (waaronder hij verleende privileges dan 
wel leenverheffingen verstaat), alsmede naar besluiten van de Staten Generaal en Raad 
van State. In een enkel geval refereert hij concreet aan het Reglement op de Politieke 
Reformatie (zie onder a). Het niet specificeren van de grondslag van zijn standpunt 
komt mogelijk voort uit de haast die hij bij de voorbereiding van zijn reactie moet be-
trachten.3530

c. de feitelijke gevolgen zijn desastreus voor het functioneren van het bestuur
De introductie van 20 tot 30 representanten van 11 heerdgangen, die niet aan de heer 
maar aan de gemeente de eed van trouw afleggen, als volwaardige en gelijke stem heb-
bende leden van de regering, leidt er toe, dat de heer en schepenen in de dorpsregering 
steeds overstemd worden en in hun opperste gezag dus worden gefrustreerd.3531 Dat geldt 
ook voor de benoeming van onder meer borgemeesters, collecteurs en rentebeurders. 
Bovendien zullen deze vertegenwoordigers meer hun eigen belang dan dat van de ge-
meente en het Land voorstaan. Waar de lijn tussen Van Leefdael en de zijnen enerzijds 
en grof gezegd de rest van de gemeente anderzijds langs de lijn gereformeerden - katho-
lieken loopt, klemt dit des te meer. Bij de jaarlijks verplichte vervanging van schepenen 
zonder recht op directe herbenoeming zal immers ook de schepenstoel op korte termijn 
weer volledig door katholieken worden bezet, die zich dan weer met processen tegen 
hem gaan keren.

3530  In een “iteratiff bericht” aan de Staten Generaal van 27 augustus 1661 - dit bericht ondersteunt zijn 
verzoek aan dit college om interventie in de tegen hem bij de Raad van Brabant lopende processen (hierover 
hierna meer)  - over zijn rechten op de benoeming van de borgemeesters en het gebruik van de gemeinte 
geeft hij in een uitvoerig en breed perspectief, te beginnen met de begeving van het hertogdom Brabant in 
1222 door Rooms koning Hendrik aan Hendrik, hertog van Brabant, aan waarop zijn aanspraken steunen. 
RHCe, DB Deurne (oud nummer) VIIIa/1/2 en 119 (rood).  
3531  Van Leefdael ontkent overigens het bestaan van elf heerdgangen; naar zijn oordeel zijn er slechts 
twee: Deurne en Liessel.
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d. een frontale aanval op de oppositie
Hij verwijt bij een groot aantal bepalingen zijn opponenten brave-Hendrik-gedrag: waar 
men nu stringent beperkende bepalingen wenst (onder meer op het stuk van de verant-
woording van vergoedingen en uitgaven) hebben zij met Otto de Visschere als grote 
boosdoener zich, voordat hij als heer kon ingrijpen, schuldig gemaakt aan zelfverrijking 
en andere malversaties en alles gedaan om dit te verheimelijken. 

Het concept-reglement, dat van Leefdael overlegt, bouwt op deze bezwaren voort.3532 In 
het algemeen positioneert hij zich als heer en voogd van Deurne, die als trouw vazal van 
de hoge overheid zorgvuldig heeft te waken voor de belangen van de ingezetenen, maar 
die ingezetenen de mogelijkheid om hun belangen te behartigen, voor zover dat niet eer-
der vanwege de hertog was toegekend, ontzegt.

In een 50-tal artikelen trekt hij kort en goed de regeling van alle dorpszaken aan zich 
en concentreert hij macht en autoriteit in heerlijkheid en dorp bij zichzelf, zijn officier 
en zijn schepenen. Van enige vorm van autonome inspraak, medezeggenschap en me-
deverantwoordelijkheid van ingezetenen is geen spoor te bekennen. Ook probeert hij 
door de formulering van enkele artikelen te zijnen gunste in de nog voor de Raad van 
Brabant lopende processen in te breken. Enkele opvallende punten in dit opzicht (naast 
vele andere aspecten) zijn de verkiezing van onder meer de borgemeesters, het stellen 
van regels over het gebruik van de gemeinte en het alsnog afhoren van de rekeningen 
sedert 1629. Het staat daarmede al met al diametraal tegenover het concept-reglement 
van de oppositie.

Een verdwijntruc (?)
En dan valt het doek. In de resoluties van de Raad van State is geen ontvangstbevesti-
ging van deze uitvoerige reactie van Van Leefdael aangetroffen, ook geen ander vervolg 
daarop. Het lijkt er dus op, dat alle door Van Leefdael daarin geïnvesteerde aandacht, 
energie, tijd en kosten ten spijt diens reactie uiteindelijk niet is ingediend. Met hetzelf-
de argument is dat evenwel ook meer dan twijfelachtig te achten. Hoe dan ook, het re-
glement verdwijnt in ieder geval als het ware geruisloos van de agenda van de Raad van 
State. Ook de oppositie dringt niet meer aan op een beslissing. 

Naar de oorzaken hiervan kan slechts worden gegist. Die kunnen puur feitelijk zijn. 
Zo klagen de schepenen voorjaar 1663 bij de Raad van State over langdurige afwezigheid 
van Van Leefdael.3533 Voor de oppositie zal echter afwezigheid van de tegenpartij geen re-
den zijn geweest om van haar eisen af te zien. De casus belli van het begin is dan in ie-

3532  De integrale tekst hiervan is opgenomen in 10.3.3.
3533  Bij gelegenheid van een verzoek aan de Raad van State om uitstel van twee maanden voor het forme-
ren van het verpondingskohier. Dat was ten vervolge op een eerder verzoek om drie maanden uitstel. NA, 
RvSt 84 I, fo. 165v, 3 april en 84 II, fo.43v, 20 juli 1663.
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der geval nog niet voorbij.3534 Partijen blijven in hun procedure bij de Raad van Brabant, 
die door de oppositie is begonnen, tot maart 1665 juist onverzoenlijk tegen over elkaar 
staan.3535 

Waar, kortom, de ‘Deurnese vete’ bij de Raad van Brabant nog voortdendert, verdwijnt 
de kwestie over een reglement, die in het zelfde ongenoegen als de processen bij de Raad 
van Brabant bront, bij de Raad van State in stilte van de agenda. Omdat de anders zo as-
sertieve oppositie zwijgt, kan het dus niet anders zijn, dat er iets voorvalt, dat naast van 
Leefdael óók haar dwingt daarin te berusten. Die gebeurtenis is zo goed als zeker te her-
leiden uit een combinatie van de inhoud van de reactie van Van Leefael in samenhang 
met de positie die de Raad van State al eerder in de procedures bij de Raad van Brabant 
heeft ingenomen. 

Een stap terug
Nadat de oppositie haar kwesties tegen Van Leefdael bij de Raad van Brabant aanhangig 
heeft gemaakt, probeert deze onmiddellijk die procedure door de Staten Generaal gestaakt 
te krijgen. Zijn eerste poging daartoe wordt door de Staten 3 mei 1661 in behandeling ge-
nomen.3536 Deze leggen dit verzoek om advies aan hun commissie voor de Meierijse aan-
gelegenheden voor met de opdracht om hierover met de Raad van Brabant te spreken. De 
oppositie uit Deurne vreest de gevolgen en vraagt de Staten Generaal met succes om een 
kopie van het rekest van Van Leefdael.3537 In aansluiting hierop bepleit zij bij de Staten om 
de bij de Raad van Brabant aanhangige procedures daar te houden. De Staten besluiten 19 
mei dienovereenkomstig.3538 27 Mei wordt Van Leefdael hiervan op de hoogte gesteld.3539 

Van Leefdael gooit het nu over een andere boeg. Zo verzoekt hij de Raad van State 20 
juni 1661 met een beroep op zijn erfkoopbrief hem zijn rechten uit die brief te garande-
ren en desnoods voor hem in de processen bij de Raad te interveniëren.3540 29 Juni 1661 
adviseert een drietal advocaten de door Van Leefael verzochte garantie te verlenen.3541 

3534  5 Maart 1664 lenen De Visschere en negen andere gecommitteerden bij een dorpsgenoot ten behoeve 
van het vervolg van de procedure tegen van Leefdael nog een bedrag van f 400. RHCe, GB Deurne, (oud 
nummer) ORA, doos 50, nr. 1.
3535  Zie hierover hierna.
3536  NA, SG 3267, fo. 237v; kopie van deze resolutie (met aanbiedingsbrief aan de Raad van de Staten 
Generaal) in BHIC, RvBr 341..
3537  NA, SG 3267, fo. 247v.
3538  NA, SG 3267, fo. 264v; het desbetreffende rekest (in tweevoud) in RHCe, GB Deurne (oud num-
mer) VIIIa/2/10.
3539  RHCe, GB Deurne, (oud nummer) VIIIa/2/11 (met een drietal afschriften van de resolutie van de 
Staten Generaal van 19 mei 1661).
3540  RHCe, GB Deurne (oud nummer ) 596.
3541  BHIC, RvBr 314.
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Zij knopen de noodzaak daartoe niet alleen vast aan diens erfkoopbrief zelf, maar ook 
aan het feit dat naar aanleiding daarvan Van Leefdael al met verschillende procedures 
wordt belaagd. Ook plaatsen zij dit in een breder perspectief: bij achterwege blijven van 
een garantie kan de koopprijs van nog resterende pandheerlijkheden danig in waarde 
verminderen. Mede aan de hand hiervan blijft Van Leefdael bij de Raad van State aan-
dringen op een garantie.3542 Ook de Staten Generaal zijn nog bezig met dit thema. De 
commissie voor de aangelegenheden van de Meierij bereidt een standpunt voor na van 
beide partijen eerst schriftelijk commentaar te hebben ontvangen en hen vervolgens te 
hebben gehoord.3543 Op basis van haar advies besluiten de Staten 21 juli tot een overleg 
met de Raad van State en Raad van Brabant.3544 Dat overleg levert voor Van Leefdael zelf 
weinig op. In feite wordt zijn verzoek geweigerd.3545 De Staten verbreden het perspectief 
van de kwestie tot het gehele territoir van Brabant.3546 25 Juli bevelen zij alle ingezete-
nen van de steden, vrijheden, heerlijkheden en dorpen in deze regio om alle privileges 
waarop zij zich tegen de hoge overheid kunnen beroepen binnen twee maanden aan de 
Raad van State over te brengen. Dit bevel wordt later nog herhaald.3547 Van Leefdael blijft 
echter hardnekkig zijn zin najagen en probeert het andermaal. Zijn tweede verzoek om 
een waarborg wordt door de Staten Generaal 16 augustus 1661 aan de commissie voor de 
Meierijse aangelegenheden voorgelegd. Dit verzoek verdwijnt echter stilzwijgend van ta-
fel als de Staten 4 november ingrijpen in een tussen partijen gerezen probleem omtrent 
de teruggave van uitgewisselde processtukken en daarmede aangeeft, dat de procedure 
uitsluitend henzelf geldt.3548

Van Leefdael geeft echter niet op en wendt zich daarop met een uitvoerig overzicht van 
klachten over wat hem als heer door bestuurders en ingezetenen wordt aangedaan tot de 
Raad van State, die daarop 8 oktober 1661 eerst tot een intern onderzoek besluit.3549 Dit 
pakt nu wel positief voor Van Leefdael uit, omdat die Raad 12 april 1662 inderdaad Van 
Leefdael de verzochte waarborg geeft en een aan de Raad verbonden procureur opdraagt 
om de belangen van de Staat in de processen bij de Raad van Brabant waar te nemen en 

3542  RHCe, GB Deurne (oud nummer) 701.
3543  Deze werkwijze van de commissie is ontleend aan een later rekest van de oppositie. RHCEhc, GB 
Deurne (oud nummer) 861 – VIa/8/5. 
3544  NA, SG 3267, fo. 365v d.d. 14 juli (adviesaanvraag aan de eigen commissie voor de Meierijse aange-
legenheden), 379 d.d. 21 juli 1661.
3545  Volgens de oppositie is het verzoek om waarborg door de Staten Generaal afgewezen, omdat Van 
Leefdael ondanks een grote hoeveelheid stukken en grote woorden er niet in slaagt om zijn gelijk aan te to-
nen.
3546  Ontleend aan RHCe, GB Deurne (oud nummer) 208.rood.
3547  NA, SG 3267, fo. 385r.; gepubliceerd in GPB 2, 1661-2662, 26 oktober 1661 gevolgd door een tweede 
en 15 februari 1662 door een derde waarschuwing. De tweede en derde zijn gepubliceerd in GPB 2, 2759-
2760 respectievelijk 2801-2804.
3548  NA, SG 3267, fo. 434r respectievelijk fo. 587v.
3549  NA, RvSt 82, fo.397v.
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hem daarover regelmatig op de hoogte te houden.3550 Enkele dagen later voegt de Raad 
op verzoek van Van Leefdael naast de procureur ook nog een landsadvocaat toe.3551 De 
Deurnese oppositie protesteert, niet zozeer tegen dit besluit als zodanig, maar meer door 
de Raad in verlegenheid te brengen door hem nadrukkelijk de afwijzing door de Staten 
Generaal van eerdere pogingen van Van Leefdael om een waarborg te krijgen onder de 
aandacht te brengen.3552 Dit blijkt te werken. 31 Mei 1662 krijgt de tresorier-generaal het 
verzoek van de Raad om hierover te adviseren. Hij bedenkt een plan om te proberen 
partijen bij de Raad van State bij elkaar te brengen. Op zijn advies besluit de Raad tot 
een hoorzitting tegen medio juli ten overstaan van twee leden en de tresorier-generaal. 
Het leidt echter tot niets, zodat de verwachting dat een compromis de waarborg van de 
Raad zou doen vervallen niet uitkomt. De procedures bij de Raad van Brabant gaan in 
een changement du tableau van ’s Raads waarborg onverkort door.3553 

De waarborg en het reglement: een mogelijk scenario
Van Leefdael gebruikt de discussie over het reglement om in zijn versie daarvan stevig in 
te zetten op de geschilpunten, die ook bij de Raad van Brabant op de rol staan. In zover-

3550  NA, RvSt 83 I, fo. 171v; BHIC, RvBr. 341 (kopie in tweevoud van deze resolutie); RHCe, GB Deurne 
(oud nummer) 806 -XIa/8/4. Hierin toont de Raad zich, óók onder verwijzing naar de beide recente bevelen 
van de Staten Generaal, verbaasd, dat er nog steeds processen worden aangevangen zonder dat men volgens 
die bevelen zijn titels heeft ingebracht. Hij  gelast daarom de hoog- en laagschout van ’s-Hertogenbosch om 
te Deurne het  bevel van 26 oktober 1661 nogmaals te publiceren. Verder draagt hij  de tresorier-generaal 
op om in Deurne na te (doen) gaan over door wie en met welke bewijsmiddelen dit soort processen wor-
den begonnen. 
3551  NA, RvSt. 83 I, fo. 191r, 17 april 1662. Van Leefdael meldt de Raad van Brabant de interventie door 
de Raad van State 20 april 1662 op basis van zijn rekest aan die Raad met het daarop genomen besluit. Voor 
de Raad van Brabant is dat niet overeenkomstig de voorschriften: hij dient zich rechtstreeks per rekest tot 
hem te wenden, hetgeen hij een dag later ook doet. BHIC, RvBr 1, resolutie 76.
3552  RHCe, GB Deurne (oud nummer) 861-VIa/8/5. Daarnaast verweert de oppositie zich tegen de 
door de Raad aan de tresorier-generaal gegeven opdracht na te gaan welke mensen in Deurne zich tegen 
de heerlijke rechten van Van Leefdael blijfven verzetten. Zij zet daarbij niet alleen het beginsel in dat nie-
mand van zijn rechter kan worden afgehouden “wanneer hij wert getroubleert in sijne gerechticheijt ende 
d’immemoriale duechdelijck possessie van dien” waarvoor de hertog van Brabant “om alle saecken van Jus-
titie selffs oock raeckende sijne Hoocheijt ende Domeijnen aldaer te laeten slichten” juist de Raad van Bra-
bant heeft opgericht). Daarnaast is zij verontwaardigd over de eenzijdige opdracht aan de tresorier. Als die 
haar moet onderzoeken, dan zou hij ook “het comportement ende huijshoudinge” van de regenten, die door 
van Leefdael zijn aangesteld dienen na te gaan.   
3553  NA, RvSt 84 I, fo. 83v, 15 februari 1663: de door de Raad van State voor de interventie aangestelde 
procureur legt die Raad de akte, waarbij de Raad van Brabant 14 februari 1663 die interventie toelaat, over. 
Volgens deze resolutie had deze akte in het Aktenboek van de Raad van State moeten worden ingeschreven. 
Dit is echter klaarblijkelijk niet gebeurd. In 1663 dateert in dit register de eerst ingeschreven akte van 19 mei 
1663. NA, RvSt 1544, fo. 211r. Op het omslag van het hierna te bepreken verbaal van commissarissen bij de 
Raad van Brabant staat de procedure feitelijk  kort en puntig omschreven als een procedure “van de Ed: Mo: 
Heeren Raden van State intervenieerende voor den heere van Doerne tegens schepenen, borgemeesteren, 
kerckmeesteren ende h: geestmeesteren der voornoempde heerlijchheijt”. 
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re is zijn ontwerp te zien als een poging om buiten die Raad om zijn gelijk te halen. Wat 
het vervolg op zijn ontwerp-reglement is, is, zoals gezegd, in de resoluties van de Raad 
van State niet te achterhalen. Toch is het onwaarschijnlijk, dat die versie bij de Raad van 
State onbesproken is gebleven. Dit leidt tot een mogelijk scenario.

De poging van Van Leefdael om via zijn ontwerp-reglement bij de Raad van State de nog 
hangende geschilpunten in zijn voordeel te beslechten plaatst de Raad van State voor een 
dilemma. Die geschilpunten zijn immers al onder de rechter; door zijn interventie voor 
Van Leefdael is hij daarin echter niet meer een bovenpartijdige instantie. In feite moet 
de Raad hebben ervaren zichzelf door die interventie te hebben gekortwiekt (de vraag, 
in hoeverre Van Leefdael daarop strategisch heeft ingespeeld blijft hier onbesproken). 
Ook bemiddeling, zo zal de Raad beseft hebben, biedt geen uitkomst meer, omdat een 
eerdere  poging daartoe is mislukt.

Het heeft er dus alle schijn van, dat - buiten de formele besluitvorming om - de Raad 
van State de beslissing over de geschilpunten naar de procedures bij de Raad van Brabant 
heeft doorverwezen om vooral zijn eigen positie veilig te stellen. De bijzondere positie 
waartoe die Raad zich in dezen heeft laten verleiden dan wel zichzelf heeft gemanoeu-
vreerd is dan in feite de doodsteek geworden voor een verdere discussie over de verschil-
lende voorliggende ontwerp-reglementen.

 
Ter afronding
4 Februari 1665 beveelt de Raad van Brabant in een tussenvonnis een comparitie voor 
een tweetal commissarissen.3554  

De eerste twee bijeenkomsten verlopen moeizaam, omdat partijen nog onverzoenlijk 
tegen over elkaar blijven staan.3555 Wel leidt het besef dat er iets moet gebeuren tot het 
verzoek van beiden om recht. Hierop wordt de stand van zaken met een voorstel voor 
een compromis aan de Raad van State gerapporteerd, die, na intern onderzoek door 
twee van zijn leden, 10 februari zijn instemming daarmee betuigt.3556 Zelfs dit weet par-
tijen 13 februari nog niet te verzoenen. 2 Maart worden zij geconfronteerd met een uit-
gewerkt voorstel en komt er zo veel schot in de zaak, dat vanaf 13 maart wel inhoudelijk 
met elkaar wordt gesproken. Dat leidt tot een akkoord op 27 maart 1665.3557 

De kernpunten hiervan betreffen vooral de jaarlijkse verkiezing en benoeming van de 

3554  BHIC, RvBr. 819.3596 (kerkmeester tegen Van Leefdael) en 819.3597 (schepenen, borgemeesters, 
armmeesters, kerk- en gemeentemeesters tegen Van Leefdael).
3555  5 Februari 1665 is de eerste formele zittingsdag, een dag later wordt de kwestie inhoudelijk bespro-
ken. 
3556  NA, RvSt 86 I, fo. 71v, d.d. 7 februari en fo. 77v, d.d.10 februari 1665.
3557  BHIC, RvBr. 842 (verbaal van deze comparitie); Kopie van dit akkoord in: RHCE, GB Deurne, 170 
(oud 122 rood); SAdB, OSA 9190.
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borgemeesters met inspraak van de inwoners en eindbeslissing van de plaatselijke heer, 
alsmede de bevoegdheden ten aanzien van de jaarlijkse vaststelling en afkondiging van 
het keurboek.3558 Het reglement komt hierbij niet meer aan de orde. 

Dit akkoord wordt nog dezelfde dag door de Raad slechts in voorlopige zin beves-
tigd, opdat, zo geeft hij aan, later, als alsnog het tegendeel zou blijken, herziening van 
zijn vonnis mogelijk is. De reden van deze bijzondere clausule wordt niet aangegeven.3559 

Van Leefdael bericht vanuit Den Haag zijn drossaard direct schriftelijk over deze afloop. 
Deze roept daarop al 29 maart schepenen, kerk-, heilige geest- en gemeentemeesters in 
het kasteel van zijn broodheer bijeen om hen daarvan op te hoogte te brengen. In deze 
bijeenkomst wordt ook besloten om voor 31 maart “de gemeene nabuijrschap” in de kerk 
bijeen te roepen om ook haar ook te informeren. Ten slotte wordt een voorstel voor hoe 
nu verder besproken. Kernpunt daarvan is de snelle benoeming van de tienmannen door 
de ingezetenen.

Nadat aldus het akkoord publiekelijk is gemaakt, weigeren de ingezeten om ter plekke 
gevolg te geven aan de oproep van de drossaard om tienmannen te benoemen. Het mag 
duidelijk zijn: de ingezetenen hebben hun macht geproefd en laten zich niet overvallen. 
Een protest van de drossaard brengt hen ook niet meer op andere gedachten. Van Leef-
dael wordt hierover nog dezelfde dag schriftelijk op de hoogte gesteld. De verkiezing van 
de tienmannen wordt kort daarop alsnog wel gerealiseerd.3560 

De voor deze studie relevante conclusie is, dat er uiteindelijk geen reglement tot stand 
komt, omdat partijen op de oorspronkelijke geschilpunten alsnog voorlopig tot over-
eenstemming komen zonder dat een reglement wordt vastgesteld. Door deze uitkomst 
heeft een definitief reglement, dat in zijn conceptfase van gelijksoortige ontwikkelingen 
elders heeft kunnen profiteren en zelf ook enkele verbeteringen en nouveautés bevat, op 

3558  Meer specifiek wordt over de benoeming van de borgemeester het volgende overeengekomen: jaar-
lijks worden voortaan op 10 maart in de kerk door de drossaard en de zittende schepenen, borgemeesters, 
armmeesters, kerkmeesters, gemeentemeesters en tien personen, die door de naburen uit de aanzienlijkste 
ingezetenen en geërfden van Deurne worden aangewezen, twee geleerde en twee ongeleerde personen tot 
borgemeester genomineerd. Uit deze nominatie kiest vervolgens de heer 17 maart een geleerde en ongeleer-
de tot borgemeester. Publicatie van hun benoeming geschiedt op Vreekwijk. De nominatie geschiedt buiten 
kosten van de gemeente. Verder wordt bij overlijden van een tienman de opvolging geregeld in dier voege, 
dat de andere tienmannen bevoegd zijn om een nieuwe te benoemen. Ook blijkt nog gesproken te zijn over 
een verbod om meer dan een lokale bestuursfunctie tegelijkertijd te mogen vervullen. De dienaangaande 
bepaling is in het verbaal echter doorgehaald. De voorzieningen betreffende het jaarkeurboek worden hier 
verder niet besproken. Zie over deze jaarkeuren: Van Zalinge – Spooren, Gemeint en gemeenschap, 82-85.     
3559  BHIC, RvBr 819/3608.
3560  RHCe, GB Deurne (oud nummer) Doos 180, nr. 16 (specificatie van onkosten van drossaard en se-
cretaris Jan van Gemert voor zijn diensten aan de heerlijkheid en de gemeente over de periode 22 maart 
1665 tot en met 17 maart 1666).
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zich geen bijdrage kunnen leveren aan de latere wording van reglementen in weer an-
dere plaatsen in de Meierij. 

9.3.4 Esch, 1723        

Korte karakteristiek
Esch is een statendorp, gelegen in het kwartier van Oisterwijk.3561 In 1718 telt het dorp 
257 inwoners en in 1722 30 à 40 huisgezinnen.3562

Lokale verontrusting 
Als de periodieke commissie voor de verpachting van de tienden uit de Raad van State in 
juli 1723 haar gebruikelijke rondgang door de Meierij van ’s-Hertogenbosch maakt en de 
Haagse overheid als het ware zelf langskomt, is dat voor justitiabelen een gelegenheid bij 
uitstek om haar rechtstreeks hun bekommernissen en andere zorgen voor te leggen. Ook 
een zestal principaalste geërfden van Esch waagt die kans en heeft geluk. Hun rekest wordt 
terstond door deze commissie in behandeling genomen. Niet alle geërfden zijn ook effec-
tief inwoner van Esch, maar als buitengeërfen daar wel gegoed. Het hierna te bespreken 
akkoord wordt zelfs ten huize van één van hen in ’s-Hertogenbosch gesloten.3563  

De klagers vragen voorziening in verschillende vermeende onregelmatigheden in het 
dorpsbestuur. Concreet verzoeken zij: een verbod aan personen, die door schepenen wor-
den belast met de invordering van de verschillende belastingen, om die invordering aan een 
deurwaarder of anderen uit te besteden, de beëindiging van de vrijdom van pachters der no-
vale tienden en onderrentmeesterschappen ten aanzien van de bediening van functies in het 
dorpsbestuur3564 en een regelmatige vervanging van de schepenen (twee schepenen per jaar), 
die dan weer met de andere ingezetenen de last van de belastingen kunnen dragen. 

Hun grootste ongenoegen is echter het in hun ogen exorbitant gestegen salaris van de 
secretaris en de stadhouder van de kwartierschout. Op basis van een vergelijking van de 
dorpsrekeningen 1697, 1722 en 1723 komt men, los van de nog afzonderlijke emolumen-
ten, voor de secretaris uit op een salarisstijging van f 34-2-0 (1697) tot f 110-14-0 (1723).  
Ook voor de stadhouder stellen zij een fikse toename van vergoedingen vast. Het ver-
zoek aan de commissie is dan ook na te gaan of deze kosten rechtmatig zijn of niet. Ten 

3561  Tegenwoordige Staat (1740), 12, 66-67; Vriens, ‘Lijst van plaatsen met institutionele gegevens’, 314.
3562  Voor 1718: Van Xanten en Van der Woude, ‘Het hoofdgeld en de bevolking van de Meierij van ’s-
Hertogenbosch omstreeks 1700’,13 en 87, en voor 1722: BHIC, DB Esch, 1301-1810, 34.
3563  Deze geërfde is ene Daniel Chambrier. Opmerkelijk is de rol van diens echtgenote: zij woont de be-
sprekingen bij en bezegelt met een handdruk mede het akkoord. 
3564  Door deze functies te pachten, zo beweert het rekest verder, vrijwaren de best gekwalificeerde perso-
nen zich van de bediening van andere dorpstaken; de dorpsbediening drukt daarom op minder dan de in 
principe daartoe in het dorp geschikte 24 tot 25 personen. 
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slotte klagen zij over de forse bijdrage van het dorp in de kwartierslasten. 
Deze klachten culmineren in het verzoek om het redres in deze zaken vast te leggen in 

een reglement dat overeenstemt met de “gelegentheijt van dit cleijn dorpken”.

Nieuwe afspraken
De commissie roept hierop klagers, stadhouder, regenten en secretaris bijeen voor een 
hoorzitting in 

’s-Hertogenbosch op 23 juli 1723.3565 Ter voorbereiding hiervan vervaardigt de secretaris 
een gedetailleerde verantwoording van de verschillende bestanddelen van zijn salaris en 
verdere beloningen. Het verschil tussen vroeger en nu verklaart hij vooral door een aan-
zienlijke toename van zijn werkzaamheden. In 1697 behoefde de secretaris alleen maar 
te assisteren bij het veranderen van de wet en het afhoren van de rekeningen. Nu is hij 
ook belast met de hele administratie rond onder meer de gemene middelen en de ver-
ponding. In feite is, zo beweert hij, zijn huidige salaris zelfs nipt aan wat het zou beho-
ren te zijn. Wat betreft zijn vermeende extra emolumenten: die zijn een beloning voor 
werkzaamheden die hij buiten zijn normale secretariaatswerkzaamheden van de schepe-
nen krijgt opgedragen.3566 

2 Augustus spreken schepenen en geërfden over een nieuwe regeling van het salaris 
van de secretaris. Het is een moeizame bijeenkomst met aanvankelijk veel weerstand, 
maar uiteindelijk weet men een nieuwe grondslag af te spreken.3567 Over de andere pun-
ten wordt blijkbaar niet meer gesproken, althans het verslag zwijgt er over. Dit geldt ook 
voor de eventuele totstandkoming van een reglement, zodat het voorstel daartoe al met 
al bij de aanvankelijke wens is gebleven.

9.3.5 Geffen, 1701 en 1726         
    

Korte karakteristiek
Geffen is een heerlijkheid met hoge, middelbare en lage jurisdictie.3568 Het dorp behoort 
tot het kwartier van Maasland.3569 In 1701 bedraag het aantal inwoners 731.3570

3565  De gegevens over deze comparitie zijn ontleend aan BHIC, DB Esch 34. In het verbaal van de com-
missie ontbreekt daarentegen een verslag van deze werkzaamheid. NA, RvSt. 1830 (Verbaal 1722-1727), jaar 
1723. 
3566  BHIC, DB Esch 34.
3567  BHIC, DB Esch 38, waarin onder meer de tekst van het op 2 augustus 1723 gesloten akkoord. Het 
hierin afgesproken basisbedrag aan salariëring wordt nadien (details daargelaten) door de Staten Generaal 
in een “Reglement op de jaarlijxe weddens van de respective secretarissen van den dorpen en plaatsen in’t 
quartier van Oosterwijk” van 19 oktober 1724 bevestigd. NA, SG 3413, fo. 319r-320v.
3568 Vriens, J., ‘Lijst van plaatsen met institutionele gegevens’, 323.
3569  Tegenwoordige Staat (1740), 12 123; Vriens, ‘Lijst van plaatsen met institutionele gegevens’, 323. 
3570  Van Xanten en Van der Woude, ‘Het hoofdgeld en de bevolking van de Meierij van ’s-Hertogen-
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Een eerste reglementsontwikkeling
24 December 1701 betrekt de Raad van State de Bossche raad en rentmeester-generaal 
bij het zoeken naar een oplossing van een slepend conflict over de dorpsrekeningen. De 
Raad wil oud zeer afsluiten en nieuw voorkomen. Voor dat oude zeer zie hierna. Het 
voorkomen van nieuw zoekt de Raad in een reglement “op het beleid van de gemeen-
te’s saaken”. De rentmeester krijgt opdracht om, na het horen van de plaatselijke regen-
ten en onderzoek van eventuele bestaande oude rechten en regels (“vorige reglementen, 
octroijen en privilegien”), een concept te formuleren en dat aan de Raad te doen toe-
komen.3571 Deze opdracht is zonder meer een autonome poging van de Raad om een 
doorbraak in stukgelopen bestuurlijke verhoudingen te forceren. 

Op deze situatie hebben de problemen met en verschillende procedures tegen de kort 
daarvoor wegens fraude, verduistering van gelden en andere ambtsmisdrijven geschorste 
drossaard en secretaris Gerard Croon ongetwijfeld invloed gehad. Croon wordt in ieder 
geval nadien verweten, dat hij eigenhandig wijzigingen in de rekeningen heeft aange-
bracht.3572 

Er gaat aan vooraf …..
Eind zeventiende eeuw is er in Geffen van alles aan de hand met de dorpsrekeningen, de 
armen- en kerkrekeningen, vooral die over de dienstjaren 1695, 1696 en 1697.3573 

De controverse overstijgt de dorpsgrenzen en klimt uiteindelijk op naar de Haagse 
overheid. 

bosch omstreeks 1700’, 69; zie ook: Kappelhof, Geffen (gemeente Oss, Noord-Brabant), Op de rand van zand 
en klei, § 2.3 Bevolking.
3571  NA, RvSt 139, fo. 2670r-v.
3572  Of dit uiteindelijk ook de kern van de problemen is of slechts één van meer, is niet nagegaan. De 
schorsing van Croon heeft alleszins te maken met onregelmatigheden in het beheer van boedelpenningen. 
Dit leidt uiteindelijk tot onderzoek door het Officie fiscaal bij de Raad van Brabant. Croon was tevens dros-
saard van Nuland. Vanuit die functie procedeert hij voor schepenen van Nuland tegen de heer van Geffen, 
Caspar de Vooght, om financiële genoegdoening voor de geschorste functie. De Vooght protesteert hier-
tegen bij de Raad van Brabant, omdat hij als edelman niet voor een plaatselijk gerecht kan worden gedag-
vaard. Daarnaast is er een procedure bij deze Raad tussen Croon en de regeerders van Geffen over onder 
meer de afdoening van zijn rekeningen. Voor al deze procedures onder meer: BHIC, 19. RvBr. 477.145 (circa 
1696), 297 (rekest De Vooght met appointement van 14 juli 1700; rekest Croon met beschikking 16 septem-
ber 1700), 846 (comparitie 3 juni 1699), 788.2785 (1699), 831.9039 (6 oktober 1700), 831.9109 (28 april 1701). 
3573  Wat er precies aan de rekeningen schort kan nog slechts op hoofdlijnen uit de desbetreffende re-
soluties van de Raad van State worden afgeleid. Archieven van andere betrokken actoren uit deze periode 
zijn niet beschikbaar. In het archief van het dorpsbestuur Geffen (BHIC, DB Geffen, 48-163 en 184, reke-
ningen van de borgemeesters) ontbreken de dorpsrekeningen over de hier betrokken jaren (1695/96 tot en 
met 1698/99).
Ook de reikwijdte van het geschil is niet precies te traceren. Er is sprake van nog ongesloten rekeningen 
over de periode 1691 tot 1697; nadien die over de jaren 1695 tot 1697, terwijl in de procedure die over 1697 
vrijwel steeds centraal staat.
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1 September 1698 gelast de Raad van State de kwartierschout van en de ontvanger der 
verpondingen in Maasland, deze rekeningen bij hem in te leveren, waarna hij 29 okto-
ber zijn secretaris opdraagt deze te bezien. 

Ook de plaatselijke heer, Caspar de Vooght, mengt zich in de zaak. 10 December 1698 
vergunt de Raad van State hem om tijdelijk de rekeningen uit de griffie te mogen lichten 
om daartegen zijn bedenkingen te kunnen formuleren. Eerst 20 februari 1699 laat hij die 
ophalen. 10 Juni 1699 wordt hij door de Raad gemaand zijn commentaar, tezamen met 
de rekeningen, te retourneren.3574

Uiteindelijk komt er van ’s Raads secretaris vooral een procedureel advies: de reke-
ningen worden aan regenten gerestitueerd met last deze conform de voorschriften af te 
doen en te sluiten. Wel dienen in de armen- en kerkrekeningen de kosten van vertering 
en vergoeding van drossaard, auditeurs en secretaris te worden geschrapt. De Raad be-
sluit 28 oktober 1699 dienovereenkomstig en maant de regenten voortaan de gemeente 
niet meer met zo veel onnodige onkosten te belasten, zulks op straffe van nadere voor-
ziening.3575

Regeerders proberen daarop onder regie van Thomas de Leeuw, dan provisioneel dros-
saard en secretaris van Geffen, inderdaad uitvoering te geven aan deze opdracht.3576 Dat 
leidt snel tot een nieuw conflict met de borgemeesters, in het bijzonder die van het 
dienstjaar 1697, Thomas Dielissen en Gerard Jansse van Rosmaalen.3577 Inzet is de ge-
brekkige kwaliteit van de dorpsrekeningen. Daartoe gevorderd door de regeerders wei-
geren zij voor wat dan aan rekeningen voorligt verantwoordelijkheid te nemen. Naar zij 
stellen, zijn deze weliswaar naar behoren opgemaakt en ingeleverd, maar nadien door 
Gerard Croon, de geschorste drossaard en secretaris en Christoffel Fursters, oud-substi-

3574  NA, RvSt 132, fo. 843.
3575  NA, RvSt 133, fo. 1499r-v.
3576  De Leeuw is kort daarvoor na schorsing van zijn voorganger Gerard Croon als zodanig aangesteld.
3577  De relaties tussen regeerders en deze borgemeesters was al gespannen. Schepenen zitten hen op de 
nek door te proberen hen te dwingen tot betaling van verschillende rentes op geleend kapitaal, omdat zij 
daarover inmiddels in persoon gerechtelijk worden aangesproken. Schepenen verzoeken 29 mei 1699 de 
Raad toestemming om de borgemeesters tot de door hen verlangde betalingen te dwingen. Die weten zich 
echter met succes te weren. 20 Juni 1699 weigert de Raad zolang het onderzoek naar de rekeningen nog 
gaande is in het verzoek van schepenen mee te gaan. Schepenen slaan terug en verbieden de borgemeesters 
om tot inning van nog openstaande restanten van enkele kleinere belastingen over te gaan (als zodanig wor-
den genoemd: kleine speciën, morgen- en groenendijksgelden). Voor dat verbod, betogen borgemeesters, 
bestaat geen zakelijk argument, het is enkel wraak omdat zij met goedvinden van de Raad hun ordonnan-
ties en renten nog niet behoeven te voldoen. De Raad geeft hen 3 juli 1699 gelijk, machtigt hen tot invor-
dering en verbiedt schepenen hen daarin verder te hinderen. NA, RvSt. 132, fo. 906v-907r resp. 984r. Wel 
gaan de borgemeesters daarna ook zelf over de schreef door te proberen op basis van die machtiging aansla-
gen op onroerende goederen innen. Op een klacht van een tweetal landeigenaren bevestigt de Raad 18 de-
cember 1699 dat dit niet tot hun machtiging van 3 juli behoort, waarna hij deze gang van zaken verbiedt. 
NA, RvSt. 133, fo. 1749r-v.
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tuut secretaris veranderd, waarbij zij niet alleen tal van posten hebben gewijzigd, maar 
ook de ontvangsten en het slot ervan hebben verdonkeremaand. De drossaard wil echter 
hoe dan ook dat de borgemeesters hun rekeningen ter behandeling opmaken, dan wel 
hem alle documenten over ontvangsten en uitgaven ter hand stellen, zodat hij als secre-
taris zelf de rekening kan samenstellen. Voorts vordert hij van Croon en Fursters alles op 
wat zij aan documenten uit de rekeningen hebben verwijderd.

De Leeuw meldt de problemen rond de gebrekkigheid van de rekeningen bij de Raad 
van State, die 12 maart 1700 tot een comparitie van partijen voor een tweetal zijner le-
den en zijn secretaris besluit. Deze ad hoc commissie brengt 31 maart 1700 haar rapport 
uit. De Raad verlengt daarop de comparitie voor een maand en gelast de borgemeesters 
hun rekeningen met alle bijlagen bij de commissie in te leveren, zodat deze na verder 
mondeling verhoor tot een eindoordeel zal kunnen komen. En dus gaan de rekeningen 
weer op reis naar Den Haag. Voor de duur van het verdere onderzoek wordt regeerders 
verboden om de borgemeesters tot enige betaling te dwingen.3578

De commissie komt 14 mei tot een conclusie.3579 Op haar advies besluit de Raad dat 
officier en regenten, alsmede verder iedereen die daartoe is aangewezen deze rekening 
behoren af te horen en te sluiten. Een eigen oordeel over de beweerde defecten in de 
rekening wordt niet gegeven, maar feitelijk doorverwezen naar het toeziende oog van 
de rentmeester der geestelijke goederen Johan van Leefdael en de ontvanger van de ge-
mene middelen in het kwartier van Maasland Andries Nieuland. Zij moeten er (met 
rapportage aan de Raad) tijdens de afhoring voor waken, dat er niets onbehoorlijks 
gebeurt.3580

Duwen en trekken
Ondank pogingen van de drossaard en ook aanmaningen van de toezieners lukt het 
niet schepenen en borgemeesters tot de afhoring te bewegen. Zij strijden nu over 
daarbij in acht te nemen formaliteiten. De Leeuw tracht een doorbraak te forceren 
door De Vooght en regerende schepenen voor de Raad van Brabant te dagen. De 
Raad besluit 3 juni 1701 direct tot een partijcomparitie, die al op 21 juni plaatsheeft. 
Aldaar wordt afgesproken, dat op de 20 augustus 1692 gesloten dorpsrekening 1691 

3578  NA, RvSt 389, fo. 455r-456v. Opvallend is, dat de geschorste drossaard min of meer door de Raad 
wordt gesauveerd: op het verzoek hem te bevelen te retourneren wat hij verdonkeremaand zou hebben, 
wordt niet besloten omdat hij niet ter comparitie is verschenen en eigenlijk ook onbekend is of hem de dag-
vaarding daartoe wel betekend is. 
3579  Er is alleen sprake van de rekening over 1697, die over 1695 en 1696 worden niet vermeld. Het is der-
halve onduidelijk of deze ook bij het verdere onderzoek van de commissie betrokken zijn geweest.
3580  NA, RvSt. 390, fo. 698r-699v. Om het afhoren te vergemakkelijken ontslaat de Raad “de auditeurs” 
bij voorbaat van “poenaliteiten” als zou blijken dat bepaalde uitgaven zonder vereiste machtiging zouden 
zijn gedaan. Gezien deze ontheffing zijn met deze auditeurs degenen bedoeld die rechtens de rekening die-
nen af te horen, niet de aangewezen toezichthouders. 
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door de desbetreffende borgemeesters nog een narekening mag worden gedaan.3581 
Verder beloven de schepenen alles te doen om de dorpsrekeningen tot en met 1698 
te sluiten.3582 

Desondanks vlot alles niet naar genoegen van De Leeuw. Om verdere impasse te ke-
ren stelt hij de toezieners voor, dat zij partijen horen en proberen te verzoenen. Deze 
houden die boot af, omdat dit niet tot hun opdracht behoort en zij zichzelf daartoe geen 
bevoegdheid willen aanmeten. De drossaard vraagt daarop de Raad van State hen daar-
toe een rechtstreekse opdracht te geven. Zonder twijfel baseert hij zijn verzoek op voor-
kennis en instemming van beide toezieners. De Raad stemt hier 9 augustus 1701 mee in. 
Ook gaat hij ermee akkoord om gedurende de werkzaamheden van de rentmeester en 
de ontvanger de nog bij de Raad hangende procedure tussen partijen aan te houden.3583

De toezieners gaan nu voortvarend te werk en ronden 18 december te ’s-Hertogenbosch 
hun rapport af, dat zes dagen erna reeds bij de Raad van State kan worden geagendeerd. 
Veel meer dan enkele aanbevelingen voor hoe nu verder heeft hun werk echter niet opge-
leverd. De Raad neemt ze niettemin 24 december 1701 over. De rekeningen in kwestie die-
nen door de desbetreffende rendanten dan wel, op hun aanwijzing, door de dorpssecretaris 
te worden opgesteld. Van beide toezieners wordt alleen de rentmeester, nu tezamen met de 
raad en rentmeester-generaal opgedragen om dit proces te begeleiden en waar nodig na-
dere aanwijzingen te geven. Daarbij wordt in het bijzonder de laatste gemaand (hij is im-
mers nieuweling in deze procedure) het schepenen noch borgemeesters moeilijk te maken 
als zou blijken dat omslagen zijn gedaan die strijdig zijn met het plakkaat van 31 oktober 
1695.3584 Daarover moet hij wel rapporteren, waarna kan worden bezien of dergelijke om-
slagen nog verdere voorziening behoeven. Ten slotte krijgt hij ook de hierboven reeds ver-
melde opdracht tot het ontwerpen van een reglement.3585 

Het rapport van de toezieners is (uiteraard) ook ter plaatse bekend. Voor Diel-
lissen, nu ook gesteund door enkele vooraanstaande ingezetenen, een uitgelezen 
moment - de aanbevelingen onderstrepen immers wat hij wil - om voor een vlucht 
vooruit te kiezen. Hij adopteert (bijna letterlijk) de aanbevelingen van de commis-
sie en legt deze als eigen pleidooi aan de Raad van State voor.3586 De Raad doorziet 

3581  Met de verfijning, dat, als over die narekening ter plaatse geen overeenstemming wordt bereikt, de 
kwestie aan de Raad van Brabant ter beslissing wordt voorgelegd. 
3582  BHIC, RvBr. 847, Verbaal Thomas de Leeuw contra de heer en schepepen van Geffen, 21 juni 1701. 
Ten slotte wordt ook afgesproken, dat de comparitie tot 5 oktober 1701 zal worden gecontinueerd.  
3583  NA, Rvst. 138, fo. 1600v-1602r. Namens de drossaard treedt dan trouwens ene Hendrik van Rijp op. 
Van Rijp komt, in verband met afwezigheid van zijn mandataris, ook 16 januari 1702 nog als zodanig voor. 
NA, RvSt 140, fo. 91r-v.
3584  Zie hierover 3.3.5.
3585  NA, RvSt, 139, fo. 2670r-v.
3586  Nieuw in zijn verzoek is, dat er naast van ongesloten dorpsrekeningen ook sprake is van nog niet af-
gehoorde rekeningen van de collecteurs der verponding.

PS_LL_def.indd   1360 19-11-20   13:06



1361

hem en beperkt zich ertoe hem een kopie van zijn hierboven genoemde besluit van 
die dag te geven.3587 

Haags drijfzand
Hoe de procedure zich ter plaatse onder toezicht van beide rentmeesters verder voltrekt 
is niet bekend. Het resultaat is, gebaseerd op de conclusies van hun bevindingen, in ie-
der geval dat de rekeningen uiteindelijk worden gesloten.3588 

18 Juni 1702 rapporteert de Bossche rentmeester de Raad van State dit resultaat. Ook legt 
hij een concept-reglement voor, dat hij heeft opgesteld nadat hij de plaatselijke heer en re-
geerders gelegenheid heeft gegeven daarover hun ideeën in te brengen. Al met al meent hij 
dat nu alle oude problemen tot het verleden behoren en nieuwe voor de toekomst zullen 
worden vermeden. Wel wacht hij nog op een aanwijzing van de Raad over welke boete hij 
moet vorderen van regenten die zonder machtiging reële omslagen hebben uitgeschreven. 
De rentmeester zelf lijkt overigens van een boete niet gecharmeerd: zijns inziens zou volstaan 
kunnen worden met f 50 (waarbij hij naar precedenten uit Peelland en andere plaatsen ver-
wijst) of is de Raad alsnog bereid hen daarvan te ontslaan? De Raad wil over alles eerst de me-
ning weten van zijn thesaurier-generaal, die daarom 7 juli daartoe opdracht krijgt.3589  

En dan valt op het Haagse toneel het voordoek. Wat zich daarachter afspeelt, blijft 
verborgen. Enkel wordt vernomen, dat de kwestie 31 juli nog ter advisering bij de the-
saurier-generaal ligt.3590 En daar blijft deze kennelijk liggen; diens advies blijft uit en 
daarmede ook een besluit van de Raad. Is er sprake van nalatigheid van deze functio-
naris, was er een (abusievelijk) vergeten in verband met het zomerreces, waren er toch 
nog oppositionele krachten werkzaam, die dit dossier van tafel weten te werken?  Ook 
wordt er door niemand gerappelleerd, niet door de Raad als opdrachtgever, niet door 
direct betrokkenen, zoals de Bossche rentmeester of ingezetenen van Geffen. De hele 
procedure vloeit als het ware gewoon weg. Het reglement blijft kortom in zijn concept-
fase hangen.3591

3587  NA, RvSt, 139, fo. 2673r. Opvallend is wel dat de Raad over het aanhouden van de procedure nu een 
strikter moment vaststelt, namelijk voor ten hoogste drie weken.
3588  In deze periode zet Van Rijp als gemachtigde van drossaard De Leeuw ook een strafrechtelijke pro-
cedure tegen de oud-borgemeesters Dielissen en Van Rosmalen op. Die verzetten zich tegen de door hem 
voorgewende autoriteit als substituut-drossaard. Schepenen vragen daarop 23 februari 1702 de Raad van 
Brabant om “hooftleeringe”. Na een partijcomparitie op 29 maart, beslist de Raad dat Van Rijp inderdaad 
alsnog zijn gepretendeerde autoriteit zal moeten aantonen, terwijl de door hem begonnen procedure zolang 
wordt gestuit. BHIC, king op de werkzaamheden van de toezieners hebben gehad.
3589  NA, RvSt., 142, fo. 1497r-v.
3590  NA, RvSt. 142, fo. 1707r-v. In dit besluit staat de Raad Dielissen en Van Rosmalen op hun verzoek 
toe om, hangende de uitkomst van advisering en besluitvorming over het rapport van de Bossche rentmees-
ter, met betaling van  de nota’s van hun procureur en advocaat te mogen wachten.
3591  De problemen voor Dielissen en Van Rosmalen als borgemeesters over 1697 zijn daarmede nog niet 
voorbij. Bij wijze van voorbeeld daarover het volgende. Het komt onder meer tot een executoriale verkoop 
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Een tweede reglementsontwikkeling
In een opsomming van dorpsreglementen uit de tweede helft van de negentiende eeuw 
van de hand van Petrus Franciscus van Cooth wordt een resolutie van de Staten Gene-
raal van 7 februari 1724 als reglement voor Geffen genoemd.3592 Waarop deze kwalificatie 
steunt wordt niet vermeld. Santvoort spreekt in zijn Manuaal II (1741) over dit besluit 
als een resolutie van de Staten Generaal, waarin de totale vergoeding voor de verterin-
gen van de Geffense regeerders op een vast bedrag (f 100) wordt gefixeerd.3593 Daarbij ge-
bruikt hij niet het woord ‘reglement’. Omdat hij die term wel steeds hanteert als hij aan 
bepalingen van vastgestelde reglementen refereert, mag daaruit wel worden afgeleid, dat 
hij die resolutie van 1724 niet als zodanig heeft aangemerkt. Ook de resolutie zelf geeft 
geen aanleiding om die als (volwaardig) reglement te duiden.3594 

Kan de vermelding van Van Cooth nog het beste worden verklaard als een misverstand, 
kort daarop is er wel sprake van een reglement voor het plaatselijke bestuur.

16 Oktober 1726 stelt de vrouwe van Geffen op eigen gezag een reglement vast voor de 
regenten, in het bijzonder voor de drossaard, schepenen en secretaris. Wat de aanleiding 
van dit reglement is, wordt niet vermeld, maar zal ongetwijfeld besloten liggen in hetgeen 
inhoudelijk wordt vastgelegd, dit des te meer omdat het een reglement van beperkte strek-
king is (het telt slechts zeven artikelen) en daardoor zeer doelgericht is.3595 Geregeld worden 
de eedsaflegging en taakvervulling van in het bijzonder de schepenen en in breder verband 
de vergoeding van de regenten, zodat het aannemelijk is dat het reglement reageert op ver-
waarlozing jegens en wellicht zelfs ongehoorzaamheid aan reeds geldende regels.  

Het ‘op eigen gezag’ is vooral procedureel. Inhoudelijk ‘onderwerpt’ het reglement 

van hun goederen, waarover zij hun beklag doen bij de Raad van State. BHIC, 9. RRGD 20, rekest van de                   
oud-borgemeesters met appointement van de Raad van State van 17 juli 1703). Jaren later, 28 november 1707 
verzoekt Dielissen de Raad van State toe te staan, om nog openstaande restanten op zijn rekening te mogen 
invorderen en te fiatteren, dat hij de regenten van Geffen binnen een maand mag verplichten om ten over-
staan van de Bossche raad en rentmeester-generaal of iemand anders, daartoe door de Raad aan te wijzen, 
zijn rekening te revideren, zuiveren, sluiten en tekenen. De Raad stemt in met het laatste door daartoe de 
Bossche rentmeester aan te wijzen, die tevens de Raad over de invordering van de beweerde restanten zal 
dienen te adviseren. NA, RvSt. 163, fo. 2361v-2362r.
3592  BHIC, Van Cooth, 10. Zie over Petrus Franciscus van Cooth en dit handschrift  de Verantwoording 
bij deze studie, 2. 
3593  Santvoort, Manuaal II, 102.
3594  BHIC, LTK 49. Blijkens de resolutie is de aanleiding daarvan gelegen in een verzoek van de regenten 
van Geffen om voor tien jaar het bedrag van een en een kwart aan verpondingen te mogen omslaan ter be-
strijding van de kosten van de dorpshuishouding. Op advies van de Raad van State beperken de Staten die 
periode tot vier jaar en tot een bedrag van twee derde van de verponding, onder voorwaarde dat de regenten 
de kosten van hun jaarlijkse verteringen onder de f 100 houden. 
3595  Zie voor de tekst van dit reglement, ontleend aan BHIC, DB Geffen, 76r-77r, 10.3.5; Kappelhof, Ge-
ffen (gemeente Oss, Noord-Brabant), Op de rand van zand en klei, § 2.5 Bestuur, heeft al op dit aspect en de 
uitvaardiging door de vrouwe op eigen gezag gewezen.
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zich op verschillende punten aan hoger gestelde regels. In artikel 1 wordt voor de beëdi-
ging van de schepenen verwezen naar het dienaangaande formulier in het Reglement op 
de politieke reformatie (1660). Het derde artikel  bevat, overigens zonder verwijzing naar 
het desbetreffende besluit, in feite niet meer dan een plaatselijke ratificatie van de van de 
kort hiervoor (1724) door de Staten Generaal vastgestelde maximale vergoeding voor de 
verteringen van de regenten. 

Daarentegen is onduidelijk of de in artikel 4 vastgelegde jaarlijkse vergoeding voor de 
drossaard, de president-schepen en de secretaris van ieder f 12 en voor de andere schepenen 
van f 7-10-0 nieuw is of ook teruggaat op ouder recht. Het zijn in ieder geval wel dezelfde 
bedragen die Santvoort, zonder aan deze bepaling te refereren, in zijn Manuaal dienaan-
gaande vermeld.3596 Hoewel posterieur, kan dit er niettemin op wijzen, dat die vergoedin-
gen dus al van ouder datum zijn. Opmerkelijk is trouwens, dat het reglement op dit punt 
al bij de uitvaardiging is gedateerd, omdat de Staten Generaal bij resolutie van 21 februari 
1726, dus zo’n acht maanden eerder, het jaarsalaris van de secretaris van Geffen heeft vast-
gesteld op f 200.3597 De jaarlijkse vergoeding van de drossaard wordt door een besluit van de 
Staten Generaal van 4 juni 1734 vastgezet op een bedrag van f 306.3598 Op deze punten mag 
de als zodanig al beperkte strekking van het reglement ook in zijn doorwerking als niet al te 
duurzaam worden gekwalificeerd. In die beperkte doorwerking ligt (op zijn minst: mede) 
de verklaring, waarom dit reglement onder de radar van het Manuaal van Santvoort blijft.

9.3.6 Gerwen, Nuenen en Boort, 1671       

Korte karakteristiek
Gerwen, Nuenen en Boord, gelegen in het kwartier van Peelland3599, is eerst sedert 1659 
een statendorp.3600 Daarvoor behoorde het tezamen met Nederwetten tot de heerlijkhe-
den Nuenen, Gerwen en Nederwetten.3601  De drie plaatsen vormen één dingbank, waar-
bij twee schepenen uit Gerwen, twee uit Nuenen en drie uit Boort afkomstig zijn.3602 In 
1672 bedroeg het aantal huizen 411, hetgeen staat voor een benaderd inwonertal van tus-
sen de 1850 en 2055 personen.3603 

3596  Santvoort, Manuaal II, 102.
3597  Santvoort, Manuaal II, 101. Zie ook 3.3.8.
3598  Santvoort, Manuaal II, 101. Zie ook 3.3.9.
3599  Tegenwoordige Staat (1740), 109. 
3600  Voor deze episode wordt op basis van de hierna te noemen documenten de daarin uitsluitende voor-
komende volgorde Gerwen, Nuenen en Boort aangehouden.
3601  Voor de beëindiging van de verpanding van genoemde heerlijkheden:  Jean Coenen, Gegeven Sint-
Barbaradag 1300, 176-177. 
3602  Coenen, Gegeven Sint-Barbaradag 1300, 177, 182-184. Vriens, ‘Lijst van plaatsen met institutionele 
gegevens’, 426.
3603  Coenen, Gegeven Sint-Barbaradag 1300, 161. Voor de berekening van het benaderde inwonertal is uit-
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Ongenoegen en concept-reglement
Onder inwoners groeit in 1671 onvrede over de kosten, uitgaven en meer onregelma-
tigheden in de financiële huishouding van de gemeente. De regering moet aan banden 
worden gelegd.3604 Een reglement “tot verhoedinge van onnoodige costen ende ongere-
geltheden” zou daarvoor het aangewezen panacee zijn. Daartoe stellen zij ook een con-
cept op. Nemen zij een voorbeeld aan hun buren in Breugel, die het bijna van de ene dag 
op de andere lukt om 17 februari 1671 een reglement te verwerven?3605 

22 Juni 1671 neemt de Raad van State kennis van hun verzoek en stelt dat om advies in 
handen van zijn commissie, die op het punt staat om Brabant in te trekken voor de jaar-
lijkse verpachting van de tienden.

Onderzoek en afwijzing
Die commissie maakt werk van haar opdracht. Niet alleen hoort zij wederzijds partij-
en, maar beziet ook de gewraakte rekeningen over de laatste jaren op onjuiste uitgaven. 
Haar oordeel is hard: het verzochte reglement zou juist tot meer verwarring, wanorde en 
onkosten leiden dan het zou  voorkomen.3606 Niettemin hebben zij, zo verzachten zij de 
pil iets, wel kunnen vaststellen, dat het met sommige kosten minder had gekund, maar 
voor redres hiervan is een wijziging van regering noch de vaststelling van een reglement 
nodig. Het volstaat het bestuur op te dragen, alles ten meeste dienst en welzijn van de 
gemeente te verrichten. De ingezetenen schepen zij af met de geruststelling, dat, moch-
ten de regeerders toch weer exorbitante onkosten maken, zij zich dan opnieuw tot de 
commissie kunnen wenden, die dan de desbetreffende rekeningen zal onderzoeken en 
waar nodig op orde brengen.3607 De Raad neemt 16 juli 1671 dit advies ongewijzigd over: 
het verzoek om een reglement wordt afgewezen met inderdaad als toegift, dat de tiend-
commissie altijd openstaat voor klachten over nieuwe onregelmatigheden.3608 

gegaan van de door Kappelhof aangereikte (fictieve) normstelling van gemiddeld minimaal viereneenhalf 
tot maximaal vijf personen per huishouding per huis in Geffen (gemeente Oss, Noord-Brabant), Op de rand 
van zand en klei, § 2.3 Bevolking. Zie hierover ook de Inleiding op dit deel van de studie.
3604  Dat de inwoners zicht hebben op de stand van en de ontwikkelingen bij de financiële huishouding 
is ongetwijfeld een direct gevolg van de procedure die bij het sluiten van de rekeningen wordt gevolgd. Het 
afhoren staat open voor alle daarin geïnteresseerden. Coenen, Gegeven Sint-Barbaradag 1300, 183. De proce-
dure als zodanig vormt dan ook geen deel van de klachten. Zie hierover ook hierna.
3605  Het desbetreffende concept-reglement is niet aangetroffen, zodat een vergelijking met Breugel 1671 
en eventuele andere reglementen niet meer kan worden gemaakt. Zie voor Breugel 1671 9.2.5 en 10.2.5. 
3606  De commissie volstaat met alleen deze conclusie. Haar overwegingen blijven buiten haar rapportage. 
Niettemin ligt het voor de hand er van uit te gaan, dat zij zich niet alleen in gesprek met betrokkenen op de 
dienaangaande plaatselijke procedures en verdere voorschriften heeft georiënteerd. Onduidelijk is echter om 
welke op dat moment schriftelijk vastgelegde voorschriften het gaat. Zie hierover verder 4.10.5.    
3607  NA, RvSt 1821, Verbaal verpachting tienden 1671, fo. 92v-93v.
3608  NA, RvSt 92 II, fo. 28v-29r.
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9.3.7 Hooge & Lage Mierde en Hulsel, 1663-1664   

Korte karakteristiek
De op zich bestuurlijk zelfstandige dorpen Hooge respectievelijk Lage Mierde en Hulsel, 
gelegen in het kwartier van Oisterwijk, vormden samen een dingbank.3609 Hooge Mier-
de levert daaraan drie, Lage Mierde en Hulsel ieder twee schepeen. In 1675 telt Hooge 
Mierde 91, Lage mierde 79 en Hulsel 56 huizen.3610

Brede bestuurlijke eensgezindheid 
Begin 1663 geschiedt de jaarlijkse aanstelling van de plaatselijke regeerders  door de 
kwartierschout van Oisterwijk op de gebruikelijke wijze. Plaats van handeling is de raad-
kamer van de schout in Oisterwijk; de schepenen worden op 30 januari beëdigd, een dag 
later de gezworenen en de heilige geestmeesters, terwijl  de borgemeesters en de bedezet-
ters 10 april 1663 deze ceremonie ondergaan.3611 

Ondanks de bestuurlijke zelfstandigheid van de drie dorpen, doemt bestuurlijke eens-
gezindheid op het niveau van wat de dorpen bindt, de dingbank, op in een rekest waar-
in borgemeesters, oud-schepenen, gewezen borgemeesters, armmeesters, gezworenen en 
meest vooraanstaande inwoners van deze dingbank de Raad van State vragen om de 
goedkeuring van een reglement, dat in concept wordt meegezonden. Hun gezamenlijke 
motief is het voorkomen van excessieve en nodeloze kosten ten laste van de gemeente. 
Zonder het met zoveel woorden te zeggen, is het gericht tegen de schepenen uit de drie 
dorpen, die tezamen ‘hun’ dingbank vormen. De Raad besluit 17 augustus 1663 dit ver-
zoek door te geleiden naar de raad en rentmeester-generaal om partijen te horen, het 
concept te onderzoeken en daarover te adviseren.3612

De schijnbare eensgezindheid geldt, zo blijkt echter, uitsluitend de groep zoals deze 
zich presenteert. Schepenen en andere regeerders nemen, hoewel daar wel enige tijd 
overheen gaat, hiertegen stelling: naar hun weten is het verzoek door niet meer dan 
slechts zeventien of achttien personen gedaan. Omdat hen evenwel het verzoek noch 
het concept-reglement bekend zijn, vragen zij de Raad hen daarvan in kennis te stellen. 
Die draagt 29 november 1663 de rentmeester op hen op hun kosten daarvan een kopie 
te verstrekken.3613

In het onderdeel Uitgaven van de borgemeestersrekening van Hooge Mierde over 
medio maart 1663 tot en met medio maart 1664 zijn enkele posten opgenomen voor 

3609  Tegenwoordige Staat (1740), 66; Vriens, ‘Lijst van plaatsen met institutionele gegevens’, 371, 377 en 
385.
3610  ‘Accurate staat van de gantsche Meijerije’, 491-492.
3611  BHIC, 4. Kwartiervergadering Oisterwijk 43.
3612  NA, RvSt. 84 II, fo. 106v.
3613  NA, RvSt. 84 II, fo. 375v.
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(dienst)reizen van een tweetal schepenen (één van Lage en één van Hooge Mierde), 
een oud-schepen en de secretaris naar ’s-Hertogenbosch “wegens het reglement”. De 
desbetreffende posten zijn echter gedateerd noch nader gespecificeerd. Aannemelijk 
is, dat deze reizen verband houden met overleg dat met de Bossche rentmeester is ge-
voerd.3614

Advies rentmeester-generaal
De rentmeester zendt zijn advies 20 december naar ’s-Gravenhage. Daaruit blijkt 
dat het initiële verzoek om meer gaat dan alleen de goedkeuring van een reglement. 
Er zijn ook problemen rond bepaalde declaraties, in ieder geval over een declaratie 
van de schepenen van Lage Mierde. De Raad volstaat 31 december 1663 het rekest 
met bijlagen over het concept-reglement om commentaar voor te leggen aan sche-
penen, de declaratie om een reactie aan de partij van de borgemeesters cum suis. 
Voorts beveelt hij partijen om binnen zes weken met de dorpsrekeningen voor de 
Raad te verschijnen.3615

Het is onduidelijk of en zo ja, welk gevolg deze resolutie heeft gehad. Verdere resolu-
ties van de Raad in deze kwestie zijn niet aangetroffen. Ook andere bronnen zwijgen. 

Een jaar later
Over het reglement wordt eerst een jaar later weer iets vernomen, wanneer een kong-
si van oud-schepenen, zittende borgemeesters en een aantal van de meest geërfden de 
Raad van State (opnieuw) om vaststelling van een door hen voor de dingbank ontwor-
pen reglement vragen.3616 De Raad gelast 13 december 1664 zijn commissie naar de aan-
staande verpachting van de geestelijke en andere tienden in de Meierij om hierover met 
Adriaen van Boecholt, rentmeester der geestelijke goederen in het kwartier van Oister-
wijk en andere betrokkenen te spreken en hem daarover te rapporteren.3617 In het reso-
lutieregister van de Raad komt deze kwestie evenwel niet terug. Ook wordt er vanuit de 
verzoekers niet gerappelleerd. Waarom is niet duidelijk. In ieder geval blijft ook dan een 
reglement uit.

3614  RCHe, 10264 GB Hooge en Lage Mierde, 1562-1811, 43.
3615  NA, RvSt 84 II, fo. 444v. De problemen over de declaratie blijken uit deze resolutie, waar deze ove-
rigens niet wordt gespecificeerd.
3616  In de samenvatting van het rekest in de desbetreffende resolutie van de Raad van State is sprake van 
een reglement voor de dingbank. Het is echter aannemelijk, dat meer specifiek een reglement voor de drie 
tot de dingbank behorende dorpen is bedoeld.
3617  NA, RvSt 85 II, fo. 356v. 
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9.3.8 Kessel, circa 1705      
   

Korte karakteristiek
Kessel is een heerlijkheid met hoge, middelbare en lage jurisdictie en ligt in het kwartier 
van Maasland.3618 In 1705 telt het 168 inwoners.3619

Concept zonder context
Voor dit dorp is er een document met de tekst van een concept-reglement, bestaande 
uit 23 artikelen.3620 Het draagt slechts als opschrift “Copie Kessel”. Verder bevat het 
geen enkele verwijzing naar enige context, waardoor vragen over de herkomst ervan 
vanuit het document zelf niet kunnen worden beantwoord. Dat het voor Kessel is be-
stemd behoeft niet te worden betwijfeld. Op een tweetal plaatsen wordt aan dit dorp 
gerefereerd, eerst als “gemeente van Kessel” (artikel 1), nadien als “baronie van Kessel” 
(artikel 22, in dit zelfde artikel wordt ook nog twee maal “Kessel” zonder nadere aan-
duiding genoemd).3621 

Het stuk is niet gedateerd. In artikel 1 wordt wel verwezen naar een plakkaat van de 
Staten Generaal van 31 oktober 1695. Het dateert dus in ieder geval van na die datum. 
Inhoudelijk mag als vaststaand worden aangenomen, dat de tekst direct van Haren 1703 
is afgeleid.  Uit de in Hoofdstuk 8 van het eerste deel van deze studie opgenomen tekst-
vergelijking tussen het concept en dat reglement kan met redelijke waarschijnlijkheid 
een terminus ante quem van ongeveer 1705 worden afgeleid.3622

Een laatste aspect is de vraag of het reglement als concept dan wel als vastgesteld (door 
welk gezag dan ook, van plaatselijke heer tot Staten Generaal) moet worden beschouwd. 
De gedachte aan een in zijn concept-stadium gebleven regeling ligt daarbij het meeste 
voor de hand. Hoewel het in 22 van de 23 artikelen om volledig uitgeschreven bepalin-
gen gaat, is artikel 19 onvoltooid gebleven (het eindigt in: “mitsgaders over …..”). In 
artikel 1 is de omschrijving van de samenstelling van het dorpsbestuur bovendien nog 
steeds die van Haren en dus niet aan de situatie van Kessel aangepast. Verder ontbreken 
de op zich bij reglementen gebruikelijke bepalingen betreffende registratie, publicatie en 
boete bij overtreding.3623 

3618  Tegenwoordige Staat (1740), 125.; Vriens, ‘Lijst van plaatsen met institutionele gegevens’, 378.
3619 Van Xanten en Van der Woude, ‘Het hoofdgeld en de bevolking van de Meierij’, 71.
3620  SA’sH, SB ’s-Hertogenbosch, 9193. 
3621  De tekst van het concept-reglement in 10.3.8.
3622  Zie hiertoe nader 8.7.7.
3623  In het concept zijn ook vergoedingen voor regeerders opgenomen. Indien dat concept zou zijn vast-
gesteld, zou . Santvoort in zijn Manuaal II onder het lemma Kessel (zoals hij ook ten aanzien van vastgestelde 
reglementen van andere plaatsen doet) ongetwijfeld naar de aldus vastgestelde vergoedingen hebben verwe-
zen. Omdat hij dit nalaat, is dit des te meer een aanwijzing, dat het concept niet is vastgesteld.
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Kortom
In Kessel is er een ontwikkeling gaande geweest, die omstreeks 1705 ten minste heeft ge-
leid tot de opstelling van een onvoltooid gebleven concept-reglement, maar die verder 
geen vervolg heeft gehad.3624 

9.3.9 Lithoijen, 1708 en 1711      

Korte karakteristiek
Lithoijen is een statendorp in het kwartier van Maasland, direct aan de Maas gelegen.3625 
In 1708 telt het 390 inwoners.3626 

“Ik heb in voorleden jaer”
Zo begint 6 augustus 1708 een zekere Nicolaes de Leeuw, mede namens andere princi-
paalste geërfden in het dorp, een brief aan mr. Pieter Versterre, waarnemend rentmeester 
generaal der Domeinen. Hierin herinnert hij hem aan de toen ter kennis toegezonden 
kopie van een dringende verzoek van deze inwoners aan de regenten om een reglement 
“om de meeste minagie in de huijshoudinge” te verkrijgen. 

Het rappel is bedoeld om alsnog antwoord te krijgen op zijn vraag of de raad en rent-
meester generaal of Versterre zelf dit streven onderschrijven en een gang naar Staten Ge-
neraal of Raad van State met hun klachten en verzoek zouden willen ondersteunen.3627 
Een (schriftelijke) reactie op deze herinnering is niet aangetroffen.

Deze wettigt in ieder geval de conclusie, dat de afzenders zich zorgen maken over de 
kwaliteit van de dorpshuishouding, zelfs zodanig dat een reglement nodig zou zijn. 3628  

3624  De volgende archieven zijn in de jaren rond 1705 zonder resultaat voor wat betreft het reglement in 
wording geraadpleegd: NA, 1.01.19. RvSt; BHIC: 8. LTK, 9. RRGD en 7312 DB Kessel. In deze jaren is in 
NA, 1.01.02 SG alleen sprake van een drietal opeenvolgende verzoeken om (details daargelaten) een remis-
sie op de aanslag in de verpondingen en de beden. Deze kwestie kan echter niet als richtinggevend voor het 
antwoord op de vraag of, en zo ja welke financiële problemen aan de kennelijke poging tot de wording van 
een reglement in Kessel ten grondslag liggen worden beschouwd. Het verzoek betreft steeds een gezamen-
lijk verzoek met anderen in gelijkwaardigheid. In 1704 dienen Kessel en Alem samen dit verzoek in, terwijl 
in 1705 en 1706 Maren zich nog daarbij voegt. NA, SG 3352, fo. 218r,19 februari en 788v, 26 mei 1704; 3355, 
fo. 101v, 22 januari  en 452v, 3 april 1705 en 3359, fo. 297r-v, 4 september 1706.   
3625  Tegenwoordige Staat (1740) 12, 121-122.
3626  Van Xanten en Van der Woude, ‘Het hoofdgeld en de bevolking van de Meierij van ’s-Hertogen-
bosch omstreeks 1700’, 73.
3627  BHIC, RRGD 42, nr. 94.
3628  De redenen van het verzoek worden in deze brief niet (meer) vermeld. Er van uitgaande dat bij de 
geërfden de pit van de pijn in de buidel steekt, kunnen deze samenhangen met een verzoek van de regeer-
ders van Lithoijen aan de Staten Generaal om goedkeuring op een lening tot f 1.400 ter bekostiging van 
degenen die in 1705 vrachtdiensten en paarden aan het leger van de staat hebben geleverd. De openstaande 
som bedraagt nog meer dan het gevraagde bedrag. Omdat zij niet over het nodige geld beschikken is er een 
betalingsachterstand ontstaan, waarvoor zij worden aangesproken. Het geleende bedrag wordt, zo stellen 
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Het oorspronkelijke verzoek, waaruit volgens de briefschrijver meer gedetailleerd de 
noodzaak daartoe bleek, ontbreekt.3629 Wel laat de brief zien, dat de geërfden met hun 
verzoek bij regenten nul op rekest hebben gekregen en dat van de kant van het rent-
meesterkantoor weinig haast wordt gemaakt. Ook het rappel heeft dus blijkbaar geen 
werkelijk effect gehad. 

Coalitie en kentering?
Wat verder ter plaatse op dit punt geschiedt, is onduidelijk. Pas enkele jaren later is er 
sprake van een  kentering. Waar eerst alleen geërfden zich roeren, wendt begin juni 1711 
een coalitie van schepenen en principaalste gegoeden en geërfden zich tot de Raad van 
State met het verzoek om een reglement op de huishouding en regering tot afwering 
van alle onregelmatigheden. De raad en rentmeester generaal krijgt de twaalfde van die 
maand de opdracht om, na verhoor van partijen, een reglement te ontwerpen en dat 
concept naar de Raad over te zenden.3630 

Wat die rentmeester hieraan uiteindelijk heeft gedaan, is niet bekend. Van zijn directe 
bemoeienis  in dezen blijkt niets. Ook komen de verzoekers zelf en Raad van State er 
niet op terug. Uit het zwijgen van de eersten zou kunnen worden afgeleid, dat er op an-
dere wijze een oplossing is getroffen.

9.3.10 Nuland, 1693   
      

Korte krakteristiek
Nuland is een heerlijkheid met hoge, middelbare en lage jurisdictie in het kwartier van 
Maasland. 3631 In 1698 telt het 600 inwoners.3632

de regeerders zich voor,  afbetaald in drie jaarlijkse termijnen door middel van een reële omslag, kortom 
een extra belasting voor degenen die onroerend goed hebben, de geërfden. NA, SG 7642. De Staten vragen 
hierop 14 mei 1707 het advies van de Raad van State, die hierop de opinie van de raad en rentmeester gene-
raal vraagt. Op diens advies acht de Raad 25 augustus 1707 een te lenen bedrag van f 1000 voldoende voor 
een looptijd van vier jaar met een aflossing per jaar van een kwart van dat bedrag. Verder wil hij de aflos-
sing alleen per personele omslag over alle ingezetenen gerealiseerd zien. Ten slotte stelt hij nadrukkelijk, dat 
het geleende bedrag uitsluitend voor het geleende doel mag worden gebruikt en als zodanig ook specifiek 
in de rekening moet worden verantwoord. Al met al verzacht de Raad de pijn voor één groep inwoners. De 
Staten nemen dit advies 5 september 1707  onverkort over. SG 3361, fo. 633r-v (14 mei 1707), 7642 (rekest 
op datum behandeling); 3362, fo. 291r-292r (5 september 1707); RvSt 161, fo. 1052 r-v (21 mei 1707), 162, fo. 
1775r-1776v (25 augustus 1707).
3629  Deze is niet aangetroffen in BHIC, 9.RRGD en 7318 DB Lithoijen, 1684-1811. 
3630  NA, RvSt. 176, fo. 1443v.
3631  Tegenwoordige Staat (1740) 12, 123-124; Vriens, ‘Lijst van plaatsen met institutionele gegevens’, 427.
3632  Van Xanten en Van der Woude, ‘Het hoofdgeld en de bevolking van de Meierij van ’s-Hertogen-
bosch omstreeks 1700’, 68.
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Gans een heerlijkheid
In 1669 koopt Cornelis Gans, dan naar eigen zeggen raad en regent te ’s-Hertogen-
bosch, de heerlijkheid Nuland van Lamoraal van Noort.3633 Hoe hij zich in de loop der 
jaren tot deze heerlijkheid en haar ingezeten is gaan verhouden, is geen thema van dit 
onderzoek, maar begin jaren negentig lijkt deze relatie, eufemistisch gezegd, kritisch 
geworden. Duidelijk is dat hij weinig fiducie heeft in de bekwaamheid van de lokale be-
stuurders; hun gebrek aan kennis en kunde hebben naar zijn mening in zijn heerlijkheid 
tot wanorde en onregelmatigheden geleid. Om hen in hun ongeoefendheid bij te staan 
dient broodnodig te worden voorzien in een reglement tot handhaving van de goede 
“justitie, politie en financie”. Hij hanteert overigens, verwijzend naar al bestaande regle-
menten, een breed paternalistisch, bijna autoritair perspectief: een dergelijk reglement 
zou, zo meent hij ook, voor “veel meer heerlijckheden en dorpen” in de Meierij van ’s-
Hertogenbosch passend zijn. 

De aanleiding van zijn ongenoegen en ergernis over de plaatselijke schepenen en hun 
actes et gestes  ligt ongetwijfeld grotendeels besloten in de onregelmatigheden, die zich 
onder de ogen van en zelfs door toedoen van enkele regenten van Nuland hebben af-
gespeeld bij de verkoop van kerkelijke goederen en de verdeling van de desbetreffende 
koopsom. Uiteindelijk wordt een tweetal schepenen door de Raad van Brabant wegens 
procedurefouten en financiële malversaties veroordeeld, terwijl ook de dan inmiddels 
geschorste drossaard van Nuland wordt vervolgd en eveneens veroordeeld.3634

Een eerste concept-reglement
Voor Nuland heeft Gans een reglement ontworpen van 44 artikelen. Afgaande op de in-
houd hiervan kan worden geconcludeerd, dat Gans’ ergernis een breed spectrum omvat. 
22 Artikelen betreffen aanscherping van kennelijk in zijn ogen verwaarloosde aspecten 
van plaatselijke rechtspraak, de andere helft grosso modo zaken van politie en finantie. 
Herhaaldelijk wordt verwezen naar algemeen geldende regelgeving. Zo haakt hij onder 
meer aan bij de Caroline Ordonnantie (1530), de Albertine Reformatie (1599), het Eeu-
wig Edict (1611), alsmede de Raminge tussen stad en platteland (1495), een Ordonnantie 
van Karel V (1531), alsmede aan diverse resoluties van Staten Generaal en Raad van State, 
zodat zijn concept al met al wordt opgehangen aan een hogere rechtsorde en daardoor 
inderdaad vooral bedoeld lijkt als hulpmiddel voor de plaatselijke bestuurders. 

3633  Gemeentearchief Delft, 845. Inventaris van de collectie Tromp, 1626-1966, 14, toelichting bij onderdeel 
2.3.2 Gans. Cornelis (met titel: ridder-baronet en ook heer van Bommenede en Blois), is in tweede echt ge-
huwd met (Joh)Anna Maria Tromp, dochter van Maarten Harpertsz. Tromp en Cornelia Teding van Berk-
hout. Sedert 7 mei 1649 is Gans ontvanger van de gemene middelen in het kwartier van Peelland (NA, RvSt 
1528, fo. 9.). Zie over Cornelis Gans en Anna Maria Tromp ook: Meulendijks en Wijnen, De geschiedenis 
van Binderen, 51-56. 
3634  Jacobs, ‘De rechter voor het gerecht’, 223-225.
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Dit concept zendt hij met verzoek om fiat aan de Staten Generaal, die het 29 april 
1693 om advies voorleggen aan de Raad van Brabant.3635 Hoewel dat adviesverzoek ook 
op die dag is gedateerd, wordt het bij de Raad eerst 26 mei effectief als ontvangen aange-
merkt.3636 Tevens stelt deze dan een van zijn leden als rapporteur aan.3637 Twee dagen later 
besluit de Raad op diens advies het concept om reactie voor te leggen aan borgemeesters, 
schepenen en verdere regeerders van Nuland. Dit verzoek wordt deze regeerders vervol-
gens 5 juni door een deurwaarder overhandigd.3638 

Als Gans na één jaar nog niets heeft vernomen, herinnert hij de Staten aan deze nog open-
staande zaak. Deze zenden zijn rappel 24 mei 1694 aan de Raad van Brabant met verzoek 
om ten spoedigste advies.3639 De Raad op zijn beurt constateert, dat zijn verzoek aan de 
plaatselijke regenten nog steeds onbeantwoord is gebleven. 2 Juli rapporteert hij de Sta-
ten dit als oorzaak van de stagnatie, waarbij hij verder ook laat weten zo snel mogelijk het 
verlangde advies te zullen inzenden, nadat het de heer van Nuland zal zijn gelukt om de 
regenten van zijn heerlijkheid tot een reactie te bewegen dan wel hen daartoe gerechtelijk 
zal hebben gedwongen.3640 Een op zich genomen merkwaardig advies: Gans zou regenten 
een reactie moeten ontlokken, waar hij met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid - 
mede gezien de wijze waarop hij zich eerder over hen heeft uitgelaten - forse oppositie mag 
verwachten. De Staten hebben echter geen moeite met dit advies en dragen 2 juli 1694 in-
derdaad Gans op er voor te zorgen, dat de plaatselijke regenten hun commentaar bij de 
Raad van Brabant inleveren.3641 Of het de Raad en de Staten er om te doen was om deze 
zaak zo in de doofpot te krijgen is niet te traceren, maar diffuus is wel, waarom de Raad 
niet zelf als initiatiefnemer de lokale regeerders  rappelleert, maar dit aan Gans opdraagt. 

Hoe dan ook, de zaak raakt inderdaad in het slop. Of Gans nog daadwerkelijk heeft 
geprobeerd de regenten in beweging te krijgen onttrekt zich aan de waarneming. Ook 
op het niveau van de Staten Generaal wordt niets meer over een verdere ontwikkeling 
rond het reglement vernomen.3642 Niettemin is nog wel iets gebeurd, maar waarom en 
wanneer is duister. 

3635  NA, SG 3327, fo. 545, kopie in: BHIC, RvBr, 347 en LTK, 46.
3636  Brief van de Staten Generaal in: BHIC, RvBr, 347 (met aantekening van de Raad: recepte den 26 
meij 1693). 
3637  BHIC, RvBr 35, mei, fo. 44. De naam van het rapporterende raadslid is niet genoemd.
3638  BHIC, RvBr 35, mei, fo. 50; relaas van de deurwaarder in BHIC, RvBr 347.
3639  NA, SG 3329, fo. 665; kopie in BHIC, RvBr, 347 met als bijlage het originele rappel van Cornelis 
Gans. 
3640  BHIC, RvBr, 36, juli, fo. 1 en 3; advies Raad van Brabant in NA, SG 5119, op datum van behande-
ling 2 juli 1694.
3641  NA, SG 3330, fo. 9.
3642  In NA, SG 3330 (juli-december 1694), 3331-3332 (januari-juni; juli-december 1695) en 3333-3334 (janu-
ari-juni, juli-december 1696) is geen vervolg-resolutie over deze aangelegenheid aangetroffen. 
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Een tweede concept-reglement
Naast bovenvermeld bij de Staten ingediend concept-reglement (“Articulen tot beter 
administratie van de justitie en de regeringe binnen de heerlijckheijt van Nulant”) is 
er nog een tweede versie bewaard. Het draagt een in betekenis vergelijkbaar opschrift 
“Articulen tot beter administratie van de justitie en policie binnen de heerlijckheijt van 
Nulant”. Deze tweede tekst is een bewerking van het eerste, zij het dat het slechts 38 ar-
tikelen bevat. Verschillen zitten vooral in een iets andere ordening en schrapping van 
enkele artikelen. Auteur, datum en plaats zijn niet vermeld. Niettemin ligt het voor de 
hand, dat die bewerking van Gans zelf is, maar ook daarna in het ontwerpstadium is 
blijven steken. Het zegt wel iets over zijn ambitie om voor Nuland een reglement te re-
aliseren.3643 Opmerkelijk is, dat het tweede ontwerp zich in de archief van het dorpsbe-
stuur van Deurne bevindt .3644 Daarover kan vooralsnog niets meer worden gezegd, dan 
dat Gans 21 september 1699 in Deurne is overleden.  

De eindconclusie bij deze episode is dan ook dat kennelijk (volgens de aantijging van de 
heer) niet zo geoefende regenten in een voor hen kritische en netelige kwestie die heer 
weten te trotseren.3645

9.3.11 Reusel, 1744 
        

Korte karakteristiek
Reusel is in deze episode een statendorp in het kwartier van Kempenland en vormt met 
Bladel en Netersel een dingbank van zeven schepenen; twee van hen zijn afkomstig uit 
Reusel.3646 In 1736 telt het dorp 129 huizen.3647

Wanorde in de dorpsfinanciën 
“Disputen en disorders in de saaken van de gemijnte op der selver Finantie” zijn aanlei-
ding voor de regenten van Reusel om de Staten Generaal zonder veel omweg te vragen 
om het door hen in 1724 voor Bladel vastgestelde reglement ook voor Reusel vast te stel-
len.3648 Over aard en herkomst van die discussie en wanorde laat het verzoek zich verder 
niet uit.3649 Waarom de regenten zich tot de Staten Generaal en niet de Raad van State 

3643  Zie voor de samenhang tussen beide concepten verder 8.6.10.
3644  RHCe, GB Deurne 1379-1810, 138 (rood) II (oud inv.nr.).
3645  De beide concepten zijn in extenso opgenomen in 10.3.10.
3646  Tegenwoordige Staat (1740) 12, 82 en 84; Vriens, ‘Lijst van plaatsen met institutionele gegevens’. 457.
3647  ‘Beschreeve Staat van de Meijerij (1794)’, 266.
3648  NA, SG 7794 (rekest op datum van behandeling 10 maart 1744). Zie voor Bladel 1724: 9.2.3.
3649  Er is niettemin een (lichte) samenhang te veronderstellen met wat zich een jaar eerder in het dorp 
heeft afgespeeld.  De stadhouder en regenten van Reusel lopen dan tegen de weigering aan van een inwo-
ner om het hem toegewezen borgemeestersambt te accepteren en voelen zich daardoor gedwongen het “kal-
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wenden zal ongetwijfeld gelegen zijn in het feit, dat de Staten het reglement voor Bladel 
hebben vastgesteld.

De Staten zenden 10 maart 1744 dit verzoek om advies door naar de Raad van State, die 
13 maart op zijn beurt de raad en rentmeester-generaal om zijn visie hierover vraagt.3650 
Deze gaat direct aan het werk. Diens reactie van 9 augustus bevat echter geen inhou-
delijke visie op het verzoek, maar een klacht over de supplianten die zijn onderzoek ter 
plaatse hebben gedwarsboomd en gefrustreerd. 20 Juli, zo meldt hij, heeft hij de regen-
ten van Reusel schriftelijk laten weten, dat hij 9 augustus daar arriveert om in het raad-
huis met alle geërfden en ingezetenen over het verzoek te spreken. Hij vraagt de regenten 
deze aankondiging te publiceren, maar dit wordt door hen geweigerd met als motive-
ring, dat de aanleiding voor hun verzoek inmiddels is achterhaald en dat om verdere 
controverses 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 van 11 
augustus wordt door de Raad daags erna om intern advies doorgeleid naar de thesaurier-
generaal.3651 Aan de hand van diens advies besluit de Raad 15 september om de regenten 
rechtstreeks om tekst en uitleg te vragen.3652 18 November stelt de Raad die reactie om 

keerboek” van die functie aan de meest biedende aan te besteden. Daartoe vragen zij verlof van de Raad van 
State. Ook willen zij de daardoor noodgedwongen ontstane kosten tot f 50 ten laste van de gemeente bren-
gen en de meerkosten op de betrokken inwoner door middel van parate executie verhalen. De Raad gaat na 
ingewonnen advies van de raad en rentmeester-generaal niet op dit voorstel in, maar draagt de betrokken 
inwoner alsnog op het borgemeesterambt te aanvaarden. Voorts gelast hij zijn commissie naar de jaarlijkse 
verpachting van de tienden om de kwestie van de kosten nader te onderzoeken en naar bevind van zaken te 
besluiten. NA, RvSt 252, fo. 497r-v , d.d. 6 mei 1743. Het inleidende rekest van de stadhouder en regenten 
in RHCe, GB Reusel 3. Uit dit rekest is af te leiden, dat zij zich beroepen op een rechtmatige aanwijzing, 
omdat die is geschied “op eene wettige wijse en conform de oude gebruijken”. Die ‘wettige wijze’ wordt ge-
staafd met een algemeen beroep op relevante, maar niet nader geduide besluiten van de Raad van State. Ver-
der wordt in het rekest uitvoerig beschreven hoe de communicatie tussen hen en de weigeraar is verlopen. 
De commissie van de Raad van State komt na onderzoek tot de conclusie, dat de weigering is gebaseerd op 
de omstandigheid, dat de aanstelling tot borgemeester later dan het gebruikelijke tijdstip is geschied en dat 
de weigering deze te accepteren aan beide kanten kosten heeft veroorzaakt. Voorts is zij van oordeel, dat 
die kosten hadden kunnen worden vermeden als partijen zich over deze kwestie op een andere manier had-
den verstaan, iets wat zij wel degelijk voor mogelijk houdt. Zij is dan ook van oordeel, dat die kosten niet 
op de ingezetenen mogen worden afgewenteld, zodat elk der partijen wordt veroordeeld om zelf de eigen 
kosten te dragen. NA, RvSt 1534, Verbaal commissie verpachting tienden 1743, fo.30r-v. Dit is overigens in 
de jaren 1743-1744 de enige kwestie waarover in de context van de dorpsfinanciën een beroep op de Raad 
wordt gedaan. 
    In hoeverre in het verzoek van de regenten nog de (eventuele) gevolgen van het tijdvak 1720-1736, dat Reusel 
onder curatele stond, een rol spelen blijkt niet direct uit de beschikbare informatie, maar is ook niet uit te slui-
ten. Zie voor dit tijd: Merkelbach en Spijkers, Inventaris van de archieven van de gemeente Reusel 1649-1735, 5-7.  
3650  NA, SG 3473, fo. 194v-195r; RvSt 254, fo. 317v-318r.
3651  NA, RvSt. 259, fo. 1490v.
3652  NA, RvSt. 259, 1731r-v.
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commentaar in handen van de thesaurier-generaal.3653 Het duurt dan geruime tijd eer 
de Raad aan de hand van diens bevindingen de raad en rentmeester-generaal kan op-
dragen om zich ten vervolge op de reactie van de schepenen nader over deze kwestie te 
informeren. 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-generaal uitgebracht ad-
vies, niet meer terug.3654 Er rest maar een conclusie: obstructie kan lonen. In Reusel komt 
geen reglement tot stand.3655 

9.3.12 Valkenswaard, 1693         

Korte karakteristiek
Valkenswaard is een heerlijkheid met hoge, middelbare en lage justitie.3656 Het vormt 
met Waalre één dingbank, waaraan het drie schepenen levert. Tot 1721 is het als heerlijk-
heid met de heerlijkheden Waalre en Aalst in één hand verbonden. Valkenswaard ligt in 
het kwartier van Kempenland. In 1695 bedraagt het aantal inwoners 879.3657  

Dorpspolitiek
In Valkenswaard zowel als ook in het daarmede verbonden Waalre3658, hebben onenig-
heid en onverdraagzaamheid tussen gereformeerden en katholieken een stevig curricu-
lum opgebouwd.3659 De drossaard, gereformeerde schepenen en kerkmeesters getuigen 
ook in de hier beschreven episode nog daarover. In het bestuur (er zijn te weinig gere-

3653  NA., RvSt. 260, fo. 2111r.
3654  Het eerste rekest van de regenten van Reusel dat hierna bij de Raad van State aan de orde komt be-
treft de gevraagde reactie van de ontvangers van de verponding, beden en gemene middelen op een verzoek 
van die regenten om een fiat tot een maand uitstel van de benoeming van nieuwe borgemeesters en collec-
teurs in verband met een besmettelijke ziekte die Reusel heeft getroffen en daar “een groot aantal inwoon-
deren heeft weggerukt”. 14 November 1746 stemt de Raad met dit verzoek in. De eventuele wording van 
een reglement komt daarin van de kant van de regenten (uiteraard) niet meer ter sprake. Ook de Raad laat 
dit punt rusten. NA, RvSt 263, fo. 1580r-v.  
3655  Zie hierover ook de verder niet onderbouwde opmerking in: Merkelbach en Spijkers, Inventaris van 
de archieven van de gemeente Reusel 1649-1735, 5.
3656  Vriens, ‘Lijst van plaatsen met institutionele gegevens’, 505. 
3657  Van Xanten en Van der Woude, ‘Het hoofdgeld en de bevolking van de Meierij van ’s-Hertogen-
bosch omstreeks 1700’, 51
3658  Waalre en Valkenswaard waren naast heerlijkheden in één hand ook gecombineerd in één predi-
kantsplaats. Walinga, Protestant in het Roomse land, 15. 
3659  Over de spanningen tussen katholieken en gereformeerden in Valkenswaard en Waalre, die zich in 
verschillende voorvallen uiten, onder meer: Van Heurn, Historie der Stad en Meyeryye van ’s Hertogenbosch, 
3, 108-110; Rijken en Bijnen, Geschiedenis van Oerle, 104, Walinga, Protestant in het Roomse land, 20-25; De 
Vries, ‘Over het voorgeslacht van Johan de Jongh’, 115-117; Bots en Mélotte, Van Wedert tot Valkenswaard, 
150. 
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formeerden om volgens het ideaal van de republiek alle bestuursfuncties te bemensen) 
en de gemeente (waar gereformeerden bijna vanzelfsprekend ver in de minderheid zijn) 
ontstaan geregeld spanningen, die zich in gewelddadigheden ontladen. Katholieke re-
geerders en ingezetenen proberen, zo klagen de gereformeerden bij de Staten Generaal, 
voortdurend zo veel mogelijk politieke macht aan zich te trekken en hen daarvan uit te 
sluiten. Die aanvallen zijn weliswaar steeds door ingrijpen van hoger hand afgeslagen, 
maar niet gestopt.3660 

Het is in deze context, waarbinnen de hierna te beschrijven episode zich ontwikkelt. 
Die begint met getouwtrek rond de dorpsrekening over 1687.

Dorpsrekening 1687

Rond het afhoren en sluiten van de dorpsrekening over 1687 ontstaat een felle discussie 
over de te volgen procedure, in het bijzonder over de modus operandi van de plaatselijke 
rekenmeesters als auditeurs. Deze pretenderen op grond van langdurig gebruik het recht 
om, voorafgaande aan het publieke afhoren van de rekening door schepenen, deze zon-
der inmenging van derden op rechtmatigheid te controleren en beoordelen. Drossaard 
en gereformeerde schepenen ontkennen dat recht: het gebruik waarop de rekenmeesters 
zich beroepen is slechts kunnen ontstaan omdat zij ten tijde van de twee voorgangers 
van de huidige drossaard, die buiten Valkenswaard hebben gewoond, en van de toen-
malige secretaris, slechts een eenvoudig voor het secretarisambt onbekwame wever, naar 
hun welgevallen met de rekeningen hebben kunnen omgaan. Die situatie is echter in-
middels, vinden zij, ten goede veranderd. 

Niettemin, slim genoeg om te beseffen dat wat eens was niet zonder meer opzij 
kan worden gezet,  stellen zij een compromis voor. Daarmee proberen zij naar eigen 
zeggen, drie vliegen in één klap te vangen: het weren van verdere chaos, het waar-
borgen van de belangen van de gemeente en het in ere herstellen van het ‘respect’ 
voor de regenten. Basis voor hun voorstel is een plakkaat van de Staten Generaal 
van 2 maart 1677, dat onder meer bepaalt dat het opstellen van de dorpsrekeningen 
exclusief de taak van de secretaris is.3661 In aansluiting hierop stellen de regeerders 
voor - het voorstel is trouwens overduidelijk door de secretaris ontwikkeld - de re-
kenmeesters acht à tien dagen voor het afhoren ervan ten overstaan van de secreta-
ris inzage van de opgemaakte rekening te verlenen en hen kosteloos kopie van alle 
posten, waartegen deze bezwaren hebben, te verstrekken; na deze inzage zou dan 

3660  Deze verklaring is opgenomen in een 9 maart 1693 door de Staten Generaal in behandeling genomen 
rekest, NA, SG 7564, op datum van behandeling. Zie voor deze verklaring verder hierna. 
3661  GPB 3, 489, verbod tot het onderkruipen der secretarissen door paapse notarissen. Dit plakkaat re-
kent het voeren van de dorpsadministratie, zoals  het instellen en formeren van de kommer- en zetboeken, 
het houden van registers betreffende reële en personele omslagen en het apostilleren en instellen van dorps-
rekeningen, tot het exclusieve domein van de secretaris. 
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vervolgens de rekening met open deuren besproken en gesloten kunnen worden.3662 
De rekenmeesters denken daar anders over, dreigen met executie en zoeken voorts 

recht bij de Raad van Brabant. Zij dagvaarden naast de betrokken oud-borgemeesters 
de gehele gereformeerde factie in het dorpsbestuur.3663 Hun actie heeft de instemming 
van de katholieke ingezetenen; deze zeggen zelfs toe de  proceskosten te betalen.3664 Het  
voorlopige vonnis van de Raad werpt bij de gereformeerde regeerders olie op het vuur; 
dit bevestigt namelijk 4 maart 1693 de claim van de rekenmeesters door zonder meer 
hun vordering toe te wijzen. Het wordt de verliezers met bevel de rekenmeesters de re-
kening te overhandigen en de aanzegging dat bij weigering executie zal plaatshebben 17 
maart betekend3665.

De aldus weggespeelde partij ervaart dit vonnis als gezichtsverlies, waardoor dat von-
nis voor haar, die toch al een minderheid binnen Valkenswaard vormt, een slecht te ver-
teren ervaring is. Zij verzint snel een uitweg door de kwestie aan de Staten Generaal in 
algemene termen als bestuurlijk probleem voor te leggen. De recente voorgeschiedenis 
wordt daarbij verzwegen. Alsof deze kwestie niet al bij de Raad van Brabant aanhangig 
is geweest, verzoekt zij de Staten bij wijze van algemene interpretatie het plakkaat van 2 
maart 1677 aan te vullen met een voorziening, zoals deze eerder door de rekenmeesters 
was afgewezen, namelijk een regeling waarbij de opgemaakte rekening tijdens de voor-
bereidende visie door schepenen en rekenmeesters onder de secretaris blijft berusten.3666 
Ook dringen zij aan op spoed, omdat inmiddels verschillende rekeningen op afdoening 
wachten.3667  

De Staten gaan echter vooralsnog niet verder dan dit verzoek om advies door te zen-
den aan hun vaste commissie voor de Meierij.3668 Gesteund door dit besluit - het voorstel 
is ontvankelijk verklaard en dat is meer dan de negatieve tik van de Raad van Brabant  -, 
bestijgen zij hun klachtladder nog een tree hoger: in een aanvullend rekest benadrukken 
zij nogmaals de noodzaak tot spoed, omdat zij vrezen dat uit het geschil met de reken-

3662  Dit voorstel is opgenomen in NA, SG 7564, rekest regeerders op datum van behandeling d.d. 9 
maart 1693.  
3663  De oud-borgemeesters zijn Dirck van der Straten en Hendrick Anthonis, de andere regeerders: dros-
saard Otto Coper, schepenen Isacq Aerts en Johan Kanselaer (Cantzlaer), alsmede  kerkmeester (tevens se-
cretaris) Johan de Jongh. 
3664  Aldus genoemd in een rekest van drossaard c.s., dat 19 maart 1693 bij de Staten Generaal in behan-
deling komt, NA, SG 7564. 
3665  BHIC, RvBr 683, ongef.; kopie van dit tussenvonnis in: NA, SG 7565, bijlage bij rekest van reken-
meesters en principaalste geërfden op datum van behandeling van 15 mei 1693, en SG 7570,  bijlage bij re-
kest drossaard, schepenen en anderen op datum van behandeling van 14 september 1694 (met opdracht tot 
en relaas van betekening).
3666  De aanwezigheid van schepenen bij dit voorbereidende onderzoek is niet eerder genoemd. Dit kan 
dus wijzen op een (tussentijdse en stilzwijgende) aanpassing van het voorstel.
3667  NA, SG 7564, rekest regeerders op datum van behandeling d.d. 9 maart 1693.
3668  NA, SG 3327, fo. 281r-v.
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meesters langdurige processen kunnen ontstaan, iets wat trouwens eigenlijk al is gebeurd 
(hier klinkt in hun verzoek toch, zonder dat specifiek te noemen, het vonnis van de Raad 
van Brabant door), met als enig doel om hen te beschadigen. In een poging (verdere) 
processen te voorkomen, doen zij ten slotte een appel op de Staten door er op te wijzen 
dat het in deze kwestie om een zaak van politie en orde gaat, een zaak dus die uitsluitend 
ter discretie van de Staten behoort te staan.3669  De Staten zenden, spoed of niet, 19 maart 
1693 ook dit rekest slechts om advies naar hun commissie Meierij.3670

Die commissie komt 27 april slechts met een procedureel advies, dat de Staten onver-
kort overnemen: het voorstel van de drossaard en de zijnen wordt om een reactie voorge-
legd aan hun tegenpartij.3671 Rekenmeesters en ingezetenen laten die kans uiteraard niet 
onbenut. Hun gezamenlijk commentaar bestaat uit verschillende punten. 

In Valkenswaard zijn - daarmee een eerste kritiekpunt van de drossaard c.s. ontzenu-
wend - al meer dan een eeuw rekenmeesters met als taak het beoordelen van de gemeen-
terekeningen ter voorbereiding van het afhoren ervan door schepenen en geërfden en 
daarvan tijdens de formele afdoening rapport te doen, vooral over onregelmatigheden 
en nieuwigheden in de rekening. Voorts merken zij op, dat het katholieke borgemeesters 
waren - daarmee een tweede angel uit de klacht van de drossaard c.s. trekkend - die in 
1688 hebben getracht het voorbereidende toezicht van de rekenmeesters te omzeilen. Dit 
deed vermoeden dat zij het nodige in hun rekening te verbergen hebben, reden waarom 
de rekenmeesters dit met instemming van de geërfden en van de vrouwe van Valkens-
waard aan de Raad van Brabant hebben voorgelegd, die hen na wisseling van stukken en 
het houden van een comparitie, in het gelijk heeft gesteld. Dat de drossaard en de zijnen 
dit in hun klacht verzwegen hebben, wrijven zij er natuurlijk in. Ook bestrijden zij de 
opvatting, dat de praktijk van de rekenmeester in Valkenswaard strijdig zou zijn met het 
plakkaat van 2 maart 1677. Integendeel, dat is juist bedoeld om te voorkomen dat re-
geerders - zij noemen hier met name drossaard en secretaris - de gemeente met lasten be-
zwaren. Dit soort aangelegenheden behoort dan ook wel degelijk tot de justitie en heeft 
met inhoud en strekking van het plakkaat uit 1677 niets van doen. De kwestie behoort 
dan ook bij de Raad van Brabant te blijven. De Staten belasten hun commissie Meierij 
opnieuw met een adviesopdracht over dit rekest.3672

Voorstel regeerders tot een reglement
De gereformeerde drossaard, schepenen en kerkmeesters laten dit niet over hun kant 
gaan. Opnieuw bespelen zij eerst de viool van vroegere kwesties en disputen, waarbij de 
Staten bij verschillende resoluties altijd in hun voordeel hebben ingegrepen. Katholieke 

3669  Zie over de betekenis van dit abstracte begrip ‘politie’ in samenhang met aanpalende begrippen 6.2.
3670  NA, SG 3327, fo. 340r-v; 7564, rekest op datum behandeling.
3671  NA, SG 3327, fo. 534r-v; kopie in: BHIC, RRGD 16, nr. 48.
3672  NA, SG 3327, fo. 632r; 7565, rekest op datum behandeling.  
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ingezetenen blijven echter steeds nieuwe politieke geschilpunten verzinnen om de ge-
reformeerde regeerders in diskrediet te brengen en tot processen te dwingen, zo ook nu 
weer de nog niet afgedane zaak over het afhoren van de gemeenterekeningen over 1687 
en volgende jaren. Zij vrezen niet alleen een slepende discussie over de wijze van de af-
doening, maar ook nog een inhoudelijk dispuut over allerlei daarin opgenomen posten. 
Een beslissing over alleen de procedure achten zij daarom niet meer voldoende, waarbij 
zij waarschuwen dat een inhoudelijk dispuut over de rekeningen ook nog veel bemoeie-
nis van de Staten zal vergen. Een niet eens zo impliciete poging om de beslissing van de 
Staten in hun richting te beïnvloeden. Met het oog op de noodzakelijke rust en vrede in 
de gemeente, leggen zij de Staten daarom het plan voor om, net zoals voor Oisterwijk 
eerder is geschied , de hoog- en laagschout op te dragen de nog niet afgedane dorpsreke-
ningen op onregelmatigheden te onderzoeken en daarover aan de Staten te rapporteren, 
alsmede hem tevens - óók naar voorbeeld van andere plaatsen - te vragen een concept-
reglement te formuleren voor een goed en stabiel bestuur ter plaatse. De Staten nemen 
dit voorstel direct over en belasten 4 juni 1693 de hoog- en laagschout met deze dubbele 
opdracht.3673 

Met dit voorstel is het, hoe onderbouwd het vanuit de visie van de indieners ook is, 
toch merkwaardig gesteld en zelfs met de adoptie van wat ongeveer gelijktijdig in Oister-
wijk speelt zelfs  opmerkelijk te noemen. Het reglement voor Oisterwijk is immers door 
de hoog- en laagschout uitsluitend op verzoek van katholieke ingezetenen, buiten we-
derhoor van de gereformeerde regeerders, opgesteld, zulks met het oogmerk om regeer-
ders meer aan handen en voeten te binden. In Valkenswaard wordt het ‘Oisterwijkse 
initiatief ’ daarentegen door de gereformeerde regeerders gebruikt om katholieke inwo-
ners in hun vermeende lokale pretenties te beteugelen. Aldus is de verbinding tussen 
beide ontwikkelingen te zien als een politiek-bestuurlijk chiasme. Het is overigens zeer 
waarschijnlijk, dat de Valkenswaardse bestuurders zich dit niet ten volle bewust zijn en 
de ontwikkeling in Oisterwijk slechts van horen zeggen kennen: in hun rekest verwijzen 
zij wel naar een dienaangaande resolutie van de Staten, maar weten de datum ervan niet 
aan te geven.3674 Desondanks wijst dit weten wel op een functionerend (in)formeel net-
werk van informatie-uitwisseling en -verspreiding.3675

Door de opdracht aan de hoogschout vallen de procedures in Den Haag stil, zowel 
bij de Staten als bij de Raad van Brabant. Na enkele voorbereidende werkzaamheden, 

3673  NA, SG 3327, fo. 724v-725r, 7565, rekest op datum behandeling; kopie van de resolutie in: BHIC, 
LTK 46.
3674  In het rekest is deze datum nadrukkelijk blanco gelaten. In de desbetreffende resolutie van de Sta-
ten is deze blanco positie ongecorrigeerd overgenomen. Bedoeld zal zijn de resolutie van de Staten d.d. 30 
januari 1693, waarbij zij het rapport van de hoog- en laagschout over Oisterwijk in behandeling nemen. 
3675  Het is niet uit te sluiten dat die kennis aan de Valkenswaardse regeerders door de procureur, die hen 
in hun Haagse besognes bijstaat, wordt doorgegeven.
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waaronder het opvragen van de desbetreffende rekeningen, loopt het onderzoek van de 
hoogschout echter spaak, eerst door zijn gewichtiger agenda elders, daarna door zijn 
overlijden.3676 Wel is in Valkenswaard nog het nodige gaande, zij het dat de katholieke 
lezing daarvan diametraal verschilt van die van de gereformeerde. 

Nieuwe lokale coalitie 
Door de opdracht aan de hoogschout voelen de vrouwe van Valkenswaard, de reken-
meesters en ingezetenen zich - het was ook niet hun voorstel - gepasseerd en in hun 
rechten geschaad. Ook miskent die opdracht, vinden zij, het rechtsherstel van de reken-
meesters door de Raad van Brabant. Als zodanig is er geen goed klimaat om partijen tot 
overeenstemming te brengen. 

Er doet zich niettemin een nieuwe, nogal onverwachte ontwikkeling voor. De dros-
saard bekeert zich tot de katholieke factie. Omkoping!, roepen de gereformeerden di-
rect. Waarschijnlijker is, dat de drossaard allengs is gaan hopen met die factie sneller dan 
met de gereformeerde bestuurders tot een voor Valkenswaard noodzakelijke oplossing 
van de problemen te komen. Politiek opportunisme of wijs beleid? Hij zal er door de ge-
reformeerden voor worden afgestraft. 

Samen met de katholieke factie probeert de drossaard de impasse te doorbreken. Zij stel-
len met terzijdestelling van het (stagnerende) onderzoek van de hoogschout een minne-
lijk akkoord voor om alsnog met goedvinden van alle betrokkenen tezamen de rekeningen 
te kunnen afhoren. Naar hun zeggen wordt dat akkoord inderdaad gesloten. Ten gevolge 
daarvan worden de borgemeesters over 1687 gemaand hun rekening te komen doen. Die 
weigeren. Voor hen geldt nog steeds de resolutie van 4 juni 1693 met de onderzoeksop-
dracht aan de hoogschout; aan het plaatselijke akkoord hebben zij geen boodschap. Het 
overlijden van de hoogschout is voor hen ook geen opportune reden om daarvan af te wij-
ken. Kortom, de zaak zit ter plaatse weer muurvast. De discussie is terug bij af. 

Sedert de opdracht aan de hoogschout is intussen ruim vijftieneneenhalve maand ver-
streken. De tijd begint voor de regeerders te dringen. Zolang de rekening over 1687 
ongesloten blijft, kunnen alle volgende rekeningen, nu al tot en met 1693 niet worden 
afgedaan en ‘s lands kantoren niet worden betaald; het regent dwangbevelen van deur-
waarders, de borgemeesters moeten grote sommen gebeurde gelden onder zich houden, 
ingezetenen beginnen te weigeren nieuwe lasten te betalen zolang oude rekeningen nog 
openstaan en, terwijl alle problemen bij de schepenen samenkomen, worden hen ook 
beledigingen niet bespaard. 

3676  Alexander Schimmelpenninck van der Oye, heer van den Engelenburg, tot Rees, Oye, Kel, (geb. 
1642, Zutphen), burgemeester van Zutphen, afgevaardigde ter vergadering van de Staten Generaal, hoog-
schout en dijkgraaf der stad en Meierij van ‘s Hertogenbosch. Hij overleed in 1694. A.J. van der Aa, Biogra-
phisch woordenboek der Nederlanden. Deel 17. Eerste stuk,  337.
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Kortom, het bestuur begint volledig vast te lopen, aldus drossaard en de katholieke 
factie in een nieuw voor 14 september 1694 bij de Staten geagendeerd rekest. Hiermede 
treedt de nieuwe coalitie, die bij dit rekest bestaat uit de gereformeerde drossaard en van 
katholieke zijde uit twee schepenen, rekenmeesters en geërfden voor het eerst voor het 
Haagse forum. Na een uiteenzetting over de ter plaatse bestaande problemen en hun 
herkomst, vragen zij de Staten kort en goed alle betrokken borgemeesters  over 1687 en 
latere jaren te ordonneren hen op korte termijn de rekeningen te overhandigen om deze 
bij provisie naar ouder gewoonte te kunnen afhoren en sluiten. Zonder nader onderzoek 
stemmen de Staten hiermee in.3677 Het ligt voor de hand te veronderstellen, dat, naast de 
ernst van het verzoek,  de aanwezigheid van drossaard en schepenen de Staten tot deze 
snelle beslissing weet te overtuigen. Dat het van de drie schepenen alleen maar de twee 
katholieke zijn, is de Staten blijkbaar ontgaan. De impasse lijkt dus door deze nieuwe 
coalitie te zijn doorbroken, maar er breekt nieuwe partijstrijd uit. 

Nieuw gesmoord in oud
Zodra gereformeerde schepen, kerkmeesters en  borgemeesters over 1687 deze resolutie 
vernemen, verzoeken zij de Staten daarvan om een kopie, als ook van het rekest waarop 
deze is genomen. De Staten staan dit 23 september 1694 toe.3678 

Daags daarna ligt er bij de Staten al een vlammend protest van heel gereformeerd Val-
kenswaard: schepen, kerkmeesters, predikant en verdere leden van de gereformeerde ge-
meente.3679 In hun rekest geven zij uitvoerig hun visie op de problemen en de herkomst 
ervan. Die verschilt in essentiële aspecten met die van hun katholieke tegenstanders. 
Daarbij blijft de loftrompet over eigen streven en resultaat niet in het foedraal. 

Voor de herkomst van de problemen grijpen zij overigens niet verder terug dan naar 
hun dubbele verzoek, dat aanleiding tot het onderzoek aan de hoogschout gaf. Vanuit 
hun standpunt gezien is dit ook begrijpelijk. Meer geschiedenis zou voor hen immers 
door het negatieve vonnis van de Raad van Brabant contraproductief kunnen zijn. 

Natuurlijk hebben zij, zo gaat hun betoog verder, van hun kant gepoogd om met de 
rekenmeesters minnelijk te schikken, maar die hebben dat consequent tegengewerkt. 
Er is dus, anders dan de rekenmeesters nu beweren, geen sprake van een akkoord. De 
rekeningen zijn alleen daardoor nog steeds niet afgedaan. Ook het door hen verlangde 
reglement is geen stap dichterbij gekomen. Wat wel is veranderd, is de overstap van de 
drossaard naar de katholieke overkant. Daarbij schuwen zij ook nu niet de suggestie van 
omkoperij. Verder is in strijd met de politieke reformatie tussentijds een gereformeerde 
schepen afgezet en door een katholiek vervangen. Dan gaat het rekest over in een gene-

3677  NA, SG 3330, fo. 24v; 7570, rekest op datum behandeling.
3678  NA, SG 3330, fo. 269.
3679  De (katholieke) borgemeesters zijn daarbij niet meer betrokken, want in dat rekest gaat het inmid-
dels om meer, namelijk om positiebehoud van de gereformeerde factie als zodanig.
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rale tekening van de sociale sfeer in Valkenswaard tussen gereformeerden en katholieken 
ten bewijze dat tussen hen überhaupt van geen enkel akkoord sprake kan zijn.3680 Ook 
hebben zij inmiddels zelf een concept-reglement geformuleerd, dat al ten kantore van 
de hoogschout is.3681 Ten slotte ontkennen zij een grote betaaldruk vanwege ’s Landskan-
toren, omdat alleen nog lopende lasten betaald moeten worden. Kortom, de oppositie 
heeft een volstrekt verkeerde voorstelling van zaken gegeven. Hun verzoek is dan ook, 
dat de Staten hun besluit van 14 september terugnemen en dat van 4 juni 1693 in ere 
herstellen door zowel de Bossche hoogschout als nu ook de kwartierschout van Kem-
penland op te dragen om de onafgedane rekeningen te examineren, de in strijd met de 
politieke reformatie ontslagen schepenen te herbenoemen en een concept-reglement te 
formuleren. Met de aanbeveling óók de kwartierschout in te schakelen, wordt feitelijk 
de plaatselijke drossaard terzijde geschoven.

Als beide standpunten met elkaar worden vergeleken, dan valt eigenlijk slechts te con-
cluderen, dat geen van beide partijen feitelijk heeft gelogen, hooguit ieder zijn eigen vi-
sie politiek heeft opgewaardeerd. Van katholieke zijde zal, zeker na de overgang van de 
drossaard, wel degelijk een akkoord met de rekenmeesters zijn gesloten. Alleen dat ak-
koord geldt overduidelijk niet alle betrokken partijen: de borgemeesters zijn daarvan uit-
gesloten alsook de op dat moment ver in de minderheid zijnde gereformeerde factie in 
Valkenswaard. Die bestond toen uit niet meer dan één schepen (die later nog verklaard 
zou hebben part noch deel aan de reactie van die factie te hebben gehad), de secretaris,  
de predikant en de overige leden van de gereformeerde gemeente, allen bij elkaar op iets 
meer dan één hand te tellen.3682 Drijvende kracht is de secretaris. De heer van Valkens-
waard spreekt niet voor niets in dit verband van “de directie” van de secretaris in de-
zen.3683 Wat hierop volgt is een typisch staaltje Staatse politiek. Inhoudelijke argumenten 

3680  Er wordt daarbij eerst in algemene zin gerefereerd aan de vele klachten die daarover reeds eerder aan 
de Staten zijn gezonden. Daarnaast worden concrete voorbeelden genoemd: het tot tweemaal toe met ge-
weld ontrukken van priesters uit handen van de justitie, het verdrijven van een gereformeerde uit de ge-
meente, een aanslag op de secretaris, mishandeling van de onlangs afgezette gereformeerde schepen door een 
passant onder instemmend toeziend oog van twee katholieke schepenen, het vernielen van een grote nieuwe 
viszegen van de predikant. Nadrukkelijk wordt aangegeven, dat dit slechts een selectie uit meer is. Al met 
al grond voor de klacht dat geen gereformeerde meer in Valkenswaard zal durven wonen als de katholieken 
daar weer de bestuurlijke dienst zouden uitmaken. Van de drossaard is in dit verband niets meer te verwach-
ten, omdat die inmiddels met de katholieken gemene zaak maakt.   
3681  Dit concept is niet aangetroffen. Gezien hun oorspronkelijke verzoek zal het, behoudens plaatselijke 
eigenheden, grote overeenkomst met het concept-reglement voor Oisterwijk (1693) hebben gehad. Dit con-
cept is opgenomen in 9.2.19.
3682  Predikant Andreas de Jongh is dan nog betrekkelijk nieuw in de Valkenswaardse context. Hij is ter 
voorziening in de vacature van Johannes Alstorphius in de loop van 1693 aangesteld. Walinga, Protestant in 
het Roomse land, 177; zie ook: NA, RvSt 118, ongefolieerd, 2 februari en 2 juni 1693. 
3683  Hij doet deze uitspraak in een rekest dat de Staten 5 november 1694 in behandeling nemen, zie hier-
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lijken van ondergeschikt belang boven het sauveren van de politiek-bestuurlijke doel-
stellingen van de politieke reformatie. En dat is ongetwijfeld precies waarop de plaatse-
lijke secretaris aanstuurt en ook succes weet te halen. 

De Staten, die kennelijk onder de indruk van dit rekest zijn, trekken 24 september 1694 
zonder nader onderzoek de resolutie van 14 september “als genomen op een abuisiff ” 
volledig in. Waarnemend hoogschout Van Heeckeren wordt gelast het gevraagde on-
derzoek naar de rekeningen te verrichten, de afgezette gereformeerde schepenen in hun 
functie te herstellen (en passant bevestigen de Staten ook de predikant en, zonder spe-
cificatie, andere gereformeerden in hun publieke functie) en een concept-reglement te 
ontwerpen om voortaan onder meer misbruik bij het doen van de rekeningen te voor-
komen.3684 Binnen een week rapporteert Van Heeckeren met een procedurevoorstel, na-
melijk dat ter assistentie de kwartierschout van Kempenland aan zijn opdracht wordt 
toegevoegd. De Staten gaan 30 september hiermee akkoord.3685 

Hoewel de Staten hiermede een oude route herbevestigen en vernieuwen, proberen 
drossaard en katholieke factie het nog éénmaal. Eerst laten zij de Staten weten, dat het 
rekest van hun tegenstanders niet mede door de nog enige gereformeerde schepen is in-
gediend. In een bijgevoegde verklaring getuigt de drossaard, dat die schepen hem heeft 
verzekerd aan secretaris noch predikant opdracht te hebben gegeven om ook namens 
hem voor intrekking van de resolutie van 14 september te pleiten. Verder vragen zij een 
kopie om op dat rekest alsnog te kunnen reageren. De verklaring leggen de Staten zon-
der meer ter zijde (wordt ook niet in hun besluit genoemd) en wijzen het verzoek om 
een kopie resoluut af. De deur is en blijft nu gesloten.3686

Slotakkoord zonder reglement 
Nu de burgerlijke partijen ter plaatse door de Staten min of meer, hangende het on-
derzoek van hoog- en kwartierschout, het zwijgen is opgelegd, roert zich een nieuwe 
belanghebbende, Huijbert Gerard van der Cluse als heer van Waalre, Valkenswaard en 
Aalst.3687 Zijn invalshoek voor een gang naar de Staten Generaal is dat in het laatste re-

na.
3684  NA, SG 3330, fo. 273r-v; 7570, rekest op datum behandeling.
3685  NA, SG 3330, fo. 289v.
3686  NA, SG 3330, fo. 310r-v; 7571, rekest met bijlage op datum behandeling.
3687  Volgens Vriens, ‘Lijst van plaatsen met institutionele gegevens’, 505 zou hij al in 1687 als zodanig zijn 
aangetreden. In de hier verhaalde episode is echter nog in 1693 sprake van de Vrouwe van Valkenswaard 
(Cornelia van der Poll (geboren ca. 1610 – overleden nà 1701), weduwe van Jan van der Cluse). Cornelia 
van der Pol wordt 18 juli 1669 beleend met de heerlijkheden Waalre, Wedert en Aalst, met haar zoon als be-
zetman. Het moet dus in deze hoedanigheid zijn dat hij hier optreedt. Na het overlijden van zijn moeder, 
verzuimt hij genoemde heerlijkheden op zijn naam te verheffen, zodat na zijn overlijden zijn zuster Maria 
Elisabeth van der Cluse bij haar verhef op 20 juli 1720 een dubbel aan “hergewaden ende hoofregten” dient 
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kest van de gereformeerde factie - naar zijn zeggen in feite uitsluitend uit de koker van 
de secretaris - opzettelijk is verzwegen, dat hij aldaar onder protectie van de Staten Ge-
neraal de hoge, middelbare en lage jurisdictie bezit en dus bij het onderzoek van beide 
schouten groot belang heeft. Hij kiest niettemin voor een veilige positie door niet het al 
uitgezette onderzoek te frustreren, maar te vragen daaraan als heer te mogen deelnemen. 
De Staten staan dit 5 november 1694 zonder reserve toe.3688 Zijn interventie sluit in feite 
ook de lacune, die door de terzijdestelling van de drossaard is ontstaan. 

Hoe dit aldus opgetuigde onderzoek verder verloopt is onduidelijk. In de volgende ja-
ren 1695 en 1696 zwijgen de resolutieregisters van de Staten Generaal. De archieven van 
de Bossche hoog- en laagschout en kwartierschout alsmede van het dorpsbestuur geven 
ook geen uitsluitsel (meer).  Er zal rond de rekening een eindbeslissing zijn bereikt.3689 
Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is een reglement echter niet tot stand 
gekomen.3690

9.3.13 Vught, 1662         

Korte karakteristiek 
Vught is een statendorp, direct gelegen ten zuiden van de stad ’s-Hertogenbosch en beho-
rend tot het kwartier van Oisterwijk.3691 In 1657 telt het 317 huizen.3692 Vught vormt teza-
men met Cromvoirt één dingbank, waaraan vijf schepenen uit Vught zijn verbonden.3693

Plaatselijke accijnsheffing
In 1603 belegert Maurits van Nassau ’s-Hertogenbosch, maar dit beleg mislukt.3694 Tot de 
vele schade die dit beleg veroorzaakt, behoort ook het afbranden van de kerk in Vught. 

te betalen. BHIC, RvBr. 1130, nr. 2206.    
3688  NA, SG 3330, fo. 402v-403v; 7571, rekest op datum behandeling. Kopie van de resolutie in: BHIC, 
LTK 46.
3689  Borgemeestersrekeningen voor 1702 zijn niet meer beschikbaar. RHC Eindhoven, Gemeentebestuur 
van Valkenswaard, 1412-1810, 46 - 110, borgemeestersrekeningen vanaf 1702. 
3690  NA, SG 3331-3332 (januari-juni; juli-december 1695) en 3333-3334 (januari-juni; juli-december 1696). 
Indien een reglement met tariefstelling (betreffende o.m. traktementen en andere vergoedingen) zou zijn 
vastgesteld zou dit ongetwijfeld zijn vermeld in Santvoort, Manuaal, 291-293. Alhier wordt ook geen later 
reglement vermeld dat dan een ouder zou zijn opgevolgd. Dat een reglement voor Valkenswaard ontbreekt 
in de opsomming van Van Slingelandt, zegt niets, omdat deze auteur alleen de door de Raad van State vast-
gestelde reglementen noemt. Zie 4.12.3-5. Overigens ook uit het archief van de Raad van State blijkt geen 
enkele betrokkenheid bij de hier beschreven episode in Valkenswaard. 
3691 Tegenwoordige Staat (1740) 12, 63; Vriens, ‘Lijst van plaatsen met institutionele gegevens’, 517.
3692  ‘Accurate staat van de gantsche Meijerije’, 493.
3693  Vriens, ‘Lijst van plaatsen met institutionele gegevens’, 517.
3694  Hezenmans, ’s-Hertogenbosch van 1629 tot 1798, 13; Hanneke Das-Horsmeier, Rondom de Vughtse 
Lambertus, 9.
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Daardoor verliest het dorp zijn daar opgeborgen “chartres ende privilegien”.3695 
Eén van de zaken, die sedertdien niet meer uit het eigen archief kunnen worden aan-

getoond, is het recht van accijnsheffing op door herbergiers en tappers te slijten bier, 
wijn en brandewijn. Naar schepenen beweren, beschikt Vught sedert 1593 zelfstandig 
over dit accijnsrecht, na het daarvoor tijdenlang samen met ’s-Hertogenbosch te hebben 
uitgeoefend.3696 Deze accijns werd geheven boven de normale imposten van het Land. 
Voor het dorp is deze  inkomstenbron interessant genoeg om voor het behoud ervan op 
te komen.3697 Op 25 april 1659 verleent de Raad van State desverzocht voor drie jaar oc-
trooi voor de heffing van deze accijns.3698 

Na afloop hiervan verzoeken de Vughtse regeerders opnieuw voor drie jaar octrooi. De 
Raad verwijst 6 maart 1662 dit verzoek om advies naar zijn leden, die inmiddels (voor 
andere zaken) naar ’s-Hertogenbosch zijn vertrokken.3699 Het ziet er naar uit, dat, als er 
al contact met de Vughtse regeerders is geweest, die leden hun opdracht hebben beperkt 
tot het kennisnemen van de aanvullende bewijsvoering met documenten van de regeer-
ders en hen daarmee naar de volle Raad hebben doorverwezen.3700 Begin mei 1662 wendt 
het Vughtse bestuur zich daarom opnieuw tot die Raad en legt daarbij in aansluiting op 
het verzoek van 6 maart een memorie met veel bijgevoegde stukken over. De Raad stelt 
deze 2 mei om bericht en advies in handen van een zijner leden en de tresorier gene-
raal.3701 

Opdracht tot het formuleren van een reglement 
Deze adviseren om alvorens op het verzoek te beslissen eerst de regeerders op te dragen 
een reglement te ontwerpen over hoe zij voortaan het dorpsinkomen zullen verantwoor-
den. De Raad besluit 9 mei 1662 dienovereenkomstig.3702  Wat inhoudelijk tot deze op-
dracht aanleiding geeft, is niet vermeld. Ook heeft deze geen concreet gevolg gekregen, 
omdat zij feitelijk niet is uitgevoerd. 

De Vughtse regeerders dienen een jaar later bij de Raad van State opnieuw een verzoek 

3695  BHIC, DB Vught 62. Over de aangerichte schade in ’s-Hertogenbosch zelf: Van Heurn, Historie der 
stad en Meyerye van ’s Hertogenbosch 2, 257.
3696  BHIC, DB Vught 62.
3697  Voor bier is het tarief 11 stuivers per ton; voor wijn en brandewijn: 1/3 deel minder dan het tarief 
dat in 
’s-Hertogenbosch wordt geheven. 
3698  NA, RvSt 80 I, fo. 233r.
3699  NA, RvSt 83 I, fo. 116v. 
3700  Zowel het verbaal van de commissie naar de verpachting van de tienden als dat van de commissie 
van toezicht op de forticicaties langs de Maas maken geen melding van zo’n contact en dus ook niet van het 
resultaat ervan. NA, RvSt 1820, jaar 1662 respectievelijk 1622, jaar 1662. 
3701  NA, RvSt 83 I, fo. 234v.
3702  NA, RvSt 83 I, fo. 247v.
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tot verlenging in. In dat verzoek negeren zij volledig de opdracht tot het formuleren van 
een reglement; sterker nog, zij reppen in het geheel niet over de reeds in 1662 doorlo-
pen procedure. Ook de Raad gaat daarop niet in. Deze besluit 3 maart 1663 direct tot 
een verlenging van drie jaar. Wel stelt deze als voorwaarde, dat zij binnen de verlenging 
alsnog hun privileges daartoe laten zien,  anders vervalt de concessie.3703 Ook later wordt 
niets meer over een reglement vernomen.3704

9.4.1 Dinther, 1713        

Korte karakteristiek
Dinther, een heerlijkheid met hoge, middelbare en lage justitie, ligt in het kwartier van 
Maasland.3705 Het dorp telt in 1715 in totaal 1193 personen.3706

Een enkelvoudig besluit
In 1713 ontstaat controverse tussen schepenen enerzijds en borgemeesters, geërfden en 
verdere inwoners anderzijds over de financiële huishouding. De laatsten verwijten de 
schepenen, dat zij op eigen gezag en met uitsluiting van anderen, en dus in strijd met 
vooral het plakkaat van 1695, onder de naam van personele belastingen tal van lasten 
over de gemeente omslaan.3707 In hun beklag hierover bij de Raad van State stellen zij 
voor dat die Raad voortaan jaarlijks de lasten van de gemeente vaststelt. Daartoe zouden 
de schepenen een beredeneerde specifieke lijst moeten aanreiken, nadat zij zich daarover 

3703  NA, RvSt 84 I, fo. 216v; het rekest in BHIC, DB Vught 62. 
3704  Kappelhof, Belastingheffing, 162 spreekt zonder nadere details over een korte duur van deze accijns-
heffing te Vught. De concessie van 1663 is niet de laatste geweest. September 1665 komen de herbergiers en 
tappers in het geweer door de Raad van State er op te wijzen, dat het dorpsbestuur nog steeds niet aan de 
door de Raad gestelde voorwaarde heeft voldaan. Op straffe van verlies krijgt dat bestuur van die Raad  14 
september 1665 nog eenmaal de kans om zijn accijnsrecht te bewijzen. BHIC, Collectie RANB, RvSt 207, 
fo. 942. Hierop verlengt de Raad op 15 april 1666 de concessie opnieuw, terwijl deze 8 december 1671, dan 
voor zes jaar, nogmaals wordt toegestaan. NA, RvSt 1544, fo. 299r-v. Het verdere verloop is niet nagegaan. 
3705  Tegenwoordige Staat (1740), 122-123, Vriens, ‘Lijst van plaatsen met institutionele gegevens’, 286;.
3706  Van Xanten en Van der Woude, ‘Het hoofdgeld en de bevolking van de Meierij van ’s-Hertogen-
bosch omstreeks 1700’, 74.
3707  NA, RvSt. 185, fo. 1324. Ook proberen borgemeesters cum suis de deskundigheid van schepenen aan 
te tasten: zij hebben de stellige indruk, dat deze uit de onervarenste en minst in de lasten betalende personen 
worden aangesteld. Hun klacht onderbouwen zij verder met een referentie aan eerdere voorzieningen van 
de Raad (1698), waarbij voor de kosten van de dorpshuishouding een plafond van f 3000 was vastgesteld, te 
betalen uit een reële omslag van f 2000 en het overige uit een personele quotisatie. Dat plafond wordt in-
middels door allerlei nieuwe verkwistingen (onder andere voor traktementen en recognities) met honderden 
guldens overschreden. Dit terwijl de normale kosten, zoals te betalen renten ad f 1000 en alle overige kos-
ten naar redelijkheid en op de gebruikelijke voet ruimschoots uit het vastgestelde plafond zouden kunnen 
worden voldaan. Het plakkaat van 1695 betreft het verbod om zonder verlof van de Staten Generaal reële 
omslagen te heffen en leningen te sluiten. Zie hierover 3.3.5.
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eerst met de meest onpartijdige en meest in de lasten bijdragende geërfden en inwoners 
hebben verstaan. De Raad geeft 3 juni 1713 zijn commissie naar de verpachting van de 
tienden in de Meierij opdracht dit alles verder te onderzoeken en af te handelen.3708

De commissie, dan in ’s-Hertogenbosch, hoort verschillende keren beide partijen, 
onderzoekt de reeds gesloten dorpsrekeningen en komt 16 juli 1713 tot een opvallende 
conclusie. Haar is niet gebleken van enig onordentelijk gedrag van  de schepenen jegens 
de dorpshuishouding. Het is  evenwel niet gelukt om partijen met elkaar te verzoenen, 
niet zozeer omdat zij dit, zo stelt de commissie vast, niet zouden kunnen, maar “om be-
ter te seggen” niet willen. Het is daarom deze onverzoenlijkheid die tot een voorziening 
dwingt. Om verdere verwijdering en processen te voorkomen  draagt de commissie de 
regenten op voortaan jaarlijks aan de raad en rentmeester-generaal der Domeinen een 
staat van lasten (ook cortceel genaamd) over te geven, die deze, na borgemeesters, geërf-
den en inwoners te hebben gehoord, voor akkoord retourneert dan wel bij gebleken ex-
cessen daarover de Raad van State informeert.3709 

De gevolgen
Kortom, de gedeputeerden van de Raad van State introduceren een vorm van hoger 
toezicht op de financiën. Op grond hiervan ontwikkelt zich een procedure, waarbij de 
raad en rentmeester-generaal vanuit zijn standplaats ’s-Hertogenbosch jaarlijks steeds in 
augustus naar Dinther afreist.3710 De hoorzitting met geërfden en inwoners vindt plaats 
op de plek waar schepenen normaliter vergaderen. Hij laat dan de staat van lasten “den 
volke” voorlezen, waarna hij vraagt of tegen onderdelen ervan bedenkingen bestaan. Na 
bespreking hiervan wordt de staat met bijbehorende omslag vastgesteld.3711  

Deze nieuwe procedure, niet voortgekomen uit financieel wanbeheer door de regen-
ten, maar uit een sfeer van onenigheid tussen bestuur en inwoners omwille van de on-
enigheid, schuurt. De regenten proberen dan ook al snel de grenzen van het besluit op 
te zoeken. De waarnemend rentmeester-generaal beklaagt zich hierover in augustus 1717 
bij de Raad van State. De regenten hebben dan wel de cortceel over de onkosten van 1716 

3708  De commissie voorziet gelijktijdig ook in een specifiek verzoek van de borgemeesters, die er over kla-
gen, dat schepenen hen met strafdreiging dwingen om boven het vastgestelde plafond f 633 op te halen voor 
de betaling van traktementen, recognities en enkele restanten betreffende de landsmiddelen uit voorgaande 
jaren. Hangende het onderzoek schorst de Raad de verdere strafvervolging. Datum en plaats van deze beslis-
sing zijn ontleend aan de gedrukte versie van de resolutie in BHIC, DB Dinther 110. 
3709  NA, RvSt. 1828, fo. 41r-46r. De specifieke klachten van de borgemeesters worden trouwens afgewe-
zen: zij behoren de betaalopdrachten van schepenen binnen een maand te voldoen (bij weigering volgt de 
al aangezegde straf ). Schepenen hebben alleen ten aanzien van de restanten nog aan te tonen, hoe deze heb-
ben kunnen ontstaan. 
3710  De rentmeester-generaal laat zijn komst tevoren aankondigen en publiceren; zijn aankomst ter plaat-
se wordt door middel van klokgelui bekendgemaakt.
3711  NA, RvSt. 1648, jaar 1721, fo. 54.
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bij hem ingeleverd, maar deze is niet voorzien van de “declaratien, specificatien en reke-
ningen”, zodat hij zich over de rechtmatigheid van die onkosten geen oordeel kan vor-
men. Zijn verzoek aan de Raad is dan ook de regenten op te dragen die documenten 
alsnog te leveren en deze voortaan jaarlijks direct bij te voegen, alles op straffe van parate 
executie op privékosten. 20 Augustus 1717 besluit de Raad dienoverkomstig.3712

Dit alles gaat zo verder tot augustus 1721 als de rentmeester zijn komst voor 9 augustus 
laat weten. Tot zijn verbijstering merkt hij, dat slechts twee van de schepenen aanwezig 
zijn. De overigen, onder aanvoering van de president-schepen boycotten de bijeen-
komst. De rentmeester blaast deze daarop af. Hij is van mening, dat over de deugdelijk-
heid van de staat uitsluitend met alle daarvoor verantwoordelijken gesproken behoort te 
worden, dit mede omdat die staat ook de grondslag voor de desbetreffende rekening is. 
Hij beschuldigt schepenen van “onbehoorlijcke complotterije” en reist onverrichter zake 
terug naar ’s-Hertogenbosch.  Bij schrijven van 17 augustus 1721 stelt hij de Raad van 
State van deze “nieuwe onlusten” op de hoogte.3713

Plaatselijke verzet
De Raad geeft hierop 18 augustus zijn periodieke commissie naar onder meer de fortificatiën 
langs de Maas opdracht hiernaar nader onderzoek te doen. Deze commissie hoort schepe-
nen, in het bijzonder de president-schepen. Ook de rentmeester-generaal is aanwezig. Het 
mondeling verweer van schepenen is dermate wijdlopig dat de commissie meent dit niet 
schriftelijk te kunnen vastleggen. Als alternatief  wordt hen opgedragen om alsnog schriftelijk 
op de klachten van de rentmeester te reageren, hetgeen geschiedt. Kern van hun verdediging 
is, dat de financiën in Dinther weer volledig op orde zijn, zodat de bijzondere procedure niet 
meer nodig is. De daaraan verbonden kosten kunnen dan ook worden vermeden. 

Eigenzinnig gedrag loont echter niet. Het oordeel in deze kwestie is, zo stelt de com-
missie vast, niet aan de schepenen, maar aan de Raad van State. Zij treedt overigens 
niet in een onderzoek naar de opportuniteit van de beweringen van schepenen, maar 
stelt slechts vast, dat zolang de procedure door de Raad niet formeel is ingetrokken deze 
onverkort blijft bestaan. Niettemin adviseert zij de Raad schepenen aan die procedure 
te houden en hen - dit op verzoek van de rentmeester - ook op te dragen binnen twee 
maanden alle ongesloten rekeningen, van welke aard dan ook, af te doen.3714 

Besluit krijgt status van reglement
De Raad volgt 7 januari 1722 onverkort deze aanbevelingen. 3715 Hij voegt er evenwel nog 

3712  NA., RvSt. 196, fo. 978r-979v.
3713  NA, RvSt. 204, fo. 633, d.d. 18 augustus 1721.
3714  NA, RvSt 1648, jaar 1721, fo. 53v-57v. De rentmeester stelt ook nog voor om de kosten van zijn mis-
lukte overkomst naar Dinther op schepenen privé te verhalen.
3715  NA, RvSt. 205, fo. 18r+v. Bij nalatigheid ten aanzien van het afdoen van de rekeningen worden de 
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iets aan toe, waarvoor de dan voorliggende stukken op zich geen aanleiding geven. Is er, 
als over de regeling van 1713 wordt gesproken, tot dusverre steeds sprake van een resolu-
tie, besluit, dispositie of ordre, thans duidt de Raad deze regeling aan als reglement. Of dit 
een simpele verschrijving dan wel een opzettelijke duiding is - met een te veronderstel-
len opzet om aan het enkelvoudige besluit een meer duurzame, ‘hogere’ status te verle-
nen -  niet bekend. 3716

Ook de rentmeester-generaal, hierna sprekend over dat besluit, neemt deze aandui-
ding over. In een brief aan de Raad van State van 20 december 1722 verwijst hij er naar 
in termen van: de resolutie of het reglement.3717 

9.4.2 Oerle, 1662       

Korte karakteristiek
Oerle, van 1561 tot 1658 een heerlijkheid, is vanaf dat laatste jaar een statendorp in het 
kwartier van Kempenland en draagt de titel van vrijheid.3718 Tezamen met Meerveldho-
ven vormt Oerle een dingbank, waaraan Oerle vijf schepenen levert. Het wordt onder-
verdeeld  in Kerk-Oerle en Zand-Oerle.3719 In 1657 telt het met de kwalificatie van een 
“aanzienlyk dorp” en “wel betimmerd” 3720 82 huizen.3721 

Bossche rentmeester en de leenmannen van de Leen- en Tolkamer gemachtigd deze rekeningen op te nemen 
en te sluiten. Ook worden de schepenen privé tot de kosten van deze procedure veroordeeld. 
3716  De controverse tussen de schepenen en de raad en rentmeester is hiermede overigens niet beëindigd, 
maar wordt hier verder niet beschreven, behoudens dan dat de Staten Generaal 2 maart 1722 een verzoek 
van de schepenen om bij de Raad van Brabant tegen de rentmeester te mogen procederen en hangende dat 
proces het besluit van de Raad van State van 7 januari 1722 op te schorten zonder enig pardon afwijzen. NA 
3406, fo. 188r-v. 
3717  Deze brief beklaagt zich over het feit, dat schepenen zijn door de Raad 17 oktober 1722 goedgekeurde 
onkostenrekening weigeren te betalen en de president-schepen hem heeft uitgemaakt voor “leugenaer, laste-
raar en complete guit”, omdat, naar hij beweert, zij zich tegen zijn bewering over het niet nakomen van het 
reglement niet afdoende hebben kunnen verweren.  De Raad wijst 28 december 1722 de president terecht: 
al wat de rentmeester-generaal heeft gedaan is overeenkomstig zijn opdracht geschied. Het gedrag van de 
president- schepen is daarom onbetamelijk en een belediging van de Raad en van degenen, die in zijn op-
dracht handelen. De Bossche hoogschout wordt opgedragen om hierover tegen de president te procederen. 
NA, RvSt. 206, fo. 883r-884v.
3718  Tegenwoordige Staat (1740), 86-87, Vriens, J., ‘Lijst van plaatsen met institutionele gegevens’, 430. Zie 
voor de overgang van heerlijkheid naar statendorp in het algemeen 2.2.3.5. Specifiek: Mijnssen, Inventaris 
van het oud-archief der voormalige gemeente Oerle, Inleiding, 36, en Mijnssen (overdruk), Inventaris van het 
oud-archief der voormalige gemeente Oerle, 4, alsmede Klaasen, Inventaris van de archieven der gemeente Veld-
hoven 1517 – 1921, Inleiding, VI.  
3719  Daarnaast worden nog de gehuchten Berkt, Sittert, Halfmijl, Vleut, de Scherpenhering en Toterfout 
onderscheiden. Mijnssen, ‘Inventaris van het oud-archief der voormalige gemeente Oerle’, Inleiding 35, en 
Mijnssen (overdruk), Inventaris van het oud-archief der voormalige gemeente Oerle, 3.
3720  Tegenwoordige Staat (1740), 86-87

3721  ‘Accurate staat van de gantsche Meijerije’, 498.
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Conflicten in de vrijheid
In 1662 is het in de vrijheid Oerle op bestuurlijk vlak onrustig. Begin maart 1662 reist 
een delegatie van schepenen, kerk- en armmeesters naar Den Haag om haar belangen 
te bepleiten. 

De eerste klacht gaat naar de Raad van State en geldt het verwijt, dat vijf à zes personen 
van buiten de regering in strijd met de oude gebruiken bezig zijn zich het afhoren en 
sluiten van de dorpsrekeningen aan te meten. De regeerders vragen daarom om instruc-
tie hoe hierin te handelen.  De Raad neemt dit verzoek 15 maart 1662 echter slechts voor 
kennisgeving aan.3722

De tweede klacht gaat naar de Staten Generaal en betreft de ambtelijke handel en 
wandel van  dorpssecretaris Pieter van Aken. In strijd met de plakkaten houdt hij de 
protocollen, rollen, charters, privileges en andere documenten onder zich. De kwartier-
schout zou hem, aldus het verzoek, moeten opdragen om al deze documenten direct ter 
raadkamer te brengen. 16 Maart bewilligen de Staten dit en dragen de kwartierschout op 
dienovereenkomstig handelen.3723 

Ook de secretaris wordt op de hielen gezeten door het burgerinitiatief rond het afhoren 
van de dorpsrekeningen. Hij klaagt daarover bij de Raad van State. Enkele daartoe onbe-
voegde personen proberen de dorpsrekeningen met alles wat er bij hoort vanuit de secre-
tarie naar de schepenkamer te brengen om aldaar afgehoord te worden. In dat verband 
is hij, naar hij beweert, ook met executie bedreigd. 17 Maart schort de Raad die executie 
op en gelast partijen op deze klacht te reageren.3724 Vrijwel tegelijkertijd wendt Van Aken 
zich met dezelfde klachten ook tot de Raadscommissie voor de inspectie van de fortifica-
ties langs de Maas, die dan te ’s-Hertogenbosch verblijft. Die commissie neemt 27 maart 
eenzelfde besluit als de Raad door de president-schepen Wouter Schoofs op te dragen 
om binnen veertien dagen bij de volle Raad schriftelijk op die klachten te reageren.3725 

Conflicten kristalliseren verder uit
Al snel meldt zich een derde partij in Den Haag. Deze wordt gevormd door een kong-
si van oud-schepenen, gezworenen, zittende borgemeesters en andere inwoners van de 

3722  NA, RvSt. 83 I, fo. 129r.
3723  NA, SG 3268, fo. 121v. Van Aken had al eerder onder vuur gelegen. Kort na zijn benoeming medio 
1656 wordt bij de Staten Generaal geklaagd over zijn jonge leeftijd en onbekwaamheid. NA, SG 3262, fo. 
555r (25 augustus 1656) en 585v (12 september 1656). Mijnssen, Inventaris van het oud-archief der voormalige 
gemeente Oerle (1926), Inleiding, 37, en Mijnssen (overdruk), Inventaris van het oud-archief der voormalige 
gemeente Oerle, overdruk, 5, alsmede W. Klaasen, Inventaris van de archieven der gemeente Veldhoven 1517 – 
1921, Bijlage II, 37 stellen abusievelijk de aanvang van zijn ambtsbediening op 1648.
3724  NA, RvSt 83 I, fo. 132v.
3725  NA, RvSt 1622, Verbaal van de commissie, voorjaar 1622, fo. 75r.
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vrijheid. Bij de Raad van State klagen zij, dat de schepenen Oerle dagelijks meer en meer 
met de kosten van onnodige processen en nutteloze vergaderingen proberen te belasten. 
Hierdoor verarmt het dorp en worden steeds meer mensen genoodzaakt een beroep op 
de armenkas te doen. Ook hebben schepenen de generale zetting van de verponding en 
andere lasten op eigen gezag veranderd. Ten slotte hebben zij geprobeerd om de dorps-
rekeningen vanuit het kantoor van de secretaris in hun handen te krijgen om hun ver-
kwisting van dorpsgelden onder de pet te kunnen houden. Hoe anders, zo vervolgen de 
klagers, was het vroeger. Oerle is voor zover de herinnering reikt altijd zonder processen 
geregeerd geworden. De Raad wordt dan ook verzocht te besluiten, dat 1. schepenen de 
kosten van ongefundeerde processen zelf moeten dragen, 2. het sluiten van de rekenin-
gen geschiedt ten overstaan van vier van de meest geërfden, en 3. de zetting van verpon-
ding en andere lasten blijft zoals eerder door de Raad vastgesteld. 

4 April 1662 zendt de Raad dit verzoek om bericht aan de tresorier-generaal, samen 
met een tweede rekest van secretaris Van Aken, waarin hij zijn eerdere klacht over het 
weghalen van de rekeningen uit de secretarie herhaalt.3726 Overeenkomstig het advies van 
de tresorier-generaal dagvaardt de Raad 11 april 1662 president-schepen Wouter Schoofs 
voor verhoor door ’s Raads commissarissen op 24 april.3727  Ook de klagers zullen dan 
worden gehoord. Deze melden zich daartoe 23 april 1662 present, waarop de Raad uit 
zijn midden twee leden en de tresorier-generaal als hoorcommissie benoemt.3728

Raad van State beslist
Dat verhoor brengt voor de commissie de nodige duidelijkheid. Al op 3 mei kan de Raad 
aan de hand van haar rapport de volgende serie besluiten treffen:
- schepenen dienen alle rekeningen, protocollen en andere documenten direct ter bewa-

ring aan de secretaris te overhandigen, met dien verstande dat deze daarvan voor sche-
penen een inventaris zal opmaken;

- schepenen dienen de drie laatste rekeningen met alle documenten in origineel binnen 
drie weken bij de Raad in te leveren om nader onderzocht te worden;  

- ondertussen mogen geen nieuwe rekeningen worden opgenomen;
- voortaan dient het afhoren en sluiten van de rekeningen te geschieden voor en door 

schepenen als ook door en voor een gelijk aantal vertegenwoordigers met gelijke macht 
en stem uit de meest gegoeden van de vrijheid;

- schepenen mogen registers, protocollen, ordonnanties, resoluties, apostilles of andere 
akten, hoe ook genaamd, alleen laten opmaken door de secretaris, zulks op boete als 
in het plakkaat van de Staten Generaal van 2 oktober 1654 is voorzien.3729 

3726  NA, RvSt. 83 I, fo. 154r.
3727  NA, RvSt. 83 I, fo. 169r.
3728  NA, RvSt. 83 I, fo. 213r.
3729  NA, RvSt. 83 I, fo. 240v. Het plakkaat van 2 oktober 1654 behelst een verbod om secretarissen te “on-
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Schepenen, aldus gecorrigeerd, kan assertiviteit niet worden ontzegd. Een maand later 
is Wouter Schoofs met de verzochte rekeningen in Den Haag. Alvorens die bij de Raad 
in te leveren, verzoekt hij die Raad eerst secretaris Van Aken, die kantoor in een herberg 
houdt, op te dragen van alle protocollen en andere documenten, die onder hem berus-
ten, een inventaris te maken en die stukken zelf naar de raadkamer van de vrijheid te 
brengen om aldaar ter secretarie te worden bewaard. De Raad past evenwel op zijn tellen 
en geleidt dit verzoek door naar zijn commissie naar de verpachting van de tienden in de 
Meierij om zich hierover nader te informeren en naar bevind van zaken hierin te voor-
zien.3730 Als Schoofs zich dan een dag later met de rekeningen bij de Raad  meldt, krijgt 
hij slechts te horen, dat hij die rekeningen aan die commissie moet overhandigen. Naar 
verwachting zal deze zich rond 24 juni in Eindhoven ophouden en dan partijen horen 
en zo nodig een beslissing nemen. Schoofs zelf wordt opgedragen de andere partijen over 
dag en agenda te informeren. 3731

Die commissie weet partijen, na hen op 26 juni te hebben gehoord, te verzoenen. Zij 
constateert, dat het probleem wordt veroorzaakt door het feit, dat de archieven tot dan 
in een kom in de wat afgelegen kerk zijn geborgen en daarom dus niet direct beschik-
baar zijn. Haar voorstel, de documenten voortaan te bergen in een kast of kist (met twee 
sleutels, één voor de president-schepen, de andere voor de secretaris) in de kamer waar 
de ordinaris rechtbank wordt gehouden en de lopende rollen en protocollen direct on-
der de berusting van de secretaris te laten, wordt door beide partijen overgenomen. Voor 
het overige wordt partijen te kennen gegeven dat zij zich naar de beslissing van 3 mei 
hebben te gedragen. 3732

Einde van het conflict
Over de afdoening van de rekeningen wordt in het verslag niet afzonderlijk bericht, zo-
dat aannemelijk is, dat dit onder de laatste opdracht (men heeft zich naar het besluit van 
3 mei te gedragen) is begrepen. Toch herbergt de wijze van afdoening nog een strijdpunt. 
De regeerders melden de Raad van State dat enkele onwillige betalers van ’s land mid-
delen zich in strijd met het reglement van de Raad als rekenmeester over de rekeningen 
opdringen. Opmerkelijk is, dat de ‘3 mei-maatregelen’ van de Raad nu voor het eerst als 
reglement worden betiteld. 5 Oktober 1662 zendt de Raad deze klacht om bericht door 
aan de kwartierschout van Kempenland. Deze heeft die waarschijnlijk rechtstreeks kun-
nen afdoen, omdat zijn rapportage aan de Raad achterwege blijft.3733 

derkruipen”, GPB 2, 1483.
3730  NA, RvSt. 83 I, fo. 303v.
3731  NA, RvSt. 83 I, fo. 309r.
3732  NA, RvSt. 1820, Verbaal commissie verpachting tienden 1662, fo. 13v-14r..
3733  NA, RvSt. 83 II, fo. 209v.
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Al met al komt in Oerle een bestuursvoorziening tot stand, die in formele zin niet in de 
vorm van een dorpsreglement is gegoten, maar in de praktijk al snel als formeel regle-
ment wordt beleefd en ook als zodanig wordt gekwalificeerd. En die kwalificatie is voor-
alsnog duurzaam. Zo behandelt de Raad van State 4 September 1669 een klacht van een 
aantal schepenen, secretaris en ingezetenen tegen enkele schepenen en de stadhouder, 
die zich in strijd met het door de Raad 3 mei 1662 vastgestelde reglement zouden heb-
ben gedragen.3734 De Raad draagt zijn commissie naar de inspectie van de fortificatiën 
langs de Maas op deze klacht nader te onderzoeken en deze naar bewind van zaken af te 
doen. Die commissie onderzoekt de kwestie. Die blijkt dan vooral te gaan om een con-
flict tussen de gehuchten Zand-Oerle en Kerk-Oerle. Zij besluit, dat de rechtszittingen 
in Oerle “bij provisie” in de “gerechte bancke” van Kerk-Oerle worden belegd en dat 
ook de archieven aldaar moeten verblijven totdat de regeerders een daartoe geschikte an-
dere plaats in gebruik hebben genomen dan wel een nieuw raadhuis hebben gebouwd.  
Verder besluit zij, dat het geldende reglement volledig van kracht blijft. Dit geldt in het 
bijzonder het punt dat de schout en vijfmannen over de rekeningen behoren te staan, 
bij gebreke waarvan de afdoening van zowel de reeds afgesloten als nog af te sluiten re-
keningen nietig is.3735

Toch een reglement?
De mogelijke regeling van dorpszaken bij reglement doet in deze periode trouwens nog 
een keer van zich spreken. 

Op Oerle drukt een zware schuldenlast, in ieder geval zwaar genoeg om buiten de nor-
male opbrengst van de dorpslasten andere mogelijkheden tot schulddelging te (moeten) 
overwegen. Het gaat daarbij onder meer om schulden “door den oorlogh”, met andere 
woorden om buitengewone lasten. Het dorpsbestuur ziet in de verkoop van delen van 
de gemeint soelaas. In overleg met omliggende dorpen worden daarvoor voorbereidin-
gen getroffen. 3736 In december 1662 dienen schepenen en borgemeesters, gesteund door 
een aantal ingezetenen, een verzoek aan de Raad van State om toestemming voor de ver-

3734  NA, RvSt 90II, fo. 115r. De concrete klachten worden in deze resolutie niet vermeld. In 1669 is er 
meer onenigheid tussen regeerders en stadhouder. Medio mei vragen de regeerders om een voorziening om-
trent de plaats voor het beleggen van de rechtszittingen. De Raad van State belast 20 mei zijn commissie 
naar de tiendenverpachting dit geschil zo mogelijk te beslechten. Haar beslissing is ten gunste van de kwar-
tierschout en diens stadhouder: de zittingen dienen te worden belegd op de plaats die de kwartierschout 
daartoe heeft aangewezen, in ieder geval tot de Raad anders zal hebben beslist. NA, RvSt 1820, Verbaal 
1669, fo. 59v. 
3735  NA, RvSt 1625, Verbaal Commissie-Maas 1669, fo. 57v-58r.
3736  Zie voor deze procedure: NA. RvSt. 83II, fo. 369r (11 december 1662); 84, fo. 108v-109v (27 februari 
1663); 1820, Verbaal commissie verpachting tienden 1664, fo. 46r.; 85 II, fo. 110v-111r (2 augustus 1664); 85 
II, fo. 196r-196v; 1820, Verbaal als voor 1665, fo. 13v-14r; 86, fo. 48v (22 juli 1665) en 92r (6 augustus 1665); 
87, fo. 354v-355r (29 maart 1666).
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koop van 50 bunder schrale heidevelden ter aflossing van de schulden in.3737 Dit voor-
nemen stuit bij andere inwoners op hevige weerstand. Zij betogen dat die heidevelden 
als weidegrond en hooiland voor hen van levensbelang zijn. Bovendien willen zij niet 
opdraaien voor financiële misslagen van het bestuur. Het leidt tot een procedure bij de 
Raad van State, die uiteindelijk uitmondt in het besluit, dat de protesterende inwoners 
hun gelijk krijgen onder de  belofte van medewerking aan andere oplossingen om de 
schulden te lenigen.

Nu de uitweg naar de verkoop van erven van de gemeint is geblokkeerd, duurt het 
plaatselijke gekrakeel over de schulddelging voort. Daarbij komt dan ook nog een ver-
wijt over het maken van nutteloze kosten en andere onduidelijkheden over de aanwen-
ding van de dorpsinkomsten door het bestuur. De klacht hierover van een aantal meest 
gekwalificeerde ingezetenen van Oerle wordt door de Raad van State 18 april 1667 voor 
onderzoek doorgeleid naar de periodieke commissie naar de tiendenverpachting.3738 Die 
verstaat zich 16 juli 1667 met de president-schepen en enkele andere schepenen, die hun 
reactie presenteren in een voorstel van “eenige artijcelen ende pointen” om daaruit een 
reglement op te stellen voor de aanstelling van kerkmeesters en vijfmannen. Ook de 
rentmeester van de geestelijke goederen laat zich horen en biedt, waarschijnlijk eigener 
beweging, een uiteenzetting dienaangaande aan. Van enig contact met de protesterende 
inwoners blijkt overigens niets uit het verslag van de commissie.3739 De commissie ver-
wijst deze kwestie door naar de volle Raad. 

Wat in die Raad dan verder geschiedt, is onduidelijk. De kwestie is kennelijk nog niet af-
gedaan, wanneer de Raad 1 oktober 1667 klachten van een tweetal ingezetenen van Oerle, 
onder wie Wouter Schoofs, inmiddels oud-president-schepen, maar niettemin mede na-
mens de zittende regeerders optredend,  tegen de meeste gekwalificeerde inwoners in be-
handeling neemt. Saillant is, dat uit de overwegingen van de Raad blijkt, dat deze klachten 
al eerder op de agenda van de Raad hebben gestaan. Desondanks besluit deze een en ander 
te laten uitzoeken door zijn commissie die voor de eerstvolgende verpachting van de ge-
mene middelen naar ’s-Hertogenbosch gaat.3740 Het is echter onduidelijk of deze commis-
sie dit onderzoek daadwerkelijk heeft uitgevoerd en waartoe dit heeft geleid.3741 Ook blijkt 
niet, dat het verzochte reglement toch nog tot stand is gekomen.

3737  Het verzoek is overigens niet alleen uit Oerle afkomstig, maar een gezamenlijk verzoek van Oerle 
(voor 50 bunder), Vessem (50), Wintelre (34), Knegsel (17), Hoogcasteren onder Hoogeloon(16), Oostel-
beers (10) en Hees onder Eersel (8).
3738  NA, RvSt. 88, fo. 156v.
3739  NA, RvSt 1820, Verbaal commissie tienden 1667, fo. 27v. De beide stukken, die aan de commissie 
zijn aangeboden zijn niet aangetroffen zodat de precieze relatie tussen de klacht en de reactie daarop niet 
meer te traceren is. 
3740  NA, RvSt. 88, fo. 177v.
3741   Het verbaal van deze commissie zwijgt hierover, NA, RvSt 1625, (na)jaar 1667, fo. 33-62 als bevattend 
de periode, dat de commissie in ’s-Hertogenbosch verblijft). 
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DEEL III

Tekst van de reglementen
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10.1 Inleiding

In dit Deel III zijn per plaats zo veel mogelijk integraal de verschillende reglementen op-
genomen die het kernthema van de studie vormen, de zogenaamde dorpsreglementen. 
Het gaat daarbij niet alleen om de als zodanig vastgestelde reglementen, maar ook, waar 
mogelijk en opportuun, om aan zo’n vaststelling voorafgaande ontwerp-teksten. Ook 
zijn concept-reglementen opgenomen, die uiteindelijk, om welke reden dan ook, niet 
als definitief reglement zijn vastgesteld.

Omdat er tussen de tekstuitgave van de reglementen in dit deel een nauwe samenhang 
bestaat met de in Deel II op hoofdlijnen per plaats weergegeven herkomst ervan is de 
volgnummering van Deel II in Deel III aangehouden. Omdat echter niet alle pogingen 
om een reglement te verwerven in een concrete (ontwerp-)tekst van zo’n reglement heb-
ben geresulteerd, bestaan in de opeenvolgende nummering in Deel III enkele lacunes. 
Reglementen, die het niet verder hebben gebracht dan een ontwerp-stadium zijn, in-
dien voor die plaats nadien wel een reglement tot stand is gekomen, ondergebracht on-
der het volgnummer van het vastgestelde reglement. Bij wijze van voorbeeld mag gelden 
10.2.26 betreffende Tilburg en Goirle. Onder dit nummer zijn, voorafgaande aan het in 
1732 vastgestelde reglement, de eerdere pogingen daartoe uit 1688 en 1723 gerangschikt.

Bij de voorliggende tekstuitgave gaat het vooral om een uitgave naar de oorspronkelijk 
inhoud van de reglementen. Dit betekent, dat, anders dan in een zuivere bronuitgave, 
geen onderscheid is gemaakt tussen minuten en al dan niet authentieke of eenvoudige 
afschriften of kopieën van relevante teksten. Het gaat in dit deel immers niet om de aard 
en herkomst van de desbetreffende documenten, maar om hun inhoud.

De transcripties zijn een lichte bewerking van de oorspronkelijke teksten. Ter bevorde-
ring van vooral de hedendaagse lees- en hanteerbaarheid zijn - steeds stilzwijgend - twee 
woorden, die feitelijk één woord vormen, vaak samengevoegd, zijn afkortingen (be-
houdens die de titulatuur betreffen) uitgeschreven en is het gebruik van hoofdletters en 
interpunctie vereenvoudigd. Hetzelfde geldt voor de correctie van kennelijke (in hand-
schriften) schrijf- of (in druksels) zetfouten van geringe aard. Slecht leesbare woorden of 
passages, doorgaans een gevolg van een mindere kwaliteit van de informatiedrager, zijn 
zo veel  mogelijk naar vergelijkbare passages in andere reglementen of naar hun (veron-
derstelde) strekking ingevuld. 

Aan reglementen zonder oorspronkelijke nummering is een nummering toegevoegd. 
Waar bij de oorspronkelijke vaststelling een nummering in Romeinse cijfers is gehan-
teerd, is deze vervangen door een arabische nummering.

PS_LL_def.indd   1399 19-11-20   13:06



1400

Alle tekstuitgaven zijn voorzien van een korte inleiding met als steeds terugkerende 
trefwoorden: volgnummer - vaststelling - bron - genese - toelichting:
- het volgnummer kent, afhankelijk van het aantal teksten per plaats, een subordening,
- onder ‘vaststelling’ is aangegeven wie wanneer het desbetreffende reglement heeft vast-

gesteld,
- bij ‘bron’ is/zijn de vindplaats/vindplaatsen van het reglement geduid, waarbij ook is 

aangegeven of een reglement in een eigentijdse (afzonderlijke) druk of een eigentijdse 
dan wel hedendaagse editie is uitgegeven,

- een ‘toelichting’ is toegevoegd, indien dat voor een beter begrip van het desbetreffende 
reglement opportuun wordt geacht. 

Daarnaast is als lemma steeds een verwijzing naar de in Deel II beschreven genese van 
de reglementen opgenomen.

Voor deze tekstuitgave is overigens niet gestreefd naar een zo volledig mogelijk overzicht 
van de vindplaatsen van de teksten van een reglement. De achterliggende reden hiervan 
is, dat het in deze, zoals al gezegd, om de inhoud van de documenten en niet om de do-
cumenten als zodanig gaat. 

Indien slechts één vindplaats is vermeld, dan is de uitgave op de betrokken tekst geba-
seerd. Indien meer vindplaatsen worden vermeld, dan is de gepubliceerde tekst ontleend 
aan de tekst, die in het desbetreffende overzicht ‘vet’ is weergegeven.  

Na de tekstuitgave van de reglementen is nog een Appendix toegevoegd. Deze bevat een 
viertal teksten ter uitwerking van enkele, met een ter plaatse vermelde referentie, onder-
delen van Deel I van deze studie.
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10.2.1 Asten 1656 - 1719 

10.2.1.1 Ordonnantie van de heer, 1656
10.2.1.2 Reglement, 1666
10.2.1.3 Ordonnantie van de schepenen, 1706
10.2.1.4 Aanvullend reglement, 1719

Genese
9.2.1.

10.2.1.1 Ordonnantie van de heer, 1656 

Vaststelling
20 April 1656 door de heer van Asten.

Bron
RHCe, GB Asten,24 III/1, fo. 1r-v.

Alsoo tot kennisse van onsen tegenwoordigen heere, heer Everard de Doerne, gecoomen was die 
veele ende onnoodige costen, die welcke soo op ordinarisse als extraordinarisse vergaderingen 
van schepenen ende officieren gemeenlijck geschieden, ende daer bij  geconsidereert hebbende 
de menichvuldige lasten daer de gemeijnte toe verbonden is, heeft noodich geoordeelt tot ont-
lastinge ende sublevatie van de gemeijnte alle soodaniche oncosten als in de voornoemde verga-
deringen van de schepenen ende officieren ordinaris geschiet sijn, t’eenemael af te snijden soodat 
van nu voortaen uijt crachte van dien egheen last de gemeijnte sal draegen ten sij den voornoem-
den heere ofte den genen hij in sijn absentie last geven sal ende de heeren schepenen het noot-
saeckelijck bevinden, 

gelijck in cas van de rekeninge der borgemeesteren ofte tellen van de beesten als wanneer een je-
gelijck tien stuijvers toegeleijt sullen worden voor sijne verteringen, tot welcken eijnde de sche-
penen ende borgemeesteren, alhier ontboden sijn, op dat de selve hun naer de goede intentie 
van den heere voegen op dat eendrachtelijck ende met aggreatie van de heele regeringe dese te-
genwoordige ordonnantie met vrugt ende proffijt van de gemeijnte mach naergecomen worden, 

verstaende ook meede onsen voorgemelten heere dat niemant van de schepenen oft officieren 
enige vergaderinge sal moogen maecken ofte oock buijten vaceren tot last van de gemeijnte son-
der speciael consent van de voorschreven heere van Asten oft sijnen gecommitteerden om alsoo 
eendrachtelijck de gemeijnte goede in politie ende regeringete houden, ende soo veel mogelijck 
van alle onnoodige costen de selve te suwereren, ende op dat dese generaele ordonnantie ten eu-
wigen daege onderhouden wordt ende onverbreeckelijck geobserveert, soo sal dese acte van re-
solutie ende ordonnantie worden geregistreert in een resolutie boeck, waer alle andere resolutien 
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ende ordonnantien mede in sullen worden geregistreert die den voornoemden heere ende sche-
penen hier naermaels tot goede politie ende regeringe van de gemeijnte sullen nemen ende sta-
tueren, 

ende tot meerder vastheijt ende onverbreecklijckheijt van t’gene voorschreven staet, soo hebben 
Wij, heere van Asten, schepenen ende borgemeesteren dese met eijgener hande onderteijckent 
op heden den twintigsten April 1656.
[Volgt de ondertekening].

10.2.1.2 Reglement, 1666

10.2.1.2.1 Ontwerp-reglement van een oppositie uit de ingezetenen, 1663
10.2.1.2.2 Eerste ontwerp-reglement van de heer, 1663
10.2.1.2.3 Tweede ontwerp-reglement van de heer, 1664
10.2.1.2.4 Reglement, 1666

10.2.1.2.1 Ontwerp-reglement van een oppositie uit de ingezetenen, 1663

Vaststelling
Begin december 1663 door een plaatselijke oppositie tegen de heer ter vaststelling aan de Raad 
van State toegezonden en door die Raad 12 december 1663 in behandeling genomen.

Bron
BHIC, Heerlijkheid Asten 106 (omslag), 96 (gedrukte inventaris) en 95 (digitale versie inventa-
ris).

1.
Eerstelijck souden d’ingesetenen onder het welnemen van U Ed: Mo: oordelen hoochnodich te 
sijn dat in den dorpe van Asten geordonneert werde seeckere plaetse daer den officier, borgemees-
ters, schepenen, secretaris ende meer gelegentheijt bij gevoechden persoonen de Wedt ende alle 
vergaderinge soo over de reekeninge van dorps lasten als van alle andere saecken den welstant van 
de gemeente aldaer concernerende sullen moeten houden buijten alle costen van de gemeente 
sonder dat aldaer wijn, bier of iet anders vercocht, gebracht, gedroncken of gegeten sal worden 
onder wat pretext het oock soude mogen wesen, daertoe de supplianten oordelen, dat het choor 
van haere kerck bij provisie toe soude connen werden geapprobeert, gelijck in meer andere en 
consiberabelden dorpen van de Meijerij als Asten is dagelijcx geschiet, onder andere tot Oirschot, 
Boxtel ende St. Udenroden.

2.
Dat oock de voorschreven reeckeningen van borgemeesters aldaer ten overstaen ende aen die van 
de magistraet ten bijwesen ende aenhooren van de gemeente of idereen van deselve die present 
sal willen sijn op seeckeren dach daer toe te prefigeren sullen moeten gedaen werden onder seec-
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ker gelimiteerdt salaris voor die van de magistraet bij U Ed: Mog: daertoe te stellen, midts dat 
daermede cesseren sullen alle anderen oncosten, t’sij van verteringen of andersins tot dorps laste 
veelsings gepractiseert.

3.
Dat wijders uijtte meest gegoede bij elck van de vier vierendeelen van Asten sullen worden gestelt 
twee ende sulckx tesamen acht persoonen, die de reeckeningen beneffens schepenen mede sullen 
hooren ende onderteeckenen ende aen welcke t’allen tijden acces tot alle dorps lasten, resolutie-
boecken ende rekeningen van borgemeesters, oock des noots copien sal moeten gegeven worden 
omme alle abuijsen te helpen ende doen remedieren daer soo het behoort.

4.
Dat wijders borgemeesters gehouden sullen sijn haer in het ophaelen van dorps lasten punctue-
lijck te reguleren naer de placcaten ende resolutien bij den Princen van den Landen succesivelijck 
gemaeckt ende genomen ende noch te maken ende nemen ende specialijck nae die van den ses-
ten september 1657 ende andere daer opgevolcht.

5.
Dat oock egeene specificatien bij eenige persoonen tot Asten van de gemeente inne te brengen 
bij den borgemeesteren ende sullen mogen werden betaelt, tensij bij voorgaende ondersoeck van 
schepenen ende de voorschreven achtmannen.

6.
Sonder dat deselve schepenen buijten de voorschreven achtmannen daerinne ietwes sullen mo-
gen doen of sluijten.

7.
Dat de voorschreven achtmannen om egeene costen te doen opt gemeijne saecke sullen genieten 
jaerlijckx ieder eens ses gulden sonder iet meer te mogen pretenderen.

8.
Ende buijten vacerende naar s’Hertogenbos of in deselve distantie voor vacatien neffens schepenen 
sullen genieten daegs eene gulden vijf stuijvers sonder eenige cost voorder te mogen inbrengen.

9.
Dat oock egeene processen en sullen mogen aengevangen werden tot laste van de gemeente, 
tensij met kennisse van de selve achtmannen.

10.
Dat iemant pachtende eenige imposten ofte gemeene middelen t’sij van horengelden, mergenta-
len off eenige andere het Lant sal moeten voldoen sonder last van de gemeente, ten waere anders 
bij gemeen advijs als vore wiert goetgevonden.
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11.
Dat oock soo wanneer de beschouwinge van de revieren ende straten geschiet, hetselve met den 
officier ende twee schepenen sal gedaen worden, ider voor ider schepen tot laste van de gemeente 
sal genieten thien stuijvers sdaechs ende den officier sijne breucken sonder eenige teercosten tot 
laste der gemeijnte te mogen inbrengen.

12.
Dat oock het dorpssegel met alle reeckeningen der borgemeesteren ende alle andere acten ende 
privilegiën in de comme of casse van de gemeente sullen worden gebracht ende bewaert sonder 
eenige daerbuijten te laten, behoudende den secretaris alleen sijn loopende prothocollen ende 
dingrollen.

13.
Dat egeene vrunten, morassen of peelvelden en sullen mogen werden vercocht, verhuijrt noch be-
leent als met behoorlijck consent op voorgaende toestemminge van alle ofte de meeste ingesetenen.

14.
Dat de collecte van de verpondingen allen jaeren sal worden verpacht publijckelijck voor alle 
man in den dorpe van Asten ten minste prijs ende meesten voordeel der gemeene nabueren.

15.
Sonder dat eenige costen tot lasten van de gemeente daerinne sullen mogen werden gedaen in 
eenige bijeencompsten volgens den placcate van Haar Ho: Mog:.

16.
Dat oock sullen werden gestelt twee gesworen bedesetters soo voor desen altijt geschiet is, om de 
bede wel te maken, die alle jaeren sullen moeten houden twee of drije sitdagen in het raethuijs 
sonder meer, d’welcke oock gehouden sullen sijn op dien tijt de verpondingboecken te dresseren, 
des dat ieder setter genieten sal dagelicx twaelf stuijvers, den secretaris na advenant te weten 24 
stuijvers sonder eenige verteringe tot dorpslasten te mogen brengen.

17.
Dat de gemeene nabueren ende inwoonderen van Asten sullen blijven bij hunner oude rechten 
ende privilegiën volgens de bescheden daer van sijnde.

18.
Dat oock den secretaris hem sal moeten consenteren voor sijn schrijven ende rechte soo en gelijck 
bij sijn voorsaten is geschiet ende geuseert sonder meer.

19.
Dat van gelijcken aen schepenen die over eenige actens staen haer oude gerechticheijt sonder 
meer volgen sal.
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20.
Dat niemant wie hij oock soude mogen wesen in of onder de heerlijckheijt ende dorpe van As-
ten vrij sal wesen van eenige lasten,  niets uijtgesondert, maer dat een jgelijck naer sijne quote sal 
moeten opleggen ende betaelen daer op hij is ofte sal worden gestelt.

21.
Dat egeene extraordinaris vergaderinge tot last van de dorpe en sullen worden gehouden bij bor-
gemeesters, schepenen, kerckmeesters, armmeesters of andere.

22.
Dat oock alle reckeninge van voorgaende jaeren die alnoch niet en sijn gedaen noch gesuijvert 
metten eersten sullen moeten geschieden ende gesuijvert werden ter plaetse ende op ten voet als 
voren.

23.
Ende bij aldien jmant eenige processen, sollicitatien of dergelijcken aenvangen wilde sonder ken-
nisse ende toestaen van de gemeente, schepenen ende achtmannen, dat soodanigen persoon of 
persoonen gehouden sal of sullen wesen alle costen daer omme te doen selve te dragen.

24.
Dat dit reglement alle jaeren sal werden gepubliceert op dat nimant ignorantie souden connen 
pretenderen, maer dat ieder sich daer naer precise soude connen reguleren.

10.2.1.2.2 Eerste ontwerp-reglement  van de heer, 1663

Vaststelling
Eind april 1664 door de plaatselijke heer aangeboden aan de Raad van State, die dit ontwerp 26 
april 1664 in behandeling neemt.

Bron
RHCe, GB Deurne 196/8.

Alsoo Everaerd van Doerne, heere van de hooge, middel en lege heerlijkcheijt ende jurisdictie van 
Asten, naer ingenomen kennisse van saecken over de constitutie ende bedieninge der beedichde 
van de selve sijne heerlijckheijt niet anders bevonden heeft dan dat in die selve tegenwoordige 
bedieninge wel ende behoorlijck geadministreert wordt ende tot profijt van de selve gemeijnte 
des niettemin naer het exempel van andere aengelegen naeburige heeren en heerlijckheden voor-
der goetgevonden hebbende op eenige poincten noch voorder t’ordonneren, voornamentlijck 
daerinne dat in voortijden drossart, schepenen ende andere bediende in dienst van de gemeijnte 
vaceerende geen dachgelt maer tot laste van de gemeente geteert ofte gegeten ende gedroncken 
hebben ende dat den voorschreven heere daervan kennisse hebben ende bekoemen ende daerinne 
anders soude konnen versien ende tot meerder profijt van de gemeente bij naerder order gereme-
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dieert worden approbatie ende confirmatie van de Hooge [doorgehaald: Authoriteijt, vervangen 
door:] Overhijt, daeromme willende de selve sijne ingesetenen soo veel verlichten ende subseve-
ren als hem moegelijck is, goetgevonden heeft met advijs van de gelijcke schepenen te formeren 
dit naervolgende reglement ten eijnde het selve naer approbatie ende confirmatie als boven voor 
de beeedichde ende andere ondersaeten der heerlijckheijt van Asten mach punctuelijcken geobe-
dieert ende achtervolcht worden voor nu en in het toecomende.

1.
In den iersten soo sal een bequaeme plaetse ofte raetcamer worden gestelt waerinne alle vergae-
deringe van de schepenen ende gerechtbancken sullen moeten geschieden ende gehouden wor-
den, waerinne ten tijden van hun vergaederinge geen wijn ofte bier en sal mogen worden getapt 
of gebrocht.

2.
In welcken voorschreven plaetse off raetcamer oock sullen geschieden alle reeckeningen van de 
borgemeesteren, kerck ende heiligengeestmeesteren alwaer een ijeder van de naebueren sal moe-
gen bij coemen die het gelieven sal om die reeckeningen te aenhoren, sien passeeren ende sluijten.

3.
Item sullen alle ordinarisse reeckeningen van de borgemeesters naer behooren altijts affgedaen 
worden op de drije jaergenechten sonder daerop meer te vaceeren ende sal ijder schepen wette-
lijck door ordre van den heer ofte van s’heeren wegen gecommitteert sijnde hebben voor sijnen 
salaris daechs verthien stuijvers ende halve daegen naer advenant, ende den drossaert ende se-
cretaris ijder sijnen behoorlijcken salaris sonder dat voor off nae ijet op de gemeijnte sal moegen 
worden verteert ofte tot laste van de gemeijnte ingebrocht worden.

4.
Item en sullen die selve schepenen niet moegen op het leste jaergenecht als wanneer die reecke-
ningen van de borgemeesteren worden geslooten meer genieten als hunnen gewoonlijcken salaris 
sonder dat sij eenige extraordinarisse verteeringen sullen moegen doen maer alleenlijck hebben 
tot hun gewoonlijcke recreatie eens vijffthien guldens sonder datter eenige verteeringen sullen 
moegen worden in reeckeninge gebrocht.

5.
Item is oock goetgevonden ende verstaen datter geen extraordinarisse vergaederinge en sullen 
moege gehouden worden ten sij om eenige gewichtige saecken ende die acceleratie van doen heb-
ben ende daer toe van s’heeren wegen gedaecht als boven.

6.
Item soo eenige swaericheijt valt in de gemeijnte waeruijt men vreesen mochte dat processen sou-
den spruiten tot last van de gemeene naebueren, soo sal den officier ende die schepenen die selve 
swaricheden off die gelegentheijt van de saecke den heer eerst moeten schriftelijck voordraegen 
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om met vollen raet van schepenen, kerck ende heijligengeestmeesteren daerinne na genomen ad-
vis des noots gedaen te worden soo men in equiteijt ende voor de gemeijnte, weduwen en wesen 
sal goet vinden te behooren.

7.
Item soo jemant tsij officier, schepenen, secretaris off andere worden bij den heere met advijs van 
schepenen gecommitteert om buijten te gaen voor de gemeijnte, sal hebben voor sijnen cost ende 
vacatie vijffentwintich stuijvers daechs, des soo sal in consideratie moeten worden genoemen 
de qualiteijt van persoonen die gecommitteert worden ende soo imant in Den Haege off elders 
buijten het quartier van Peelant alwaer het duer teeren is moeten vaceeren ende dat boven schip-
vracht ende karvracht sal nae discretie ende redelijcheijt moeten geloont worden.

8.
Gelijck oock alle borgemeesteren off anderen die welcken voor de gemeijnte die Comptoiren 
gaen betaelen niet meer sullen moegen inbrengen als vijffentwintich stuijvers daechs voor hun 
costen ende vacatien.

9.
Item dat geen specificatiën en sullen moegen in reeckeningen gebrocht werden oft gepasseert ten 
sij die ende selve eerst bij den heere off sijnen officier, in sijn afsijn de gelijcke schepenen met die 
quitantien off andere documenten daer toe behoorende en sijn gevisiteert ende geteeckent, wel-
cke specificatie met claere uijtgedruckte texten moeten opgestelt sijn, dat men sien can waer het 
gelt van de gemeente behoorlijck is geemplojjeert, sonder eenige posten oft sommen in een ande-
ren te trecken off sullen andersints gereiecteert ende niet aengenomen worden.

10.
Item alle reeckeningen van de borgemeesters sullen altijts moeten sijn ende blijven in de comme 
ende soo jemant van de schepenen, geswoerne off naebueren daertoe acces begeert off copie van 
eenige posten sal hem vergunt worden mits betaelende den secretaris sijn behoorlijcke salaris van 
uijtschrieven ende de schepen haer recht van het openen van schepencomme.

11.
Gelijck ookck alle oude prothocollen sullen moeten sijn ende blijven in de comme sonder dat 
den secretaris voorders in sijn huijs oft comptoir sal moegen behouden als het lopende protho-
colle.

12.
Item het segel van de heerlijcke schepenbanck met alle andere acten, bescheeden ende privile-
giën die gemeijnte concerneerende sullen altijts in de comme bewaert blijven ende geen van de 
selve previlegien uijtgehaelt worden sonder kennisse van de gelijkcke schepenen ende sal dieselve 
comme oock niet moegen worden geopent ten sij ter presentie van drie schepenen daer van die 
sleutels hebben ende alsoo oock wederom geslooten ende alle uijtgehaelde bescheeden off acten 
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ingebrocht ten waer dat ijemant van de bewaerders der sluetelen absent waer als wanneer eenen 
anderen schepene sal moeten genomen worden in sijn plaetsche suppleeren.

13.
Item sullen alle jaer twee bedesetters worden gestelt ende setten naer ouder gewoonte ende hunne 
salaris genieten die welcken de schepenen hiervoor is toegelecht sonder eenige costen van vertee-
ringe of vacatien voorder te moegen inbrengen tot laste der gemeijnte.

14.
Item alle veranderinge off fersetting van de verpondingen ende andere heffboecken van d’een off 
d’ander aen ende aff te setten bij verkopingen off mangelingen sal altijts geschieden door den 
schepenen daervan de beste kennisse hebbende beneffens den secretaris,waervoor de schepenen 
sullen genijeten daechs als voor ende den secretaris sijn gerechticheijt van de partijen ende sul-
len de selve officier en schepenen moeten nemen goet regarde dat op ijder wel ende regtveerdig-
lijck sal worden aff ende aengestelt om nijemant van de parthijen ongelijck te doen ende dat de 
gemeijn te, weduwen en wesen nijet en moegen worden vercort.

15.
Item nijmanden sal in de lasten waerop hij is gesteldt vrij weesen off exempt, maer sal een ijege-
lijck die selve promptelijcken moeten betaelen ende bijleggen ende daer toe met parate executien 
gedwongen wesen.

16.
Item is oock goetgevonden dat alle reeckeningen van de borgemeesteren de welcken op de drie 
naest volgende jaergenechtdaegen worden affgedaen ende gepasseert binnen een jaer daernaer 
sullen moeten claer gemaeckt ende de slooten van dien betaelt ende gesuijvert worden naer recht 
ende niet meer gehouden als een naerreeckeninge waerinne die borgemeesteren sullen moeten in-
brengen t’geene sij hebben in te brengen sonder dat ijet meer daernaer sal moegen aengenoemen 
worden maer die reeckeningen absolutelijcken worden geslooten ende in staet gestelt.

17.
Item sal den officier ingevolge van sijnen eedt ende commissie punctuelijcken hebben naer te 
coemen ende obedieeren de placcaten van haer Ho: Mo: ende voornamentlijcken doen obediee-
ren het Politique Reglement bij haer Ho: Mo: gedaen emaneeren, soo als oock het School ende 
Echtreglement in den lande van Brabant gepubliceert ende die schepenen ende alle ondersaeten 
van Asten den geheelen inhoude van dien te doen obedieeren, haer daer van te purgeren ofte dat 
bij faulte van dien den heer van Asten hem daervoor als negligent aensien ende in doen remedi-
eeren soo volgens het bevel van haer Ho: Mo:.

18.
Item is oock verstaen dat terstont naer de publicatie van dese reglemente alle naerrekeningen 
van de oude borgemeesteren sullen claer gemaeckt worden ende die gemeijnte voldaen om uijt 
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crachte van dien goeden ende behoorlijcken staet te stellen waermede die gemeijnte nu voortaen 
tot haeren meesten proffijdt sal moegen worden geregeert ende gedirigeert ende alle abus wegh 
genoemen.

10.2.1.2.3 Tweede ontwerp-reglement van de heer, 1666

Vaststelling
22 Juni 1666 door de plaatselijke heer ten behoeve van een verzoeningspoging van de commissie 
van de Raad van State naar de verpachting van de tienden.

Bron
BHIC, Heerlijkheid Asten 96 (gedrukte inventaris) respectievelijk 95 (digitale versie).
RHCe, GB Asten 24 III/1, fo. 33v-37r.

Toelichting
De hierboven genoemde eerste kenbron bevat alle bepalingen, die nadien zo goed als onverkort 
ook in de vastgestelde versie van het reglement (10.2.1.2) worden overgenomen, zij het dat de ar-
tikelen 19 en 20 (in de nummering van het vastgestelde reglement) na artikel 21 zijn opgenomen. 
De tweede brontekst is daarentegen lacuneus, omdat daarin een viertal bepalingen, te weten de 
artikelen 5, 15, 18 en 21, en bij de artikelen 7 en 20 steeds de slotpassage ontbreekt.  
Omdat het nadien vastgestelde reglement inhoudelijk vrijwel onveranderd van dit tweede concept 
van de plaatselijke heer is overgenomen, is publicatie van dit tweede ontwerp achterwege gelaten.

10.2.1.2.4 Reglement, 1666

Vaststelling
28 Juli 1666 door de Raad van State op basis van een door de plaatselijke heer ingediend tweede 
ontwerp, dat op advies van de raad en rentmeester-generaal der Domeinen en bemiddeling van de 
Commissie naar de verpachting van de tienden van de Raad op enkele onderdelen wordt bijgesteld. 

Bron
NA, RvSt 1544, fo. 262r-266r.
BHIC, Heerlijkheid Asten, 96 (gedrukte inventaris) respectievelijk 95 (digitale versie).
RHCe, GB Asten 24 III/1, fo. 37v-42v.

Resolutie van de Raad van State van 28 juli 1666 tot vaststelling van Asten 1666

Gedelibereerdt sijnde op’t rapport van de heeren Van Lochteren en Van der Hooghen, haar Ed: Mo: Ge-
deputeerden jongst geweest sijnde op de verpachtinge van de thienden in de Meierije van Den Bosch, 
houdende in substantie dat zij heeren gedeputeerden ingevolge van haar Ed: Mo: appointement van 
den 29 Martij lestleeden op de requeste van eenige ingeseetenen van Asten, raakende het maaken van 
een reglement, den heere van Asten neffens de voorschreven ingeseetenen jegens den anderen hadden 
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gehoort ende devoijris aangewent ten eijnde parthijen diesaangaande in minnen mochten accordeeren, 
maar alsoo de selven den anderen niet en hadden connen verstaan, dat zij heeren gedeputeerden naar 
ingenoeme advis van den rentmeester Pieck van Thienhooven seeker ontwerp van den heer van Asten 
voornoemt in eenige poincten wat hadde verandert ende geredresseert in dier voegen dat huns oordeel 
te vreden te zijn,
Is goetgevonden ende verstaan mits deesen ’t voorschreven reglement te approbeeren, sulx als het selve 
in’t Acteboek staat geregistreert,
[volgt de ondertekening].

Reglement ten meesten profijte deser gemeijnte opgericht bij sijn hooch Edele den heer van Asten, 
streckende tot afweeringe van alle noodeloose costen der voorschreven gemeente om bij provisie ende 

tot naerdere ordre te worden geobserveert.

Alsoo Everhardt de Doerne, heere deser grondtheerlijkcheijt Asten, bevroedt hadde dat hij seec-
kere reglement op te stellen sijne gemeente merckelijck soude konnen profiteren, niettegenstaen-
de deselve eerlijck ende deughdelijck wierde geadministreert, voornaementlijck in het afschaffen 
van eenige poincten daerinne dat in voortijden schouth, schepenen, secretaris ende andere in 
dienste van de gemeijnte waeren terende, eetende ende drinckende, ende de voorschreven heere 
daaervan kennisse hebbende becoomen, dat daerinne soude konnen werden versien tot profijt 
van sijne gemeijnte, heeft goetgevonden naer genomen advis van schepenen ende goede ingesete-
nen deser gemeente te formeren dit naevolgende reglement op approbatie ende confirmatie van 
de Hooch Overicheijt t’en eijnde het selve door schepenen ende andere onder eedt staende, oock 
mede de t’samentlijcke ondersaten der grondheerlijckheijt Asten punctuelijck soude worden ge-
obedieert voor en ende in toecomende.

1.
In den eersten sal gestelt worden eenen bequaeme plaetse tot een raetcamer, waerinne alle verga-
deringe van schepenen sullen geschieden ende voordts alle gemeijntes affaires, reeckeninge van 
borgemeesters, kerck ende heijlige geest reeckeningen sonder dat in die selve plaetse eenich wijn, 
bier ofte toeback sal moogen worden gebraght, getapt ofte gebruijckt, waertoe het choor van de 
kercke sal konnen gebruijckt worden.

2.
In welcke plaetse voorschreven ten tijde van de borgemeesters reeckeninge een ieder van de nae-
gebueren sal moghen comen naer hun geliefte om die reeckeninge te aenhooren, sien sluijten 
ende passeren.

3.
Item alle ordinarisse reeckeningen van borgemeesters sullen naer behooren afgedaen worden op 
de drije jaer genechten sonder daer op meer te vaceren ende sal jeder schepen door ordre van de 
heer ofte van scheepen wegen wettelijck gecommitteert sijnde hebben voor sijn salaris daeghs 
veerthien stuijvers ende halve daegen naer advenant ende den schoutetteth met den secretaris 
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ieder hunnen behoorlijcke salaris, sonder voor ofte naer iet meer op de gemeentens cost in te 
brengen.

4.
Item en sullen scheepenen op het leste jaergenecht als de borgemeesters reeckeninge worden ge-
slooten niet meer hebben als hunnen ordinarisse salaris hier boven geexpresseert, sonder eenige 
extraordinarisse costen te moogen doen ofte te mooghen inbrengen als alleen vijffthien gulden 
eens tot een gewoonlijcke recreatie.

5.
Dat oock soo wanneer de beschouwinge van de reviere ende straet geschiet, hetselve met den of-
ficier ende twee scheepens sal geschieden, daervoor ieder scheepen tot laste van de gemeente sal 
genieten vijfftich stuijvers daeghs ende de officier sijne breucken sonder eenige teercosten tot las-
te van de gemeente te mooghen inbrengen.

6.
Item is oock goetgevonden alle extraordinarisse vergaderinge te inhiberen ten sij om gerechtige 
saecke in de welcke acceleratie van nooden is, eerstelijck daertoe van s’heeren weeghen gedaeght 
als boven.

7.
Item soo eenige saecke van groote consequentie ofte daer swaricheijt van processen aen vast wae-
ren tot laste van de gemeene naebueren voorvielen, soo sal den officier ende de schepenen deselve 
gelegentheijt den heer eerst schriftelijck moeten voordraegen om naer vollen raedt van schepe-
nen, kerck ende heijlige geestmeesters, oock eenige der goede ingesetenen naebueren daertoe van 
den heer wettelijck gecommitteert daerinne gedaen te worden naergecomen advis, des noot sijn-
de, soo men in equiteijt tot beste der gemeente, weduwen en weesen sal goetvinden te behooren 
ende ingevalle iemant eenige processe, sollicitatie ofte diergelijcke aenvange wilde sonder ken-
nisse ende ordre als in dit articel vermelt, soo sal soodaenigen persoon ofte persoonen gehouden 
sijn de coste daeromme gedaen ofte te doen selver te draegen.

8.
De borgemeesters sullen de betaelinge van hun Comptoiren soodaenich versorgen, dat egeene 
last op de gemeente en come en andersints tot hun schaede in’t particulier.

9.
Item iedereen tot gemeijnts saecke buijten gecommitteert wordende sal hebben voor cost ende 
vacatie daeghs vijffentwintich stuijvers, des al in consideratie genomen worden de qualiteijt van 
de gecommitteerde als oock indien de saecke buijten het quartier moste worden gedirigeert al-
waer het duerder teeren is, als t’is in Den Hage ende diergelijcke oock als schip ende karre vracht 
naer discretie ende de redelijckheijt sal moeten worden ingesien.
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10.
Volgens dien sullen allen borgemeesters ofte andere die van de gemeente de Comptoiren gaen 
betaelen niet meer mooghen inbrengen als vijffentwintigh stuijvers daeghs voor hun coste ende 
vacatien.

11.
Item sullen geen specificatien in reeckeningh mooghen worden gebroght ofte gepasseert ten sij 
die selve eerst bij den heere oft sijnen officier in sijn afsijn en gelijcke schepenen en sijn gevisi-
teert ende geteeckent, welcke specificatien met klaere uijtgedruckte texten sullen moeten sijn op-
gestelt, opdat men sien kan dat het gelt van de gemeente behoorlijck is gebruijckt, sonder eenige 
posten ofte sommen in den anderen te trecken ofte sullen andersints niet aengenoomen worden.

12.
Alle borgemeesters reeckeningen sullen moeten sijn en blijven in de comme en iemant daer toe 
acces begeerende ofte copije van eenige posten sal hun onder behoorlijcken salaris aen de secreta-
ris ende schepenen hun gerechticheijt van het openen der comme vergunt worden.

13.
Gelijck ook alle oude prothocollen in de comme sullen moeten sijn ende blijven, uijtgenomen 
den secretaris sijne loopende prothocollen.

14.
Item het dorpszegel met alle andere acten, privilegiën ende bescheeden de gemeijnte raeckende, 
sullen alteijt moeten sijn ende blijven in de comme nochte oock oijt meer uijtgehaelt sonder ken-
nisse der gelijcke schepenen de sleutels hebbende ende in de selve maniere sullen de uijtgehael-
de bescheden, privilegiën, acten et cetera wederom moeten worden ingebroght ende de comme 
worden geslooten ende een der voorschreven schepenen absent sijnde sal een anderen in de plaets 
van den absenten suppleren.

15.
Dat de schepenen, die over eenige acten staen als in ede den secretaris voor sijn schrijve en rechte 
hun sulle hebbe te contenteren met haere oude gerechticheijt.

16.
Item de twee bedesetters sullen naer oude gewoonte setten ende genieten den salaris de sche-
penen hier vooren toegeleijt, sonder eenige costen ofte verteeringe tot laste van de gemeente te 
moghen voorders inbrengen.

17.
Alle veranderinge in de verpondinge ende andere heffboecken bij coopinge ende mangelingen 
te vooren comende sal geschieden bij schepenen daervan de beste kennisse hebbende benevens 
den secretaris, waervoor de schepenen daeghs sullen genieten als voor ende de secretaris sijne ge-
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rechticheijt van de parthijen met expresse last nauw reguard te moeten nemen dat niemant van 
de parthijen in’t af ofte aensetten en woorde vercort noch de gemeente, weduwen en weesen co-
men schaede te lijden.

18.
Dat wijders de borgemeesters gehouden sullen sijn haer in het ophaele van de dorps lasten punc-
tuelijck te reguleren naer de placcaetten ende resolutien van de Lande succesivelijck gemaeckt 
ende genomen ende noch te maecke ende neme ende specialijck die van de 6 september 1657 
ende andere daer op gevolght.

19.
Item niemandt sal in den laste, waer op hij is gestelt, vrij weesen.

20.
De reeckeninge van borgemeesteren, de welcke op de naest volgende jaergenecht dagen worden 
afgedaen, sullen moeten binnen s’iaers daer nae claer gemaeckt ende gesuijvert worden sonder 
meer te houden als een naereeckeninge, als wanneer de borgemeesteren sullen gehouden sijn inne 
te brengen alle hunne pretensien sonder dat naer sluijten van den naereeckeninge ietwes meer sal 
aengenomen worden, ende soo noch eenighe reeckeningen mochte ongesloote leggen sullen de-
selve aenstonts bij de handt genomen, gesuijvert ende gesloote worden.

21.
Dat de collectie van de verpondinge alle jaer publiquelijck sal worden verpacht ten minste prijse 
ende meest ten voordeel van de gemeente, sonder dat eenige costen daer over tot last van de ge-
meente sullen worden gedaen.

22.
Ende op dat alle affterdencke ofte vermoede der ingesetenen, naeburen worde benoomen, dat ie-
mandt mogelijck bij schepenen ende regeerders in materije van finantien worde gehandelt als tot 
pure voordeel ende profijte deser gemeente, soo heeft de heer van Asten goetgevonden te neemen 
uijt elck vierendeel een bequaem persoon om die te stellen in qualiteijt als auditeur over alle ree-
ckeninge dewelcke sullen gehouden sijn de heer aen te brengen indien ietwes in de reeckeninge 
voorcompt contrarie deses reglements om de contraventeurs te doen straffen volgens de pene int 
eijnde van dit reglement begrepen.

23.
Welck vier persoonen auditeurs oock mede neffens andere bevoeght sullen helpen sluijten, tee-
ckenen ende passeren de reeckeninge onder de salaris de schepenen hier vooren toegeleijt, welcke 
voorschreven auditeurs oock mede beneffens de schepenen eerstelijck daertoe gerichtelijck van 
s’heeren wegen gecommiteert sijnde sullen geauthoriseert wesen te oordelen ofte de ordonnan-
tien ende betaelinge geschieden volgens dit reglement, in cas de borgemeesters oft ontrent ofte 
onwilligh waeren om alle abuijsen ende inconvenienten te voorcomen.
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24.
Ende terwijle de heer van Asten in het opstellen van dit reglement is bethoonende den oprech-
ten ijver die den selven is draegende tot welvaert van sijn gemeente ende dat moogelijck ietwes 
mochte worden geinsereert contrarie sijns rechts ofte jurisdictie, soo heeft den selven daer bij de-
sen articul willen prevaceren ende in des voorschreven contrarieren niet geconsenteert.

25.
Noch vorders is verstaen, dat naer publicatie van dese reglemente, die alle jaer sal moeten werden 
vernieuwt, alle naerreeckeningen van oude borgemeesteren sullen klaer gemaeckt worden ende 
de gemeente sal worden voldaen om uijt crachten van dien goeden ende behoorlijcken staet te 
stellen, waermede de gemeente nu voortaen ten meesten proffijt sal geregeert, alle abuijsen gere-
dresseert ende weggenomen mogen worden.

26.
Ten lesten op dat een iegelijck t’selve reglement gehouden sij nae te comen ende punctuelijck 
mach worden onderhouden, is goetgevonden, dat de contraventeurs t’elcken reijse sullen vervalle 
in een pene van vijfftich gulden, dat tot behoeff van de heer van Asten.

10.2.1.3 Ordonnantie van de schepenen, 1706

Vaststelling
25 September 1706 door de schepenen van Asten.

Bron
RHCe, GB Asten 26 III/3, fo. (oud) 2v-6r, (nieuw) 4-11.

Editie
Van Emstede, Varia Peellandiae Historiae ex fontibus, Band Asten en Ommel, DR 1-4.
Heemkunde kring “De Vonder” Asten-Someren, www.heemkundekringdevonder.nl/Oud Schrift/
Resolutieboeken Asten/res-III-nr14-deel 1, 4-11.

Terwijlen door de swaere tijden van oirlogh ende andere daegelijcxe meer voorvallende affairens sche-
penen als regenten deses dorps ende heerlijkheijdt Asten ende Ommelen veelvoudige ende meerdere bin-
nen diensten door vergaderingen als andersints genootsaeckt worden te presteren waerdoor de gemelte 
schepenen van dagh tot dagh worden aengehouden ende die gemeente groote oncosten moet onderstaen 
omme daerinne de middelmaete te houden ende alle specificatien van schepenen deses aengaende af te 
snijden, soo is bij gelijcke schepenen als regenten collegialiter vergadert sijnde geresolveert ende vastge-
stelt, ende dat met speciael begeeren toestemmen ende consent van haer hoogh Edele die tegenwoordige 
Vrouwe Baronne van Asten ende Ommelen voorschreven, 
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1.
Dat van nu voirts aen Sint Jan 1706 te beginnen voir dese voorschreven binnen diensten aen een 
ieder schepen jaerlijcx sal toe gevoeght sijn ende bij hen van weegen dese gemaekte sal genooten 
ende geproffiteert worden vijftien gulden sonder iets meer te mogen specificeren. 

2.
Edoch in regard dat meenigh vuldige affairens, soe van oude boecken, oude reckeningen oude 
lasten, oude opsaeke van dien als andersints aen die principale ingesetenen ende aen die oude re-
genten genoegsaem bekent, moeten alnoch opgesocht ende tot meesten oirboir vervolght ende 
geslecht worden ende daertoe meenighvuldigen vergaderingen, deputatien ende binnen vacatien 
sullen moeten gehouden ende gedaen worden, soo is mede geresolveert dat gemelte schepenen 
van dit loopende jaer van deses gemeenten wege in plaetse van vijftien gulden twintigh gulden 
sullen genieten ende proffiteren sonder iets verders dan voor eenige binnen diensten te mogen 
specificeren. 

3.
Item is oock vastgestelt ende geresolveert als boven dat een ieder schepen buijtens dorps ten dien-
sten deser gemeente vacerende sal voor vacatien ende verteringen ieder dagh genieten ende prof-
fiteren vijfendetwintigh stuijvers sonder iets meer ten regarde van karre vrachten als andersints te 
mogen inbrengen ofte te specificeren, dan oft het geviel iets buijten gewoonte oft extra ordinair 
te doen viele sal met gelijke daer over mogen worden gehandelt. 

4.
Ende in regard, dat bij daegelijcx ondervindende over vele ende verscheijden affairens ende voor 
vallende gemeentes questien veeltijts een advocaet hebben moeten assumeren ende gebruijcken ge-
lijck schepenen verclaeren, die alnogh nodigh ende daertoe van doen te hebben ende dat de hoogh 
Edele opgemelte Vrouwe Baronne van Asten, ende Ommelen gaerne soude sien, dat alle gemeen-
tens reeckeningen ende affaires met meerder circumspectie als voor henen moghte worden gere-
guleert, soo is bij schepenen voorschreven met haer hoogh Edele gemelte Vrouwe versoeck ende 
consent mede goetgevonden, geresolveert ende vastgestelt hiertoe tot hennen advocaet te assumeren 
mr. Henrick Verbeeck, advocaet woonende tot Aerle, die het selve in presentie van schepenen heeft 
aengemomen ende is metten selven verdragen ende aen hem geaccordeert jaerlijcx een hondert gul-
den, die van deses gemeentes weegen aen hem sullen moeten worden betaelt, ende sal dit veraccor-
deerde aenvanck nemen met Sint Jan 1706 lest gepasseert onder volgende conditien. 

4a.
Dat hij mr. Henrick Verbeeck alle dorps reeckeningen ende andere deses dorps affairens sal moe-
ten bijwoonen ende helpen dirigeren ende daertoe overcommen t’allen tijden daertoe versocht 
werdende, mits tijdelijcken daertoe sijnde voorwittight.

4b. 
Item dat hij uijt naem ende van wegens dese gemeente alle quartiersvergaderinghen sal moeten 
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bijwoonen ende waernemen ende aldaer handelen ende helpen resolveren, soo ende gelijck hij 
sulcx ten meesten diensten deser gemeente sal goetvinden ende oirdeelen. 

4c.
Item dat hij oock in voorvallende occasien, tijdelijcken versocht sijnde, ten dienste deser gemeen-
te naer Den Bosche sal moeten vaeren mits victime ende defroijement van gemeents weegen ge-
nietende sonder meer.

4d.
Item sal hij advocaet moeten bijwoonen ende preadviseren alle con ende preferentien gehouden 
werdende over de cooppenningen geprocedeert van vercoopinge van weegen schepenen borge-
meesteren ofte verpondingh beurderen alhier gedaen 

4e.
Des is oock besproocken dat die selven advocaet dese een hondert gulden jaerlijcx soo voorschre-
ven sal hebben ende genieten franco ende dat hij ten daege sijnder vacatien alhier sal worden ge-
defroijeert in cost ende dranck, tot welcken eijnde ende in consideratie dat die gemelte hoogh 
Edele Vrouwe Baronne de Asten de interesse van dese gemeente ten uijtersten tracht te beharti-
gen, soe verclaert sij Hoogh Edele Vrouwe aen dito advocaet Verbeeck ten dienste deser gemeen-
te versocht sijnde ende vacerende in cost, dranck ende logies aen te nemen buijten costen deser 
gemeente.

5. 
Ende ter wijlen den president schepen jaerlijcx hier voor sijne vacatien, ende gemeents diensten 
genooten ende geproffiteert een hondert ende vijftigh guldens sonder dan iets te mogen tot las-
ten deser gemeente te speciferen, soo ist tot wederdienst ende proffijt vastgestelt, ende geresol-
veert door versoeck ende met consent van opgemelte hoogh Edele Vrouwe Baronne van Asten 
ende Ommelen, dat van nu voorts aen van Sint Jan 1706 voorschreven te beginnen den presi-
dent jaerlijcx voor sijne buijten diensten meer sal genieten ende proffiteren vijftigh gulden son-
der meer ten ware hij liever wilde specificeren, ende dat in confidentien, dat hij in sijne deses 
gemeentes affaires nu door een advocaet soo voorschreven wort ondersteunt.

Aldus gedaen ende geresolveert binnen Asten ten bijwesen van de hoogh Edele geboren tegenwoordige 
Vrouwe Baronne van Asten ende Ommelen sonder te willen preiudicieren aen de verdere rechten die 
aen een ieder naer het out gebruijck sijn competerende desen vijf ende twintighster september eenduij-
sent sevenhondert ende ses.
[Volgt de ondertekening].

10.2.1.4  Reglement tot aanvulling en interpretatie van het reglement van 1666, 1719

Vaststelling
26 Augustus 1719 door de plaatselijke heer. 
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Bron
BHIC, Heerlijkheid Asten 103 (gedrukte inventaris), 102 (digitale versie).
RHCEhv, GB Asten, 1603-1813,  27 III/4, fo. 13v-32v.

Editie
Van Emstede, Varia Peellandiae Historiae ex fontibus, Band Asten en Ommel, DR 10-18.
Heemkunde kring “De Vonder” Asten-Someren, www.heemkundekringdevonder.nl/Oud Schrift/ 
Resolutieboeken Asten/res-III-nr15-deel1, p. 13-32.

Alsoo Wij Gearad Assuerus Louis baron van Colonster Horrion sijnder keurvorstelijcke doorlugtig-
heijt Ceulen ordinaeren raat ende gedeputeerden van den adelijcken staat tot Luijck, vrije grontheer 
der grontheerlijckheijt Asten en Ommel, vrijheer tot Goor, heer tot Angeleur, Colonster, Rouwenberg 
ende Bergele et cetera in ervaring gecomen sijnde, dat niet tegenstaende het reglement bij wijlen den 
hoogh welgeboren heere Everard baron de Doerne, grontheer tot Asten et cetera op den tweeden junij 
1666 opgerigt van tijde tot tijde veele quaede misbruijcken, inbreucke ende niet observantie in dese ge-
meijnte waren ingeslopen, 
Soo hebben Wij noodigh geacht ende goetgevonden tot prompte observantien betere regeringe ende 
meerdere profijte onser ingesetenen, onderdaenen tot Asten en Ommel om bij provisije tot meerdere 
order te worden geobserveert dese ampliatie ofte expliatie bij forme van reglement daerbij te addeeren 
ende uijt te leggen sonder nogtans ‘t geseijde reglement d’anno 1666 in eenige poincten te willen ver-
minderen ofte abrogeren het volgende, ten eijnde hetselve soowel als’t voorgeroerde door onsen scholtis, 
schepenen, secretaris ende andere eetstaende mannen mede samentlijcke ondersaten onser grontheer-
lijckheijt Asten ende Ommel poinctuelijck nu ende int toecomende sal worden geobserveert ende ge-
obedieert.

1.
Eerstelijck sullen alle vergaderingen van schepenen, ende eetstaende mannen moeten geschieden 
in de raetcamere, waertoe gedesigneert is den chore der kercke waerinne alle gemeijns affairens 
reeckeningen van borgemeesters kerck en heijligen geestreeckeninge sullen moeten geschieden 
sonder dat in de selve plaetse eenigen wijn, bier, taback ofte brandewijn sal mogen getapt ofte ge-
bruijckt worden, alwaer oock ten tijde van het doen der borgemeesters reeckeningen een ider der 
naburen sal mogen komen naer hun beliefte om hunne reeckeningen te aenhooren, sien sluijten 
ende passeeren. 

2.
Is oock goet gevonden alle extraordinairisse vergaderingen te inhibere ten sij in gewigtige saken 
in de welcke acceleratie noodigh is eerstelijck van mijns heeren wegen daertoe gedaagt sijnde. 

3.
Niemant en sal op eijgene authoriteijt om wat saken het mogen wesen buijten kennisse en goet-
vinden van ’t corpus der schepenen mogen vaceeren, ende in cas van eenige wettelijcke deputatie 
sullen de gecommitteerde telkens naer verrigtinge van saken daer van aen’t gansche collegie oft 
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ten minsten aen ‘t meergedeelte der schepenen raport moeten doen ende soo men goetvint daer-
van notulen worden gemaeckt, sullende nooit meer als eene ofte twee persoonen mogen worden 
gecommitteert, de welcke ider voor hunne verteringe karre vragten ende vacatie des daags maer 
sullen hebben twee guldens, sullende op de verpagtingen tot s’Bosch geen meer als eenen uijt het 
collegie van schepenen mogen werden gecommitteert den welcken in plaetse van borge met eene 
procuratie sal moeten sijn gemunieert. 

4.
Bij aldien imant nogtans gecommitteert wierde buijtens dorps te vaceeren sodaenigh nabij dat hij 
s’avonts wederom kan thuijs wesen, sal voor retoure, vacatie en verteringe maer mogen inbren-
gen eenen gulden ende soo iets wettelijcx bij nootsaeck extra ordinaire ten meesten profijte ofte 
tot voorcominge van meerdere schaade der gemeijnte mogte hebben moeten uijtleggen sal bij ‘t 
doen van ‘t raport moeten bekent gemaeckt ende bij de generale te doen reeckeninge schriftelijck 
bijgelegt worden. 

5.
Den president sal voor sijn jaarlijcx tractement hebben de somme van tagentigh guldens, ende 
ider schepen twintigh guldens, waer voor sij schepenen alle ordinaire en extra ordinaire vacatien, 
besoignes, ende binnen diensten sullen moeten doen soo van overstaen van reeckeningen begaen 
van schouwen als andersints niets gereserveert en in geval imant der schepenen naer behoorlijcke 
convocatie manqueerde te komen ter raetcamere in de vergaederinge sal verbeuren telken reijse 
eenen gulden ten profijte des heere. ten waer den selven bij wettelijcke gegronde excusen hem bij 
den heere conde verontschuldige van onmogelijck te hebben connen compareeren. 

6.
En sullen voortaan egeene verteeringe mogen gedaen worden tot laste der gemeijnte op wat pre-
tecxt ofte name hetselve soude mogen wesen uijtgenoemen, dat jaarlijcx als de bedienende bor-
gemeesters afgaen ende andere worden beeedigt bij officier, schepenen ende borgemeesters sal 
mogen werden verteert de somme van twaelff gulden eens, item in ‘t begaen van de tuijn off  
heijmschouw, mitsgaders op de straten ende laastelijck op de rivieren, sal door den officier sche-
penen en secretaris gedaen worden sonder eenige teerkosten tot laste van de gemeijnte te mogen 
inbrengen, dan sal den officier sijne breucken genieten volgens keuren ende breucken, dogh in 
‘t doen van de reeckeningen sal naer onder gewoonte mogen worden verteert vijftien guldens. 

7.
De viermannen sullen voor haer jaarlijcx tractement genieten ider vijff gulden. 

8.
Sullen voortaen egeene extraordinaire specificatien van verschotten ofte andersints in reeckening 
geworden gebragt ofte gepasseert, ten sij de selve eerst bij den heere ende in desselffs absentie bij 
den officier ende gelijcke schepenen sijn gevisiteert ende getijckent, welcke specificatie als dan 
met clare uijtgedruckte texten sal moeten wesen opgestelt, opdat men kan sien dat het gelt van 
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de gemeijnte behoorlijck ende nootsakelijck is gedeborseert sonder eenige posten ofte sommen in 
den anderen te trecken ofte sullen andersints verworpen worden, ten sij bij den heere ende sche-
penen anders wierde verstaen naer het gedaene raport der gecommitteerde aen den heere te doen. 

9.
Gelijck oock alle oude prothocolle in de com sullen moeten sijn ende blijven uijtgenomen den 
secretaris sijne loopende prothocolle ende verders relatieff aen een acte tussen schepenen en secre-
taris door toedoen de hoogh Edel welgeboren Vrouwe van Asten onlangs gepasseert. 

10.
Alle de overgegevene borgemeesters reeckeninge en van collecteurs sullen moeten sijn en blijven 
in de com. 

11.
Sal ingelijcx den dorps zegel met alle andere acten, privelegien ende bescheden de gemeijnte con-
sernerende altijt moeten sijn ende blijven in de com nogte oijts meer uijtgebragt mogen wor-
den als met kennisse der gelijcke schepenen ofte tenminste vier derselve ende op de selve manier 
sullen de uijtgehaalde zegelle, bescheijden, privelegien, acten ende documenten wederom in de 
com moeten worden gebragt ende ingesloten, sonder de selve onder hen te mogen behouden ofte 
buijten de raetcamer te verdragen als met speciael consent des heeren andersints privativelijck 
daervoor te verantwoorden boven eene amende ider een van hen te vervallen van twintig guldens 
telkens reijse aen den heere.

12.
De schepenen mede den secretaris voor sijn schrijven en regten sullen hun hebben te contentee-
ren met hunne oude geregtigheijt sonder meer te mogen vorderen. 

13.
Bij aldien eenige sake van consequentie ofte swarigheijt van processe tot laste der gemeijnte 
aenstaende waren ofte voorviel te moeten sustineeren, soo sullen de schepenen die geschapent-
heijt der sake den heer eerst schriftelijck moeten voordragen om naer gevallen raat van schepe-
nen, kerck ende heijlige geestmeesters, oock (soo noodigh) eenige der ingesetene goede naburen 
daertoe van den heere wettelijck gecommitteert daerinne te worden gedaen met rijpe deliberatie 
ende ingenomen advijs soo men in equiteijt ten besten van de gemeijnte gedaen ende sal vinden 
te behooren. 

14.
Ende in gevalle imant eenige processen, solicitatien ofte iets anders presumeerde aen te vangen 
sonder prealable kennisse ende ordre in den immediate voorstaande articul vermelt, soo sal soo-
daenigh persoon ofte persoonen gehouden sijn daer voorin eijgene persoone te verantwoorden 
ende alle costen daeromme gedaen als te doen selver dragen. 
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15.
Alle de vergaderinge in de verpondingen, andere hooftboecken bij coopinge ende vermangelinge 
te vooren comende sal geschieden bij schepenen de beste kennisse hebbende beneffens den secre-
taris met expressen last in reguard te moeten nemen, dat niemant van de partijen in aff ofte aen-
setten en worden vercort nog de gemeijnen middelen en come schaade te lijden. 

16.
De twee beede setters sullen naer oude gewoonte setten ende genieten als voor desen sonder eeni-
ge kosten ofte verteeringe tot laste van de gemeijnte te mogen inbrengen. 

17.
De schepenen sullen gehouden sijn met consent des heeren op behoorlijcken tijt in elck borge-
meesters jaer te formeeren de persooneele settinge naer vereijs van saken. 

18.
Oock sullen de schepenen jaerlijck ontrent Sint Jan oftewel den 24ste junij agt ofte tien dagen te 
vooren gehouden sijn de borgemeestersboecken op te reeckenen ende als dan oock te formeeren 
eenen corten staet van ‘t geene die borgemeestersboecken komen te bedragen ende daertegen te 
reeckenen wat bij hun borgemeesters betaelt is ende t’geene sij nog moeten betaelen ende inge-
valle men als dan comt te bevinden dat de schulden van dat jaar meer dan de uijtgegevene boe-
cken komen te bedragen, soo sal aen de borgemeesters worden geordonneert dien persooneelen 
omslagh alnog soo meenigmael op te haelen als schepenen tot betaelinge der schulden van dat 
jaer sullen goetvinden, waervan in margine van ‘t hooft van ‘t boeck, als oock op ‘t resolutieboeck 
door den secretaris aenteckeninge sal moeten werden gedaen. 

19.
De collect ende verpondingboecken sullen alle jaar ten meesten voordeel der gemeijnte publicq 
worden uijtgegeven sonder datter eenige costen daerover tot laste der gemeijnte sullen worden 
gedaen. 

20.
Niemant sal in de lasten, waer op hij gestelt is vrij wesen, ende opdat alle agter dencke ende quaet 
vermoeden der ingesetenen en naburen benomen worden, dat imant mogelijck bij schepenen 
ende regeerders in materie van finantie anders worden gehandelt als tot pure voordeel ende pro-
fijt der gemeijnte, soo sijn door den heere van Asten gestelt de viermannen omme in qualiteijt als 
auditeuren over alle de reeckeningen aen te wesen, de welcke gehouden sullen sijn bij den heere 
aen te brengen indien uijt de reeckeninge voor comt het contrarie aen dit ende voorgaende regle-
ment om die contraventeurs te doen straffen volgens de peenen daerin uijt gesteken. 

21.
Welcke viermannen auditeurs oock mede neffens andere bevoegt sullen helpen de rekeningen 
teeckenen, passeeren, ende sluijten voor gemelten salaris, ende sullen die voorschreven auditeurs 
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oock mede beneffens die schepenen eerstelijck van des heeren wegen gerigtelijck gecommitteert 
sijnde, geauthoriseert wesen te ordonneeren betaelingen volgens dit en voorig reglement. 

22.
De borgemeesters en collecteurs sullen de betalingen des comtoiren jaarlijcx intressen, ende alle 
andere gemeijntens lasten soodaenigh doen datter deswegen tot gemeijntens lasten egeene execu-
tie ofte molestatien en vallen, andersints dat dusdanige gebrekige borgemeesters voor alle schaade 
op hennen eijgen lasten sullen moeten verantwoorden waertoe als oock tot de betaelinge prin-
cipael met praelabel voorweten ende consent bij penale ordonnantie sullen mogen worden ge-
dwongen. 

23. 
Sullen de borgemeesters hen te vreede moeten houden met het tantiem van hennen ontfanck 
sijnde vijff gulden vant hondert bij ‘t oude reglement gestatueert ende op dat die selve geene ig-
norantie en connen pretendeeren, dat de intressen verschenen waren, soo sal bij het aenstellen 
van de borgemeesters door den secretaris aen hen moeten worden overgelevert een renthier lijst 
met den verschijndagh wanneer sal moeten betaelt worden. 

24.
Sullen de borgemeesters pertinente quittantien der betaalde intressen bij hunne reeckeninge ver-
leggen weswegen door den secretaris op den jaarlijcxen renthierlijst een formulier van quitantie 
als dese ondervolgende sal moeten worden geschreven. 

Ontfangen van N.N. borgemeesters van Asten beginnende Sint Jan tot Sint Jan de 
somme van ........ wegens een jaerintrest van een capitael van ......... op den ......... tot 
voorleeden, waermede betaelt ‘t jaer verschenen den ........... 
Gegeven tot ....... den 

25.
De borgemeesters en sullen niemant mogen overvallen ofte beschaadigen met eenige sommatien, 
costen executien sonder de debiteuren eens ofte tweemael tenminste civilijck aengemaent ende 
gewaerschouwt te hebben gehadt. 

26.
De borgemeesters ende collecteurs reeckeningen sullen in staat gestelt worden binnen drie wee-
cken naer Sint Jan expiratie van hun jaer, al welcke rekeningen als door den secretaris daertoe 
door de borgemeesters en collecteurs gerequireert ter presentie van twee schepenen van mijns 
heeren wegen daertoe gecommitteert sullen moeten worden in ordere gestelt, ende sal ider der 
schepenen daervoor genieten twee gulden tien stuijvers op haren eijgen kost, ende sullen de selve 
rekeningen publiquelijck ter presentie van den officier, schepenen, ende viermannen in de raet-
camer met de daartoe specteerende documenten moeten worden opgelesen, ende naar neerstige 
examinatie daer geen slodt op te maken, maer de selve reekeningen ongetijckent te laten, sullende 
die daags daernaer door twee uijt het collegie aen den hoogh Edele Welgeboren aenwesende heere 
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van Asten moeten worden overgebragt, om bij sijn hoogh Edele te doen examineeren ende (soo 
nodig agtet) volgens dit reglement als andersints corrigeren. 

27.
Ende de wijle den hoogh gemelten heere vanAsten in ‘t opstellen van dit reglement is betoonen-
de den opregten iver ende liefde, die den selven is dragende tot welvaart van dese sijne gemeijn-
te, ende dat mogelijcx iets mogte contrarieeren aen sijn regt ofte jurisdictie, soo heeft den selven 
door desen articul wel doen precaveeren, ende in de voorschreven contrarieerende niet gecon-
senteert. 

28.
Ende op dat niemant van dese reglemente eenige ignorantie come te pretendeere, ende dat uijt 
cragte van dien de gemeijnte in goede staet magh worden herstelt ten meeste profijte geregeert 
alle abuijsen geredresseert, ende weg genomen, soo wort gelast dese ten gewoonlijcke plaetse ende 
tijde te publiceeren ende die publicatie op alle jaergedingen te reciteeren ende renoveeren. 

29.
Finalijcx sal een igelijcken gehouden sijn dit reglement poinctuelijcke naer te komen ende te on-
derhouden op peene, dat ider een daer aen contravenierende telken reijse vervallen sal in de boe-
ten van vijff guldens ten behoeven des heeren van Asten, houdende desen sijnen kragte tot tijt 
ende wijle van ‘s heeren wegen anders sal worden goet gevonden te disponeeren. 

Aldus gedaen tot Asten desen ses en twintigsten augusij 1700 negentien, 
[volgt de ondertekening].

10.2.2  Bergeijk 1663

10.2.2.1 Reglement, 1663
10.2.2.2. Wijziging Bergeijk 1663, 1664 en 1665

10.2.2.1 Reglement, 1663

Vaststelling
19 Februari 1663 door de Raad State op basis van een door de borgemeesters van Bergeijk opge-
steld en op onderdelen door de raad en rentmeester-generaal der Domeinen geamendeerd ont-
werp. 

Bron
RHCe, GB Bergeijk 17. 
BHIC, LTK 342.
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Editie
Panken en Van Sasse van Ysselt, Beschrijving van Bergeijk, 152-163.

Toelichting
De bij de in 10.2.2.2 opgenomen aanvulling van het reglement van respectievelijk 1664 en 1665 is 
bij de betrokken artikelen 23 en 40 met een enkele * (1664) en ** (1665) vermeld.

Genese
9.2.2.

Reglement voor die van de vrijheijt van Bercheijk

1.
Vooreerst dat soo binnen Bercheijck sijn vijff hertgangen ofte gehuchten, naementlijck Ey-
ckeneijnde, Broeckstraet, Loo, Berckten, Webosch met Witrijck, sullen deselve vijff hertgangen 
aenstonts naer approbatie deser ende elck uyt hennen hertganck kiesen ende nomineren twee be-
quaeme persoonen voor thien mannen ofte raetsmannen, die gebruyckt ofte geemployeert sullen 
worden als hieronder.

2.
Van welcken thien raetsmannen jaerlijcx twee sullen affgaen uyt twee hertgangen ende alsoo voor 
d’eerste reyse naer haer jaerlijcx bedieninge eenen uyt den eerst gecommitteerden hert ganck Ey-
ckeneijnde ende eenen uyt den tweeden hertganck Broeckstraet ende in de volgende jaren mede 
alsoo in de andere hertgangen ordentelijck ende successive van jare tot jare met tour houden ende 
omgaen.

3.
Ende sullen d’affgaende raetsmannen weder gesuppleert werden uyt denselven hertganck, mits-
gaders genomineert, gecosen ende aengestelt de nieuwe in plaets comende door de naebueren van 
soodanige hertgangen, waeruyt de affgegane als boven.

4.
Welcke thien raetsmannen t’elckens ende doorgaens sullen worden gestelt ende aengeteeckent op 
het dorpsboeck ofte register.

5. 
Sullen deselve mede alle jaer moeten eedt doen, gelijck naerder hieronder, ende de beëdinge moe-
ten geschieden door den officier oft synen stedehouder sonder becostinge.

6.
Welcke thien raetsmannen met de schepenen ten dienste van de gemeente op synen tijt sullen 
nomineren, kiesen ende aenstellen de borgemeesters, collecteurs van verpondinge, renthierbeur-
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ders, setters ende heemraden ofte geswoorens, oock d’arm ende kerckmeesters met de meeste 
stemmen, doch in regarde van d’arm offte kerckmeesters ten bywesen ende met interventie van 
den predikant.

7.
Ende sullen deselve thien mannen offte raetsmannen neffens ende met de schepenen besoigne-
ren, voix ende stemmen hebben in alle saecken raken de belastinge van het voorschreven dorp, in 
het doen van de rekeningen, decerneren van commissien ende gelijck deselve by de articulen van 
dit reglement verder werden geauctoriseert ende sal in alle die voirschreve pointen werden gecon-
cludeert met pluraliteijt van stemmen.

8.
Ende om de gemeente in goede rust ende vrede te houden sullen deselve schepenen ende raets-
mannen haer in alles sooveel doenlijck is mettet gevoelen van de geërffde oock accommodabel 
stellen, immers in gewichtige affairen ende saecken ende daerover deselve offte eenige meest ver-
standige ende gequalificeerde hooren.

9.
Dat den collecteur van de verpondinge binnen Bercheijck sal moeten woonen, die ophaelen ende 
verantwoorden naer behooren.

10.
Dat het quohier ende sethcedulle van de verpondinge door de voorschreven regeerders, te weeten 
de schepenen ende thien raetsmannen voorschreven. sal worden naegesien offte die den behoor-
lijcken taux medebrengen ende daerinne niet anders werdt vermengt ende den omslagh recht-
maetich is.

11.
Gelijck mede sal gedaen worden in reguarde van ’t boeck ende sethcedulle van de bede.

12.
Dat den borgemeester, die t’elcken jare sal worden verandert ende een nieuwe in de plaets ge-
stelt als boven,  egeen geldt sal tellen aen yemanden buyten ‘s Landts comptoiren als met voor-
kennisse van schepenen ende thien raedtsmannen, die oock alvoorens in extraordinaire saecken 
schriftelycke ordonnantie met de handt van haer allen geteeckent sullen hebben te verleenen 
ende bethoonen.

13.
Dat de nieuwe borgemeesters, soo wanneer sy op de comptoiren hare eerste betalinge sullen 
doen, by haer sullen moeten hebben den affgegane borgemeesters, die gelyckelijck den staet van 
de comptoiren sullen opnemen om aenstonts gelevert te  werden aen de voorschreven schepenen 
ende raetsmannen ten eynde ’t gene van ’t voorgaende jaer soude mogen resteren den ouden bor-

PS_LL_def.indd   1424 19-11-20   13:06



1425

gemeester te doen bybetalen ende alsoo mede gedaen te werden in reguarde van de verpondinge 
ten eynde soodaenich de comptoiren  jaerlycx werden gesuyvert.

14.
Dat mede den omslagh ende sethcedulle tot betalinghe van de jaerlycxse renten, die ‘t corpus 
vergelt, sal werden geexamineert door de voorschreven schepenen ende thien raetsmannen ende 
dat denselven omslagh ende penningen van dien sullen werden opgehaelt door den borgemeester 
offte andere persoon, daertoe by den voornoemden regeerders te nomineren ende verkiesen, die 
oock sal moeten wesen ende opgehaelt werden sonder vermeninge van andere ende daeraff be-
sonderlijck medegerekent werden.

15.
Dat men sal despicieren ende raetslaen op wat maniere de voorschreven gemeente van de renten 
in heel ofte deel soude connen werden ontlast.

16.
Dat oock in toecomende egene penningen en sullen werden opgenomen  ’t sy bij obligatie offte 
hypothecatie van de gemeente sonder voorkennisse ende mede consent van deselve gemeente, 
oock sonder alvoorens daertoe  speciael octroy van de hooge Overicheyt ende dat anders gedaen 
wordende den opnemer deselve t’synen  particulieren laste sal moeten houden ende dragen.

17.
Soo in toecomende met toestaen van haer Ed: Mo: offte de Heeren Gecommitteerde op de ver-
pachtinge souden mogen gepacht offte overgenomen ten behoeve van het corpus de imposten 
van ‘t gemael ende bestiael, dat de penningen daervoor vereijsscht werdende niet en sullen wer-
den gevonden noch omgeslagen op het reël ofte maniere van bede, maer op de persoonen ende 
hoofftsgewyse sonder oock exemptie offte verschooninge, wie het oock waer, alleen vuytgenomen 
die van de armen leven ende onder de twaelff jaren out sijn, ‘t welck sal staen ter discretie van de 
voorschreven regeerders.
18.
Ende indien mede met consent alsvoren gepacht offte overgenomen wierde den impost van be-
saeyde mergen ende hoorengelden, dat den omslach daervan wel sal werden gedaen naer adve-
nant yeders culture ende quantiteijt van beesten.

19.
Dat den impost op de drancken als wynen, bieren ende brandewynen niet en sal gepacht offte 
overgenomen mogen werden ten laste van de gemeente.

20.
Item dat egene verteeringen offte vereeringen sullen mogen geschieden tot laste van ‘t corpus, 
hoedanich die oock souden mogen sijn genoemt.
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21.
Dat de betalinge der verpondinge, bede, renthe ende anderen gemeentslasten by de respective 
collecteurs, renthierbeurders, borgemeesters ende andere daeraff ordre ende maniantie hebben-
de op haeren toegevoechden salaris soodaenigh sullen worden gedaen, dat de gemeente eghene 
schaede daer uyt ontstae, die in sulcken cas oock door den defaillant mede sal ghedragen werden 
‘t sijnen particulieren laste.

22.
Dat mede d’administratien van verpondinge, bede ende renthiergelt sal worden gedirigeert in 
besondere rekeningen.

23.*/**
Dat alle gemeentsrekeningen als van collecteurs der verpondinge, renthierbeurders, borgemees-
teren, arm ende kerckmeesters ende andere alle jaer precise naer voorgaende drie sondaechse pro-
clamatien sullen moeten gedaen werden, de behoeften daertoe dienende naergesien ende alsoo 
verder gehoort ende gesloten naer behooren door schepenen en thien mannen respective, doch 
wat aengaet de rekeninge van de arme ende kercke sal daertoe mede moeten geroepen werden 
den predicant ende sullen niettemin alle andere van de voorschreven gemeenten ende geinteres-
seerde daerby mogen comen om deselve mede te hooren ende welcke oock met alle sedicheijdt 
ende redelijcx sullen mogen spreken ende ‘t haer seggen om daerop oock ghelet te werden soo 
bevonden mochte werden te behooren.

24.
Dat men oock met de presenten sal mogen besoigneren ende met de rekeninge voortsvaeren 
sonder eenichsints naer de absente te verwachten ende achter malcanderen sal moeten affgedaen 
werden ende geduyrende den tijt die onder handen sal sijn, blyven onder den rendant van dien 
ende dat besonderlijck de schepenen, thien mannen en die secretaris niet en sullen mogen alsdan 
absenteren ende dat de niet ende onbehoorelijck gedaene rekeningen aenstonts naer approbatie 
deser sullen ten voorschijn werden gebracht, gedaen, gerevideert ende behoorlijck gesloten wer-
den ten overstaen ende verhoor als boven.

25.
Ende sullen oock by de voorschreven regeerders eghene andere omslaghen dan voorschreven is 
tot laste van de gemeente mogen gedaen werden, dan in cas van vereijsch met voorgaende ken-
nisse ende consent van ‘t meerdendeel der geerffden ende ingelanden, mitsgaeders t’saemen goet-
vinden ende schrifftelycke beteeckende ordre van alle deselve regeerders.

26.
Ende sullen mede gene processen ‘t sy in materie van aenleggere ofte verweerdere mogen wer-
den aengenomen tot laste van de gemeente dan met voorgaende communicatie van voorschreven 
schepenen ende thienmannen respective, met de principaelste geërffde ende alsoo oock in cas van 
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goetvinden niet anders dan met beteeckende acte door schepenen ende thienmannen respective 
eenpaerlijck ende samentlijck te beteeckenen.

27.
Ende de processen albereijts geentameert ende noch judicis hangende sullen werden geexami-
neert ende (des noot) met adsumptie van rechtsgeleerden, om te verstaen weder die nut dienen 
vervolght offte ter neder geleijt tot meesten dienst ende voordeel van de gemeente.
28.
Dat egene bijeencompste noch vergaderinge by schout, stadthouder, schepenen ende thien man-
nen noch oock gelecht sullen gehouden werden in herberge, maer in de gerwecaemer, die tot een 
raethuys ofte raetcamer sal werden gemaeckt ende geapproprieert ende dat die oock sullen ge-
schieden sonder eenige verteeringe ten laste van de gemeente, uytgenomen dat ’s winter daeghs 
nodelijck vuer ende licht wegen deselve sal werden besorght ende becosticht.

29.
In welcke raetcaemer alle de charters, privilegiën, oude rollen ende registers, mitsgaders rekenin-
gen ende andere de gemeente concernerende in eene bequaeme kiste ofte caste sullen werden op-
gesloten ende bewaert, waeraen sullen sijn behoorlycke sloten met vier sleutelen open te doen, 
daeraff den eenen sal hebben den president ofte eersten schepen van Bercheijck, den tweeden 
den eenen van de thien mannen, die aen De Plaetse sal woonen, den derden yemant van Rietho-
ven ende den vierden van Westerhoven, daertoe by haer sullende gecommitteert worden, dewyle 
Bercheijck, Riethoven ende Westerhoven maecken eene dingbancke, sulcx oock dat niet dan de 
loopende registers, prothocollen ende rollen sullen mogen sijn by de handt en ten huyse van den 
secretaris.

30.
Deghene die buyten dorps met behoorlycke commissie vaceren sullen daeghs op synen eygen 
coste hebben noch meer mogen pretendeeren dan eenen gulden vijff stuyvers, doch deghene sou-
dende mogen reysen naer ’s Gravenhage met commissie als boven sal daeghs hebben twee gulden 
op synen eygen cost mede ende daerinne gecomprehendeert oock schipvrachte, ten ware in sae-
cke daertoe yemant van meerder qualiteijt diende gecommitteert ende geemplyeert, die alsdan 
voor syne vacatie ende verleth sal genieten soo te vooren met hem, schepenen ende thienmannen 
sullen connen overcomen ende sal d’acte daervan oock moeten beteeckent werden door deselve 
regeerderen.

31.
Dat de setters die jaerlijcx de bedecedulle ende ‘t renthierboeck sullen maecken niet meer sullen 
hebben dan eens eenen gulden thien stuyvers ende dat mede op haer eygen coste.

32.
Dat mede egene gemeene wercken sullen gemaeckt moghen werden dan naar voorgaende pu-
blyque veylingen ende bestedinge ten waere in cleynelycke bedragende onder de thien gulden.
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33.
Dat de borgemeesters ende renthierbeurders voor haere affgegeven ende op te halen penningen 
niet anders sullen hebben ende pretenderen mogen dan als van outs ende tot den huydigen dage 
gebruyckelijck sijnde geweest.

34.
Dat eghene commissien sullen gegeven worden om van wegen de voorschreven gemeenten te 
compareren op eenige dachvaerden vande Meyerye offte quartiere dan met voorkennisse ende 
daertoe door de voorschreven regeerders mede last sijnde gegeven, ende dat men op deselve dach-
vaerden niet meer en sal mogen seijnden dan eenen bequaemen persoon door de voorschreven 
regeerders te nomineren ofte ten hoochsten in gewichtige saecken twee, ende dat besorcht sal 
werden dat alvooren te compareren de voorschreven vryheijt sal werden aengeschreven waerover 
de dachvaerdinghe geschieden sal ende wat aldaer te proponeren sal sijn om te connen onder de 
voorschreven gemeente gedelibereert werden ten beste ende ghelast hare gecommitteerde t’gene 
sy segghen ende sullen aldaer, wel verstaende noch, dat tot de voorschreven commissien niet en 
sullen werden versocht ofte gemployeert de verlatene paepsche schouten ofte secretarissen.

35.
Item oft yemant de gemeente ghedient hebbende ijetwes ter saecke van vacatie ofte andersints 
hadde te pretenderen sullen sulcx oock tegens het doen der rekeningen by pertinente specificatie 
moeten aenbrengen om deselve gesien, daerop te werden gedisponeert naer behooren sonder dat 
sy ondertusschen henne dorpslasten daerdoor oock sullen mogen inhouden ende weygeren te be-
taelen aen de borgemeester, collecteurs van verpondinge ofte renthierbeurders.

36.
Dat de schepenen op de proffyten van processen ende andere judiciele acten haer schepenampt 
sullen bedienen sonder eenige verteeringe ofte anders ten laste van den dorpe te doen ofte by te 
setten, uytgenomen alleen ’t defroyement van licht en vuer des winters als boven.

37.**
Sullen mede elck van de schepenen voor alle binnen dorps diensten int jaer ten laste van de vry-
heijt twee gulden thien stuyvers, gelijck oock elck van de voorschreven thien raetsmannen voor 
hare besoignen ende vacatien jaerlijcx sullen hebben ende genieten twee gulden thien stuvers ten 
laste van de vryheijt.

38.
Item sal den vorster, boven syne oude gerechticheden ende proffyten voor syne diensten, die ter 
ordre van de voorschreven schepenen ende thien mannen ende andere de vryheijt raeckende, 
doen sal, mede hebben ende genieten jaerlijcx van de gemeente twee gulden thien stuvers.
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39.
Item dat de borgemeesters, verpondinghbeurders ende andere niemant en sullen mogen somme-
ren ofte executeeren sonder de schuldenaers alvoorens tweemael minnelijck te hebben gemaent.

40.**
Dat den boeckhouder voor ’t boeckhouden ende schryven van alle gemeentesaecken niet meer sal 
hebben noch mogen pretenderen als eens acht en twintich guld. int jaer, volgens joncxt gemaeckt 
accordt, sonder oock ijetwes meer t’eysschen ofte by specificatie inbrengen.

41.
Dat yemant, die een ampt ofte officie bedient, geen ander nochte tweede mede sal mogen aen-
nemen ofte bedienen.

42.
Dat deghene, die tot raetsman ofte een van de thien mannen sullen worden aengestelt, heylich-
lijck sullen moeten sweeren dat sy in alles ten gemeenen beste des voirschreven vryheijt sullen 
trachten helpen, opineren ende vast stellen ende dat aen handen van den officier ordinaris ofte 
synen stadthouder, die hem daerinne oock niet en sal mogen stellen naelatich ofte weygerich 
ende dat in sulcken cas mede den Raedt ende Rentmeester der Domeynen ofte desselfs gecom-
mitteerde sulcx vermogen sal te doen, blyvende niettemin over’t gebreck ende naelaeticheijt van 
dien ingevalle den pene in den naestlesten articule deser gementioneert ten laste van soodaenige 
vervallen.

43.
De borgemeesters ende armmeesters sullen hare ampten bedienen op soodanienige gerechticheijt 
ende last van outs daertoe staende.

44.
Ende opdat te beter oyck de voorschreven pointen ende articulen wel ende punctuelijck werden 
achtervolght, naegecomen ende geobserveert, sullen d’overtreders van dien werden gemulcteert 
ende t’elckens hebben op te leggen den peene van vijftich gulden ten proffyte van ‘s Landts Do-
meynen te verbeuren, paratelijck te executeren door den officier in loco ofte by naelaticheyt van 
denselven by den Rentmeester der Domeynen int quartier van s’Hertogenbossche.

45.
Eyndelijck dat dit reglement mede sal werden geregistreert door den secretaris in het protho-
colboeck des vryheijts secretarye ende sondaechs naer ‘t veranderen van de Wet, t’elcken jare sal 
werden gepubliceert ter plaetse daer men gewoon is publicatie te doen ende dat de besorginge 
daervan sal incumberen den eersten ofte voorschepen van Bercheijck van elcken jaere.

46.
Ende eyntelijck wert by den Raedt verstaen, dat met het approberen van dit reglement geen 
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prejudicie ofte nadeel sal worden geleijt aende souverainiteijt, hoogheijt, jurisdictie ofte ander 
gesach over den voorszeijde vryheijt van Bercheijck, competerende aen de Ho: Mo: Heeren Sta-
ten Generael der Vereenighde Nederlanden, ende behouden haer Ed: Mog: aen sich alle de voor-
schreven articulen tot allen tyden nader te amplieren ende te interpreteren, oock nieuwe ende 
nadere reglementen te maecken, gelijck men voor den dienst van’t Landt ende van den voorschre-
ven vryheijt van Bercheijck naer gelegentheijt van tyden sal bevinden te behooren.

10.2.2.2. Wijziging Bergeijk 1663, 1664 en 1665

a.
Vaststelling
18 Januari 1664 door de Raad van State op voorstel van een oud-borgemeester.

Bron
RvSt 85 I, fo.36r-37r.

Dictum van de resolutie van de Raad van State van 18 januari 1664 
- tot aanvulling van artikel 23
Den Raet heeft naer gehoort rapport van de examinatie van des suppliantens versoeck goetgevon-
den ende verstaen het 23e articul van het reglement voor den dorpe van Bercheijck te amplieren 
soo als doende bij desen, dat de borgemeesters indertijt haere reeckeningen van haeren ontfanck 
ende uijtgeeff gedaen hebbende mede sullen hebben de sloten te voldoen binnen ses weecken 
naer het sluijten ofte dat sullen vervallen in de pene in het 44e articul van’t selve reglement gesta-
tueert ende daervoor executabel sullen sijn. 

b.
Vaststelling
22 Juli 1665 door de Raad van State naar aanleiding van een onderzoek over verschillende contro-
verses tussen de schepenen en de tienmannen.

Bron
RvSt. 87 II, fo. 48r-v.

Toelichting
In het besluit wordt geen artikelnummer vermeld; om inhoudelijke redenen zijn de daarin opge-
nomen aanvullingen op het reglement bij de hierna genoemde bepalingen ondergebracht.

Dictum van de resolutie van de Raad van State van 22 juli 1665

- tot aanvulling van artikel 23
Dat alle de rendanten van reeckeninghe sonder onderscheijt in den text van den hare te doene 
reeckeninghe voortaen sullen hebben te exprimeren causam debiti ofte bij gebreecke van dien, 
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mitsgders van behoorlijcke documenten tot verificatie van dien de posten sonder expressie als vo-
ren sullen worden geroijeert ende geentsints in reeckeninghe geleden.

- tot aanvulling van artikel 37
Dat de thienmannen tot Bergheick ontboden sijnde gehouden sullen wesen precise te compare-
ren sonder te moghen absenteren, comparerende ten uijteijnde van den besoiges te verblijven op 
peene van vijfendetwintigh gulden t’elckens te verbeuren.

- aanvulling van artikel 40
Dat ter voorkominghe van de klachten ende doleantien van de ingesetenen van Bercheijck jeghens 
den secretaris aldaer over het affvorderen van’t salaris over’t schrijven van verpondinghscedullen 
ende t’gene daervan dependeert, den secretaris voorschreven in plaetse van achtendetwintigh gul-
den voortaen sal worden toegeleght de somme van achtendedartigh gulden , des dat hij secretaris 
gehouden sal sijn op voorschreven aff te schrijven de verpondinghscedullen ende t’gene daeraen 
dependeert even ende soo veel als de anderen verobligeert is te schrijven.

10.2.3 Bladel 1723 en 1724       

10.2.3.1 Akkoord, 1723
10.2.3.2 Reglement, 1724

Vaststelling
22 Augustus 1724 door de Staten Generaal op basis van een ontwerp-regement van de Leen- en 
Tolkamer, dat op een tweetal punten door de Raad van State wordt geamendeerd. Aan dit re-
glement is 14 juli 1723 een op instigatie van de Raad van State door de rentmeester generaal der 
domeinen in het bijzijn van de kwartierschout tussen de plaatselijk betrokken partijen gesloten 
akkoord (10.2.3.1) voorafgegaan.

Bron
Handgeschreven
BHIC, LTK 137, fo. 176v- 182r (alleen reglement)
BHIC, LTK 49, op datum (akkoord en reglement)
BHIC, Collectie Santvoort 4, 201r-204v (alleen reglement)
SA’s-H, OSA 9190 (alleen reglement)

In druk 
RHCe, GB Bladel, 19 (akkoord en reglement).

Genese
9.2.3.
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10.2.3.1 Akkoord, 1723

Dewyl eenige differenten en geschillen waren ontstaen tusen Joan Crollius, president en Nicolaes 
de Haas, vice president uyt naam van de gemeenten en geerfdens op ende tegens Christiaen van 
de Graaf secretaris der dingbanke Bladel waerover sy haer hadde geaddresseert by twee distincte 
requeste aen haer Ed: Mo: d’heeren Raden van Staaten, versoekende redres ontrent verschyden 
gemeentens saaken, welke de voorshreven requeste by der selver appointement van den 2. en 4. 
Maert 1723 hebbende gestelt in handen van den secretaris Christiaen van de Graaff om op den 
inhoude te dienen van berigt en daernaer deselve requeste, met de gedane rescriptie by apptoin-
tement van den 30. April 1723 geranvoyeert  aen my Philip Jacob van Borssele van der Hooge, 
Raed en Rentmeester Generael der Domaine van Brabandt in ’t Quartier van s’Bosch om partyen 
ten weder syde te hooren, deselve te vereenigen, was het doennelijk, off anders haar Ed: Mo: te 
dienen van berigt, 
soo heb ick voor mijn ontboden en sijn op den thienden, dertiende en veertiende Juiy jongsleden 
ten fine voorschreven ter presentie van de heer stadhouder De Jongh gecomparteert Joan Crol-
lius, Nicolaes de Haas ter eenre en Johan van de Graaf, als gemagtigt en geauthoriseert van syn 
vader Christiaen van de Graaff, ter andere syde, welcke over de differentiale poincten op de vol-
gende wyse syn vereenigt en gelooft, jeder in het syne punctuelijck te sullen naerkomen.

Als eerstelijck ontrent het salaris dat de secretaris Van de Graaff in de arme reekening tot Bladel 
souden syn gevalideert, ’t geen den voornoemden Crollius en De Haas sustineerde te hoog te sijn 
geextendeert aan den secretaris conform het reglement ter dier saake geemaneert hem te com-
peteren, is ten oorsaeke by gemelte secretaris aengenome de arme reekening en wat daer verders 
toebehoort voor den tijd van agt eerst komende jaren te sullen doen sonder tot laste van den sel-
ven armen iets, hoe gering ook, souden mogen wesen, inmiddels in te brengen en naer verloop 
van de  voorschreven agt jaeren sig laten contenteren met een somme van twee silvere ducatons, 
waervoor aengenomen heeft te sullen aentyckenen de geëligeerde armmeesters, te registreren den 
eedt van den armmeester, te schryven het manuael off collectboek, de verpagtcedul der arme erf-
goederen, te maken den lyst, wat penningen aen ieder der arme menschen moet werden betaelt 
en uytgegeven, wijders de arme reekening te sullen opstellen cartiseeren en sluyten, mitsgaders 
derselver sloten te suyveren en te schryven een duplicaat en generalijk alles te doen wat dies aen-
gaende souden werden gerequireert sonder iets uyt te sonderen voor de voorschreven somme van 
ses gulden ses stuyvers.

Ten tweeden sullen de geregtdagen moeten werden gehouden in het choor der kercke tot Bladel, 
mitsdien voor soo verontramponeert mogt wesen sullen deselve regenten deselve repareren en al-
daer late maken een comptoir, off boekencasje tot bewaring en securiteyt van den secretaris syn 
prothocollen en andere documenten.

Ten derden sal den secretaris verpligt syn alle de oude privilegien, registers, mitsgaders de afge-
dane dorpsreekeningen en documenten daer toe specterende in dorpscomme te brenge sonder 
eenige agter te houden.
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Ten vierden sal den secretaris voor de verrigting van dorpssaaken geen vast tractement genieten, 
maer daervan by provisie voor dese lopende jare 1723 een ordentelijke specificatie formeren en 
overgeven.

Ten vyfden heeft den heer stadhouder De Jongh aengenomen sorge te dragen, dat den vorster 
aen schepenen behoorlijke eerbiedt toedraegt en de selver ordres naer behoore ter executie ligt.

Den sesden sal den secretaris op vermaen van de regenten gehouden syn over te leveren sooda-
nige documenten off papieren als sy sullen komen te requireren, en onder hem berustende syn.

Ende laestelijk ontrent de costen, die ter deser occasie syn geresen, sal den secretaris die aen syn 
syde sijn gevallen, daeronder mede begrepen het ligten van het mandement tot voldoening van 
tractement, uyt syn priveé beurse betalen en Joan Crollius en Nicolaes de Haas voor dit maal 
(sonder consequentie nogtans) wegens het presenteren van de voorgemelten requesten en ver-
schotten, daer ontrent gevallen, in eene massa tot laste van de gemeenten mogen brengen een 
somme van een hondert en vyftig gulden sonder meer en sullen in’t toekomende geen dispuyten 
meede mogen werden gemoveert als op particuliere costen.

Aldus geconvenieert en met partyen bewilliging gearresteert op huyden, binnen s’Bosch den veertienden 
July 1723 en was ondertekent 
[volgt de ondertekening].

10.2.3.2 Reglement, 1724

Reglement op het beleyt der Financien, en Gemeyntens saken in den Dorpe van Bladel.
1.
In den eersten dat als van outs tot den ontfang der beden, verpondingen, gemene middelen et-
cetera zullen werden aangestelt collecteurs, ten ware met goetvondt deselve collecteurs aan te be-
steden den minstbiedende, zullen in ’t een en ander geval niet meer als ses van ’t hondert voor 
collectloon mogen werden goet gedaan.

2. 
Dat de voorschreven collecteurs yder ’t zyne op de behorlijke termynen haar gecollecteeurde pen-
ningen aan de respective comptoiren zullen moeten brengen zonder die tot enig ander gebruijk 
te diverteren.

3.
Dat tot den ontfangst van des gemeyntens commer penningen ende de insamelinge van dien alle 
jaren als van outs zullen werden gestelt huyshoudende burgemeesters.

4.
Dat de collecteurs van verpondingen en beden etcetera binnen twaalf maanden en de huyshou-
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dende burgemeesters binnen anderhalf jaar na de expiratie van het jaar haarder bedieninge van 
hare administratie behorelijke rekeninge, bewys, en reliqua zullen moeten doen ten overstaan van 
den quartierschout ofte zijnen stadhouder ende de regenten zonder dat deselve rekeningen met 
malkanderen zullen mogen werden vermengt ofte ingesmolten.

5.
Dat den voorschreven quartierschout ofte zijnen stadhouder by het doen der rekeninge alsoo 
present zullen moeten zijn, deselve rekeningen ondertekenen ende speciaal op den eedt hunner 
bedieninge verklaren dat zy de collectcedullen der verpondingen, beden en gemeene middelen, 
waar op de collecte gedaan is, exactelijk hebben naargesien en derselver emport met het gebragte 
in rekeninge bevonden te accorderen.

6. 
Dat den uytgaaff in de burgermeesters rekeningen zullen moeten verdeelt worden in capittelen 
na de natuur van de sake.

7.
Dat op yder post van uytgaaff niet alleen zal moeten genoemt werden met naam en toenaam den 
persoon aan wie deselve uytgegeven is, maar ook specialijk aangewesen de oorsaak van de schult, 
zonder te mogen volstaan met de generale benaming van de gedane diensten, verteringe off te 
dienste van de gemeente geemplojeert.

8.
Dat de rekeningen zoo van verpondingen, beden, burgemeesters als anderen over de administra-
tie van de gemeintens penningen en goederen na voorgaande drie sondagse publicatien met open 
deuren zullen moeten geschieden en dat een ygelijk daar by present zal mogen zijn.
9.
Dat de rekeningen die zullen werden gedaan contrarie desen reglemente zullen werden gehouden 
voor nul en niet gedaan.

10.
Dat de collecteurs en burgemeesters des s’Lands comptoiren zodanig zullen moeten betalen dat 
de gemeynte daar over niet en werden geexecuteert en dat de onkosten van zodanige executien 
alleen ten lasten van de rendanten collecteurs en burgemeesters zullen komen.

11.
Dat den quartierschout, stadhouder, regenten geene posten in uytgave zullen mogen lyden, dan 
die met behorelijke quitancien zijn geverifieert, zonder enig onder debet quitancie te mogen la-
ten passeren, maar ter contrarie gehouden zijn ’t zelve te rojeren op pæne dat de auditeuren die 
zulx gedaan hebben de schaden aan de gemeente zullen moeten vergoeden en daarvoor in tyden 
en wylen aansprekelijk zijn, ten ware om de kleyne importancie van zodanige posten die men ge-
woon is by affirmatie aan te nemen.
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12.
Dat men de posten, waartoe ordonnantie wert gerequireert, niet anders zal mogen passeren dan 
met blyck van de ordonnantie.

13.
Dat gene ordonnantie zullen mogen werden aangenomen ten zy deselve getekent zijn door den 
quartierschout off zijn stadhouder, drie schepenen en secretaris.

14.
Dat den secretaris een separaat register sal houden en daarinne alle ordonnantien pertinentelijk 
registreren omme daer uyt altijt te konnen sien welke geslagen en uytgegeven zijn.

15.
Dat de rekeningen opgenomen en gesloten zynde en bevonden werdende dat den rendant off 
rendanten by `t slot penningen van de gemeynte is komende, in zulken gevallen de regenten 
gehouden zullen zijn de burgemeester of collecteurs, die alsdan in bedieninge zullen wesen, 
aanstonts te ordonneren omme ten uyttersten binnen den tijt van twee maanden aan den voor-
noemden rendant te betalen `t gene den zelven by `t slot zijnder rekeninge van de gemeynte is 
competerende en dat zulx geschiet zijnde het slot by den secretaris zal moeten werden gerojeert 
en gedoot met uytdrukkinge van dag en datum op welke en hoedanig den volgenden rendant 
het zelve betaalt heeft.

16.
Dogh ter contrarie van dien, zoo by ’t slot van rekeninge komt te blyken dat den rendant off ren-
danten meer hebben ontfangen als uytgegeven en dus aan de gemeente schuldig blyven, dat in 
zulken gevallen by de voorschreven rendanten geen narekeningen off liquidatien zullen mogen 
werden gedaan op pæne van vijftig gulden by een yder te verbeuren die zodanigen narekening 
schryft ofte daar over staat, de secretarissen en officieren zulcx doende yder dubbelt, de ene helft 
voor den officier, en de andere helft voor den heijlige geestarmen, dog de boete die den officier 
verbeurt geheel voor den selven heijlige geestarmen, maar zullen de regenten gehouden zijn den 
voorschreven rendant off rendanten, die als voorschreven schuldig blyven, te ordonneren omme 
die verschulde penningen binnen den tijt van ses weken te voldoen ende te betalen aan den als-
dan regerenden burgemeester off collecteurs die gehouden zullen wesen die in hare te doene 
rekening voor ontfang te brengen, zullende het slot alsdan mede gedoot werden in maniere voor-
schreven. 

17.
Dat van alle reële omslagen, volgens octroy van haar Ho: Mo: opgehaalt off op te halen, wettelijk 
bewys zal moeten werden gebragt waartoe deselve penningen zijn besteet.

18.
Gelijk ook in cas van remissie zal moeten werden getoont hoedanig daarmede is gehandelt en ge-
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observeert de intentie van den souverain, op welke twee posten den quartierschout ten tijde van 
de rekeningen specialijk reflexie sal moeten nemen en daar van door den secretaris op de reke-
ninge annotitie laten doen.

19.
Dat gene officieren, schepenen, stadhouders, off secretarissen zullen mogen werden gebruijkt tot 
collecteringe van reële off personele omslagen.

20.
Dat geen rekeningen tusschen Bladel, Reusel, Netersel, die men noemt banckrepartitie, naar 
desen zullen mogen werden gemaakt, maar dat zulx alleen zal geschieden op een simpel papier 
zonder enige formaliteyt off ondertekeninge en dat yder banck daar van een afschrift gegeven zal 
werden.

21.
Dat gene verteringen by de regenten off rendanten zullen mogen werden gedaan ten lasten van 
het corpus, veel min in rekening ingebragt ofte daar geleden dan alleen by het veranderen van de 
Wett zodanig als ten minsten kosten in vorige tijden is geschiet, sullende in allen anderen geval-
len een ygelijk zigh met zijn audiciegelt moeten vergenoegen en zijne verteringen daar uyt moe-
ten vinden.

22.
Dat den secretaris niet meer van de gemeente voor `t schryven van alle rekeningen ende verdere 
saken, de gemeente rakende, ordinaar, extraordinair, bedagt off onbedagt zal mogen profiteren 
dan hondert gulden eens en drie gulden voor papiergeldt.

23.
Dat alle rekeningen zullen moeten werden opgenomen en de verdere gemeentens besognes ge-
daan in een raadcamer, off by gebreke van dien in de kerke, zonder zulx  in herrebergen te mo-
gen doen.

24.
En ten eynde dit reglement in allen zijnen delen zal moegen werden geobserveert, zal men gehou-
den zijn het zelve ter griffie van de Leen- en Tolcamer der Hooftstadt `s Hertogenbosch te laten 
registreren, mitsgaders alle jaren by de veranderingh van de Wet publycquelijck aff te kondigen 
en voor te lesen en een afschrift op de tafel van de raadkamer open te leggen ofte wel in een lyst 
op te hangen en sullen de regenten gehouden zijn een afschrift van dit reglement en hare rekenin-
gen dien posterieurlijk opgenomen en gesloten alle jaren op de verpagtinge der thienden, aan de 
heeren Gedeputeerden van den Raad van State te presenteren en te doceren dat hare rekeningen 
dien conformelijken zijn opgenomen.

Aldus gedaan en gearresteert, in de Vergadering van de Heeren Staten Generaal der Vereenigde Neder-
landen op den 22. Augustus 1724. 
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10.2.4 Boxtel 1634-1692

10.2.4.1 Reglement, 1634
10.2.4.2 Reglement, 1657
10.2.4.3 Reglement, 1661
10.2.4.4 Reglement, 1665
10.2.4.5 nader Reglement, 1692

Genese 
9.2.4

10.2.4.1 Reglement, 1634

Vaststelling
20 Mei 1634 door de schepenen, kerkmeesters, armmeesters, borgemeester en oud-schepenen tij-
dens een gemene waarheid en “volle vergaederinghe van de gemeijnte” en vervolgens, blijkens 
een verklaring van de zelfden van 7 november 1634, ter goedkeuring toegezonden aan de Raad 
van Brabant te Brussel. 

Bron
BHIC, Philips en Rogier van Leefael, 6, fo. 490r-495r (kopie circa 1650).

Alsoo door de slappe ende onproffijtelicke voorgaende regeringe van de gemeijntte deser Baronije van 
Boxtel, de selve is gecomen in groote end merckelijkce t’achterheden soo van beden, imposten, contri-
butien ende andere lasten, verscheijde duijsenden guldens bedragende, des noch geschaepen is meerder 
te worden, tot geheele ruïne van de selve gemeijntte, ten ware daer inne bij tijt en worden versien, soo 
bij het vernieuwen van  eenighe voorgaende ordonnantien als het maecken van een nieuw reglement, 
waernaer een jegelijck wie hij sij soo veel hem aengaende gehouden sal wesen te reguleren daerover bij 
den heeren schepenen, kerckmeesteren, heijligeestmeesteren, bormeesteren ende schepenen voorgaede in 
eedt geweest sijnde representerende het corpus deser Baronie lanck ende breet gedelibereert zijnde heb-
ben op welbehaegen van de Hooghe Overicheijt goetgevonden ende geraempt de navolgende poincten 
ende articulen.

1.
Inne den iersten dat men binnen deser Baronie van wegen de selve van nu voortaen egeene 
schenkagien en sal moghen doen dan met voirgaende volle consent van den schouteth, schepe-
nen ende borgemeesteren der voorschreven baronie ende dattet selve consent ierst ende voorall 
op den ruijterboeck en sal wesen geinregistreert met pertinente dach, datum ende nominatie van 
wat persoonen ende oock met van den ghenen die alsucken consent souden moghen hebben ge-
draeghen.

2.
Item is oock geraempte dat soo wanneer eenighe schenckagien met consent als voor sullen moe-
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ten worden gedaen, sulcxs niet anders en sal geschieden dan bij twee gelooffweerdighe persoonen 
wtter magistraet, daertoe specialijck sullen worden gecommitteert, die schuldich ende gehouden 
sullen wesen bij solemmelen eede t’affirmeren de selve schenckagien ten vollen ende in der waer-
heijt bij hen geschoncken te wesen.

3.
Item ende alnoch is geraempt ende geordonneert dat de ghene die van eenighe scheckagien van 
wegen der gemeijntten aen jemanden te doen sullen propeneeren de selve egeensins en sullen 
moghen compareren in de vergaderinge daer men daervan sal commen te resolveren noch geem-
ploijeert worden van de selve schenckagie te doen.

4.
Item wordt geordonneerd dat niemant wie hij sij hem en sal moghen stellen ofte indringhen in 
commissie van de gemeijntte om buijten oft binnen deser Baronie te vaceren ten sij hij daer toe 
bij schouteth ende schepenen behoirlijcken ende schrifftelijcken en sij gecommitteert, waer van 
sij voorder niet meer voor hennen vacatien en sullen moghen pretendeeren als te wetene den hee-
re drossart ofte schouteth op sijnen coste tsij te peerdt of te voet als drije guldens daeghs, maer 
op den coste van de gemeijntte twee gulden, item inne soo verre eenighe van de schepenen ofte 
borgemeesteren worden gecommitteert de selve en sullen daeghs voor henne vacatien niet meer 
moghen hebben ofte pretenderen dan twelff stuijvers op hennen coste ende op der gemeijntte 
costen acht stuijvers.

5.
Item in cas den secretaris bij den schouteth ende schepenen soude mogen worden gecommit-
teert, deselve sal daer van op sijnen coste hebben twee gulden daeghs ofte op der gemeijntte cos-
ten eenen gulden vijff stuijvers.

6.
Item dat niemant van den innegesetenen wie hij oock soude moghen wesen ten laste van de ge-
meijntte sal moghen innenemen ofte loigeren eenighe soldaten ofte doen eenighe vrachten dan 
met expresse last ende beveel van den schouteth ofte schepenen, des hij al effenwel binnen vier-
entwintich uren gehouden sal wesen den secretaris op den ruijterboeck te laeten opteeckenen 
met pertinente specificatie van persoonen ende dach ende datum op pene dat de ghene contrai-
rie doende ofte inne gebrecke blijvende daer van niet met allen en sullen moghen proiffiteren oft 
eijsschen.

7.
Item wordt geordonneert dat allen de ghene die t’sedert prima decembris anno sestienhondert 
drieendertich ofte gedurende dese tegenwoordiche borgemeesterschap eenighe soldaten souden 
moghen hebben geloigeert ende vrachten oft iet anders voor den dorpe gedaen, sulcx schuldich 
ende gehouden sijn binnen tweemaels vierentwintich uren naer de publicatie van desen den se-
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cretaris op den ruijterboeck te laten opteeckenen ende bij gebreke van dijen en sullen daer voor 
niet moghen pretendeeren.

8.
Item wordt geordonneert dat niemant van de innegesetenen en sal moghen in rekeninghe van 
den borgemeesteren brenghen eenighe specificatiën van gedebourseerde penninghen, onder-
houdt van soldaten, vacatien oft anderssints, sulcx als voor moeten aenbrengen om bij den secre-
taris op den ruijterboeck geteeckent te worden.

9.
Item de borgemeesteren sullen voortaen omme betaelingen op de Comptoiren te doen niet meer 
voor vacatie ten laste van den dorpe moeghen eijsschen dan voor eenen persoon ende dat als voor.

10.
Item is oock geraempt dat de borgemeesteren willende en moetende doen henne rekeninghen 
de selve veertien daghen van te voorens sullen hebben te leveren in handen van den schou-
teth, schepenen ende auditeuren om deselve malcanderen over te leveren ende daer rijpelijck 
gelet te wordden, waervan de selve schouteth, schepenen ende auditeurs gedurende veerthien 
daghen niet met allen van de gemeijntte en sullen moghen prouffiteren t’sij van montcosten 
oft vacatien maer naer de voorschreven veerthien daghen ende in’t doen van de voorschre-
ven reeckeninghen sullen de voorschreven schouteth mette auditeurs ende secretaris elck voor 
henne vacatien genieten op hennen eijgen coste vijffentwintich stuijvers ende elcken schepen 
vijffthien stuijvers.

11.
Irem dat men voortaen op de gemeijn waerheden ende jaergedinghen die ter laste van de ge-
meijntte worden gehouden niemanden en sal moghen nooden off brengen dan de ghene die van 
outs gewoon sijn ende aldaer behooren te comen ende dat men op de selven gemeijn waerheden 
ende jaergedinghen egeenen wijn tot laste van de gemeijntte en sal moghen drincken.

12.
Wel verstaende nochtans dat op de gemeijne waerheijt ende jaergedinghe van Sinte Martten, 
wanneer de borgemeesteren hennen eedt doen ende daervan worden ontslaghen, op de selve 
waer heijt ende jaergedinghe sullen moghen sijn ende blijven naer ouder gewoonten.

13.
Item dat men voortsaen op den name van de gemeijntte egeene processen sal moghen aenverden 
ofte begonste vervolghen die de gemeijntte eijgentlijcken en sijn aengaende dan met voorgaen-
den rijpe deliberatie, consent ende advoij van de ghene de gemeijntte representerende.

14.
Item dat men voortsaen niemanden wie oock soude moghen wesen egeene vrijdicheijt in contri-
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butien ende dorpslasten  en sal moghen vergonnen dan aen de geprevilegeerde persoonen ende 
goeden.

15.
Item dat de borgemeesteren soo de tegenwoordighe als toecomende sullen gehouden wesen te 
betaelen allen den dorpslasten soo van beeden, imposten, contributien ende andere die vervallen 
sullen gedurende henne respective borgemeesterschappen.

16.
Item de borgemeesteren en sullen egeen gelt ten laste van de gemeijntte op moghen nemen dan 
alleenlijcken voor eenen jaere daer van sij ierst en voor all sullen moeten hebben consent van de 
schouteth ende schepenen, welcke penningen sij sullen gehouden sijn t’eijnden het jaer weder-
om te schieten, dat de gemeijntte daer van egeenen voorderen interest en sal hebben te betaelen.

Ende op dat allen de voorschreven poincten ende articulen op well behaegen als voor geraempt ten 
eeuwighen daeghe vast, stedich ende van weerden wordden gehouden ende achtervolght, soo heb-
ben wij heeren schepenen, kerckmeesteren, heijligeestmeesteren, borgemeesteren ende andere schepenen 
voorgaende in eet geweest sijnde dese op een gemeijnen waerheijt bij volle vergaederinghe van de ge-
meijntte doen publiceeren ende affroepen ende dienvolghende de selve met onsse gewoonelijcke naemen 
ende hantteekenen onderteeckent ende tot meerder vasticheijt met onssen gemeijnen schependomszegel 
be segelt ende daer beneffens bij onssen geswooren secretaris laten onderteeckenen op heden den twin-
tichsten dach der maent van meij in’t jaer ons heeren XVIc vierendertich, ende in de minute ofte ori-
ginele deser onderteeckent aldus,
[volgt de ondertekening].

Onderstont noch als volcht:
Wij onderschreven tegenwoordige schepenen deser baronie van Boxtel attesteren ende verclaeren 
voor de gerechte waerheijt dat Wij hebben doen seijnden naer Brussel het origineel reglement 
ofte statuut, daer dese voorschreven acte is aff de authentycke, om aldaer in den Rade van Bra-
bant te worden geaggegeert,

Oirconde soo hebben wij dese met onse naemen ende hantmercken onderteeckent op den sevensten No-
vember anno XVIc vierendertich,
Ende is d’origineele minute onderteeckent aldus,
[volgt de ondertekening].

10.2.4.2. Reglement, 1657

10.2.4.2.1 Reglement, 1657
10.2.4.2.2 Amplitie van bovenstaand reglement

10.2.4.2.1 Reglement, 1657
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Vaststelling 
3 Februari 1657, met aanvulling van 22 februari 1657 door de heer van Boxtel.

Bron 
BHIC, Raad van Brabant 340 
DB Boxtel, A 006, fo. 46r-48r.

Wij, Eugene Maximiliaen Grave van Horne ende van Bassignij, Baenderheere van Boxtel, Lesdis, Lo-
queren, Heere van de stadt ende heerlijcheijt van Overesch, Dueren, Plemijen, et cetera,
Bevindende dat Onse Baronnije van Boxtel niet en wert geregeert soo ten opsichte van de Justitie ende 
Policije als Finantie volgens de reglementen bij Onse lestelijcke heeren ende voorouderen geemaneert, 
sulcx dat ten hoochsten noodich is in deses tijts gelegentheijt daerinne te werden met behoorelijcke 
middelen versien ende soodanige ordre in het toecomende beraempt waerdoor een dienstich redres ter 
saecken voorschreven mach werden vastgestelt,
Soo is dat Wij volgens t’recht ende macht Ons in deses competerende genegen sijnde tot het voordeel ende 
welstant Onser onderdanen in’t gemeijn mits desen statueren ende ordonneren omme bij provisie totten 
tijt ende wijlen toe Wij hijer inne t’sij in heel ofte deel anders sullen hebben goetgevonden om onverbreec-
kelijcken te werden onderhouden ende naergecomen dese naervolgende poincten ende articulen.

1.
Ierstelijck dat voortsaen alle genechten ende magistraetsvergaderingen niet en sullen mogen ge-
houden worden in eenige herberge ofte andere bijsondere plaetsen, maer alleenlijck in de ger-
wekamer, dewelcke daertoe behoorelijck tot coste van de gemeijnte sal worden geapproprioeert.

2. 
Dat voortaen alle bankspanningen ende schepenvergaderingen sullen gedaen ende gelegt werden 
bij den drossaerdt ende niet bij schepenen, welken drossart de voorgenoempde vergaderinge ofte 
bankspanninge leggen sal ter gerwecamere voorschreven

3.
Ordonneren voorders dat Onsen secretaris deser Baronnie van den drossart en schepenen ge-
roepen sijnde om met deselve te gaen ende te schrijven eenige schabinale acten ende attestatien, 
altoos sal moeten comparereeren ende hem ten dienste houden ter plaetsen die hem bij den voor-
schreven drossardt ende schepenen daertoe sal worden voorgehouden sonder nogtans dat sulcx in 
eenige herbergen sal mogen geschieden.

4.
Item soo willen ende begeren Wij, dat den zegel deser Baronnie voortsaen sal worden bewaert 
ende gebruickt ter plaetse ende door persoonen soo als van outs gewoonlijck is te geschieden.

5. 
Item dat den drossart, schepenen, secretaris ende vorster haer sullen moeten vernoegt houden 
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met soodanigen loon ende salaris gelijck als een ieder van hen van outs heeft gecompeteert.

6.
Wijders ordonneren Wij, dat de reekeningen van de borgemeesters deser Baronnie sullen werden 
gepresenteert aen Ons ofte aen Onsen drossart, ende dat die sullen gehoort, opgenomen ende 
geslooten werden bij seeckere vier mannen als auditeurs bij Ons daertoe te nomineren, ende dat 
ten overstaen van Onse schepenen ende negenmannen, dewelcke alle daertoe expresselijck door 
den officier sullen werden geroepen.

7.
Gelijck dat ook de reekeningen buyten de gestelde vier auditeuren ende niet gepresenteert aen 
den drossart voor desen gehoort, opgenomen en incompetenter gesloten op nieuws in der ma-
nieren voorschreven sullen gehoort, gelaudeert ende geslooten werden.

8.
Item dat de borgemeesters de reeckeningen van haaren bewinden ende administratien preciselij-
ken sullen veerdig hebben binnen den tijdt van een vierendeel jaers naaer dat deselve van haere 
bedieninge sullen afgegaan sijn, welke reeckeningen voor Bamis daeraen volgende sal moeten af-
gedaen sijn ende geslooten.

9.
Item dat de borgemeesters voortsaen niet en sullen betaelen als op specificatie, ordonnantie ende 
quitantie, daermeede sijlieden haere reekeninge sullen moeten doen, ten sij daer in kleijne saeken 
niet excederende de somme van drie gulden.

10.
Welcke voorschreven ordonnantiën sullen moeten ondertekent sijn bij den drossart ende vier 
schepenen ten minsten.

11.
Item dat egeene processen van wegen het corpus Onser baronnie voortsaen en sullen mogen 
aengevangen werden als met advis ende goetvinden van Ons en Onsen drossart, mitsgaeders van 
het meerendeel van de schepenen, borgemeesters, kerkmeesters ende h.geestmeesters ende der 
negenmannen.

12.
Item dat geene solicitatien de gemeijnte raekende voortsaen anders en sullen aengevangen wor-
den als met advise ende goetvinden der voorschreven persoonen.

13.
Item dat op de dagvaerden voortsaen niet meer als twee persoonen sullen trecken, namentlijk 
Onsen drossart met eenen borgemeester ofte wel eenen schepen ende borgemeester bij absentie 
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ofte ongelegentheijt des drossaerts naer gelegentheyt van der saeken ten waeren eenige merkelij-
ke reden een meerder getal nootsaeckelijckelijck vereijste, alles d’welck sal staen ter arbitragie van 
Onsen drossart, borgemeesteren ende schepenen.

14.
Item ordonneren Wij, dat soo wanneer Onsen drossart in eenige solecitatie ofte dachvaerden 
voor de baronnije sal comen te vaceren, dat den selve boven sijn vertering die hij met wettige de-
claratie sal mogen inbrengen noch sal genieten eenen rijcxdaelder daechs sonder meer.

15.
Item dat Onse schepenen ende borgemeesteren gecommitteert sijnde nae Den Haege ofte 
Brussel voor hunnen vacatie op haer eygen cost s’daegs sullen trecken twee guldens ende op de 
dagvaerden sullen de selve hebben agt stuyvers daegs naer ouder gewoonte boven des quartiers 
verteeringen, edoch als jemant van henlieden wegens den gemeijnte binnen de stadt van Den 
Bosch ofte andere omliggende steeden ende plaetsen sullen coomen te vaceren, sal denselven op 
sijn eijgen cost hebben s’daegs vijf en twintig stuijvers.

16.
Item dat in gemeijne waerheden ende jaergedingen de borgemeesteren ende schepenen aldaer 
present sijnde sullen moghen verteren yder eenen gulden daeghs sonder meer.

17.
Item ordonneren Wij dat de schouwen van wegen, straten, reviren ende waterloopen voortaen sal 
werden gelegt bij Onsen officier, die gehouden sal wesen eenen precisen dagh daertoe jaerlijks te 
leggen, ten tijde als sulcx oirbaerlijcken sal wesen waerbij de geswoorens ende twee schepenen bij 
den voorschreven drossart geciteert wesende haer sullen hebben te vervoegen bij yder van de welcke 
ten coste Onser baronnije sal mogen verteert worden twelff stuijvers daeghs sonder meer vacatie.

18.
Item dat voortsaen niemant eenige verteringe ofte port van brieven sal laeten openstaen, maer 
dat jedereen die selfs sal betaelen ende naermaels in sijne specificatie sal moegen brengen om als 
dan bij d’auditeuren van de reekeninge geexamineert te worden off sulcx tot profijt van de ge-
meente is gedaen ofte niet.

19.
Item statueren Wij, dat geene kerckmeesteren ende heijligegeestmeesteren eenige nieuwe werken 
en sullen vermogen te doen maeken ofte aenbesteden, ten zij met consent van den drossardt ende 
schepenen naer ouder gewoonte.

20.
Item dat niemant van den heijligen geestmeesteren den ontfangh hebbende eenige kooren aen 
den armen sal uijtreijken, maer dat t’selve kooren affgemeten worden van den geenen die hem 
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volgen ende dat in sijne tegenwoordicheijt, waervan den ontfanger van den heijligen geest sal het 
boeck houden ende den uijtmeeter het contraboeck, sulcx dat niet en sal vuijtgereijckt worden 
sonder consent van d’eene ende van d’andere, soo als voorschreven is.

21.
Item verbieden Wij wel expresselijck eenige goederen aengaende de kercke ende den heijligen 
geest alhier te vercoopen ende andersints te veralieneren alsmede dye te verhipoticeren ofte belee-
nen als met Ons voorgaende daertoe verworven octroij ende expres consent.

22.
Wijders ordonneren Wij, dat voortsaen niemant eenige speijnden en sal genieten als 
d’ingeboorenen deser baronnie ende dat alle jaeren bij Onsen drossart, schepenen ende heijlige 
geestmeesters sall gemaeckt worden een pertinent register van alle de armen die de sepijnden ge-
nieten ten fine niemant en mach genieten voordeel ofte andersints als den gemaeckten lijste is 
medebrengende.

23.
Item dat niemant voortsaen tot kerck ofte heijlige geestmeester bij Onsen drossart ende schepe-
nen en sal mogen aengestelt worden als onder sufficiente bewaeringe off cautie voor haere ad-
ministratie ende dat de borgemeesters, heijlige geestmeesters, kerckmeesters ende bedebeurders 
sullen worden aengestelt gelijck sulcx van outs gewoon is.

24.
Item dat de setters alle jaeren in september hare setcedulle sullen hebben te maeken waer voor 
yeder van den selve sal genieten eene gulden op syn eijgen cost.

25.
Ende op dat niemant hier van eenige ignorantie en hebben te pretenderen, ordonneeren Wij dat 
dit bij Ons gemaeckt reglement sal werden ter secretarije van Onse voorschreven baronnije gere-
gistreert ende openbaerlijcken aen de geheele gemeijnte bij publicatie bekent gemaeckt ter plaetse 
daer sulcx altoos gewoonlijck is te geschieden.

Aldus gearresteert op Onsen huijse van Boxtel den derden dach der maent Februarij in’t jaer Ons Hee-
ren een duijsent seshondert sevenenvijfftich,
Was onderteeckent,
[volgt de ondertekening].

10.2.4.2.2 Amplitie van bovenstaand reglement

Vaststelling
22 Februari 1657.
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Bron
BHIC, Raad van Brabant 340 
DB Boxtel, A 006, fo. 50v-51r.

Alsoo Wij, Eugene Maximiliaen, Grave van Horne en van Bassigni, Baenderheere van Boxtel en Les-
din, heere van Locqre et cetera, goetgevonden hadden tot goede policie ende welstant van den gemelte 
onse Baronije op den derden deser loopender maent Februarij te beraemen , ordonneren ende statueren 
seeckere poincten bij forme van reglement ende dat naederhant in t’verhoiren ende revideren van bor-
gemeesters ende andere reeckeningen eenige misusen onderkend ende die oijck ten fine van voorgeseijde 
goede policie ende welstant vereijsschende waeren redres ende naerder reglement,
Soo eest dat Wij midts desen mede noodich ende goetgevonden hebben de naervolgende articulen bij 
maniere van additie te vuegen tot gemelte reglement, ordonnerende ende statuerende dijenvolgens. 

1. [doorgenummerd: 26.]
Ende eerstelijck dat alle affgegaene borgemeesters deser baronnie henne reeckeninge volco-
mentlijck sullen moeten suijveren voor de gewoonelijcke auditeurs s’daechts te voren ende aleer 
de reeckeninge van der selver opgevolghde borgemeestere sal werden gepresenteert ende gedaen 
om finaelijck slodth ende staet gemaeckt te werden naer behoiren. 

2. [doorgenummerd 27.]
Item dat de borgemeesters eens in d’jaer met de rentmeesters ende ontfangers van de Comptoiren 
gehouden sullen wesen liquidatie ende staet te maeken ende ten minsten met haere leste quitan-
tie te doceren ende bewijsen denselven staet opdat elcken jaere gesien ende gevonden kan worden 
weder aen voorseijde Comptoiren jetwes ontbreeckt dan neen om et cetera.

3. [doorgenummerd 28.]
Dat in regarde van het pagten ofte overnemen van imposten nijet meer en sullen mogen worden 
gecommitteert bij drossaert ende twee schepenen als ten hoogsten twee persoonen neffens twee 
burgemeesteren ende dat nijet meer oijck als vacatie ende redelijcke verteeringe derselver in reec-
keninge sal mogen werden gebracht ende ten laste deser baronnie aengenomen werden.

4. [doorgenummerd 29.]
Dat voortsaen die acte van schouwen sullen worden beteeckent bij drossaert, schepenen ende 
geswoorens om te connen sien ende weeten off gemelten drossaert, twee schepenen ende twee 
geswoorens gelijck bij voorgemelt reglement deselve hebben bij geweest ende begaen, oijck 
deselve acten van schouwen, emmers een extractgen nopende t’voorschreven, bij borgemeesters 
met henne reekeninge ende op den post van der selver salaris worden geproduceert.

5. [doorgenummerd 30.]
Item dat jaerlijcx de reparatie van alle deser baronnye houtte bruggen naer publicatie oepenbaerlijck 
ende aen den minsten aennemer sullen worden uijtgegeven ende aenbesteedt ende sulcx voor 
eenen termijn van een jaer ende des ten overstaen van drossaert ende twee schepenen, waerover 
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Onsen drossaert voor salaris genieten sal ijeder reijse eenen gulden vier stuijvers, ijeder schepen 
ende borgemeester acht stuijvers, ende den secretaris voor sijn schrijven der acte sesthien stuijvers 
ende dat met deselve acte sal werden gereeckent.

6. [doorgenummerd 31.]
En alsoo bij voorgeroert reglement nijet en staet vuijtgedruckt den salaris van schepenen, negen 
mannen ende andere auditeuren tot verhooringe van borgemeesters reeckeninge geassumeert 
ende present wesende, so eest dat Wij verclaeren dat elcken schepen vacerende op ende ten eijn-
de der gemelte reeckeninge daeghs ende op eijgen cost hebben ende genieten sal eenen gulden, 
gelijck oijck de binnen auditeuren ende de negen mannen ijder thien stuijvers, ende sullen die 
schepenen die gecommitteert sullen worden in getal gelijck van outs hebben in plaetse van teer-
costen op de reeckeninge van de kerck ende heijlich geest ’s daeghs eenen gulden sonder alsdoen 
oijck te connen ofte mogen pretenderen eenigen voorderen salaris.

7. [ doorgenummerd 32.]
Ende opdat mede hiervan nijemant ignorantie en pretendere, soo sal oijck dese werden gepubli-
ceert, geregisteert ende gevuecht tot gemelte reglement om, et cetera.

Aldus gearresteert op onsen huijse van Boxtel desen 22en Februarij 1657, 
Was onderteeckent,
[volgt de ondertekening].

10.2.4.3  Reglement, 1661

10.2.4.3.1 Ontwerp van de regeerders
10.2.4.3.2 Reglement 

10.2.4.3.1 Ontwerp van de regeerders

Vaststelling
3 Februari 1661 door de gezamenlijke regeerders van Boxtel en ter goedkeuring aan de Raad van 
Brabant toegezonden. 

Bron
BHIC, RvBr 340.

Alsoo Wij ondergeschreven drossard ende schepenen deser baronnije van Boxtel door de reeckenmees-
ters, borgemeesters, kerck ende heijlige geestmeesters ende andere gequalificeerde ingesetenen deser ba-
ronnije sijn versocht geweest om tot affsnijdinge van alle onnoodige verteeringe vacatie ende costen die 
de magistraet volgens ouder gewoonte alle jaeren tot laste van de gemeijnte ofte voorschreven baron-
nije heeft mogen doen met malcanderen te raemen een reglement om in’t toecomende te onderhouden, 
Soo sijn Wij drossard ende schepenen, borgemeesters, kerck ende heijlige geestmeesters ende andere bo-
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vengeschreven ende dese onderteeckent hebbende daerover in minne metten anderen veraccordeert ende 
hebben gesamentlijck ten dienste der voorschreven baronnije goetgevonden te beramen de navolgende 
articulen om approbatie te versoecken daer ende alsoo dat behoort.

1.
Eerstelijck dat voortsaen alle bankspanninge, genechten ende magistraetsvergaderingen niet en 
sullen mogen gehouden worden in eenige herbergen ofte andere besondere plaetsen, maer alleen-
lijck in het raethuijs.

2. 
Dat voortaen alle bankspanningen ende schepenvergaderingen sullen gedaen ende gelecht wer-
den bij den drossard ende niet bij schepenen, welcken drossard de voorschreven vergaderinge ofte 
bankspanninge leggen sal ten raethuijse voorschreven.

3.
Item is geraempt ende goetgevonden dat den secretaris deser baronnie van den drossard ende 
schepenen versocht ende geroepen sijnde om met deselve te gaen ende te schrijven eenige sca-
binale acten ende attestatie, altoos sal moeten comparereren ende hem ten dienste houden ter 
plaetsen die hem bij den voorschreven drossardt ende schepenen daertoe sal worden voorgehou-
den sonder nochtans dat sulcx sal geschieden in eenige herberge.

4.
Item alsoo den secretaris sich dickwels absenteert ende onwillig toont om neffens drossard ende 
schepenen ende setters te compareren ende te schrijven, sal daerover bij den drossard aengesproo-
cken ende bij schepenen daerover worden bij arbitrasie gecorrigeert als men naer meriten sal be-
vinden te behooren.

5.
Item dat den segel deser baronnie voortaen sal worden bewaert in het raethuijs ende op geen an-
der plaetse.

6.
Item dat de schepenen, secretaris ende vorster haer sullen moeten vernoeght houden met sooda-
nich loon ende salaris gelijck als een ijder van de selve van outs hebben genooten.

7.
Wijders dat de reekeninge van de borgemeesters deser baronnie sullen werden gepresenteert aen 
den drossardt, vier schepenen van den drossaert daertoe geroepen, mitsgaders aen de vier ordina-
risse reeckenmeesters die deselve sullen hooren, appostilleren en sluijten.

8.
Gelijck oock de reeckeningen die buijten de vier gestelde reeckenmeesters ende onse drossardt 
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voortaen gehoort, opgenomen ende incompetenter gesloten sullen werden, op nieuws in maniere 
voorschreven sullen gehoort, gelaudeert ende geslooten werden.

9.
Item dat de borgemeesters de reeckeningen van haeren bewijnden ende administratien preciese-
lijcken sullen veerdich hebben binnen den tijt van een vierendeel jaers naerdat deselve van haere 
bedieningen sullen afgegaan sijn, welcke reeckeningen voor Bamis daeraen volgende sal moeten 
afgedaen ende gesloten sijn, doch sullen de reeckeningen van den voorgaende jaeren eerst moe-
ten werden gesuijvert.

10.
Item dat de borgemeesters voortaen niet en sullen betaelen als op specificatie, ordonnantie ende 
quitantie, daermede sij haere reekeninge sullen moeten doen, ten sij dan in cleijne saeken niet 
excederende de somme van drie gulden.

11.
Welcke voorschreven ordonnantien sullen moeten onderteeckenent sijn bij onsen drossardt ende 
vier schepenen ten minsten.

12.
Item dat egeene processen van wegen het corpus deser baronnije voortsaen en sullen mogen ae-
ngevangen worden als met advies ende goetvinden van onsen drossardt, schepenen, borgemees-
ters, kerckmeesters, heijlige geestmeesters ende der negenmannen, oick ten minsten met toestaen 
van’t meerendeel der selver.

13.
Item dat egeene sollicitatien de gemeijnte raeckende voortsaen anders en sullen aengevangen 
worden als met advise ende goetvinden des voors. drossard ende het meerendeel der schepenen, 
borgemeesters, kerkmeesters ende h. geestmeesters.

14.
Item dat op de dachvaerden voortaen niet meer als twee persoonen sullen trecken, namentlijck 
onsen drossardt ende eenen borgemeester ofte wel bij absentie ende ongelegentheijt des selffs 
eenen schepen ende borgemeester naer gelegenheijt van der saecke ten waeren eenige merckelijc-
ke reden een meerder getal nootsaeckelijck vereijschte alle t’welcke sal staen ter arbitrage van den 
drossard, schepenen ende borgemeesters die de selve geven onderteeckende schriftelijcke last om 
als dan die op de reeckeninge te thoonen. 

15.
Item hebben goetgevonden, soo wanneer onsen drossard in eenige saecke ofte dachvaerden voor 
de baronnije sal comen te vaceren, dat denselven in plaetse van vier gulden die hij voor desen over 
sijne verteeringe heeft genooten van nu voortaen buiten sijne verteeringe die hij met declaratie sal 
mogen inbrengen sal genieten drie gulden s’daegs sonder meer.
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16.
Item dat onse schepenen ende borgemeesters gecommitteert sijnde na Den Hage ofte Brussel 
voor hunne vacatie op haer eijgen cost daegs sullen hebben twee guldens sonder meer ende op de 
dachvaerden sullen de selve hebben acht stuijvers s’daegs na ouder gewoonte boven des quartiers 
verteeringe, edoch als jmant van henlieden oft jmant anders uijt de gemeijnte binnen de stadt van 
Den Bosch ofte andere omliggende steden sullen comen te vaceren, sal den selven op sijn eijgen 
cost hebben s’daegs vijffentwintich stuijvers.

17.
Item alhoewel alle jaeren de magistraet op de drie gemeijne waerheden ende op de drie 
jaergedingen elcken dach eenen vrijen maeltijt tot laste der baronnie hebben gehadt, soo en 
sullen deselve voortsaen alle jaren niet meer als eenen maeltijt tot laste van de gemeijnte deser 
baronnije mogen hebben ende verteren ende in de plaetse van de andere vijff maeltijden met 
voordere verteeringe sal ijder schepen genieten tien gulden ende den drossard twintich gulden, 
welke voorschreven maeltijt gehouden sal worden in’t verkiesen van de schepenen.

18.
Item werd goedgevonden, dat de schouwen van wegen, straten, revieren ende waterloopen voort-
saen sal werden gelecht bij den drossart, die gehouden sal sijn den preciesen dach daertoe jaerlijcx 
te leggen, ten tijde als sulcx oirbaerlijcxste sal wesen, waerbij twee geswoorens ende twee schepe-
nen door den voorschreven drossardt geciteert wesende haer sullen hebben te vervoegen ende sal 
ijder van den welcke schepenen jeder dagh hebben  twaelff stuijvers daeghs ende de geswoorens 
ses stuijvers tot verteringe sonder dat sij iets meer voor vacatie ofte verteringe sullen mogen pre-
tenderen.

19.
Item dat voortaen niemant eenige verteringe ofte port van brieven sal laeten openstaen, maer dat 
ijder een die selffs sal betaelen ende naemaels dat ijder die in sijne specificatie sal mogen brengen 
om als dan bij de auditeuren van de reeckeningen geexamineert te worden off sulcx tot profijte 
van de gemeijnte is gedaen ofte niet, welverstaende dat egeene specificatiën en sullen werden 
aengenomen van eenige herbergiers die bij den borgemeesters niet en sijn aengenomen ende 
affgereeckent, waervan de borgemeesters sullen boeckhouden, dat sij die hebben gereeckent ende 
hoeveel t’selve is.

20.
Item is goetgevonden, dat egeen kerkmeesteren ende heijlige geestmeesteren eenige nieuwe wer-
cken en sullen mogen  doen maecken ofte aenbesteden, ten zij met consent van den drossardt 
ende schepenen.

21.
Item dat niemant van den heijlige geestmeesteren den ontfangh hebbende eenigh kooren aen den 
armen sal mogen uijtreijken, maer dat t’selve koren sal gemeten worden van den geenen die hem 
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volghen sal ende dat in sijne tegenwoordigheijt, waervan desen ontfanger van den heijlige geest 
sal boeckhouden ende den uijtmeeter contraboeck, ende dat den eenen heijlige geestmeester niet 
aen den armen sal mogen geven sonder consent van den anderen ende in absentie van een van 
de h. geestmeesteren soo sal eene van de afgegaene heijlige geestmeesteren ofte van de schepenen 
daerbij moeten werden geroepen ende alles soodanigh met de uijtdeijlinge ende speijndinge wor-
den gehandelt, dat de heijlige geestmeesteren buijten suspicie blijven van eenige fraude.

22.
Item sal niemant in deser baronnije mogen comen woonen oft sal gehouden sijn eerst suffisante 
borgen te stellen voor de somme van vijfhondert guldens, dat sij nogh hunne kinderen niet en 
sullen coomen tot laste van den heijlige geest.

23.
Item dat egeene goederen aengaende de kercke ende den heijlige geest alhier en sullen moghen 
verkocht ende andersints veralieneert worden met consent van den drossaert, schepenen, borge-
meesteren, kerck ende heijlige geestmeesteren ende dat met behoorlijk octroij.

24.
Item is goetgevonden, dat voortaen niemant in publicke spijnden sal genieten als d’ingeborene 
deser baronnie ende dat alle jaer bij onsen drossaert, schepenen ende heijlige geestmeesteren sal 
worden gemaeckt een pertinent register van alle de armen die de publicke spijnden sullen genie-
ten ende sal daernaer de uijtdeijlinge geschieden sonder dat men vorders ofte andersints als den 
gemaekte lijste sal mede brengen, uijtgenomen den huijsarmen.

25.
Item dat niemant voortaen tot kerckmeester ofte heijlige geestmeester bij den drossart ende sche-
penen en sal moghen aengestelt worden als die geene die hier onder Boxtel wel gegoet ende geerft 
sijn, waerbij die kercke ofte heijligen geest niet en can te cort gecomen. 

26.
Item dat de borgemeesters, kerck ende heijligen geestmeesteren sullen worden aengestelt, gelijck 
sulcx van outs gewoon is te geschieden.

27.
Item dat de setters alle jaeren in September hunne setcedulle sullen hebben te maecken waervoor 
ijeder van den selve sal genieten voor het zetten der cedulle eene gulden eens op sijn eijgen cost.

28

Item dat de borgemeesteren eens in’t jaer met de rentmeesters ende ontfangers van de Comp-
toiren gehouden sullen wesen liquidatie ende staet te maecken ende ten minsten met haere leste 
quitantie te doceeren ende bewijsen denselven staet opdat elken jaer gesien ende gevonden kan 
worden off de  voorseijde Comptoiren jetwes ontbreeckt dan neen om et cetera.
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29.
Dat in reguarde van het pachten ofte overnemen van de gemeijne Lants middelen niet meer en 
sullen mogen worden gecommitteert neffens den drossart als twee schepenen ende twee burge-
meesteren ende sullen deselve doen soo tot ruste ende gelijk de selve voor de gemeijnte deser ba-
ronnije sullen bevinden best ende oirbaerliixste te weesen.

30.
Dat voortaen de acte van schouwen sullen worden geteeckent bij den drossaert, schepenen ende 
geswoorens om oock te connen sien ende weeten off gemelten drossaerdt, twee schepenen ende 
twee geswoorens gelijck bij voorgemelte reglement op deselve oock hebben bij geweest ende be-
gaen, ook deselve acte van schouwen, emmers een extract van dien nopende t’geene voorschreven 
bij de burgemeesteren met hunne reeckeninge ende op den post van der selver salaris sal worden 
geproduceert.

31.
Item is goetgevonden, dat den drossaert van’t suijveren, hooren ende teeckenen der burgemees-
ters reeckeningen eens sonder meer kosten sal genieten vier ducatons.

32.
Item dat de schepenen van’t suijveren ende overhooren der burgemeesters reekeningen (sonder 
vorder costen) sullen genieten t’samentlijck eens vierentwintich guldens sonder meerder costen, 
maer als de reeckeninge sal weesen gesuijvert, geslooten ende geteekent sullen met die auditeuren 
ende burgemeesters t’saemen mogen drinken sonder meer costen.

33.
Item dat daeghs te vooren aleer de reeckeningen gedaen sal worden, sullen door den drossaard 
gecommitteert werden twee schepenen ende twee reeckenmeesters om te vooren de cedullen uijt 
te reeckenen sonder dat de schepenen daer jets meer af sullen genieten als de vierentwintich gul-
den hiervoor gestelt.

34.
Item dat de vier reeckenmeesters ofte auditeuren sullen genieten voor ijderen dag ijder reecken-
meester ofte auditeur voor ijderen dach ijder reeckenmeester oft auditeur  soo langh de reecke-
ninge sal gedaen, gesuyvert ende de cedullen weesen uijtgereeckent des daeghs ijeder eene gulden 
ende dat op haeren cost.

35.
Item sal den secretaris genieten van schrijven en appostilleren der reeckeninge alsulcken salaris 
als sijne voorsaeten daervan hebben genooten sonder ijets meer daervoor te mogen pretenderen.

36.
Item soo sal den drossardt, schepenen ofte reeckenmeesters ofte auditeuren van t’hooren ende 
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suijveren der kerck ende heijligen geestreeckeningen niet meer genieten als van outs is genooten.

37. 
Ende sal de groote comme in de kercke gesloten ende de sleutels daervan bewaert worden soo als 
men van outs gewoon is te doen.

38.
Item dat den secretaris voortaen sijn comptoir sal houden in den voorschreven raethuijse om par-
tijen beter ende cort te connen expedieren, waertoe in den selve raethuijse bequame gelegenthijt 
ende eene casse om alle papieren inne te leggen gemaeckt sal worden, sonder dat ook den selven 
secretaris eenige prothocollen, dinghrollen, cohieren ofte andere papieren de voorschreven ba-
ronnie concernerende onder hem ofte t’sijnen huijse sal mogen houden.

Aldus geraempt ende geteeckent bij de persoonen in’t hooft van dese genomineert op heden de-
sen 3 Februarij anno sesthienhondert eenensestich,
Ende was onderteekckent,
[volgt de ondertekening]. 

10.2.4.3.2 Reglement, 1661

Vaststelling
11 Maart 1661 door de Raad van Brabant op basis van een ontwerp van de regeerders van Boxtel.

Bron
BHIC, DB Boxtel 006, fo. 46r-51r
BHIC, RvBr 340

BHIC, RvBr 1, nr. 18, fo. 81r-93r. 
BHIC, Bibliotheek, handschrift K617, p. 82-115 
BHIC, Huis Stapelen in Boxtel, 1294-1879, nr. 55 (in tweevoud)
BHIC, Collectie Santvoort 1, fo. 636r-641v.
SA ‘s-H’, OSA 9190.

Reglement van goede ordre zowel in de politie als in de justitie

De Eerste presiderende ende andere Raden van Brabant, alle die genige die desen sullen sien ofte 
hooren, Saluijt,
Doen te weeten dat Wij ontfangen hebben de supplicatien van schepenen, borgemeesters, kerck ende 
heijlige geestmeesters, mitsgaders oock de gequalificeerste ingesetenen der baronnije van Boxtel, inhou-
dende hoe dat eenige jaren herwaerts veele disorderen ende confusien in de voorschreven barronnije 
ontstaen ende ingekropen sijn, soo in de policie als in de bedininge van de justitie, tot grooten ondienst 
ende nadeel van de goede gemeente der voorschreven baronnije, omme welcke disordres te remedieeren 
ende in’t toekomende voor te komen, de supplianten oordeelen de bequaemste middel te weesen, dat 
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daerinne door een bequaem reglement ordre gestelt ende versien werden ende hebben dan de supplian-
ten seeckere articulen van soodanige reglement onder hun beraemt ende gearresteert, alsoo als bij het 
project van het voorschreven reglement ons verthont can gesien werden, dan alsoo het noodtsaeckelijck 
is om het voorschreven reglement sijn volcomen kracht te doen hebben, begeert dat het selve bij desen 
Raden werde geapprobeert ende aen de supplianten vergunt ende toegestaen, soo versochten dat Wij het 
selve soude willen approbeeren ende verleenen behoirlijcke acte daertoe dinende, Soo is’t dat Wij ge-
examineert hebbende het voorschreven reglement, hebben noodich geacht het selvige in meesten deelen 
te approbeeren, statueeren dien volgende, dat de naerbeschreve poincten aldaer sullen werden geobser-
veert ende dat bij provisie ende tot dat anders bij Ons sal weesen geordonneert.

1.
Eerstelijck dat voortaen alle bankspanningen, genechten ende magistraetsvergaderinge niet en 
sullen mogen gehouden worden in eenige herberge ofte andere besondere plaetsen, maer alleen-
lijk in het raethuijs.

2. 
Dat voortaen alle bankspanningen ende schepenvergaderingen sullen gedaen ende gelegt werden 
bij den heeren drossaerdt ende niet bij schepenen, welcken drossart de voorgenoemde vergade-
ringen ofte banckspanningen leggen sal ten raethuijse voorschreven.

3.
Item is geraemt ende goedtgevonden dat den secretaris deser baronnie van den drossaert ende 
schepenen versocht ende geroepen sijnde omme met deselve te gaen ende te scrijven eenige sca-
binale acten ende attestatie, altoos sal moeten comparereren ende hem ten diensten houden ter 
plaetse die hem bij den voorshreven drossaert ende schepenen daertoe sal worden voorgehouden 
sonder dat nochtans sulcx sal geschieden in eenige herbergen.

4.
Dat den selvigen secretaris sal gehouden sijn neffens drossaert ende schepenen ende setters te 
compareeren ende te scrijven op der selver aaenmaninge.

5.
Item dat den zegel deser baronnie voortaen sal worden bewaert in het raedthuijs ende op geen 
andere plaetsen.

6. 
Item dat de schepenen, secretaris ende vorster haer sullen moeten vernoeght houden met sooda-
nigen loon ende salaris gelijck een ieder van de selve van outs hebben genooten ofte andere regle-
menten alreede gemaeckt ofte noch te maken.

7.
Wijders dat de reekeningen der borgemeesters deser baronnije sullen werden gepresenteert aen 
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den drossaert, vier schepenen van den drossaert daertoe geroepen, mitsgaders aen de vier ordi-
narise rekenmeesters die deselve sullen hooren, appostilleren en sluijten, gelijck oock de reecke-
ninghe die buijten de vier gestelde reeckenmeesters ende Onsen drossaert voortaen ongehoirt 
opgenomen ende incompetenter geslooten sullen worden op nieuws in maniere voorschreven 
sullen gehoirt, gelaudeert en geslooten worden.

8.
Item dat de borgemeesters de reeckeningen van haere bewijnden ende administratien preciselijck 
sullen vaerdich hebben binnen den tijdt van een vierendeel jaers naer dat deselve van haere be-
dieninge sullen afgegaen sijn, welcke reeckeningen voor Bamis daernaer volgende sal moeten af-
gedaen ende geslooten sijn, doch sullen de reeckeninge van den voorgaende jaren eerst moeten 
werden gesuijvert.
9.
Item dat voortaen de borgemeesters niet en sullen betalen als op specificatien, ordonnantien en 
quitantien, daermede sij hunne reeckeninghe sullen moeten doen, ten sij in klijne saecken niet 
excederende de somme van drie gulden, welcke voorschreven ordonnantien sullen moeten on-
derteckent sijn bij den drossaert ende vier schepenen ten minsten.

10.
Item dat egeene processen van wegen het corpus deser baronnije voortaen en sullen mogen 
aengevangen worden als met advis ende goetvinden van den drossart, schepenen, borgemeesters, 
kerkmeesters ende heijlige geestmeesters ende der negenmannen ofte ten minsten met toestaen 
van  meerendeel der selver.

11.
Item dat egene sollicitatien de gemeijnte raeckende voortaen anders aengevangen sullen worden 
als met advies ende goedtvinden des voorschreven drossaert ende het meerendeel der schepenen, 
borgemeesters, kerckmeesters ende heijligen geestmeesters.

12.
Item dat op de dachvaerden voortaen niet meer als twee persoonen trecken sullen, namentlijck 
den drossaert met eenen borgemeester ofte wel bij absentie ende ongelegenthijt desselfs eenen 
schepen ende borgemeester naer gelegenthijt van de saeke ten ware eenige merckelijke redenen, 
in welcken gevallen mede sal mogen gaen een auditeur van de reeckeningen.

13.
Dat de voorschreven drossart vacerende buijten de voorschreven baronnje niet meer mogen ge-
nieten als vijf gulden daeghs, daerinne begrepen sijn vacatien ende verteeringe.

14.
Item dat de schepenen ende borgemeesters gecommitteert sijnde naer Den Haege ofte Brussel 
voor vacatien op haer eijgen cost daeghs sullen trecken twee guldens sonder meer ende op de 
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dachvaerde sullen de selven hebben acht stuijvers daeghs naer ouder gewoonte boven de quartiers 
verteringhe, edoch als iemant van henlieden ofte jemant anders uijt de gemeijnten procuratie ofte 
schriftelijcke commissie hebbende van den drossaert en meerendeel van schepenen, borgemees-
teren, kerck en heijlige geestmeesters ende voor den gemeijnten binnen de stadt sHertogenbosch 
ofte andere omliggende steden ofte plaetsen sullen comen te vaceeren, dat de selven op hunnen 
eijgen cost hebben sullen des daeghs vijfentwintig stuijvers.

15.
Item alhoewel de magistraet alle jaeren op de drie gemijne waerheden ende op de drie 
jaergedingen elcken dach eene vrije maeltijt tot lasten deser baronnije hebben geschiet, soo en sal 
de selve voortaen alle jaer niet meer als eene maeltijt tot laste van de gemeijnte deser baronnije 
mogen hebben ende verteeren ende in de plaetse van de vijff andere maelteijden en vordere 
verteringe sullen jederen schepen genieten thien guldens ende den drossaert twintich guldens, 
welke voorschreven maeltijt gehouden sal worden in’t verkiesen van de schepenen s’maendaeghs 
op’t jaergedingh naer Sinte Marten.

16.
Item wordt goedtgevonden, dat de schouwen van weegen, straten, rivieren ende waterlopen voor-
taen sullen werden geleght bij den drossart, die gehouden sal weesen den precisen dach jaerlijx 
te leggen, ten tijde als sulcx oerbaerlijck sal weesen waerbij twee geswoorens ende twee schepe-
nen bij den voorschreven drossaert geciteert weesende haer sullen hebben te voegen,bij ider van 
de welcken ieder schepenen jeder dach sal hebben twaelf stuijvers ende de geswoorens ses stuij-
vers tot verteeringhe sonder dat sij jets meer tot vacatie of verteeringe sullen mogen pretenderen.

17.
Item dat voortaen niemant eenige verteringe ofte port van brieven sal laten openstaen, maer dat 
jeder  des selfs sal moeten betaelen ende naermaels in sijn specificatie sal mogen brengen om als dan 
bij de auditeurs van de reeckeninge geexamineert te worden off sulcx tot profijt van de gemeente 
is gedaen ofte niet, welverstaende dat egeene specificatien aen sullen werden genomen van eenige 
herbergiers  die bij den borgemeesters niet aen sijn genomen ende affgereeckent, waervan de 
borgemeesters sullen boeckhouden, dat sij die hebben gereeckent ende hoeveel t’selven is.

18.
Item is goedtgevonden, dat egeen kerkmeesteren ende heijlige geestmeesteren eenige nieuwe wer-
cken en sullen mogen te doen maecken ofte aenbesteden, ten zij met consent van den drossardt 
ende schepenen.

19a.3742

Item dat niemant van den heijlige geestmeesteren den ontfanck hebbende eenice cooren aen den 

3742  In de hier gepubliceerde versie staan in de oorspronkelijke Romeinse nummering bij deze en de 
volgende bepaling tweemaal het getal ‘19’ vermeld, de eerste keer als ‘XVIIII’ en de tweede keer als “XIX’ 
weergegeven. 
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armen sal uijtrijcken, maer sal het selve cooren sal afgemeten worden van den genen die hem 
volgen sal ende dat in sijn tegenwoordichijdt, waervan de ontfanger van den heijlige geest sal 
boeckhouden ende dat den uijtmeeter het contraboeck ende den eenen heijlige geestmeester niet 
aen den armen sal mogen geven sonder consent van den anderen ende in absentie van eene van de 
heijlige geestmeesteren, soo sal eene van de afgegaene heijlige geestmeester ofte eenen schepenen 
daerbij moeten worden geroepen ende alles soodaenich met de uijtdeijlinge ende speijndinge 
werden gehandelt, dat de heijlige geestmeesteren blijven buijten suspicie van eenige fraude.

19b.
Item en sal niemant in deser baronnie mogen komen wonen ofte sal gehouden sijn eerst goede 
sufficante borge te stellen voor de somme van drie hondert guldens, dat sij nogh hunne kinderen 
niet en sullen komen tot lasten van den heijlige geest.

20.
Item dat geene goederen aengaende de kerck ende den heijlige geest alhier sullen mogen verkocht 
werden ende andersints veralieneert als met consent van den drossaert, schepenen, borgemees-
ters, kerk ende heijlige geestmeesters ende dat met behoorlijcke octroij van desen Raden.

21.
Item is goetgevonden, dat voortaen niemant in publicke speijndinge sal genieten als de ingeboor-
ne deser baronnije ende dat alle jaere bij onsen drossaert, schepenen ende heijlige geestmeesters 
sal worden gemaekt eenen pertinenten register van alle de armen die de publicke speijnden ge-
nieten sullen ende sal daernaer de uijtdijlinge geschieden sonder voorders ofte andersints als den 
gemaeckte lijste sal mogen gaen ofte medebrengen, uijtgenomen den huijsarmen.

22.
Item dat niemant voortaen tot kerck ofte heijlige geestmeester bij den drossaert ende schepenen 
en sal mogen aengestelt worden als die gene die hier tot Boxtel wel gegoedt ende geerft sijn, 
waerbij die kercke ofte heijlige geest niet en kan te kort komen. 

23.
Item dat de borgemeesters, kerck ende heijlige geestmeesteren sullen worden aengestelt, sulcx dat 
van oudts is gewoon te geschieden, mits dat het oudt herkomen niet en sal strijden tegens de re-
solutien van haer Hoogh Mog: dienaengaende genomen.

24.
Item dat de setters alle jaren in September hunne setcedullen sullen hebben te maken waervoor 
ieder van de selve sullen genieten van het setten der cedullen eene gulden eens op sijn eijgen cost.

25.
Item dat de borgemeesters eens in’t jaer met de rentmeesters ende ontfangers van de Comptoiren 
gehouden sullen weesen liquidatie ende staet te maken ende ten minsten met hare leste quitantie 

PS_LL_def.indd   1456 19-11-20   13:06



1457

te doceren ende bewijsen den selven staet opdat elcken jaren gesien ende gevonden can werden 
off aen voorseijde Comptoiren ietwes ontbreeckt dan neen om et cetera.

26.
Dat in regarden van het pagten ofte overnemen van de gemeijne Landts middelen niet meer en 
sullen mogen worden gecommitteert neffens den drossaert als twee schepenen ende twee borge-
meesteren ende sullen de selven doen soo tot ruste ende gelijck de selve van de gemeijnte deser 
baronnije sullen bevinden best ende oirbaerlijck te weesen.

27.
Dat voortaen de acte van schepenen3743 sullen worden beteekent bij den drossaert, schepenen 
ende geswoorens om oock te konnen sien ende weeten ofte gemelten drossaert, twee schepenen 
ende twee geswooren gelijck bij voorgemelte reglement de selven hebben oock bij geweest ende 
begaen, oock deselve actens  van schouwen, immers een extract noopende het voorschrevene  bij 
de borgemeesters met hunne reeckeninghe ende op den post van ‘t selver salaris salwerden ge-
produceert.

28.
Item is goetgevonden dat den drossaert van’t suijveren, hooren ende teekenghe der borgemeesters 
reeckeninghe eens sonder meer costen sal genieten vier ducatons, item dat de schepenen van het 
suijveren ende overhooren der borgemeesters reeckeningehn sonder vorder costen zullen genie-
ten tesamentelijck eens vierentwintgh guldens sonder meer costen, maer als de reeckeninghe sal 
weesen gesuijvert, geslooten ende geteeckent, sullen met die auditeuren ende borgemeesters mo-
gen drincken sonder meer costen.

29.
Item dat daeghs te vooren aleer de reekeninghen sal worden gedaen, sullen door den drossaert 
gecommitteert werden twee schepenen ende twee reeckenmeesters om te voorens de cedullen uijt 
te reeckenen sonder dat de schepenen daervan jets meer sullen genieten als de vierentwintigh gul-
dens hier vooren gestelt.

30.
Item dat de vier reeckenmeesters ofte auditeurs sullen genieten voor iederen dag ider rekenmees-
ter ofte auditeur soo lang de reeckeninghe sal gedaen, gesuijvert ende de cedullen weesen uijtge-
reckent dat daeghs ieder eenen gulden op haren cost ende soo wanneer mijn Heer Beijhaerts als 
rekenmeester op de reeckeninghe compareert sal den selve voor vacatien genieten twee gulden 
daeghs ende de borgemeesters ieder darthien stuijvers eens, sonder meer.

31.
Item sal den secretaris genieten van schrijven ende appostilleeren der reeckeninge alsulcken salaris 

3743  Lees: schouwen (vergelijk artikel van het ontwerp, 10.2.4.3.1).
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als sijne voorsaten daervoor hebben genooten sonder iets meer te mogen pretenderen.

32.
Item sal den drossaert, schepenen ende reeckenmeesters ofte auditeuren van’t hooren ende suij-
veren der kerck ende heijlige geestreeckeningen niet meer genieten als van oudts is genooten.

33. 
Ende sal de groote comme in de kercke geslooten ende de sleutels daervan bewaert worden soo 
als men van outs gewoon is geweest.

34.
Item dat den secretaris voortaen sijn comptoir sal houden in den voorschreven raethuijsen om 
partijen te beeter ende corter te connen expedieren, waertoe in den selve raethuijsen bequame ge-
legentheijdt ende een casse om alle pampieren in te leggen gemaeckt sal werden, sonder dat ook 
den selven secretaris eenige prothocollen, dinghrollen, cohieren ofte andere pampieren der voor-
schreven baronnije concernerende onder hem ofte t’sijnen huijse sal mogen houden.

Belastende voorts alle ingesetenen van de voorschreven baronnije wel expresselijck sich naer dese 
voorschreven poincten in manieren voorschreven te reguleeren.

Aldus gedaen in sGravenhage in den voorschreven Raden den elffden Marti 1661,
T’oirconde den zegel der voorschreven Raden hieronder doen hangen,
[volgt de ondertekening].

10.2.4.4 Reglement, 1665

10.2.4.4.1 Ontwerp-reglement
10.2.4.4.2 Reglement, 1665 

10.2.4.4.1 Ontwerp-reglement

Vaststelling
3 Februari 1661 door de regeerders van Boxtel en vervolgens ter goedkeuring aan de Staten Ge-
neraal gezonden.

Bron
BHIC, BHIC 340.

Toelichting
De tekst van dit ontwerp is dezelfde als onder 10.2.4.2.3 opgenomen.
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10.2.4.4.2 Reglement, 1665 

Vaststelling
30 Januari 1665 door de Staten Generaal op basis van een ontwerp van de regeerders ingediend 
en daarover door de Raad van Brabant uitgebracht advies, dat onverkort wordt overgenomen. 

Toelichting
Het advies van de Raad van Brabant is, omdat het vastgestelde reglement daarmee volledig over-
eenstemt, hier niet afzonderlijk opgenomen.

Bron
BHIC, LTK 45

BHIC, LTK 343 
BHIC,	RvBr 340

BHIC, Collectie Santvoort 2, fo. 34r-40v.
BHIC, DB Boxtel A5.73 en 5.76

BHIC, Huis Stapelen in Boxtel, 55 (in tweevoud)
SA s-H, OSA 9190.

Reglement op de policie binnen de baronnie van Boxtel

De Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, allen den geenen die desen sullen sien ofte hooren 
lesen, Saluut,
Doen te weten, dat Wij hebben gehoort ende  ingenomen het rapport van de heeren Kaldenbach ende 
andere Onse Gedeputeerde totte saeken van de Meijerije van s’Hertogenbosch, agtervolgende Onse reso-
lutie van den vijfden December lestleden gevisiteert en geexamineert hebbende de missive van de eerste 
Presideerende ende andere Raede van Brabant, geschreven alhier in Den Haege den derden der selver 
maent, houdende responsive op Onsen brieff van den sestienden Julij meede lestleden ende dienvolgens 
advis op seeker consept van reglement bij den drossaert ende schepenen der baronnie van Boxtel inge-
stelt tot voorkominge ende afsnijdinge van alle onnoodige verteeringen, vacatien ende costen, die de 
magistraet aldaer jaerlijx gewoon was te doen, volgende t’selve reglement, zoo als het bij den wel gemel-
ten Raet van Brabant naer de jegenwoordige constitutie van de regieringe der voorschreven baronnie 
gedresseert ende gecorrigeert hier naar geinsereert.

Alsoo Wij ondergeschreven drossart ende schepenen deser baronnije van Boxtel door de 
reekenmeesters, borgemeesters, kerk ende heijlige geestmeesters ende andere gequalificeerde 
ingesetenen deser baronnije sijn versocht geweest om tot affsnijdinge van alle onnoodige 
verteeringe, vacatie ende costen die de magistraet volgens ouder gewoonte alle jaeren tot laste 
van de gemeijnte ofte voorschreven baronnije heeft mogen doen met malkander te raemen een 
reglement om in toekomende te onderhouden, 
Soo sijn Wij drossard ende schepenen, borgemeesters ,kerk ende heijlige geestmeesters ende an-
dere bovengeschreven ende dese onderteeckent hebbende daerover in minne metten anderen 
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veraccordeert ende hebben gesaementlijck ten dienste der voorschreven baronnije goetgevonden 
te beramen de navolgende articulen om approbatie te versoecken daer ende alsoo dat behoort.

1.
Eerstelijck dat voortaen alle bankspanningen, genechten ende magistraetsvergaderinge niet en 
sullen mogen gehouden worden in eenige herbergen ofte andere besondere plaetsen, maer al-
leenlijk in het raethuijs.

2. 
Dat voortaen alle bankspanningen ende schepenvergaderingen sullen gedaen ende gelegt wer-
den bij den drossardt ende niet bij schepenen, welken drossart de voornoemde vergaderinge ofte 
bankspanninge leggen sal ten raethuijse.

3.
Item is geraemt ende goetgevonden dat den secretaris deser baronnie van den drossart en schepe-
nen versogt ende geroepen sijnde om met deselve te gaen ende te schrijven eenige scabinale ac-
ten ende attestatien, altoos sal moeten comparereeren ende hem ten dienste houden ter plaetsen 
die hem bij den voornoemde drossardt ende schepenen daertoe sal worden voorgehouden sonder 
nogtans dat sulcx sal geschieden in eenige herberge.

4.
Dat den secretaris sal gehouden sijn neffens drossardt ende schepenen ende setters te comparee-
ren ende te schrijven op der selver aaenmaeninge.

5.
Item dat den zegel deser baronnie voortsaen sal worden bewaert in het raethuijs ende op geen 
ander plaetse.

6.
Item dat de schepenen, secretaris ende vorster haer sullen moeten vernoegt houden met soodani-
gen loon ende salaris als een ieder van hen van outs heeft genooten ofte met soodanig ander re-
glement als dienaengaende in het toekomende soude mogen werden gemaekt.

7.
Wijders dat de reekeningen van de borgemeesters deser Baronnie sullen werden gepresenteert aen 
den drossart, vier schepenen van den drossart daertoe geroepen, mitsgaders aen de vier ordinarise 
reekenmeesters die deselve sullen hooren, appostilleren en sluijten.

8.
Gelijck ook de reekeningen die buijten de vier gestelde reekenmeesters ende den drossart voor-
taen gehoort, opgenomen en incompetenter gesloten sullen worden, op nieuws in manieren 
voorschreven sullen gehoort, gelaudeert ende geslooten worden.
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9.
Item dat de borgemeesters de reekeninge van haaren bewinde ende administratien preciselijken 
sullen veerdig hebben binnen den tijdt van een vierendeel jaers naer dat deselve van haere bedie-
ninge sullen afgegaan sijn, welke reekeninge voor Bamis daeraen volgende sal moeten afgedaen 
ende geslooten sijn, dog sullen de reekeningen van den voorgaende jaere eerst moeten werden 
gesuijvert.

10.
Item dat de borgemeesters voortaen niet en sullen betaelen als op specificatie, ordonnantie ende 
quitantie, daer meede sij haere reekeninge sullen moeten doen, ten sij daer in kleijne saeken niet 
excederende de somme van drie gulden.

11.
Welcke voorschreven ordonnantien sullen moeten ondertekent sijn bij den drossart ende vier 
schepenen ten minsten.

12.
Item dat egeene processen van wegen het corpus deser baronnie voortaen en sullen mogen 
aengevangen werden als met advis ende goetvinden van den drossart, schepenen, borgemeesters, 
kerkmeesters ende heijlige geestmeesters ende der negenmannen, ofte ten minsten met toestaen 
van ’t meerendeel der selver.

13.
Item dat egeene sollicitatien de gemeijnte raekende voortaen anders en sullen aengevangen wor-
den als met advise ende goetvinden des voorschreven drossard ende het meerendeel der schepe-
nen, borgemeesters, kerkmeesters ende heijlige geestmeesters.

14.
Item dat op de dagvaerden voortaen niet meer als twee persoonen sullen trecken, namentlijk den 
drossart ende eenen borgemeester ofte wel bij absentie ofte ongelegenthijt desselffs eenen sche-
pen ende borgemeester naer gelegentheijt van der saeke ten waeren eenige merkelijke reden, in 
welken gevalle meede sal mogen gaen een auditeur van de reekeninge.

15.
Sal den voorschreven drossart vacerende buijten de voorschreven baronnie niet meer mogen ge-
nieten als ses gulden daegs, daerinne begrepen sijne vacatien ende verteeringe.

16.
Item dat de schepenen ende borgemeesteren gecommitteert sijnde nae Den Haege ofte Brussel 
voor hunnen vacatie op haer eijgen cost daegs sullen hebben twee guldens ende op de dagvaerden 
sullen de selve hebben agt stuijvers s’daegs naer ouder gewoonte boven des quartiers verteeringen, 
edoch als jemant van henlieden ofte jemant anders uijt de gemeijnte procuratie ofte schriftelijcke 
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commissie hebbende van den drossart, t’meerendeel van schepenen, borgemeesteren, kerk- en 
heijlige geestmeesteren ende voor den gemeijnte binnen de stadt van Den Bosch ofte andere 
omliggende steeden sullen coomen te vaceeren, sal denselven op sijn eijgen cost hebben s’daegs 
vijf en twintig stuijvers.

17.
Item alhoewel alle jaeren de magistraet op de drie gemeijne waerheden ende op de drie jaergedin-
gen elken dagh eenen vrijen maeltijt tot laste der baronnie heeft geschiet, zoo en sal deselve voor-
taen alle jaer niet meer als eenen maeltijt tot laste van de gemijnte der baronnie moogen hebben 
ende verteeren ende in de plaetse van de andere vijff maeltijden sal jeder schepen genieten thien 
gulden ende den drossaerdt twintigh gulden, welke voorschreven maeltijt gehouden sal worden 
in’t verkiesen van de schepenen.

18.
Item werd goedgevonden, dat de schouwen van wegen, straten, rivieren ende waterlopen voortaen 
sal werden gelegt bij onsen officier, die gehouden sal wesen eenen preciesen dag daertoe jaerlijks te 
leggen, ten tijde als sulcx oirbaerlijckste sal wesen waerbij twee geswoorens ende twee schepenen 
door den voorschreven drossardt geciteert weesende haer sullen hebben te vervoegen ende sal 
ijder van den selve schepenen jeder dagh hebben  twaelff stuijvers daeghs ende de geswoorens 
ses stuijvers tot verteringe sonder dat sij iets meer voor vacatie ofte verteringe sullen mogen 
pretenderen.

19.
Item dat voortaen niemant eenige verteringe ofte port van brieven sal laeten openstaen, maer dat 
jeder een die selfs sal betaelen ende naemaels in sijne specificatie sal mogen brengen om als dan 
bij de auditeuren van de reekening geexamineert te worden off sulcx tot profijt van de gemeen-
te is gedaen ofte niet, welverstaende dat egeene specificatiën en sullen werden aengenomen van 
eenige herbergiers die bij den borgemeesters niet en sijn aengenomen ende affgerekent, waer van 
de borgemeesters sullen boekhouden, dat sij die hebben gerekent ende hoeveel t’selve is.

20.
Item is goetgevonden, dat egeene kerkmeesteren ende heijlige geestmeesteren eenige nieuwe wer-
ken en sullen mogen  doen maeken ofte aenbesteden, ten zij met consent van den drossardt ende 
schepenen.

21.
Item dat niemant van den heijlige geestmeesteren den ontfangh hebbende eenige kooren aen den 
armen sal mogen uijtreijken, maer sal t’selve kooren gemeten worden van den geenen die hem 
volgen sal ende dat in sijne tegenwoordighijt, waervan den ontfanger van den heijlige geest sal 
boekhouden ende den uijtmeeter het contraboeck ende den eenen heijlige geestmeester sal niet 
aen den armen mogen geven sonder consent van den anderen ende in absentie van een van de 
heijlige geestmeesteren soo sal eene van de afgegaene heilige geestmeesters ofte van de schepenen 

PS_LL_def.indd   1462 19-11-20   13:06



1463

daer bij moeten werden geroepen ende alles soodaenig met de uijtdeijlinge ende speijndinge wor-
den gehandelt, dat de heijlige geestmeesteren buijten suspicie blijven van eenige fraude.

22.
Item sal niemant in deser baronnie mogen comen woonen ofte sal gehouden sijn eerst sufficante 
borgen te stellen voor de somme van drie hondert guldens, dat sij nogh hunne kinderen niet en 
sullen coomen tot laste van den heijlige geest.

23.
Item dat egeene goederen aengaende de kerke ende den heijlige geest alhier en sullen mogen 
verkoght ende andersints veralieneert worden met consent van den drossaert, schepenen, borge-
meesteren, kerk ende heijlige geestmeesteren ende dat met behoorlijk octroij.

24.
Item is goetgevonden, dat voortaen niemant in publique spijnden sal genieten als d’ingeboorne 
deser baronnie ende dat alle jaer bij onsen drossaerdt, schepenen ende heijlige geestmeesters sal 
worden gemaekt een pertinent register van alle de armen die de publique spijnden sullen genie-
ten ende sal daernaer de uijtdeijling geschieden sonder dat men vorders ofte andersints als den 
gemaekten lijste sal meede brengen, uijtgenoomen den huijsarmen.

25.
Item dat niemant voortaen tot kerk ofte heijlige geestmeester bij den drossart ende schepenen en 
sal mogen aengestelt worden als die geene die hier onder Boxtel wel gegoedt ende geërft sijn, waer 
bij die kerke ofte heijlige geest niet en kan te kort gekomen. 

26.
Item de borgemeesters, kerk ende heijlige geestmeesteren sullen worden aengestelt, gelijck sulcx 
van outs gewoon is te geschieden, mits dat het oudt herkomen niet en sal strijden tegens de reso-
lutien van haer Ho: Mo: dienaengaende genomen.

27.
Item dat de setters alle jaeren in September hunne setcedulle sullen hebben te maeken waervoor 
ijeder van den zelve sal genieten voor het setten der cedulle eene gulden eens op sijn eijgen kost.

28

Item dat de borgemeesteren eens in’t jaer met de rentmeesters ende ontfangers van de Comp-
toiren gehouden sullen wesen liquidatie ende staet te maeken ende ten minsten met haere leste 
quitantie te doceeren ende bewijsen denselven staet op dat elken jaer gesien ende gevonden kan 
worden oft aen voorseijde Comptoiren jetwes ontbreekt dan neen om et cetera.

29.
Dat in regarde van het pagten ofte overnemen van de gemeijne Lants middelen niet meer en sul-
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len mogen worden gecommitteert neffens den drossart als twee schepenen ende twee burgemees-
teren ende sullen deselve doen soo tot ruste ende gelijk de selve voor de gemijnte deeser baronnie 
sullen bevinden best ende oirbaerlijkst te weesen.

30.
Dat voortaen de acte van schouwen sullen worden geteekent bij drossaert, schepenen ende 
geswoorens om te connen sien ende weeten off gemelten drossart, twee schepenen ende twee 
geswoorens volgens het reglement op deselve present hebben geweest ende begaen ook deselve 
acte van schouwen, emmers een extract nopende t’geene voorschreven  bij de burgemeesters met 
hunne reekeninge ende op den post van der selver salaris worden geproduceert.

31.
Item is goetgevonden, dat den drossardt van’t suijveren, hooren ende teekenen der burgemeesters 
reekeningen sonder meer costen sal genieten vier ducatons.

32.
Item dat de schepenen van’t suijveren ende overhooren der burgemeesters reekeningen (sonder 
verder kosten) sullen genieten t’saementlijck eens vierentwintigh guldens sonder meerder costen, 
maer als de reekening sal weesen gesuijvert, geslooten ende geteekent sullen met die auditeuren 
ende burgemeesters t’saemen mogen drinken sonder meer costen.

33.
Item dat s’daegs te vooren aleer de reekeningen gedaen sal worden, sullen door den drossardt ge-
committeert werden twee schepenen ende twee reekenmeesters om te vooren de cedullen uijt te 
reekenen sonder dat de schepenen daer jets meer aff sullen genieten als de vier en twintigh gul-
dens hiervoor gestelt.

34.
Item dat de vier reekenmeesters ofte auditeurs sullen genieten voor ijderen dag ijder rekenmeester 
ofte auditeur soo lang de reekeninge sal gedaen, gesuijvert ende de cedullen weesen uijtgereekent 
des daegs eene gulden ende dat op haeren cost ende soo wanneer den rentmeester van den heere 
van Boxtel als reekenmeester op de reekeninge compareert sal deselve voor vacatien genieten twee 
gulden daegs ende de borgemeesters ijeder dertig stuijvers eens, sonder meer.

35.
Item sal den secretaris genieten voort schrijven ende appostilleren der reekeninge alsulken salaris 
als sijne voorsaeten daervan hebben genooten sonder iets meer daervoor te mogen pretenderen.

36.
Item soo sal den drossardt, schepenen ende reekenmeesters ofte auditeuren van t’hooren ende 
suijveren der kerk ende heijlige geestreekeningen niet meer genieten als van outs is genooten.
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37. 
Ende sal de groote comme in de kerke geslooten ende de sleutels daer van bewaert worden soo 
als men van outs gewoon is geweest.

38.
Item dat den secretaris voortaen sijn comptoir sal houden in den voorschreven raethuijs om par-
tijen beeter ende cort te connen expedieren waertoe in den selve raethuijse bequame gelegenthijt 
ende eene casse om alle papieren inne te leggen gemaekt sal worden, sonder dat ook den selven 
secretaris eenige prothocollen, dinghrollen, cohieren ofte andere papieren de voorschreven ba-
ronnie concernerende onder hem ofte t’sijnen huijse sal mogen houden,

Belastende wel expresselijck alle ingesetenen van de voorschreven baronnie sigh naer de voor-
schreven poincten in manieren voorschreven te reguleren.

Aldus geraempt ende geteekent bij de persoonen in’t hooft van dese genomineert op heden desen derden 
Februarij anno XVIc eenendesestich,
Ende was onderteekckent,
[volgt de ondertekening]. 

Welcken aangemerkt, soo is’t, dat Wij naar rijpe examinatie ende deliberatie daerop gevolgt het voor-
schreven reglement hebben geapprobeert ende geratificeert, gelijck Wij t’selve approberen ende ratifi-
ceeeren mits desen, willende en begeerende dat t’selve naer sijne forme ende teneur werde geobserveert 
ende naergekomen,
Gedaan in Den Haege onder Onsen cachette, paraphure ende signature van Onsen griffier den dertig-
sten Januarij XVI vijffendesestig,
Was geteeckent,
[Volg de ondertekening].

10.2.4.5 Nader reglement, 1692

10.2.4.5.1 Ontwerp nader reglement
10.2.4.5.2 Nader reglement, 1692

10.2.4.5.1 Ontwerp nader reglement, 1692 

Vaststelling
Najaar 1692 als advies van de advocaat van de heer van Boxtel voor het ontwerp van een nader 
reglement.

Bron
BHIC, Huis Stapelen 56.
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Wij Eugenius Maximilianus, Prince van Hornes, Baenderheere van Boxtel et cetera,  onderrecht zijn-
de ende oock bevonden hebbende, dat het provisioneel reglement het welcke op den naeme van schepe-
nen, borgemeesteren kerk en heijlige geestmeesters, mitsgaders geerfdens Onser voorschreven baronnije 
van Boxtel is gestelt en bij haer Ho: Mo: de heeren Staten Generael der Vereenighde Neederlanden 
is geapprobeert in dato den 30 Januarj 1665 eens deels inpracticabel ende anderdeels oock duijsten of 
onseecker is sulcx daeruijt reets oneenigheden onrust en proces in Onse voorschreven baronnie waeren 
ontstaen, het welck vervolgelijck tot meerder schade en confusie van de selve Onse baronnie ende der-
delver ingesetenen soude strecken ten waere daerinne tijdelijke wierde voorsien, hebben derhalven nae-
rdat Wij ten overvloet en hoewel ongehouden Onse schepenen ende regeerders, mitsgaders notabelste 
geerfdens en ingesetenen hadden geconvoceert ende mette selve over de interpretatie ende ampliatie van 
voorschreven reglemente gecommuniceert ende derselven advijs ingenomen, geordonneert ende gestatu-
eert gelijck Wij ordonneren ende statueren bij ende mits desen.

1.
Eerstelijck doet het voorschreven provisioneel reglement ten aensien ende respecte dat het selve 
bij Hoogh; gemelte Haer Ho: Mo: de Heeren Staten Generael is geapprobeert sal blijven ende 
worden achtervolght voor so veel t’selve bij dese niet gealtereert verclaert en geexpliceert sal wor-
den ende dan noch alleen ten tijt toe bij evengemelte haer Ho: Mo: of bij Ons ander sal wesen 
geordonneert.

2.
Dat distinctie sal werden gemaeckt tusschen de contentieuse jurisdictie ende de politique.

3.
Ende dat oversulcx het spannen den bancke het convoceren ende vergaderen van schepenen om 
recht te doen, sal blijven bij den drossart.

4.
Ende dat noopende de politicque jursdictie aen schepenen vrij sal staen buijten kennisse of pre-
sentie van den heer drossart sullen mogen vergaderen als t’hun belieft, waermede dan tot daertoe 
gealtereert ende geamplieert wort den 1 en 2 articule van’t voorschreven reglement.

5.
Dat Wij bovendien bevonden hebbende dat Onse drossarden in der tijt veelmaels oock de ordi-
narisse rechtdagen komen over ten slaen, jae selfs eenige maenden aen den anderen de banck van 
schepenen niet en spannen ofte convoceren tot groot nadeel van de justitie, daerinne mede wil-
lende voorsien, hebben goetvonden en geordonneert gelijck Wij goetvinden ende ordonneren bij 
desen, dat om sulcx in het toecomende te prævenieren den voorschreven drossart t’ordonneren 
de ordinarisse genechtdagen van veerthien dagen tot I4 dagen te doen leggen ende bij absentie 
ofte maerlaetigheijt van den drossart dat den president off andere eerste schepen in de plaetse 
present sijnde deselve sal mogen doen  leggen denwelcke Wij in sulcken geval authoriseren om 
de banck te spannen en alsoo cort ende onvertogen recht ende justitie te doen administreren.
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6.
Noopende het doen den reeckeningen, dat de borgemeesters reeckeningen voortaen sullen 
moeten werden gepresenteert in’t raethuijs ende aldaer in handen van den secretaris laeten ende 
dat op den dach van de eerste gemeijne waerheijt die ordinaris comt naer Sinte Marten ten tijde 
als wanneer den heere drossart ende schepenen aldaer moeten vergaderen om alsdan deselve 
reeckeninge dijnsdach daeraen volgende bij de voorschreven schepenen, mitsgaders de ordinarisse 
reeckenmeesters ende negenmannen met open deure te hooren ende apostilleren ende daernaer 
sluijten ende dat den drossart alleen pressent sal wesen tot representatie van Onsen persoon 
sonder eenige stemme daerover te hebben oft gequalificeert te sijn tot eenige onderteeckeninge 
om redenen dat bij soo verre eenige onbehoorlijcke posten in de reeckeningen mochten werden 
gebracht die bij denselven drossart niet na behooren en soude connen werden gestraft ingevalle 
hij deselve reeckeninghe hadde onderteeckent, sijnde Onse meeninge dat sulcke ordre in het 
doen van alle andere reeckeningen sal werden onderhouden ende naergecomen, waermede dan 
gealtereert ende geamplieert wert het 7e,, 8e en 9e art: van’t provisioneel reglement om alsoo te 
beletten de onlusten daeruijt reets ontstaen.

7.
Item dat de borgemeesters voortaen niet en sullen betaelen als op specficatie ordonnante ende 
quitantie daermede sij haere reeckeninghe sullen moeten doen ten sij dan in cleijne saecken niet 
excederende de somme van drie guldens, welcke voorschreven ordonnantie sullen moeten on-
derteeckent sijn bij den drossart, ende Onsen raedt en castelijn tot Boxtel ofte bij eenen van hun 
beijden  ende vier Schepenen ten minsten.

8.
Item dat egeene processen ofte solicitatien van wegen het corpus deser baronije voortaen en sul-
len mogen aengevangen worden als met advijs Onse goetvinden van den drossart ende Onsen 
raet ende castelijn, mitsgaders schepenen, borgemeesteren,kerck en heijlige geestmeesters ende  
den negenmannen ofte ten minsten met toestaen van’t meerendeel derselfer.

9.
Dat in het toecomende bij drossart ende schepenen wettelijck ende in manieren voorschreven 
vergadert zijnde met pluraliteijt van stemmen totte vergaderinge van de Meijerije ofte het quar-
tier sullen worden gecommitteert een ofte ten hoogsten twee soodanige persoonen als sal worden 
goetgevonden ende dat daermede oock sal komen te cesseren het 12, 13 en 14 articule vant’ voor-
schreven regelement.

10.
Dat oock den secretaris in persoon oft door sijnen geswooren clercq gehouden sal sijn precise 
ende altijt te compareren ende hem ten dienste houden in de raetcamere als wanneer de schepe-
nen ende regeerders aldaer sijn vergadert, ende dat hij secretaris alleen oft sijnen geswooren cler-
cq  oock in de kercke oft neffens de raetcamer in een besondere plaetse (daertoe alreede gemaeckt 
ende noch te maeken om bequamelijck sijn comptoir aldaer te connen houden) sal moeten ende 
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bijven bewaeren alle de schriften ende papieren tot de secretarije specterende sonder aen ijman-
den eenige sleutels daervan te mogen aflangen ofte enige van de voorschreven schriften  oft pa-
pieren op andere plaetschen te mogen verbrengen, uijtgenomen de loopende prothocollen ende 
schriften die hij dagelijcx van nooden heet, sal deselve als van outs t’sijnen huijse mogen houden 
om d’ingesetenen te corter ende met meerder commoditeijt ende gevoeghelijckheijt te connen 
gerieven.

11.
Voorders dat alle de charteren, privlegien ende den gemeente segel sullen moeten werden be-
waert bij  de schepenen in de comme, sijnde eene vierkantige kiste met ijsere banden hebbende 
vier slooten daertoe geprepareert ende waerinne de voorschrevencharteren ende previlegien ofte 
ten deele reets sijn innegelecht sonder dat den secretaris hem daermede eenigsints sal mogen be-
moijen ofte eenige sleutels daervan te mogen pretenderen, maer de voorschreve schepenen daer-
mede te laeten gewerden.

12.
Ende eijndelijck ordonneren Wij  alnoch datter in toecomende geene penningen tot laste deser 
baronnie en sullen mogen werden opgenomen ofte eenige resolutien over het aenstellen oft ver-
kiesen van verpondingbeurders, borgemeesters oft anderen en sullen mogen werden genomen 
ten sij met overstaen van Onsen raadt ende castelijn, aldaer als sijnde  (in qualiteijt daerinne) den 
iersten auditeur ende voorders in Onsen naeme den grootsten geerfden representerende.

10.2.4.5.2 Nader reglement, 1692

Vaststelling
29 December 1692 door de heer van Boxtel.

Bron
SA’sH, OSA 9190.

Nader reglement op het politiek en justitieel beheer

Alsoo questien ende differenten waren opgestaan ende geresen tusschen den heere Arent van Duijnen, 
drossardt der baronnije van Boxtel ende de schepenen der voorschreven baronnije over het provisoneel 
reglemente op den naem van de schepenen, borgemeesters, kerken heijlige geestmeesters, mitsgaders 
de geerfdens der baronnije van Boxtel gemaakt ende naderhandt bij de heeren Staten Generael der 
Vereenighde Nederlanden geapprobeert ende dat daerover oock processen tusschen de  voorschreven 
parthijen voor den Ed: Rade van Brabant waren onstaen ende noch verder oneenigheden stonden 
te gerijsen daeruijt nijet anders en was te verwachen als eene groote confusie in de voorschreve 
baronnije tot merkelijcken schade ende interesse van de ingesetenen der selver waerinne tijdelijck alsoo 
diende te werden versien, soo hadden de principaelste ende noatabelste geerffens ende innegesetenen 
der voorschreven baronnije versocht ende gebeeden den Hooghgeboren Furst ende heere Eugenius 
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Maximilianus, Prince van Hornes, Baenderheere van Boxtel die differenten in de minne bij te leggen 
ende verder t’arresteeren ende te beramen soodanghe pointen ende articulen als tot conservatie van de 
goede eenighijdt ende vreede tusschen den drossardt, schepenen ende regeerders aldaar, mitsgaeders tot 
meesten dienste ende voordeel van de geerfdens ende ingesetenen der baronnije van Boxtel voorschreven 
dienstigste ende nutste souden oordelen ende mitsdien heeft Sijne Excellentie naerdat gehoort hadde 
soo den voorschreven drossardt als schepenen mistgaeders de notabelste geerfdens ende innergesetenen 
der voorschreve baronnije ende daerop ingenomen derselver advijs ende consideratien, goetgevonden bij 
provisie te arresteren, ordonneren ende statueren de poincten naer volgende.

1.
Eerstelijck dat het provisioneel reglement op den elfden martij XVIc eenensestich gemaakt sal 
worden achtervolgt voor soo veel die bij deesen niet en sijn gealtereert tot welckers beter onder-
houdinghe wij goetgevonden hebben daer bij te voegen de poincten hier naer volgende.

2.
Namentlijck dat het convoceeren ende vergaederen der schepenen soo in poltieke als judicieele 
saaken sal verblijven aan den heere drossardt.

3.
Dat den heere drossardt verplicht ende gehouden sal sijn omme den loop van de justitie niet op 
te houden ende een jeder cort ende overtogen recht te doen erlangen, preciese de banck te span-
nen van veertien tot veertien dagen die altoos beginnen ende haer aenvanck nemen sullen met 
den derden dijndadgh naer de respectieve jaergedinghen, die wij willen ende begeeren dat in haar 
geheel sullen blijven ende haren ouden ende gewoonlijken cours houden sonder dat Onsen dros-
sardt die sal mogen ophouden ofte uijtstellen als met consent van schepenen ende dat niet anders 
als omme merkelijcke ende pressante redenen ofte dat bij desselfs onwilligheijdt den president 
ofte outste schepene de banck sal vermogen te spannen.

4,
Dat soo wel den drossardt als bij absentie desselfs substituijt een der  schepenen sijnde sonder 
dat nogtans den drossardt daer uijt sal vermogen pretenderen het recht omme een stadhouder te 
stellen als mede de schepenen in alle voorvallende saken de gemeente raeckende vergaedering te 
sullen mogen leggen ende houden mits malkanderen daervan notificatie doende ende kennisse 
gevende ende sal in soodaenighe vergaderinge met meerhijdt van stemmen worden geconclu-
deert.

5.
Dat raeckende het doen van de reekeningen der burgemeesters de selve sullen worden gepresenteert 
in de raedthuijse ende aldaer aen den secretaris overgelevert waertoe geprefigeert wordt den 
dagh van de ierste gemeijne waerhijdt die ordinaries compt naer Sinte Marten, wanneer den 
heere drossardt ende schepenen moeten vergaederen omme alsdan de voorschreven reekeninge 
des dijnsdaegs daeraan volgende bij den drossardt, schepenen, mitsgaeders de ouditeurs van de 
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reekeningen ende neegen mannen bij ijder hoeck uit den haren een te verkiesen met openen 
deuren te hooren apostilleren ende daernaer te sluijten waerinne den drossardt met meerderheijdt 
der stemmen sal moeten concluderen, soo als meede in andere reekeningen sal geschieden sonder 
dat de drossardt het opnemen ende sluijten van de reekeningen sal mogen uijtstellen als het 
gemeen consent ende resolutie daerop naer gedane omvrage genomen.

6.
Dat in toekomende de borgemeesters niet en sullen vermogen betaelen als op specificatie, 
ordonantie ende quitantie waerop de posten in de reekeninge sullen werden gepasseert ten 
ware in saeken van kleine importantie niet excederende de somme van drie guldens ende sullen 
de voorschreven ordonnantien moeten worden onderteeckent bij den drossardt off bij sijne 
absentie desselfs subsituijt een der schepenen sijnde, den president ende noch vier scheepenen 
ten minsten sonder dat op pretext van des eenen ofte anders absentie als daar vijf ofte meer 
schepenen present sijn het passeren ende onderteijkenen van soodaenige ordonanntien sal mogen 
werden opgehouden.

7.
Dat geene processen ofte sollicitatien van wegen het corpus der baronnie van Boxtel voortsaen 
sullen mogen werden aengevangen, gedefendeert ende vervolgt als met goedtvinden ende con-
sent van den drossardt, schepenen, borgemeesters, kerk ende heijlige geestmeesters ende negen-
mannen bij ijder hoek een uijt de haeren te verkiesen ofte ten minsten het meeste getal der selver.

8.
Dat de negenmannen jeder jaer bij Ons als heer sullen konnen worden verandert ende alsdan bij 
jeder hoeck uijt den haren wederom gekosen ende aen Ons gepresenteert sal worden soodanigen 
persoon als sij de bequaamste sullen oordelen.

9.
Dat in toekomende den heer drossardt in alle vergaderingen des quartiers het interest van dese 
Baronnije sulcx vereijschende sal wesen den eersten gecommitteerden deeser baronnije ende nef-
fens hem bij pluraliteijt van schepenen werden gecommitteert soodaenige persoon ofte persoo-
nen als daertoe de bequaemste sullen worden geoordeelt ende dat den drossardt als van outs 
daerover geene declaratie sal mogen maeken meer als van sijne verteringhe ende peert ofte te le-
veren eene karre met een peert.

10.
Dat den drossardt ofte andere gecommitteerde aenstonts naer haere wederkomste aen haere prin-
cipalen wettelijck vergadert sijnde sullen gehouden sijn te doen rapport ende daerbij te exhiberen 
extract van de resolutie des quartiers over hare commissie genomen.

11.
Dat raeckende de secretarije ende pampieren, stucken, documenten ende prothocollen daerop 
berustende sal worden gereguleert naer het mondelingh gemaeckt accoort ende hetgeene 
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dienaengaende verders bij Ons naer ingenomen advijs van Onsen drossardt ende schepenen 
aengaende de secretarije sal werden gearresteert.

12.
Dat alle de onkosten die in De Haegh soo over het proces ende commissien raeckende het voor-
geschreven provisioneel reglement als over het versoeken van het nader reglement alsmede in cas 
van maintenue penael sijn gevallen van wegens het corpus deser baronnije sullen worden voldaen 
aen de advocaten, procureurs ende andere bediendens aldaer ingedient hebbende, ende sullen 
daer mede komen te cesseren, doodt ende te niet sijn alle de proceduren daeroer voor den Ed: 
Rade van Brabant geentameert.

13.
Doch van de onkosten die soo van wegens den drossardt als schepenen daerover sijn gedaen als-
mede van hare vacatien, soo in Den Hage als elders geresen, de schrijftelijcke specficatien sullen 
werden gestelt in handen van de heeren advocaten Hendrick Copes ende Marsilius Antonuis van 
der Lee als daertoe bij dese gecorene arbiters omme bij deselve soodanigh gemodereert ende ge-
tauxeeert te werden als in alle æquiteijt sullen bevinden te behooren ende sullen die gedane tauxa-
tie mede van wegens de gemeente worden betaalt.

14.
Dat verders soo den drossardt, president, schepenen, secretaris ende andere regeerders ofte be-
diendens deser baronnije van Boxtel met malkanderen sullen leven ende converseren in alle 
liefde, beleefdthijdt ende eenighijdt ende dragen behoolijk respect aen jeder in sijn functie com-
peterende sonder malkanderen met iniurieuse ofte scheltachtige woorden te beiegenen op eene 
peene van vijff ende twintigh guldens bij den contraventeurs te berbeuren ten behoeve van den 
armen paratelijck te executeren.

15.
Ende op dat deese poincten ende articulen provisioneelijk bij Ons gearresteert ende beraempt 
mochten werden punctuelijk achtervolgt, soo ordonneeren Wij Onsen drossardt, schepenen, se-
cretaris, borgemeesters, kerk ende heijlige geestmeesters, mitsgaeders ook Onse negenmannen 
ende verders alle ingesetenen deeser baronnije van Boxtel die naer te comen ende te achtervolgen 
ende opdat niemandt daervan ignorantie kan pretedeeren dese poincten ende artculen in het pro-
thocol van de secretarije deeser Baronnije worden geregistreert.

Aldus bij ons provisionelijk gestatueert ende geordonneert binnen Boxtel op onsen casteele van Stapelen 
den negen en twintigsten december sestien hondert twee en ’t negentigh, en was onderteekent,
[volgt de ondertekening].
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10.2.5 Breugel 1660-1671

10.2.5.1 Reglement, 1660
10.2.5.2 Reglement, 1668
10.2.5.3 Reglement, 1671

Genese 
9.2.5. 

10.2.5.1 Reglement, 1660

Vaststelling 
24 Juni 1660 door de Raad van State  op basis van een door de binnen- en buitengeërfden opge-
steld ontwerp. 

Toelichting
Bij de vaststelling stelt de Raad van State een drietal voorwaarden, die hierna na de tekst van het 
reglement zijn opgenomen. 

Bron 
RHCe, GB Breugel 670

BHIC, LTK 133, 285v-294v.

Editie 
Van Emstede, , Varia Peellandiae Historiae ex fontibus, band Breugel en Son , ‘Dorpsreglementen 
van Breugel en Zon’, DR 2-9.

Reglement oft ordre bij de geerffdens ende ingelanden van Brugel, soo aldaer als Shertogenbosch woo-
nende geraemt op het beleijt van den voorschreven dorpe int opbeuren van de lasten.

Na vaststelling door de Raad van State: 
Reglement voor die van Breugel

1.
In den iersten, dat tot dien ontfangh van de verpondinge een collecteur met goetvinde van de 
geerfden ofte ingelanden van Brugel als Shertogenbosch in conformite van de placcaeten ende 
daerop opgevolgde resolutie van haren Hoo: Mo: sal woerden gestelt, die deselve sal ophaelen 
ende ontfangen sonder vermenginge van andere lasten.

2. 
Dat het cohier van de verpondinge bij de gecommitteerde meede van de buijtengeerffdens off in-
gelanden sal worden oversien ende opgerekent om verseeckert te sijn, dat t’selve de juste taxe van 
de verpondinge is ophaelende.
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3.
Dat den ontfangh tot betaelinge van het Comptoir van de beede oijck sal woirden opgehalt son-
der verminginge van andere off meerdere lasten.

4.
Dat de setcedulle van de voorschreven beede insgelijck sal woerden oversien bij den gecommit-
teerde als voor.

5. 
Item alsoo het corpus van Brugel is belast met veele jaerlicxe renten die welcke in conformiteijt 
van de octroij bij haer Ho: Mo: daertoe verleent, sijn gesmaeldeijlt op particuliere geerffden, 
dat de selve sullen gehouden sijn ieder hunne quote soodaenich te betaelen, dat gemeijn corpus 
egeene scaijd ende compt te lijden oft peenne van soodanige schaijde selffe te moeten dragen.

6.
Ende op dat t’selve volgens de vorgemelde octroij te beter ende perfecter werde geeffectueert, dat 
bij geerffdens een bequaem persoon tot Shertogenbosch woirde gecommitteert, die geauthori-
seert sal sin om ’t voorschreven octroij volgens d’íntentie van haer Ho: Mo: volcomen effect te 
doen sorteren.

7.
Dat het corpus van Brugel egeen Lantsmiddelen en sal mogen pagten dan met expres schrifte-
lijck consent van de geerffdens van Shertogenbosch, als strekende totter selve naedeel, ende oijck 
strijdende tegen de placcaeten van haer Ho: Mo:.

8.
Item sullen egeene vereeringe noch verteringe bij schepenen, borgemeesteren off andere tot laste 
van het corpus mogen worden gedaen, als strijdende tegens de voorschreven placcaeten.

9.
Item dat de betaelinge van de verpondinge, bede ende andere lasten sullen bij de respective col-
lecteurs, ende borgemeesteren op haeren toegevoegden salaris soodanich sullen moeten worden 
betaelt ende voldaen, dat de gemeijnte daardoor egeen schaede compt te lijden op pene van soo-
daenige schaede selffs te moeten draegen.

10.
Dat den ontfangh ende uijtgeeff van de verpondinge ende van de beede ider sal worden gediri-
geert in een besondere rekeninge.

11.
Item dat de rekeninge van de borgemeesteren alle jaer precise in de maent van Maij naer voor-
gaende drije sondagh proclamatien sullen moeten worden gedaen, beginnende smaendaghs ten 
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twee uren waertoe de clockenslach, sonder tegen seggen van ijmanden sal worden gebruijckt, de 
behoefte naegesien ende geexamineert, ende alsoo voorschreven verhoort, geapprobeert ende ge-
sloten niet alleen bij de Weth ende geerffden binnen Brugel, maer oock bij de gecommitteerde 
uijtter geerffdens off ingelanden binnen Shertogenbosch, ende ofter ennich debath quam te val-
len over eenige poincten derselve rekeninge, dat sulcx bijgeleijt sal moeten worden na advenant 
de meeste stemmen van de geerffdens sonder dat de auditeurs off ijmant van dien eenige vacatien 
off verteringe sullen mogen pretendeeren, dat men oock met de presenten sal mogen besoignee-
ren ende met de rekeninge voortswaeren sonder eenichsints nae de absenten te derven wachten, 
wie deselve soude moge wesen.

12.
Item dat oock de rekeninge achter maelkanderen sal moeten afgedaen worden ende geduerende 
ten tijt die onder handen sal sijn de selve met de behoefte van dien sal blijven onder de borge-
meesters als de rekeninge doende, ende naedien de secretaris versocht sijnde naelatich bleeff om 
de gemeijnte in’t affdoen off apostilleren der rekeninge te dienen, dat een van de schepenen off 
ingelanden daertoe versocht de pennen sal moegen voeren.

13.
Dat den heer officier soo voor hem als sijnen stadhouder jaerlijcken niet meer en sal genieten 
als eens de somme van vijftien guldens sonder verteringe off pretensien soo ter saecken van den 
eedt der schepenen, borgemeeste-ren ende setteren aff te neemen off voor te staen, meer te mo-
gen eijsschen.

14.
Dat ook bij schepenen ende regeerders egeene andere omslaegen als voorschreven is als tot laste 
van de gemeijnte en sullen mogen weirden gedaen dan met kennisse ende schriftelijck consent 
van de geerffdens off ingelanden van Shertogenbosch.

15.
Item dat egeene processen t’sij in materie als aenleggere off verweerdere sullen mogen worden 
aengenoemen tot laste van de gemeijnte, dan met vorgaende communicatie van de ingelanden 
ende schriftelijck consent van de  gecommitteerde van de geerffden van Shertogenbosch.

16.
Sullen oock in den Haege aen haer Ho: Mo: Heeren Staeten Generael ende de Heeren Raeden 
van Staeten off Justitie egeene sollicitatien tot affweringe van eenige swaericheden off tot vordel 
van de gemeijnte mogen woirden gedaen ofte daertoe eenige commissie gemaeckt dan met ex-
pres consent als voor.

17.
Item, dat de schepenen hunnen genecht ende gerichtdagen sullen besitten ende bedienen sonder 
laste der gemeijnte op hunne wedden ende prouffiten van de processen, ende iudiciele acten val-
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lende, sonder tot laste van de voorschreven gemeijnte eenige verteringe daerop te doen.

18.
Dat tot laste van de gemeijnte egene penningen op interest sullen mogen worden gelicht dan met 
expres schriftelick consent als voor.

19.
Dat de setters van de beede, reelen oft anderen taxen daer voor op haer eijgen coste niet meer en 
sullen hebben als ider setter twee gulden tien stuijvers eens.

20.
Item dat egeene gemeene wercken sullen mogen woirden besteedt dan nae voorgaende publiecke 
veijlinge ende schriftelijck consent van de voorschreven geerffdens ende alsdan voor alleman be-
steedt te worden.

21.
Dat de borgemeesters voor het ophaelen oft opbeuren van haer affgegeven off op te haelen pen-
ningen sullen prouffiteeren van de gulden een stuijver.

22.
Aldus bij de geerffden ende ingelanden van Brugel in’t minnelijck beraempt ende gesloten met 
onderdaenich versoeck t’selve bij de Ed: Mo: te approberen ende t’octroijeren op soodanige peene 
als U Ed: Mo: daertoe sullen gelieven te statueren,
Was onderteeckent, 
[Volgt de ondertekening].

Resolutie van 24 juni 1660 van de Raad van State tot vaststelling van Breugel 1660.

Is rapport gedaen van de examinatie van het reglement voor die van Breugel den 16 deses voorge-
weest ende naer deliberatie goetgevonden,

t’selve reglement bij dese te approberen om naergecomen te werden preciselijck in alle sinnen 
poincten sonder bij ijemant ter contrarie te mogen werden gedaen op pene van vijftich gulden 
bij de contraventeur t’elcken te verbeuren tot behoeff van de Domeijnen bij den Rentmeester 
paratelijck te executeren,

ook met desen verstande dat soo eenige vroenten off gemeijnte op octroije vercregen oft te ver-
crijgen noch te coomen te vercoopen, dat daervan sullen hebben te rekenen naer gewonte, die 
daerin wort geobserveert 

ende dat sij het voorschreven reglement neffens dese approbatie sullen hebben te doen registreren 
in de Leen ende Tolcamer tot sHertogenbosch.
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10.2.5.2.Breugel - 1668      

Vaststelling
1 September 1668 door de Raad van State overeenkomstig een door een eigen ad-hoc-commissie 
opgesteld ontwerp. 

Bron 
NA, RvSt 89 II, fo. 95r-99v.
RHCe, GB Breugel 671. 

Editie
Van Emstede, Varia Peellandiae historiae, ex fontibus, band Breugel en Son, DR 10-31 (in twee-
voud); op basis hiervan een samenvatting van het reglement in: H. Hutten, ‘De regering van 
Breugel’, 62-63. 

Toelichting
Het minuut-exemplaar van het reglement (NA, RvSt 89 II) bevat geen artikelnummering. In 
RHCE, GB Breugel 671 berusten twee kopieën, één daarvan bevat ook geen genummerde arti-
kelen, het andere kent een indeling in veertien artikelen. Van Emstede deelt in zijn tweevoudige 
publicatie van het reglement een versie in veertien en de andere in dertig artikelen in. De inde-
ling in dertig artikelen is in de onderstaande uitgave om praktische redenen overeenkomstig on-
derstaande concordans aangehouden. 

GB Breugel 671 Onderstaande versie
 1  1, 2, 3
 2  4, 5, 6
 3  7
 4   8, 9, 10, 11
 5  12
 6   13, 14, 15, 16, 17
 7  18, 19, 20

 8  21, 22

 9  23

 10  24

 11  25

 12  26, 27

 13  28, 29

 14  30

 

Den Raedt van State der Vereenighde Nederlanden,
Alsoo de regeerders ende ingesetenen van Breugel, Meijerie van sHertogenbosch, aen ons bij verscheijde 
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requesten ende remonstrantien klaegelijck vertoont hebben ende ons is oock gebleecken dat sij wegens 
het voornoemde dorp ofte corpus vervallen sijn in seer groote ende sware schulden, soo van verachterde 
ende onbetaelde lasten van verpondingen ende beden als van opgenomene captalen ende verloopende 
interessen, mitsgaders van restanten van quartiersgelden ende verdere dorpslasten, waervoor sij dage-
lijckx tot haere groote ongelegentheijdt worden geexecuteert, soo dat het hun niet mogelijck is langer 
te kunnen subsisteren, ten waere sij door andere middele wierden te hulpe gecomen ende soodaenigen 
voet ende reglement beraemt, waerdoor vele gepleegde abuijsen voor’t  toecomende mochten werden 
voorcomen ende sij supplianten gesolageert, waertoe Wij ons als tot der supplianten welwesen genegen 
vindende hebben dese naervolgende poincten en articulen hun provisionelijck en tot naerder orden ge-
consenteert ende geoctroijeert gelijck Wij doen bij desen.

1.
Eerstelijck dewijle de regeerders door haer goede directie ende mesnage het werck sullen dienen 
bij de hant te nemen en in geene oncosten en excederen soo sal ijeder schepen jaerlijcx voor sijn 
wedde profiteren een somme van twintich gulden eens, boven het geene volgens de ordinnanitie 
op ten gerechte gemaeckt ofte noch te maken wegens partijen condendenten is toegevoeght oft 
noch sal toegevoeght worden, met conditie nochtans dat die van den gerechte gehouden sullen 
wesen voor t’minste eenmael in de weeck te vergaderen in’t bijsonder en eenmael gesaementlijck 
met den schathefffer oft burgemeester ende heijlige geestmeester ende voorts soo dick ende me-
nighmael als de nootsakelijckheijt sal comen te vereijschen.

2.
Welcke vergaderinghe geassisteert sullen werden met den secretaris van de plaetse ende den quar-
tierschout soo hij sulx goetvindt.

3.
Ende en sal hem niemant van de schepenen, burgemeester oft heijlige geestmeester uijt de verga-
deringhe vermogen te absenteren, als om redenen sijnen collegien en medebroederen aenneme-
lijcken ofte sal verbeuren voor elcke mael ten porfijte van’t gemeijne corpus een somme van tien 
stuijvers ende voor de kercke oft arme een somme van vijff stuijvers.

4.
Ende opdat sij dan soo in haere politicque bijeencompste als in den genechte haeren dienst met 
lust en naer behoiren mogen waernemen, soo sullen sij den anderen veel min de particuliere en 
regenten noch binnens noch buijtens camers met worden oft wercke vermogen te calummieren 
oft iniureren op pene van twintich gulden te appliceren als boven, twee derde parten voor ’t ge-
meijne corpus ende een derde part voor de kercke oft armen.

5.
Ende oft gebeuren mogte dat eenige partculiere ingesetenen jemant uijt de regenten ter oorsae-
ke van sijn opgeleijde bedieninge bij nachte oft bij daghe feijtelick quaeme te mishandelen oft 
schade aen te doen sal naer bevint ende exigentie van saecken sonder conniventie aen den lijve 
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gestraeft werden en wort den Hoochschout wel strictelijck belast sich exactelijck daerop te infor-
meren en rigoreuselijck tegens den misdager ofte misdadigers een andere ten exemple te proce-
deren ende doen procederen.

6.
Ende werden de regenten en ijder ingesetenen in’t partculier gelast alle deboiren aan te wen-
den ten eijnde den delinquant oft deliquanten in hechtenisse mogen werden gebracht ende sal 
de schade die ijemant uijt de regenten ter oorsaecke van sijne bedieninghe wordt aengedaen 
aenstonts worden getauxeert ende bij’t gemeene corpus vergoet tot der tijt toe den delinquant sal 
wesen uijtgevonden, gestraft ende het ongelijck bij hem gebeteert ende voldaen met de costen, 
schaede ende interesse ter dier oorsaecke geleden.

7.
Ende doordien die van Breugel met die van Son te saemen maecken een dinghbancke, soo wert 
toegestaen dat den secretaris sijne woonplaets sal mogen nemen welcke van beijde plaetse hij sal 
goetvinden.

8.
Ende alsoo veele penningen door onnutte besendinghen ende sollicitantien werden geconsu-
meert, soo sullen die van de regeringe verdacht moeten wesen dat sij geene extra ordinare be-
sendingen als die hoochnodigh sijn en sullen vermogen te doen nochte tot laste van’t gemeijne 
corpus te brengen eenighe verteeringhen offt extraordinaris vacatien daer ordinarisse gagien, sa-
larissen oft wedden toestaen ofte gestelt sullen werden op peene dat die oncosten geroeijeert ende 
tot laste van de geene die sulx sullen hebben geordineert weder verhaelt sullen werden.

9.
En soo daer eenighe saecken mogen voorcomen die aen de kennisse van den Raet sullen moe-
ten werden gebracht, sullen sij die bij geschrifte doen opstellen ende overhandigen aen de heeren 
Gedeputeerden die van tijt tot tijt binnen de stadt oft de Meijerije van s’Hertogenbosch sullen 
comen, welcke heeren Gedeputeerden oock geautohoriseert werden omme daerop eenige provi-
sionele ordre te stellen ende voorts ter dispositie van ons over te brengen indien de saecke sulcx 
moghte comen te  vereijsschen.

10.
Ende of gebeuren mochte dat die van regeringhe genootsaeckt waeren ijemant tot de quartiers-
vergaderingen te senden, soo en sullen sij niet meerder persoonen vermogen te deputeren als 
eenen die dan voor sijne vacatien s’daeghs sal proffiteren de somme van twintich stuijvers sonder 
verdere verteringen ofte oncosten te mogen inbrengen.

11.
Edogh soo ijemant van de regenten tegens dese voorschreven ordre buijten formeel beraet ende 
behoirlijcke commissie om s’dorps ofte corpus saecken sich quaeme buijten dorps begeven, sal 

PS_LL_def.indd   1478 19-11-20   13:06



1479

de oncosten selffs moeten betaelen ende bovendien noch verbeuren soodaenighe somme als hij 
daeghs van’t gemeijne corpus soude mogen pretenderen, welcke penningen men op sijn prive sal 
vermogen te verhaelen, mitsgaders de schaede die tgemeijne corpus t‘sijnder oorsake sal lijden.

12.
Ende doordien onder pretext van inlogeringen ende deffroijementen van officieren, ruijters ende 
soldaten ende vele penningen ofte indebite werden betaelt oftewel veel onnuttelijck werden ver-
teert, soo sullen die van de regeringe beletten ende niet toelaten dat ijemant t’sij officieren, ruiters 
off soldaten in’t particulier off tesaemen worden gedefroijeert ofte vuijt name van de gemijnte ge-
billetteert als die door ordere van den Staet aldaer moet passeren ende naer gelegentheijt vernach-
ten, van welcke sij dan hooft voor hooft ofte den officier voor allen sullen affoirderen, dat sij de 
billetten onderteckenen met insertie wie sij sijn, van waer sij comen, waer nae toe sij gaen, ende 
door wiens ordere sij aldaer comen, met specificatie van de somme die sij tot laste van’t corpus 
aldaer souden mogen verteert hebben, opdat de restitutie der verteeringhen off andersints daer-
tegens des noots sijnde ordere gestelt kan werden ende nader enqûete gedaen.

13.
Ende geconsidereert die van Breugel voornoemt ons mede vertoont hebben, dat sij in de quar-
tierslasten ende beden merckelijck meer sijn aengeslagen als sij connen off behooren te dragen, 
moetende gelijck sij seggen met die van Son in den gemeijnen tauxt dragen vijfft gulden in de 
hondert gulden ende die van Breugel twee en vijfftich in de hondert stuijvers, die sij met Son 
moeten gelden ende die van Son alleenlijck achtenveertigh sijnde vier in’t hondert meer als die 
van Son dragen.

14.
Soo werden die van’t quartier van Peelant gelast ende bevolen die saecke naeder te overleggen en 
binnen de ses maenden naer date deses een gereguleerde proportie ten reguarde van die van Breu-
gel te beraemen voor toecomende.

15.
Ende in consideratie van de voorledene jaeren soodaenighen consideratie te nemen als in rede-
lijckheijt ende justitie magh bestaen oftewel sal naer examinatie van de saecke bij Ons soodaenige 
ordere beraemt werden als men in redelijckheijt bevinden sal te behooren.

16.
Ende om te betonen de genegentheijt die wij hebben tot haeren beste ende subststentie, soo 
werdt aen ‘t gemeijne corpus van Breugel mits desen geremitteert een somme van sevenhondert 
gulden, sijnde een gerechte derde part van twee duijsent eenhondert gulden, die sij aen Ons over 
verachterde en verschenen verpondingen tot den jaere XVIC agt en sestigh incluijs noch schul-
digh sijn, mitsgaders noch de somme van tweehondert acht gulden, sijnde mede een derde part 
van seshondert vierentwintigh gulden, die sij aen de beden noch te betaelen hebben.
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17.
Ende dat sij de twee andere derde parten sullen betalen in sestien jaeren met gelijcke terminen 
boven de ordinaris verpondingen ende beden, die sij van jaer tot jaer aen Ons off onse ontfan-
gers promptelijck te betalen schuldigh blijven, waernaer de ontfangers respectivelijk gelast wer-
den sich puntuelijck te reguleren.

18.
Ende opdat eenmael de resterende schulden mogen werden afgeleght ende met tijdelijcke termij-
nen ten deele betaelt, soo sal men de helft van de capitaelen die tot laste van’t gemeijne corpus te-
genwoordigh op interest loopen repartieren over de huijsen, erven, landen ende thienden onder 
het gemeijne corpus gelegen, welcke capitale somme de eijgenaers in den tijt van sestien jaeren 
genootsaeckt sullen sijn te quijteren, betaelende de eijgenaers aen den schatheffers oft burgemees-
teren boven de andere lasten, het tweede jaer naer date deses een gerechte sestiende part van het 
capitael daerop ijder sijn goet sal werden gestelt.

19.
Ende soo van jaer tot jaer tot de volle affquitinghe van de helfft der capitaelen als voorgeseijt op 
haer goederen geaffecteert, ten waere ijemant over sijn contigent met een der crediteuren quaeme 
te accorderen ende met het hijpotecque te vreden war.

20.
Ende opdat dese affectatie off repartitie in alle rechtmatichheijt magh werden gedaen, soo werden 
die van de regeringe geassisteert met de quartierschout, soo hij daerbij wil wesen, benevens ge-
lijck getal van de gequalificeerste ende verstandichste geerffdens geauthorseert omme met meer-
derheijt der stemmen dienaengeande voor de lesten April XVIc negen en sestigh een specificque 
lijste en cohier te formeren ende aen den Raedt over te seijnden om die gesien ende geexamineert 
sijnde gearresteert ende geapprobeert te werden.

21.
Ende oft gebeuren moghte (gelijck Wij niet en vertrouwen) dat eenige eijgenaers onwillijch wae-
ren haer contigent ter behoirelijcken tijt te voldoen, soo werden die van de regeeringe geautho-
riseert omme naer behoirelijck wete, sommatie ende renovatie alsulcke huijsen, erven, landen, 
thienden etcetera aen hun ten voordeele van’t gemeijne corpus te nemen, de huijsen tot laste van 
de eijgenaeren ofte erffenisse weder op te bouwen, te repareren, te verhueren ende te beneficieren, 
soo lange de costen met die interessen bij haer gedaen, mitsgaders de capitaelen ende renten die 
daerop geaffecteert sijn bij de eijgenaers sullen sijn voldaen ende affgequeten.

22.
Edoch indien de eijgenaers binnen den tijt van seven jaeren naerdat die bij’t corpus souden mogen we-
sen aenvaert niet weder en werden gelost, sullen die van de regeringe de selve ten profijte van’t corpus 
mogen doen vercoopen, veranlieneren ende uijtgeven, soo en gelijck sij benevens de gequalificeerden 
geerffden ten meesten nutte ende proffijte van’t gemeijne corpus sullen bevinden te behooren.
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23.
Alsoo men oock bevint dat bij eenighe vorige schatheffers oft borgemeesters van alles noch geene 
pertinente reeckeninghe en is gedaen ende dat de penningen van vorige lasten noch niet t ‘eene-
mael en sijn geinnet, soo wert den quarrtierschout gelast ende geordonneert den gebrekigen tot 
haer devoir te constringeren ofte selfs de inninge der restanten te laeten doen tot laste van den 
geene die in gebreke sullen blijven, gelijck hij oock sal procederen ten reguarde van de jegenwoor-
dige ende volgende schatheffers off borgemeesteren indien sij langer als ses maenden naerdat de 
lasten behoorden ingesamelt ende ontfangen te wesen quaemen te wachten.

24.
Ende alsoo oock particuliere sorge moet werden gedraegen dat de goederen het corpus toecomen-
de mogen werden gebeneficieert ende van het Broeck het corpus toecomende meerder vruchten 
getrocken, soo sullen die van Breugel aen Onse Gedeputeerden die van jaer tot jaer op de ver-
pachtinge der thienden comen openinge ende kennisse geven van’t geene sij vermeijnen dat ten 
meesten dienste van’t corpus daerin souden connen ofte behooren gedaen te werden die bij desen 
geauthoriseert werden daerontrent soodaenighe provisionele ordere te stellen als hare Edele sul-
len expedient ende bequaemst oordeelen ten waere de sake Ons naerdere dispositie mocht co-
men te vereijsschen.

25.
Opdat men dan weeten magh off de penningen weel ende behoirlijck werden ontfangen ende 
uijtgegeven, soo sal alle een, twee a drie jaren op ten eersten dagh van’t jaer ten overstaen van den 
quartierschout, soo hij goetvint daerbij te wesen, bij die van de regeringe ende gelijck getal van 
breegeerffden, soo sij daer toe willen vaceeren, bij meerderheijt van stemmen aengestelt werden een 
nieuwen, wettigen, neerstigen ende soo doenelijck suffisanten schatheffer off burgemeester die de 
tauxen, lasten, schatten off soodaenigh als die genaemt mogen werden op een gemodereerde tan-
tieme ofte seeckere somme met kennisse van saecken te begrooten, ontfangen ende onder behoir-
lijcken reeckeninghe, bewijs ende reliqua ten overstaen van den quartierschout (soo hij daer bij wil 
wesen) die van de regeringe ende soo veel geerffden als daer present sullen willen wesen, verant-
woorden, formerende sijnen ontfangk in verscheijden capitaelen 3744, van ontfangene verpondingen, 
van ontfangene beden, van’t ontfanck van penningen tot betaelinge van capitalen, van ontfangene 
penningen tot betalinge der interessen ende renten, van ontfangene penningen tot betalinge van 
quartiers ende gemeijnte oft dorpslasten, ende daertegens weder in uitgave gelijcke capitaelen3745 
van betaelinge verpondinge ten comptoire van den Ontfangers der verpondinge gedaen, van ont-
fangenen penningen ten comptoire van den Ontfanger van de beden gedaen, van affgeloste capi-
talen van betaelde interessen ende renten, van betaelde penningen ten behoeve van’t quartier ende 
gemeinte off dorp gedaen, maer voor al sal den schatheffer off burgemeester in ontfanck verant-
woorden het slot van voorgaende reeckeninge, soo daerbij bevonden werdt meer uijtgegeven als 
ontfangen te wesen ende alles naer den tijt van ses maenden dat het jaer sal wesen geexpireert.

3744  Lees: capittelen.
3745  Zie de vorige voetnoot.
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26.
Ende om alle abuijsen in het ontfangen ende uijtgeven soo veel doenlijcken te voorcomen ende 
den schatheffer off borgemeester magh weten waernaer sich te reguleren, soo en sal hij geene om-
slagen, t’sij van verpondingen, beden, aff te lossene capitalen, te betaelene interessen, penningen 
tot vervall van quartiers off gemeijnten lasten off hoedaenigh die mogen genaemt wesen, vermo-
gen op te halen, in te maenen of ontfangen, ten sij hem eerst door die van de regeringe geassis-
teert met den Quartierschout, soo hij goetvint aldaer te wesen, ende gelijck getal van notable off 
breegeerffden, soo sij daertoe mede willen vaceeren, daertoe een pertinente lijste ofte register is 
ter hande gestelt geproportionneert van’t geene uijt te geven is.

27.
Ende en sal hij schatheffer off burgemeester niet in uijtgave vermogen te brengen off oock gele-
den werden alst gene bij speciale schriftelijcken ordonnantie van twee van den gerichte sal we-
sen geordonneert met uijtdruckinge van den persoon aen wien en redenen waerom de betaelinge 
moet werden gedaen, ende onderteijckeninghe van dagh ende date ende ondergestelde quitantie 
van den geene die de geordonneerde penningen sal hebben ontfangen.

28.
Ende op dat men ten allen tijden magh weeten of alles oock ten besten van’t gemeijne corpus wer-
de aengeleght ende gedirigeert sal den secretaris off sijnen clercc off bij derselven absentie jemant 
der regenten gehouden wesen pertinente aenteijckeninge ende register te houden vant geene ten 
dienste vant gemeijne corpus soude mogen werden goetgevonden ende geresolveert.

29.
Ende sullen die van de regeeringe schatheffer off burgemeester ende heijlige geestmeesters in 
handen van den quartierschout ofte den genen bij Ons daertoe te committeren eedt doen ende 
sweeren, dat sij ieder naer hun beste wetenschap sullen recht doen ende niet soecken hare eijgen 
proffijt off voordeel,  maer in alles betrachten den meesten nutte, voordeel ende mesnage van 
de dorpe ende het corpus  van Breugel ende niet tot laste van dien ordonneren ofte betalen, all 
t’gheene ’t voornoemde dorp off corpus rechtveerdelijck schuldigh is ende nootwendelijcken 
betaelt sal moeten werden ende voorts alles te sullen doen t’geene goede getrouwe regeerders, 
schaetheffer ofte borgemeester ende heijligen geestmeester gehouden ende schuldich sijn 
te doen, ende aen den Raedt van State ofte derselver heeren Gecommitteerden sullen willen 
verantwoorden.

30.
Ende opdat dese Onse goede meeninge ende intentie ten meesten dienste ende nutte van die van 
Breugel magh werden naergecomen soo beveelen wij den Hochschout van s’Hertogenbosch, den 
quartierschout van Peelant ende allen anderen die’t aengaen magh, omme des nooden sijnde de 
hant daeraen te houden ten einde den inhoude deses precise ende punctuelijck naer sijne forme 
worde geopserveert ende naergecomen,

PS_LL_def.indd   1482 19-11-20   13:06



1483

10.2.5.3 Reglement, 1671

Vaststelling
17 Februari 1671 door de Raad van State op basis van een ontwerp, dat door de regeerders en de 
gemeente wordt ingediend en door waarschijnlijk de Raad en rentmeester-generaal der Domei-
nen op onderdelen wordt gewijzigd.

Bron
NA, RvSt 1544, fo. 290v-293v.
RHCe, GB Breugel 671. 

Editie
Van Emstede, in Varia Peellandiae historiae, ex fontibus, band Breugel en Son, DR 32-38. Op ba-
sis hiervan heeft Hutten, ‘De regering van Breugel’, 63-64, een overzicht van dit reglement ge-
publiceerd.

Reglement voor den dorpe van Breugel, gelegen in’t quartier van Peelandt, Meijerije van 
sHertogenbosch

1.
Eerstelijck alsoo den voorschreven dorpe van Breugel ende Zon t’zamen maecken eene dingbanck, 
soo worden tot Breugel drie ende tot Zonne vier persoonen tot schepenen aengestetlt die de 
Justitie in goeder conscientie en naer beste weten sullen administreren.

2.
Ende vermits binnen Breugel sijn vijff hoecken, namentlick Breugels Oerle, den Hoeck, het Eijn-
de, den Hoeck de Hooghstrate, den Hoeck het Casken, ende de Strate.

3.
Soo sullen de voorschreven drie schepenen daghvaerden vijff à ses vande gequalificeerde persoo-
nen uijt ieder hoeck.

4.
Dewelcke alle benevens den quartierschout en drie schepenen op de gedesigneerde plaets vergae-
dert zijnde met meerderheijt van stemmen sullen kiesen uijt ieder quartier oft hoeck een man, 
die zij lieden vermeenen bequaemst te zijn omme gevoecht te werden bij de voorschreven drie 
schepenen ende alsoo met haer achten int getal te representeren de regeringe van den voorschre-
ven dorpe van Breugel.

5.
Ende sal t’elcken jare van dezelve vijff mannen een afgaen, begin nemende van den eersten 
genomineerden hoeck aff ende zoo vervolgens alle jaer uijt ieder hoeck een man veranderen in 
zoodanige ordre als de zelve hiervoren staet geexpresseert.
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6.
Ende zullen de vier overblijvende mannen met de drie schepenen successievelijcken in plaetse 
van de affgaende mogen nomineren twee andere bequaeme persoonen uijt den vacanten hoeck, 
waeruijt de quartierschout een sal kiesen, die met de aenblijvende sal dienen ende tour volgen.

7.
Gelijck mede in cas van afflijvichijt van een ofte meer der voorschreven vijff persoonen wederom 
een ander bequaem persoon in plaetse van den overleden sal werden gesurrogeert uijt dien hoeck 
daer uijt die is gestorven.

8.
Welcke vijff mannen mette schepenen ten dienste van de gemeente op de bequaemen tijt sullen 
kiesen ende nomineren de collecteurs der verpondinge, burgemeesters, setters van de bede, con-
cluderende met de meeste stemmen, als oock de arm ende kerckmeesters ten bijwesen van den 
predicant die daer in het voorstemmen sal hebben, ende sullen de gecosen burgemeesters ende 
andere datelijck bij den officier moeten werden beedicht ende sal den officier daer voor hebben 
ende genieten voor ider persoon veertien stuijvers eens.

9.
Ende sullen deselve schepenen ende vijff mannen alsoo gestelt zijnde gelijcke macht hebben in 
ende over alle gemeene zaken ende nergens uijtgesloten zijn, dan alleenlijck in’t stuck van Justitie, 
die verstaen wert privative te blijven ende gehoorlijck aen schepenen.

10.
Ende om de gemeente in goede ruste ende vreden te houden sullen de voorschreven regeerders, 
te weten die schepenen ende vijff mannen, haer in alles soo veel doenlijck met de gevoelen van 
de geerffdens accomodabel stellen, immers in gewichtige zaken ende daerover de zelve ofte eenige 
meest verstandige ende gequalificeerde hooren ende geen processen entameren ofte commissien 
buijten den quartiere als bij goetvinden vande acht voornoemde mannen ofte meerendeel van dien.

11.
Dat bij schepenen ende vijff mannen met communicatie van de naburen oft ingesetenen jaerlijcx 
twee nieuwe burgemeesters sullen werden aengestelt tot den ontfanck van de bede ende andere 
gemeentelasten tot betaelinge van de comptoiren.

12.
Dat de nieuwe burgemeesteren, soo wanneer sij hare eerste betalinge sullen doen op den comp-
toiren, als dan den ouden burgemeester bij hun sullen moeten hebben, die oock gehouden sul-
len wesen den staet van de comptoiren t’samen en gelijckelijck op te nemen ende als dan zonder 
uijtstel over te leveren aen de schepenen ende vijff mannen respective, ten fine van’t gene der 
voorgaende jaren resteert, den ouden burgemeester te doen bijbetalen ende effenen, op dat de 
comptoiren van jaer tot jaer suijver ende net gehouden werden.
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13.
Ende sullen alle gemeente reeckeningen als van collecteurs der verpondinge, burgemeesters, arm 
ende kerckmeesters ende anderen alle jaer precijs naer voorgaende drie sondaghse proclamatien 
moeten werden gedaen, de behoeften daertoe dienende naergesien ende alsoo verder gehoort, 
gesloten ende geteeckent naer behooren bij schepenen ende vijf mannen respective, doch wat 
aengaet de reeckeninge vanden arme ende kercke sal daertoe mede moeten geroepen werden den 
predicant ende sullen niettemin alle andere van de gemeente ende ingeerffden daer bij mogen 
komen om dezelve te hooren, die oock met alle zedicheijt zullen mogen spreeken, ende t’hare 
zeggen om oock gevolcht te werden in cas sulcx bevonden mocht werden te behooren.

14.
Dat egeene bijeencompsten noch vergaderingen bij schout, stadhouder, schepenen ende vijff 
mannen ofte anderen en zullen worden gedaen in herbergen, maer in eene camer ofte plaetse 
daertoe te ordineren ende des zonder eenige verteringe tot laste van de gemeente te doen, immers 
anders niet dan dat swinters daghs noodelijck vier en licht van wegen de gemeente sal worden 
versorght ende becosticht.

15.
Ende alzoo den dorpe van Breugel geen raedthuijs is hebbende ende deselve onmachtich zijn om 
een te timmeren, dat de vergaderinge der schepenen ende vijff mannen mach te geschieden in een 
kamerken van de kerck genaempt ’t gerffkamerken, datten schoolmeester, die de sleutel bewaert, 
sal moeten openen zoo dicwils als van noode sal wesen om te vergaderen.

16.
Dat oock d’offeciers, schepenen ende magistraet persoonenen niet en sullen mogen hebben eeni-
gen ontfanck, bewint ofte administratie van kercke, heijlige geest, godts ofte gasthuijsen goe-
deren in den selven dorpe omdat de selve ampten ofte bedieninge niet wel met den anderen 
compatibel als niet connende te samen rendant ende auditeur van reckeninge wesen ende oock 
hare reckeninge door authoritijt, vreese ende ontsagh souden connen doen passeren.

17.
Dat insgelijcx de costers, schoolmeesters tot geen ander administratie ofte bedieninge sullen mo-
gen werden geëmploijeert volgens het schoolreglement bij haer Hoo: Moo: geemaneert.

18.
Item dat de voorschreven vijff mannen ten aenvanck van hunne commissie door den officier ofte 
sijnen stadthouder sonder eenige becostingen sullen werden geedight ende alsoo heijliclijck moe-
ten sweren, dat sij in alles ten gemeenen besten ende welstandt des voorschreven dorps sullen 
trachten te helpen, obtineren ende vaststellen ofte in cas van refues, naerlaticheijt ofte in’t sae-
cken maken van de officiers ofte stadthouder voorschreven dat den Raet ende Rentmeester der 
Domijnen sulcx sal vermogen te doen ende niettemin over t’gebreck, nalaticheijt ofte in’t saecken 
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maecken, den gebreckigen officier ofte stadthouder vervallen blijven in de penen gelijck in den 
naest lestelijccken article staet gementioneert.

19.
Ende ofte het geviele dat den secretaris van desen dorpe hem onwillich toonde om ijetwes te scrij-
ven ofte te stellen tgene een secretaris sculdich is ende behoort te doen, zoo permitteren wij aen 
den outsten ofte bequaemsten uijt de wet, de voorvallende depesches te doen ende gelasten den 
Hooghschout ofte Raat ende Rentmeester der Domijnen te informeren ende procederen tot cas-
satie, suspencie ofte andere correctie naer exigentie van zaken.

20.
Ende opdat alle voorstaende poincten ende articulen wel ende poinctelijck mochten werden 
naergecomen, achtervolght ende geobserveert, zoo zullen de overtreders van dien werden ge-
mulcteert ende t’elckens moeten opleggen ende betalen een boete van twintich carolij guldens 
ten behoeve ende profijte vande Domijnen te verbeuren ende door den Rentmeester der Domij-
nen paratelijck te executeren.

21.
Eindelijck dat dit voorschreven reglement zal werden geregistreert ten comptoire van de Domai-
nen, in het prothocol boeck der voorschreven dorpssecretarie ende zal sondaghs naer het veran-
deren van de Weth die t’elcken jaer geschieden zal op den eersten November van jaer tot jaer 
gepubliceert werden ter plaetse daer men gewoon is publicatie te doen ende dat de besorginge 
daervan zal incumberen den president schepen van elcken jaer.

22.
Lastende ende bevelen allen ende een ieder die den inhoude van’t bovenstaende reglement aen-
gaet omme sich daer naer punctuelijcken ende preciselijcken bij provisie ende tot onsen kenne-
lijcken wederseggen te reguleren.

10.2.6 Drunen 1666 - 1679

10.2.6.1 Voorstel van de regeerders en ingezetenen aan de heer voor een reglement, circa 
1666
10.2.6.2 Reglement, 1679

 
Genese
9.2.6.

10.2.6.1 Voorstel van de regeerders en ingezetenen aan de heer van een reglement circa 
1666
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Vaststelling
Omstreeks 1666, voorstel van de regeerders en ingezetenen aan de heer tot de vaststelling van een 
reglement. 

Bron
RATb, Heerlijkheid Drunen met de tol van Venloon, 589.

Memorij,
om te versocken aen den wel edele heer van Drunen ende Gansoijen om te macken een vast 

regelement te comen om voor alle ongedich costen van vertering, fackasie3746 als andersins door last 
van de borgemeesters, scheppens ende de gemijnen ingestelt van Drunen als hier voolcht.3747

1.
Item dat de borgemeesters ende twee schepens ende offecier met den secketaris begaen de grote 
schou volgens plackat van haer Edele Mogende niet meer daerop mogen verteeren op dieen dach 
elck voor haer hooft als …..[niet ingevuld].

2.
Sonder dat daer niet meer van de gemijnte goet gedaen sal worden als hier boven genompt woort 
ende dat den heer offesier ende den secketaris daervan toecompt als in de oude reckenie3748 die 
voor dese anderen offesiers ende secketaris voor dese hebbe genoten volgens de oude reckenie sal 
blijcken.

3.
Ende insgelijck in het afstaen van de eet sullen geven worden als in de oude reckenie sullen 
blijcken ende bevonden werde.

4.
Item als de borgemeester ende scheppens gedachvaert sijn om haren eet te doen met meer an-
deren personen ende dan den eet gedaen sijnde, sullen de borgemeesters den selven dach de ge-
mijnts dorps goederen laten insetten ende sullen daer niet meer op mogen verteeren als ider 
get3749 persoon als een vaen3750 bier sonder daer de gemeijnte in den eet te doen van de vernomde 
borgemeesters ofte scheppens ofte anderen gete personen tot laste van de gemijnte te brengen, 
maer sal staen tot lasten van de geenen die den slach sal hebben van de vergoedenen bij namen 
de gemeijnen sacht.

3746  Lees: vacatie.
3747 onzekere steeën. 
3748  Lees: rekening.
3749  Lees: geëed.
3750  één vaan = vier mengel; één mengel = 1,21 liter.
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5.
Item oock sullen de vier borgemeesters oockgehouden wesen op te manen ende de kantoren 
te brengen de verpondinghbock voor eerst het eerste jaere in gaen sal 1667 sal wese een dubbel 
verponding daer men mede can betaelen de verponding ende de bede ende dorpslasten als 
andersins om rede dat de borgemeesters aen den kolctuers3751 dachgelijkx sijn lappendeeren om 
gelt daerbij te halen om hier ofte daer te gaen ende daer geen bewijs en brengen als mondeling, 
dat daer groodte abbuijs vallen ende de gemeijnte daer bij te cort comen, soo sullen de vier 
borgemeesters onder malkanderen ackerdeeren wie de verpondibock sullen manen midts 
daervoor genieten de sollaris die den Raedt daertoe heft gestelt, midts dat de reckenie sullen 
geschiede van de borgemeesters in de scheppekamer sonder dat daer enige kosten tot lasten van 
de gemijnte sullen worden gemackt.

6.
Item dat ock allen staete3752 van de bocken die daer tegenwordich sijn ende dit jaer gemackt sul-
len worden, soo verpondieboock sullen moeten afgedaen worden in de scheppekamer sonder dat 
daer enige kosten tot lasten van de gemijnte sullen mogen brengen met open dure dat de gemijn-
te can hooren waer haer liede gelt gebleven is.

7.
Item dat elcken borgemeester sal genieten voor sijn fackasien3753 sonder dat daer enighe borge-
meesters enighen vertering tot last van de gemijnte mogen brengen tsij vertering offe fackasien 
ofte andersints waervoor ieder borgemeester sal genieten in het jaer eens de somme van …… 
[niet ingevuld] uijtgesondert offe enighe borgemeesters gecommiteert worden ergens te gaen 
buijten dorps sullen daer van enigh dachgelde sullen meer hebben te pretendeeren.

8.
Item offer ijemant van de gemeijnte offe scheppens gecommedeert worden naer Den Hagen, sul-
len daer voor genieten ideren dach …… [niet ingevuld] sonder enigh dachgelde  sullen hebben 
te pretenderen.

9.
Item ofte eenig ofte meer borgemeesters gecommedeert worden naer Den Boos, sullen dachs 
genieten voor haer costen …… [niet ingevuld], sonder daer enigen kosten tot lasten van de ge-
mijnte te brengen.

10.
Item dat den selve scheppens sullen genieten in het gehel van het genen te staen over de reckenie 
ofte its wat de gemijnte aengaet sonder daer its tot laste van de gemijnte te brengen van enigen 
kosten …… [niet ingevuld].

3751  Lees: collecteurs.
3752  “staete” is een onzekere lezing.
3753  Lees: vacatie.
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11.
Item ofte de heer drossaert van de gemijnte gecommendeert worden om buijten dorps te reijsen, 
sal dachs genieten voor sijne fackatie de somme van …… [niet ingevuld].

12.
Item ofte den secketaris gecommendeert worden sullen dachs daer voor genieten de somme van 
…… [niet ingevuld].

13.
Item ofte eenen borgemeester tot Oisterwijck op het quartier mosten gaen, sal daer voor genieten 
de koste gelijck sij vooren dese hebben gehadt.

10.2.6.2  Reglement, 1679

10.2.6.2.1 Reglement, 1679
10.2.6.2.2 Wijziging van Drunen 1679, 1715

10.2.6.2.1 Reglement, 1679

Vaststelling
17 Oktober 1679 door de heer op voorstel van de regeerders en een aantal geërfden en inwoners.

Bron:
BHIC, LTK 45, ongefolieerd, op datum ingeschreven
BHIC, Collectie Santvoort 2, fo. 299r-304v.
RATb, Heerlijkheid Drunen met de tol van Venloon, 589.

Copia getrocken uijt seeker Reglement gemaakt d’Heer Grave van Werfuzee als heere van Drunen en 
mitsgaders drossaert, schepenen ende borgemeesters, luijdende van woorde tot woorde als volgt.

Wij, Sijmon Jansen Boel, Frans Hendrixen Brock, Gerit Jansen de Jongh, Meerten Ariens Mulder, 
Pieter van Lit, Hendrik Meeussen van Beenen, Adriaan Gerits van Hulten, Adriaan Jansen Oli-
slaager, Cornelis Giesen, Dries Hendrixs ende Paulus Franssen, alle schepenen ende borgemeesters 
der heerlijckheijt Druunen, midsgaders geerfdens ende inwoonders deese mede onderteekent, gecon-
sidereert ende overwooge hebbende den soberen staat van de voorschreven heerlijckheijt, die door de 
extraordinaare swaare lasten en contributien etcetera merkelijk is veragtert ende verarmpt en dat 
zij regeerders wel genege zijn tot weeringe ende voorcominge van verdere lasten, waarmede het dorp 
ofte gemeente eenigsints zoude konne worden belast, bij voorgaende resolutie goed gevonden hebben 
aff te schaffen ende te verminderen sodanige salarissen van vacatien, verteeringe etcetera als sij voor 
desen gehadt ende gedaan hebben ende bij de naarvolgende propositien aan Zijn Genaade mijn 
heer den Grave van Werfuzee, Heere van Druunen etcetera hebben gedemonstreert met verzoek dat 
meergemelte Sijn Genaade tzelve gelieft te apporbeeren ende dat vervolgens daar van een vaste or-
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dre ende reglement moght werden gemaakt opdat een jeder die des moghte aangaan hem daar na 
soude reguleeren.

a.
Eerstelijk is bij de zelve regeerders geproponeert off Zijne Genaade niet zoude gelieve goet te vin-
den, dat in plaatse van excessive verteeringe, die er gedaan worden op ordinaire en extraordinaire 
rechtdagen ende vergaaderingen dat niet alleen schadelijck is aan de gemeente, neen maar ook 
aan die geene die aan justitie iets te verzoeken hebben, haar schepenen jaarlijcx een tantiem toe 
te leggen ter dispositie van Sijn Genaade.

b.
Dat ook als wanneer jmant in commissie gedeputeert worden, dat die dan sal moeten reyze op 
sijn eijge cost, edogh op soodanigh gelt als hier naar breeder zal worden uijtgedrukt.

c.
Dat ook de vergaderingen wel diende en behoorde gehoude te worden in scheepenecaamer son-
der elders an-ders ende dat jeder scheepen ende borgemeester door den officier off die geene die 
bevoeght is convocatie te doen omme justitie of de politie te helpen administreeren op zijn eet 
gehouden sal zijn te compareren ende soo hij in gebreeke mogte blijven, dat hij scheepen off bor-
gemeester dan sal verbeuren een zomme van tien Bosponden, sijnde seven stuijver ider pondt, 
tensij merkelijk belet van siekte, welke boeten geappliceert zal werden ten proffijte van de gemel-
ten Heer van Druunen.

1.
Op welk voorschreven 1e point gerezolveert is ende bij Zijne Genaade gearresteert en geappro-
beert, dat de Borgemeesters tot vier in’t getal s’jaars voor alle haare moeijte etcetera sullen heb-
ben jeder de zomme van vijfftien gulden sonder eenige verdere verteeringe te maaken, die ook in 
t’dorps reekeningh niet zullen gelede worden.

2.
Ende opt 2e point is gerezolveert, soo wanneer den drossaert van regeerders wert gecommiteert 
t’sij naar Den Bosch, Oosterwijck, Heusden off elders hier ontrent, dat hij des daaghs op zijn 
eijge cost sal hebben de zomme van twee gulden, maar zoo hij moet rijzen naar S’Hage off elders 
anders in Hollant, soo zal hij op zijn eijge kost hebben de zomme van drij gulden drij stuyvers 
zonder iets verders te declareeren, dat hij ook geen daghgelde zal hebben te pretendeeren over va-
catien ende besongens voor’t dorp gedaan t’sij scheepenen, borgemeesters ende regeerders daar-
van kennis hebben.

3.
Ende sal den secretaris hebben soo wanneer hij op sijn tour offte anderzints wert gecommiteert 
de zomme van vijffentwintigh stuivers op zijn eijge cost.
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4.
Ende gaande naar Hollant als voorschreven, zoo zal hij hebben des daeghs twee gulden op zijn 
kost.

5.
Ende is opt 3e point geresolveert, dat de vergaderinge en de regtsdaage elders3754 anders zullen 
mogen gehouden werden dan in ordinaare scheepencamer ende verder als in den voorschreven 
3e articul is geproponeert.

6.
Is mede geresolveert, dat de seven schepenen in plaats van verteeringen voor alle hare ordinaire als 
extraordinaire vacatie in t’bijwoonen ende assisteeren van regtdagen en de andere vergaderingen 
jaarlijks sullen hebben de zomme van twintigh gulden sonder meer.

7.
Is verder geresolveert, dat de borgemeesters en schepenen voor’t drijve van de grote schouw zullen 
hebben de zomme van tien gulden voor deze haare moeijte in plaats van verteeringe.

8.
Is verder goet gevonden ende verstaan, dat alle die geene die in eenige bedieninge ende eede3755 
komen ofte wel blijven continueeren yder van dien zullen hebben een vaan3756 biers.

9.
Verders gerezolveert, dat de setters van de boeken op t’sette van den selve boeke sullen hebben 
gelijken een vaan biers.

10.
Als mede de collecteurs in t schrijve van de boeken ook een vaan biers.

11.
Mede gerezolveert, dat geene ordonnantien zullen weden gegeven dan in bijweeze of ten over-
staan van de heer drossaart.

12.
Laatstelijk is meede goed gevonden ende verstaan dat alle agterstaande ende ongesloote reekenin-
gen ende andere die eenige manuantie van dorps off andere penningen, hoe dat zij soude moogen 
genaamt werden, gehadt hebben binnen ses weeken na insinuatie dezes zullen moeten worden 
gelevert in handen van drossart, borgemeesters en scheepenen voornoemt. omme vervolgens ge-

3754  Lees: nergens.
3755  In de voor deze tekstuitgave gebruikte brontekst staat in plaats van “eede” een blanco passage; het 
woord “eede” is toegevoegd aan de hand van de in hoofde dezes genoemde derde brontekst. 
3756  één vaan = vier mengel; één mengel = 1,21 liter.
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slote te werden ende dat in toecomende alle nieuwe aange-stelde ontfangers naar t’expireeren van 
t’jaar haare bedieninge ende administratie van geleijke gehouden zullen zijn over te leveren en 
daar van bewijs en reliqua te doen op peene dat die geene des in gebreke zullen blijven dese voor-
schreven goede resolutie ende meijninge naar te coome voor de eerste reijze naar expiratie van 
de ses weeken verbeuren zal de zomme van twaalff gulden en voor de tweede maal vier en twin-
tigh gulden ende zoo verdobbelt soo lange tot dat hij zal hebbe gepresteert ende naargekome dese 
voorschreven resolutie, daartoe hij paratelijk zal worden geëxecuteerd.

13.
Ende opdat hierinne niemant eenige ignorantie coomen te pretendeeren, zoo zal deze voorschre-
ven resolutie door den vorsteraan een yder werde bekent gemaakt, die des magh aangaan ende 
ook alle jaaren werde gecommuniceert aan die daar van egeene wetenschap hebben.

Aldus geresolveert, gearresteert en geapprobeert bij Ons ondergeteeckende tot Drunen dezen 10e febru-
arij 1769, 
Ende gelooven Wij Drossart, Schepenen ende Borgemeesters voornoemt deese voorschreven poincte ende 
articulen te zullen observeeren ende naercoomen.
[volgen de handtekeningen].

10.2.6.2.2 Wijziging van Drunen 1679, 1715 

Vaststelling
27 Juli 1715 door de heer op voorstel van de schepenen en borgemeesters.

Bron
RA Tilburg, Heerlijkheid Drunen en met de tol van Venloon 589 (in drievoud).

Reglement met approbatie van den Heer van Drunen in dato 27 juli 1715 concerneerende
de vacatiekosten van drossaard en secretaris aldaar.

Wij Hendrick De Groodt, Dirk Hoorn Lambert Peijnenborg, Jan van Vugt, Francis Gerraarts, Jacob 
Paulusse van der Velden en Goijert van Beijnen, schepenen, Michiel van de Wiel, Peter Elshoiut en 
Adriaen Olislagers, borgemeesters respective deser heerlijkheijt Drunen, hebben met de volgende pro-
positie aan Sijn Hoog Ed: den Heere Grave van Oultremont Warfuzée etcetera, Heere deser Heerlijk-
heijt Drunen gedemonstreert 

a.
met versoek dat meer gemelte Zijn Hoog Ed: soo op alle reekeningen als naereeckeningen jder 
int’besonder deser Heerlijkheijt concernerende, gelieffte te laten hebben en toe te staen tot verteeringe 
twee gulden ten laste van het dorp;
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b.
Geven nog aan Zijn Hoog Ed: in consideratie, dat den drost en secretaris ons gevraagt en voorgehouden 
hebben om seekere penningen voor ideren dag gaande naar S’Bosch off opt’Quartier van Oosterwijk 
off naar S’Haage offte elders voor en ten behoeve van desen dorpe door de schepenen en borgemeesters 
zijnde gecommitteert.

1.
Eerstelijk is toegestaan door de Welgem: Zijn Hoog Ed: geconsenteert van te mogen hebben twee 
gulden ten laste van dit dorp tot verteeringe op aller deser dorpsreekeningen als ook naereekenin-
gen ider int’besonder hoe die genaamt souden morgen worden.

2.
Ende opt’2e poinct is geresolveert ende geaccordeert, soo wanneer den drossaert off secretaris van 
den regeerders werden gecommitteert t’zij naar S’Bosch off Oosterwijk, dat zij des daags op haar 
eijgen cost sullen hebben de somme van drie gulden vijfftien stuijvers, maar dat sij moeten reijsen 
naar S’Haage soo sullen sij op haar eijgen cost hebben vier gulden sonder van d’een nog d’ander 
iet verders te declareren, t’zij van vacatie, vragt off peertshuer.

Aldus bij Zijn Hoog Ed: onderteikent, geordonneert en geapprobeert en bij ons drossaart, schepenen en 
borgemeesters ondergeteikende dese geaccepteert, ende gelooven wij dese voorschreven poincten en ar-
ticulen precies te sullen observeren en naercomen, wordende hier mede gederogeert, dood ende te niet 
gedaan voor soo veel dese voorschreven articulen en poincten sijn contrarie ende het voorgaende regle-
ment, gemaakt in feb: 1679.
Aldus gedaan binnen Drunenn op den 27e Julij XVIIv vijfftien, was geteekent,
[Volgen de handtekeningen]. 

Naschrift 
Onder het hierboven genoemde inventarisnummer bevindt zich ook een kopie van de voren-
staande wijziging met een (aanvullende) notitie over de traktementen van de drossaard, schepe-
nen, secretaris en borgemeesters3757, alsmede een authentieke kopie van het reglement van 1679 
met een verwijzing naar de wijzingen van 1715.

3757  Deze notitie luidt: Het tractement van de magistraat en regenten is:
Van den Heere Drossaaerd bij Haer Hoog Mog. gesteld jaerlijcx op – 100-0-0
Item van den secretaris op  – 220-0-0
Dat van de seven schepenen samen voor desen geweest en blijven continueren – 20-0-0
Item ider borgemeester – 15-0-0
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10.2.7 Eersel, Duizel en Steensel 1662 en 1767

10.2.7.1 Reglement, 1662
10.2.7.2  Reglement, 1767

Genese
9.2.7.

10.2.7.1 Reglement, 1662
10.2.7.1.1 Reglement, 1662
10.2.7.1.2 Wijziging, 1662
10.2.7.1.3 Latere wijzingen

10.2.7.1.1 Reglement, 1662

Vaststelling
12 Augustus 1662 door de Raad van State naar aanleiding van klachten over het plaatselijk be-
stuur van de inwoners en op basis van een ontwerp reglement van de Raad en rentmeester-gene-
raal der Domeinen. 

Bron
BHIC, RRGD 61, fo. 217v-232r.
BHIC, LTK 133, 397v-416r. 
BHIC, Collectie Santvoort 1, fo. 716r-724r. 
RHCe, Schepenbank Eersel 24, voorin (ongefolieerd).

In druk
NA, RvSt 2162. 

Toelichting
De artikelen, die zijn betrokken bij de wijziging van het reglement van 25 oktober (10.2.7.1.2) zijn 
aangeduid met een asterisk.

Reglement voor die van de vryheyt  Eersel, Duysel ende Steensel.

1.
In den iersten wat de Justitie ofte schepenstoel aengaet, sulx sal bestaen als van outs in seven sche-
penen, drie van Eersel, twee van Duysel ende twee van Steensel.

2.
Dat deselve op d’eerste aenstaende veranderinghe verseth sullen werden op drie persoonen naer 
ende dat in plaetse van de affgaende vier schepenen, weder vier andere sullen werden aengestelt, 
twee vuijt Eersel, eenen vuijt Duysel ende eenen vuijt Steensel.
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3.*
Ende het tweede jaer d’aenghebleven drie mede sullen werden verandert ende alsoo alsdan eenen 
vuyt Eersel, eenen uuyt Duysel ende eenen uuyt Steensel ghenomen werden ende alsoo voorder 
over en weder van jaere tot jaere.

4.*
Ende mits binnen Eersel acht hertgangen ofte ghehuchten sijn, naementlijck Hees, Schaede-
wijck, Hooghstraeten, Stockelen, De Voort, Boxheij, Den Dijck, De Straeten oft De Plaets, soo 
sullen deselve acht hergangen aenstonts naer approbatie deser ende elck vuyt hennen hertganck 
kiesen ende nomineren eenen bequaemen persoon voor achtmannen, die ghebruyckt sullen wer-
den als hier onder.

5.
Ende sullen t’elcken jaere vande selve achtmannen twee affgaen, begin nemende, in d’eerste ge-
nomineerde gehuchten ende in d’andere jaeren in de gevolghe hertgangen ende alsoo ordente-
lijck  succesive ende doorgaens tour houdende van d’een tot d’andere.

6.*
Ende sullen dese overblijvende mannen doorgaens ordentelijck ende succesive oijck met tour 
als voor twee andere uyt de gehuchten van de twee affgaende mogen aenstellen ende nomineren 
twee andere bequaeme persoonen, die met deselve aanblijvende d’jaer vuyt sullen dienen.

7.*
Welcke achtmannen met de schepenen ten dienste van de ghemeente op den bequamen tijdt 
sullen kiesen ende nomineren de collecteurs der verpondinghe, renthierbeurders, borgemeesters, 
setters ende heemraeden van Eersel, concluderende met de meeste stemmen, als oyck d’arm ende 
kerckmeesters, doch in regarde van de arm ende kerckmeesters in bywesen van de predicant, ende 
sullen deselve schepenen ende achtmannen in ende over alle ghemeene saecken gelijcke macht 
hebben ende nerghens vuytgesloten sijn dan alleen in’t stuck van Justitie, die verstaen wert privat-
tive te blijven ende gehooren aan schepenen ende om de ghemeente in goede rust ende vrede te 
houden sullen de voorschreven regeerders, te weten de schepenen ende achtmannen voorschre-
ven, haer in alles soo veel doenlijck met t’ghevoelen van de geerffden accomodabel stellen, em-
mers in gewichttighe affairen ende saecken ende daerover deselve ofte eenige meestverstandige 
en ghequalificeerde hooren.

8.
Die van de gemeenten Duysel ende Steensel sullen respectivelijck mede, soo haest dese geappro-
beert door haer Ed: Mo: aenstellen ende nomineeren elck vuyt haere respective gemeenten vier 
bequame mannen ende de drie t’eynde des jaers aanblijvende, sullen mede eenen van hen affset-
ten ende eenen anderen nieuwen in desselffs plaetse aenstellen ende alsoo van jaere tot jaere tour 
houdende soodaenich oyck dat alle vier jaeren vier nieuwe sullen sijn.
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9.
Ende in de voorschreven ghemeenten ende elck in respective in de sijne aldaer sullen kiesen, aen-
stellen ende ordonneren met ghelijcke macht, reserve ende ghehoor als in regarde van die van 
Eersel hiervooren articulo seven is geseght.

10. 
Dat den secretaris die in loco ende aen De Plaets sal moeten woonen ende oyck hy noch sijnen 
substituyt ofte clercq egeen herberge sal mogen houden.

11.
Dat den secretaris ofte die de secretarije sal bedienen ter plaetse van sijne wooninghe ofte in de 
capelle van Eersel, d’welck voor een raethuys sal dienen ende geapproprieert worden, een vast 
comptoir sal houden, daer hy ofte sijnen clerck ordinarie tot gherief van elckeen te vinden sal zijn.

12.
Dat de jonghste rollen, prothocollen, reeckeninghen, documenten ende andere der selver ende 
andere daeghelijckx gherequireert connen werden ten dienste van een veder niet sullen moghen 
liggen ten huysen van eenige schepenen of op een andere plaetse, maer van het voorschreven 
comptoir ende aldaer wel ende sorghvuldich waergenomen ende gaede geslagen werden.

13.*
Doch wat aengaet d’oude rollen, prothocollen, reeckeninge, documenten der selver ende ande-
re, mede charters, privilegie brieven ende andere die men daegelijcx ende t’elckens nyet soo van 
noode heeft sullen gebracht ende bewaert werden inde ordinarisse comme en soo die niet bes-
tant en is in eene goede ende stercke kasse te maecken ende stellen inde voorschreven capelle ofte 
raethuys welcke comme ende kasse sal gesloten werden met twee sleutels daer aff den eenen sal 
hebben den president schepen van Eersel ende den anderen den achtstenman, woonenden in het 
gehucht De Straet ofte De Plaets om t’saemen, als noot is, geopent te werden ende daer toe, als 
oyck des vereysscht, den secretaris acces te geven.

14.
Dat den secretaris sijn ampt ende bedieninghe selfs sal moeten becleeden ende doen sonder ie-
mant eygener authoriteyt te moghen substitueren, employeren ofte qualificeren voor substituyt 
secretaris die teeckeninghe soude hebben, emmers niet sonder believen ende authorisatie van 
haer Ed: Mo: de heeren Raeden van State.

15.
Besunderlijck oyck dat die actuelijcke schepen ofte stadhouder is ofte ander publicq ampt ofte 
oficie bedient niet en sal moghen substituyt secretaris wesen, ten sy met speciale kennisse ende 
authoritatie als voor.

16.
Ende wat mede aengaet andere gemeents saecken, dat jaerlijx by de voorschreven schepenen, acht 
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ende viermannen respective een bequaem, wel gegoet ende versekert persoon voor collecteur der 
verpondinghe in elcke plaets ofte dorp sal werden aengestelt, die oyck in loco sal moeten woonen,  
deselfde penningen sal moeten ophaelen ende verantwoorden sonder vermengen van andere lasten.

17.
Ende dat t’cohier daervan voor de voorschreven regeerders, te weten schepenen, acht ende vier-
mannen respective, in respective locis sal werden nagesien ende opgherekent om versekert te con-
nen wesen van den justen taux te contineren.

18.
Dat mede by de voorschreven regeerders met goede communicatie van de naebueren ofte in-
gesetenen jaerlyck eenen nieuwen borgemeester tot ontfanck van de bede ende betaelinghe van 
t’Comptoir sal werden aengestelt ende genomineert, die daermede s’Lants Comptoir sal voldoen 
en de t’boeck ofte sethcedulle daervan gemaeckt werden sonder oock vermeninghe van andere 
lasten ende ten dien eynde door de selve regeerders t’elcken te werden nagesien.

19.
Dat de respective borgemeesters egeen gelt sullen tellen aen yemant buyten haere Comptoiren als 
met kennisse van de schepenen, acht ende viermannen respective, die oyck deshalven alvoorens 
in extraordinairisse saecken schriftelycke ordonnantie met de hant van haer allen geteeckent sul-
len hebben te verleenen.

20.
Dat den nieuwen borgemeeste, soo wanneer hy sijne eerste betaelinghe sal doen op de Comptoi-
ren, alsdan den ouden borgemeester by hem sal hebben, die oyck gehouden sullen wesen, gely-
ckelyck de staet van de Comptoiren op te nemen ende alsdan sonder vuytstel die over te leveren 
aen schepenen, acht ende viermannen respective, ten fine van ’t gene, dat van ’t voorgaende jaer 
resteert des den ouden borgemeester te doen bybetalen ende alsoo jaerlycx de Comptoiren suy-
veren.

21.
Dat mede den omslach tot betaelinge van de jaerlyxse renthen, die het corpus is gheldende ins-
gelycx sonder vermeninge van andere sal werden opgehaelt door de borgemeesters ofte eene dis-
tincten generaelen renthierbeurder door de voorschreven regeerders aenstellen ende nyet door 
particuliere op te beuren.

22.
Ende dat de sethcedulle ofte t’renthierboecken alle jaer te formeren, oyck geexamineert sullen 
werden ten eynde als voor.

23.
Ende dat men sal sien te despicieren ende raetslaen op wat maniere de voorschreven gemeenten 
van de renthen in heel ofte deel sal connen werden ontlast.
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24.
Dat oyck in toecomende egheene penninghen sullen werden opghenomen op wat interesse sulcx 
oyck waer sonder kennisse van de ghemeente ende sonder alvoorens mede verworven te hebben 
speciaal octroye van de Ho: Overigheyt ende dat anders den opnemer die t’synen particulieren 
laste sal moeten houden ende draghen.

25.
Item soo in toecomende by toestaen van haer Ed: Mo: gecommitteerde op de verpachtinghe van 
de ghemeene middelen souden moghen gepacht ofte overghenomen werden door ofte ten be-
hoeve van’t corpus d’imposten op’t gemael ende bestiael, dat de penningen daertoe vereyscht om 
sulx te voldoen niet en sullen werden omgeslagen op het reel oft manier van de bede, maer op de 
persoonen ende hooftsgewysden sonder oyck exemptie oft verschoonen van yemandt, vuytgeno-
men die van de armen leven ende onder de twelff jaeren out sijn, d’welck sal ter discretie van de 
voorschreven regeerders.

26.
Ende indien mede met consent alsvoor gepacht ofte overgenomen wierde den impost van den 
besayden mergen ende hoorengelden, dat den omslach daervan wel sal werden ghedaen naer ad-
venant yeders cultuere ende quantiteyt van beesten.

27.
Dat d’imposten op de drancken als wijnen, bieren ende brandewijnen nyet en sullen mogen ge-
pacht werden ofte overgenomen door ofte ten behoeve van ’t corpus.

28.
Item dat eghene verteringe noch vereeringe sal ofte sullen mogen geschieden tot laste van het cor-
pus van Eersel, Duysel ende Steensel, noch voorsulcx in reeckeninge gebracht ofte verantwoorrt 
connen werden ende dat de gene, die sulcx sal hebben gedaen ofte gheprocureert sulcx t’sijnen 
eyghen laste sal houden ende moeten draghen.

29.
Dat de betalinge der verpondinghe, bede, renthen ende andere ghemeents lasten by de respective 
collecteurs, renthierbeurders, borgemeesters ende andere daerFF ordre ende maniantie hebben-
de op haeren toegevoeghden salaris soodaenigh sullen worden gedaen, dat de gemeenten egeene 
schaede daeruyt ontstae, die in sulcken cas oyck door den defaillant mede sal ghedraghen werden 
t’sijnen particulieren laste.

30.
Dat mede d’administratien van verpondinghen, bede ende renthiergelt sal worden ghedirigeert 
in besondere reeckeninghen.
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31.
Dat alle gemeents rekeningen als van collecteurs der verpondinge, renthierbeurders, borgemees-
teren, arm ende kerckmeesters ende andere alle jaer precise naer voorgaende drie sondaegse pro-
clamatien sullen moeten gedaen worden, de behoefften daertoe dienende naergesien ende alsoo 
verder gehoort ende geslooten naer behooren door schepenen, acht ende viermannen respective, 
doch wat aengaet de reeckeningen van de armen ende kercke sal daertoe mede moeten geroepen 
werden den predikantt ende sullen nyettemin alle andere van de voorschreven gemeenten ende 
geinteresseerden daerop mogen comen om deselve mede te hooren ende welcke oyck met alle se-
dicheydt ende redelyckheyt sullen moghen spreken ende t’haer seggen om oyck gevolght te wer-
den soo bevonden mocht werden te behooren.

32.*
Dat men oyck met de presente sal moghen besoigneren ende met de rekeninghe voortsvaren son-
der eenichssints naer d’absente te verwachten ende achter malcanderen sal moeten affghedaen 
werden ende geduerende den tijt die onderhande sal sijn, blijven onder den rendant van dien 
ende dat besonderlijck de schepenen, acht ende viermannen en die secretaris niet en sullen mo-
gen alsdan absenteren ende dat de nyet ende d’onbehoorelycke ghedaene reeckeningen aenstonts 
naer approbatie deser sullen ten voorschijn werden gebracht, gedaen, gerevideert ende behoor-
lijck gesloten werden ten overstaen ende verhoor als boven.

33.
Ende sullen oyck by de voorschreven regeerders eghene andere omslaegen dan voorschreven is tot 
laste van de gemeente mogen gedaen werden, dan in cas van vereyssch met voorgaende kennisse 
ende consent van t’meerdendeel der geerffden ende ingelanden, midtsgaeders t’saemen goetvin-
den ende schrifftelijcke beteeckende ordre van alle deselve regeerders.

34.
Ende sullen mede gheene processen t’sy in materie van aenleggere ofte verweerdere moghen wer-
den aenghenomen tot laste van de ghemeenten dan met voorgaende communicatie van de voor-
schreven schepenen, acht ende viermannen respective met de principaelste geerffde ende als oyck 
in cas van goetvinden niet anders dan met beteeckende acte door schepenen, acht ende vierman-
nen respective eenpaerlijck ende samentlijck te beteeckenen.

35.
Ende dat de processen die sijn gheentameert ende alnoch judicis hangende sullen werden gheexa-
mineert met adsumptie mede van rechtsgeleerde des noot om te verstaen weder die nut dienen, 
gevolght ofte te nedergeleyt soo men best soude connen.

36.
En sullen mede egheene sollicitatie tot afweeringe van eenighe swaericheden ofte voordeel van de 
ghemeenten in s’Gravenhaege ende elders moghen werden aenghewent noch daertoe commis-
sie gegeven dan met communicatie, eenpaerigh goetvinden ende beteeckenen van acte als voorn.
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37.
Ende soo in de toecomende eenige vroenten ofte gemeenten sullen voorgenomen werden te ver-
coopen dat t’selve mede nyet en sal mogen gedaen werden als met communicatie, eenpaerich 
goetvinden ende beteeckenen alsvoor ende dan in allen gevalle mede des nyet en sal mogen ge-
daen werden sonder octroy van de Ho: Overicheyt ende alles mede dienthalven te minsten coste 
gedirigheert werden.

38.
Dat de penninge, procederende van vercochten torff, hout, vlaghsel ende andertssints van ge-
meents weghen van nyemanden anders als van de borgemeesters respective sullen werden gheint 
ende die daeraff oyck sullen moeten reeckenen jaerlijcx ten overstaen als voor.

39.
Dat eghene bijeencompste noch vergaderinge by schoudt, stadhouder, schepenen, acht ende 
viermannen ofte andere sullen werden gedaen in herberge, maer voor soo veel Eersel aengaet in het 
raethuys ende voor soo Duysel ende Steensel in eene caemere ofte plaetse daertoe t’ordonneren ende 
des sonder eenige verteeringe ten laste van de gemeente oyck te doen emmers anders nyet dan dat 
swinterdaeghs nootelijck vier ende licht wegen de gemeenten sal werden versorght ende becosticht.

40.*
Dat de geene buyten de gemeente met behoorlycke commissie vaceren sal des daegs op sijn eygen 
costen nyet meer sal hebben ofte pretenderen connen dan eenen gulden vijff stuyvers.

41.
Ten waere in saecke daertoe yemant van meerdere qualiteyt diende ghecommitteert ende geem-
ployeert die alsdan voor sijne vacatie ende verleth sal genieten soo te vooren met hem schepenen, 
acht ende viermannen respective sullen connen overcomen ende sal d’acte daervan oyck moeten 
geteeckent werden door deselve regeerderen.

42.
Dat schepenen sullen besitten ende bedienen haere recht ende genecht daeghen sonder last van 
de gemeente op hebben wedden ende ordinarisse profijten van processen, judiciële acten ende 
dergelycke sonder oyck van partijen eenige verteeringe by te setten ofte mogen doen.

43.
Ende om voortsaen soo veel doenlijcke te besorgen mede t’best van de ghemeenten ende af te 
snijden alle vuyle mesuagien, soo en sullen mede voortsaen egene schenckagien, verteeringe ofte 
erkentenisse onder wat naeme ofte pretext die mochten genoemt ende gebaptiseert werden di-
recktelijck ofte indirectelyck gedaen mogen werden aen yemanden, wie het oyck waere, tot las-
te van het corpus ende dat die sulcx sal doen ofte procuceren t’selve t’sijnen particuliere laste sal 
moeten nemen ende draegen ende voorsulcx oyck vuyt de reeckeninge geroyeert werden.
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44.*
Dat de setters die jaerlijcx de bedecedulle ende van de t’renthierboeck sullen maecken nyet meer 
sullen hebben dan eens eenen gulden thien stuyvers ende dat mede op haeren eygen cost.

45.
Dat mede eghene gemeents wercken sullen gemaeckt moghen werden dan naer voorgaende pu-
blique veylinge ende bestedinge ten waere in cleenelijcke bedraegende onder de thien gulde.

46.
Dat de borgemeesters ende renthierbeurders voor haere afghegheven ende op te haelen penning 
niet anders sullen hebben ende pretenderen moghen dan als van outs ende tot den huydigen dae-
ge gebruyckelyck sijnde geweest.

47.
Dat op de maeltijt van versetten der magistraet alleen tot laste van de ghemeente sal moghen wer-
den verteert 30 gulden eens door die van Eersel, Duysel ende Steensel te draegen quoots gewijse.

48.*
De magistraets persoonen om op ordinarisse ende extraordinarisse wettige saecken het ghemeene 
best aengaende comparerende ende besoighnerende sullen mede ten laste van de ghemeente 
eghene costen ofte verteringen moghen doen noch voor haere vacatien ende verleth yets mogen 
eysschen noch genieten dan alleen t’saemen 14 gulden eens door die van Eersel, Duysel ende 
Seensel te draeghen quoots gewijse alsboven.

49.*
Den vorster sal op sijne breucken ende emolumenten van’t vorsterampt moeten leven sonder tot 
laste vande ghemeenten eenighe costen ofte pretentien te moghen doen ende maecken ende sich 
vernoeghen in plaetse van dien gelijck van outs met 45 gulden s’jaers, daer aff die van Eersel sul-
len moeten betalen 25 gulden, Duysel 10 ende Steensel 10 gulden.

50.
Dat voortsaen oyck de recht ende genecht daghen ghehouden sullen werden preciselijck op hae-
ren ordinarissen tijdt ende sonder vuytstel noch die ten opsien van paepsche heylighdaeghen 
noch om absentie van d’een ofte ander schepen ofte officier in eenigher manieren verschoonen 
ofte gediffereert te werden.

51.
Dat egeene commissien sullen ghegheven werden om van weghen de voorschreven gemeenten 
te compareren op eenighe daechvaerden van de Meijerye ofte quartier dan met voorkennisse 
ende daertoe door de voorschreven regeerders mede last sijnde gegeven ende dat men op de selve 
dachvaerden nyet meer sal mogen seynden dan eenen bequamen persoone door de voorschreven 
regheerders te nomineeren ofte ten hooghsten in ghewichtiger saecken twee ende dat besorcht sal 
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werden dat alvooren te compareren de voorschreven vryheyt sal werden aengheschreven waerover 
de dachvaerdinghe gheschieden sal en wat aldaer te proponeren sal sijn om te connen onder de 
voorschreven ghemeenten gedelibereert werden ten beste ende ghelast haere ghecommitteerde 
t’ghene sy segghen ende sullen aldaer.

52.
Item ofte yemant de ghemeente ghedient hebbende yetwes ter saecke van vacatie ofte anderssints 
hadde te pretenderen sullen sulcx oyck teghens het doen der reeckeninghen by pertinente speci-
ficatie moeten aenbrenghen om de selve ghesien daerop te werden ghedisponeert naer behooren 
sonder dat sy ondertusschen henne dorpslasten daerdoor oyck sullen moghen inhouden ende 
weygeren te betalen aen de borghemeesteren, collecteurs van verpondinghe ofte renthierbeurders.

53.
Ende op dat te beter oyck dese voorschreve poincten ende articulen wel ende punctuelijck wer-
den achtervolght, naerghecomen ende geobserveert, soo sullen mede d’overtreders van dien wer-
den gemulcteert ende t’elckens hebben op te leggen den peene van 50. guldens ten behoeve ende 
profijt van de Domeynen te verbeuren ende door den Rentmeester der Domeynen int quartier 
der stadt s’Hertogenbossche paratelijck t’executeren.

54.
Eyndelijck dat t’voorgeschreven reglement sal werden geregistreert in het prothocol boeck der 
voorschreven vrijheyts secretarije ende jaerlijcx mede sondaeghs naer het veranderen van de 
Weth, die t’elcken jaere geschieden sal op prima. Octobris ende alsoo oyck naer apporobatie de-
ser voor d’eerste reyse den eersten October toecomende sal staen ende werden ghepubliceert ter 
plaetse daer men gewoon is publicatie te doen ende dat de besorginge daer van sal incumberen 
den president schepen van elcke jaere.

10.2.7.1.2 Wijziging van Eersel, Duizel en Steensel 1662, 1662

Vaststelling
25 Oktober 1662 door de Raad van State naar aanleiding van bezwaren van zowel het bestuur als 
de opponerende inwoners tegen Eersel, Duizel en Steensel 1662 en op basis van door een eigen ad 
hoc commissie voorbereid voorstel. 

Bron
NA, RvSt 83 II, fo. 259r-v. 
BHIC, RRGD 61, fo. 230v-232r.
BHIC, LTK 133, 416r-419v.
BHIC, Collectie Santvoort 1, fo. 724v-725r. 
RHCe, Schepenbank Eersel 24, voorin (ongefolieerd).
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In den Raedt rapport gedaen sijnde van de nader examinatie van het reglement van den vrijheijt 
van Eerssel, Duijsel ende Steensel den 12 der voorleden maent Augustij gearresteert,

Is goetgevonden t’selve op eenige articulen te amplieren soo als volcht.

Bij het 3e articul te voegen alle behoorlijck gequalificeert ende gegoet ten minsten tot vijfhondert 
guldens, hets ij in gronden, huijsen ofte erven ofte in andere kenbare goederen, deselve oock soo 
veel het mogelijck is, nemende van die gene, die sijn van de ware gereformeerde christelijcke re-
ligie.

Het 4e articul te veranderen Ende mits binnen Eersel acht heertgangen ofte ghehuchten sijn, 
naemelijck Hees, Schaedewijck, Hoochstraeten, Stockelen, De Voort, Boxheij, Den Dijck, De 
Straeten off De Plaets, ende nochtans de voorschreven heertgangen altijt ende van oudts soo 
sijn verdeelt geweest dat bij combinatie ende representatie sijn geweest als vier gehuchten, na-
mentlijck 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 Straete ofte De Plaets voor het 
vierde, soo sullen de voorschreven vier soo gecombineerde gehuchten aenstonts nae apporobatie 
deser yeder in der sijnen verkiezen twee persoonen voor achtmannen, die gebruijckt sullen wer-
den als in de volgende articulen staet geexpresseert.

Het 6e articul te veranderen met desen verstaen, dat de ingesetenen van die respective gecombi-
neerde gehuchten in voegen ende op ordre als van outs onder haer gebruijckelijck is, sullen in 
den haren vergaderen soo dick ende menichmael als het sal van noode sijn, twee anderen in de 
plaetsen van die affgaende te verkiesen ende dat die electie sal staen aen haer.

In het sevende articul te vougen ook twee geswoorens ende keurmeesters als van oudts.

Het 13e articul te veranderen in plaetse van twee sleutels drie sleutels, daer aff den eenen sal heb-
ben den president schepen van Eerssel, den anderen den achtsten man, woonende in het gehuch-
te De Straet ofte Plaets ende den derden den secretaris van de vrijheyt om te samen, als het noot 
is, geopent te werden.

Bij het 32e articul bij te doen blijven opgeslooten in een cas, voorsien met drie slotelen daertoe te 
maken ende dat daervan den eenen slotel sal blijven onder den president ofte den outsten sche-
pen present sijnde, den anderen onder een van de achtmannen van dat gehuchten, daer onder 
den rendant van de rekeninge woont ende de derden onder den secretaris.

Het 40e articul te emplijeren maer indien s’avons niet soude connen weder t’huijs sijn, dat sij in 
sulcken gevalle sullen hebben 30 stuijvers.

Het 44e articul te veranderen dan yeder 25 stuivers eens voor alle hoore besoignes ende dat mede 
op haer eijgen costen.
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Het 48e articul te veranderen vierentwintich guldens jaerlijcx, daervan die van Eerssel sullen trecken 
te samen sestien gulden en die van Duijsel ende Steensel vier gulden te samen respectivelijck.

In het 49e articul de doorgaende worden uijt te laeten, luijdende ende sig vernoegen in plaetse 
van dien gelijck van outs met vijffenveerich gulden ‘s jaers, daeraff die van Eerssel sullen hebben 
te betalen vijffentwintich gulden, Duijsel tien gulden ende Steensel tien gulden.

10.2.7.1.3 Latere wijzingen

Vaststelling
20 Juni 1749 door de Raad van State tot wijziging van artikel 4 van Eersel, Duizel en Steensel 1662.

Bron
NA, RvSt 272, fo. 1292v-1293v.

Dictum van de resolutie van de Raad van State van 20 juni 1749 tot wijziging van artikel 4 
van Eersel, Duizel en Steensel 1662.

Waarop gedelibereert zijnde, is goedgevonden en verstaan (…..) dat de tractementen van de sup-
plianten3758 zullen worden verhoogt, zo als verhoogt worden bij desen, te weten van ieder schepen 
van Eersel, zijnde de hoofdplaats, tot vijftien en van ieder schepen van Steensel en Duijsel tot tien 
gulden jaarlijx, mits dat daarvoor alles, bedagt en onbedagt, binnen de voorschreven dorpen en 
banken zullen moeten verrigten, ingaande de voorschreven verhoging met den jare seventienhon-
dertnegenendertig en blijven de buijtenvacatien op den voet van het 4ͤ Articul van ’t Reglement 
van den 3 Augustus 1662, des dat de supplianten gehouden zullen zijn dese Haar Ed:. Mog. dis-
positie ten Comptoire der Domeinen te laten registreren en deselve bij hun gemeentensrekening 
over de voorige jare aan de Leen- en Tolkamer  over te leggen.

10.2.7.2  Reglement, 1767

10.2.7.2.1 Ontwerp-reglement, 1766
10.2.7.2.2 Reglement, 1767
10.2.7.2.3 Wijziging Eersel, Duizel en Steensel 1767

10.2.7.2.1 Ontwerp-reglement, 1766

Vaststelling
17 December 1766 door de Leen en Tolkamer op verzoek van de Raad van State geconcipieerd en 
vervolgens ter overweging en vaststelling aan die Raad toegezonden. 

3758  Lees: de schepenen van de dingbank van Eersel, Duizel en Steensel. 
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Bron
BHIC, LTK 97, fo. 61r-101v.

Toelichting
Omdat de Raad van State op één uitzondering na het ontwerp van de Leen-en Tolkamer verder 
onverkort vaststelt (zie 10.2.7.2.2), blijft publicatie van dat ontwerp behoudens die uitzonde-
ring achterwege. Die uitzondering betreft artikel 77, waarin een bewerking van het zogenaam-
de Marsreglement (gepubliceerd in GPB  7, 449-450) is opgenomen. De Raad van State stelt in 
plaats hiervan een verkorte versie met alleen een referentie naar dat Marsreglement vast. 

Artikel 77 luidt volgens het voorstel van de Leen- en Tolkamer:

Ingeval eenige troepes van ’s Lands militie, zoo te voet als te paard, te Eersel, Duijzel of Steen-
sel mogten aankomen, zal aan de regenten volgens het reglement van Zijn Hoogheijd, waarnaar 
zig de troepes van ’s Lands militie marcheerende of logeerende voor of op den bodem van den 
Staat van den 20 Julij 1750 moeten vertoont werden haar patent, mitsgaders aan hun bekent ge-
maakt den naam van die geenen die dezelven leijd en commandeert, mitsgaders het getal van de 
menschen en paarden waaruijt dezelve bestaan, onderteekend bij de commandeerenden officier, 
waarnaar de regenten gehouden sullen zijn aan de troupes bekwaam logementen van goed en 
versch stro voorzien voor de onderofficieren en gemeenen aan te wijzen, waarmede die gehouden 
zullen zijn zich te contenteeren zonder daarin eenige verandering te maaken, en zal aan een ijder 
ruijter of dragonder of soldaat moeten gegeeven werden anderhalf pond roggen broot, een half 
pont boter of spek, een kan bier daags zonder meer waarvoor betaald zal moeten worden drie 
stuijvers en de officieren zullen haar verteeringen, die van hunne vrouwen, knegts en paarden bij 
hun vertrek moeten voldoen, en zal dit alles bij faulte van dien op den commandeerenden officier 
verhaalt werden. Yder ruijter zal zig in de vierentwintig uuren te vreede moeten houden met zes-
tien ponden hooij en drie bosschen stroo zoo goed en kwaad als diegenen daar hij gebilleteerd is 
zal hebben, dog zullen de ingezetenen niet gehouden zijn den haver te leveren. Verder zullen aan 
de dragonders en het voetvolk, wanneer dezelven geen wagengelden trekken, een kar voor ijder 
companij met een paard bespannen tot transport van haare zieken, bagagie et cetera moeten gele-
vert worden welke door het dorp of dorpen waardoor het krijgsvolk ingequartierd is zullen moe-
ten werden voldaan en voor de karren welke boven het gemelte getal zullen gevorderd worden zal 
voor ijder moeten betaald werden tegens vijf guldens daags den tijd van het wederom koomen 
daaronder begrepen of ingevalle die niet voldaan werden zal den commandeerenden officier daar-
van moeten passeren een obligatie onder zijne handtekening, dan ingevalle eenig gecomman-
deert volk binnen dezelve plaatsen kwaamen te logeeren zullen de regenten daarvoor geen karren 
behoevende leveren dan met die betaalde, ook zullen geen karren behoeven geleverd te worden 
voor eenige vrouwen en jongens. En zullen de karren voor de doormarcherende militie als voor-
zegt geleverd zijnde niet verder moogen worden meegenoomen als de troupes voornoemt van 
de plaatsen vertrokken zijnde dien avond koomen te vernagten, uijtgenomen zodaanige karren 
als particulierlijk zijn ingehuurd en welken als voorzegt is door den commandant betaald wer-
den. Ook zal op de voorgezegde karren niet meer moogen gelaaden werden dan zeevenhonderd 
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ponden gewigt, het zij aan menschen of bagagie. Ingevalle den officier de marcheerende troupes 
commandeerende wijgerig mogt blijven de verteeringen van hem en zijne onderhoorige troupes 
te betalen zullen die verteeringen bij de regenten opgetekend werden op haare eed hetgeen in 
deezen geloof zal meriteeren, welke verteeringen bij solliciteurs of de Comptoiren zullen werden 
goedgedaan ter somme als de regenten als voorzegd die verklaart hebben met de kosten. En zul-
len den officier van de plaats neffens de regenten tijde het doormarcheeren der troupes moeten 
maaken bij den handt te zijn om door haare presentie te helpen bezorgen dat de troupes behoor-
lijk geloggert en gerieft en dat alle excessen en desordres tegengegaan worden. 

10.2.7.2.2 Reglement, 1767

Vaststelling
16 Januari 1767 door de Raad van State op basis van een door de Leen- en Tolkamer naar aan-
leiding van klachten uit de bevolking over wanorde in het plaatselijke bestuur en fraude door de 
secretaris.

Bron
BHIC, LTK 140, fo. 45v-94r.

In druk
Eerste druk (’s-Hertogenbosch, 1767)
RHCe, GB Eersel 5
RHCe, GB Duizel 1
RHCe, GB Steensel 1.
Tweede (ongewijzigde eerste) druk met supplement (’s-Hertogenbosch 1768)
BHIC, Leen- en Tolkamer 68.
Derde (ongewijzigde tweede) druk (’s-Hertogenbosch 1775)
Tilburg University/, Brabant Collectie TRE 034 B 07  KOD 1775 ’S HERT 2.
N.B.: Dit overzicht behelst slechts een selectie van de vindplaatsen van de drie opeenvolgende 
drukken. Vindplaatsen elders zijn niet vermeld.

Editie
Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken 3 (1768), blz. 483-549.

Toelichting
De onderstaande tekst is ontleend aan de eerste druk (1767) van het reglement. Die uitgave bevat 
een artikelsgewijs geordend register met een korte samenvatting van elk artikel (zie hierover ook 
artikel 82). Die samenvatting per artikel is hieronder bij wijze van opschrift bij de desbetreffende 
bepaling opgenomen. Ook de in deze druk vermelde errata zijn overgenomen.

Reglement voor de huyshouding en finantie van Eersel, Duyzel en Steensel.
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Artykel 1, 2, 3. Houd in de Verandering der Regenten.
Art. 1.
De regeering of den schepenstoel der dingbanke van Eersel, Duyzel en Steensel zal bestaan uyt ze-
ven schepenen, te weeten drie uyt Eersel, twee uyt Duyzel en twee uyt Steensel, waarvan de aan-
stelling als van ouds gelaaten werd aan den quartierschout van Kempeland, den welke daarin zal 
moeten observeeren het 13 articul van haar Hoog Mog. reglement op de Politicque Reformatie 
van den 1 April 1660 met de volgende byvoegingen, als
1) dat, volgens het 9 articul van de Ordonnantie op de houtschatten en onderrentmeester-
schappen vernieuwt den 7 February 1766 daartoe niet zal mogen aangesteld worden den pagter 
van de houtschatten en onderrentmeesterschappen over de bank van Eersel geduurende den tyd 
van zynen pagt, mits dat den zelven pagt meer als twintig guldens bedragen, als ook
2) den pagter der novaale thiendens, geduurende zynen pagt volgens haar Ed. Mog. reso-
lutie van den 23 April 1678

3) en hoewel de commiesen ter rechergie in ’t generaal niet tot schepenen mogen worden 
aangestelt, dat egter volgens haar Ho: Mog. resolutie van den 27 January 1740 ingevalle geen per-
soonen van de gereformeerde religie worden gevonden daartoe geëligeert zullen mogen worden 
de ontfangers, controlleurs of commiesen, collecteurs van de convoyen en licenten, en
4) dat volgens haar Hoog Mog. resolutie van den 20 October 1701 daartoe zullen moeten 
gekoren worden vaste ingezetenen uyt yder plaats en geensints vreemden of ingezetenen van ’s-
Hertogenbosch of van andere steeden.

Art. 2.
Den schepenstoel zal jaarlyks moeten verandert worden in dezer voegen, te weten dat het eerste 
jaar afgaan zullen twee schepenen uyt Eersel, een uyt Duyzel en een uyt Steensel en in het volgende 
jaar uyt yder der dingbank een, te weeten die het vorige jaar aangebleven zyn, in welkers plaat-
sen, jaarlyks zoo veel nieuwen uyt yder plaats zullen worden aangenomen,als’er afgegaan zyn, ten 
waare den heere quartierschout of desselfs stadhouder om pregnante redenen goedvond een of 
meer schepenen nog voor een jaar te continueeren.

Art. 3.
De verandering en beëdiging van de nieuwe schepenen zal jaarlyks moeten gedaan worden op 
den tyd als tot nog toe gewoonelyk is geweest. En ingevalle een of meerder schepenen binnen het 
jaar haarer bediening kwamen te overlyden zal, ten langsten binnen een maand naar den sterf-
dag, in des overledenens plaats een ander moeten worden aangesteld en beëdigt uyt zodanigen 
dorp als den overledenen gekooren is geweest, dan hetwelk geen plaats zal hebben indien ymand 
der schepenen binnen de drie maanden voor de jaarlykse verandering van de Wet kwam te over-
lyden, en indien niemand kwam te sterven zal den officier volgens haar Hoog Mog. resolutie van 
den 20 October 1701 de regeering niet mogen veranderen als op den jaarlykschen dag, die daar-
toe van ouds bestemd is.
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Art. 4. Het bewind, directie, en behandeling der Justitie, mitsgaders van de dagelykse lopende Poli-
tie,  aan wie gelaaten.
Het bewind, directie en behandeling der Justitie, mitsgaders van de dagelyks lopende Politie, 
zal staan en blyven aan den quartierschout en schepenen alleen met seclusie van anderen, welke 
hoofdsgewys zullen stemmen en ingevalle de stemmen kwamen te staken zal den quartierschout 
of by zyne absentie den oudtsen scheepen een concludeerende stem hebben.

Art. 5. Stemme in alle vergaderingen.
Den quartierschout of zynen stadhouder zal in alle vergaderingen wel op het raadhuys mogen 
verschynen, dog zal in judicieele zaaken absolute geen stem hebben, maar in de dagelyks voorval-
lende politie zal zyne stemme meede worden opgenomen, en in cas van staaking van stemmen 
zal de conclusie aan den zelven of oudsten schepen blyven als voorsegt, egter zoo, dat, wanneer 
by schepenen gedelibereert word om op deeze of geene zaak de politie raakende eenige boeten te 
stellen, hy daar in geen stemme zal hebben als alleen om zyn advies over de boeten te uyten, en 
zal hy tyde van de deliberatie hierover zig moeten retireeren om schepenen haar vryheyd in het 
decerneeren van die boeten te laaten.

Art. 6. De geregtsdagen van veertien tot veertien dagen te leggen met boetens voor de non comparanten.
De geregtsdagen zullen van veertien tot veertien dagen,op zekeren vast te stellen dag wanneer ‘er 
geene vacantie is op het raadhuys moeten gehouden worden zonder dat aldaar eenige verteerin-
gen, het zy ten lasten van particulieren of van de gemeentens, zullen mogen geschieden, en de 
vacantie, welke zal moeten geschikt worden naar die van de rolle van de stad ’s Hertogenbosch, 
geeyndigt zynde, zal ten minsten agt dagen voor den eerst te houdenen regtdag door den vorster 
gepubliceert worden, dat op[blanco passage] dag den [blanco passage] den eersten regtdag zal ge-
houden worden, ten eynde niemand in het vervolgen van zyn regt verkort worde. En zullen alle 
de schepenen op yder regtdag gehouden zyn te compareren, yder op de boeten van zes stuyvers, 
en die in de vergaderkamer naar den laasten slag van het uur komen op de boeten van drie stuy-
vers te bekeeren naar het goedvinden van het meerderdeel der schepenen.

Art. 7. De bank te spannen by den officier.
Schepenen off het meerder gedeelte van dien op het gestelde uur in de raadkamer zynde zal den 
officier of desselfs stadhouder in naam van de Hoog Mog. Heeren Staaten Generaal der Vereenigde 
Nederlanden als Hertogen van Braband de bank spannen en schepenen aanmaanen om kort en 
onvertogen regt te doen, en ingevalle’er als dan zaaken, het zy die mondeling bedingt worden of 
op de rolle voorkomen, waarin hy party is, gehouden zyn naar het afloopen van dezelven zig uyt 
de kamer te absenteeren om schepenen hun vryheyd in het stemmen over te laaten.

Art. 8. In het houden der rollen, sig te reguleeren naar de Caroline Ordonnantie 1530 en Albertine 
Reformatie 1599.
In het houden der rolle en het behandelen van processen zal men zig exacteliyk reguleeren naar 
de Caroline Ordonnantie van den Jaare 1530 en Albertine Reformatie van den Jaare 1599 en dien-
volgens geen nodelosse altricatien doen envolleeren: en zullen de procureurs geen langer termy-
nen en dilayen toestaan als by de voornoemde ordonnantie uytgedrukt is.
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Art. 9. De besoignes op de regtdagen te beginnen en geen vonnissen te wysen als in den raadhuyse.
De besoignes van schepenen zullen op yder regtdag begonnen worden met de zaaken die gerolt 
worden, ingevale ‘er eenige zyn, waarnaar men zal treden tot de zaaken, die mondelinge by par-
tyen zelfs zonder practizyns bedingt worden, te weeten zoodanige welke volgens haar Hoog Mog. 
resolutie van den 13 July en 7 Sept: 1716 niet excedeeren de somme van twaalf guldens, en welke 
by officier en schepenen met adsistentie van den secretaris de plano kunnen gedecideert worden, 
dog waarvan egter de ordinaris provocatie aan een yder open blyft, en eyndelyk tot de dagelykse 
voorvallende politicque zaaken. En zullen volgens haar Hoog Mog. resolutie van den 5 December 
1705 geen processen mogen worden gevisiteert of vonnissen geweesen als in ’t raadhuys op pæne, 
dat dezelve vonnissen zullen zyn, null en van onwaarde.

Art. 10. Aanstellen van rekenmeesters en zetters, borgemeesters en collecteurs, wie daar van bevryd 
zyn; Steensel het overleveren van de nominatie aan den quartierschout en daaruyt een borgermeester 
te eligeeren.
By den quartierschout zullen als van ouds aangesteld worden voor zoo veel Eersel aangaat vier 
rekenmannen en twee zetters, te weeten yder uyt een byzonder gehugt, welke nevens schepenen, 
jaarlyks tydelyk zullen kiesen en nomineeren de borgermeesters en collecteurs van de verpon-
dingen, beeden en gemeene middelen, te weeten ingevalle ’s Lands Lasten publiecq ten beurde 
gebragt zynde, niet hebben konnen aangenomen worden voor zes pro cento of daar beneden en 
dus de boeken ingevolge haar Ed. Mog. resolutie van den 24 Juny 1755 aan een der ingezeetenen 
moeten worden t’huys gesonden, en welke verkiesen of t’huys zenden der collectboeken volgens 
haar Ed. Mog appoinctement van den 24 Maart 1738 en haar Ed. Mog. resolutie van den 10 Fe-
bruary 1762 zal mogen geschieden aan weduwen, meerderjaarige jonge dogters en quesels op haar 
zelven woonende met een knegt of knegten, dienstmeyd of dienstmeyden teuldery doende, in-
dien aldaar geen bekwaame manspersoonen gevonden worden, zonder dezelve met het borger-
meesters ampt te molesteeren, en zullen tot borgermeesters geensints mogen worden aangesteld 
de pagters van de novalle thiendens en van de houtschatten, dog de laasten alleen, wanneer haar 
pagt meerder als twintig gulden bedraagt, gelyk ook niet volgens haar Hoog Mog. resolutie van 
den 22 April 1664 en 10 Sept. 1707 den molenaar, mits dat den zelven volgens haar Hoog Mog. 
resolutie van den 3 Augustus 1748 woonagtig is op de plaats daar zyn gepagte moolen geleegen is, 
dezelve rekenmannen en zetters, zullen insgelyks in byweesen van den Predikant verkiesen den 
armmeester, dog waartoe den pagter van de novaale thiende, in functie zynde, geensints mag 
worden aangesteld, volgens haar Ed. Mog. resolutie van den 4 Augustus 1722 en zullen de reken-
mannen en zetters in ’t generaal in de politicque en oeconomique zaaken met den quartierschout 
en schepenen stem hebbe en concludeeren met meerderheyd van stemmen, blyvende egter, in cas 
van staking der stemmen, de conclusie aan den quartierschout of deszelfs stadhouder en by zyn 
absentie aan den president van schepenen.
De voorschreven rekenmannen en zetters, een jaar gedient hebbende, zullen twee van dezel-
ve afgaan en in maniere als voorzegt twee andere in haare plaatse verkooren worden, egter zoo, 
dat in plaats van de afgegaane ymand zal moeten verkooren worden uyt zulke hoeken of gehug-
ten, waaruyt voor de laaste verandering geen rekenman of zetter is verkooren geweest, hetgeen 
jaarlyks by het afgaan der rekenmannen en zetters, die alle drie jaaren zullen moeten in functie 
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blyven, zal moeten worden geobserveert, welken artykel meede plaats zal hebben ten opzigte van 
Duyzel, alwaar twee rekenmeesters en twee zetters, waar van jaarlyks een zal moeten afgaan, en 
in opzigte van Steensel, alwaar een rekenmeester en een zetter, waarvan om de twee jaaren een zal 
moeten afgaan, zullen moeten verkooren worden, en zullen de regenten van Steensel als van ouds 
aan den heere quartierschout of deszelfs stadhouder een dubbeltal moeten overgeven, om daar 
uyt een borgermeester te eligeeren.

Art. 11. Houden van ordinaire vergaderingen in het raadhuys; het leveren van vuur en ligt.
Alle ordinaire vergaderingen zullen moeten gehouden worden, gelyk ook alle byeenkomsten der 
regenten, over wat zaaken het zoude mogen weesen, in het raadhuys, alwaar des winters van we-
gens de drie dorpen, de dingbank uytmaakende, zal werden verzorgt, het nodige vuur en ligt, en 
zullen geene vergaderingen op andere plaatsen, inzonderheyd in geene herbergen mogen worden 
gelegt en geene verteeringen ten lasten van parthyen gemaakt. 

Art. 12. De jongste rollen, prothocollen et cetera in het raadhuys; de oudtste boeken en chartres in een 
kist gesloten in het raadhuys, den sleutel onder den secretaris, die voor alles responsabel zal zyn.
De jongste rollen, prothocollen, rekeningen en andere documenten, die dagelyks kunnen gere-
quireert worden, zullen geenzints mogen leggen ten huyse van een der schepenen of elders, maar 
in het raadhuys, geschikt naar de order van zaaken en des tyds, de rekeningen en de documenten 
daartoe relatief, het zy yder jaar by elkander in een zak of wel afzonderlyk, en de alleroudste boe-
ken, chartres en documenten zullen in een sufficante kast of kist in het raadhuys gesloten wor-
den, waarvan de secretaris de sleutel zal hebben en voor  alle de papieren en boeken responsabel 
zyn. En ingevalle het mogte gebeuren, dat de Republicq door de een of andere Mogentheyd in 
oorlog raakte,en dat het te dugten was dat de vyandlyke parthyen in de Meyerye mogten komen, 
zullen den officier en regenten de dorp Ccartres en papieren naar een beslooten stad moogen ver-
voeren om aldaar tot het eyndigen van den oorlog bewaart te worden, zoo als zulks by haar Hoog 
Mog. resolutie van den 19 Augustus 1702 goedgevonden is.

Art. 13. De convocatie van de vergaderingen door den stadhouder van den quartierschout en by ab-
sentie door de president, ordre in het houden derzelven.
De convocatie van alle de vergaderingen zal gedaan werden door den stadhouder van den quar-
tierschout en by zyne absentie door den president schepen, welken zullen moeten zorg dragen 
dat in de vergadering der regenten en schepenen goede ordres werden gehouden, zonder dat de 
regenten elkander of anderen in de vergadering der regenten komende ymand, door disrespec-
tuëuse bejegening, injurien, lasteringen, of drygementen, toespreekt of ontmoet; en zulks ge-
schiedende, zal den officier, of by zyne absentie den president, dat stelle aan het oordeel van 
schepenen, die den contraventeur promptelyk zullen mulcteeren, indien het een regent is met 
een temporeele suspensie van zyn ampt, en met een pecunieele amende van zes guldens, en in-
dien het door een ander in de vergadering der regenten komende mogte geschied zyn met een 
boete van tien guldens. beyde ten profyte van den grooten armen van de dorpen onder de ding-
bank gehoorende, te weeten twee derde voor den armen van Eersel, en een zesde part voor de ar-
men van Steensel en Duyzel yder.
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Art. 14. Negotieren van penningen en onder den naame van proceduresolutie
In cas eenige penningen zouden moeten genegotieert werden of eenige procedures appellen of 
revisien, het zy als eyscher of verweerder, wegens de drie dorpen der bank te zaamen of yder van hun 
in het byzonder gevoert moesten werden, zullen zoodanige negotiatien of processen niet mogen 
ondernoomen worden zonder eerst daar toe verzogt en geobtineert te hebben een octroy van haar 
Hoog Mog. of Ed. Mog. volgens haar Hoog Mog. Placaat van den 31 October 1695, vernieuwt den 7 
September 1725 en derselver resolutie van den 30 October 1674 tot verkryg van welke octroyen, gelyk 
ook tot het doen van verzoeken om eenige nieuwe erven te verkoopen geen requesten zullen mogen 
werden gepresenteert dan met toestemming van twee derde-parten van de representanten van het 
corpus,  dat is officier, schepenen, rekenmannen en zetters en naar de geërfdens hierover gehoord 
en hun belang daarop ingenomen te hebben, zullende in het voteeren over deeze zaaken geen 
concludeerende stem plaats hebben, alles op pæne, dat de negotiatien, procedures en verkoopingen 
van erven, zullen zyn nul en van onwaarde, en dat de daarover gereesen kosten zullen komen ten 
lasten van die geenen in zyn particulier die de negotiatien, processen gedaan en gevoert of de nieuwe 
erven verkogt hebben, en zullen speciaal tot het verzoeken van octroyen tot het entameeren van 
processen, appellen of revisien volgens haar Hoog Mog. resolutie van den 30 October 1674 en 30 
July 1715 geen commissien mogen worden gedecerneert en het consent daar toebekomen hebbende, 
zullen naar het eyndigen der proceduuren, appellen of revisien de kosten daarvan in rekening niet 
mogen worden gebragt, veel min gevalideert voor en al eer dezelven door speciaale ordres van 
haar Hoog Mog. getauxeert zyn, alles op pæne dat by gebreke van dien de kosten by de regenten 
privativelyk zullen moeten werden betaalt.

Art. 15. Aanbestellen van nieuwe werken en doen van reparatien.
Geene nieuwe werken of reparatien,zullen ten lasten van de gemeentens mogen gemaakt worden 
dan op behoorlyke bestekken naar voorgaande publicatie en publicque aanbesteding; ten waare 
in klyne zaaken minder als tien guldens bedragende, en zullen officier, regenten en secretaris voor 
vacatie, overstaan, het opstellen, uytmaaken der conditien of onder eenige benaaminge niets voor 
jura, leykoop, wynkoop of verteeringen mogen uytsteken of van den aanneemer vorderen op 
pæne, dat, zulks geschied zynde, dit alles aan de gemeente niet alleen te rugge gegeven zal moeten 
worden, maar dat dezelven het driedubbelt van dien ten behoeven van den grooten armen van de 
plaats, waar in de aanbesteding geschied is, verbeuren zullen, egter zoo dat aan den secretaris de 
zeegels, zoo tot de conditien als copie van dezelven en van de publicatien daartoe noodig, voor 
uytgaaf in rekening gevalideert zullen worden.

Art. 16. Tractement van quartierschout, schepenen, secretaris en vorster.
Den quartierschout van Kempeland zal volgens haar Hoog Mog. resolutie van den 4 Juny 1734 
de volgende tractementen genieten, te weeten,
wegens Eersel - - - -  f  63-0-0
wegens Duyzel - - - -   16-0-0
en wegens Steensel - -  15-0-0
    f  94-0-0
zonder ietwes anders ten laste van de voorschreven gemeentens te mogen inbrengen of preten-
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deeren en speciaal geen auditiegelden alzo dezelven volgens haar Ed. Mog. resolutie van den 6 
Augustus 1734 onder dezelfs tractementen begrepen zyn.

En volgens haar Ed. Mog. appoinctementen van den 20 Juny 1749 op de requeste van de regen-
ten der dingbanke van Eersel gestelt, zal yder schepen van Eersel jaarlyks een tractement van 15 
guldens en yder van Duyzel en Steensel 10 guldens genieten, mits daarvoor alles, bedagt en onbe-
dagt, binnen de dorpen en de dingbanke verrigtende, en word aan yder rekenmeester en zetter 
voor haare moeytens jaarlyks toegelegt f 2-10-0 zonder meer.

Den secretaris zal volgens haar Hoog Mog. resolutie van den 20 September 1724 een vast jaarlyks 
tractement genieten, te weeten
van Eersel . . . . .  f 136-0-0
van Duyzel . . . .  .    40-0-0
van Steensel . . . .      40-0-0
en dus te zaamen f  216-0-0
waarvoor hy alles ten behoeve van de gemeente, bedagt en onbedagt, en waartoe hy uyt hoofde 
van zyn ampt geroepen word volgens haar Hoog Mog. resolutie van den 21 February 1726 zal 
moeten verigten en speciaal het vervattene in voorschreven resolutie; mitsgaders het geene begre-
pen is in zekeren korten Staat sub No. 5. achter haar Hoog Mog. resolutie van den 20 Sept. 1724 
zonder ietwes meerder te mogen hebben of pretendeeren als  alleenlyk voor schryfbehoeften, zoo 
voor de raadkamer als secretarye nodig volgens de remarque van de Leen- en Tolkamer op de Re-
keningen van de bank van Eersel over den jaare 1752 gesteld, namentlyk
van het Dorp Eersel . . . f9-16-0
van het Dorp Duyzel . .  4-10-0
van het Dorp Steensel .   4-10-0
te zaamen …………  f 18-16-0
zonder dat onder de bovenstaande sommen begrepen zyn eenige prothocollen of registers tot de 
secretarye noodig, mitsgaders het inbinden van eenige losse papieren, welke bovendien volgens 
quitantie van de gedaane betaaling in de rekeningen zullen worden gevalideerrt. En staat te weten 
dat, volgens haar Ed. Mog. rsolutie van den 4 Juny 1738 het tractement van den Secretaris niet zal 
mogen werden betaalt als met een agterstand van drie maanden ten eynde by zyn vertrek of over-
lyden altoos een vierendeeljaars tractement te goed mag zyn, hetwelk aan hem of zyne erfgenaa-
men niet betaalt zal mogen werden als naardat alle de rekeningen over den tyd zyner bediening 
zullen zyn volschreven, egter met de limitatie hier naar articul 80 vermelt.

Den vorster ofte geregtsbode en alle zyne successeuren in officio zal op pæne van cassatie,niet ver-
mogen van de ingezetenen op te haalen eenige oigst, paascheyeren of nieuwejaarsgiften in consi-
deratie, dat zyn tractement met het emport van dien verhoogt is, te weeten
wegens Eersel, tot . . .  f  45:0:0
wegens Duyzel  . . . . .     15:0:0
wegens Steensel . . . . .     15:0:0
en dus te zaamen  . . . .f 75:0:0
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en van den Armen te Eersel . .f  2:10:0
te Duyzel . . . . . . . . . .              0:12:0
te Steensel . . . . . . . . .               0:12:0
te zaamen . . . . . . . . .            f  3:14:0

Voor welk Tractement denzelven en alle zyne Successeuren, in te gaan met den 1 january 1767, 
gehouden zullen zyn zoo ten diensten van de gemeentens van Eersel, Duyzel en Steensel als van de 
kerken en armen aldaar te doen en te verrigten de nodige binnenvacatien en exploicten, waartoe 
zy door of wegens de regenten van dezelve plaatsen als Vorster zullen werden geëmployeert, gelyk 
ook alle publicatien en citatien, het beleggen van alle vergaderingen, geregtsdagen en comparitien 
als meede het oppassen der regenten, by het houden van denzelven en het schoonveegen van de 
raadkamer, mitsgaders generaalyk alle gemeentens, kerken en arme zaaken, wat benaaming die 
ook zouden mogen hebben, bedagt en onbedagt, zoo als zulks by haar Hoog en Ed. Mog. reso-
lutien in opsigte van verscheydene vorsters, welkers tractementen met extinctie van het ophaalen 
van oigst en paascheieren zyn verhoogt geworden en generaalyk by haar Hoog Mog. resolutie van 
den 25 Juny 1727 ontrent alle vorsters is verstaan, wanneer aan haar vaste tractementen in plaats 
van oigst en paascheyeren op te haalen zouden werden gegeven.

En zullen de schoolmeesters tot Eersel, Duyzel en Steensel, yder van de gemeentens genieten, zoo 
als dezelven tot heeden toe genooten hebben, de somme van Zesendertig guldens, onder den 
naam van corporeel.

Art. 17. Commissien om wegens de gemeente te vaceeren en de betaaling daarvoor te doen.
Geene commissien om wegens de gemeente van Eersel, Duyzel en Steensel op eenige dagvaarden 
van de Meyerye of van het quartier van Kempeland te compareeren zullen mogen werden gege-
ven dan op een of in gewigtige zaaken ten hoogsten op twee persoonen, en sullen de gecommit-
teerdens tot de quartiersvergadering haar moeten reguleeren naar haar Hoog Mog. reglement tot 
beeter regeering en directie van zaaken van de vier quartieren van dato den 7 February 1714 en 
zal ymand met behoorlyke commissie voorsien zynde vaceerende des daags op zyn eygen kost 
gegeven worden f 1-5-, dog indien des avonds niet wederom t’huys kan zyn f 1-10,egter met dee-
zen verstande, dat ingevalle by meerderheyd van stemmen der regeeringe goedgevonden was  den 
secretaris als eenige meerdere kundigheyd van zommige zaaken hebbende ergens heen te com-
mitteeren, dat denselven als dan voor vacatie, reys en teerkosten volgens het reglement van den 
Raad van Braband van den 9 July 1659. gconfirmeert by haar Hoog Mog. resolutie van den 20 
September 1724, zal genieten des daags drie gulden en tien stuyvers, dan van welke permissie 
door de regenten geen misbruyk zal mogen werden gemaakt op pæne, dat als dan de meerdere 
in uytgaaf gebragte vacatien zullen werden geroyeert en door de committenten aan den secreta-
ris gerestitueert.

Art. 18. Op de verpagting van gemeene middelen.
Op de verpagting van de gemeene middelen zal van yder plaats volgens haar Ed. Mog. resolutie 
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van den 2 November 1734 ten laste van het corpus, maar een persoon mogen gezonden werden, 
die gemunieert zal zyn met een behoorlyke authorisatie van de regenten om zig als pagter voor 
het corpus en de regenten als borgen in de verpagtsconditien te doen stellen, zonder dat het de 
regenten gepermitteert zal zyn hiertoe den officier of den secretaris te committeeren, en zal den 
zelven gecommitteerden voor vacatie tot het doen van deeze Commissie mogen inbrengen drie 
dagen, yder à f 1-10- des daags.

Art. 19. Geen commissien te geven van zaaken die met brieven konnen geschieden.
De regenten zullen niemand mogen committeeren om buyten dorps te vaceeren tot het doen 
van eenige zaaken of besoignes die met brieven kunnen geschieden, en speciaal niet over eenige 
remarques van de Leen- en Tolkamer op de rekeningen gestelt, maar moeten dit by missive en 
solutie met versoek van redres op de volgende rekening doen, op pæne dat zoodanige onnodige 
vacatien in de rekeningen gebragt geroyeert zullen werden, ten waare dat die geenen aan wien zy 
dusdanige brieven geschreven hadden eenige mondelinge informatien of elucidatien requireer-
den, en ook met deese distinctie dat ingevalle de regenten eenige vraagen van import, waarby 
elucidatie van een geval moet opgegeven worden, aan den dorpsadvocaat te doen hadden, zy daar 
toe ymand uyt den haare, dog geensints den officier of den secretaris zullen mogen committeeren 
op het hiervoor gemelte salaris, en zal den secretaris, zoo tot versterking van het geheugen van 
den gecommitteerden, als tot beeter onderrigting van den advocaat, gehouden zyn de vraage der 
regenten, waarop den advocaat zyn gedagten zeggen moet, op een stuk papier te stellen en aan 
den gecommitteerden meede te geven.

Art. 20. Dorps verteering.
Door de regenten van Eersel zal, ingevolge de remarque van de Leen- en Tolkamer op de Reke-
ning van den jaare 1733, fol. 24 verso gestelt, het geheele jaar door ten laste van de gemeente niet 
meer mogen werden verteert als f 50-0, die van Duyzel, volgens remarque van dezelve op de re-
kening over den jaare 1737, fol. 8 verso, niet meer als f 23-0-0, en die van Steensel volgens remar-
que als voor op de rekening over den jaare 1737, fol. 14, alleen f 20-0-0, en zullen de verteeringen, 
welke door alle de regenten van de dingbanke jaarlyks by het veranderen van den schepenstoel 
geschieden, uyt de bovenstaande sommen moeten werden gevonden zonder dat het gepermit-
teerd zal zyn die te verhoogen of eenige meerdere in te brengen. Egter zullen de regenten by enige 
byzondere gelegentheeden als ter occasie van het patrouilleeren op de vagebonden, wanneer zulks 
geschied op ordre van den Souverain, by het opmaaken en beplanten van eenige nieuwe herbaan-
en door de gemeente en vroentes naar eenige naast gelegene dorpen eenige maatige verteeringen 
mogen doen, te weeten voor de twee regenten daartoe gecommitteert in de vierentwintig uuren 
te zaamen f 1-10-0 en zal aan de rotten, daartoe geëmployeert werdende, in het eerste geval eeni-
ge genever en in het laatste twee of drie tonnen biers voor haare moeyte van gemeentens weege 
geschonken werden, egter zoo dat het voorschreven bier, mitsgaderss de verteeringen der regen-
ten ter zaake van het opmaaken der weegen maar alleen plaats zal hebben by het opmaaken en 
beplanten van nieuwe dyken, dog dezelve eens opgemaakt zynde, zal voor het onderhouden en 
inplanten van nieuwe boomen volgens haar Ed. Mog. resolutie van den 3 April 1755 van gemeen-
tens weegen niets meer betaald worden.
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Art. 21. Aanbesteeden over collectens.
De collectens van ’s Lands penningen zullen volgens haar Ed. Mog. resolutie van den 24 Juny 1755 
publicq ende voor alle man moeten werden aanbesteed naardat zoo binnen de hoofdstad 
’s Hertogenbosch als binnen de plaats en eenige omleggende van dien by gedrukte billetten ter 
gewoonelyker plaatze geaffigeert een maand te vooren bekentmaaking daarvan zal zyn gedaan, 
en zal de gemelde aanbesteding ingevolge haar Ed. Mog. publicatie van den 20 September 1736 
moeten geschieden voor het ingaan van ’s Lands en dorps lasten op eene boete van vyftig guldens 
ten behoeven der Domynen van Braband te  verbeuren, en welke aanbesteding zal geschieden 
voor den den tyd van een, twee of drie jaaren, blyvende de regenten gehouden die geene die by 
het laagste bod de collectens aannemen ten haare genoegen zoo voor de effective collectens als 
voor de slooten van de voorige collecteurs, die aan de opvolgende moeten overgetelt werden, te 
doen stellen goede en suffiçante borgen binnen de stad ’s Hertogenbosch woonagtig en gegoed en 
dezelve borgen daarvan behoorlyke acte doen passeeren, welke borgtogt volgens haar Ed. Mog. 
resolutie van den 20 September 1736 in de conditien van aanbesteding niet minder zal mogen 
werden begroot als de helft van de collectens over een jaar beloopt boven en behalven de borg-
togt, welke door de Collecteurs, by het ontfangen der slooten van hunne antecesseurs volgens 
haar Ed. Mog. resolutie van den 20 September 1753 moet werden gestelt, al het welk duydelyk 
in de conditien van aanbesteding zal moeten werden uytgedrukt. En indien niemand gevonden 
word, die geneegen is, de collectens voor zes pro cento of minder aan te nemen, zullen de regen-
ten als dan, die collectboeken moeten t’huys zenden aan een of meer van haare ingezetenen om 
die voor een collectloon van zes pro cento in te vorderen, en zullen in dit geval de borgermeesters 
volgens haar Ed. Mog. resolutie van den 30 October 1709 geen de allerminste ontfang of manu-
antie mogen hebben van ’s Lands Penningen, middelen of Imposten.

Art. 22. Aanbesteeden van s’Lands en dorps lasten te gelyk en aan een en dezelve persoon.
De regenten zullen ook vermogen ingevolge haar Ed Mog. resolutie van den 20 September 
1736 een onder de mitsen in ’t voorgaande artykel uytgedrukt ’s Lands en dorps lasten te gelyk 
aan een en denselven persoon aanbesteeden, mits dat zoodanigen collecteur gehouden zal zyn 
van alle die middelen apart boek te houden en aparte rekening te doen zonder de penningen 
van alle de voorschreven middelen onder een te mogen mengen, maar zullen de penningen 
geëmplòyeert werden tot de betaaling van yder middel, waartoe die gecollecteert zyn op pæne 
van contrarie doende te incurreeren de boete van vijftig guldens in haar Ed. Mog. publicatie van 
den 16 September 1733 vervat, ten welken eynde de regenten altoos (des requireerende) volgens 
het 3 articul van het reglement op de Parate executie van den 10 July 1727 visie van alle de 
boeken van ontfang en papieren van uytgaaf zullen moeten nemen, die den collecteur aan haar 
gehouden zal zyn open te leggen op pæne daartoe op authorisatie der regenten by parate executie 
te dirigeeren door een deurwaarder volgens het 7 en volgende artykelen van het reglement van ’s 
Lands ontfangers en rentmeesters van den 10 July 1727 te werden geconstringeert, gelyk ook tot 
aanbetaaling van ’s Lands Comptoiren op de gestelde termynen volgens haar Ed. Mog. resolutie 
van den 3 September 1728 en zelfs eerder van zoodanige middelen als waarvan hy meerder 
gecollecteert dan betaalt mogt hebben. En in geval zoodanigen generale collecteur mogt woonen 
buyten het district van het dorp zal denzelven als dan gehouden zyn ingevolge haar Ed. Mog. 
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resolutie van den 23 September 1755 om eens ter week op zekeren dag door de regenten by de 
conditien van aanbesteding te bepaalen binnen de plaats zitdag te houden en teffens een huys 
in het dorp aanwysen, alwaar de ingezetenen ten allen tyden hunne lasten kunnen voldoen, 
mitsgaders de betaaling der interessen van buytelingen, tractement van den quartierschout 
en den quartiertaux alleen uytgezondert in loco te doen, en bovensdien zekere somme van 
penningen niet excedeerende te Eersel f 25-0-0, te Duyzel f 15-0-0 en te Steensel insgelyks f 15-0-
0 onder Quitantie te laaten in handen van den president of een der schepenen om daaruyt bij 
absentie van den collecteur alle voorvallende klynigheeden te betaalen, welke sommen dezelve 
naderhand aan den collecteur zullen moeten verrekenen om in desselfs rekening voor uytgaaf 
gebragt te werden. En zal het den borgermeester of collecteur, het zy by publique aanbesteding, 
de Collectens aangenomen hebbende, of de Boeken aan hem t’huys gezonden zynde, volgens 
haar Hoog Mog. resolutie van den 10 Juny 1751 geenzints gepermitteert zyn de ingezetenen die 
op haar tyd niet voldoen ietwes meer af te vorderen als hunne quote in de lasten bedraagt of de 
Gulden tegen 21 stuyvers om die redenen te doen betaalen.

Art. 23. Officier, schepenen, secretaris geen collectens aan te neemen.
Het zal aan den officier, zynen stadhouder, schepenen, secretaris, substitut secretaris, gezwooren 
clercq, schoolmeester en vorster geenzints gepermitteert zyn de collectens zoo van ’s Lands als 
dorpslasten by publique aanbesteding aan te neemen of eenige prys daarop te stellen, ook niet de 
boeken van dezelve of eenige gedeeltens van dien van anderen over te nemen op pæne van nulli-
teyt, en de verbeurte van vyfentwintig guldens ten behoeven van den grooten armen van de plaats 
door den officier paratelyk te executeeren, en indien den officier hier tegens mogt gepecceert heb-
ben, zullen de regenten zulks ten Comptoire der Domeynen moeten aanbrengen, in welk geval 
den Raad en Rentmeester Generaal der Domeynen den officier tot de betaaling van die boeten 
bij parate executie zal constringeeren.

Art. 24. Den secretaris zal gehouden zyn aan de borgemeesters en collecteurs ter hand stellen behoor-
lyke gaar of collectboeken, pæne daartegens by wien te verbeuren, instellen van alle de boeken.
Den secretaris zal gehouden zyn, aan de borgermeester en collecteurs volgens haar Ed. Mog. pu-
blicatie van den 27 Jnuy 1708, 16 September 1733 en 20 September 1736 ter hand stellen behoor-
lyke gaar of collectboeken en wel binnen zes weeken naar het ingaan van de respective middelen 
zoo veel betreft de Reële Lasten, welke zyn de beeden, verpondingen en reële omslagen, en bin-
nen drie maanden zoo veel aangaat de personeele lasten, als zyn de gemeene middelen en perso-
neele omslagen, en zulks op een boete van vijftig guldens door den officier, regenten en secretaris 
te verbeuren, en dat bovendien de schaade die door de naalaatigheyd van den secretaris in het op-
stellen der voorschreven boeken aan de gemeente, borgemeesters of collecteurs mogt overkomen 
door de regenten op den secretaris zal werden verhaald, welke die schade zal moeten vergoeden.
En zullen de gaar of collectboeken volgens haar Ed. Mog. publicatie van den 20 September 1736 
moeten gestelt zyn in deeze odre, dat voor zoo veel de beeden en verpondingen aangaat, dezel-
ven zyn een dubbelt der quohieren van dezelve specien, inhoudende alle de perceelen van vas-
te goederen met de naamen der eygenaaren van dezelve, en dat alle de perceelen aan eenen en 
denselven eygenaar toebehoorende agter malkanderen volgen en van yder perceel de beeden of 
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verpondingen daar agter werden gestelt, en daarnaar by een opgetrokken en in eene post uytge-
trokken dat geene, dat denselven eygenaar over alle de perceelen hem toebehoorende in dat mid-
del betaalen moet, en op dezelve wyse de reëele omslagen, dog zal den secretaris met relatie tot 
dezelve specien volgens haar Ed. Mog. resolutie van den 5 Juny 1737 kunnen volstaan aan de col-
lecteurs of borgermeesters te geven een geabrevieert collectboek, inhoudende den naam van ieder 
eygenaar of geërfde en daar agter uytgetrokken de totale somme, welke hunne goederen in yder 
gehugt in de verpondingen, beeden en reëele lasten contribueeren, met aantekening in margine 
van het folium, waarop die goederen in het quohier gevonden worden, dog zal denselven egter 
yder hoeve der buytengeërfdens, welke apart gebruykt werden, ook afzonderlyk moeten stellen, 
voor zoo veel hem bekent is, ten eynde de betaaling met meerder faciliteyt door de gebruykers 
kan gedaan werden.
Wyders zal den secretaris aan de collecteurs van ’s Lands gemeene middelen moeten geeven een 
collectboek, houdende alle de persoonen daarin verschuldigt zynde met haare naamen en toe-
naamen en agter yder gespecificeert hoe veel die voor impost in yder specie moeten betaalen, en 
dan het een en ander by een optrekken hoe veel een yder in het geheel in de gemeente middelen 
schuldig is, en voor de personeele omslagen op dezelve wyse. En in ’t generaal moeten alle de col-
lectboeken op yder bladzyde werden opgetrokken en aan het eynde van dien een generaale som-
me van het geheele montant van het collectboek gestelt. Egter, om den secretaris in het formeeren 
der collectboeken, zoo veel doenlyk is, te gemoet te komen zal denzelven ingeval alle de collectens 
by een en denselven persoon aangenomen zyn de collectboeken van de beeden, verpondingen en 
reële omslagen in een mogen smelten, en tot een collectboek formeeren, egter zoo, dat denzel-
ven daarin de hiervoor geallegeerde methode zal moeten houden met deeze verandering, dat het 
voornoemde collectboek in drie clommen zal moeten geformeert werden, de eerste houdende 
hoeveel yder perceel in de beeden, de tweede hoeveel in de verpondingen en de derde hoeveel het 
zelve in den reëele omslag verschuldigt is, en zoo insgelyks ingevalle de beeden en verpondingen 
by elkander aanbesteed of wel door een en denselven persoon aangenomen zyn.
En opdat het blyke, dat de collectboeken op den hiervoor gepræfigeerden tyd aan de collecteurs 
door den secretaris overgelevert zyn, zal in het hoofd van yder collectboek aangetekent moeten 
werden den datum op welken het zelve aan den collecteur of borgermeester overgelevert is en 
welke aantekening door dezelve, mitsgaders door de regenten en secretaris zal moeten werden 
onderteekent.

Art. 25. De emeentens penningen te ontfangen by den borgemeesters zonder dat den officier, schepe-
nen of secretaris daarvan eenige manuantie mag hebben, in cas van negotiatie dezelve in rekening te 
brengen.
Den officier, schepenen of secretaris, en generaalyk niemand, wie het zoude mogen weesen, zal 
eenige de minste ontfang of manuantie mogen hebben van de gemeentens penningen tot het 
huyshouden gehoorende, maar zullen denselven ontfangen en geinnet werden door de borger-
meesters alleen en wederom door denzelven uytgegeven, en in cas van eenige negotiatie van pen-
ningen zullen die ontfangen werden by de regeerende borgermeesters waarop de procuratie tot 
den ontfangst alleen gegeven zal werden om by dezelve alleen uytgegeven te werden. En zullen de 
genegotieerde penningen in de borgemeesters rekening in een separaat capittel volgens de formu-
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lieren van rekening, vervat in haar Hoog Mog. resolutie van den 20 September 1724 voor ontfang 
moeten gebragt werden, en de betaaling der costen, waartoe die genegotieert zyn in een separaat 
capittel, immers met een gedistingeert hoofd en alle by elkander in het capittel waarin die gesteld 
zyn in uytgaaf, ten eynde men kan zien of die genegotieerde penningen voldaan zyn om alle het 
geen waartoe de negotiatie geaccordeert is te betaalen.

Art. 26. Betaaling van de reëele en personele omslagen binnen welken tyd te doen, gelyk meede de in 
vorderinge van deselve, en by wien de executie.
De reële omslagen, welke naar verkregen permissie van haar Hoog Mog. werden gedaan, zullen 
volgens haar Ed. Mog. publicatie van den 20 September 1736 gevordert en betaalt werden in zes 
termynen, te weeten van twee tot twee maanden, en de personele omslagen in vier termynen van 
drie tot drie maanden, de eerste termyn te verschynen twee tot drie maanden respectievelyk naar 
het ingaan van het jaar waarover de omslagen werden gedaan. En ofschoon op de collectboeken 
der verpondingen, beeden en reële omslagen alle de goederen van een en denzelven debiteur by 
den anderen getrokken zyn zal het egter aan den eygenaar volgens haar Ed. Mog. resolutie van 
den 5 Juny 1737 vrystaan om de betaalinge te doen op zoodanigen perceel als hem zal conveniee-
ren, mits dat zoodanigen perceel apart in de verpondingen getauxeert zyn, en zal de invordering 
van de voorschreven lasten by parate executie geschieden, dog welke niet langer met relatie tot de 
reële lasten als twee jaaren, en ten aansien van de personeele lasten als een jaar plaats zal hebben; 
welke twee en een jaaren respectivelyk gerekent werden te beginnen met het expireeren van den 
laasten termyn, waarop de betaaling van de voorschreven omslagen geheel en al had moeten ge-
daan weezen, en zullen de executien door de borgermeesters of collecteurs, des noods, tot invor-
dering van ’s Lands of gemeentens penningen te beginnen gedirigeert worden door den vorster 
van de bank van Eersel ingevalle denzelven daartoe by acte van den Raad en Rentmeester Gene-
raal der Domeynen van Braband volgens haar Ed. Mog. resolutie van den 8 September 1724 ge-
authoriseert is, en alsdan zal volgens haar Ed. Mog. resolutie van den 13 October 1752 en alle de 
actens van parate executie in de coopsconditien moeten werden geinsereert den dag en datum 
van de acte, waarby den vorster door den Raad en rentmeester Generaal is gequalificeert om als 
deurwaarder te fungeeren op pæne van nulliteyt van de voorschreven. verkoopinge.

Art. 27. Den secretaris gehouden by het overleveren van de collectboeken van de reëelen omslagen aan 
de borgermeesters ter hand te stellen lysten der capitaalen, tractementen et cetera.
By het overleveren van het collectboek van den reëelen omslag aan den borgermeester zal den se-
cretaris ook gehouden zyn aan dezelve ter hand te stellen een lyst van de capitaalen tot lasten van 
het corpus staande met designatie van den actueelen houder en den interest en verschyndag van 
dien, mitsgaders ook een lyste van de tratementen, recognitien en generaliter van alle andere zaa-
ken die jaarlyks altyd op denzelven voet betaalt werden.

Art. 28. In cas van onwilligheyd van densSecretaris, pæne daar tegens.
Ingevalle den secretaris onwillig of naarlaatig was, de collectboeken op den tyd als voorzegt over 
te leveren zal denzelve niet alleen vervallen zyn in de pænaliteyten en schaden hier voor articul 
24 vermeld, maar zal het de regenten vrystaan om zelfs of door een ander bekwaam persoon de 
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collectboeken te laaten formeeren en de kosten daar toe geimpendeert op zyn tractement te ver-
haalen.

Art. 29. De personeele omslagen, te begrooten in het begin van het jaar.
De personeele omslagen zullen volgens haar Ed. Mog. publicatie van den 20 September 1736 al-
toos werden begroot in het begin van het jaar waarover dezelve loopen, en zulks naar proportie 
van de dorpslasten die in het voorgaande jaar hebben moeten betaald werden, en die welke men 
kan voorsien, dat geduurende het jaar zullen moeten betaald werden, zonder dat onder wat voor-
wentsel het zy het begrooten en reguleeren van dien uytgesteld zal mogen werden. En ingeval het 
mogt gebeuren, dat ‘er eenige extra ordinaire betaalingen, waarop niet gedagt en waartoe ’s dorps 
finantie niet in staat is, moeten geschieden, zullen de regenten een tweeden of vermeerden per-
soneelen omslag mogen maaken, en die aan den borgermeester ter hand stellen om op te haalen, 
dog naardat de borgermeesters, haar jaar geëxpireert zyn, zal hem geen vermeerdering of tweede 
personele zetting om op te haalen mogen gegeven werden.

Art. 30. Omtrent het verleenen der remissien en op gehaalt zynde die te restitueeren zonder collectloon.
Ingevalle het door eenige toeval gebeurde, dat door haar Ed. Mog. eenige remissien wierden ver-
leent over zoodanigen jaar, waarover den collecteur of borgermeester reeds de lasten van zommi-
gen ingezetenen ontfangen had en dat gevolgelyk den collecteur die moest restitueeren, zal den 
collecteur of borgermeester volgens haar Ed. Mog. resolutie van den 28 December 1745 van die 
gerestitueerde Penningen geen collectloon mogen genieten, maar zal de geremitteerde somme ne-
vens de fauten van het geheele emport der collecte worden afgetrokken en van het overschietende 
alleen het collectloon werden gerekent.

Art. 31. De collecteurs gehouden de collectens te voltrekken, op pæne van parate executie.
De collecteurs de collecte het zy by aanneming of verkiesing aanvaard hebbende zullen verpligt 
zyn de collectens te voltrekken en ten eynde brengen en ingevalle zy daar van in gebreken bleven 
zullen dezelve daar voor paratelyk volgens haar Ed. Mog. resolutie van den 3 September 1728 door 
de regenten kunnen geëxecuteert werden.

Art. 32. De collecteurs of borgermeesters geen ingesetenen te overvallen, dan naar alvoorens by publi-
catie eens of twee maalen aangemaand te hebben zig vervolgens te reguleeren naar het reglement op 
Parate exëcutie 1727.
De collecteurs en borgermeesters zullen niemand der ingezetenen mogen overvallen of met 
exëcutien beschadigen zonder de debiteuren eerst en alvoorens of twee maalen by publicatie aan-
gemaant te hebben en tot het ontfangen van haare collectens moeten houden zitdagen by het 5 
articul van het reglement op de Parate exëcutie van den 10 July 1727 gementioneert en verder in 
het doen van haare exëcutien zig exactelyk te reguleeren naar de 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, en 19 
artykelen van het voorschreven reglement.

Art. 33. Alvorens tot de exëcutie te treden, een lyst der debiteuren de regenten over te geven.
De brgermeesters en collecteurs zullen, alvoorrens tot eenige exëcutien der lasten te treden, ge-
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houden zyn een lst der dbiteuren aan de rgenten over te geven om by hun gedelibereert te worden 
of zy den collecteur of borgermeester zullen doen voort procedeeren dan of zy denzelven voor de-
ligent zullen houden, en welke deliberatien de regenten gehouden zullen zyn binnen veertien da-
gen naar dat de collecteurs hun de lysten overgegeven hebben af te doen of vermogen andersints 
de collecteurs voort te procedeeren. En zullen de voor faut ingenomen posten van de dorpslasten 
in twee byzondere posten in de borgermeesters rekeningen moeten werden gebracht, te weeten 
de reëele en personeele yder afzonderlyk.

Art. 34. Trekken van jura van officier en regenten en secretaris en vorster van goederen by exëcutie 
verkogt wordende.
Den officier en regenten zullen ingevolge het reglement op de Jura en Onkosten van de verkoo-
pingen van vaste goederen by executie van dato den 2 September 1755 voor het overstaan van een 
verkooping by executie door een collecteur geschiedende de volgende jura genieten, te weeten 
indien de kooppeningen met de slagen, renten of koornpagten die op de goederen mogte zyn be-
groot tot een capitaal gerekent niet meer als honderd guldens of daar beneden bedragen f 2-10-0, 
half voor den officier en de wederhelft voor schepenen; en indien de kooppeningen met slagen 
en renten of koornpagten als boven komen te bedragen tot twee honderd guldens incluys f 3-0-0, 
boven de twee honderd tot drie honderd incluys f 3-10-0, en zo voorts opslaande van honderd 
tot honderd telkens met tien stuyvers, des dat de voorschreven jura de somme f 7-0-0 voor den 
officier en schepenen te zamen nooyt zullen mogen te boven gaan, hoe groot het provenue der 
verkogte goederen zal zyn, dan welke jura niet ten lasten van de kooper zullen mogen werden ge-
bragt maar door den collecteur betaalt en in zyne rekening van de collecte gebragt en geleeden 
werden. Egter zullen ten lasten der koopers mogen werden uytgetrokken de volgende posten.
1. voor schryfgeld van de conditien vier stuyvers per blad, bestaande in een folium, rectum en ver-
sum compres geschreven en gelyk schryfgeld voor het dubbeld van die conditien het geen aan de 
koopers werd uytgelevert, welken ook het verschot der zegels moeten restitueeren.
2. voor den armen ingeval de kooppenningen met de slagen, renten en pagten als voor rendeeren 
honderd guldens of daar beneeden f 0-6-0 en boven de honderd guldens twaalf stuyvers zonder 
meer.
3. voor wynkoop zoo de kooppenningen met de slagen, renten en pagten als voor honderd guldens 
of daar beneden bedragen f 2-0-0, zoo boven de honderd tot tweehonderd guldens,f 2-10-0, zoo 
boven de tweehonderd tot driehonderd Guldens f 3-0-0 en zoo voorts opslaande van honderd tot 
honderd guldens met tien stuyvers, des dat voor wynkoop nooyt meer zal mogen gevordert nog 
betaalt werden als vyf guldens.
4. voor den vorster twaalf stuyvers.
Of het gebeurde, dat eenige van de voornoemde posten hooger als voorzegt is of eenige andere 
buyten dien ten lasten van den kooper werden uytgetrokken of gevordert zal denzelven ongehou-
den zyn ietwes buyten dien te betaalen. En staat te weeten dat, ingevalle eenige executien door 
’s Lands ontfangers of rentmeesters gedaan werden, dezelve jura op den voet als voorzegt zullen 
moeten betaalt werden.
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Art. 35. Drie jaaren vrydom voor den collecteurs en borgermeesters.
De collecteurs van ’s Lands lasten en de borgermeesters door verkiesinge aangestelt en aan de-
zelve de boeken t’huys gezonden zynde zullen naar het expireeren van haar jaar geduurende den 
tyd van drie jaaren vry en exempt zyn van de collecte van ’s Lands of dorpspenningen, dog zullen 
hier onder niet begrepen zyn die geene die de collectens of het borgermeestersboek by publicque 
besteeding hebben aangenomen.

Art. 36. Betaalingen door de borgermeesters te doen.
De brgermeesters zullen eerst en voor al betaalen de jaarlykse interessen loopende ten lasten der 
gemeentens, daarnaar, de geslage ordonnantien en verdere schulden, zonder die betaaling te mo-
gen uytstellen op eenige pretexten van geen geld in casse te hebben of eenige anderen, zoodanig 
dat de gemeente of de regenten daardoor geen schaade komen te lyde, op pæne dat de schaade 
met de kosten daarop te reysen by den onwilligen of naarlaatigen borgermeester zullen moeten 
werden betaald en aan haar tantieme of collectloon en verder op haar persoon en goederen by 
parate executie verhaalt.

Art. 37. Ordonnantie van betaaling, ten lasten der drie plaatzen, aparte notitie daarvan te houden, 
betaaling van dezelve.
Alle ordonnantien van betaalingen, ten lasten der drie plaatsen zullen, naardat de schuld al-
voorens zal zyn geëxamineert en de wettigheyd van dien gebleeken is, in de ordinaire vergadering 
gedepecheert en geteekent werden, te weeten van yder plaats door de regenten van dezelve, waar-
van de secretaris in een apart boek korte notitie zal houden. En zullen geene betaalingen welke 
hooger als twee guldens beloopen zonder ordonnantie door twee regenten en den secretaris on-
dertekent en geslagen gedaan mogen werden, aan welke ordonnantien zullen moeten gehegt zyn 
de specificatien en declaratien waartoe de ordonnantien relatief zyn, en welke dus geslagen en 
getekent zynde door den secretaris binnen veertien dagen zullen werden yutgegeven aan die gee-
nen ten wiens behoef die gedepecheert zyn, en zullen dezelve ordonnantien binnen drie maan-
den, naardat die uytgegeven zyn, moeten voldaan werden en waarvan de quitantie zal moeten 
geschreven werden onder de ordonnantie of zal by gebrek van het een of ander de gedaane be-
taaling geenzins in rekening mogen geleden werden, zelfs niet onder apostille van debet quitan-
tie, specificatie of ordonnantie, maar geroyeert en doorgeslagen moeten werden, uytgenomen, 
alleen de betaalingen van de jaarlykse renten, interessen, de ordinaire tractementen, wedden, re-
cognitien en correspondentiegelden, die men volgens een egaale, gewoone en geinterrumpeerde 
practyk van dertig jaaren van gemeentens weegen gegeeven heeft, waartoe geen ordonnantie no-
dig zyn, maar van zoodanige posten, zal door den secretaris aan de borgermeesters jaarlyks by het 
overgeven van het collectboek, een generaale lyst ter hand gesteld worden om dezelve posten op 
de vervaldagen op een quitantie te voldoen.

Art. 38. Tantieme van de borgemeesters.
De borgermeesters welke door de regenten de boeken t’huys gezonden, en dus aangesteld zyn, 
zullen voor haar collect loon niet meer mogen pretendeeren of in uytgaaf geleden werden als ten 
allerhoogsten zes van het honderd en dit alleen volgens de formulieren van rekening, gestelt agter 
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haar Hoog Mog. resolutie van den 20 September 1724 alleen van de reële en personeele omsla-
gen en particuliere imkomsten zonder ter zaake van haare administratie ietwes anders te mogen 
pretendeeren, dog ingevalle van negotiatie van eenige penningen zullen dezelve haare vacatien 
voor het haalen van het zelve geld in redelykheid mogen inbrengen, dog absolut geen tantieme 
daarvan mogen genieten, gelyk dezelve ook niets zullen mogen vorderen of in rekening bren-
gen voor haare vacatie tot het betaalen van renten, chynsen, tractementen en den quartiertaux 
of eenige andere dorpsschulden, hoe genaamt, schoon genomen die buytens dorps moeten vol-
daan werden.

Art. 39. Overleeveren der documenten van de borgermeesters en collecteurs, voorleezen van de resolutie 
by het beeedigen derzelver en formeeren van het recepisboek.
De collecteurs en borgermeesters zullen ingevolge haar Ed. Mog. resolutie van den 21 October 
1738 gehouden zyn alle de documenten tot haare rekening specteerende twee maanden voor de 
expiratie van de twee jaaren naar het jaar waarover de rekening loopt aan den secretaris over te 
geven, welke daar van behoorlyke recepissen aan dezelve zal overhandigen en welk geven van re-
cepis, schoon de borgermeesters en collecteurs zulks verzoeken of niet, de secretaris niet zal mo-
gen naarlaaten; op pæne dat hy daarvan in gebreeken blyvende volgens haar Ed. Mog. resolutie 
van den 27 Augustus 1745 zal verbeuren eene boete van vijftien guldens aan deszelfs tractement te 
korten, en om verzekert te zyn dat het gemelte recepis geextradeert word, zal den secretaris daar-
van in het recepisboek, waarvan in ’t eynde van deze artykel gemeld word, aanteekening houden 
op pæne dat by manquement van dien denzelve ingevolge de laatste genoemde haar Ed. Mog. 
resolutie zal incurreeren gelyke pænaliteyt van vyftien guldens, de gemelde documenten aan den 
secretaris overgegeven zynde zal denzelven in het recepisboek daarvan met uytdrukking van den 
datum en zyne ondertekening aantekening moeten houden, en zal denzelven wyders binnen twee 
maanden naar dat de documenten overgebragt zyn de rekening in gereedheyd moeten brengen 
en dezelve aan de regenten exhibeeren, waarvan met expressie van den datum en ondertekening 
der regenten meede aantekening in het zelve recepisboek zal moeten gehouden worden op pæne 
dat by manquement van dien den secretaris volgens haar Ed. Mog. resolutie van den 27 Augustus 
1745 dezelve pænaliteyt alsof hy de rekening niet tydig in gereedheid had gebragt incurreeren zal. 
En ten eynde, dat de collecteurs en borgermeesters kennisse zoude hebben van den tyd wanneer 
zy haare documenten moeten overbrengen zal den secretaris gehouden zyn dezelven by het aan-
vaarden van haare functien of het doen van den eed, in presentie van de regenten haar Ed. Mog. 
resolitien van den 21 October 1738, 27 Augustus 1745 en 2 Augustus 1746 voor te leezen en daar-
van in ’t recepisboek een declaratoir door die aangekomene collecteurs, borgermeesters, alsmede 
door de regenten en secretaris behoorlyk ondertekent te stellen op pæne dat by mancquement 
van dien den secretaris zal verbeuren een boeten van vyftien guldens aan zyn tractement volgens 
haar Ed. Mog. resolutie van den 28 December 1752 te korten. En opdat het recepisboek in zoo 
een goede order en gemakkelyk om naar te zien (als mogelyk) gemaakt worde, zal den secretaris 
gehouden zyn voor yder Jaar een of meer aparte folien te houden, immers het zelve zoodanig in 
te rigten, dat de declaratoiren van verscheydene jaaren niet onder malkander gemelleert worden 
en verder ’t zelve op de volgende wyze in te rigten, namentlyk dat onder het jaargetal van het jaar 
waarover gehandelt word eerst gestelt werde het declaratoir, dat haar Ed. Mog. resolutien van den 
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21 October 1738, 27 Augustus 1745 en 2 Augustus 1746 aan de rendanten voorgeleesen zyn, ver-
volgens het declaratoir, wanneer de documenten aan den secretaris overgelevert zyn, en eyndelyk 
op wat tyd den secretaris de geschrevene rekeningen aan de regenten heeft geexhibeert, en zoo 
successivelyk van jaar tot jaar, zonder dat van de voornoemde order eenigsints zal mogen werden 
afgegaan, en zal het gemelde recepisboek, nevens de rekeningen volgens haar Ed. Mog. resolutie 
van den 21 October 1738 ter Leen- en Tolkamer te gelyk met de rekeningen jaarlyks moeten wer-
den overgebragt ten eynde dezelve Kamer, bevindende dat de borgermeesters of collecteurs de 
documenten haarer rekening laater als voorzegt is, hadden overgebragt of wel dat den secretaris 
binnen twee maanden naar het ontfangen der documenten de rekeningen aan de regenten niet 
had geexhibeert, als dan aan het collectloon van de borgermeesters of collecteurs, zoo de schuld 
aan haar is, of wel aan het tractement van den secretaris, indien dezelve aan zyn pligt niet voldaan 
heeft, vyfentwintig guldens te royeeren, en ingevalle het tractement van denzelven reeds ten vol-
len mogt betaald zyn, zal men de voorschreven pænaliteyt volgens haar Ed. Mog. resolutie van 
den 21 October 1738 voornoemd by parate executie kunnen recouvreeren.

Art. 40. Den collecteur of borgermeester in gebreken blyvende zyne documenten over te geven, pæne 
daar tegens.
Den collecteur of borgermeester, in gebreken blyvende om de documenten van haare rekenin-
gen op de secretarye, kunnen de regenten den gebrekigen daartoe ten zynen kosten by gyselinge 
volgens haar Ed. Mog. resolutie van den 5 January 1733 constringeeren en houden, even gelyk 
de regenten door den Raad en Rentmeester Generaal der Domeynen van Braband, in gebreken 
blyvende haare rekeningen ten fine van examen over te brengen, kan constringeeren. En zal den 
secretaris, wanneer den collecteur of borgermeester hem de documenten zyner rekening (al was 
het lang voor de twee maanden voor het expireeren der twee jaaren naar het jaar waarover de re-
kening loopt) komt over te geven, dezelve geensints mogen terug zenden, maar gehouden zyn 
de documenten te accepteeren en hem daarvan een recepis te geeven en aantekening daarvan in 
het recepisboek te doen, egter met deezen verstande dat den secretaris in dit cas niet verpligt zal 
zyn een of meer documenten over te neemen, maar zullen de rendanten gehouden zyn die alle 
te gelyk over te leveren.

Art. 41. Instellen der rekeningen volgens de formulieren voorgeschreven bu haar Hoog Mog. resolutie 
den 20 September 1724.
Alle de rekeningen zoo van het dorpshuyshouden, verpondingen, gemeene middelen en bee-
den zullen moeten ingesteld werden volgens de modellen of formulieren voorgeschreven by haar 
Hoog Mog. resolutie van den 20 September 1724 en welke modellen naderhand in den Jaare 1753 
tot naarrigting  der secretarissen door de Leen- en- Tholkamer rond gezonden zyn en waartoe 
ten deezen werd gerefereert.

Art. 42. Op het eerste blad te stellen het declaratoir vervat in haar Ed. Mog. resolutie van den 20 Sep-
tember 1736.
Op het eerste blad der rekeningen zal moeten gestelt worden het declaratoir vervat in haar Ed. 
Mog. resolutie van den 20 September 1736 en door alle de regenten en den secretaris of desselfs 
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gesubstitueerden, welke door haar Ed. Mog. geapprobeert is, dog geensints door den gezwoo-
ren clercq zal moeten werden ondertekent op pæne dat by manquement of ondertekening van 
dien de rekening ter Leen- en- Tholkamer overgebragt zynde, voor niet overgebragt zal werden 
gehouden.

Art. 43. De secretaris gelast de collectboeken ten vollen in ontfang te brengen de revenuen van goede-
ren, de gemeente competeerende de gedeeltens van ieder gemeente deserte goederen, publiq te verhuu-
ren, verkopen, van hout en moeren, hey, et cetera op resolutie van regenten, lyst van de verkoping aan 
de rendanten over te leveren, niet verkogt zynde daarvan mentie in Rekening te maaken.
Den Secretaris zal in het formeeren der Rekeningen gehouden zyn zorge te dragen, dat de col-
lect cedullen ten vollen in ontfang werden gebragt zonder aftrek van eenige fauten of tantieme, 
en welke beide respecten voor uytgaaf moeten werden gebragt, en zullen in het capittel der parti-
culiere inkomsten moeten gebragt werden alle de revenuen van de goederen, die de gemeente in 
het particulier toekomen, en indien eenige van dien aan de drie plaatzen van de bank te zaamen 
toebehooren, als by voorbeeld de pastory, zal den secretaris volgens haar Ed. Mog. resolutie van 
den 25 April 1740 moeten uytdrukken, hoe veel de quote van het dorp waarvan hy de rekening 
formeert, daarinne bedraagt en aan welke plaatzen, de overige gedeeltens met uytdrukking van 
derzelver quote daarin toebehooren, de deserte of verlaatene goederen zullen publicq en voor alle 
man, het zy voor een of meerdere Jaaren, moeten werden verhuurt en de revenuen daarvan in 
het voorschreven capittel, met expressie van het hoeveelste jaar daarinne gebragt werd, moeten 
werden gestelt, en indien ‘er eenige heyde verhuurt, hout, moeren ofte vlaggen verkogt werden, 
zal zulks volgens haar Ed. Mog. resolutie van den 30 January 1756 niet mogen geschieden als op 
expresse resolutie der regenten en op eene lyste door den secretaris daarvan te houden, welke ter 
secretary bewaard een een dubbeld van dien aan den borgermeester tot invordering van de koop 
of huurpenningen overgelevert, en welke laaste als document by de rekening gevoegt zal moe-
ten werden. De koop en huurpenningen van dezelve posten zullen in het voorschreven capittel 
voor ontfang moeten werden gebragt, en ingevalle ‘er in een jaar geene of zommige van dezelve 
zaaken verhuurt of verkogt waaren zal den secretaris naar gelegentheid in het gemelde capittel 
moeten stellen, dat in het jaar waarover de rekening loopt deeze of geene zaaken niet verhuurt 
of verkogt zyn.

Art. 44. De personeele omslagen volgens de modellen in rekening te brengen.
De personeele omslagen zullen volgens de modellen van rekening, voorgeschreven by haar Hoog 
Mog. resolutie van den 20 September 1724, niet alleen moeten ingebragt werden met expressie 
van den datum, waarop by de regenten goedgevonden is dien omslag te doen, maar ook, ingeval-
le daarin zekere voet gehouden word, waarin yder huysgezin of bewoonders van kamers op een 
vaste som gefixeert zyn met uytdrukking hoe veel maalen dien omslag geschied is.

Art. 45. De interessen, van de drie plaatsen in rekening te brengen volgens de lysten door het Comp-
toir der beede overgegeven.
De interessen, loopende ten lasten van de drie plaatsen, zullen in de respective rekeningen moe-
ten werden gestelt volgens de order van de lysten door het Comptoir der beeden aan de regenten 
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overgegeven en boven of naast yder post zoodanigen nummer, als die aldaar bekent is, zonder 
twee of meerder posten van interest, schoon aan een en denzelven crediteur toebehoorende, in 
eene post te conbineeren of in tegendeel eenen post van interest aan verscheydene crediteuren 
competeerende te smaldeelen of in verscheydene posten te verdeelen.

Art. 46. Geen renten, interessen of ordinaires tractementen met stukken en brokken in rekening te 
brengen dan de quitantie die ieder dorp daarin moet betaalen.
Geen renten of interessen, ordinaris tractementen, weddens, recognitien of andere posten, hoe 
genaamt, zullen met stukken en brokken, in rekening mogen werden gebragt, maar zal yder 
post van betaaling geheel in rekening op een quitantie moeten komen, daarentegens zullen geen 
twee of meer schulden, schoon aan een persoon moetende betaald werden, mogen conbineert 
of onder malkander in eenen post in rekening voor uytgaaf gesteld werden, maar zal yder post 
separaat en distinct daarin gebragt moeten werden, ook zullen geene betaalingen stukwyse in 
rekening mogen werden gebragt, maar de geheele betaalinge in eenen pos, dan ingeval de na-
tuur van zaake vereyscht, dat ietwes op rekening zoude moeten werden betaald, zal men by zoo-
danigen post moeten exprimeeren hoeveel de geheele schuld bedraagt, hoeveel daarop betaald 
en wat daarop nog resteerende is. En ingevalle eenige reparatien aan zaaken, die de drie dor-
pen in het gemeen of een van hun met eenige omleggende toebehooren, in rekening voor uyt-
gaaf gebragt werden, zal den secretaris volgens haar Ed. Mog. rsolutie van den 25 April 1740 in 
de rekening moeten uytdrukken voor welk gedeelte de plaats waarover de rekening is, daarinne 
contribueert en wie de andere met uytdrukking van hunne quote zyn die de verdere gedeeltens 
daarin moeten draagen.

Art. 47. De Rekeningen te schryven als die van ’t voorige jaar.
In het generaal zullen volgens haar Ed. Mog. resolutie van den 6 Augustus 1734 de rekeningen 
moeten geschreven werden als die van het voorige jaar, dat is dat de posten, die in yder capittel 
op de eerste, tweede of derde plaats zyn gebragt ook in de nieuwe in te stellene rekening weder-
om op dezelve plaats zullen moeten werden gesteld zonder te verspringen ten eynde dezelve met 
meerder gemak te kunnen confronteeren.

Art. 48. Ieder middel en spetie apart in rekening te brengen. De rekening in een band ingebonden.
Ofschoon meer als een borgermeester tot de dorpshuyshoudinge of meer als een collecteur tot 
yder specie van ’s Lands lasten wordt aangesteld, zal men egter daarvan geen twee rekeningen mo-
gen formeeren, maar zal van het dorpshuyshouden eene, van de verpondingen en beede insgelyks 
eene, als van ouds gebruykelyk is geweest, en van alle de gemeene middelen ook eene rekening 
werden geformeert, welke volgens de modellen van rekeningen in haare capittelen van ontfang 
zullen werden ingesteld, en vervolgens in een ordentelyke band gebonden om alzoo gezamentlyk 
ter Leen- en Tholkamer ten fine van examen overgebragt te werden.

Art. 49. De rekeningen tydig ter Leen- en Tholkamer over te brengen.
De gemelde rekeningen zullen tydig ter Leen- en- Tholkamer geëxhibeert en overgebragt moe-
ten werden om aldaar volgens haar Hoog Mog. resolutie van den 25 Juny 1727 geëxamineert te 
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werden op pæne, dat de gebrekigen daartoe door den Raad en Rentmeester Generaal by gyseling 
zullen werden geconstringeert.

Art. 50. De borgermeesters rekeningen in te gaan met 1 January te beginnen met den 1 Jannuary. 1769.
En vermits de borgermeesters rekeningen van de drie plaatsen van de bank all ingaan met half 
Maart en expireeren half Maart van het volgende jaar, zoo zullen die om dezelven met de meeste 
plaatsen in de Meyerye te doen quadreeren in het vervolg moeten ingaan met den 1 January van 
yder jaar te beginnen met het Jaar 1769. en zal gevolgelyk den borgermeester over den Jaare 1768 
maar moet aangesteld werden van half Maart 1768 tot den 31 December van dat jaar.

Art. 51. De rekening geexamineert zynde, wanneer die moet gesloten worden.
Als de rekeningen ter Leen- en- Tholkamer geexamineert en wederom terug gebragt zyn, zal 
by den officier en schepenen van yder plaats een dag moeten werden beraamt om dezelve op te 
nemen en te sluyten en zal den officier moeten zorg dragen dat de rekeningen binnen zes weeken, 
nadat dezelve ter Leen- en- Tholkamer geexamineert en vandaar terug gekomen zullen zyn, 
behoorlyk opgenomen en gesloten werden op pæne van ingevolge haar Ed. Mog. resolutie van 
den 21 Augustus 1766 ten behoeve van ’s lands Domeynen regt verdeeld te werden te verbeuren 
de somme van vijfentwintig guldens voor yder maand, die naar de voorschreven zes weeken 
verloopen zal voordat de opneeming en sluyting geschied is, zullende de voorschreven boetens 
door den Raad en Rentmeester Generaal der Domeynen van Braband by parate executie worden 
ingevordert, en zal het opneemen van de rekeningen by drie agtereenvolgende zondaagsche 
publicatien werden bekent gemaakt en by de eerste publicatie, dat de gemelde rekeningen alvoorens 
14 dagen ter secretarye zullen open leggen ten eynde de geinteresseerdens, die volgens haar Hoog 
Mog. resolutie van den 25 Juny 1727 kunnen naarsien, en daaruyt ten hunnen redelyken kosten 
extracten vorderen, en zullen de rekeningen verder op den gefixeerden dag publicq en voor alle 
man zonder tusschenkoming van andere zaaken met opene deuren afgedaan gesloten en getekent 
werden, by welk opneemen en sluyten, benevens de leeden het gemeene corpus representeerende, 
ook zullen mogen komen, alle andere ingezetenen en geërfdens, die het gelusten zal om daarover 
gehoord te werden en te adviseeren zonder dat die egter eene concludeerende stemme daarinne 
zullen hebben of de rekening ondertekenen.

Art. 52. Het opneemen van rekeningen te geschieden op de plaats zelfs.
Het opneemen van de gemelde rekeningen zal ingevolge haar Ed. Mog. resolutie van den 6 Au-
gustus 1734 moeten geschieden op de plaats zelfs, en dus te Eersel in het raadhuys, te Duyzel en 
te Steensel in de kamer van een particulier huys, geen herberg zynde, het geen by de publicatie 
zal werden gedesigneert, en zullen den officier en regenten de rekeningen in persoon moeten ad-
sisteeren en dezelve tekenen zonder zig die t’huys te laaten brengen, en afzonderlyk te tekenen.

Art. 53. In het hoofd te doen stellen, dat dezelve veertien dagen ter secretary hebben open gelegen, aan 
officier en regenten geprætenteert en wie buyten dezelven zyn gecompareert.
De regenten zullen by het opneemen der rekeningen in het hoofd van dezelve door den secretaris 
moeten laaten stellen, dat naar dezelve, invoegen als voorzegt, veertien dagen ter secretary had-

PS_LL_def.indd   1526 19-11-20   13:06



1527

den opengelegen, die door den rendant zyn gepresenteert aan officier en regenten om gehoord, 
opgenomen en gesloten te werden met expressie van den dag, wanneer zulks geschied is, als mede 
wie buyten de regenten daar op zyn gecompareert.

Art. 54. By het capittel van reëele en personeele omslagen, verponding, beede en gemeene middelen 
te stellen, dat zyn ingebragt volgens de collectcedullen, de huur van de pastory als ordinair, verkogte 
hyde et cetera volgens de conditie, by den uytgaaf volgens qusrtie, een behoorlyk slot op ieder capittel.
By het capittel van de reëele en personeele omslagen, mitsgaders by die van den in ontfang ge-
bragte verpondingen, beeden en gemeene middelen zullen den officier en regenten door den 
secretaris moeten laaten aantekenen, dat die ingebragt zyn volgens de collectboeken aan de ren-
danten ter hand gesteld, en by particuliere inkomsten, voor zoo veel de huur der pastory aangaat 
de woorden als Ordinair, en by de posten van verhuuringen van deserte landen, heyde, heyvlag-
gen, hout of moeren dat die zyn conform de verhuur of verkoopcedullen, dan ingeval bevonden 
wierd, dat de voorenstaande posten niet en accordeerden met de hefcedullen, conditien van ver-
koopingen of verhuuringen zullen regenten de collectboeken of conditien van verhuuringen of 
verkoopingen naarsien, en als dan die posten dien conform redresseeren. En voor zoo veel den 
uytgaaf van yder Rekening betreft zullen de auditeuren by het eerste capittel van dien door den 
secretaris doen aantekenen, dat de volgende posten, behalven daar anders voorstaat, hun geble-
ken zyn by quitantie en zullen geene posten van uytgaaf, uytgenomen die van den rendant zelfs, 
de porten der placaaten en resolutien, de karrevragten, zegels, recognitien aan de dienaars van de 
stad en van het quartier, de jaager van de gouverneur, het vangen van mollen en anderen van ge-
lyke natuur en gering belang, in rekening zonder quitantie moegen werden gevalideert; zelfs niet 
met uytdrukking der woorden van debet quitantie. En zullen de auditeuren verder nauwkeurig 
moeten zorg dragen, dat, volgens haar Ed. Mo. resolutie van den 6 Augustus 1734 by de opnee-
ming onder yder capittel, zoo van den ontfang als van den uytgaaf, een behoorlyk slot wordt 
opgemaakt en daaronder gestelt, hoeveel het zelve bedraagt en dat de sloten eerst in schryf en na-
derhand in cyfferletters worden geschreven; en welk laaste mede zyn relatie heeft tot de generaale 
sloten van den ontfang en van den uytgaaf, mitsgaders van de rekening.

Art. 55. Posten in rekening gebragt, waar op by de Leen en Tolkamer remarques zyn gemaakt naar te 
komen, geroyeerde beneede de 50 guldens by verhaal te brengen en boven de 50 guldens dan zig te ad-
dresseeren aan haar Ed. Mog.
Ontrent de posten, waarop by de Leen- en-Tholkamer eenige remarques gemaakt zyn, zullen de 
voorschreven remarques moeten werden naargekomen of wel by de volgende rekening gesolveert, 
en indien dezelve Kamer geremarqueeert had, dat deeze of geene posten moesten werden geroy-
eert, zullen de auditeuren die effective moeten doen royeeren op een pæne van vyftig guldens in-
gevolge haar Ed. Mog. resolutie van den 10 July 1730 te verbeuren. Egter zal het gepermitteert zyn 
zoodanige geroyeerde posten, indien dezelve zyn beneden de vyftig guldens, met nader eclaircis-
sement in volgende rekening voor uytgaaf by verhaal te brengen, dog boven de vyftig guldens zig 
daarover aan de heeren Raaden van State volgens haar Hoog Mog. resolutie van den 25 Juny 1727 
moeten addresseeren, en in ’t generaal zullen de regenten en secretaris zig moeten reguleeren naar 
de remarques van de Leen- en-Tholkamer op haare rekeningen gestelt op pæne dat, wanneer zy 
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weigeren daar aan te voldoen of met’er daat niet en voldoen, dezelve volgens haar Ed. Mog. re-
solutie van den 24 September1744 zullen incurreeren eene boete van vier ducatons, ten waare zy 
redenen hadden ter contrarie die zy over posten van vyftig guldens en daarenboven aan haar Ed. 
Mog. en over mindere aan de Leen- en-Tholkamer kunnen voordragen.

Art. 56. Die geenen, aan wien posten in rekening zyn geroyeert, te restitueeren.
Die geene aan wien eenige posten in rekening gebragt geroyeert zyn geworden zal gehouden zyn 
die volgens haar Ed. Mog. resolutie van den 9 November 1733 aan den borgermeester of rendant 
naar blyk van de gedaane royeeringe te restitueeren en by onwilligheyd van dien zal men dat aan 
zyn tractement of salaris korten en geen tractement of ietwes anders hebbende, waaraan dat ge-
royeerde in de volgende rekening kan werden gevonden, zullen die geenen die de ordonnantie 
geslagen of de betaling geordonneert hebben voor de restitutie van dien behoorlyk zorg moeten 
dragen of zal den gebrekigen daarvoor door den borgermeester paratelyk binnen zes weeken naar 
geregtelyke aanmaaning van denzelven kunnen werden geëxecuteert.

Art. 57. De sloten van rekeningen over te geven, executie daar op. 3759

De rekeningen behoorlyk opgenomen, gesloten en ondetekent zynde en by slot van dien bevon-
den werdende dat de rendanten meer hebben ontfangen als uytgegeven, zullen de regenten by het 
sluyten der rekeningen volgens haar Ed. Mog. resolutie van den 8 December 1716 de rendanten 
ordonneeren het slot te betaalen aan den volgende borgemeester of collecteur binnen zes week-
en naar het sluyten der rekeningen te voldoen om het zelve in de volgende rekeninge volgens de 
modellen van rekeningen, vervat in haar Hoog Mog. resolutie van den 20 September 1724 voor 
ontfang te brengen, en ingeval den debiteur van het slot langer in mora bleef, zullen de regen-
ten volgens haar Ed. Mog. resolutie van den 9 November 1729, die penningen by parate executie 
door een ’s Lands deurwaarder, zoo verre de rendanten van rekeninge tot welkers lasten de sloten 
zyn geëxtendeert, zyn buytengezetenen van de dngbank, en door den vorster, ingevalle dezelve 
daarin woonagtig zyn, by parate executie mogen doen invorderen, dog staat te weeten, dat de re-
genten, volgens haar Ed. Mog. resolutie van den 8 Maart 1756 daarvan niet langer gebruyk zullen 
mogen maaken als een jaar naar den tyd dat die Sloten betaalt moeten werden, en dat dezelve het 
voorschreven jaar hebbende laaten verloopen de voornoemde sloten door den officier en regenten 
zullen moeten werden opgelegt en betaalt, welke daarvoor door den Raad en Rentmeester Gene-
raal der Domeuynen van Braband zullen werden geëxecuteert, en zullen als dan den voornoem-
den officier en regenten geen ander regt tegens de gebrekige borgemeesters en collecteurs hebben 
als alleen een personeele actie.

Art. 58. Ingeval by slot van rekening bevonden wierd, dat den rendant meerder had uytgeven, een or-
donnantie op de volgende te slaan om binnen zes weken te voldoen, executie daarop quiteeren van de 
sloten.
Ingevalle by het slot van rekening bevonden wierd, dat den rendant meer had uytgegeven dan 

3759  Zie de wijziging van dit artikel onder 10.2.7.2.3.

PS_LL_def.indd   1528 19-11-20   13:06



1529

ontfangen en vervolgens dat de gemeente aan haar zekere somme van penningen schuldig bleef, 
zullen den officier en regenten in dat geval aanstonds by het sluyten van de rekening een ordon-
nantie moeten slaan ten lasten van den als dan volgende borgemeester of collecteur om het zel-
ve Slot binnen gelyke zes weeken aan den rendant te betaalen, met parate executie ingevalle van 
geen betaaling op de wyse als in de voorgaande artykel gezegt is, te dirigeeren, welk slot die be-
taalders in haare te doene rekeninge in het eerste capittel van uytgaaf volgens de modellen van 
rekeningen te brengen zal werden gevalideert, zullende aan zoodanigen rendant die meer uytge-
geven als ontfangen heeft volgens haar Ed. Mog. resolutie van den 30 December 1751 geen inte-
rest van zyn slot mogen werden gegeven, en zal in beyde de gevallen, het zy van voordeelige of 
nadeelige Sloten, het slot in margine van de geslotene rekening moeten werden gecasseert met 
een quitantie van die geene, die het slot ontfangen heeft op pæne dat by manquement van dien 
de auditeuren van de rekening en den secretaris zullen verbeuren een boete van vijfentwintig gul-
dens ten behoeve van’s Lands Domeynen, te verdeelen naar Domeynen regt, en indien het mogt 
gebeuren dat den rendant van de rekening welke opgenomen en gesloten is ook rendant van de 
volgende rekening is, zal by het slot van de opgenoemde rekening moeten gestelt worden dat het 
zelve in des rendants volgende rekening, het zy voor Ontfang of voor Uytgaaf naar dat het zelve 
voor of naardeelig uytvalt, gebragt is.

Art 59. Geen narekening of liquidatie van sloten te doen, pæne daar tegens, als mede tegens het geven 
van renversalen.
En om het wezentlyk kwyten en voldoen der sloten, zoo veel doenlyk is, effect te doen sortee-
ren, word aan de regenten ernstig verboden geen naarrekeningen of liquidatien van eenige sloten 
van ’s Lands of gemeentens penningen te doen op pæne van volgens haar Ed. Mog. resolutie van 
den 22 December 1734 te verbeuren eene Boete van vyftig guldens ten behoeve van ’s Lands Do-
meynen, te verdeelen naar Domeynen regt voor een yder die dezelve schryft of daarover staat, en 
den officier daarover gestaan en den secretaris die geschreven hebbende het dubbelt te verbeuren, 
waarvoor alle dezelve door den Raad en Rentmeester Generaal der Domeynen van Brabant pa-
ratelyk zullen kunnen werden geëxecuteert, en sullen dezelve pænaliteyten plaats hebben tegens 
den officier, regenten en secretaris ingevalle zy tot eludeering van het gestatueerde omtrent het 
kwyten der sloten permitteeren, dat den rendant of den succeseur quasi op de rekeningen quitee-
ren, en daar van een renversaal of contrabriefje overleveren, gelyk ook de beyde rendanten dezel-
ve pænaliteyt zullen incurreeren, indien bevonden word, dat het slot niet geheel afbetaalt en een 
renversaal voor het geheel of wel voor een gedeelte van dat slot gegeven is, en sal de pænaliteyt 
van het geven van contrabriefjes of renversaalen niet wezen gepræscribeert als naar verloop van 
tien Jaaren dat dezelve gegeven zyn.

Art. 60. Den secretaris gelast duplicaten van rekeningen, te geven, daarvan declaratoir te stellen op 
het hoofd der rekeningen.
Den secretaris zal ingevolge haar Hoog Mog. resolutie van den 21 February 1726 gehouden zyn 
aan de rendanten, wiens rekeningen opgenomen en gesloten zyn, over te geven een behoorlyk 
duplicaat van haare opgenomene en geslotene rekeningen op pæne van vyftig guldens ten be-
hoeve van ’s Lands Domeynen te verbeuren, en welke duplicaten volgens haar Ed. Mog. resolu-
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tie van den 25 April 1753 zoodanig zullen moeten geconstitueert zyn dat dezelve van woord tot 
woord en van blad tot blad met de origineele rekeningen accordeeren, zelfs met byvoeging van 
de remarques van de Leen- en Tolkamer, de apostillen der auditeuren, de sloten der capittelen 
en quitantien van de sloten, en dat die duplicaaten, waaraan het een of ander van ’t geene voor-
schreven is gemanqueert, zullen werden geconsidereert als een valsch en qualyk geauthentiseert 
stuk, en welke duplicaaten geconstitueert als voorzegt door den secretaris aan de rendanten zul-
len moeten werden uytgereykt. En om verzeekert te zyn, dat de duplicaaten effective door den 
secretaris geëxtradeert zyn zal volgens haar Ed. Mog. resolutie van den 22 Juny 1751 in het hoofd 
der rekening moeten gestelt worden een declaratoir van de rendanten der laast opgenomene en 
geslotene rekeningen, dat aan haar door ofte wegens den secretaris behoorlyke geauthentizeer-
de duplicaaten van haare opgenomene en geslotenen rekeningen ter hand gesteld zyn op pæne 
dat by manquement van het voorschreven declaratoir het tractement van den secretaris door de 
Leen-en-Tholkamer zal werden geroyeert.

Art. 61. De rekeningen opgenomen en gesloten zynde, de duplicaaten geextradeert, in het raadhuys te 
bewaren, den secretaris de collectboeken aan de rendanten voor den tyd van drie maanden onder rece-
pis te extradeeren ofte wel een restant lyst.
De rekeningen als voorzegt behoorlyk opgenomen en het duplicaat van dien geëxtradeert zynde, 
zullen dezelve nevens de documenten in het raadhuys moeten werden gebragt om aldaar bewaart 
te werden, en zal den secretaris als bewaarder van ’s dorps papieren daarvan alleen den sleutel 
hebben en voor dezelven, mitsgaders voor de verdere papieren responsabel zyn en daar van geene 
mogen uytgeven als alleen voor den tyd van veertien dagen en onder behoorlyk recepis, egter met 
deezen verstande, dat ingeval een collecteur of borgermeester, wiens rekening gedaan is, de col-
lectboeken, welke ten deeze meede als documenten worden geconsidereert, nodig mogt hebben, 
om eenige restanten in te vorderen, den secretaris hem die telkens voor den tyd van drie maanden 
onder recepis als voorzegt zal mogen extradeeren om de gemelde restanten in te vorderen, even-
wel zal het den secreatris, indien hy liever een restantlyst daar uyt wilde trekken en hem overgee-
ven, zulks vrystaan, in welk geval denzelven hem geen collectboek zal behoeven over te geven.

Art. 62.Vernieuwen van de quohieren ingevolge haar Ed. Mog. resolutie 5 Juny 1737 alle agt jaaren, 
declaratoir daarvan op de rekeningen haar Ed. Mog. resolutie 25 April 1753.
Het quohier der verpondingen en beeden zal ingevolge haar Ed. Mog. resolutie van den 5 Jnuy 
1737 om de agt jaaren moeten werden vernieuwt, en dus volgens den gestatueerden termyn by 
gemelde Resolutie als nu in het Jaar 1769 en zoo vervolgens alle agt jaaren, en als dan binnen zes 
weeken naar het ingaan van de voorschreven middelen, en ten eynde men verzekert zy dat zulks 
geschied, zal volgens haar Ed. Mog. resolutie van den 25 April 1753 voor het hoofd van de reke-
ning een declaratoir moeten gesteld werden in de jaaren, wanneer het quohier moet vernieuwt 
werden, dat aan de regenten, by vertooning van het oude en het vernieuwde quohier gebleken 
is, dat het zelve in dien jaare door den secretaris behoorlyk is vernieuwt, en voor de rekeningen 
van zoodanige jaaren, waar in geen vernieuwing van het quohier behoeft te geschieden, dat het 
quohier in het jaar [blanco passage] (met uytdrukking van het jaar, waarin de laaste vernieuwing 
is gedaan) behoorlyk is vernieuwt op pæne dat by manquement van dien den secretaris zal ver-
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beuren een boete van vyftig guldens ten behoeve der Domeynen van Braband, te verdeelen naar 
Domeynen regt.

Art. 63. Jura van den secretaris voor het verboeken, haar Ed. Mog. Resolutie 18 Maart 1734, overleve-
ren van de lyst uyt de quohier, aan de Ingezetenen by het houden der zitdagen den quohier ter secretary 
in gereedheyd te houden om te konnen werden naargezien, ’t zelve tot Steensel en Duyzel te berusten, 
onder den oudsten schepen, pæne ten lasten van den secretaris.
Den secretaris zal mogen vorderen voor het overzetten van elk perceel, dat yder krygt ten pand-
boeke, volgens haar Ed. Mog. resolutie van den 18 Maart 1734 te weeten voor het affschryven drie 
stuyvers en voor het aanschryven gelyke drie stuyvers, waarvan denzelven niet in gebreke zal mo-
gen blyven op prætext, dat zyn salaris daarvoor niet betaalt is, en in opsigte van de goederen in 
togte bezeeten wordende, zullen de Togtenaars, volgens haar Ed. Mog. Resolutie van den 8 July 
1740 de Goederen door hun ter togte bezeeten wordende by verkryg op haare naamen ter quohier 
moeten doen verboeken, en zal den secretaris daar by moeten stellen dat die goederen ter togte 
bezeeten worden, en by expiratie van de togte zullen de goederen op den naam van den eygenaar 
moeten worden geboekt; en ingevalle eenige goederen, toekomende aan verscheyde erfgenaamen, 
zonder dat die verdeelt werden, bezeeten werden, zal den secretaris als dan alle de naamen van de 
eygenaars op het quohier moeten stellen, mits dat voor het veranderen, op- en affschryven van 
een of meer naamen niet meer als zes stuyvers eens gevordert zal worden, en zal den secretaris 
zonder weygering aan de respective eygenaars en geërfdens volgens haar Ed. Mog. resolutie van 
den 5 Juny 1737 buyten haar kosten, zulks requireerende, moeten ter hand stellen een lyst uyt het 
quohier der verpondingen en beeden, behelsende alle perceelen van goederen, die zoodanigen 
eygenaar onder de plaatsen van zyne secretarye besit, en hoe veel yder perceel in de verpondingen 
en beeden contribueert, mitsgaders op wat folio die perceelen op het quohier betekent staan, en 
als dan de totale somme daaronder uyttrekken, alsmeede ook jaarlyks op het quohier de op- en 
afschryving doen van zoodanige perceelen, als een yder in het gepasseerde jaar heeft verkregen 
of gealieneert, en op de lysten van de eygenaars, buyten kosten van de geërfden, wanneer zulks 
gerequireert word, ten eynde de voorschreven lysten met de quohieren ter secretary berustende 
te doen accordeeren. Item zal den secretaris moeten zorg dragen dat by het houden van de zitda-
gen der collecteurs of borgemeesters het quohier ter secretarye berustende altoos by der hand is 
om tot faciliteyt der debiteuren naargesien te kunnen werden en op de plaatzen daar dezelve niet 
woond als tot Steensel en Duysel en absent zynde mede tot Eersel zal het zelve quohier moeten be-
rusten onder den oudsten scheepen. En zal den secretaris in alle het geene voorschreven is naarla-
tig blyvende voor yder manquement incurreeren eene boete van vyftig guldens ten behoeven der 
Domeynen van Brabant, te verdeelen naar Domeynen regt.

Art. 64. Alle placaaten en resolutien by den secretaris te ontfangen, dezelve te registreeren, voor ider 
plaats eens, te publiceeren, inbinden, vertoonen aan regenten, declaratoir daar van op  de rekeningen, 
pæne daartegens, exemptie van die geene, die niet moeten geregistreert worden.
Alle de placaaten, resolutien en publicatien, zoo van haar Hoog, als van haar Ed. Mog., mits-
gaders, alle de brieven die de drie gemeentens raaken zullen door den secretaris ontfangen moe-
ten werden, welke ook het port van dezelve zal moeten verschieten, en het zelve nevens het 
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drukloon (waarvoor op zyn hoogst niet meer als twee Stuyvers zal mogen gegeven worden) in 
dorpsrekening specificq in uytgaaf brengen, met uytdrukking van den datum en korten inhoud 
van dezelve op pæne dat by naarlatigheyd van dien de porten en drukloonen volgens haar Hoog 
Mog. resolutie van den 20 September 1724 en haar Ed. Mog. resolutie van den 11 Janauary 1743 
zullen werden geroyeert. En zal den secretaris gehouden zyn de ontfangene placaaten, resolutien, 
publicatien, brieven en andere zaaken ter naaster vergadering van schepenen of zoo de zaaken 
geen uytstel kunnen lyden terstond aan den president te communiceeren en vervolgens die, naar 
gedaane Publicatie, volgens haar Ed. Mog. resolutie van den 10 April 1720 te registreeren en in 
dorso van het origineel van die, welke gepubliceert moeten worden, naar gedaane publicatie stel-
len dat hy dezelven ten overstaan van den officier en twee schepenen met uytdrukking van der-
zelver naamen op dato den [blanco passage] heeft gepubliceert, en by verzuym van alle het geene 
voorschreven is zal volgens gemelde haar Ed. Mog. resolutie alle de schaade die het gemeene Land 
of de particulieren daardoor komen te lyden op den officier en regenten verhaalt werden, en zal 
den secretaris alle de origineele by elkander gaderen om, indien ‘er zig een genoegsaam getal by-
een vind, die in een band te doen binden en welk colligeeren en inbinden meede ten opsigte van 
de brieven plaats zal grypen, en staat te weeten dat het geen met opsigt tot het registreeren en 
het colligeren van de origineele gezegt is, verstaan moet werden dat driemaal moet geschieden, 
te weeten voor de secretary van yder plaats der dingbank eens. En zal voor de rekeningen van 
yder jaar moeten gesteld werden een declaratoir door schepenen ondertekent, dat alle de placaa-
ten, resolutien, publicatien, et cetera, waarvan de porten in die rekeningen voor uytgaaf gebragt 
zyn door ofte wegens secretaris behoorlyk geregistreert zyn op pæne dat by manquement van het 
voornoemde declaratoir het tractement van den secretaris ingevolge haar Ed. Mog. resolutie van 
den 11 January 1743 zal worden geroyeert. En zal den secretaris tyde van het tekenen van het zelve 
declaratoir het register, waarin de voorschreven placaaten, resolutien en publicatien geregistreert 
zyn, aan de regenten volgens haar Ed. Mog. resolutie van den 25 April 1753 gehouden zyn te exhi-
beeren om by hun naargesien te worden of alle die, waarvan de porten in uytgaaf gebragt worden, 
ook waarlyk geregistreert zyn. En om den secretaris met geen onnodige moeytens te bezwaaren, 
zoo word denzelven geëximeert van de registratuur van all de brieven, die aan de gemeente ge-
zonden worden, en van de volgende placaaten en publicatien
“Van de uytschryving van den boet-, dank-, vast- en- beededag.
“Van de publicatien van de verpagting van de grove en smalle thiendens en die van de novaale 
thiendens.
“ Van die van de gemeene middelen.
“Van die van de houtschatten en onderrentmeesterschappen.
“Het ordinaires placaat van de schouwe en de twee bygevoegde resolutien van adsistentie.
“Het placaat tegens de complotteringen in het verpagten van de thiendens van den 23 Mey 1732.
“Het billet van de lossing.
“De publicatien tot het houden der zitdagen van ’s Lands rentmeesters tot het ontfangen van de 
chynsen en renten.
“Alle publicatien tot aanbestedingen of reparatien, van ’s Lands, ’s dorps of eenige werken van 
particulieren dienende.
“En eyndelyk alle de placaaten, raakende de Oost en Westindische Compagnien, Societyt van Su-
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rinamen et cetera, mitsgaders de haaring en walvischvangst.
Mits dat den secretaris in margine van de rekening, daar de porten van de voorschreven placca-
ten voorkomen, kort’lyk zal moeten stellen dat de gemelde placaaten of publicatien niet geregis-
treert zyn.

Art. 65. Houden van domicilium voor den secretaris tot Eersel een dag in de maand, tot Steensel en 
Duyzel geen herberg houden, in het radhuys tot Eersel zyn vast comptoir te houden, eygener authori-
teyt te substitueeren.
Den secretaris zal volgens haar Hoog Mog. resolutie van den 20 September 1724 gehouden zyn 
zyn fixum domicilium in loco te houden en wel in het Dorp Eersel aan de Plaats en niet langer 
in een jaar als vier maanden absent mogen zyn op pæne dat hy zyn vaste en gewoone verblyf 
niet houdende of langer in een jaar als vier maanden absent zynde zal verbeuren beloopens tyd 
van zyne absentie het dubbelt van het geen hy anders zoude trekken onder den naam van trac-
tement, recognitie, redemptie van vacatie of salaris ten lasten van de dorpen of plaatzen, en zal 
tot beter executie van het geene voorschreven is jaarlyks in de gemeentens rekeningen volgens 
haar Hoog. Mog. resolutie van den 26 November 1745 onder den post van het tractement van 
den secretaris door de regenten, van het dorp Eersel, alwaar, zoo als voorzegt is, den secretaris 
moet woonen, gesteld worden een declaratoir op den eed in den aanvange van haar bedieninge 
gedaan, dat den secretaris den behoorlyken tyd heeft geresideert. Verder zal den secretaris vol-
gens haar Hoog Mog. resolutie van den 26 November 1745 voornoemd gehouden zyn alle maan-
den eenen dag op de dorpen van Steensel en Duysel te vaceeren, om de zaaken, de Gemeentens 
aldaar, Concerneerende, met de Regenten af te doen, en wel tot Steensel op den eersten vrydag 
en tot Duyzel op den eersten zaterdag van yder maand, welke dagen van ouds daartoe vastge-
steld zyn en die geensints zullen mogen werden verandert, ten waare die kwamen in te vallen 
op een feestdag, wanneer den secretaris voor dat jaar den volgenden werkdag in loco zal moeten 
vaceeren, dog in ’t vervolg wederom op den vastgestelden dag op pæne dat ingevalle den secre-
taris hier in nalaatig bleef door de Leen- en- Tholkamer voor yder dag zal werden geroyeert een 
twaalfde gedeelte van deszelfs tractement, en om te kunnen nagaan of den Secretaris het geene 
voorschreven is heeft naargekomen, zullen de regenten van Duyzel en Steensel in yder Rekening 
op den eed in den aanvange van haare bediening gedaan moeten declareeren met expressie van 
den datum der dagen op welke den secretaris in de gemelde dorpen tot afdoening van zaaken 
present is geweest. En zal den secretaris bovendien te Duyzel en Steensel nog zoo veel dagen moe-
ten vaceeren als de noodzakelykheyd van ’s dorps zaaken vereyscht, ook zal het denselven geen-
sints gepermitteert zyn de regenten van dezelve dorpen by hem te Eersel te ontbieden om eenige 
zaaken de gemelde Dorpen raakende aldaar af te doen, ten welken eynde de regenten ook geene 
vacatien naar Eersel om den secretaris te spreken zullen mogen maaken als alleen over zoodanige 
zaaken die geen uytstel kunnen lyden op pæne dat die onnodige vacatien zullen werden geroy-
eert, ook zal den secretaris, die als voorzegt te Eersel aan de Plaats woonen moet, geensints mo-
gen herberg of tapneering doen, en gehouden zyn in de kapelle of het raadhuys aldaar een vast 
comptoir te houden, alwaar hy tot gerief van een yder te vinden zal zyn, en zal het denzelven en 
zyne successeuren geensints gepermitteert zyn eygener authoriteyt ymand te mogen substituee-
ren, maar zulks zal moeten geschieden, door de authoriteyt van haar Hoog of Ed. Mog. en als 
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dan zal daartoe den officier nog ymand der regeerende schepenen of procureurs voor den bank 
postuleerende mogen werden geëmployeert.

Art. 66. Den secretaris gehouden by alle vergaderingen præsent te wezen, van het verhandelde notulen 
te houden, registreeren van eeden, pæne daartegens.
Den secretaris zal meede gehouden zyn, als wanneer den officier, schepenen, zetters en reken-
meesters of officier en schepenen afzonderlyk in de raadkamer ter verhandeling van gemeentens 
zaaken vergadert zyn aldaar zig ook volgens haar Hoog Mog. resolutie van den 21 February 1726 
te laaten vinden, en van het verhandelde in cas zulks vereyscht werd notulen te houden en speci-
aal zal denzelven de afgelegde eeden van schepenen, rekenmeesters, zetters, kerk en armmeesters 
en andere in gemeentens dienst zynde moeten aantekenen en generaalyk zal denzelven in alle op-
zigten zig ten dienste van de regeering moeten gereet houden en vaardig toonen, en indien den-
zelve, behoorlyk en tydelyk door den officier en de regenten gewaarschouwt en geciteert zynde 
om te verrigten het geene wegens de gemeente in zyne qualiteyt van hem gevordert word, niet 
compareerde, zullen de regenten als dan volgens voormelde resolutie een bekwaam persoon mo-
gen assumeeren, die het werk van den secretaris zal behandelen, die daarvoor naar redelykheyd 
zal werden gesalarieert en het welk van het jaarlyks tractement van den secretaris zal werden af-
getrokken, en het zelve daar mede vermindert.

Art. 67. Geeven van ontlast-brieven, haar Hoog Mog. resolutie 7 September 1731.
En of het gebeurde dat eenige persoonen uyt een der dorpen van de dingbanke van Eersel kwa-
men te vertrekken zonder eenige acte van de regeeringe te hebben geobtineerd, dezelve naar ver-
loop van een Jaar en zes weeken niet meer tot de plaats of dorp die zy verlaaten hebben volgens 
haar Hoog Mog. resolutie van den 7 September 1731 zullen behooren, tot zulken effecten dat de 
regenten niet zullen gehouden zyn aan zoodanige persoonen of derzelver kinderen te prestee-
ren de officien van barmhartigheyd, die dezelven aan haare ingezetenen gewoon zyn te laaten 
genieten; zulks dat de zoodanige persoonen naardat dezelven invoegen als voor een jaar en zes 
weeken uyt een der dorpen vertrokken zyn ziek of zugtig werdende of komende te overlyden en 
kinderen zonder middelen van subsistentie naar te laaten, de zoodanige persoonen zelve of haare 
voornoemde kinderen niet zullen behoeven in de verlaatene plaatsen aangenomen te werden in-
gevolge haar Hoog Mog. resolutie van 1731 voornoemd, egter met deesen verstande dat wanneer 
eenige jonge lieden, in staat zynde om den kost te winnen, uyt een der plaatsen van de bank van 
Eersel naar een ander dorp in Braband, het zy om aldaar te dienen of andere eerlyke kostwinning 
te exerceeren, vertrekken, zulks volgens haar Hoog Mog. resolutie van den 12 February 1734 zal 
mogen geschieden zonder acte van cautie, dog wanneer dezelve zig ten huwelyk begeven, dat als 
dan de regenten van de bank van Eersel haar niet zullen mogen weygeren de gewoone acte van 
cautie voor en al eer dezelve ondertrouwen volgens haar Hoog Mog. resolutie van den 28 Octo-
ber 1763 ten behoeve der regenten van de plaats, alwaar zy komen te trouwen, te geven, ofschoon 
zy niet dienen of anderszins langer als een jaar en zes weeken uyt een der dorpen van de bank sig 
geabsenteert hadden. En zyn de regenten volgens haar Hoog Mog. resolutie van den 28 October 
1763 niet verpligt aan de weduwen of kinderen van gepensioneerde officieren en cmmiesen, zoo 
ter recherge als van den thol by derzelver vertrek eenige borg of ontlastbrief te geeven.
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Art. 68. Geen persoonen in de gemeentens te admitteeren, die niet tot 200 guldens gegoed zyn, alvorens 
te trouwen, ontlastbrieven te doen produceeren.
De regenten van de dorpen der dingbank van Eersel zullen ingevolge haar Hoog Mog. resolutie van 
den 7 September 1731 niet gehouden zyn om eenige persoonen van elders komende onder haare 
jurisdictie te ontfangen of te admitteeren, welke niet yder tot tweehondert guldens onder dezelve 
haare jurisdictie gegoed zyn, ten zy dezelve by gerechtelyke attestatien van de regeering van haa-
re geboorteplaats of van de plaats haarer laaste residentie komen te doen blyken van haar goed en 
deugdelyk gedrag en daarenboven by acte van borgtogt van de voornoemde regeering of ook van 
andere suffiçante lieden ter concurrentie van driehondert guldens komen te caveeren, dat zy lieden 
nog hunne kinderen, dewelke reeds geprocreëert zyn, nimmermeer zullen komen tot lasten van den 
armen der gemelde gemeente, waarin zy zig tragten met ‘er woon ter neder te zetten, maar dat in 
tegendeel de zoodanige borgen, het zy magistraten of particuliere persoonen den eventueelen last 
van armoede en alimentatie van de voornoemde persoonen en kinderen op zig nemen, en mitsdien 
beloven, dat de regenten en armbezorgers der dorpen van de bank van Eersel, waarin zy zig metter 
woon willen begeeven, daarvan ten allen tyden zullen ontlasten en bevryden, hoedanige cautie en 
acte van indemniteit naar verloop van een jaar en zes weeken niet zal mogen gevergt werden; eg-
ter met deze verstande dat volgens haar Hoog Mog. resolutie van den 12 February 1734 het geene 
voorschreven niet anders zal mogen werden gepractiseert dan met deeze modificatie, dat wanneer 
eenige jonge luyden, in staat zynde om de kost te winnen, zig te Eersel, Duyzel, of Steensel komen 
neder te zetten, om aldaar te dienen of eenige andere eerlyke kostwinning te doen, de regenten hun 
aldaar zullen moeten toelaaten tot tyd en wylen dezelve zig in huwelyk begeeven, als wanneer zy de 
gewoone acte van cautie zullen moeten vorderen, welke niet zal mogen geweygert worden, schoon 
zy lieden op de voorschreven wyze niet dienen of anderzints om hun kost te winnen langer zig uyt 
hunne geboorte plaats geabsenteert en in een der dorpen van de bank van Eersel gewoond hadden, 
en welke acte van cautie volgens haar Hoog Mog. resolutie van den 28 October 1763 zal moeten 
verzogt worden alvoorens dezelve zig in ondertrouw laaten opneemen, en zyn de commissarissen 
van de huwelykse zaaken of den predikant verpligt de zoodanigen, die by het doen van den onder-
trouw daarvan onverzien zyn, aan te zeggen dat voor het gaan van het tweede huwelykze voorstel 
die actens van cautie zullen moeten vertoont werden of dat by onstentenis van dien en niet kun-
nende doceeren de noodige devoiren te hebben aangewend de verdere huwelykze proclamatien zul-
len worden geschorst. Insgelyks zullen de regenten volgens voorschreven haar Hoog Mog. resolutie 
van den 28 October 1763 die acte van cautie moeten vorderen van zulke jonge lieden die elders als 
voorzegt vandaan gekomen zyn en gedient hebbende op zig zelven gaan woonen en eygen huyshou-
ding hebben, welke verpligt zyn binnen jaar en dag dat zy hun eygen huyshouding gehad hebben, 
dezelve over te leveren, welke door de regenten van de geboorte plaats niet zal moogen werden ge-
weygert, dog welke de regenten niet mogen vorderen van de ingezeetenen, voor al van den protes-
tantschen godsdienst, die zig uyt eenige steeden of plaatzen, die niet gewoon zyn ontlastbrieven te 
geeven, binnen haare plaatzen komen nederzetten.

Art. 69. Geen eygenaars van huyzen, dezelve te mogen verhuuren aan luyden van elders zonder blyk 
van acte van admissie, pæne daar tegens.
En om alle clandestine overbrenging van arme en behoeftige lieden zoo veel mogelyk is te be-
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letten, zal ingevolge haar Hoog Mog. resolutie van den 7 September 1731 jaarlyks binnen Eersel, 
Duyzel en Steensel werden bekentgemaakt, dat alle eygenaars, possesseurs en administrateurs van 
huyzen, kamers en andere wooningn geen wooningen aan menschen van elders komende zullen 
mogen verhuuren zonder blyk van acte van admissie van de magistraat of speciaale permissie van 
den officier en regenten op de verbeurte van vyfentwintig guldens, zoo ten lasten van den huur-
der als van den verhuurder, half ten profyte van den officier en de wederhelft ten voordeele van 
den armen, voor welke boete het huys of wooninge, aldus door den Eygenaar zelfs verhuurt zyn-
de, voor de helft zal wezen executabel en ingeval een huurder van een huys of wooning zoodani-
gen verbooden verhuuringe zal hebben gedaan, dat als dan de voorschreven boete meede voor de 
helft op zyn persoon en goederen zal verhaald werden, dog dat dezelve boeten naar verloop van 
een jaar naar de gedaane verhuuringe zal zyn gepræscribeert, en dat de gemelde boeten volgens 
haar Hog. Mog. resolutie van den 27 October 1735 paratelyk zal ingevordert werden, onder de 
modificatien vervat in haar Hoog Mog. resolutie van den 12 February 1734, namentlyk dat hier 
onder niet begreepen zyn de wooningen verhuurt wordende aan eenige jonge lieden, die zig daar 
etablisseeren om een eerlyke kostwinning te exerceeren zonder dat dezelve volgens haar Hoog 
Mog. resolutie van den 28 October 1763 een eygen huyshouding hebben.

Art. 70. Den officier, schepenen, secretaris, regenten en vorster sig te reguleeren naar haar Hoog Mog. 
reglement 1 April 1660, haar Ed. Mog. resolutie 1 Augustus 1764, opneemen der diaconie rekeningen 
haar Ed.Mog. resolutie 7 November 1758, jaarlyks publiceren van het Egt Reglement.
Den officier, scheepenen, secretaris, regenten, vorster en andere bediendens zullen zig præciselyk 
moeten reguleeren naar haar Hoog Mog. reglement op de Polityke Reformatie over de Meyerye 
van ’s Hertogenbosch van dato den 1 April 1660 en mitsgaders haar Hoog Moog. reglement en or-
donnantie voor de kerk en armmeesters als godshyuzen in haare aanstellingen den 16 Maart 1700 
gearresteert. En zullen de regenten of kerkmeesteren volgens haar Ed. Mog. resolutie van den 1 
Augustus 1764 geene vaste goederen, obligatien of rentebrieven de kerk of armen toebehooren-
de, mogen verkopen of veralieneeren zonder permissie en authorisatie van de heeren Raaden van 
Staate der Vereenigde Nederlanden op pæne van nulliteyt, dog zullen dezelve haare verzoeken om 
authorisatie daartoe by missive aan den Raad mogen doen. En zal de opneming van de diakonye 
rekening om de twee jaaren volgens haar Ed. Mog. resolutie van den 7 November 1758 moeten 
geschieden ten overstaan van den officier en twee gereformeerde regenten en, ingeval dezelve zig 
aldaar niet mogten bevinden, zullen daartoe twee ledemaaten moeten werden geroepen. Ook zal 
den officier zorg hebben te draagen dat jaarlyks het Egt Reglement van den 18 Maart 1656 en de 
voorschreven Politique Reformatie, naar voorgaande klokslag, ter plaatze daar men zulk gewoon 
is volgens haar Ed. Mog. resolutie van den 7 January 1740 behoorlyk werden gepubliceert.

Art. 71. Den secretaris zal in het vorderen van zyn salaris sig moeten reguleeren naar het reglement 
van den Raade van Braband, 6 July 1659, geconfirmeert  20 September 1724, de jura in  dorso der 
brieven stellen.
Den secretaris zal in het vorderen van zynen salaris zig moeten reguleeren naar het reglement van 
den Raad van Brabant van den 9 July 1659, geconfirmeert by haar Hoog Mog. resolutie van den 
20 September 1724 of naar zodanige andere als haar Hoog Mog. in tyden en wylen zouden goet-
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vinden te maaken, en volgens haar Ed. Mog. resolutie van den 25 April 1755 van de adquiranten 
van eenige goederen geen jura mogen vorderen of aannemen, alvoorens de uytgemaakte actens 
aan dezelve werden overgegeeven, op welkers dorsum de jura van schepenen en secretaris zullen 
moeten geexprimeert zyn op pæne van vyftig guldens voor elke overtreeding volgens haar Hoog 
Mog. publicatie van den 21 February 1726 te verbeuren.

Art. 72. Formeeren van een Brand Reglement, begaan van den Brand, Schouw, Veegen der Water-
poelen, Aanstellen van Nagt-Roeper &., Tauxeeren van afgebrande Huyzen, optimmeren en vergoeden 
der schaden, haar Hoog Mog. Resolutie 14 january 1765.
De regenten van Eersel, Duyzel en Steensel zullen, in geval zulks niet reeds geschied is, gehou-
den zyn uyterlyk binnen een half jaar naardat zy kennis van dat reglement bekoomen hebben 
te formeeren een reglement of ordonnantie tot voorkoming van brand, alsmeede wat geobser-
veert behoorde te werden ten tyde als ergens in een huys of schuur binnen de gemelde dorpen 
brand ontstaan is, zoo als zulks by haar Hoog Mog. resolutie van den 6 February 1732 is geor-
donneert, mitsgaders boeten niet excedeerende de somme van drie guldens daarop tegens de 
overtreeders daarinne moogen stellen om dezelve by parate executie in te vorderen, en zullen 
den officier en regenten van half jaar tot half jaar op zeekere gepræfigeerde daagen moeten gaan 
visiteeren de schoorsteenen, bakovens, en brouweryen, mouteryen en andere vuurplaatsen of 
daaraan eenige defecten zyn, waardoor brand zoude kunnen werden veroirzaakt, en dezelve 
vindende terstond order te stellen tot het repareeren en herstellen van die defecten ten kosten 
van die geenen daar denzelve gevonden werden. Gelyk zy ook jaarlyks in de maanden Augustus 
of September zullen moeten visiteeren de waterpoelen in de dorpen, en dezelve doen veegen 
en diepen, en binnen yder dorp ingevolge haar Hoog Mog. resolutie van den 14 October 1717 
moeten aanstellen eenen nagtroeper of klapwaker op een behoorlyk salaris, en eindelyk zorg 
dragen dat haare plaatsen volgens haar Hoog Mog. resolutie van den 6 February 1732 van het 
nodige brantgereetschap als brandleeren, haaken en emmers voorzien zyn. En zullen by onver-
hoopt geval van brand den officier, regenten en secretaris volgens haar Hoog Mog. publicatie 
van den 14 January 1765 gehouden zyn binnen drie weeken naar den brand gratis op den eed in 
den aanvange van harer bediening gedaan de waarde van de afgebrande huyzen, stallingen of 
schuuren te taxeeren, en de acte van taxatie daarvan aan de eygenaars der afgebrande huyzen, 
stallingen of schuuren gratis ter hand te stellen, en zal, zoodra die afgebrande huyzen, stallin-
gen of schuuren, wederom op den voorigen voet zullen zyn herbouwt, immers binnen twee 
maanden daarnaar, mits dat de herbouwing uyterlyk binnen twee jaar naar den brand voltrok-
ken is, en mits dat den eigenaar voor officier en scheepenen op den eed verklaaren beneeden 
de vierduyzend guldens gegoed te zyn uyt de gemeentens kas aan den voorschreven eigenaar 
moeten voldaan en betaald werden een vierde part van de somme, waarop de waarde van de 
afgebrande huyzingen, stallingen of schuuren zyn getaxeert. En om de ongelukken van brand 
zoo veel doenlyk voor te koomen, zal men op het voorbeeld van het vervatte in haar Hoog 
Mog. resolutie van den 19 September 1755 bij vernieuwing van eenige huysen in de kuyp op 
den singel van de dorpen staande dezelve geenszins met stroo of riet mogen dekken, maar al-
leen met harddek of pannen.
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Art. 73. De regenten en secretaris den deurwaarder by het doen der executie te adsisteeren.
De regenten en secretaris zullen in gevolge het 7 articul van haar Ed. Mog. reglement voor  
’s Lands deurwaarders, gearresteert den 27 October 1729, gehouden zyn, wanneer eenige deur-
waarders afpandingen en executiën over s’ Lands imposten, lasten, renten, mitsgader gepagte 
thiendens of andersints koomen doen, dezelve in het onderzoeken en uytvinden van de chyns en 
rentgelders en haare goederen moeten adsisteeren, zoo in het naarzien der prothocollen, rekenin-
gen van goederen, die by haar of haare bugermeesters en aangestelde curatoren, het zy by exëcu-
tie, evictie of anderszints verkogt zyn, en daar uyt des noods extracten geven, en zig verder naar 
het gemelde reglement voor zoo veel hen aangaat reguleeren.

Art. 74. Den officier, secretaris of vorster geen houtschatten te pagten, een regent gepermitteert, mits 
zulks voor zyn eygen is.
Het zal aan den officier, secretaris en vorster, mitsgaders aan de regenten ten behoeve van haare 
corpora ingevolge het 6 articul van de ordonnantie der houtschatten, vernieuwt by haar Ed. Mog. 
den 7 February 1766, geensints gepermitteert zyn, de houtschatten over Eersel, Duyzel, en Steensel 
te pagten, pryzen daarop te stellen of daarvoor te bieden op de verbeurte van tweehondert gul-
dens ten behoeve van ’s Lands Domeynen om naar Domeynen regt verdeelt te werden, egter met 
dezen verstande dat het aan een regent wel gepermitteert zal zyn te pagten, mits dat hy en zyne 
medestander of zyne medestanders, des door den Raad en Rentmeester Generaal der Domeynen 
gerequireert werdende ten overstaan van Leenmannen, den eed zal moeten afleggen, zulks voor 
zyn, zyne medestanders of borgen privé voordeel en pericule te zyn en geenzins ten behoeve van 
het corpus of andere ongequalificeerde. En zullen de scheepenen en secretaris gehouden zyn den 
pagter der hout-schatten en onderrentmeestersschappen, tyde als hy de schauwe voert te adsis-
teeren, voor welke moeyte en vacatien den pagter aan yder schepen per uur dat zy vaceeren vyf 
stuyvers en aan den secretaris 10 stuyvers volgens articul 18 van de ordonnantie op de houtschat-
ten en onderrentmeesterschappen voornoemd zal hebben te voldoen.

Art. 75. Geen requeste aan haar Hoog of Ed. Mog. te præsenteeren, ten zy daar toe een resolutie is ge-
nomen, de betaaling daarvoor aan den agent.
Ingevalle de regenten genoodzaakt waren eenige requesten aan haar Hoog of Ed. Mog. te præsen-
teeren, zal aan dezelve requeste volgens haar Ed. Mog. resolutie van den 29 September 1752 moe-
ten gevoegd zyn een extract authentique uyt het resolutieboek der regenten, waarby de regeering 
of het meerdere gedeelte van dien goedgevonden heeft zodanig een requestte te præsenteeren op 
pæne dat by manquement van dien geen reflectie op het verzoek by het voornoemde request ge-
daan zal werden gemaakt, en zal het præsenteeren van dezelve requeste moeten geschieden door 
den aent der Meyerye op pæne dat de onkosten op het gemelde verzoek gevallen niet tot lasten 
van de corpora, maar volgens haar Ed. Mog. resolutie van den 8 January 1734 door die geenen 
welke een ander persoon buyten den agent gebruykt hebben uyt haare particuliere beurs betaalt 
zullen werden, en zal volgens haar Ed. Mog. resolutie van den 21 September 1736 aan den agent 
voor het præsenteren van yder request betaald worden drie guldens boven en behalven de enkelde 
verschotten zonder meer.
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Art. 76. Beroepen van een predikant.
Ingeval voor de gemeente van Eersel, Duyzel en Steensel eenen nieuwen predikant moet beroepen 
werden zal volgens haar Ed. Mog. resolutie van den 18 November 1729 en van den 20 October 
1733 ter zaake van vacatien of ryskosten nog eenigerley andere onkosten weegens het hooren van 
proponenten of predikanten in de gemeentens rekeningen geleeden worden, gelyk ook geene 
onkosten voor een extra ordinaire classis zullen werden gevalideert, en zullen in conformité van 
haar Ed. Mog. resolutie van den 16 November 1680.ter zaake van het beroepen en bevestigen van 
eenige predikanten, geen onkosten werden gedaan weegens eenige verteeringen en maaltyd als ter 
somme van zestig guldens, en onder welke somme volgens haar Ed. Mog. resolutie van den 26 Ja-
nuary 1741 niet alleen begrepen zyn de kosten, welke op de bevestiging, maar ook welken op het 
beroep gevallen zyn. En ingevalle eenen predikant tot leeraar beroepen word zullen aan hem vol-
gens haar Ed. Mog. resolutie van den 20 October 1733 in redelykheyd voldaan werden de kosten 
voor het transport van zyne meubilen, waarvan hy by quitantie zal doen blyken, en verders niet, 
dog een proponent tot predikant beroepen werdende zal aan hem geen transportgeld werden 
goed gedaan, en ingevalle het mogt gebeuren dat een predikant by verwisseling van een ander be-
roepen wierd zodanig dat een predikant van Eersel geplaatst wierd op het zelve dorp, waarvan den 
predikant te Eersel beroepen is, zal zulks volgens haar Hoog Mog. resolutie van den 28 October 
1733 moeten geschieden buyten kosten en lasten van de gemeente. En in cas het mogt gebeuren, 
dat den predikant bevestigt zynde naar elders beroepen wierd en zoodanigen beroep aannam voor 
en aleer drie jaaren te Eersel bevestigt was geweest, zal denzelven volgens haar Hoog Mog. resolu-
tie van den 26 April 1731 gehouden zyn de onkosten op zyn beroep gevallen aan de gemeentens 
te refundeeren. En zullen de regenten gehouden zyn den predikant van een bekwaame wooning 
te voorzien, waarvoor de dorpen volgens haar Ed. Mog. resolutie van den 15 Augustus 1701 en 9 
Maart 1702 zullen genieten zestig guldens huyshuur, waarvoor zy de pastory behoorlyk moeten 
onderhouden zonder dat het volgens haar Ed. Mog. resolutie van den 8 Jnuy 1750 de regenten 
gepermitteert zal zyn over de reparatie van de pastory huyzingen met den predikant eenig accord 
of contract aan te gaan.

Art. 77. Doormars van troupes.
Ingeval eenige troupes van ’s Lands militie, zoo te voet als te paard, te Eersel, Duyze, of Steensel 
mogen aankoomen, zullen de regenten zig dienaangaande gedraagen volgens het reglement van 
Zyn Hoogheyd, waarna zig de troupes van ’s Lands militie marcheerende of logeerende over of 
op den bodem van den Staat moeten reguleeren van den 20 July 1750.

Art. 78. Observantie van het Pootreglement 29 October 1696, vernieuwt in den Jaare 1714.
De regenten zullen hebben zorg te draagen, ingeval zulk niet geschied is, dat het Pootreglement 
van den 29 October 1696, vernieuwt in den Jaare 1714, exactelyk werde naar gekoomen, en dat 
derhalven tot Eersel twee, en tot Duyzel  en Steensel yder een kwekerye aangelegt word om daarin 
zoo veel eykels, beuken en berkenzaad te zaayen als de regenten tot het beplanten der gemeente 
en de Voorhoofden der Particulieren nodig zullen oordelen en waar de ingezetenen zullen kun-
nen bekomen de nodige pooten, mits betaalende voor een heester dik voor de borst vier à vyf 
duym drie stuyvers, voor een beuk vyf stuyvers voor een berk eene stuyver en zoo naar advenant. 
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Item zullen den officier en regenten eenige persoonen dispicieren tot pootmeesters om behoor-
lyke aanwyzing te doen, tot het graven, en aanvullen der kuylen, alsmede derzelver diepte te 
reguleeren naar maate het den grond vereyscht. Op de gemeente der geheele dingbank zal inge-
volge de Pootcaart, van den 12 Juni 1764 aan de ingezetenen verleent tot zestig voeten toe door de 
geerfdens daartegens aangelegen mogen gepoot worden. En word den officier en regenten gelast 
zorg te draagen dat volgens het 12 articul van het even gemelde Pootreglement door haar heyde, 
vroente en gemeentens van de naast aangeleegene dorpen op die van Eersel, Duyzel en Steensel 
linie regt (indien zulks bekwaamlyk geschieden kan) opgeworpen en geschooten werden groote 
weegen ter breedte van een herbaan en ter hoogte van twee voeten boven den grond van dezelve 
gemeente de hoogte van dien genomen op het midden van dezelve weegen en schuyns afloop-
ende naar de greppen, waarmeede die weegen afgegraaven zyn, en dezelve Weegen aan yder zyde 
met een, twee of drie ryen Boomen te beplanten: En zullen den officier en regenten moeten zorg 
draagen dat de gemelde weegen en dyken behoorlyk werden onderhouden en daartoe de rotten 
onder haar plaats employeeren, en ten einde men zeker zy welk lot door yder rot gemaakt moet 
werden zullen de regenten volgens haar Ed. Mog. resolutie van den 3 April 1755 in een dergelyk 
geval genoomen gehouden zyn het lot van yder rot of capitain met paaltjes op de dyken te dis-
tingueeren, en zal yder capitain of rotmeester moeten zorg draggen dat zyn lot behoorlyk onder-
houden werd, en zal by het doen der schauwe den ban op zodaanigen defecteurs lot gevallen door 
den capitain of rotmeester van het rot, het welk het zelve lot onderhouden moet, verhaalt werden 
welke zulks weder kan repeteren van de rotsgezellen, welke genonchaleert zal hebben, hun aan-
deel in het zelve lot behoorlyk op te maaken.

Art. 79. Reparatie en vernieuwing der toorens.
De toorens van de kerken, zoo te Eersel, Duyzel als Steensel, zullen gelyk tot heden toe geschied 
is, moeten gerepareert en onderhouden worden ten kosten en lasten van de gemeentens, te we-
ten yder tooren door gemeente, waartoe denzelven hoord, en ingevalle in de gemelde torens een 
thiend klok hangt zal dezelve volgens het al oud gebruyk moeten vergooten en onderhouden wer-
den door de respective thiendheffers, yder in zyn plaats, waarover hy de thiende heeft neevens 
het belfort of klokkenberg waarin dezelve klok is hangende, dan ingeval de thiendklok neevens 
een of meer gemeentens klokken in het zelve belfort moet hangen, zal het gemelde belfort moe-
ten gemaakt en onderhouden werden door den thiendheffer en de gemeente te zaamen, yder pro 
rato, naar proportie van de zwaarte van haare klokken, zoo als zulks in een gelyk geval by haar 
Ed. Mog. resolutie van den 29 Augustus 1757 goegevonden is, egter met dezen verstande dat het 
onderhoud aan riemen, reepen, touwen als andersints aan de thiendklokken ten lasten der ge-
meentens volgens haar Ed. Mog. resolutie van den 17 Maart 1761 moeten komen, te weeten by 
aldien die kosten in een jaar niet excederen de somme van vyftien guldens.

Art. 80. Observantien by het overlyden van den quartierschout en secretaris et cetera.
Ingevalle de quartierschout van Kempeland of zynen stadhouder kwaamen te overlyden of van 
hunne ampten desisteeren, zoo zal de plaats van den officier geduurende de vacature tot dat den 
nieuwen quartierschout en zynen aangestelden stadhouder, in het tweede geval hunne commis-
sien aan de regering hebben vertoond gehad, waargenoomen werden door den præsident sche-
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pen, en zal in het eerste geval het tractement van den quartierschout geduurende de vacature 
zyn ten behoeve van de gemeentens, en in ’t tweede geval ten voordeelen van den quartierschout 
blyven loopen, en by het overlyden van den secretaris ofwel dat denzelven naar een andere plaats 
vertrok en van de secretary desisteerde, zal de secretary geduurende de Vacatuur door een der 
schepenen, het meest ervaaren in de zaaken en in leezen en schryven, moeten werden waarge-
noomen, welke geduurende den tyd van de vacature en tot dat den nieuw aangestelden secretaris 
zyne commissie aan de regeering vertoond en dus possessie van zyn ampt genoomen heeft als se-
cretaris zal fungeeren, en die dan ook het tractement en de emolumenten tot de secretary staande 
zal profiteeren, gelyk by haar Hoog Mog. resolutie van den 2 September 1761 in een dergelyk ge-
val goedgevonden is. En zullen de borgermeesters en collecteurs, wiens rekeningen nog niet in-
gesteld zyn in dit geval volgens haar Ed. Mog. resolutie van den 2 Augustus 1746 de documenten 
tot haare rekening specteerende, indien zy die aan den geweezenen secretaris niet hebben overge-
geeven aan den successeur in officio van den secretaris moeten ter hand stellen, welke gehouden 
zal zyn die onder recepis te accepteeren, en daar uyt de rekeningen in te stellen, zonder daarvoor 
ten lasten van de gemeente ietwes te prætendeeren, voorbehoudens dat alle de rekeningen welke 
meer als twee jaaren ten agteren zyn den opvolgende secretaris voor schryfloon van yder blad zal 
genieten vier stuyvers en voor het duplicaat een en een halve stuyver, hetgeen zal werden geroy-
eert en aan den voornoemde secretaris betaalt uyt het collectloon van zoodaanige borgermees-
ters en collecteurs welke niet by recepis zullen kunnen bewyzen, dat zy haare documenten aan 
den voorgaanden secretaris hebben overgegeven of wel aan het tractement van den aflyvigen of 
vertrokkene secretaris, wanneer hy nagelaten heeft de rekeningen, daar hy de documenten van 
ontfangen heeft, binnen den behoorlyken tyd in gereedheyd te brengen, en zullen de regenten in 
dit geval gehouden zyn zorg te draagen, dat de documenten van zoodaanige rekeningen terstond 
naar het overlyden of vertrek van den secretaris aan haar werden overgegeven om vervolgens door 
hun aan den nieuwen secretaris overhandigt te worden om daar uyt de rekeningen in te stellen, 
en ingevalle het collectloon of het agterstallige tractement van den secretaris in de voorschreven 
gevallen niet mogten toeryken, zal als dan het defect van dien moeten werden bybetaald door de 
regenten, welke verzuymt hebben haar devoir te doen aan de rekeningen op zyn behoorlyken tyd 
ter Leen en Tolkamer te doen overbrengen, gereserveert egter aan dezelve haare actie tegens de 
gebrekigen borgermeesters, collecteurs en secretarisse of derzelver erfgenaamen of ook tegens de 
regenten haare prædecesseuren, gerekent tot op het jaar als wanneer de rekeningen hadden be-
hooren gedaan te zyn, en om de collecteurs en borgermeesters van het geene voorschreven kennis 
te doen hebben, zal den secretaris gehouden zyn by haare aanstellingen voornoemde haar Hoog 
Mog. resolutie van den 2 Augustus 1746 voor te lezen, en daar van aantekening in het recepisboek 
te doen, zoo als hier voor articul 39 gezegt is.

Art. 81. By het overlyden van een notaris.
Ingevalle een notaris die binnen de dingbanke woond kwaame te overlyden, of wel van daar met-
ter woon kwam te vertrekken, zoo zulle deszelfs erfgenaamen gehouden zyn volgens de publicatie 
van den Raad van Brabant van den 8 April 1704 alle de brieven, stukken, munimenten en protho-
collen, registers, charters en papieren, het notaris ampt aangegaan hebbende, binnen drie maan-
den onder eene behoorlyke inventaris ter secretarye van de bank van Eersel moeten overbrengen 
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om aldaar bewaart te werden, uyt welken den secretaris aan een yder des verzoekende en daar aan 
geleegen zynde onder een redelyk salaris ter taxatie van schepenen copien of extracten zal geeven, 
ten waare den overleedene notaris een zoon of zwaager naliet, die het notaris ampt aldaar exer-
ceerde, onder wiens bewaaring de voorschreven papieren als dan zullen mogen verblyven.

Art. 82. Registreeren van het reglement, uytdelen van het zelven, drukken publiceeren et cetera.
Dit reglement zal worden geregistreert ter griffie van de Leen en Tolkamer der stad en Meyerye 
van ’s Hertogenbosch, alsmede ter secretarye van Eersel, Duyzel en Steensel, en als dan daarvan 
met en benevens de approbatie daarop verleent eenige exemplaaren moeten werden gedrukt met 
korte summarien en inhoud der artykelen op de kant of wel in plaats van dien een register daar-
agter, en van die exemplaaren aan den officier en yder der regenten en secretaris nu zynde of naar-
maals wezende, een tot narigt te geven, en zal van het zelve altyd een exemplaar op de tafel van 
schepenen in het raadhuys moeten leggen en het origineel in het archief of komme van de drie 
plaatzen bewaard worden. En op dat het voorschreven reglement tot kennisse van een yder zou-
de koomen, zal het zelve, naardat het gedrukt zal zyn, met het trekken der klokke in alle drie de 
plaatzen en verder alle jaaren den eersten zondag naar het veranderen der Wet te Eersel den vol-
gende zondag te Duyzel en dan daarop volgende te Steensel werden gepubliceert en afgekondigt.

Art. 83. Dat het reglement geen præjuditie aan de souvereyniteit van haar Hoog Mog. zal toebrengen, 
derogatien van dat van 1662.
Door dit reglement zal geen præjuditie of nadeel toegebragt werden aan de souvereiniteyt, hoog-
heid, jurisdictie of ander gezag over de gemelde dorpen, competeerende aan de Hoog Mogende 
heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden en behouden haar Ed. Mog. aan zig alle 
de voorschreven atykelen tot allen tyden naarder te konnen amplieeren en te interpreteeren, ook 
nieuwe en andere reglementen te maaken, gelyk dezelven voor den dienst van het Land en van de 
voorschreven dorpen naar gelegentheid van tyden zullen vinden te behooren,en word het regle-
ment voor die van Eersel, Duysel en Steensel gearresteert by haar Ed. Mog. den 12 October 1662 en 
de daar op gemaakte Ampliatien gederogeert en te niet gedaan mits deze.

In de tweede druk (1768) van het bovenstaande reglement is een overzicht opgenomen, bevattende een 
“Summier van eenige resolutien, die na ’t projecteeren van het voorenstaande reglement op de dorps-
huishouding zyn genomen”:

1.
By H:E:M:R: vvan de 7 January 1767 is de griffier van de Leen- en Tolkamer gelast op yder re-
kening, die ter griffie geligt word, te stellen den datum, wanneer zulks geschied zy, met zyne on-
dertekening bekrachtigd, daarvan accuraate aantekening te houden en van deeze aan den Raad 
en Rentmeester Generaal der Domeinen altoos visie en op deszelfs requisitie extract te geven.

2.
By H:E:M:R: van de 20 January 1767 is de Leen- en Tolkamer geauthoriseerd om de voordeelige 
sloten der rekeningen te doen employeeren tot de aflossing der capitaalen die niet ten Comptoire 
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der beden geregistreerd zyn. En by H:E:M:R: van de 24 February is verklaard, dat zulks van de 
rekeningen des dorpshuishoudens te verstaan zy.

3.
By H:E:M:R: van de 6 Mey 1767 is by wege van ampliatie en alteratie van derzelver resolutie van 
de 21 Augustus 1766 goedgevonden, dat de officieren van de staaten dorpen kunnen volstaan met 
zorge te dragen, dat de rekeningen binnen twaalf weeken, nadat die van de Leen- en Tolkamer 
terug gekomen zyn, opgenomen en gesloten worden, en de secretarissen gelast van het ligten en 
ontvangen nevens de datums van dien aan den stadhouder van den quartierschout by missive 
kennis te geven op pæne dat by nalatigheid de officieren op hun de boetens door dat verzuim te 
incurreeren zullen mogen verhalen.

4.
By H:E:M:R: van de 29 April 1768 is het 57 artikel van het voorenstaande reglement gecasseerd en 
daarentegen gestatueerd als volgd: (deze wijziging is hierna onder 10.2.7.2.3 opgenomen).

10.2.7.2.3 Wijziging van Eersel, Duizen en Steensel 1767

Vaststelling
29 April 1768 door de Raad van State op voorstel van de Leen- en Tolkmer.

Bron
NA, RvSt 318, fo. 359r-361v.
BHIC, LTK 140, fo. 101r-102r.
RHC, GB Eersel 5 (onder artikel 57).

In druk
Tweede (ongewijzigde eerste) druk met supplement (’s-Hertogenbosch 1768)
BHIC, LTK 68.

Dictum van de resolutie van de Raad van State van 29 april 1768 tot wijziging van artikel 
57 van Eersel, Duizel en Steensel 1767.
(…..)
En is wijders ten deser gelegentheid goedgevonden en verstaan het 57e articul van het reglement 
van Eersel, Duijsel en Steenel, gearresteert bij haar Ed: Mo: resolutie van den 16e Januari 767 te 
casseeren en daarentegens te statueren als volgt:

De rekeningen behoorlyk opgenomen, gesloten en getekend zynde, en by het slot van dien be-
vonden wordende, dat de rendanten meerder hebben ontfangen als uitgegeven, zullende de offi-
cier, regenten en secretaris ingevolge haar Ed: Mog: resolutie van den 22. December 1734 op een 
verbeurte van vyfentwintig guldens ten behoeve van ’s Lands Domeinen naar Domeinrecht te 
verdelen hebben zorg te dragen dat die sloten, binnen zes weeken na ’t opnemen en sluiten der 
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rekeningen door de rendanten aan de opvolgende burgemeesters en collecteurs worden voldaan 
en daadelyk afbetaald, daartoe, des noods, gebruik makende van het recht van paraate exëcutie, 
geaccordeerd by haar Ed: Mog: resolutie van den 9 November 1729. En, ingeval de officier, re-
genten en secretaris één jaar na de voors: zes weeken mogten laten verlopen zonder van het voor-
schreven recht van paraate exëcutie gebruik te maken, zo zal het voorschreven recht ingevolge 
haar Ed: Mog: resolutie van den 8 Maart 1756 niet alleen geen verdere plaats meer hebben, maar 
zullen daarenboven de voorschreven sloten door de officier, regenten en secretaris moeten wor-
den opgelegd en betaald, waarvoor zy paraatelyk door den Raad en Rentmeester Generaal zullen 
worden geëxecuteerd zonder dat aan hun eenig ander recht tegens de gebrekige burgemeesters en 
collecteurs zal competeeren als een personeele actie. 

10.2.8  Erp 1659

Vaststelling
8 Maart 1659 stelt de Raad van State het hem voorgelegde ontwerp van de regeerders en voor-
naamste geërfden van Erp ongewijzigd vast.

Bron
NA, RvSt 80 I, fo. 145r.

Toelichting
De tekst van het reglement is niet aangetroffen; wat over de inhoud ervan bekend is, is afgeleid 
uit het besluit van de Raad van State tot vaststelling. 

Genese
9.2.8.

Bekende inhoud van Erp 1659

Volgens het verzoek om vaststelling betreft het “een reglement (…) op de costen:  
(1) in commissien buijten dorps, 
(2) gerechtsdagen, 
(3) verhooren ende sluijten van dorpsrekeningen, ende 
(4) schouwen van weghen”.

10.2.9 Haaren 1703

Vaststelling
23 Februari 1703 door de Raad van State naar aanleiding van een desbetreffend verzoek van een 
aantal ingezetenen van Haren en op basis van een door de Raad en rentmeester-generaal der Do-
meinen opgesteld ontwerp. 
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Bron
BHIC, LTK 47, ongefolieerd, 23 februari 1703

BHIC, Collectie Santvoort 3, 341r-350v.
SA ‘s-H’, OSA 9192 (in tweevoud).

Editie
Smulders, ‘Dorpsreglement van Haren, 2-8’ (met een samenvatting van het reglement).

Genese
9.2.9.

Reglement voor den dorpe van Haren bij Oijsterwijck
1.
In den eersten dat sonder octroij van de Hoogh Mogende Heeren Staten Generaal der Verenig-
de Neerlanden conform derselver placcaet van den 31e October 1695 geene reële omslagen sullen 
mogen werden gedaan over vaste goederen en gronden van erven noghte ook eenige capitaelen 
ofte penningen gelicht en genegotieert tot laste van de gemeijnte noghte oocq selfs het versoeck 
daar toe gedaan, dan naar voorgaande convocatie, toestemminge en bewillinge van de regenten 
off twee derde parten van dien het corpus der voorschreven gemeijnte representeerende, bestaan-
de (als van outs) in twee borgemeesters, twee armmeesters, en twee kerkmeesters, waarbij oock 
sullen moeten geroepen werden eenige der principaelste gegoijdens en geerfdens ten minsten tot 
twaalf in’t getal dewelke echter geen concluderende, dogh alleenlijk maar een adviserende stem-
me sullen hebben, sullende de reele omslagen en negotiatie van penningen, ter contrarie gedaan 
komen en blijven tot laste der geenen, die deselve hebben gedaan en ingewilligt.

2.
Insgelijcx soo sullen geene personele settingen mogen werden gedaan, tot verval van des gemeijn-
tes particuliere huijshoudinge, lasten, en schulden, dan naar convocatie, toestemminge, en bewil-
linge van de voorschreven regenten off twee derde parten van dien, waar bij oock sullen moeten 
geroepen werden ten minste twaalff van de voornaemste en gequalificeerste ingesetenen en in-
woonderen, sullende alle settinge ter contrarie gedaan wesen van onwaarden.

3.
Dat de borgemeesters in der tijdt wesende, sullen moeten in ’t ontfangen, en opbeuren der voor-
schreven reëlen en personeele settingen en omslagen, mitsgaders, ook alle andere gemeijntens in-
comsten en revenues, alle volgens de lijsten, quohieren, en heffcedullen die door de regenten aen 
haar daar van sullen werden ter hand gestelt.

4. 
Dat de borgemeesters van heuren tantieme ofte collectloon van ijderen gulden van haren ontfanck 
sullen genieten en prouffiteeren eenen stuijver off vijff van ’t hondert, sonder ijetwes verders te 
mogen pretendeeren off aan haare geleeden te mogen werden.
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5.
Dat daarentegens deselve borgemeesters sullen gehouden zijn te betaelen en te voldoen alle or-
donnantien bij de regenten tot haren laste gegeven en geslagen sonder de betalinge daar van te 
mogen uijtstellen op eenige prætexten van geen gelt te hebben off andere hoedanigh die ook 
souden mogen wesen, gelijk mede de renten en interesten tot laste der gemeijnte staande en 
alle wettige schulden en lasten der gemeijnte en sulcx alles soodanigh promptelijk te voldoen en 
te betalen dat de gemeijnte off regenten daar over geen costen off schaden comen te lijden op 
pæne, dat alle costen van den processen, executien, en alle andere schaaden die de gemeijnte off 
regenten dienthalven souden mogen overcomen bij de voorschreven onwillige en naarlatige bor-
gemeesters sullen moeten werden betaalt en aan haere tantieme gecort en verders op haare per-
soonen en goederen bij parate executie verhaelt.

6.
Dat de borgemeesters oocq geene betalinge sullen mogen doen op gemeijntes particuliere 
schulden, dan op voorgaande behoorlijke ordonnantie der regenten, uitgenomen van des 
gemeijntes geringe wettige schulden niet excederende de somme van drie gulden die bij 
overleveringe der specifcatie met onderstaande quitantie, ofte op bloote affirmatie, sullen mogen 
werden in reekeninge geleden.

7.
Dat geene ordonnantie bij de regenten, het corpus representerende, sullen mogen werden ge-
slagen en verleent dan naardat de oorsaak en wettigheijd der schult neffens de declaratien en de 
commissien (ingeval datter commissien zijn gegeven) bij haar wel en rijpelijk zijn geexamineert, 
en de deugdelijkheijt van dien gebleken, sullen de voorschreven regenten tot dien eijnde gehou-
den zijn op den eersten maandag van ijeder maand neffens den secretaris te compareeren in de 
raadcamer omme de declaratien en memorien der schulden die tot laste der gemeijnte worden 
gepretendeert en zijn overgegeven t’examineeren en daar op (naar bevindinge) ordonnantie van 
betalinge te depecheeren, latende in de ordonnantien den tijd influeeren, ten minsten van drie, 
vier, vijff à ses weeken, binne welke de voorschreven betalinge sal moeten gedaan werden, ten 
waare in saake waar van de betalinge promptelijke en aanstonds gerequireert werd tot voorco-
minge van schade, sullende bij t’examineeren de voorschreven schulden en ’t slaan der ordonnan-
tien mogen comen, en ook geroepen werden ten minste twaalf der principaalste gegoeijdens en 
ingesetenen die alleen maar een adviserende stemme sullen hebben.

8.
Goetgevonden zijnde d’ordonnantien van betalinge te passeeren, soo sal den secretaris off bij sijne 
absentie off onwilligheijd den oudsten der regenten de ordonnantien in een registerboek, daartoe 
expres te maken en te houden, moeten stellen door de presente leeden laten onderteijkenen, 
deselve alsdan op een behoorlijk zegel uijt maken en ter ordonnantie van de regenten teijkenen 
en uijtgegeven aan die geene tot wiens behoeve deselve zijn geslagen.
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9.
De conicxbeeden, verpondingen, den impost van ’t gemael off ’t hoofgeld, cleijne specien, perso-
neele quotisatien en alle andere gemeene Landts middelens, nu zijnde off naarmaals opcomende, 
en waarvan de collecte off insamelinge bij resolutien, ordonnantien, off placaten van den Lande 
aen de regenten word aanbevolen sullen door deselve regenten, present den secretaris, publiek en 
voor alle man aan de minst willende aennemen worden aenbesteed, ten waare dat de regenten 
het prouffijtelijkste en oirbaarste voor de gemeijnte oordeelden daartoe collecteurs aan te stel-
len, aan welke collecteurs echter niet meer voor collectloon sal mogen worden gegeven dan vijff 
gulden van ’t hondert, sullende de aennemers, off collecteurs gehouden zijn des Lands comptoi-
ren sooda-nigh promptelijk bij te betalen, invoegen en op pæne als hier voorens articul vijff is 
gestatueert.

10.
Dat de lijsten, quohieren off heffcedullen (waar mede de verpondingen, conincxbeeden, ’t 
gemaal off hooftgeld, cleijne specien, personeele quotisatien, en alle andere ’s Lands impositien 
sullen werden geheven) ijeder apart door regenten off setteren als van ouds ten bij wesen van 
den secretaris sullen moeten werden geformeert en door den secretaris  uijtgemaakt en in cas van 
aenbestedinge aen de regenten veertien dagen voor de te doene bestedinge overgelevert neffens 
de conditien en voorwaarden waarop de voorschreven aenbestedinge sal geschieden opdat een 
ijgelijck tot het aennemen genegen zijnde daartoe can hebben acces en visie gelijk oock mede in 
cas van geene aanbestedinge maar dat daartoe werden vercoren en aangestelt collecteurs deseleve 
heffcedullen, quohieren, off lijsten, door den secretaris sullen moeten werden uijtgemaakt en aan 
de regenten overgelevert om ten thijde van het aenstellen der voorschreven collecteurs aen deselve 
te werden ter hand gestelt, sullende in cas van onwilligheijdt off naarlatigheijdt van den secretaris 
het aen de regenten vrijstaan om selffs, off door een ander bequaam persoon de voorschreven 
lijsten, quohieren, off heffcedullen, op ende uijt te maken en aen de collecteurs off aennemers 
uijt te leveren.

11.
Dat insgelijcx de quohieren, lijsten off heffcedullen soo der reële als personeele settingen en om-
slagen, die gedaan werden, tot verval van de gemeijntes particuliere huijshoudinge, veertien da-
gen voor het eligeren en verkiesen der borgemeesters sullen moeten wesen geformeert en door 
den secretaris sullen moeten sijn uijtgemaakt en aen de regenten overgelevert, omme die ten thij-
de wanneer deselve werden beëdight ter handt gestelt te werden om te collecteeren en in cas van 
onwilligheijdt off naarlatigheijdt van den secretaris de regenten sullen zijn ge-authoriseert, gelijk 
geauthoriseert werden bij dese, omme deselve door ijmant anders daar toe bequaam te laten uijt-
maken en uijtleveren.

12.
Dat de regenten off setteren in het dresseeren der quohieren, collect, off setcedullen der verpon-
dingen conincxbeden sullen opvolgen den ouden voet, de collectcelen van ’t gemaal off hooft 
gelt formeeren ingevolge de placcaten en ordonnantien, op den opheff van ’t selve middel gee-
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maneert, dat in het reguleren der setcedullen tot den ontfanck van ’t middel der kleine specien 
reguart sal moeten werden genomen op de consumptien die ijeder huisgesin ontrent de cleijne 
specien kompt te doen en de settingen daarnaar als dan gereguleert, dogh ten opsighte van de col-
lect off heffcedullen, van ’t middel der personeele quotisatien, dat ijder familie off huijshouden 
sal moeten werden geset naar proportie der middelen en jaarlijxe revenues en incomsten waerme-
de den hemel het selve boven anderen heeft gesegent.

13.
Dat de aannemers off collecteurs der conincxbeden, verpondingen,’t gemaal off hooft geld, 
cleijne specien, personeele quotisatien en alle andere ’s Lands middelen binnen ses maanden 
ende de borgemeesters binnen ’s jaars naardat zij zijn afgegaan sullen gehouden wesen van hunne 
ontfanck en bewijnde te doen behoorlijcke rekeninge, bewijs ende reliqua, sullende in de borge-
meesters rekeninge niet anders in ontfanck en uijtgave werden gebragt en geleeden dan ’t geene 
blootelijck en alleen tot des gemeijntes particuliere huijshoudinge is gehorende, sonder dat daar 
inne sullen mogen vermengt werden de conincxbeden, verpondingen, ’t gemaal off hooft-geldt, 
cleijn specien, personeele quotisatien off eenige andere gemeene Landts middelen waarvan aparte 
reeckeningen sal moeten werden gedaen, sullende den secretaris ook gehouden zijn de reekeninge 
soo ten opsigte van den ontfanck als uijtgave ordentelijck te verdeijlen en dresseren in separate 
capittels, soodanigh dat de posten van een en deselve natuur bij den anderen in een capittel blij-
ven en onder geen anderen vermenght werden.

14.
Dat de voorschreven reekeningen, naar voorgaande drie sondaegsche publicatien sullen werden 
gepresenteert aen de regenten als van ouds om bij en door haer geexamineert en de behoeftens wel 
naergesien zijnde met meerderheijd van stemmen daarop geresolveert en deselve naar behooren 
opgenomen, geslooten, en geteijkent te worden, waarbij ook sullen mogen comen alle andere 
des believende en daar bij geintresseert wesende die wel moeten gehoort werden, dogh egheene 
stemme off teijckeninge hebben.

15.
Dat alle openstaande en ongedaane reeckeninge van borgemeester, bedeheffers, verpondingh-
beurders, kerk en heijlige geestmeesteren, mitsgaders van alle andere die eenigen ontfanck ofte 
bewint hebben gehad van des Lands ofte gemeijntes penningen met den alder eersten en ten 
langsten binnen drie maanden naar het arresteeren van desen reglemente aen de regenten sullen 
moeten worden overgebragt en den secretaris ook gehouden deselve binnen dien tijdt vaerdigh 
te maken om die bij de regenten oversien, geexamineert, mitsgaders opgenomen, geslooten ende 
geteijckent te werden, werdende in cas van onwilligheijdt en naarlatighheijd van den secretaris de 
rendanten geauthoriseert om slucx door een ander bequaam persoon te laten doen

16.
Dat in de voorschreven gemeijntes reekeningen geen posten in uijtgave sullen mogen werden ge-
leden dan die met behoorlijke quitantie, specificatie en ordonnantie (daar specificatie en ordon-
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nantie toe werd gerequireert) zijn gemunieert en dat bij gebrek van dien soodanige posten sullen 
werden doorgeslagen en geroijeert sonder deselve te mogen passeeren onder een debet quitantie, 
ten waere omme de cleijnigheijt der saeke niet excederende drie gulden de posten bij bloote af-
firmatie van de rendanten wierden aengenomen en geleden.

17.
De regenten sullen in het doen der voorschreven reekeningen door den secretaris off desselfs 
functie waarnemende voor ijderen post off capittel van den ontfanck moeten doen aanteke-
nen dat de heffinge van dien ontfanck haar is gebleeken conform te wesen de quohieren, lijs-
ten, heff off setcedullen door de regenten daer aff aan de rendanten ter handt gesteld, mitsgders 
d’octroijen, authorisatien, of andere actens uijt welkers crachten deselve zijn geheven met expres-
sie van den dagh, maand en jaar der gemelte actens, en voor soo veel den uijtgaaf aangaet vooraen 
in’t hooft in margine laten  stellen, dese en de volgende posten gebleken bij quitantie, specificatie 
en ordonnantie, uijtgenomen daar anders voor staat genoteert. 

18.
Dat de rekeningen behoorlijk opgenoomen, geslooten, gepasseert, en geteijkent wesende en bij 
’t sloth bevonden werdende dat de rendanten meer hebben uijtgegeven dan ontfangen, en ver-
volgens dat zij seekere somme van penningen van de gemeijnte moeten hebben, in sulke gevalle 
de regenten aanstonts een ordonnantie sullen moeten slaan tot laste van den als dan aanwesende 
borgemeesters off collecteurs en ten uijtersten binnen twee maenden aen de rendanten te vol-
doen ’t geene deselve bij ’t sloth haarder reekeninge zijn te boven gecomen ’t geene zij weeder in 
een apart capittel voor uijtgave in henne te doene rekeninge sullen hebben te brengen en aen haer 
ook sal werden geleden.

19.
Maar soo ter contrarie van dien bij ’t sloth der reekeninge compt te blijcken dat de rendanten 
meer hebben ontfangen als uijtgegeven, en dat deselve oversulx seekere somme van penningen 
aen de gemeijnte schuldigh blijven, dat in sulken geval geene naarreekeningen sullen mogen 
werden gedaan, dogh sullen de regenten aen de voorschreven rendanten aanstonds ordonneeren, 
om de penningen die zij bij ‘t sloth haarder reekeninge comen schuldigh  te blijven, ten uijterste 
binnen ses maanden te betalen, te weten ijder drie maenden de geregte hellichte, aen den als 
dan regerende borgemeester, die gehouden sal wesen de voorschreven somme in zijne te doene 
reekeninge in een apart capittel voor ontfanck in te brengen.

20. 
Dat niemand van wat staat, conditie of qualiteijt hij zij sal mogen pretendeeren off aan den selven 
vergunt werden exemptie, vrijdom, off verschooninge van de verpondinge, conincxbeeden en alle 
andere lasten die wegens de gemeijnte jaarlijcx op te brengen en te vergelden staan.

21.
Dat ook de borgemeesters en collecteurs der verpondingen en alle andere bewint en ontfanck 
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hebbende van des gemeijntes wege niemant sullen mogen overvallen en beschadigen, bij en met 
executie sonder de debiteuren eerst al voorens eens à twee maal civielijk aengemaant en gewaar-
schout te hebben.

22.
Dat egeene nieuwe gemeijntens wercken off reparatien excederende twintig gulden tot laste van 
de gemeijnte sullen mogen werden gedaan dan op een behoorlijck besteck en naar voorgaande 
publicatie en openbaere aan-bestedinge.

23.
Ende alsoo van tijdt tot tijdt groote en excessive onnutte verteringen tot laste van de gemeijnte 
zijn ingebragt om dewelke in het toecomende te voorcomen en aff te snijden, soo sal bij de 
gemeijnte moeten werden gemaakt een bequaame raadkamer van alles het geene nootsakelijk is 
wel te voorsien alwaar de charters, papieren en documenten de gemeijnte concernerende sullen 
werden gebragt en bewaart ter welke plaetsche de regenten en secretaris telkens haer ook sullen 
hebben te vervoegen en te laten vinden, soo dickwils en menigmalen als er eenige saacke ende 
besoignes van gemeijntes wegen voorvallen sonder immermeer die in de herberge off elders 
anders te mogen leggen off bij woonen off sonder eenige de alderminste verteringe tot laste der 
gemeijnte te mogen doen off daar voor ter saake van vacatie ietwes te mogen inbrengen, sullende 
ijder borgemeester, kerk en heijlige geestmeester jaarlijx daar voor genieten ses gulden eens en 
den brand en licht des winters in de raadcamer wegens de gemeijnte besorght werden.

24.
Dat soo meenighmalen als de schouwe binnen de paelen en limiten van Haren sal werden ge-
daan, sonder onder-scheijdt, ‘tzij heijmstraat off stroom schouwen niet meer tot laste van de ge-
meijnte sal mogen werden verteert, dan drie rijxdaalders,
Item wanneer de borgemeesters werden verkooren seven gulden tien stuijvers, 
Item wanneer de borgemeesters worden beëdigt drie gulden, 
Item wanneer deselve haare reekeninge doen vijfthien gulden, 
Item wanneer de setters werden vercoren en aangestelt, seven gulden, tien stuijvers, 
Item wanneer de verpondingh en bedebeurders reekeninge werden gedaan seven gulden tien 
stuijvers, 
Item ijderen sondagh voor den vorster die de publicatie compt doen twee stuivers.

25.
Dat egeene processen tot laste van de gemeijnte sullen mogen werden aengevangen dan op voor-
gaande consent van haar Ho: Mog. in conformiteijt van derselver resolutie van den 30e October 
1674 welk consent niet sal mogen werden versogt dan naar voorgaande convocatie der princi-
paalste gegoeijden en geerfdens consent, toestemminge en bewillinge der regenten, off twee der-
de parten van dien, alles in dier voegen als hier voorens articule een is gestatueert, waar van de 
acte off resolutie sal moeten werden geregistreert en onderteijkent in’t register off resolutie boek.
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26.
Dat in cas ijmant van des gemeijntes wegen moet gaan en vaceren op des quartiers vergaderingh, 
des daags voor vacatien, reijs en teercosten niet meer sal genieten dan eenen gulden en vier stuij-
vers, dogh vaceerende buijten de dingbancke van Oijsterwijck, soo sal een ijder des daags voor de 
verte off distantie van ijder uur van Haren aff soo voor vacatie, reijs en teercosten niet meer ge-
nieten dan ses stuijvers, ’t geene echter niet verder sal plaats grijpen dan wanneer gevaceert wer-
de naar plaatschen tot vier uuren toe van Haren gelegen, sullende wanneer de plaetschen boven 
vier uuren aff gelegen zijn niet meer mogen gepretendeert off betaalt werden dan vijff en twin-
tigh stuijvers des daaghs, uijtgenomen naar ’s Gravenhage als wanneer ijder een, ’t zij wie het zij 
van de ingesetenen off andere, sal mogen werden goetgedaan, eenen rijcxdaalder des daags son-
der datter ijetwes verders soo van vragt, passagiegeld en verteeringe sal mogen werden gedeclarert 
ofte geleden.

27.
Dat de borgemeester die in het toecomende naar dit reglement sullen werden aangestelt, wanneer 
beedight werden, in het bijsonder sullen eedt moeten doen, van punctuelijcken te sullen naerco-
men den inhoude van den derde en vijffde articule deser reglemente.

28.
Ende opdat alle de voorgaande poincten en articulen wel en prompetlijcken mogen werden ag-
tervolgt, naergecomen, geobserveert, dat een ijder der overtreders derselver sullen werden ge-
mulcteert en vervalle in eene boete van vijfftigh gulden ten behoeve van ‘s Lands Domainen, te 
verdeelen naar Domainen reghten, welke peenen den Rentmeester der Domainen van Brabant 
in’t Quartier van ’s Hertogenbosch in der tijd wesende van de contraventeurs bij parate executie 
sal innen.

29.
Eijndelijk dat dit reglement sal worden geregistreert, in de Leen en Tholcamer der stad en Meije-
rije van ’s Her-togenbosch en binnen veertien dagen (naar dat het bij U Ed: Mogende sal wesen 
gearresteert en geapprobeert) ter gewonelijke plaetsche op een sondagh en dan voorts van jaar 
tot jaar op den eersten sondagh (naar dat de borge-meesters sullen wesen aengestelt en beedigt) 
sal werden gepubliceert.

10.2.10 Heesch 1691

Vaststelling
23 Februari 1691 door de Raad van State op basis van een door inwoners van Heesch bij de Raad 
ingediend ontwerp-reglement en een daarover door de Raad en rentmeester-generaal der Domei-
nen uitgebracht advies.

Bron
BHIC, LTK, 46 
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BHIC, LTK 134, 437v-447v.
BHIC, LTK 344

BHIC, Collectie Santvoort 14r-41v.

Genese
9.2.10.

Reglement voor die van den dorpe Heesch
1.
Tot den ontfangh van de verpondingen sal een collecteur worden aengesteldt met goedvinden 
van den principaalste ingelanden, geêrffdens ende ingesetenen in conformite van den placaete en 
daar opgevolgde resolutie van den Raad van Staate, die de selve verpondinge volgens den taux in 
de quohieren onder haar Ed: Mogende berustende sal ophalen ende ontfangen sonder vermen-
ginge van andere lasten.

2.
Het quohier der verpondingen sal mede door de geerffdens en ingelanden aldaar moogen over-
sien ende opgerekent worden.

3.
Den ontfangh tot betalinge van het comptoir der beeden sal ook worden opgehaalt sonder ver-
menginge van eenige andere lasten.

4.
Alle setcedulen sullen ingsgelijcks als boven moogen oversien worden bij de gecommitteerden 
ofte sesse mannen daertoe verkoosen ook van noode bij de geerffdens ende ingelanden.

5. 
Den ontfangh tot betalinge van de jaarlijckse renten die die het corpus geldende sal mede sonder 
vermenginge van meerdere lasten worden ontfangen en opgehaalt en sulcks door den borgemees-
ter en geen particulier geltbeurder.

6.
De setcedullen ofte reekenboeck alle jaar ten dien eijnde te formeeren sullen ook werden geexa-
mineert als voor.

7.
Het corpus van Heesch sal niet vermoogen te pagten nog over te neemen de imposten op wijnen, 
bieren ofte andere drancken, gemaal, bestiaal, besaijde morgen, hoorn beesten off eenige andere 
middelen van consumptien.
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8.
Item sal den coster ofte schoolmeester aldaar de voorschreven imposten niet vermoogen te pag-
ten nog daaraan deel hebben.

9.
Item sullen scheepenen, borgmeesters ofte andere niet vermogen eenige verteeringen off vereerin-
gen tot laste van het voorschreven corpus doen, als strijdende tegens de voorschreven placaten, 
maar sullen deselve vereeringen ofte verteeringen in de te doene reekeningen tot laste van de ren-
dant worden geroijeert.

10.
Item sullen de verpondingen, beeden en andere lasten bij de respective collecteurs ende borge-
meesters op het salaris daertoe staande sodanigh moeten worden betaalt en voldaan, dat de ge-
meente daardoor geen schaede en koome te leijden op pæne van de schaade self te sullen moeten 
draegen.

11. 
Den ontfangh en uijtgaav van de verpondingen en de beeden sal telkens worden geredigeert 
op bijsondere reekeningen sonder dat eenen officier, schout ofte stadthouder tot collecteur 
sal moogen werden aangestelt ende insonderheijdt niet tot eenig ontfanck, bewindt ende 
administratie van de goederen in den selven dorpe specteerdende tot de kercke, heijlige geest, 
godts ofte gasthuijsen.

12.
Item sullen de reekeningen van de borgemeesters alle jaeren preciselijk in de maand van Meij 
naer voorgaende drie sondaagse proclamatien moeten worden gedaan, beginnende s’maandags ‘s 
morgens ten agt uuren waartoe den klockenslag sonder tegenspreecken van iemand sal worden 
geluijdt, die behoefften daartoe noodigh naegesien ende geexamineert ende alsoo verhoort, ge-
slooten ende geapprobeert, sullende voor het affdoen der voorschreve reekeninge genooten wor-
den de somme van  f 7:10:10 sonder dat scheepenen ende raedtsmannen als ook den secretaris 
hun sullen moogen absenteeren op poene van vier pond paijements ten behoeve van de Domeij-
nen te verbeuren, sieckte uijtgescheijden.

13. 
De voorschreven reekeningen sullen niet alleen naargesien, geexamineert, verhoort, geslooten 
ende geappobeert worden bij de weth, maar ook bij de voorschreven geerfddens, ingelanden, ge-
committeerdens ende ses mannen voorschreven ende in cas over eenige poincten van voorschre-
ven reekeningen eenigh debat mogte koomen voor te vallen, sal het selve beijgeleijt worden naar 
advenant de meeste stemmen van de geerffdens ende ingelanden sonder dat de auditeurs ofte 
iemande van deselve eenige vacatien ofte verteringe sullen moogen pretenderen ofte inbrengen, 
sullende oock met de presenten werden gebesoigneert ende met de reekeningen voortgevaren 
sonder eenigsins naar de absenten te wagten, wie derselve ook soude mogen zijn.
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14. 
De reekeninge sal agter malkanderen moeten affgedaan worden ende geduerende den tijdt, dat 
die onder handen sal sijn, sullen de behoefftens van dien blijven onder borgemeesters ofte col-
lecteurs de reekening doende, ende in cas den secreataris ofte desselfs substituijt versogt sijnde, 
naarlatig mogte blijven omme de gemeente in het affdoen ende appostilleeren der voorschreven  
reekeningen te dienen sal als dan een van de scheepenen, geerffdens, ingelanden ofte sesse man-
nen, des versogt sijnde, de penne voeren sonder dat den secretaris sig daar tegens in eenige hande 
maniere sal vermoogen te opponeeren

15.
Bij de scheepenen ende regeerders sullen geene andere omslagen als voorschreven is tot laste 
van de gemeente mogen worden gedaan, ten sij dan met kennisse en schriftelijck consent van 
de voorschreven geërffdens ende  ingelanden, mitsgaders ook de voorschreven gecommitteerde 
ende sesse mannen.

16.
Geen processen sullen mogen werden aengenomen tot laste van de gemeente dan met voor-
gaende communicatie van de voorschreven geerfdens, ingelanden en schriftelijck consent van de 
voorschreven gecommitteerden ende sesse mannen en naedat alvoorens daartoe versogt sal sijn 
permissie van haar Ho: Mogende ingevolge van deselve resolutie in dato den 30. October 1674, 
dicterende dat geene gemeijntens eenige processen tot laste van het corpus en sullen vermoogen 
aan te vangen, sonder prealabele permissie ende consent van haar Hoog Mogende op poene dat 
de daaromme gedane onkosten in de dorpsreekeningen gebragt niet gepasseert maer geroyeert 
sullen moeten worden.

17.
Sullen ook in den Hage aan haar Hoogh Mogende de Heeren Staaten Generaal ende de Ed: Mo-
gende Heeren Raeden van Staate ofte andere Heeren van Justitie geene sollicitatien tot weeringe 
van eenige swarigheden ofte tot voordeel van de gemeente moogen worden gedaan ofte daartoe 
enige commissie gemaakt dan met expres consent als voor.

18.
Item dat de schepenen hun geregt ende genechtdagen sullen besitten en bedienen sonder laste 
van de gemeijnte op hunne wedde en proffeijte van processen ende acten vallende, sonder tot 
laste van de voorschreven gemeijnte eenigsints de minste verteeringe daar op te doen moogen.

19.
Tot laste van de voorschreven gemeente van Heesch sullen geene de minste penningen op intrest 
moogen worden gelegt dan met schriftelijck consent als voor ende dat anders den opneemer de-
selve tot eijgen laste sal moeten neemen, draegen en behouden, gelijck meede het selve niet sal 
vermoogen te geschieden sonder behoorlijck octroij van de hooge overicheijdt.
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20.
Item en sullen egeene gemeijne wercken moogen worden bestelt dan naar voorgaende publique 
geveijlinge affictie ende schriftelijck consent als voor ten waare de saak van geringe importantie 
was ende de somme van tien gulden niet excederende.

21.
De borgemeensters. collecteurs van de verpondingen en beeden sullen voor het ophalen ofte op-
beuren van de setceelen offte heffboeken van ieder gulden in deselve uijtgedruckt eene stuijver 
sonder meer profiteeren.

22.
Schouteth, schepenen ofte andere in gemeene saken besoignerende sullen geene bijeenkomsten 
nog vergaderingen moogen houden in herbergen, maar sullen deselve bijeenkomsten geschieden 
in de raadkamer daertoe geordineert sonder dat ter saake van dien eenige ander onkosten tot las-
te van de gemeijnte sullen vermoogen gebragt te worden als des winters het noodige vuur en ligt 
sonder iets meer.

23.
Niemant sal buijten dorps met behoorlijke commisie vacerende voor sijn vacatie en verleth op 
sijn eijgen kosten meer mogen eijschen ofte pretendeeren dan twaalff stuijvers des daags, gaande 
naar Den Bossche en op Osch sestien stuijver.

24. 
En sal voor iemand die naar Den Hage soude moogen werden gecommitteert daags voor desselfs 
vacatie op sijn eijgen kosten niet meer moogen geeijscht worden als eene gulden en tien stuijvers 
met dien verstande nogtans dat aan hem sijne schuijtvragten apart sullen worden betaalt.

25.
Geen commissien sullen mogen worden gegeven omme van weegen den voorschreven dorpe ofte 
gemeijnte te compareeren op eenige dagvaarden van de Meijereije ofte quartier, tenzij met preal-
lable kennisse ende last mogen gesonden worden dan een bequaam persoon ofte  ten hoogste in 
gewigtige saeken twee persoonen met dien expresse verstande, dat alvorens behoorlijck kennissse 
sal worden gegeven van de redenen waeromme de voorschreven dagvaardinge geschiedt ende wat 
in deselve te proponeren sal vallen.

26.
De magistraats persoonen omme wettige saaken de gemeijnte raekende, gecommitteert sijnde 
sullen daarvoor insgelijcx tot laste van de gemeijnte geen verteeringe moogen doen maer in plaats 
van deselve voor vacatie ende verleth genieten ieder in het jaar eens de somme van sestien gul-
den sonder meer.
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27.
Item sullen alle jaar twee persoonen van de sesse mannen affgaan ende in plaatse van deselve 
wederom twee andere bequaeme persoonen werden aangestelt door de andere vier aanblijvende 
ende de drie affgaande borgemeesteren.

28.
Item het geen de afgegane borgemeesteren, verponding ende beedebeurders bij sloth haarder 
reekening schuldig blijven, het selve sal in de volgende reekening voor ontfang gestelt ende aen 
den aankomende borgmeester moeten worden betaalt binnen twee maanden nar het sluijten den 
reeckeningen van de laast afgegane borgemeesters.

29.
Item dat de dorpsreekeninge ’t sedert den jaare 1676 sullen worden gevisiteert en naegesien door 
de principaalste geeffdens ende de sesse mannen met de gecommitteerdens.

30.
Item het kiesen van de borgemeesteren sal jaarlijks op den eersten sondag in October naar oude 
gewoonte ende privilegien worden gedaan ende daarontrent geprocedeert worden in de maniere 
hier naevolgende, namentlijck dat de affgaande borgemeesteren daar toe sullen moogen nomine-
ren twee persoonen, de sesse manne ofte gecommitteerdens meede twee persoonen uijt die sesse 
luijden, sullende den officier nomineren ende aanstellen moogen de borgemeester naar sijn wil 
ende goedvinden, gelijk meede de voorschreven scheepenen, afgaande borgemeesteren en sesse 
mannen respective met haar stemmen ieder een borgemeester sullen mogen eligeeren.

31.
Item sal den scheepenstoel bestaande in seeven persoonen alle jaar worden verandert ende na-
metlijck drie oude worden affgeset en wederom drie nieuwe in deselve plaats gestelt, de vier aan-
geblevene s’jaars daarnae, ingevolge het placaat bij haar Ho: Mogende dienthalven gearresteert 
sullende altoos die van de gereformeerde religie soo wanneer die aldaar te vinden sijn voor andere 
geprefereert worden volgens den 31e articul 3760 van het politicq reglement.

32. 
Item en sullen den vorster off schutter geen nieuwigheeden moogen inbrengen ofte pretendieren, 
maar sullen haar te vreeden moeten houden met sodanige executie ende salaris als van ouds tot 
deselve ampten hebben gestaan sonder meer te moogen eijsschen. 

33.
Item de voorschreven sesse mannen sullen de eerste maal gekoozen worden bij de geene welke de 
procuratie tot het opstellen ende versoeck van dit reglement hebben geteekent met en nevens aff 
ende buijten geerffdens een borgemeester ende geswoore.

3760  Lees: 13e articul.
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34. 
Item sullen ook twee geswoorens gemaakt worden als voor deesen plagt te geschieden naar de 
chartren ende privilegien, welke gewoorens op alle de gemeijnte nauw reguard sullen dragen ten 
eijnde deselve niet en worden verongeleijckt ofte verkort ende sullen de voorschreven gesworens 
gehouden sijn deselve ampten te bedienen op haare keuren, breucken en calangieringe sonder 
ietwes meer tot laste van de gemeente te moogen brengen, met dien expresse verstande nogtans 
dat in het stuk Justitie de scheepenen alleen sullen moogen kennisse neemen ende daarinne dis-
poneeren naar ouder gewoonte.

35.
Den secretaris ofte sijnen slercq sullen gehouden sijn pertinent aanteekening te houden van sijn 
vacatien, die ten versoeke van de regeerders, borgmeesters, gecommitteerdens ofte sesse mannen 
voor den dorpe sal koomen te doen en daarvan pertinente specificatie jaarlijks over te brengen 
omme deselve naegesien sijnde als dan dienthalven gedisponeert worden sonder dat hij ondertus-
schen sal vermoogen te discontinueeren in de betalinge van sijn lasten die hij gehouden sal sijn 
promptelijck ende naar behooren te betaalen aan de borgmeesters, collecteurs van de verpondin-
gen ende de beeden ende sal denselven secretaris ofte clercq geen herberge moogen houden op 
pæne hier nae gearresteert.

36.
De borgemeesters zullen gehouden sijn in haar regeeringe behoorlijck te verantwoorden de pen-
ningen procederende van de vercoopingen van torf, houdt, valggen, sant oft aartsweringe ende 
andere concernerende de gemeijnte, blijvende niettemin alle voorige relementen, ordonnantien, 
statuyten ende herkomen voor soo veel deselve niet gealtereert sijn in haar vigeur ende obser-
vantie.

37.
Ende opdat de voorschreven poincten ende articulen wel ende punctuelijck moogen werden ag-
tervolgt, naegekomen ende geobtineert, soo sullen de overtreeders ende contraventeurs van dien 
telkens werden gemulcteert in een boete van vijftig guldens ten behoeve van s’Lands Domeijnen 
promptelijck te betaelen op pene van parate executie.

38.
Item sullen de onkosten ter saeke van het voorenstaende reglement gevallen oft nog te doen tot 
laste van het voorschreven corpus van Heesch gebragt worden ende promptelijk sonder eenige de 
minste contradictie betaalt worden.

39.
Yndelijk sal het voorschreven reglement werden geregistreert in het prothocolboeck des voor-
schreven dorpe ende t’elcken jare sondags nae het veranderen van de weth alaar met klocken-
slagh ter gewoonlijke plaetse gepubliceert worden ter presentie van een borgemeester, den 
president schepen ende een van de sesse mannen voorschreven, sullende den voornoemde pre-
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sident scheepen hebben te besorgen dat de voorschreven publicatie jaarlijks in die voegen ge-
schieden.

Den Raad van State der Vereenigde Nederlanden heeft naer rijpe deliberatie ende gehoort rapport van 
de nadere examinatie der consideratien van den Raad ende Rentmeester Generaal der Domeijnen van 
de stadt en Meijerij van s’Hertogenbosch Philip Jacob van Borssele van der Hooghe op het concept-re-
glement voor den dorpe van Heesch bij resolutie van de 1. December 1690 in des selffs handen gestelt, 
goedgevonden ende verstaande het selve gecorrigeert en gedresseert in voegen als boven te arresteren met 
ordre en expres bevel aan allen en een ygenlijk, die dit aangaat, omme des selfs inhout præciselijk te 
observeeren ende nakoomen alles op de pæne daarinne vervat, behoudens nogtans en onder expresse 
verstande dat haar Ed: Mogende verstaen, dat door het arresteren van het bovenstaande reglement in 
geenen deelen sal worden gepraejudicieert en verkortt de souverainiteijt, hoogheden en jurisdictie van 
de Hoog Mogende Heeren  Staaten Generaal mitsgaders het regt ende gesagh van deezen Raad over 
het dorp, regeerders en ingesetenen van Heesch en reserveren haar Ed: Mogende aan sig de macht en 
faculteijt om alle de voorschreven articulen ten allen tijden te interpreteren, amplieeren, veranderen, 
ook nieuwe en nadere reglementen te maecken soo als voor den dienst van den Lande en den dorpe 
van Heesch bevonden sal worden te behooren ende sal dit reglement geregistreert worden in de Leen en 
Tolkamer tot s’Bossche.

Aldus gedaan bij gemelte Raad van Staate den 23 februarij 1691 

10.2.11 Hilvarenbeek 1627-1738

10.2.11.1 Reglement, 1627, nadien 1649 en 1657 bevestigd
10.2.11.2 Ontwerp-reglementen van de secretaris respectievelijk de regeerders, 1651-
1652
10.2.11.3 Reglement, 1661
10.2.11.4 Reglement, 1699 en 1700
10.2.11.5 Ontwerp-reglement van de heer, 1738

Genese
9.2.11.

10.2.11.1 Reglement, 1627, nadien 1649 en 1657 bevestigd

Vaststelling 
17 Mei 1627 door de Raad van Brabant te Brussel, 17 mei 1627 op verzoek van de schepenen en 
regeerders van Hilvarenbeek, nadien op verzoek van dezelfden 15 april 1649 door de Raad van 
Brabant te ’s-Gravenhage respectievelijk 2 januari 1657 door de Staten Generaal bevestigd.

Toelichting
Omdat de primaire vaststelling en de twee latere bevestigingen inhoudelijk steeds onverkort de-
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zelfde tekst betreffen is volstaan met onderstaand document, dat ter zake alle relevante gegevens 
bevat.

Bron
RATb, DB Hilvarenbeek 55 en charternr. 36 (oude nummers: 24 en 34).
N.B. Zie voor de archiefnummering het Bronnenoverzicht, onderdeel: Archieven en archiefbe-
scheiden.
 

Poincten ende articulen (…) tot redres van eenige abusen ende onderhoudinge van beter ordre
in de (…) vrijheijt van Hilvarenbeeck

De Staten Generael der Vereenichde Nederlanden, Allen den geenen, die desen sullen sien ofte hooren 
lesen Saluyt. 
Doen te weten dat wij ter ootmoedige bede van de schepenen ende regeerders der vrijheijt van Hilva-
renbeecq, gelegen in Onse Meijerije van ’s Hertogenbosch uyt Souveraine macht hebben geconfirmeert, 
geratificeert ende geapprobeert, gelijck Wij confimeren, ratificeren ende approberen mits desen seeckere 
poincten ende articulen bij hunne predecesseuren hiervoorens in den jaere 1627 beraempt tot redres van 
eenige abusen ende onderhoudinge van beter ordre in de voorschreven vrijheijt van Hilvarenbeeck, soo 
als deselve poincten ende articulen hier naer volgen, van woorde tot woorde geïnsereert.

Alsoo in de Rade van Brabant seekere requeste was gepresenteert van wegen den schepenen ende regeer-
ders der vrijheijt van Hilvarenbeecq, inhoudende dat den supplianten predecesseurs in officio in den 
jaere XVIc sevenentwintich hebben geraemt en geslooten diversche poincten ende articulen om aldaer 
tot meeste ontlastinge, ruste ende proffijt der gemeijne ingesetenen onderhouden ende achtervolcht te 
worden tot redressement van seeckere abusen ende inconvenienten, die aldaer allencxkens waeren inge-
drongen, dienende tot betere politie, ordre ende reglement, om ten minsten costen bequamelicker met-
ten anderen ingesetenen te mogen huijs houden,
Ende dat alle deselve poincten ende articulen bij den Rade van Brabant tot Brussel op den seventhien-
den Meij XVIc ende seven en twintich sijn geaggreert, geratificeert ende geapprobeert ende allen een 
yegelicken die het raecken ende eenichsints aengaen soude mogen, cesseren alle beletten ende stoornis-
sen ter contrarie,
Soo ist dat den voorschreven Raet geneycht wesende ter beede der voorschreven supplianten heeft geag-
greert ende geapprobeert, ratificeert bij desen de poincten hiernaer volgende.

1.
In den eersten, dat voortaen ende ingevolge van voorgaende ordonnantien sullen worden gestelt 
drije borgemeesteren dewelcke die qualiteijt een halff jaer sullen dienen ende hunne boecken 
bij de magistraet aff doen roepen duerende hunnen tijt selve innen, collecteren ende ophaelen 
daervoor sij van elcker hondert guldens sullen genieten drije carolus guldens welcke stellingen 
ende kiesinge der voorschreven borgemeesters sal naer ouder gewoonte geschieden bij den 
schouteth ende schepenen ende andere van den eede representerende deselve vrijheijt, de welcken 
altijt eenen van drijen sullen moeten kiesen onder den hertganck van der Vrijthoff ende d’ander 
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twee voort alomme in de andere hertgangen, daer die meeste ende bequamste bevonden sullen 
worden daerinne die geswoorenen hun niet en sullen connen excuseren noch bevrijden maer 
moeten de administratie soo wel als andere ingesetenen aenveerden daertoe geassumeert sijnde.

2.
Tot welcken drije borgemeesteres eenen getrouwen boeckhouder ende contrerolleur sal werden 
gestelt, die schuldich ende gehouden sal zijn pertinente notitie ende specificatie te houden van de 
penninge die bij die borgemeesters uijtgegeven werden die binnen acht dagen naer ’t selve uijtge-
ven sullen moeten overlevereren in handen van de voorschreven contrerolleur ofte boeckhouder 
behoorlicke quitantie van de selve penningen om dienvolgende te boeck gestelt te worden, mette 
costen daerinne ende omme gedaen, welverstaende dat ten respecte van de extra ordinarise be-
lastingen als van sollicitatie, vervolgh van processen, schenckagien bij den boeckhoudere egeene 
opteekeninge  en sal mogen gedaen dan met schriftelijcke ordonnantie van schouteth ende sche-
penen, welcken boeckhoudere oock goede toesicht sal hebben te dragen in de over te brengen 
uijtteringen ten tijde van oorloge ofte specificatie van diensten ende belastingen ten eijnde de ge-
meijnte niet onderbehoorlicke ende worden belast oft beswaert.

3.
Ende sullen de borgemeesters in desen ende gelijcke saecken buijten vacerende boven hunne cos-
ten daechs hebben ses stuijvers te voet ende te peerde twaelff stuijvers.

4.
Item, den contrerolleur sal voor sijn boeckhouden voor elcke halff jaer hebben achten carolus 
guldens, daerinne begrepen d’opteeckeninge van de oncosten van de weerden ende andersints 
het geene datter bij ordonnantie als voor overgebracht sal worden, blijven t’sijnen laste oock het 
schrijven van de boecken soo en in alder voegen als die lest voorgaende boeckhouder belast is ge-
weest te doen.

5.
Item, sal denselven collecteur van het colligeren, minuteren ende grosseren met het dubbel van 
dien van elc van den voorschreven borgemeesters reeckeninge hebben drije carolus gulden, salvo 
‘t selve dobbelt beneffens de principale reeckeninge sal moeten gereet sijn om t ‘samen geappostil-
leert, gehoort, gesloten ende bij de auditeurs onderteeckent te werden ende dat onder prejuditie 
van de gerechticheijt ende salaris des secretaris, welcken aengaende men niet en verstaet hem in 
eeniger manieren bij desen te willen vercorten maer vuegen naer het gene daer recht ende oude 
costumen binnen de voorschreven bancke behoort.

6.
Item, dat den boeckhouder de reeckeningen maeckende ende colligerende daerinne egeene an-
dere parthijen in uijtgeven en sal brengen oft stellen dan die op sijnen boeck van tijt tot tijt aen-
gerekent ende overgebracht sijn.
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7.
Item, dat naer d’expiratien van den halven jare die borgemeesters schuldich ende gehouden sul-
len wesen hunne reeckeninge gereet te doen maecken binnen den tijt van twee maenden om die 
te doen tegen alsulcken dach ende tijt als sij ontboden werden, als wanneer de selve borgemees-
ters suijver ende ten vollen ontfange sullen moeten brengen allen de heffe en collectatie boecken 
die hun lieden duerende hun borgemeestersampt bij den magistraet uijt ende ten ontfange gege-
ven sullen worden sonder dat sij daerinne eenige faulten sullen mogen brengen.

8.
Item, de borgemeesteres ontboden sijnde, sullen hunnne boecken naer ouder gewoonte bij twee 
schepenen beneffens de boeckhouder overzien ende gesommeert werden omme te weeten hoe 
veele deselve suijver sijn uijtbrengende t’samen met ’t geene sij daertegens uijtgegeven sullen heb-
ben, daer voor de selve twee gecommitteerde schepenen ende reeckenmeester van elcken borge-
meester sullen hebben ses stuijvers alles sonder de prejuditie van de gerechticheijt ende salaris des 
secretaris als vooren.

9.
Ende dat daeromme de reeckeningen woorts pertinentelicken gehoort, geappostilleert ende ge-
slooten sullen werden, waertoe geboden sullen werden alle de geene die onder eedt staen als 
schoutetten, schepenen, geswoorenen, bedesetters, kerckmeesters, heijlige geestmeesters ende 
voorts allen die nabuijren, die deselve reeckeninge sullen begeeren te hooren ende deselve alsoo 
gehoort, gesloten ende geappostilleert sijnde, en sal niemant daer aff gagie hebben dan alleenlijck 
den schouteth voor sijn onderteeckenen ende appostilleren derselver reeckeninge, maer sullen 
d’examinateurs van dien tot seven ofte acht toe int getalle alleenlick bij de gemeijnte voor haer 
moeyten ende arbeijt toegevoecht werden hunnen maeltijt ende eenen stoop biers.

10.
Item, dat niemant wie hij zij, vrij ende exempt van contributien gehouden en sal worden, anders 
dan alleenlick de twee vorsters ende dat oock alleen van hun eijgen goet als te wetene van huijs, 
hoff ende ontrent een of anderhalf lopensaet lants, houdelicke soo verre sij eenige meer goederen 
sijn hebbende oft in pachtinge gebruijckende, dat sij daeraff hun labeur ende lantgelt sullen moe-
ten geven, gelijk andere nabuijren ende dat insgelijcx vrije ende exempt sullen sijn die geene die 
bij titel ende wettigh exempt van hunnen vrijdom sullen connen doen blijcken.

11.
Item, dat de voorschreven vorsters voortaen sonder loon ofte gage de representanten van den ge-
meijnte sullen moeten doen vergaderen ende bijeen doen roepen ende comen als het van noode 
sal wesen ende oock die beesten en menschen tellen ende andere gelijcke diensten doen, daertoe 
deselve van den heeren schoutet ende schepenen sullen worden gecommandeert.

12.
Item, ende soo wanneer die vorsters met eenige borgemeesters omme gaen ende niet te wercke 
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gestelt en werden om te richten oft panden dan sullen de borgemeesters den vorsters moeten loo-
nen van hunne gagie sonder last oft cost der gemeijnte.

13.
Item, dat geene borgemeesters oft collecteurs tot laste van de gemeijnte eenige penningen en 
sullen mogen opnemen sonder voorgaende consente van de representanten die daertoe eerst bij 
gemeijne publicatie sullen bijeen geboden werden ende bij aldien t’selve consent alsoo wort ge-
dragen ende dienvolgende eenige penningen opgenomen worden en sal ’t selve maer geschieden 
voor een half jaer ende t’eijnde denselven halven jare sullen die borgemeesters sulcke penningen 
opgenomen hebbende sorge moeten dragen deselve alsoo betalen oft sullen sulcke penningen bij 
faulte van betalinge biljven tot particulieren laste van sulcke borgemeesters.

14.
Item, dat voortaen allen de geene die onder eedt staen des noot sijnde allen sondagen terstont 
naer de predicatie sullen vergaderen ten huijse van den voorschreven contrerolleur ende boeck-
houder om aldaer met malcanderen over d’occurerende saecken, die der gemeijnte souden mo-
gen overcomen, te spreecken ende te resolveren ende deselve resolutie als dan daernaer ende des 
noot sijnde naer de gelegentheijt ende gevicht van de sake den gemeijnen nabuijren te vercondi-
gen ende te publiceren.

15.
Item, soo wanneer diergelijcke vergaderinge van de gemijnte sal geschieden dat daerinne egeen 
oncosten en sullen geschieden noch gedaen werden anders dan des winterdaegs nootelicke vuijr 
sal worden gemaeckt ende gestoockt.

16.
Item, dat oock niemant van den representanten der gemeijnte oft andersints onder eedt staende 
eenige penningen tot laste van den gemeijnte sal mogen lichten, opnemen oft in uytgeven bren-
gen noch geloften daer aff doen dan met voorgaende consent van allen de representanten ofte het 
meeste part der selver naer behoorlicke vergaderinge daerop bij proclamatie als voor te houden 
oft sullen andersints alsulcke opgenomen penningen ende geloften staen tot particuliere laste van 
de selve gelovers ende opnemers.

17.
Item, dat alle de gene ontfanck ende administratie van de gemeijnte gehadt hebbende ende 
egeene reeckeninge, bewijs ofte reliqua gedaen hebbende, dat alsulcke metten eersten daertoe sul-
len werden gecompelleert gelijck behoort.

18.
Item dat oock voortaen egeene nieuwe erven meer en sullen werden vercoft, heijde noch torff 
verhuert sonder voorgaende behoorlicke proclamatie ende kerckgeboden ende dat ten hoochsten 
ende schoonsten voor allen man den meest daer voor biedende op den plaetsen ende dat al bij 
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voorgaende consent van alle de representanten ofte den meerendeel van dien ende de penningen 
daeraf comende sullen werden ontfangen bij den borgemeesters omme daeraff met hunnen ver-
deren ontfanck te doen wettige reeckeninge bewijs ende reliqua als van hunnen 
anderen ontfanck, gelijck behoort.

19.
Item, dat oock de borgemeesteres egeene schenkagien sonder consent van de representanten der 
gemeijnte en sullen mogen doen ten ware eenige cleijnicheden van seven oft acht guldens oft 
daer ontrent, welverstaende nochtans dat ten tijde van oorloge in haestige noodige saecken den 
borgemeester vergeselschapt met eenige andere gecommitteerden hem sal mogen volgen naer de 
ordonnantie van de gecommitteerden, oock terstont daernaer aen den contrerolleur ende boeck-
houder onder eedt t’allen tijde bij den schouteth gemaent sijnde sullen moeten aenbrengen ende 
affirmeren om te boeck te setten ende te weten aen wien, waeraff oft tot wat einde deselve pen-
ningen geschoncken sijn.

20.
Item, dat men voortaen naer gelegentheijt der sake sal emploijeren eene bequamen persoone ofte 
twee om met oft beneffens een der borgemeesters in alle occurerende saken ten dienste van de 
gemeijnte te reijsen.

21.
Item, dat van nu voortaen egeene processen van de gemeijnte mogen en sullen werden gesusti-
neert noch in qualiteyt van aenleggere noch verweerdere aenveert dan bij gevolge ende consent 
van de geheele gemeijnte ende dat daertoe oock bij de representanten sal worden gecommiteert 
alsulcken bequamen persoone als men ten meesten oorbaer, dienst ende proffijt derselver gemijnt 
sal bevinden te behooren omme deselve te vervolgen.

22.
Item, soo wanneer ten tijde van oorlog eenige soldaten in de herbergen comen ofte andere on-
gelden van teircosten, vrachten ofte diergelijcken ten laste der gemeijnte gepretendeert werden, 
dat alsdan die weert ende andere pretendanten gehouden sullen sijn deselve getrouwelicken te af-
firmeren ende bij getalle aen te brengen aen den geenen daertoe gecommitteert van de gemeijnte 
wegen ofte bij faulte van dien sullen daeraf geen genoech hebben ende men sal van elcken soldaet 
geven drije stuijvers ende een halven voor de cost bij dag ende eenen pot Beecx bier ende s’nachts 
over blijvende twee potten Beecx bier, alle t’welck overbrengen onder eedt sal moeten geschieden.

23.
Item, dat aengaende de keure nae ouder gewoonte sal worden onderhouden ende punctuelijcken 
gevolcht.

24.
Item, dat alle registeren ende prothocollen der schepenen ende andere papieren naer ouder ge-
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woonte tegen allen brandt ende ongeluck tot welvaren van de geheele gemijnte sullen werden ge-
stelt in de comme ende archivis der schepenen, gelijck behoort.

25.
Ten lesten, dat ten tijde van oorloge d’uijtteringen die in de gehuchten ofte hertgangen souden 
mogen vallen, daer aff terstont aen den boeckhouder egeen pertinent aenbrengen en can geschie-
den ten  regarde van distantie van de gehuchte van den plaetsen daer de boeckhouder woont, dat 
deselve uijtteringen ende het getal van de soldaten bij alsulcken persoon daer aff yet pretende-
rende binnen den tijt van drije dagen onder eedt sal aengebracht moeten werden daer over naer 
gelegenheijt der saecke ter discretie van den schouteth ende schepenen taxatie sal geschieden ende 
alsdan het taxaet aen den boeckhouder overgebracht omme bij den borgemeesters ofte andersints 
dien volgende goet gedaen te worden naer behooren.

Ordonneert allen ende eene ijgenlicken die het raecken ofte eenichsints aengaen sal mooge ’t 
voorschreven te gedoogen ende hem daernaer te reguleren, hefferende allen beleth ofte stoornis-
sen ter contrarien. 

Aldus gedaen in ‘sGravenhage in den voorschreven Rade den vijfthiende april duijsent ses hondert ne-
gen en veertich, ende was onderteecken, 
[Volgt de ondertekening] 

Waeromme Wij lasten ende beveelen alle Officieren, Justcieren, Magistraten, voorts allen anderen in 
Onsen dienste ende onder Onse gehoorsaemheijt wesende het eenichsints aengaen mach de voornoemde 
Supplianten het volcomen effect van de voorschreven poincten ende articulen, als ook van dese Onse 
briven van confirmatie, ratificatie ende approbatie rustelick ende vredelich te doen ende laten genieten 
sonder oppositie ter contratie te doen ofte te laten geschieden op pene van t’judicieeren Onse hoochste 
indignatie, want wij sulcx bevonden hebbende alsoo te behooren,

Gegeven in de Hage onder Onsen cachette, paraghure ende singnature van Onsen griffier op den twee-
den Januarij sestien hondert seven en vijftich.
[Volgt de ondertekening]

10.2.11.2 Hilvarenbeek, 1651-1652 

10.2.11.2.1 Ontwerp-reglement van de secretaris, 1651
10.2.11.2.2 Contra-ontwerp-reglement van de regeerders, 1652

10.2.11.2.1 Ontwerp-reglement van de secretaris, 1651

Vaststelling
16 December 1651 door de secretaris van Hilvarenbeek ter vaststelling aangeboden aan de Staten 
Generaal.
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Bron
RATb, DB Hilvarenbeek 53 (oud: 32)
N.B. Zie voor de archiefnummering het Bronnenoverzicht, onderdeel: Archieven en archiefbe-
scheiden.

Poincten ende articulen tot welstant ende redres van de regieringe ende justitie der dingbancke
van Hilvarenbeeck bij schepenen ende raetsmannen aldaer geconcipieert

1.
In den eersten alsoo die schepenen van Hilvarenbeecq van allen oude tijden jaerlicx op den eer-
sten genechtdach nae karmisch hebben doen gedagen seven van de notabelste mannen omme 
nieuwe schepenen te sijn, ende alsdan heeft men gedongen met veerthien schepenen tot drie 
genechtdagen toe, ende den darden genechtdach nae karmisch soo is die bancke verandert ende 
gemaeckt, ende heeft die heere ofte sijnen officier gecosen drie van de oude seven schepenen die 
t’hem belieft, die drie hebben gecosen voorts andere twee schepenen t’sij oude ofte nieuwe die 
t’hen belieft, ende die vijff hebben t’samen gecosen noch twee schepenen tot hen van de oude ofte 
nieuwe schepenen ende die bleven dat jaer schepenen ende seven andere bleven gesworen ende 
worden geheijten raetsmannen dat soodanich out gebruick wederom mocht geobserveert worden 
ende gemerckt de reformatie in de gemelte vrijheijt ten vollen is gebracht, dat op die voorschre-
ven nominatie mochten gestelt worden de gequalificeerste persoonen die van de gereformeerde 
religie sijn ofte den staedt van’t Landt toegedaen, eerlijck oprecht ende borgerlijck in henne con-
versatie wesende, om bij den officier daervan drie professie van de gereformeerde religie doen-
de tot die drie eerste schepenen gestelt ende dan voorts bij d’andere gedaen te worden als voor.

2.
Ten tweeden dat ijemandt schepen ofte geswooren wesende niet en sall mogen bij commissie 
substitutie oft andersins bedienen het schoutampt noch stadthouderampt, civil noch crimineel, 
drectelijck noch indirectelijck.

3.
Ten darden dat den officier oft sijnen stadthouder comende aen’t genechte om die bancke te 
spannen sijn recht te vervolgen, te manen ende dergelijcke sich sal moeten te vreden houden met 
die emolumenten tot sijn funtie behoorende, sonder eenige verteeringe ofte oncosten tot laste 
van de vrijheijt ofte dingbancke te mogen brengen ofte pretenderen.

4.
Ten vierden alsoo den schout ofte sijnen stadthouder jaerlicx weet te verwerven executorialen van 
de Ed: Rade van Brabant waarmede bij can uijtpanden ende ende executerende alle civile boeten 
t’sij de selve liquid ofte illiquid sijn, dat hem in toecomende tijde soodanige executorialen moch-
ten ontseght worden ofte ijmmers dat hij die niet en souden hebben t’exploiteren sonder sijne in-
formatien en schepenen vertoont, ende daer op sommier consent bij schrijftelijcke annotatie van 
het meestendeel van dien veworven te hebben, dat mede in cas van oppostie alsdan naer gedane 
namptissement, parthijen daertegens mochten henne defensien doen voor schepenen der voor-
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schreven vrijheijt sonder daeromme voor den Ed: Rade van Brabant te hoeven te gaen.

5.
Ten vijfden dat volgens d’oude observantie die verkiesinge ende stellinge van kerck ende heijli-
gengeest ende andere armmeesters aen schepenen ende pastoir der gemelte vrijheijt mochten sijn 
ende verblijven ende dat deselve gehouden mochten henne reeckeningen aen de selve schepens 
ende pastoir te doen sonder nae den officier te hoeven te wachten, die in cas van comparite daer-
op ofte op die vrjheijt geen verteeringe ofte eenige oncosten en sall mogen brengen.

6.
Ten sesten dat oock volgens d’oude hercomen den president schepen oft in sijn absentie den out-
sten naest hem in collegie ende vergaderinge sal hebben die authoriteijt van de saecken ende af-
fairen der vrijheijt ende dingbancke sijne mede schepenen oft raetsmannen voor te dragen, sijne 
eerste stemme ende in cas van pariteijt der stemmen sijne decisie te geven sonder dat hem ge-
oorlooft sall wesen ijet te doen ofte eenige commissie aen te nemen, tensij hij met meerheijt van 
stemmen daertoe van schepenen specialijck gecosen ende gedeputeert worden.

7.
Ten sevenden dat ijmant van schepenen altijt sal mogen de bancke spannen ende recht manen als 
den schoutet off sijn stadholder niet tijdelijkck aen den gepubliceerden ofte geleeghden genechte 
en compareerden ofte en verblijven opdat alsoo een ijder sonder vercortinge recht ende justitie 
mach ervaren naer behooren.

10.2.11.2.2 Ontwerp-reglement van de regeerders, 1652

Vaststelling
18 Maart 1652 met machtiging van de Staten Generaal door de drossaard van Hilvarenbeek van 
een door de regeerders van Hilvarenbeek opgestelde regeling. 

Bron
RATb, DB Hilvarenbeek 53 (oud: 32)
N.B. Zie voor de archiefnummering het Bronnenoverzicht, onderdeel: Archieven en archiefbe-
scheiden.

Andere poincten bij schepenen ende regeerders der vrijheijt van Hilvarenbeeck geresolveert

Andere poincten bij schepenen ende regeerders der vrijheijt van Hilvarenbeeck geresolveert ende geor-
dineert waertoe sij om die onverbreeckelijcke te conserveren haere ho: Mo:  authoriteijt ende aggreatie 
peenael sijn versoeckende.

Omme te remedieren die ongeregeltheden en inconvenienten dagelijx binnen dese vrijheit van Hilva-
renbeeck voorvallende en geplogen, hebben mijne heeren schepenen goetgevonden te resolveren en te or-
donneren de pointen hiernaer volgende.
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1.
Ierst dat den secretaris op alle genechtdaegen gehouden sal wesen aen den genechte te wesen ge-
reedt omme die rolle te houden van neghen uren s’morgens tot het affdinghen der rolle toe son-
der sich te moghen adsenteren off ondertuschen van den banck te moghen vertrecken ende dat 
hij op andere tijden ten dienste van den geintreresseerde sal moeten vaceren ende hem laeten ge-
bruijcken soo in’t schrijven als in’t passeren van acten ende bescheden tot sijn officie gehoerende, 
alle werckdaegen van s’morgens ten acht uren tot smiddagen ten twaelff uren ende naer middach 
van den clocke twee uren totte clocke seven uren, mitsgaders in extraordinarise saecken die eghe-
nen uijtstel en connen hebben ofte lijden oock op andere uijren.

2.
Ende sullen ondertusschen tot dien eijnde hen gereet ende laeten vinden twee schepenen bij 
beurten daertoe vuijt het collegie te stellen.

3.
Ende off het gebeurde dat die voorschreven secretaris in eene der voorschreven uren sich sonder 
consent van schepenen absenteerde, sal voor elcke uijre verbeuren acht stuijvers halff tot behoeff 
van den aermen ende halff voor den officier.

4.
Sall daerenboven partijen gelieven soo in het affschrijven van copijen, vonnissen, gerechten ende 
andere bescheden haer dienstich onder redelijcken behoorlijcken salaris, sonder eenige partijen 
op te houden om tot sijnen huijse te wachten ende te drincken ofte te teeren, insgelijcx op peene 
als voor van ijeder gewijgert stuck ofte opgehouden persoon relijck te verbeuren.

5.
Sal oijck den voors, secretaris t’savonts naer die clocke van thien uijren egeen gelaghen mogen set-
ten ofte houden op de peene van thien guldens t’elcke rijse insgelijcx penalijck te verbeuren hier 
in nochtans vuijtgescheijden vremde passagieren, dien in desen nijet begrepen en sijn.

6.
Sullen oijck den voorschreven secretaris ofte de schepenen daer onder eenige penningen ten eijn-
de van consignatie gebracht worden alle deselve penningen gehouden sijn binnen drie daghen 
ten langsten in de gemeijne comme te doen brengen ofte dat sij ende ijeder van hen andersints 
boven het perijcule ende die verantwoordinge derselver penningen alle daegh van ijedere gulden 
sullen verbeuren ses stuijvers t’appliceren als voor.

7.
Ende sall oijck den voorschreven secretaris d’een partije nijet meer favoriseren als d’andere noch 
niemant binnen dese vrijheijt dingtalich wesende ofte die apparentelijck dingtaligh worden sou-
de in hunne saecken mogen raeden ofte adviseren mondelingh noch schriftelijck in eenige ma-
nierne.
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8.
Ende hem voorts int bedienen van sijn ampt soo getrouwe ende secretelijck als eenen goeden 
ende getrouwen secretaris toestaet op peene van arbitrale correctie.

9.
Sullen oock alle procureurs ofte partijen hunnen saecken ofte processen moeten ter rolle bren-
gen d’achternoens voor den genechtdach ofte ten minsten op den genechtdach voor ende eer 
die clocke neghen uijren sal hebben geslaegen, sulcx dat die gheene naercomende niet en sullen 
moghen gerolt worden.

10.
Is oock geresolveert allen den ingesetenen bekent te maecken, dat een ijder sijne coop ende hooch-
seldaegen moghen leggen ende laeten geschieden in een openbaere harbarge aen de Vrijthoff ofte 
bij die parochie kercke onder desen gerechte gehoorende, alwaer oock den momboiren hun reke-
ninghen den onmundigen aengaende sullen moghen doen, sonder aen den huijse des secretaris, 
vorsters ofte andere particuliere verbonden te sijn.

11.
Ende verstaende nochtans dat die schepenen die daer over sullen moeten staen, mitsgaders den 
secretaris sullen 
genieten voor hunnne vacatien hunnen redelijcken salaris naer advenant de distantie der plaet-
sen,

12.
Ende dit alles bij provisie.

Ick ondergeschreven als schouteth des quartiers van Oisterwijck ende oversulcx mede van Hilvaren-
beeck hebbe volgens de resolutie van haer Ho: Mo: de dato 27en februarij 1652  dese poincten geaggreert 
ende geapprobeert ordonneren ende lasten dat d’selve bij schepenen ende sevretaris sullen worden ach-
tervolght op d’ selve gementioneert desen 18en martio 1652 ende was ondertekent 
[Volgt de ondertekening].

10.2.11.3  Reglement, 1661

10.2.11.3.1 Reglement, 1661
10.2.11.3.2 Wijziging, 1668

10.2.11.3.1 Reglement, 1661

Vaststelling 
27 Oktober 1661 door de Raad van State op basis van een door de inwoners ingezonden en door 
de Raad en rentmeester generaal op onderdelen bijgesteld ontwerp. 
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Bron
NA, RvSt 82, fo. 432v.
NA, RvSt 2662 II
RATb, DB Hilvarenbeek 19, fo. 30v-37r. 
RATb, DB Hilvarenbeek 166

RATb, Heerlijkheid Hilvarenbeek 275 
BHIC, LTK 133, fo. 336r-343r. 
SA’s-H’, OSA 9193.

Reglement voor die van de vrijheijt Hilvarenbeecq
1.
Inden eersten, dat voortsaen tot den ontfanck ende inbeuren van de verpondinge door schepe-
nen naer ouder 
gewoonten sullen werden aengestelt drije persoonen van collecteurs, die desselve ingevolge van 
de setcedulle sullen moeten ophaelen ende de penningen daervan alleen emploieren tot betalinge 
van den selve verpondinge ende lasten van dien.

2. 
Item dat het cohier ofte setcedule van die verpondinge bij de naegenoemde gecommitteerde van 
de buijten gehuchten, die in getall ende gekoosen sullen werden als in den XVIen articule deser 
mede t’elckens sullen werden oversien ende opgerekent om te connen naespeuren ende versekert 
wesen dat nijet alleen t’selve cohier ofte setcedulle uijtbrengen ende vervangen den justen tax, 
daermede dese vrijheijt inde verpondinge is begroet, metten costen van dien.

3.
Maer oock opdat naegesien can werden oft de settinge ende setcedulen sijn conform de 
uijtspraeck van de arbiters op seeckere submissie van den XIen Januarij 1658, nopende de questie 
dienaengaende tusschen de regeerders ende gemeente van Hilvarenbeecq vuijtgesproocken 
volgens de schriftelijcke acte daervan in dato den 22en Januarij 1658.

4.
Item dat den ontfanck ofte penningen tot betalinge van’t Comptoir van de beede door de beede-
beurders naer ouder gewoonte te setten mede sall worden opgehaelt met de costen vandien, son-
der vermengelen van andere ofte meerdere lasten.

5.
Item dat de setcedulle op de voorschreven bede insgelijcx sullen werden oversien bij de selve ge-
committeerde ten eijnde oock als voor.

6.
Item dat mede den ontfanck ofte penningen tot betalinge van de behoorlijcke ende nodige per-
sonele lasten oock sullen werden opgehaelt bij de drij borgemeesters, te kiesen den enen uijt den 
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Vrijthoff, ende de twee andere uijt de vijff gehuchten naer ouder usantie.

7. 
Item dat de setcedulle nopende deselve personele lasten oijck t’elckens sullen werden oversien 
ende geexamineert door de voornoemde gecommitteerde ofte die oijck in al rechtmatich sijn ende 
gereguleert werden in conformiteijt van het vonnis van schepenen der stadt s’Hertogenbosch in 
dato den 9e september anno 1660 tusschen deselve regeerders ende gemeente der voorschreven 
vrijheijt in judicio contradictario diffinitivelijck gegeven.

8.
Item dat een ijeder die ijetwes rechtveerdich ten laste van de gemeente te pretendeeren heeft daeraff 
de specificatie binnen den tijt van acht dagen, dat de schult ofte pretentie gebooren die sall moeten 
aenbrengen aen de borgemeester ofte den ordinaris boeckhouder ende bij gebreecke van dien, dat 
den defaillant, die naerderhant niet en sal mogen inbrengen noch daerop gehoort werden.

9.
Item soo sullen mede de voorschreven borgemeesteren ende den boeckhouder in’t aenvangen 
van haer borgemeester ende boeckhouderschap respective moeten eedt doen aen handen van den 
officier ofte sijnen stadthouder, dat sij egeen specificatie van personele lasten sullen aennemen, 
dan de gene die conform sullen wesen aen de voorgeseghde sententie, dat sij oock soodanige 
nijet en sullen betaelen dan naer voorgaende examinatie ende consent van de gecommitteerde, 
die alle drije maenden naer voorgaende publicatie vergaderinge ende sitdach sullen houden op’t 
raedthuijs, sonder eene verteeringe tot laste van de gemeente te moegen doen, dan sullen deselve 
voor hare s’jaers bediening ofte wedden tot laste van de gemeente hebben t’samen de somme van 
twaelff gulden tot verversinge.

10.
Item in soo verre die van de voorschreven vrijheijt t’eeniger tijt van de heeren gecommitteerden 
van haer Ed: Mo: over de verpachtinge van de gemeene middelen souden mogen obtineeren con-
sent om voor ende ten behoeve der voorschreven vrijheijt te mogen pachten ofte overnemen den 
impost van slacht ende gemael, dat in sulcken gevalle die nijet en sullen werden omgeslagen noch 
gevonden in eenige forme van boecken ofte settinge op’t reel, maer alleen hooftsgewijse ende per-
sonelijck op ijedereen, ende dat nijet sonder interventie ende mede bestemmen van de gecom-
mitteerde uijt de voorschreven ses hoecken die mette voorschreven regeerders ende schepenen in 
sulcken gevalle t’saemen oock ordonneeren ende beraemen sullen moegen noepende t’geene te 
doen ofte te contribueren soude staen ten respecte van de kijnderen onder de twaelff jaeren ende 
andere die haer broot ende meel tot de backers ofte andere haelen, coopen ende gebruijcken, ge-
lijck mede gedaen ende geobserveert sall werden int stuck van’t slachgelt ingevalle van pachten 
ofte overnemen met consent als voor.

11.
Item bij aldien mede met consent als boven ten behoeve van’t corpus wierde gepacht den impost 
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op den besaeijden mergen ende hoorengelden, dat in dien gevalle oock den omslach ende repar-
titie sall gedaen worden in equiteijt naer ijders culture, getall ende qualiteijt van beesten sonder 
ijmant mede te verschoonen ofte beswaeren, welcke lijst ofte taxatie mede gemaeckt ende geexa-
mineert sall moeten werden door de schepenen ende gecommitteerden als boven.

12.
Item dat oock voortsaen d’imposten op de bieren, wijnen ende brandewijnen nijet en sullen mo-
gen werden gepacht  tot behoeff van de gemeente noch ten laste van dien omslach gemaeckt. 

13.
Item en sullen mede egeene verteeringe noch vereeringe gedoocht ofte gedaen mogen werden ten 
waere in saecken ofte aen persoonen daeraen den dienst, welvaeren ofte prouffijte van de gemeen-
te souden mogen gelegen wesen ende dat nijettemin des oock nijet en sall mogen geschieden son-
der voorgaende kennisse ende consent van de schepenen ende de voornoemde gecommitteerde, 
die daerinne oock wijsselijck ende discretelijck sullen moeten gaen ende in sulcke cas in reecke-
ninge sullen mogen werden gevalideert.

14.
Item dat de borgemeesters, bedeheffers ende andere van gemeente wegen ontfanck ofte collecte 
hebbende op haeren toegevoechden salaris, de penningen daervan behoirlijck sullen moeten op-
haelen ende daermede de Comptoiren ende andere sodanich ende tijdelick voldoen, dat bij ge-
breecke van dijen genen schade de gemeente come te lijden op peene ende conditie van sulcx te 
sullen moeten affdragen selffs.

15.
Item dat nijet als bij aparte ende distincte reeckeningen gebracht ende verantwoordt sullen wer-
den den ontfanck ende vuijtgeeff van beden, verpondinge ende personele lasten deser vrijheijt.

16.
Item dat de reeckeninge van de beede als van de verpondinge sullen moeten worden gedaen 
t’elcken halven jaren ende noopende de personele lasten t’elcken jaere, ijder naer voorgaende drij 
sondaegse publicatien, precise sullende die gepresenteert moeten werden ende gestelt nijet alleen 
ter examinatie, verhooren ende sluijten van schouteth, schepenen ende andere onder eedt sijnde, 
maer oock bij de twee gecommitteerde uijt elcken hertganck ofte gehucht der voorschreven vrij-
heijt die daertoe bij de naebueren  van den selven hertgangen sullen werden genomineert ende 
dienthalven gecommitteert, gepermitteert nijettemin oijck allen anderen daerbij te mogen co-
men ende die aenhoeren naer ouder gewoonte.

17.
Item oft gebeurde dat vuijt eenige oorsaeke van noch ter tijt onbekent voorderen omslach dan 
voorschreven staet soude moeten gedaen werden ten laste van de gemeente, dat deselve nijet al-
leen mede bij schepenen ende regeerders, maer oijck bij interventie ende medestemmen van de 
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voornoemde twee gecommitteerdens uijt elcken hoeck ofte gehucht sullen comen ofte mogen ge-
daen werden, gelijck mede egeen soodanige omslagen sullen mogen geschieden op de hertgangen 
ofte gehuchten dan oock met kennisse ende bestemme als voor.

18.
Item dat geene processen, noch in qualiteijt van aenleggere, noch van verweerdere sullen mogen 
werden aengevangen ten laste van de gemeente, dan met eenparich consent ende goetvinden van 
de regeerders ende voornoemde gecommitteerde, die in cas van sulx goet te vinden alle d’acten 
ofte resolutie daer van sullen moeten beteeckenen. 

19.
Item sullen oock gene sollicitatie ofte vervolgh tot affweeringe van enige swaricheden ofte tot 
voordeel van dese gemeente werden aangevangen t’waer voor haer Ho: Mo: de heeren Staeten 
Generael, haer Ed: Mo: de heeren Raede van State, den hove van Justitie ofte Raede van Brabant, 
noch en sullen mede dienthalven egene commissie gegeven ofte gemaeckt connen ofte moegen 
werden dan alleen bij eenparichen goetvinden, consent ende teeckenen van regeerders ende ge-
committeerde voorschreven

20.
Item dat de reeckeningen van den heijlig geest ende van de kercke mede t’elcken jare sullen moe-
ten werden gepresenteert nijet alleen oijck aen de regeerders, maer oijck aen de gecommitteerde 
voornoempt, die deselve reeckeninge naer equitabel bevindinge ‘tsaemen sullen verhooren, pas-
seeren, sluijten ende beteeckenen naer behooren.

21.
Item dat egeen turff ofte hoeijvlaggen in den gemeente ende voorhooffden mogen werden ver-
cocht ofte verhuijrt als met goetvinden ende consent van de regeerders ende gecommitteerde 
vuijt de gehuchten als boven.

22.
Item dat de schutter ofte dienaers der onder rentmeesteren sullen moeten eedt doen, dat sij 
nijemant int schutten der beesten ende calengieren en sullen mogen verongelijcken, noch hooger 
nemen het schutrecht als hier naer gedeclareert, te weten van een binnemans beesten geschut 
ofte gecalengiert werdende boven de repareeringe van de beschadicheijt des eijgenaers tot twaelff 
stuijvers des daegs, naementlijck van peerden ende hoornbeesten, ende van elck schaep eenen 
stuijver twee oort, ende van buijten dorps t’dubbelt van dijen, gelijck mede t’gene des nachts 
in de ackerlandts geschiet ende gecalengiert sall werden t’dubbelt sall betaelen, doch sullen den 
gecommitteerden ten aenvanck van haere commissie eedt doen dat sij alles alleen ten gemeenen 
besten ende welstant der voorschreven vrijheijt sullen trachten helpen opineeren ende vaststellen.

23.
Dat mede deselve schutter, geswoorens ofte dienaers van onderrentmeesters nijemant en sullen 

PS_LL_def.indd   1572 19-11-20   13:06



1573

moegen verschoenen, toelaten ofte ooghluijckinge doen, dat op de gemeente den aert worde be-
schadigt met ongepermitteert oft ontijdigh hoeij, torff ofte vlaghsteecken op peene van t’elckens 
bij haer te verbeuren thien guldens tot behoeff van s’Lands Domeijnen, sullende des nijettemin 
mede alle ende ijegelijck der voorschreven vrijheijt siende ofte bevindende dat jemant wie het 
oock waertegens d’inhoude van den voorschreven articule te doen, oock gehouden wesen des aen 
te brengen aen den Rentmeester der Domeijnen ende mede daer van rechtsinnige verclaringe te 
doen onder eedt op de gemeijne waerheden.

24.
Item in gevalle in toecomende eenige vruenten ofte gemeenten wierden vercocht, dat sulcx nijet 
gedaen sall mogen werden dan met behoorlijkcke octroij, voorgaende consent ende goetvinden 
van de regeerders ende gecommitteerden van de voorschreven gehuchten ende dat men in sul-
cken cas oock alles ten minste costen sal sien te dirigeren soo bij den heeren Rentmeester ende 
Leenmannen als elders ende andersints.

25.
Item dat in alle bijeencompsten ende vergaderingen van de regeerders ende gecommitteerden 
voorschreven egeen oncosten tot laste van de gemeente sullen worden gedaen ende dat om die 
oock te verhoeden deselve nijet en sullen mogen gelecht worden in herbergen, maer alle op 
t’raedthuijs der voorschreven vrijheijt, aldaer des winterdaegen alleen in vuer ende licht deselven 
ten laste van de gemeente sullen mogen werden gedefroijeert.

26.
Item dat de gene buijten de voorschreven vrijheijt met behoorlijcke commissie vaceeren, voor 
vacatie ende beleth op sijnen eijgen cost daegs nijet meer en sall mogen pretendeeren dan eenen 
gulden vijff stuijvers, ten waere saecke, dat ijemant van meerdere qualiteijt diende gecommitteert 
die dan voor sijne vacatie soude genieten, gelijck men met hem te voorens sall overcomen, welcke 
overcominge oijck nijet sonder interventien ende medebestemmen van de voorschreven gecom-
mitteerden neffens de regeerders sall mogen gedaen werden.

27.
Item dat oijck schouth ende schepenen henne comparitie, genecht ende rechtdagen sullen moe-
ten houden alleen in’t raedthuijs, ende deselver ampt bedienen op henne proffijten van processen, 
judiceel acte ende dergelijcke naer ouder gewoonte, sonder ijetwes oijck ten laste van de vrijheijt 
in verteeringe ofte andersints te mogen doen ofte opsetten.

28.
Item dat op’t jaergedingh van de geheele dinghbancke nijet meer t’elcken jaere sall mogen wer-
den verteert dan vijfftigh guldens.

29.
Item dat de setters, die t’elcken jaere de beede, verpondingen, personele lasten, als van aertge-
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bruijck ende diergelijcke op den voet van de voorschreven sententie sullen omslaen ende setten, 
elcken setter daerover int jaer sal hebben twee gulden thien stuijvers eens, sonder voorder last 
van de gemeente.

30. 
Item dat egeene gemeijne wercken sullen mogen werden opgemaeckt ofte gerepareert dan met 
consent ende goetvinden van de regeerders ende gecommitteerde van de voorschreven gehuch-
ten, daerover oijck all voorgaende sall moeten besorcht worden publicatie om daeraff bestedin-
gen te doen voor alle man ten minsten costen, uijtgenoemen dat in cleene bedragende onder de 
thien guldens sullen mogen geschieden door schepenen alleen.

31.
Item dat de penningen, die van hoeij, torff ofte houtwas ende andere van gemeentes wegen wer-
den gemaeckt ende geprofiteert, t’elcken jaere bij de borgemeesters ende ontfangers van dien met 
reeckeningen behoorlijck sullen werden verantwoordt.

32.
Item dat de collecteurs der verpondingen sullen genieten den twintichsten penninck ende die 
de beede ende andere sullen ontfangen over haer bewijnt ende administratie als naer ouder ge-
woonte.

33.
Item dat elck der schepenen van de vrijheijt jaerlijcx sall genieten de somme van thien guldens 
elck voor alle ordinarisse ende t’extraordinarisse vacatien ende besoignen binnen s’dorps als van 
reeckeningen, begaen van schouwen ende alle andere, egeene uijtgesondert, raeckende de ge-
meente ende corpus der voorschreven vrijheijt.

34.
Dat mede alle andere ongedaene ende openstaende reeckeningen van eenige borgemeesters, 
bedeheffers, verpondingbeurders, kerck ende heijlige geestmeesters, mitsgaders van andere 
ontfanck ende bewijnt gehadt hebbende van dorps penningen metten eersten ende ten langsten 
binnen drije maenden naer approbatie van dit reglement sullen moeten werden voorgebracht 
ende gedaen aen regeerders ende gecommitteerden van den gehuchten, om die gesien ende 
geexamineert oock gedaen te werden naer vereijsch.

35.
Item dat de onderrentmeesters ende gecommitteerdens in’t begaen van de banheijmsels, schou-
wen van straeten, stroomen ende waterloopen, de breucken nijet hooger en sullen nemen dan 
wat van outs ende over de dartich jaren gebruijckelijck sijnde geweest.

36.
Item dat de schepenen, secretaris ende vorsters haer sullen moeten vernoecht houden met loon 
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en salaris, gelijck daertoe van outs gestaen hebben, ten ware bij de hooge overicheijt anders waere 
ofte soude mogen werden geordonneert.

37.
Item dat mede van outs gebruijckelijck de borgemeesters, bedeheffers, verpondinghbeurders ofte 
andere collecteurs, beede oft ontfangers van gemeijnts wegen nijemant en sullen mogen bescha-
digen oft overvallen met sommatien oft executien voor ofte aleer haere debiteurs een ofte twee 
maelen civilijck sullen hebben gemaent.

38. 
Item dat egeen secretaris en sullen mogen woonen ofte houden herberge.

39.
Item dat buijten luijden, die binnen de voorschreven vrijheijt sullen commen willen woonen 
oock alvoorens sullen moeten stellen borge voor drijhondert guldens, dat door deselve ofte den 
haere den vrijheijt noch den heijligen geest nijet en sullen werden belast ofte gesarcheert ende 
anders dat de eijgenaers ofte innemers van sodanige persoonen voor den last ende intresseringe 
van dijen sullen sijn ende blijven responsabel.

40.
Item dat den heere ofte schouth in eene ende tselve jaer nijet en sall mogen stellen in schepenampt 
t’saemen vader ende soon, broeders ende geswagers.

41.
Item dat op de dagvaerdinge tot Oisterwijck nijet meer en sullen mogen trecken, gaen noch 
vaceeren een persoon, den welcken daer toe gecommitteert sal werden bij die regeerders ende 
gecommitteerden voorschreven, die voor sijne vacatie sall genieten acht stuijvers s’daegs, ende 
ingevalle van gewichtige saecke aldaer te proponeeren ende handelen, dat alsdan oijck met ken-
nisse ende goetvinden van de regeerders ende gecommitteerden als boven oock meerder getall sall 
moegen gecommitteert werden voor die reijse.

42.
Item dat nijemant van de inwoonderen sall moegen pretendeeren eenige exemptie ofte verschoe-
ningen in verpondingen, beeden ende andere lasten, die wegen de voorschreven vrijheijt te ver-
gelden ende op te brengen staen.

43.
Dat oock de voorschreven vrijheijt keurmeesters sullen moeten blijven op de oude keuren van 
maeten ende gewicht.

44.
Item opdat te beter oock de voorschreven poincten ende articulen wel ende punctuelijck sullen 
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werden achtervolcht, naegecomen ende geobserveert, d’overtreders ende contraventeurs van dien 
sullen werden gemulcteert ende opleggen den peene van vijftich carolus guldens ten behoeve 
van s’Landts Domeijnen te verbeuren ende die paratelijck door den Rentmeester derselver Do-
meijnen in’t quartier van s-Hertogenbossche sall mogen werden geexecuteert ten proffijte van 
s’Landts Domeijnen.

45.
Eijndelick dat t’voorschreven reglement sullen moeten registreren in het prothocollboek van de 
voorschreven vrijheijts secretarije, ende t’elcken jaere sondaegs naer het veranderen van de Weth 
sall werden gepubliceert ter plaetse daer men gewoon is publicatie te doen.

Dictum van de resolutie van de Raad van State van 27 oktober 1661 tot vaststelling van het 
reglement

Is goetgevonden het selve te approberen om in alle poincten naegecoomen ende achtervolght te 
worden op de peenen in het naest leste artijckel begrepen, 
Ordonneerende een ijder des aengaende hem daer nae te reguleeren, ende dat de regeerders t’selve 
sullen hebben te laten registreeren in de Leen ende Tolcamer tot sHertogenbosch,
Gedaen in den Raede van Staten in sGravenhage den 27 October 1661

10.2.11.3.2 Wijziging van Hilvarenbeek 1661, 1668

Vaststelling 
10 Januari 1668 door de Raad van State op verzoek van de plaatselijke halfheer.

Bron
NA, RvSt 89I, fo. 19v-20, d.d. 10 januari 1668.

Dictum van de resolutie van de Raad vn State van 10 januari 1668 tot wijziging van Hilva-
renbeek 1661.

Is na deliberatie en in achtinghe genomen sijnde de motiven van’t versoeck bij de voorschreven 
requeste geallegeert ende gedaen goetgevonden ende verstaen, dat het reglement voor die van 
Hilvarenbeeck opgereght voor soo veel sal worden gealtereert dat den naem van de suppliant 3761 
daer inne sal worden gestelt ende die van de gecommitteerden uijt de respective gehuchten ge-
deleert blijvende, voorts het voorschreven reglement in sijn geheelen en volkomen waerde.

3761  Dit is Maximiliaan, graaf van Deinze, halfheer van Oirschot en Hilvarenbeek.
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10.2.11.4 Reglement 1699 en 1700

10.2.11.4.1 Reglement, 1699
10.2.11.4.2 Reglement, 1700
10.2.11.4.3 Wijzigingen van Hilvarenbeek, 1700

10.2.11.4.1 Reglement, 1699
10.2.11.4.2 Reglement, 1700

Vaststelling
19 December 1699 door de Raad van State op basis van een op verzoek van die Raad door en 
Rentmeester der Domeinen opgesteld ontwerp. 
27 november 1700 door de Raad van State met aanvullingen op Hilvarenbeek 1699.

Toelichting 
Beide reglementen zijn door hun substantiële onderlinge congruentie in één tekstuitgave opge-
nomen. Basis van deze uitgave is Hilvarenbeek 1699. De bepalingen die in 1700 ten opzichte van 
Hilvarenbeek 1699 zijn aangevuld dan wel nieuw zijn toegevoegd, zijn volgens de onderstaande 
concordans van de betrokken artikelen steeds bij het desbetreffende artikel opgenomen.  

1699  1700   
4	 gewijzigd  4
6	 aangevuld  6

24	 aangevuld 24

37	 aangevuld 37

38	 aangevuld 38

41	 aangevuld 41

51	 gewijzigd 51

--  nieuw  55

--  nieuw  56

--  nieuw 57

55	 vernummerd tot 58

56	 vernummerd tot 59

Bron

Hilvarenbeek 1699

BHIC, LTK 135, fo. 166r-179r.
RATb, DB Hilvarenbeek 21, fo. 31r-38v.

Hilvarenbeek 1700

BHIC, LTK, 46, ongefolieerd.
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BHIC, LTK 136, fo. 1v-16v.
BHIC, Collectie Santvoort 3, 283r-292r.
RATb, DB Hilvarenbeek 21, fo. 86r-94r.
RATb, DB Hilvarenbeek 171 (gedrukte versie van nà 1785).

Beide reglementen in een geïntegreerde versie
NA, RvSt 1546, fo. 250v-259r. 

Reglement op het beleid er finantien en gemeintens saken der vrijheid van Hilvarenbeek.

1.
Inden eersten, dat de quohieren en setcedullen, soo van de verpondingen als van de beeden sullen 
blijven in dier voegen als die op de ordre van de Ed: Mo: heeren Raden van Staate der Vereenigde 
Nederlanden sijn gesteld en aan de selve haar Ed: Mo: toegesonden, sonder eenige perceelen te 
verminderen ofte te bewaren en dat tot den einde de voorschreven quohieren en setcedullen bij 
de regenten op nieuws sullen worden oversien en geëxamineert of deselve daarmede conform sijn 
en of daaronder geen andere lasten vermengt zijn.

2.
Dat bij de regenten, als van ouds, tot den ontfang der beeden sullen worden aangesteld collec-
teurs of beedebeurders, gelijk mede 3 collectuers tot het insamelen en opbeuren der verpondinge 
ten waare de regenten konden goedvinden en het oirbaarste voor den gemeinte oordeelden de 
collecte der verpondingen aan te besteeden.

3.
Dat de collecteurs der beeden de penningen hunder administratie ten Comptoire der beeden en 
de collecterus der verpondingen de haarde ten Comptoire van de ontfanger der verpondingen tot 
’s Bosch gehouden zullen zijn te betalen, sonder enige de minste divertie.

4.
Dat de gemelte collecteuren, soo van de verpondingen als beeden, sullen moeten woonen wel ge-
goeijt ende geerft in en onder de vrijheijt ende heerlijckheijt van Hilvarenbeeck.

In Hilvarenbeek 1700 is deze bepaling als volgt gewijzigd:
4.
Dat de gemelde collecteurs van de verpondingen en beeden sullen moeten weesen wel gegoedt 
en geërft onder de vrijheid van Hilvarenbeek of andersins moeten borg stellen tot securiteit van 
de gemeente.

5.
Dat tot het ontfangen en opbeuren van des gemeintes commerpenningen en tot insamelinge van 
den behoorlijke en nodige soo reële als personele lasten alle jaar bij de regenten sullen worden 
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verkoosen en aangesteld dry burgemeesters, te weten eenen uit den Vrijthof en de 2 andere uit de 
vijf gehugten volgens ouder usantie.

6.
Dat de collecteurs van de verpondingen en beeden sullen moeten binnen 6 en de burgemeesters 
binnen 12 maanden of een jaar nadat sij sijn afgegaan, ieder voor soo veel hem is aangaande van 
hunne administratie behoorlijke reekening, bewijs reliqua te doen voor de regenten, sonder dat 
deselve rekeningen sullen mogen met malkander vermengd of ineen gesmolten worden,

In Hilvarenbeek 1700 is deze bepaling aan het slot als volgt aangevuld:
en sullen de regenten moeten stellen nevens het hooft der rekeningen van verpondingen en bee-
den dat deselve en de setcedullen, waarop de collecte gedaan is, conform zijn aan de quohieren, 
welke aan het Land moeten verantwoord worden.

7.
Dat den uitgaaf in de burgemeesterrekeningen sal moeten verdeeld worden in capittelen na de 
natuur der saaken.

8.
Dat bij ieder post van de uitgaaf niet alleen zal moeten genoemd worden met naam en toenaam 
de persoon aan wie deselve uitgegeven is, maar ook specifiequelijk aangewesen de oorsaak van de 
schuld, sonder te mogen volstaan met de generale benaming van gedane diensten of om uit te 
geven voor de dienst van de gemeinte of dergelijke.

9.
Dat de reekeningen, soo van de verpondingen, beeden, borgemeesters als alle andere over de ad-
ministratie van des gemeintes goederen en penningen na voorgaande drij sondaagsche publica-
tien sullen worden gepresenteert aen de regenten (als van ouds) om bij en door haar exactelijk 
geexamineert en de behoeften wel nagesien zijnde, met meerdereheid van stemmen daarop ge-
resolveert en na behoren geroijeert of gepasseert, midsgaders gesloten en geteikend te worden, 
waarbij ook allen mogen komen alle andere des gelievende, die mede sullen moeten gehoord 
worden, dog egeene stemme nog teikeninge sullen hebben.

10.
Dat in cas enige rekeningen van de gemeintes penningen anders als in comformiteit van het bo-
venstaande artikel en sonder dat alle de regenten daarover bhoorlijk geroepen zijn, mogten wor-
den gedaan, deselve sullen worden gehouden voor ongedaan, niet gesloten en niet gearresteert.

11.
Dat de voorschreven collecteurs en burgemeesters de ’s Lands Comptoiren en andere nodige las-
ten ten tijde haarder bedieninge tijdelijk sodanig sullen betaalen, dat de gemeinte daarover niet 
en worde geexcuteert of dat anders de kosten van executien en schaden dienshalven te lijden, sul-
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len komen tot laste van de voorschreven collecteurs of burgemeesters die bevonden sullen wor-
den in faute en gebreeke gebleve te sijn.

12.
Dat de collecteurs der verpondinge ter saake van hunne administratie sullen genieten de 20e pen-
ning van de penningen bij haar gecollecteert en de beedebeurders en andere ter saake van hunne 
beweijnde als na ouder gewoonte, des sullen sij gehouden sijn de penningen over te tellen daar 
het behoord op haar eige kosten, sonder enige onkosten van omsetten ofte verlies van geld dag-
gelden of van eennige daarvoor tot laste van de gemeinte te brengen.

13.
Dat alle openstaande en ongedane reekeningen van enige burgemeesters, beedeheffers, verpon-
dingbeurders, kerk en heijlige geestmeesters, midgaders van allen anderen ontfang en bewind 
gehad hebbende van des gemeintes penningen met den eersten ende ten langsten binnen ’s jaars 
naar approbatie van dit reglement sullen worden aan de regenten voorgebragt om bij haar gesien 
en geexamineert midsgaders gesloten en tetekend te worden.

14.
Dat de regenten in de reekeningen geene posten in uitgave sullen lijden dat die met behoorlijke 
quitantien sijn geverifieert en daarvoorgaande ordananntie toe vereijscht word, de ordannantie 
daarvan sij gebleken en geëxhibeert, sullende bij gebreke van dien sodanige posten doorslaan en 
roijeren, ten waare om de kleinigheid der saake de posten bij bloote afirmatie wierden genomen 
en gepasseert.

15.
Gelijk dat ook vervolgens geen posten in uitgave sullen mogen geleden worden, die effectieve 
niet en sijn getaald.

16.
Dat de reekeningen opgenomen, gepasseert en gesloten zijnde en bevonden wordende dat den 
rendant of rendanten bij t’slot penningen van de gemeinte is komende, in sulden gevallen de 
regenten gehouden sullen zijn de borgemeesters of collecteurs, die alsdan in bedieninge sullen 
wesen aanstonds te ordonneren omme ten uittersten binnen den tijd van twee maanden aan de 
voorschreven rendant te betaalen t’geene denselven bij t’slot sijner reekeninge van de gemeinte is 
competerende, mids dat sulcx hen weder in uitgave zal geleden worden.

17.
Dog so ter contrarie van dien bij t’slot der reekeningen komt te blijken, dat de rendant ofte de 
rendanten meer hebben ontfangen als effective uitgegeven en dat sij vervolgens seekere sommen 
van penningen aan de gemeinte te agteren en verschuld blijven, dat in sulken gevalle bij de voor-
schreven rendant geen naar rekeninge of liquidatie sullen mogen worden gedaan, maar sullen de 
regenten gehouden zijn de voorschreven rendant of rendanten te ordonneren om de penningen 
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die desele bij ’t slot hender rekeningen aan de gemeinte sijn schuldig gebleven binnen de tijd van 
6 weeken te voldoen en te betalen aan de alsdan regeerende burgemeesters of collecteurs, die ge-
houden sullen wesen deselve in hun te doene reekeningen voor ontfang in te brengen.

18.
De regenten sullen ook gehouden zijn in het doen der reekeningen door haaren secretaris voor 
iedere post, die in ontfang wordt gebragt in margine van dien te laten anoteren, dat de heffinge 
van die ontfang haar is gebleken conform te wesen de quohieren, setcedullen, octroije of andere 
actens uit kragte van de welke deselve sijn geheven, met expressie van dag, maand en jaar en voor 
soo veel den uitgaaf aangaat in het gein van dien door de voorschreven secretaris in margine laa-
ten stellen dese woorden: dese en de volgende posten gebleken bij quitantien, uitgenomen daar-
voor anders genoteert staat, sullende telkens bij de posten waarvan geen geen quitantie is, moeten 
stellen en uitdrukken waarom die geleden worden, t’zij op simpele afirmatie of andersints.

19.
Ontrent het doen der kerck en heijlige geestmeesters reekeningen zal geoberveert worden d’ordre 
bij t’Politicq Reglement gestatueert.

20.
Dat voordsaan  sonder octrije van de Hooge Overigheid, ingevolge het placaat van de 30 oktober 
1695 geen reële omslagen sullen mogen worden gedaan, nogte enige penningen geligt en opge-
nomen tot laste en hijpothecatie van de voorschreven vrijheid, nogte ook dat het versoek dient-
halven te doen mede sal mogen geschieden ofte gedaan worden dan alvorens met voorweten en 
consent van de gesamentlijke regenten regenten wettelijk daarop geconvoceert en vergadaert zijn-
de of te minsten drij vierde parten van deselve, welke te dien  einde het versoek sullen moeten 
teekenen en die anders souden mogen en komen te doen, dat de omslagen of opnemingen daar-
van sullen komen tot haren laste.

21.
Dat de personele en alle andere extraordinaris omslagen of settingen insgelijx niet en sullen mo-
gen gedaan worden dan met volkomen kennis van de gesamenlijke regenten als voorschreven

22.
Dat mede, gelijk van ouds gebruikelijk, de borgemeesters, collecteurs der verpondingen, beden 
en andere bewind en ontfang van gemeintens wege niemand en sulle mogen overvallen en be-
schadigen met sommatien of executien, ten sij selve haar debiteuren eens of twee maan civilijk 
gemaand en gewaarschouwd hebben.

23.
Dat niemand van wat staat, conditie of qualiteit hij sij, sal mogen pretenderen of aan denselven 
geaccordeert worden exemptie, vrijdom of verschoninge van de verpondingen, beden en andere 
lasten die wegens de vrijheid op te brengen en te vergelde staan.
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24.
En alsoo men bevindt, dat in de voorschreve vrijheijt en heerlijckheijt van Hilvarenbeecq veele 
arme luijden comen woonen van buijten, waardoor de gemeente merkelijk worden beswaard, 
soo sullen alle die genen die daarinne van buiten koomen woonen gehouden sijn borge te stellen 
voor 300 gulden eens tot verseeckeringe, dat dárme goederen door haar ofte de hare niet en sul-
len worden lastig gevallen.

In Hilvarenbeek 1700 is deze bepaling met een passage aangevuld, waarna deze als volgt luidt:
En alsoo men bevind, dat in de voorschreven vrijheid en heerlijkheid van Hilvarenbeek veele 
arme luijden komen wonen van buiten, waardoor de gemeente merkelijk worden beswaard, soo 
sullen alle die genen die daarinne van buiten koomen wonen gehouden sijn mede te brengen een 
borgbrief van de vorige woonplaats voor haar en voor de helft der alimentatie van de kinderen, 
soo die sij mede brengen als die sij nog sullen verwekken en bij gebreke soodanig een borgbrief, 
borge te stellen van 300 gulden eens tot verseekeringe dat d’arme goederen door haar ofte door 
de haare niet en sullen worden lastig gevallen.

25.
Dat den impost op de wijnen, bieren en andere dranken op de naam en tot laste van de gemeinte 
niet en sal mogen worden gepagt of overgenomen.

26.
Dat ingevalle het in toekomende mogte kome te gebeuren, dat de impost van het gemaal en bes-
tiaal met goedvinden, consent en bewilliging van de Ed: Mo: heeren Raden van Staate op den 
naam ofte laste van de gemeinte wierde gepagt ofte overgenomen ofte wel deselve  de gemeinte 
wierde aangeschreven, dat egter de penningen ter saake van dien niet en sullen worden omge-
slagen over en na advenant de landen en andere vaste en reële goederen, maar hooft voor hooft 
opgebragt worden ingevolge en na het getal der persoonen en de consumptie die in ieders huis 
geschied en dat de taxatie of settinge van sodanigen lijst of omslagen sal gedaan worden met vol-
komen kennisse en beramen van de gesamentlijke regenten als voor.

27.
En indien dan impost op de besaaide mergen en hoornbeesten insgelijx met consent en goedvin-
ding als boven mogte worden ingepagt, overgenomen of aangeschreven, dat die omslagen daar-
van sullen gedaan worden proportionelijk na de groote van ieders culture en de quantiteit van 
beesten en dat de tauxatie of settinge ook sal gemaakt worden met kennisse, consent en beramen 
als voor.

28.
Dat tot den ontfang der verpondinge, beden en andere dorps gemeene penningen niet en sullen 
mogen worden gekoosen nogte aangesteld enige officieren als schouteth, stadhouder en schepe-
nen, nog schoolmeester nog koster.
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29.
Gelijk ook mede deselve officieren, schepenen, secretaris en magistraatspersoonen niet en sullen 
mogen wesen geswore setters nog hebben enige ontfang, bewind of admisistratie van kerken of 
heilige geests goederen in deselve vrijheid.

30.
Dat ook egeene officieren, stedehouders nog andere personen in de vrijheid bedienende ampten van 
deselve vrijheid en daarover comptabel wesende tot schepenen sullen mogen worden aangesteld.

31.
Dat mede geen vader en soon, broeder en swager ofte na bloedverwand en in een huis wonende 
te samen schepenen sullen mogen wesen.

32.
Gelijk de kosters en schoolmeesters tot geen scheepenen sullen mogen worden verkosen en aan-
gesteld nog tot enige anderen ontfanck en bedieninge geemplooijeert agtervolgens het Schoolre-
glement bij Haar Ho: Mo: de Heeren staaten Generaal geemannert.

33.
Dat den officier en schepenen, wanneer het geen vacantie is, de regtdagen sullen moeten leggen 
en houden van 14 tot 14 dagen.

34.
Dat de voorschreven regtdagen sullen moeten worden gelegt en gehouden in het raadhuis sonder 
enigerhande verteeringen te doen tot laste van de gemeinte of voor haar vacatie niets anders te 
pretenderen dan de gewoonlijke en ordinaris leges en geregtigheden tot sodanige functie staande, 
midsgaders een somme van tien gulden jaarlijx ieder schepenen voor alle ordinare en extraordi-
naire vacatien en besognes binnens dorps als van reekeningen, begaan van schouwen en alle an-
dere, egeene uitgesondert, de gemeinte en corpus der voorschreven vrijheid rakende, sullende des 
winters het vuur en ligt van wegens de gemeinte versorgd worden.

35.
Dat oock alle vergaderingen van de voorschreven schepenen en andere regenten tot wat tijd en 
over wat saaken het ook souden mogen wesen, insgelijx sullen moeten gelegd en gehouden wor-
den op of in het voorschreven raadhuis sonder enige der minste verteeringen tot laste van de ge-
meinte te doen.

36.
Dat de schouteth, schepenen, secretarissen en vorsters haar sullen moeten vergenoegd houden 
met den loon en salaris die van ouds daartoe gestaan hebben, ten ware bij de Hooge Overigheid 
anders ware ofte nog soude worden gestatueert, sonder te mogen eijsschen naar hun goeddunken 
en believen meerder dan daartoe gesteld is.
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37.
Dat egeen secretaris sal mogen herberg houden.

In Hilvarenbeek 1700 wordt deze bepaling aangevuld, waarna deze als volgt luidt:
Dat egeen secretaris nog desselfs substituut of clerq sal mogen herberg houden.

38.
Dat geene processen, nog in qualiteijt als aenleggere nog van verweerdere zullen mogen werden 
aangevangen tot laste der gemeijnte dan met eenpaerigh consent off goetvinden van de regeringe 
ofte ten minsten van drije vierde parten van dien, die alle, in cas van sulcx goet te vinden, de ac-
ten en procuratie sullen moeten teijckenen.

In Hilvarenbeek 1700 wordt deze bepaling aangevuld, waarna deze als volgt luidt:
Dat geene processen, nog in qualiteijt als aanlegger nog van verweerder zullen mogen worden 
aangevangen tot laste der gemeinte dan op voorgaande consent van Haar Ho: in conformiteit van 
deselver resolutie van de 30 oktober 1674 en dat het selve consent niet sal mogen versogt worden 
sonder eenparig consent of goedvinden van de regeringe of ten minste van drij vierde parten van 
die, die alle, in cas van sulx goed te vinden, de acte en procuratie sullen moeten tekenen.

39.
Dat de processen tegenwoordig ongedecideert hangende t’sij als eijsschers, t’zij als verweerders 
opnieuws sullen worden nagezien en geexamineert bij de regenten en andere bij haar te assume-
ren (des noods) om te sien en verstaan of die dienstig zijn vervolgt en wederlegt ten beste van de 
gemeinte.

40.
Dat ook egeene sollicitatien t’zij tot afweeringe van einige swarigheden ofte tot voordeel van de 
gemeinte sullen mogen worden aangevangen nogte dienthalven enige commissien gegeven dan 
alleenig bij eenparig goedvinden van de voorschreven regeering ofte ten minste van drij vierde 
part van dien, dewelke alle de acten en commissien sullen moeten teikenen.

41.
Dat insgelijkks geene commissien en sullen worden gegeven om van wegens de vrijheid of de 
meingte te compareren op enige dagvaarden van de Meijerije ofte t’quartier van Oosterwijk dan 
bij voorkennisse en dat daartoe last gegeven zij als voren, op welke dagvaarden men niet meer 
sal mogen senden den eenen ofte ten hoogsten in gewigteriger saaken twee personen en dat men 
sal besorgen dat alvorens te compareren sal worden aangegeschreven, waarover de dagvaardige 
geschied en wat aldaar te proponeren sal vallen omme te connen in de vrijheid gedelibereerd te 
worden ten beste, en haare gecommitteerden geinstrueert en gelast t’geene sij seggen en stem-
men sullen.
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In Hilvarenbeek 1700 is het slot van deze bepaling aangevuld met de volgende passage:
en soo sulx niet mogt uitgedruckt wesen in beschrijfbrieven sullen de gecommitteerden niet mo-
gen consenteren in saken waardoor de gemeinte soude belast worden.

42.
Dat iemand buiten de vrijheid met behoorlijke commissie vacerende, soo dat hij s’avonds weder-
om kan t’huijs zijn voor sijn daggelden, vacatien, reis en teerkosten te samen en sonder meerder 
sal genieten eene gulden tien stuivers des daagds, ten waare in saake daartoe om wigtige oorsaak-
en emplooijeert worden, die alsdan voor sijne vacatien, daggelden, reijs en teerkosten sal genieten 
soo veel als de voorschreven regenten te vorens met hem sullen accorderen, mids in allen geval-
len niet excederende het dubbeld der voorschreven somme, t’geene ook geobserveert sal worden 
wanneer iemand buiten de Meijerije in vordere afgelegene provinciën sal gecommittert worden.

43.
Dat op het jaargeding van de geheele dingbanke telken jaare niet meer tot laste tot de voorschre-
ven gemeinte sal mogen worden verteert dan de somme van sestig gulden, en dat geene vordere 
verteeringen of vereeringen sullen mogen gedaan of geleden worden, ten waare in saaken of aan 
personen, daaraan den dienst, welvaren en profijte van de gemeinte soude mogen sonderling ge-
legen wesen, dog egter alles met kennis en goedvinden van de regenten.

44.
Dat egeene gemeene werken tot laste van de vrijheid sullen mogen worden gemaakt of gerepa-
reert dan met goedvinden der regenten en na voorgaande publicatien en publique aanbestedin-
gen, ten waare in kleine saaken bedragende onder de tien gulden.

45.
Dat de setters die de jaarlijxe settingen doen daarvoor sullen genieten ieder setter de somme van 
2:10:0 jaarlijx, sonder ietwes vorders tot laste van de gemeinte te mogen brengen of pretenderen.

46.
Dat de onderrentmeesters en de gesworens van de gemeinte sullen moeten te vrede wesen met de 
breuken haar toekomende na de placaaten en ordonnantiën of ouder herkomen, sonder tot laste 
van de gemeinte enige kosten te mogen brengen of eijsschen.

47.
Dat de penningen procederende van torf, hout, vlaggen en andersints op de vroente en gemein-
te vallende, midsgaders van de waag en t’geene vorders wegens de gemeinte wordt gemaakt en 
geprofiteert alle jaaren bij de burgemeesters in haare reekeningen sullen moeten worden verant-
woord ter auditie en ten overstaan als voor.

48.
Dat nu nog in het toekomende egeene vroenten of gemeenten sullen mogen worden verkoft of 
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verhuurd in de voorschreven vrijheid dan met voorgaande eenparig consent en toestaan der voor-
schreven regenten, die niettemin ook daarin sullen moeten hooren en haar accomodabel stellen 
met het gevoelen der geerfdens voor soo veel doenlijk.

49.
Dat de schutters sullen moeten eed doen dat sij niemand in het schutten der beesten en becalangie-
ren sullen verongelijken, nog hoger nemen het schutregt dan van een binnenmans beest als paarden 
en hoornbeesten, boven de repareringe van de schade des eigenaars tot 12 stuivers des daags en van  
elk schaap eenen stuiver twee oortiens en van de buitenmans het dubbeld van dien, gelijk mede van 
t’geene des nagts in de akkerlanden geschudt en gecalangeert zal worden het dubbeld.

50.
Dat de gesworens en andere als schutters, onderrentmeesters en derselver dienaars niemand en 
sullen mogen verschonen, toelaten of oogluikinge doen, dat op de gemeinte den aart weerde be-
schadigt met ongepermitteert of ontijdig hij, turf of vlaggen steeken, op pæne van telkens te ver-
beuren tien guldens tot behoeft van ’s Lands Domeinen, sullende niettemin alle en een iegelijck 
der voorschreven vrijheid, siende of bevindende iemand, wie het ook waar tegens den inhoude 
van de voorschreven artikel te doen ook gehouden zijn des aan te brengen aan de Rentmeester der 
Domeinen ofte onderrentmeesters en mede daarvan regtsinnige verklaringe moeten geven onder 
eede op der gemeene waarheden.

51. 
Item dat alle die geenen, die ietwes tot laste van de gemeijnten te pretenderen hebben en voor-
namentlijck de regenten binnen drij maanden naardat de schult is gebooren de specificatien en 
declaratien daarvan sullen moeten overleveren ter secretarije om door den secretaris aen de re-
genten behandigt te worden, op pene (in cas van naerlatigheijt) van haere pretensie versteecken 
te blijven.

In Hilvarenbeek 1700 wordt deze bepaling als volgt gewijzigd:
Item dat de officier, regenten of secretaris gevaceert of verschot gedaan hebbende voor de gemein-
te binnen 3 maanden daarnaa de specificatien en declaratien daarvan sullen moeten overleveren 
ter secretarije om door den secretaris aan de regenten behandigt te worden, op pæne in cas van 
nalatigheid van haare pretensie versteeken te blijven.

52.
Dat geene ordonnantien van penningen, t’zij tot betalen of andersints sullen mogen worden ge-
geven en verleend bij de voorschreven regenten, sonder volkomen kennisse van saaken, nage-
sien de oorsake en wettelijkheid der schuld, met de redenen van dien, ook de commissien die 
daartoe souden mogen sijn gegeven en de specificatien daar beneffens geannexeert en daarna ten 
minste drij schepenen, drij gesworenen, drij setters en de heijlige geestmeester of kerkmeester 
sullen moeten present zijn om op de expeditie van sodanige ordonnantiën te resolveren en dat 
daarop die acte van ordonnantie selfs bij den secretaris sal worden opgesteld, getekend en uitge-
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geven, met desen verstande nogtans dat in saaken onder de twaalff gulden d’ordonnantie alleen 
bij t’collegie van schepenen sullen mogen gegeven en geslagen worden onder restrictie als voor.

53.
Dat des voorschreven vrijheids keurmeesters sullen  moeten blijven op de oude keuren van ma-
ten gewigten.

54.
En opdat de ingesetenen mogen weten of door de regenten dit voorschreven reglement in alle sij-
ne pointen en artikelen word onderhouden en nagekomen, soo sullen de respective ingesetenen 
des ses gehugten binnen Hilvarenbeek uit den midden van haar mogen kiesen en ieder gehugt 
of hartgang een of twee gecommitteerdens, die over alle des vrijheids rekeningen sullen moeten 
geroepen worden en daarover present wesen, dewelke alvorens aan handen van de officier sullen 
moeten eed doen, dat sij, voor soo veel haar doenlijk is, sullen moeten sorg dragen dat de voor-
schreven rekeningen gedaan worden in conformiteit van dit voorschreven reglement en vorders 
gehouden sijn tegens de posten die niet conform dit reglement gevonden worden in reekening 
die niet conform dit reglement gevonden worden in reekening gebragt te sijn te protesteren en 
haar protesten te laaten aantekenen in margine van de rekeningen en bij soo verre op haar tegen-
spraak geen redres door de regenten word gedaan, daarvan aanstonds kennis te geven aan de Raad 
en Rentmeester Generaal der Domeinen van Brabant in het quartier van ’s Bosch en de posten 
zijnde van groote importantie aan den de Raad van Staate.

In Hilvarenbeek 1700 zijn de artikelen 55 tot en met 57 nieuw ingevoegd:

55.
De voorschreven 12 gecommitteerden sullen moeten gekooren worden op het raadhuis ten bij-
wesen van de officer en secretaris.

56.
En opdat deselve te bequamer zijn mogen tot uitvoering van haar voorschreven last, sal drij wee-
ken voor het opnemen der jaarlijxe rekeningen aan haar moeten acces gegeven worden tot de 
geslote rekeningen van vorige jaaren en tot de behoeften en documenten daartoe dienenende.

55. 
Dit oorspronkelijke artikelnummer is door de opneming in Hilvarenbeek 1700 van de artikel 
55 tot en met 57 vernummerd tot: 

57.
Voords sullen alle vrijheids rekeningen mede moeten getekend worden door de 12 gecommit-
teerden, tot blijk dat deselve in haar bijwesen opgenomen en gesloten zijn, sonder egter dat haar 
onderteekening sal gehouden worden voor een aveu van de posten, waar tegen sij hebben haar 
protest laaten aantekenen.
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56.
Dit oorspronkelijke artikelnummer is door de opneming in Hilvarenbeek 1700 van de artikel 
55 tot en met 57 vernummerd tot: 

58.
En opdat de voorschreven pointen en artikelen wel en punctueelijk mogen worden agtervolgd, 
nagekomen en geobserveerd, dat ieder der overtreeders van dien sullen worden gemulcteert en 
vervallen in eene pæne van vijftig gulden ten behoeve van ’s Lands Domeinen te verbeuren wel-
ke pæne door de Rentmeester der voorschreven Domeinen van t’quartier van ’s Bosch in der tijd 
wesende paratelijk sal mogen worden geexecuteert.

59.
Eindelijk, dat dit reglement ten protocolle deser vrijheid zal worden geregistreert en gepubliceert 
en voorts van jaar tot jaar sondaags na het veranderen van de Weth ter plaatse daar men gewoon 
is publicatie te doen sal worden van artikel tot artikel afgelezen, sullende de regenten ten tijde 
wanneer sij worden verkoosen, aangesteld en beëdigt mede eed te doen op dit reglement van dat 
sij t’selve in alle sijne pointen sullen nakomen en doen nakomen.

10.2.11.4.3 Wijzigingen van Hilvarenbeek 1700

a.
Wijziging artikel 13 van Hilvarenbeek 1700

Vaststelling
20 November 1708 door de Raad en rentmeester-generaal der Domeinen en de Ontvanger der 
gemene Landsmiddelen, daartoe gemandateerd door de Raad van State naar aanleiding van een 
plaatselijk geschil. 

Bron
BHIC, Collectie Santvoort 3, fo. 293v-297r.

Aghtervolgens de resolutie van de Ed: Mo: Heeren Raeden van Staeten der Vereenighde Nederlanden 
de dato den 20 October 1708, luijdende als volght: (…..)

Soo sijn op huijden den 24 November 1708 naer voorgaende citatien voor ons Philip Jacob van 
Borssele van der Hooghe, Raet en Rentmeester generael der Domainen van Brabant, en Guilli-
am van der Helst, Ontfanger der gemeene Lants middelen over den quartiere van Oosterwijck 
gecompareert Marten Pelle, Guillam Verhaer, Hendrick Leemans en Anthonij van Spaendon-
cq, alle reekenmannen der gehchten van de Vrijthof, de Biest, de Voort en Esbeecq respective 
en met haer gevoeght Hendrik Maes en Cornelis de With geerfdens van de Vrijthoff ende Biest 
voorsz. ter eenre mitsgaders Peter van Andel, Michiel van de Sande, Adriaen Vingerhoets, Peter 
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Brainint?3762, schepenen, Jacobus van den Kerckhoff geswooren en Cornelis Wijten, setter van 
Hilvarenbeecq, geassisteert met den secretaris derselver plaets Pieter Timmers ter andere sijde en 
sijn gemelte partijen door ons tussen spreecken met malkanderenonder minne overcomen en ge-
convenieert over de voorschreven ses pointen in voegen en maniere naevolgende.

Eerstelijck dewijle bij het 58 articuel van den reglement van den 19 December 1700 is gestatueert 
eene peene van vijftich gulden tegens die geene, de welcke den gemelte reglement comen te con-
travenieren dat de jegenwoordige regenten en henne succeseur en officier sullen sijn en blijven 
ontheven en geeximeert van den eedt bij den articuel van de selve reglement opgelegt.

Ten tweeden dat de regenten binnen drie maenden  sullen opnemen, sluijten en teijkenen de 
borgemeesters reeckeningen de annis 1700, 1701, 1702, 1703 ende 1704, mitsgaders die der ver-
pondinge de annis 1701 ende 1702, en de borgemeesters reeckeningen van 1705 voor den eersten 
Meij 1709, sijnde verders tusschen partijen versproocken en overcomen dat aen de borgemeesters 
als mede aen de verpondinghbeurders om henne respective rekeninge te doen sal worden geac-
cordeert den tijt van twee jaeren naer dat van henne respective bedie-ninge sullen sijn afgegaen 
en dat binnen die tijt sonder eenigh langer vertreck gehouden sullen sijn henne reeckeninge aen 
de regenten te presenteren en over te geven om opgenomen, gesloten en geteijkent te worden en 
dat in soo verre het 13 articul van den gemelte reglement wert gealtereert,

Ten derden dat geene schepenen of regenten de borgemeesterschappen of collectens van s’Lants 
of gemeijntens penningen van anderen oijt of immer meer sullen mogen overnemen.

Ten vierden dat om alle verwarringe en verweijderinge voor te comen de declaratien van vaca-
tien, die albereijts voldaen sijn op behoorlijcke ordonnantien of waer op de ordonnantien sijn 
gepasseert voor wel drijgende sullen werden gehouden en in de reeckeninge geleden, maer dat die 
geene waer op tot nogh toe geen ordonnantien sijn verleden en ook alle andere in het toecomen-
de niet hooger sullen mogen werden geextendeert noghte in reekeninge gevalideert,dan conform 
den 22 articul van reglement, die stiptelijck sal werden achtervolght en onderhouden.

Ten vijffden dat de ses reekenmannen die tegenwoordigh sijn aengestelt en alle andere die in het 
toecomende in der selver plaetse sullen comen te succederen sullen vrij en exempt sijn en blijven 
van alle gemeentens bedieninge soo lange als de geerfdens van jder gehuchte de voor haeren  ge-
committeerden of reeckenman bequaem en vrij willen houden.

Ten sesden dewijle de ses nieuw voorgestelde reeckenmannen door den drossaert Coenraets sijn 
beëdight en dat daer mede het laeste point wel was comen te cesseren, soo is er evenwel bij par-
tijen geconvenieert dat voor het toecomende telkens als een off meer nieuwe reeckenmannen 
bij de geerffdens worden aengestelt deselve nieuwe aengestelte reeckenman of reeckenmannen 
op het verthoonen van schriftelijcke autorisatie bij de geerffdens van jeder gehuchte geteeckent 

3762  Vraagteken staat in de originele tekst
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aenstons door den heer quartierschout of den drossaertvan Hilvarenbeecq sullen moeten wer-
den beedigt verders dat in het verkiesen en aenstellen van de reeckenmannen insonderheijt bij 
de geerfdens  sal moeten worden reguard genomen dat het een van de moderaetste, bequaemste 
en verstandighste hender ingesetenen en geerfdens die oock gehouden sullen sijn t’selve reecken-
manschap aen en waer te nemen op peene van andersins te sullen verbeuren eene peene en boete 
van 25 gulden te verdeelen op deselve manier als de boete van 50 gulden vervath in den 58 articul 
van den reglement.

Alle welcke pointen partijen wedersijts aengenomen en belooft hebben voor soo veel een jder van 
hen aengaet te sullen naercomen en oock door andere te sullen doen naercomen en onderhouden 
sullende tot dier eijnde hier van gemaeckt werden twee eensluijdende actens om daarvan door 
ons aen jder der parthijen eene uijtgereijckt en uijtgegeven te werden tot derselver naerrichtinge.

Aldus gedaen op de Leen en Tholcamer binnen de Stadt van ’s Bosch den vier en twintighsten 
November 1708 en bij ons onderteijckent,
[Volgt de ondertekening]

b.
Wijziging van de artikelen 1, 5, 14, 55 en 57 van Hilvarenbeek 1700

Vaststelling
Onbekend tijdstip door de Staten Generaal. 

Bron
RATb, DB Hilvarenbeek 171.	 	

Resolutie van de Staten Generaal tot schrapping van de artikelen 1, 5, 14, 55 en 57 van Hil-
varenbeek 1700.

In een gedrukte versie van het reglement voor Hilvarenbeek, die dateert van nà september 1784, 
is in de marge bij een vijftal artikelen, óók in drukschrift, de annotatie “Cessat” geplaatst. Bij de 
eerste vermelding wordt ook de betekenis ervan toegelicht: “Alle de Articulen alwaar Cessat voor 
staat, zijn bij nadere Resolutie van Hun HO: Mog: vervallen en hebben derhalven geen plaats 
meer”. Wanneer de Staten Generaal tot deze schrapping hebben besloten is vooralsnog onduide-
lijk. De datum van die resolutie is niet vermeld.
De “cessat”- annotatie staat bij de navolgende artikelen: 1 over de aanstelling van bedebeurders en 
collecteurs van de verponding, 5 over de aanstelling van borgemeesters, 14 over de verkiezing van 
een of twee gecommitteerden per gehucht, 55 ook over de verkiezing van deze gecommitteerden 
en 57 over de taakstelling van de gecommitteerden. Zie voor de details 9.2.11. 

c. 
Aanvulling van artikel 50 van Hilvarenbeek 1700
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Vaststelling
6 September 1784 door de Raad van State naar aanleiding van een klacht van de Raad en Rent-
meester-generaal der Domeinen.

Bron
RATb, DB Hilvarenbeek 28, fo. 53r-57v.
RATb, DB Hilvarenbeek 171.

Dictum van de resolutie van de Raad van State van 6 september 1784 tot aanvulling van 
artikel 50 van Hilvarenbeek 1700.

De Raad, gehoord rapport, heeft na deliberatie goedgevondenen verstaan, dat bij interpretatie en 
ampliatie van het Reglement van Hilvarenbeek, in dato den 17 November 1700, zal worden ge-
statueerd en gelast, gelijk gestatueerd en gelast word bij dezen:
I. Dat niemant zal mogen torf steeken in de vroentens, speͤiaal die van de Rijt, en generaalijk in 
alle die regenten tot weiden van beesten zullen afpaalen, op verbeurte van tienguldens, telken 
reize,
II. Dat deze boete door den Raad en Rentmeester generaal der Domeinen van Brabant, in zijne 
qualiteit, en door den drossaard van Hilvarenbeek respective paratelijk zal mogen worden geëxe-
cuteerd; zullende dezelve, indien den Raad en Rentmeester generaal in zijne voorszeide qualiteijt 
zal ageeren naar Domeinen rechten worden verdeeld; doch indien voorszeijde drossaard zal agee-
ren, zullen de boetens zodanig worden verdeeld, dat één derde zal zijn voor den drossaard, één 
derde voor den aanbrenger en één derde voor den armen der plaatse,
III. Dat deze Haar Ed: Mog: ampliatie en interprætatie terstond na bekoming door den secretaris 
of vorster ten overstaan van twee schepenen ter plaatse daar men gewoon is publicatie te doen zal 
moeten worden gepubliͤeert en voorts jaarlijks te gelijk met voorszeide reglement des zondaggs 
na de verandering van de Weth; dat mede ter selver tijd en op gelijke wijze zal moeten worden 
gepubliͤeert en naauwkeurig gedesigneerd op welke plaatse van de gemeente torf gestoken en niet 
gestoken zal mogen worden,
Eindelijk en ten IV. Dat schepenen en secretaris verpligt zullen zijn van de gedaane publicatie 
van al het geene voorszeid staat op de voorzeide tijd binnen veertien dagen daarna een behoor-
lijk declaratoir of relaas aan de Raad en Rentmeester generaal der Domeinen van Brabant over 
te zenden op pæne van telkens te verbeuren eene boete van vier zilvere ducatons ten behoeve van 
’s Lands Domeinen; en zullen de supplianten gehouden zijn deze Haar Ed: Mog: resolutie ten 
comptoire van den Raad en Rentmeester generaal der Domeinen in Brabant, Van Hogendorp, 
te laaten registreren.

10.2.11.5 Ontwerp-reglement van de plaatselijke halfheer, 1738

Vaststelling
Najaar 1738 door de plaatselijke halfheer ter overweging aangeboden aan de vaste Commissie 
voor de zaken van de Meierij van de Staten Generaal.
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Toelichting
Het desbetreffende document is ingedeeld in twee kolommen. De linker kolom bevat onder het 
opschrift Conventie een uitgebreide toelichting en verantwoording, de rechter onder de titel Pro-
ject Reglement de tekst van het ontwerp. In de hierna opgenomen teksteditie is de tekst van de 
Conventie achterwege gelaten. Zie voor een korte weergave van de inhoud hiervan 9.2.11. 

Bron
RATb, Heerlijkheid Hilvarenbeek 92.

Project tot het formeeren van een reglement noopende de aenstellinge van schepenen ende geswoorens
in de vrij- en heerlijckheijt Hilvarenbeeck gepresenteert (aen de heeren Haer Ho: Mo: Gedeputeer-

dens tot de saake van de Meijerije van s’Bosch) door Willem de Cort als met Haer Ho: Mo:
de voorschreve heerlijckheijt onbedeelt besittende.

Project Reglement
Noopende de policie en finantie voor de vrij- en heerlijckheijt Hilvarenbeeck is met concurrentie 
van den suppliant geformeert een reglement, bestaende in 59 articulen ’t gene op den 29 Novem-
ber 1700 3763 bij Haer Ed: Mo: de Heeren Rade van Staten is geapprobeert,

Welck reglement (met correctie) in sijn geheel soude connen gelaten worden, voor soo verre eeni-
ge articulen door haer Ho: en Ed: Mo: resolutien niet sijn gealtereert,

Sulcx alleen noopende de aenstellinge van de magistraet aldaer tussen de respective heeren van 
de voorschreven vrij- ende heerlijckheijt Hilvarenbeeck een reglement soude dienen te worde 
gemaakt, waer naer wedersijtse officieren tot voorcominge van processen sigh soude hebben 
te gedragen, tot welcken eijnde door Willem de Cort, requeste wesende gepresenteert, ’t selve 
door haer Ho: Mo: de Heeren Staten Generael bij resolutie van den 25en September 1738 is 
gestelt in handen van de Heeren Van Heeckeren tot Brantsenborgh en andere haer Ho: Mo: 
Gedeputeerdenn tot de saaken van de Meijerije van s’Bosch om te visiteeren, examineeren en 
rapport te doen 

Derhalven den voornoemde Willem de Cort, als met haer Ho: Mo: de voornoemde vrij- en heer-
lijckheijt van Hilvarenbeeck gemeen ende onbedeelt besittende, sigh verpligt heeft gevonden te 
formeeren een project reglement ende ’t selve met alle onderdanigh respect aen de Heeren Haer 
Ho: Mo: Gedeputeerdens ter examen te presenteren omme met soodanige veranderinge gearres-
teert te connen worden als bevonden soude worden te behooren,

Sijnde daerin geobserveert den voet van soodanigh reglement als haer Ho: Mo: Gedeputeerdens 
beneffens den gemaghtigden van den Heere van Oirschot op den 11 Maart 1664 hebben gear-
resteert, waerop de magistraet in de halve heerlijckheijt van Oirschot den 19 Meij 1664 door de 

3763  Lees: 27 November 1700.
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Heeren haer Ho: Mo: Gedeputeerde beneffens den voorschreve gemagtigden van den Heere ver-
andert ende aengestelt sijn geworden,

Op gelijcke weijse soude (onder correctie) de aenstellinge van de magistraet binnen de vrijheijt 
Hilvarenbeeck gereguleert connen worden, te weten,

Dat de regeringe der vrij- en heerlijckheijt van Hilvarenbeeck soude blijven bestaen in 7 schepe-
nen en 7 geswoorens, als 5 schepenen en 5 geswoorens tot Hilvarenbeeck en van ieder twee tot 
Diessen, vorders 6 bedesetters, in jder der geheugten als van outs door de regenten een te verkie-
sen ende door den officier te beëdigen,

Item een kerckmeester en armmeester alle twee jaeren te veranderen, sullende de helft van den 
setters ede alle drie jaeren door de regenten verandert ende door den officier beëdigt moeten wor-
den,
De voorschreve schepenen en geswoorens sullen worden aengestelt halff ende halff bij haer Ho: 
Mo: selfs ofte den geenen die de selve daertoe sullen willen committeeren ende bij den Heere 
Willem de Cort en desselfs heeren successeuren in de voorschreve helfte der heerlijckheijt Hil-
varenbeeck oock selfs ofte mede door de geene die deselve daertoe sullen committeeren ende dat 
op de naer volgende manieren,

Te weten, dat haer Ho: Mo: ofte desselfs gecommitteerde nu voor de eerste reijse sullen verkiesen 
ende aenstellen een president en drie andere schepenen met drie geswoorens ende bij den 
gemelten heere Willem de Cort drie andere schepenen ende vier geswoorens ende dat in het 
naest aenvolgende jaer den heere van Hilvarenbeek aenstellen sal een president en drie andere 
schepenen en drie geswoorens ende van wegens haer Ho: Mo: drie andere schepenen ende vier 
geswoorens en soo voorts vice versa van jaer tot jaer die proportie te onderhouden,

Omtrent het aenstellen van de schepenen soude gevolgt moeten worden den 13 articul van de po-
litique reformatie door Haer Ho: Mo: den 1en April 1660 geëmaneert ende dien volgens gestelt 
moeten worden de gequalifiseerste ende meest geërffde ende daer onder die van de gereformeerde 
religie indien daertoe genoegsaeme stoffe gevonden kan worden,

Dat oock volgens het voorgemelte reglement van den 29 November 1700 3764 geene officieren, 
stadhouder, secretaris off sijne klercken nogh procureurs, kosters off schoolmeesters tot schepe-
nen off geswoorens sullen aengestelt mogen worden ende dat oock de schepenen soo in Hilva-
renbeeck als Diessen geene administratie off ontfanck van gemeentenspenningen sullen mogen 
hebben,

De vorsters sullen haere ampten in persoon (tot dienste van de justitie en policie) moeten bedie-

3764  Lees: 27 November 1700.
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nen en geene substituiten mogen aenstellen op verbeurte van de toegelegde tractementen,

De veranderinge en aenstellinge van schepenen sal volgens haer Ho: Mo: resolutie van den 1en 
September 1681 jaerlijcx moeten geschieden in’t begin van de maant September ende dus op den 
eersten dijnsdagh van de selve maent,

Om alle confusie voor te comen sal den geene wiens tour het sal wesen den president te stellen 
sijne 4 schepenen en 3 gesworens bij naeme in geschrifte moeten opgeven ten eijnde de drie an-
dere schepenen en 4 geswoorens buijten de opgegeven persoonen gestelt souden connen worden, 

De geëligeerde persoonen sullen door de respective vosters moeten worden gedaegt ten eijnde 
jeder officier des anderen daegs voor het houden van den reghtdagh sijne geëligeerde regenten 
soude connen installeren en beëdigen,

Den president schepen met de sijne sullen altijt eerst beëdigt moeten worden ende sullen de sche-
penen in de regtbancke sittinge nemen naer dat langst in bedieninge sijn geweest ende de nieuwe 
aencomende schepenen sullen sitten naer den ouderdom van haere jaeren sonder regarde te ne-
men door wien aengestelt sijn,

Den secretaris sal haere naemen alsoo in de dinghrolle moeten aenteekenen ende in margine stel-
len door wien dat jaer den president schepen is aengestelt en beëdigt,

Jeder officier sal sijn geëligeerde regenten beëdigen, alsmede verleenen ban en vrede ende maenen 
goet regt en justitie te doen naer behooren,

Op de veranderinge van de Magistraet sal jaerlijcx volgens den 43 articul van het voornoemde 
reglement over de geheele dinghbancke niet meer verteert mogen worden dan eens sestigh gul-
den, sonder meerder,

Noopende het stellen van de kerckmeesters en armmeesters in de voorschreve dorpen sal moeten 
gevolght worden het Reglement en Ordonnantie door haer Ho: Mo: den 16 Maart 1700 over de 
Meijerije van s’Bosch geëmaneert, soo in de voorschreven dorpen in observantie is,

Alles nogtans onder expresse reserve van de respective heeren om dit voorschreve reglement te 
vermeerderen ofte verminderen soo als naer bevindinge en omstandigheden van tijden en saaken 
sullen vinden te behooren,

Item tot voorcominge van alle onlusten en verschillen tussen de respective officieren noopende 
het voorstemmen ende teekenen in de vergaderinge, soo wort geordonneert, dat als den quartier-
schout van Oisterwijk present sal wesen, den selve voor den drossaert van den Heer sal stemmen 
ende teekenen, ende bij absentie van den gemelten quartierschout, dat  als dan den drossaert van 
de Heer sal hebben het voorstemmen ende teekenen, ende bij absentie van beijde de origineele 
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officieren, dat als den stathouder van den quartierschout voor den stathouder van den drossaert 
sal voorstemmen ende teekenen,

Item sal dit reglement in de dinghrolle van Hilvarenbeek moeten worden geregistreert, behou-
dende dien onvermindert de respective Heeren van Hilvarenbeek de vermeerderinge off vermin-
deringe van het vooren staende reglement, soo als naer omstandigheden van teijden en saaken 
sullen vinden te behooren,

Aldus et cetera.

10.2.12  Hoogeloon 1663

10.2.12.1 Reglement, 1663
10.2.12.2 Latere wijzigingen, 1664, 1669

10.2.12.1 Reglement, 1663

Vaststelling
19 Februari 1663 door de Raad van State op basis van een door inwoners opgesteld en op een 
tweetal punten door de Raad en rentmeester-generaal der Domeinen aangevuld ontwerp.

Tweede wijziging
8 mei 1669 door de Raad van State naar aanleiding van een verzoek van de regeerders en een daar-
over uitgebracht advies van de Raad en rentmeester-generaal der Domeinen.

Bron
reglement: SA’s-H, OSA 9192 (samenvatting uit GPB 2, 3135-3140; zie hierna)
eerste wijziging: NA, RvSt 85 I, fo. 3
tweede wijziging: NA, RvSt 90 I, fo. 162v.

Editie
Reglement: GPB 2. 3135-3140

Eerste wijziging: GPB 2, 3141-3142.

Toelichting
De wijzigingen van 1664 en 1669 zijn bij de desbetreffende artikelen aangeduid met * (= 1664) 
respectievelijk  ** (= 1669).

Genese
9.2.12.
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Reglement, voor die van den dorpe van Hooge Loon.

1.
In den eersten, dat alsoo onder den voorszeijde  dorpe van Hooge Loon drie distincte gehuchten, 
d’een het Dorp genoemt, d’ander Hoogh Casteren ende het derde Landtdorp, dat elck van de 
respective naebueren derselver gehuchten uyt den haren sullen mogen kiesen twee mannen tot 
raedtsmannen, welcke ses mannen ofte raedtsmannen, sullen nevens de schepenen besoigneren, 
voix ende stemme hebben ende alle saecken raeckende de belastinge van het voorszeije dorp, het 
doen van reeckeningen, decerneren van commissien ende gelijck de selve by de volgende articu-
len naeder werden gheauthoriseert ende sal in alle die voorschreve poincten werden gheconclu-
deert met pluraliteyt van stemmen.

2.
Dat als wanneer yemant van de selve mannen sal komen te sterven ofte om eenige wettige oorsae-
cke afgaen haer raedtsmanschappe een ander uyt den selven hoeck ofte gehucht van den afgestor-
ven ofte afgaende in plaetse sal werden gestelt, gelijck oock geschieden sal, soo wanneer yemant 
van de voorszeijde raetmans tot schepen soude mogen werden aengestelt, welcke raedtsmannen 
mede sullen moeten eedt doen als hieronder, welverstaende dat noch in de eerste elexie nochte 
by versterf tot raedtsman en sal moegen werden verkoosen de schouten ofte secretarisen die voor 
desen aldaer in functie geweest ende naederhandt verlaten sijn.

3.
Item, alsoo onder Hoogeloon zijn ende gemaeckt werden drie schepenen, de vordere komende ende 
gemaeckt werdende uyt Hapart ende Casteren, zijnde t’samen eene dingbanck dat de voorszeijde 
ses mannen elck uyt haren hoeck t’elckens op het veranderen van de Weth sullen nomineren ende 
voorslaen drie bequame persoonen, yeder ghegoet ten minsten a vijfhondert gulden, die van de 
gereformeerde religie voor andere geprefereert, alle welcke sy t’samen sullen voorbrengen aen den 
officier, om uyt dese gekoosen ende aengestelt te werden voor dat jaer als schepen.

4.
Ende dat t’elcken jare een van de gemelte schepenen afgaende ende in syne plaetse ghestelt sal wor-
den een ander uyt alsulcken gehucht waeruyt is den afgaende ende dat jaerlijcx met tour omgaende, 
begin makende uyt het gehucht genoemt het Dorp, ende yeder jaere de versettinge van de magis-
traet geschieden sal prima Octobris, ende alsoo voor ’t eerste prima Octobris toekomende.

5.
Dat alle gemeentsreeckeningen als van collecteurs van verpondingen, rentierbeurders, borge-
meesters, arm ende kerckmeesters ende andere alle jaers precise nae voorgaende drie sondaeghse 
proclamatien sullen moeten ghedaen worden, de behoeften daer toe dienende naergesien ende 
alsoo verder gehoort ende geslooten na behooren door schepenen ende de voorschreve ses raedts-
mannen respective,doch wat aengaet de reeckeningen van de armen ende kercke, daertoe mede 
moeten geroepen worden den predicant, ende sullen niet te min alle andere van de voornoemde 
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gemeente ende gheinteresseerden daer by mogen komen om de selve mede te hooren ende de 
welcke oock met alle sedigheyt ende redelijckheyt sullen mogen spreecken ende het hare seggen 
om oock daer op gelet te worden soo bevonden sal worden te behooren.

6.
Dat men oock met de presenten sal mogen besoigneren ende met de reeckeningen voortvaren 
sonder eenighsints nae de absenten te wachten ende dat men de reeckeningen aen malkanderen 
sal afdoen, ende sullen die gheduyrende den tijdt dat die onder handen sullen sijn, blyven onder 
de rendanten van dien ende dat bysonderlijck de schepenen, de ses raedtsmannen ende den se-
cretaris niet en sullen mogen alsdan absenteren ende dat de niet ende onbehoorlijcke ghedaene 
reeckeningen aenstonts na approbatie deser sullen werden te voorschijn ghebracht, gedaen, gere-
videerrt ende behoorlick gheslooten ten overstaen ende verhoor als boven.

7.
Ende dat sy de comptoiren ende andere noodige lasten, gelijck oock de collecteurs der verpon-
dingen, soodanigh in tyde haerder bediening sullen betalen dat de gemeente daerover niet en 
werde geexecuteert ofte dat anders de kosten van de executie ende schade dienthalve te lyden sul-
len komen tot laste van de voornoemde collecteurs ofte burgemeesters, die bevonden sullen wor-
den in faulte te zijn gebleven.

8.
Ende dat voortsaen sonder octroy van de Hooge Overigheyt egeene penningen sullen mogen 
werden ghelicht ende opgenomen tot laste ende hypothecatie van’t voorszeijde dorp noch oock 
dat het versoeck derhalven te doen sal mogen geschieden ende gedaen worden dan alvooren met 
voorweten, consent ende volkomen kennisse van de gesamentlijcke regenten, wettelijck daerop 
gheconvoceert ende vergadert zijnde, ende die anders souden mogen doen ofte ghedaen hebben 
dat de opneminge daer van sal komen tot haren laste,

9.
Dat den impost op de wynen, bieren ende andere drancken op den name ende tot laste van het 
dorp ofte gemeente niet en sal mogen werden gepacht ofte overgenomen.

10.
Ende sullen by schepenen ende regeerders egeene andere extraordinaris omslagen mogen werden 
ghedaen ten laste  van de gemeente dan met volkomen kennisse ende consent van’t meerendeel 
der geerfde ende ingelanden, mitsgaders t’samen goetvinden ende schriftelicke beteeckende ordre 
van alle deselve regeerders.

11.
Dat oock egeene sollicitatien in ’s Graven Hage ofte elders ’t zy tot afweeringe van eenige swa-
righeden ofte tot voordeel van de gemeente sullen mogen werden aangevangen noch en sullen 
dienthalven egeene commissien gegeven werden dan alleenlijck met eenparigh goetvinden ende 
beteeckenen van de voorszeijde Regenten.
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12.
Dat egeene officieren, stedehouders noch andere persoonen in bedieninge van het selve dorp 
ende daer aen comptabel wesende tot schepen ofte armmeester sullen mogen werden aengestelt.

13.
Dat mede geen broeder ofte swager ofte naeder bloedtverwant tesamen schepen sullen mogen 
wesen.

14.
Ende alsoo men bevindt dat in den dorpe van Hoogeloon voorszeijt. veele arme luyden komen 
woonen van buyten, waer door de gemeente merckelijck wort beswaert, soo sullen alle de gene 
die daer van buyten sullen komen woonen, gehouden zijn borge te stellen voor drie hondert gul-
dens eens tot verseeckeringe dat d’arme goederen daer mede niet en sullen werden belast.

15.
Item, dat egeene secretaris ofte der selver klercq sullen mogen houden herberge.

16.
Item, dat mede gelijck van oudts gewoonlijck de borgemeesters, collecteurs der verpondingen 
ende andere bewindt ofte ontfanckhebbers van gemeentswegen niemandt en sullen mogen over-
vallen ofte beschadigen met sommatien of executien sonder alvoorens haer debiteuren eens ofte 
tweemael civilijck ghewaerschouwt te hebben.

17.
Ende dat de geswoorens ende andere als onderrentmeesters ende der selve dienaers niemandt en 
sullen mogen verschoonen, toelaten ofte ooghluyckinge doen dat op de gemeente den Aerdt wert 
beschadigt met ongepermitteert ofte ontydigh hey, torff ofte vlaggen steecken.

18.
Ende dat egeene verteeringen, vereeringen ofte schenckagien by schepenen, borgemeesters ofte 
andere tot laste van het corpus en sullen mogen ghedaen worden onder wat name ofte pretext 
ofte aen wien het soude mogen wesen.

19.
Dat de sethcedullen van beden ende verpondingen van nieuws sullen werden naergesien ende 
geexamineert om te konnen dispicieren of de selven den justen taux van dien vervatten ende of 
oock yet anders daer inne ghebracht ofte vermenght werde.

20.
Item, dat egeene ordonnantie van penningen ’t zy tot betalinge ofte andersints sullen mogen ge-
geven werden ofte verleent by de voorschreve regenten sonder volkomen kennisse van saecken, 
naergesien d’oorsaecken van de schult met de redenen van dien, de specificatien ende commis-
sien, die derhalven oock soude mogen gegeven wesen.
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21.
Dat egeene processen, soo in qualiteyt van aenleggere als verweerdere, sullen mogen werden 
aengevangen sonder consent van de voorszeijde t’samentlicke regenten ende raedtsmannen, 
midtsgaders van de principaelste geerfdens ende dat dienaengaende een acte ende resolutie by de 
ghesamentlijcke regenten ende raedtsmannen sal moeten geteeckent worden.

22.
Dat de schepenen haer ampt sullen bedienen op de profyten ende emolumenten van processen 
ende andere judiciele ende schabinale acten sonder yetwes ten laste van de gemeente te mogen 
inbrengen ofte in verteeringe by setten, uytgenomen dat de selve in licht ende vuyr des winters 
tot laste der gemeente sullen werden gedefroyeert.

23.
Dat den vorster op d’oude voet ende voorgaende wedden ende profyten ’t selve ampt sal bedie-
nen, sonder oock meer ofte vorder t’eysschen mogen.

24.
Dat insgelijcks niet meer ter saecke van schuttinge ofte calange sal mogen werden ghepretendeert 
als van oudts.

25.
Dat de geene die met behoorlijcke commissie buyten dorps sal reysen niet meer en sal mogen 
eysschen als eenen gulden daeghs op sijn eygen kosten, ten ware dat eenige saecke noodich re-
quireerde de reyse naer ’s Graven-Hage, in welcken gevalle aen soodanigen sal mogen ghegeven 
worden eenen gulden vijf stuyvers daeghs op syne kosten, doch soo sal soodanigen noch mogen 
eysschen het behoorlijcke defroyement van de vrachten ende sulcx niet als met kennisse ende 
commissie van de voorszeijde t’samentlijcke regenten.

26.
De armmeesters sullen mede gekoosen ende genomen werden uyt de voorszeijde gehuchten ende 
sal t’elckens d’electie ende verkiesen deser gedaen werden met tour.

27.
De ses raedtsmannen sullen t’haerder aenkomste aen den officier eedt doen, dat sy alles sonder 
aensien van particuliere insichten ende consideratien, maer alleen ten beste van de gemeente sul-
len helpen dirigeren, raedtslaen ende bestemmen.

28.
Dat geene byeenkomste van de voorszeijde regenten sullen werden ghedaen in herbergen ofte in 
plaetse by ofte dicht ontrent herbergen zijn.
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29.
Dat egeene commissien sullen gegeven werden om vanwegen de voorszeijde gemeente te compa-
reren op eenige dachvaerden van de Meyerye ofte quartiere dan met voorkennisse ende consent 
van de voorszeijde regenten ende dat men op de selve dachvaerden niet meer sal mogen seynden 
dan een bequaem persoon door de selve regenten te nomineren ofte ten hoogsten in gewichtige 
saecken twee, ende dat besorght sal worden, alvooren te compareren, dat de voorszeijde gemeen-
te sal werden aengeschreven, waerom de dachvaerdinge geschieden sal ende wat aldaer te propo-
neren sal vallen om te konnen onder de voorszeijde gemeente gedelibereert werde ten beste ende 
gelast hare gecommitteerde ’t geene sij aldaer seggen ende stemmen sullen, welverstaende noch, 
dat tot de voorszeijde commissien niet en sullen werden versocht ofte gheemployeert de verlatene 
paapsche schouteten ofte secretarissen.

30.
Dat de nieuwe borgemeester ende collecteurs van verpondingen, soo wanneer haer eerste beta-
linge sullen doen, den ouden ofte afgegane by haer sullen moeten hebben, die oock gehouden sal 
wesen den staet van de comptoiren t’samen ende gelijckelijck op te nemen ende die alsdan sonder 
uytstel over te leveren aen de voorszeijde regenten, ten fine van ’t gene des van voorgaende jaer 
soude mogen resteren den ouden borgemeester ofte collecteur respectivelick te doen by betalen 
ende also de comptoiren van jare tot jare te suyveren, ende net te houden.

31.
Item, soo en sal voortaen op de armen ofte heylige geestreeckeninge niets mogen werden verteert.

32.*
Dat alle reeckeningen, so van borgemeester, heylige geestmeesteren, als van alle andere manian-
tie ofte bewindt hebbende gehadt van dorpspenningen tot noch toe niet ghedaen wesende noch 
behoorlick geslooten sullen werden gedaen binnen ses weecken nae apporobatie van desen regle-
mente van de voorszeijde regenten ende in reguarde van de heylige geestreeckeninge met inter-
ventie van den predicant.

33.
Dat de loopende prothocollen ende registers sullen mogen wesen ten huyse van den secreta-
ris, ende dat d’andere oude mette oude ende gedaene rekeningen sullen werden gebracht in des 
dorpscomme, de welcke als van oudts met drie sleutelen sal werden gheslooten, waeraf den eenen 
sal hebben den eersten schepen die in het dorp ofte aende Plaetse woont; den tweeden, een van 
de raedtsmannen die mede in het dorp ofte aende Plaets woont; ende den derden den armmees-
ter van Hoogeloon.

34.
Item, dat op ’t versetten van de magistraet voor het part van die van Hoogeloon niet meer sal mo-
gen werden verteert als ses guldens.
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35.**
Item, dat elck van de voorszeijde ses raedtsmannen die in alle saecken tot de welcke sy by dit re-
glement werden gequalificeert neffens de voorszeijde schepenen sullen nu en dan by den anderen 
moeten compareren ende besoigneren tot laste van de gemeente van Hoogeloon jaerlijcx sullen 
mogen trecken ende genieten vijf gulden,  gelijck mede elck van de voorszeijde drie schepenen 
voor alle gelijcke besoignes ende andere dorpsdiensten mede jaerlijcx sulllen trecken ende genie-
ten tot laste als voor vijf gulden sonder d’een ende d’ander in verteeringe ofte andersins yetwes 
te mogen bysetten ten laste van de gemeente, uytgenomen ’t voorszeijde defroyement van licht 
ende vuyr des winters als boven.

36.
Ende op dat te beter de voorszeijde poincten ende articulen naegekomen, achtervolght ende ge-
observeert werden, soo sullen de overtreders van dien t’elckens hebben op te leggen den pene van 
vijftich gulden te verbeuren ten profyte van de domeynen, paratelijck te executeren door den of-
ficier in loco ofte bij nalatigheyt van den selve by den Rentmeester van de Domeynen in ’t quar-
tier van ’s Hertogenbosch.

37.
Eyntelijck, dat dit reglement sal werden geregistreert in het prothocolboek ofte register der voorszeijde 
dorpssecretarye ende t’elcken jare sondaeghs nae ’t veranderen van de Weth ghepubliceert werden 
ter plaetse daer men gewoon is publicatie te doen ende dat de besorginge daervan sal incumberen 
den eersten schepen van elcken jare uyt den voorszeijde dorpe van Hooghloon.

38.
Ende eyntelick wert by den Raedt verstaen, dat met het approberen van dit reglement geen preju-
ditie ofte naedeel sal worden geleyt aen de souverainiteyt, hoogheyt, jurisdictie ofte ander gesagh 
over den voorszeijde dorpe van Hooghloon, competerende aen de Hoogh Mo: Heeren Staten 
Generael der Vereenighde Nederlanden, ende behouden haer Ed: Mog: aen sich alle de voorsze-
ijde articulen tot allen tyden nader te amplieren ende te interpreteren, oock nieuwe ende nadere 
reglementen te maecken, ghelijck men voor den dienst van ’t Landt ende van den voorszeijde 
dorpe van Hooghloon naer gelegentheyt van tyden sal bevinden te behooren.

10.2.12.2 Latere wijzigingen van Hoogeloon 1663, 1664 en 1669

a. Aanvulling van artikel 32

Vaststelling
2 Januari 1664 door de Raad van State naar aanleiding van een verzoek van regeerders en zes-
mannen. 

Bron
NA, RvSt 85 I, fo. 3. 
GPB 2, 3141-3142.

PS_LL_def.indd   1601 19-11-20   13:06



1602

Dictum van de resolutie van de Raad van State van 2 januari 1664 tot aanvulling van ar-
tikel 32
Den Raedt heeft naer gehoort rapport van de examinatie deser requeste goetgevonden ende ver-
staen het tweeendertighste articul van het reglement voor den dorpe van Hooghloon te amplie-
ren, so als doen by deze:
Dat de borgemeesters inder tijdt haere reeckeningen van haren ontfanck ende uytgeef ghedaen 
hebbende, mede sullen hebben de sloten van dien te voldoen binnen ses weecken naer het sluyten 
ofte dat sullen vervallen in de pene in het ses ende dertighste articul van het voorszeijde reglement 
gestatueert ende daer voor executabel sullen zijn.

b. Wijziging van artikel 35

Vaststelling
8 Mei 1669 door de Raad van State naar aanleiding van een verzoek van de regeerders en een daar-
over uitgebracht advies van de Raad en rentmeester-generaal der Domeinen.

Bron
NA, RvSt 90 I, fo. 162v.

Dictum van de resolutie van de Raad van State van 8 mei 1669 tot wijziging van artikel 35:
Qaerop gedelibereert sijnde, is goetgevonden ende verstaen, dat de supplianten ende allen ande-
ren, die ’t aengaen magh, sich sullen hebben te reguleren naer den inhoude van ’t reglement voor 
die van den dorpe van Hoochloon voornoemt op den 19 februari 1663 gearresteert, alleen met die 
veranderinghe dat de raetsmannen ende schepenen in plaetse van vijff gulden jaerlijcx, maer sul-
len genieten de somme van twee gulden seven stuijver.

10.2.13 Loon op Zand 1655 en 1686

10.2.13.1 Reglement, 1655
10.2.13.2 Reglement, 1686

Genese
9.2.13.

10.2.13.1 Reglement, 1655
10.2.13.1.1  Ontwerp-reglement, 1655 
10.2.13.1.2  Reglement, 1655

10.2.13.1.1 Ontwerp-reglement, 1655 

Vaststelling
12 April 1655 door de heer van Loon op Zand naar aanleiding van klachten van de inwoners over 
het plaatselijk bestuur.

PS_LL_def.indd   1602 19-11-20   13:06



1603

Bron
RA Tilburg, DB Loon op Zand 84.

Minute van Reglement voor de regeerders van den dorpe van Loon op’s Sant

Wij Thomas van Immersele, Grave van Bochoven en des heijlichs Rijcx, erfburchgrave van Aelst, vrij-
heer van Immerseel ende van Wommelghem, heere van Loon, Itegem, Havelnij et cetera, [doorgehaald: 
doen te weten dat] op de clachte aen Ons bij de gemene opsetenen van Onsen dorpe ende heerlijcheijt 
van Loon bij requeste gedaen, dat door de regeeerders van den selven dorpe worden veroorsaect groote 
ende excessive costen ende onnoodighe teeringhen, die in voorgaende tijden nijet en sijn geschiet, waer 
door het gemeente, in sobere gesteltenisse wesende, in toecomende tijden geschaepen soude wesen te con-
nen tot ruïne, versoeckende daerinne bij Ons daerinne te worden geremedieert, 
Doen te weten, dat Wij genegen zijnde tot de conservatie van Onse goede ondersaeten ende tot affdoe-
ninge van alle excessen dije tot nu toe souden mogen wesen geschiedt, hebben naer voorgaende rijpe 
deliberatie, geordonneert t’gene naervolgt.

1.
Ierst opdat de justitie behorelijck worde geadministreert, soo sullen Onse wethouderen gehouden 
wesen allen veerthien daegen t’eenen zeckeren ordinairen daege daertoe te bestemmen, zoo van 
ouden tijden geweest is, te houden henne vergaderinge ofte genechtdaegen, daervan de publica-
tie sondaechs te vooren sal worden gedaen, ter plaetsen gecostumeert, gereserveert [doogehaald: 
ten zij] ten tijde van de vacantien, die onderhouden sullen worden achtervolgende de usantie van 
den Raede van Brabant, geduerende welcke vergaederinge de wethouderen nijet en sullen vermo-
gen te doen eenige teeringen ten laste van het gemeente ende aengaende den salaris sullen haer 
daerinne reguleeren naer het gebruijck van den andere omliggende gebuerighe dorpen onder de 
Meijerije van s’Hhertogenbos ressorteerende.

2.
Ende om te beletten de menichvuldicheijt van de extraordinaire vergaderingen die op het 
pretext van eenige overcommende affairen souden moghen worden gepractiqueert, verbieden 
wel expresselijck dat Onse wethouderen gheene dijergelijcke vergaderingen en sullen moghen 
houden, ten zij om gewichtige zaecken die gheen vuijtstel toe en laeten tot den ordinairen 
genechtdach, ende dat zijlieden alvooren gerechtelijck bij den vorster van on-sen dorpe daertoe 
zijn gedachvaert bij voorgaende last van Onsen drossaert of van den stadhouder in zijne absen-
tie, in welcke vergaderinge de schepenen nijet en sullen mogen doen eenighe teeringen ten 
laste  van het gemeente, maer sullen voor gemelten verlet profiteeren ider vijfthien stuijvers 
daechs sonder meer.

3.
[doorgehaald: Item] Maer off het gebeurde dat de prochie werde gedreijcht met executie tot het 
opbrengen van eenighe overcommen lasten of dijergelijcke zaecken van cleijnen gewichte, soo en 
sal het geheele collegie van den wethouderen daeromme nijet moeten vergaderen, maer sal den 
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drossaert of in zijne absentie zijnen stadthouder om daerinne te remedieren, roepen een of ten 
hoochsten twee van de naestgeseten schepenen de welcke aen de andere henlieden confreren ten 
naesten genechtdage van henlieden gebesoigneerde sullen rapport doen sonder dat zij lieden dae-
rvan sullen trecken eenigh salaris, nochte daerop doen eenige teiringe tot s’dorpslast.

x. [doorgehaald artikel]
Ende alsoo Wij verstaen datter veele onbehoorlijcke costen ende teeringen worden gedaen als de 
wethouderen jaerlijcx vergaderen om te denomineeren eenige persoonen tot de verkiesing van 
nijeuwe burgemeesters van den voorschreven dorpe, zoo interdiceeren Wij in toecommende tij-
den daerom eenige teeringen te doen, maer ordonneeren dat aen ider wethouder ten laste van de 
prochie sall voor salaris worden gegeven … [niet ingevuld] stuijvers, gelijc van allen tijden is ge-
woon te geschieden.

4.
Zoo van gelijcken oijck wort [doorgehaald: geintendeert] verboden in toecommende tijden te 
doen eenighe teeringen ofte costen ten laste van het dorp in de  auditie van de reeckeninghen van 
den [doorgehaald: burgemeesters] dorpe, maer sullen [doorgehaald: de selve reeckeninghen ten 
bijwesen ende ter instantie van] de notitien ende documenten derselver bij de burgemeesters ofte 
andere die daervan sullen wesen de rendanten worden overgebracht ten comptoir van den secre-
taris den welcken t’henlieden [doorgehaald: presentie] interventie de reeckeningen sal innestellen 
ende de verificatien daertoe dienende behorelijcken ider op zijn ordre liasseeren opdat alles zij 
in behoirlijcke forme tegens den dach van het visiteeren, hooren ende sluijten der selver, daertoe 
sullen compareeren Onsen drossaert ofte in zijne absentie den stadhouder ende de seven schepe-
nen met den ghenen daertoe bij Ons tot voorstant van het gemeente te authoriseren, welcke sche-
penen ende de borgemeesters sullen dagelijcx profiteren voor henlieden salaris ende verlet ieder 
eenen gulden, waer op zijlieden zullen moghen teeren tot henlieden costen.

5.
Sijnde oijck nijet Onse intentie dat in de selve reeckeninghen sullen worden gepasseert eenighe 
costen ofte vacatien anders als de ghene bij dese Onse ordonnantie worden geexprimeert, maer 
dat [doorgehaald: de selve] de in misen der selver sullen worden geroijeert ten laste van de burge-
meesters die de selve souden mogen hebben betaelt.

6. [artikel in margine bijgeschreven]
Aengaende de sloten van de voorgaende reeckeninghen van den voornoemde burgemeesters, 
alzoo men verstaet dat de selve worden gepurgeert bij diversche bewijsen sonder dat daervan 
wordt gemaect behoirlijcke liquidatie, zoo ordonneeren Wij dat de voornoemde wethoude-
ren sullen doen [doorgehaald: behoorlijcken] debvoir dat de selve binnen een halff jaer naest-
commende behoorlijck worden geliquideert ter interventie van den ghenen daertoe bij Ons 
te committeren, ende in toecoemende tijden, dat de sloten van de reeckeningen van de affge-
gaen burgemeesteres sullen worden betaelt in handen van den dienende burgemeesters binnen 
drije maenden naer het doen van gemelten reeckeningen, ten welcken effecte de voorschreven 
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schepenen sullen gehouden wesen ten dage van de reeckeninge te eijschen het slot der selver 
te eijschen executoir.

7.
Schepenen, burgemeesters ofte bedemeesters reijsende buijten den dorpe van Loon t’sij om te 
betaelen de lasten ter Comptoiren (of eenighe andere noodighe affairen bij kenisse ende deputa-
tie van gemelten collegie ende anders nijet) sullen voor gemelten verlet ende teeringen genijeten 
s’dorps laste eenen gulden s’daechs.

8.
Ende als er binnen den dorpe moeten worden opgeteeckent de menschen ofte bestiaelen [door-
gehaald: van de prochie] tot het opbrengen van de hoofgelden ofte beestengelden, d’welcke ge-
woon is te geschieden bij twee distincte districten, soo [doorgehaald: is Onse resolutie, dat] sullen 
in ieder quartier daertoe [doorgehaald: sullen] vaceren eenen schepen, een van de lest affgegaen 
burgemeesters als hebbende de beste kennisse van het getal der selver, met eenen vorster of ander 
officier, die volgens henlieden eet daerin getrouwelijck sullen handelen, ende sullen voor hen-
lieden verlet, vacatie ende teeringe profiteeren ieder eenen gulden daechs, welcken gulden den 
voornoemde schepen ende burgemeester oijck sullen genijeten voor den tijt dat zij lieden sullen 
vaceeren in het overbrengen van henlieden notitie ende presentie in het stellen van den boeck 
sonder dat den vorster daerinne sal vaceeren.

9.
Aengaende de ceurmeesters van de schapen, als de selve worden geemploijeert [doorgehaald: in 
het ceuren van eenighe schaepen] in gemelten functie, sullen dagelijcx in plaetse van teeringen 
voor henlieden verlet ende vacatie trecken ider daechs elc seven stuijvers.

10.
Ende als er eenige nijeuwe gronden worden ter culture gebracht, de welcke van noode sal wesen 
te worden gemeten om in sdorps lasten te worden getauxeert, t’selve sal geschieden ter presentie 
ende overstaen van de setters daertoe gestelt, neffens den secretaris of zijnen gesubstitueerde, de 
welcke iegelijcken sullen genijeten in plaetse van teeringe ende voor henlieden verlet eenen gul-
den.

11. 
Ordonnerende voorts, [doorgehaald: dat nijmant] alsser ijemant van de regeerders van Onsen 
voorschreven dorpe [doorgehaald: en sal mogen] sal moeten in eenige affairen vaceeren, t’sij bin-
nen s’Gravenhage ofte binnen de stadt van Brussel, [doorgehaald: ten zij] in groote ende gewich-
tige zaecken waer van soude mogen dependeren de welvaert van Onsen voornoemde dorpe ende 
van het gemeente, [doorgehaald: in welcken gevalle oijc] dat daertoe nijmant en sal worden ge-
deputeert nochte reijsen ten zij met voorwete, resolutie ende deputatie van het dienende collegie 
van schepenen, mitsgaders de oude wethouders ende eenige van den principaelste gegoede van 
den dorpe, aen de welcke Wij ordonneeren de zaecke te voorens wel te pondereren ende tot ver-
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richtinge [doorgehaald: van diergelijcken gewichtinge affairen] der selver te deputeren de ghene 
die zij lieden daertoe bequaemste ende profijtelijcste tot de welvaert van het gemeijnte sullen 
bevinden ende sullen alsulcken gedeputeerde op henlieden cost vaceeren  mits voor gemelten 
vacatien daechs [doorgehaald: profiterende] genijetende t’gene tuschen henlieden ende de voor-
noemde deputanten ter redelijcke wijse sal worden geaccordeert, ende in geval hem ijemant in 
dijergelijcke deputatie buijten dese geprescribeerde maniere soude moghen hebben gheingereert, 
zoo ordonneeren Wij dat Onse wethouderen de vacatien [doorgehaald: van alsulcken] daervan in 
s’dorps reeckeningen sullen roijeren.

12.
Wat belangt de kerckmeesteres ende heijlige geestmeesters van Onsen voorschreven dorpe, de 
selve sullen henlieden dienst doen gelijck in allen voorgaenden tijden sonder daervan te trecken 
eenighen salaris anders als den loon Godts, maer als de reeckeningen van den kercke ofte heijlige 
geest sal geschieden, sullen de schepenen ende kerckmeesters of heijlige geestmeesters, ider int 
zijne, daechs voor teeringen ende vacatien profiteeren ider [doorgehaald: vijffthien stuijvers] een-
en gulden, sonder ijet verders te mogen profiteeren.

Alle welcken voor’schreven pointen ende articulen Wij ordonneeren aen Onse officieren ende 
wethouders punctuelijck te onderhouden, lastende ende bevelende den vorster des dorps van 
Loon de selve sondach naestcommende ter gewoonnlijcker plaetsen te publiceren om daer on-
der [doorgehaald: te stellen zijn] gestelt hebbende zijn relaes, dese originele wederom te leveren 
in handen van Jonker Mathijs Cannaert, administrateur Onser goederen tot Loon , den welcken 
Wij bij desen authorisereeren om over het gemeente [doorgehaald: te compareren ter auditie] 
neffens Onsen drossaert ende schepenen te aenhooren ende sluijten de reeckeningen, zoo van 
de voornoemde dorpe als van den kercke en heijlige geest, mitsgaders tot het liquideeren van de 
sloten hier voor vermelt.

Alles ter provisien ende met protestatie van te reserveeren de veranderinge, verminderinge oft vermeer-
deringe deser Onser ordonnantie t’Onser beliefe ende goetduncken,
Aldus gedaen op Onsen kasteele van Loon opt Sant den XIIen dach der maent April van den jaere 1655.

10.2.13.1.2  Reglement, 1655

Vaststelling
12 April 1655 door de plaatselijke heer naar aanleiding van klachten van de inwoners over het 
plaatselijk bestuur.

Bron 
RA Tilburg, DB Loon op Zand 84.
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Reglement op de administratie van de politie ende justitie tot Venloon, 
ook:

Reglement voor de regeerders van den dorpe van Venloon op’t Sant.

Wij Thomas van Immerselle, Grave van Bochoven en des heijlichs Rijcx, erffburchgrave van Aelst, 
vrijheer van Immerselle ende van Wommelghem, heere van Loon, Itegem, Haveluy et cetera, op de 
clachte aen Ons bij de gemene opsetenen van Onsen dorpe ende heerlijcheijt van Loon bij requeste ge-
daen, dat door de regeeerders van den selven dorpe worden veroorsaect groote ende excessive costen ende 
onnoodighe teeringhen, die in voorleden tijden nijet en sijn geschiet, waerdoor de gemeente, wesende 
in sobere gesteltenisse, in toecomende tijden geschaepen soude wesen te connen tot ruïne, versoeckende 
de selve supplianten bij Ons daerinne te worden versien ende geremedieert, 
Doen te weten, dat Wij genegen zijnde tot de conservatie van Onse goede ondersaeten ende tot affdoe-
ninge van alle excessen dije tot nu toe souden mogen zijn geschiedt, gelijck naer voorgaende rijpe deli-
beratie, geordonneert t’gene naervolgt.

1.
Ierst opdat de justitie behorelijck worde geadministreert, soo sullen Onse wethouderen gehouden 
wesen te houden haere ordinaire vergaderingen ofte genechtdagen allen veerthien daegen ende 
dat t’eenen zeckeren daege daertoe te bestemmen, zoo van ouden tijden is geuseert, daervan de 
publicatie sal worden gedaen sondaechs te vooren, ter plaetsen gecostumeert, gereserveert ten tij-
de van de vacantien, die onderhouden sullen worden achtervolgende de usantie van den Raede 
van Brabant, geduerende welcke vergaederinghe de wethouderen nijet sullen vermogen te doen 
eenige teeringen ten laste van het gemeente ende aengaende den salaris ofte dachgelt bij de  selve 
gepretendeert sullen haer daerinne reguleeren naer het gebruijck van den andere omliggende ge-
buerighe dorpen onder de Meijerije van s’Hertogenbos ressorteerende.

2.
Ende om te beletten de menichvuldicheijt van de extraordinaire vergaderingen die op het pretext 
van eenige overcommende affairen souden moghen worden ghepractiqueert, verbieden Wij wel ex-
presselijck dat Onse wethouderen egeene dijergelijcke vergaderingen en sullen moghen houden, ten 
zij om gewichtige zaecken die gheen vuijtstel toe en laeten tot den ordinairen genechtdach, ende 
dat zijlieden alvooren gerechtelijck bij den vorster van den selven dorpe daertoe zijn gedachvaert bij 
voorgaende last van Onsen drossaert of in zijne absentie van den stadhouder, in welcke vergadering 
de schepenen oijck nijet en sullen mogen doen eenighe teeringen ten laste  van het gemeente, maer 
sullen voor gemelten verlet ende vacatien profiteeren ider vijfthien stuijvers daechs sonder meer.

3.
Maer off het gebeurde dat het voornoemde dorpe werde gedreijcht met executie tot het 
opbrenghen van eenighe overcommende lasten of datter overquam andere zaecken van cleijnen 
gewichte, soo en sal het geheele collegie van de wethouderen daeromme nijet moeten vergaderen, 
maer sal Onsen drossaert of in zijne absentie den stadhouder om daerinne te neemen, roepen een 
of twee van de naestgeseten schepenen de welcke aen de andere gemelten confreren ten naesten 

PS_LL_def.indd   1607 19-11-20   13:06



1608

genechtdage van henlieden gebesoigneerde sullen rapport doen sonder dat zij lieden daervan 
sullen trecken eenigh salaris nochte daerop doen eenighe teiringh tot s’dorpslast.

4.
Zoo van gelijcken oijck wort verboden in toecommende tijden te doen eenighe teeringhen ofte cos-
ten ten laste van het dorp in de  auditie van de reeckeninghen van den dorpe, maer sullen de noti-
tien ende documenten daertoe dienende bij de burgemeesters ofte andere die daervan sullen wesen 
de rendanten worden overgebracht ten comptoir van den secretaris den welcken t’henlieden inter-
ventie de reeckeningen sal innestellen ende de verificatien daertoe dienende behorelijcken ider op 
zijn ordre  liasseeren opdat alles zij in behoirlijcke forme tegens den dach van de auditie der selver, 
daertoe sullen vaceren Onsen drossaert ofte in zijne absentie den stadhouder ende de seven schepe-
nen met den ghenen daertoe bij Ons tot voorstant van het gemeente te autoriseren, welcke schepe-
nen ende de borgemeesters rendanten zijnde sullen dagelijcx profiteren voor henlieden salaris ende 
verlet ieder eenen gulden, waer op zijlieden zullen moeten teeren tot henlieden coste.

5.
Sijnde oijck nijet Onse intentie dat in de selve reeckeninghen sullen worden gepasseert eenige 
vacatien anders als de ghene die bij dese Onse ordonnantie worde geexprimeert, maer dat die in 
misen der selver sullen worden geroijeert ten laste van de burgemeesters die se souden moghen 
hebben betaelt.

6.
Aengaende de sloten van de voorgaende reeckeninghen van den selven dorpe, alsoo men bevint 
dat de selve worden gepurgeert bij diversche bewijsen sonder dat daervan wordt gemaect 
behoirlijcke liquidatie, zoo ordonneeren Wij dat den drossaert ende wethouderen voornoemt 
sullen doen debvoir dat de selve binnen een halff jaer naestcommende behoorlijck worden 
gepurgeert ter interventie van den ghenen daertoe bij Ons te committeren, ende raeckende de 
sloten van de reeckeningen van de affgaende burgemeesteres in toecommende tijden, sullen 
worden betaelt in handen van de dienende burgemeesters binnen drije maenden naer het doen 
van gemelten reeckeningen, ten welcken effecte de voorschreven schepenen sullen gehouden 
wesen ten dage van de reeckeninge het slot der selver te wijsen executoir ende sullen de nijeuwe 
dienende burgemeesters daervan maecken ontfangc in gemelten reeckeninge. 

7.
Schepenen, burgemeesters ofte bedemeesters reijsende buijten den dorpe van Loon t’sij om te be-
taelen de lasten ter Comptoiren ofte om eenighe andere noodighe affairen bij kenisse ende de-
putatie van gemelten collegie sullen voor gemelten verlet ende teeringen genijeten s’dorps laste 
eenen gulden s’daechs.

8.
Ende als er binnen den dorpe moeten worden opgeteeckent de menschen ofte bestiaelen tot het 
opbrengen van de hoofgelden ofte beestengelden, d’welcke gewoon is te geschieden bij twee dis-

PS_LL_def.indd   1608 19-11-20   13:06



1609

tincte districten, soo sullen in ieder quartier daertoe vaceren eenen schepen, een van de lest affge-
gaen burgemeesters als hebbende der beste kennisse van het getal der selver, met eenen vorster of 
ander officier, die volgens henlieden eet daerin getrouwelijck sullen handelen, ende sullen voor 
henlieden verlet, vacatie ende teeringe profiteeren ieder eenen gulden daechs, welcken gulden 
den voornoemden schepen ende burgemeester oijck sullen genieten voor den tijt dat zij lieden 
sullen vaceeren in het overbrengen van henlieden notitie ende in het stellen van den boeck son-
der dat den vorster daerinne sal vaceeren.

9.
Aengaende de ceurmeesters van de schapen, als de selve worden geemploijeert in gemelten 
functie, sullen in plaetse van teeringen voor gemelten verlet ende vacatien ider daechs profiteren 
seven stuijvers.

10

Ende als er eenige nijeuwe gronden worden ter culture gebracht, de welcke van noode sal wesen 
te worden gemeten om in dorps lasten te worden getauxeert, t’selve sal geschieden ter presentie 
ende overstaen van de setters daertoe gestelt, neffens den secretaris of zijnen gesubstitueerde, de 
welcke ijgelijck daervoor sullen genijeten in plaetse van gemelten teeringen eenen gulden sdaechs.

11.
Ordonnerende voorts, als er ijemant van Onsen voorschreven dorpe sal moeten vaceeren in eenige 
gewichtige affairen waer van soude mogen dependeeren de welvaert van Onsen voornoemde 
dorpe ende van het gemeente, t’sij binnen s’Gravenhage ofte binnen de stadt van Brussel, 
dat daertoe nijmant en sal worden gedeputeert nochte reijsen ten zij met voorwete, resolutie 
ende deputatie van het dienende collegie van schepenen, mitsgaders de oude wethouders ende 
eenige van den principaelste gegoede van den dorpe, aen de welcke Wij belasten de zaecke te 
voorens wel te pondereren ende tot verrichtinge der selver te deputeren de ghene die zij lieden 
daertoe bequaemste ende profijtelijcste tot de welvaert van het gemeijnte sullen bevinden 
ende sullen alsulcken gedeputeerde op henlieden cost vaceeren  mits voor gemelten vacatien 
daechs genijetende t’gene tusschen henlieden ende de voornoemde deputanten ter redelijcke 
wijse sal worden geaccordeert, ende in geval hem ijemant in dijergelijcke deputatie buijten dese 
geprescribeerde maniere soude moghen hebben gheingereert, zoo ordonneeren Wij dat Onse 
wethouderen de vacatien daervan in s’dorps reeckeningen sullen roijeren.

12.
Wat belangt de kerckmeesteres ende armmeesters van Onsen voorschreven dorpe, de selve sullen 
henlieden dienst doen gelijck in allen voorgaenden tijden sonder daervan te trecken eenighen 
salaris anders als den loon Godts, maer als de reeckeningen van den kercke ofte heijlige geest 
sullen geschieden, sullen de schepenen ende kerckmeesters of heijlich geestmeesters, ider in’t 
sijne, daechs voor teeringen ende vacatien profiteeren ider eenen gulden, sonder meer.
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Alle welcken voornoemde pointen ende articulen Wij ordonneeren aen Onse officieren ende wethouders 
punctuelijck te onderhouden, lastende ende bevelende den vorster des dorps van Loon de selve sond-
ach naestcommende ter gewoonnlijcker plaetsen te publiceren om daeronder [doorgehaald: te stellen 
zijn] gestelt hebbende zijn relaes, dese originele wederom te leveren in handen van Jonker Mthijs Can-
naert, administrateur Onser goederen tot Loon, den welcken Wij bij desen authoriseeren om over het 
gemeente neffens Onsen drossaert ende schepenen te aenhooren ende sluijten de reeckeningen, zoo van 
de voornoemde dorpe als van den kercke en heijlige geest, mitsgaders tot het liquideeren van de sloten 
hiervoor vermelt.

Alles ter provisien ende met protestatie van te reserveeren de veranderinge, verminderinge ofte 
vermeerderinge deser Onser ordonnantie t’Onser beliefe ende goetduncken.

Aldus gedaen op Onsen kasteele van Loon op Sant den XIIen dach der maent Aprilis van den jaere 
XVIc vijfendevijftich.
[Volgt de ondertekening]

10.2.13.2 Reglement, 1685 – 1686

10.2.13.2.1 Eerste ontwerp-reglement, 1685
10.2.13.2.2 Tweede ontwerp-reglement, 1685
10.2.13.2.3 Vastgestelde versie door de heer, 1685
10.2.13.2.4 Vastgestelde versie door de Staten Generaal, 1686
10.2.13.2.5  Wijzigingen en interpretatie van Loon op Zand 1686

10.2.13.2.1 Eerste ontwerp-reglement, 1685

Vaststelling
Begin augustus 1685 door de voogden van de plaatselijke heer.

Toelichting
Dit ontwerp en de verdere vernieuwing van het reglement hebben Loon op Zand 1655 als uitgangs-
punt. De in dit ontwerp ten opzichte van dat reglement opgenomen wijzigingen zijn aangegeven 
met: [geschrapt: ………, vervangen door: ……..]. De aanvullingen zijn steeds per artikel vermeld.

Bron
RATb, DB Loon op Zand 86.

Reglement op de Administratie van de Politie en Justitie tot Venloon, dat men noempt Loon op 
t’Zant.

[Geschrapt: Wij Thomas van Immerselle, vervangen door: Wij Claude de t’Serclaes, Graefen van 
Tilly, soo voor Ons als in den naem van den doorluchtigen heere Theodor de Brias, Aersbischop 
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ende Hertogh van Camerick, voogden over mijn heer Aelbert de Immerselle], Grave van 
Bochoven en des heijlichs Rijcx, erffburchgrave van Aelst, vrijheer van Immerselle ende van 
Wommelghem, heere van Loon, [geschrapt: Itegem], Haveluy et cetera., op de clachte aen Ons 
bij de gemene opsetenen van [geschrapt: Onsen, vervangen door: den] dorpe ende heerlijcheijt 
van Loon [geschrapt: bij requeste] gedaen, dat door de regeerders van den selven dorpe worden 
veroorsaeckt groote ende excessive costen ende onnoodighe teeringen, die in voorleden tijden 
nijet en sijn geschiet, waerdoor de gemeente, wesende in sobere gesteltenisse, in toecomende 
tijden geschaepen soude wesen tot ruïne, versoeckende de selve empplianten bij Ons daer inne te 
worden versien ende geremedieert, 
Doen te weten, dat Wij genegen zijnde tot de conservatie van [geschrapt: Onse goede 
ondersaeten, vervangen door: deselve ghemeijnte] ende tot affsnijdinge van alle excessen die tot 
nu toe souden mogen zijn geschiet, hebben naer voorgaende rijpe deliberatie, geordonneert 
t’gene naervolght.

1.
Ierst opdat de justitie behoorlijck worde geadministreert, soo sullen [geschrapt: Onse, vervangen 
door: de] wethouderen gehouden wesen te houden haere ordinare vergaderingen ofte genecht 
dagen allen veertien daegen ende dat t’eenen seecken daege daertoe te bestemmen, zoo van ou-
den tijden is geuseert, daervan de publicatie sal worden gedaen sondaeghs te vooren, ter plaetsen 
gecostumeert, gereserveert ten tijde van de vacantien, die onderhouden sullen worden achter-
volgende de usantie van den Raede van Brabant, geduerende welcke vergaederinghe de wet-
houderen nijet sullen vermogen te doen eenige teeringen [geschrapt: ten laste van het gemeente 
ende aengaende den salaris ofte dachgelt bij de  selve gepretendeert sullen haer daerinne regu-
leeren naer het gebruijck van den andere omliggende gebuerighe dorpen onder de Meijerije van 
S’hertogenbos ressorteerende, vervangen door: noch te rekenen eenige vacatien tot laste van de ge-
meente, maer ter dier oorsaecke genieten hun tractement ijder tot XII gulden s’iaers].

2.
Ende om te beletten de menichvuldicheijt van de extraordinaire vergaderingen die op het pre-
text van eenighe overcomende affairen souden mogen worden gepractiqueert, verbieden Wij wel 
expresselijck dat [geschrapt: Onse, vervangen door: de] wethouderen egeene diergelijcke vergade-
ringen en sullen mogen houden, ten sij om ge-wichtige zaecken die gheen uijtstel toe en laeten 
tot den ordinairen genechtdach, ende dat zijlieden alvooren gerichtelijck bij den vorster van den 
selven dorpe daertoe zijn gedachvaert bij voorgaende last van Onsen drossaert of in zijne absen-
tie van [geschrapt: den stadhouder, vervangen door: outsten schepen], in welcke vergaderingh de 
schepenen oock niet en sullen mogen doen eenighe teringen ten laste  van het gemeente, maer 
sullen voor henne [toegevoegd: teringe,] verlet ende vacatien proffiteren ider vijffthien stuijvers 
daechs sonder meer.

3.
Maer off het gebeurde dat het voornoemde dorpe werde gedreijgt met executie tot het opbrenghen 
van eenighe overcommende lasten of datter overquam andere zaecken van kleijnen gewichte, soo 
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en sal het geheele collegie van de wethouderen daeromme niet moeten vergaderen, maer sal 
Onsen drossaertof in zijne absentie den [geschrapt: stadhouder, vervangen door: audsten schepen] 
om daerinne te remedieren wegen een of twee van de naestgeseten schepenen de welcke aen 
de andere henlieden confreren ten naesten genechtdage van hennelieden gebesoigneerde sullen 
rapport doen sonder dat zij lieden daervan sullen trecken eenigen zalaris, nochte daerop doen 
eenighe teeringhen tot s’dorps last.

4.
Zoo van gelijcken oock wordt verboden in toecomende tijden te doen eenighe teeringen ofte cos-
ten ten laste van het dorp in de auditie van de reekeningen van den dorpe, maer sullen de notitien 
ende documenten daertoe dienende bij de burgemeesters ofte andere die daervan sullen wesende 
rendanten worden overgebracht ten comptoire van den secretaris den welcken t’henlieden inter-
ventie de reeckeningen sal innestellen ende de verificatien daertoe dienende behoorlijck ider op 
zijn ordre liasseren opdat alles sij in behoorlijcke forme tegens den dach van de auditie der selver, 
daertoe sullen vaceren Onsen drossaert [geschrapt: ofte in zijne absentie den stadhouder] ende de 
seven schepenen met den ghenen daertoe bij Ons tot voorstant van het gemeente te authoriseren, 
welcke schepenen ende de burgemeesters rendanten zijnde sullen dagelijcx proffiteren voor hen-
lieden salaris ende verlet ieder eenen gulden, waer op sij sullen moghen teeren tot hennen costen.

5.
Sijnde oock niet Onse intentie dat in de selve reeckeningen sullen worden gepasseert eenige va-
catien anders als de ghene die bij dese Onse ordonnantie worde geexprimeert, maer dat die in 
misen der selver sullen worden geroijeert ten laste van de burgemeesters die se souden mogen 
hebben betaelt.

6. 
Aengaende de sloten van de voorgaende reeckeningen van den selven dorpe, alsoo men bevint 
dat de selve worden gepurgeert bij diversche bewijsen sonder dat daervan wordt gemaeckt 
behoorlijcke liquidatie, zoo ordonneeren Wij dat den drossaert ende wethouderen voornoemt 
sullen doen debvoir dat de selve binnen het halff jaer naestcommende behoorlijck worden 
gepurgeert ter interventie van den ghenen daertoe bij Ons te committeren, ende raeckende de 
sloten van de reeckeningen van de affgaende burgemeesteres in toecommende tijden, sullen 
worden betaelt in handen van de dienende burgemeesters binnen drie maenden naer het doen 
van gemelten reeckeningen, ten welcken effecte de voorn. schepenen sullen gehouden wesen ten 
dage van de reeckeningen het slot der selver te wijsen executoir ende sullen de nieuwe dienende 
burgemeesters daervan maecken ontfangc in henne reeckeninge [toegevoegd: sonder dat in 
voornoemde restanten hem van den afgaenden borgemeesters in handen gestelt sal werden eenige 
tantième, alsoo den afgaende het selve daervan heeft gerekent ende sal ijder borgemeester jaerlijcx 
sijne rekeninge doen ende sluijten binnen den halfven iaere].

7.
Schepenen, borgemeesters ofte bedemeesters reijsende buijten den dorpe van Loon [geschrapt: tsij 
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om te betaelen de lasten ter comptoiren ofte] om eenighe [geschrapt: andere] noodighe affairen 
bij kenisse ende deputatie van henne collegie sullen voor henne verlet, [geschrapt: ende teeringen, 
vervangen door: vracht ende teringe] genieten s’dorps laste eenen gulden s’daechs [toegevoegd en 
weer geschrapt: op eijgen coste IX 3765 stuijvers].

8.
Ende als er binnen den dorpe moeten worden opgeteekent de menschen ofte bestiaelen tot het 
opbrengen van de hoofgelden ofte beestengelden, d’welcke gewoon is te geschieden bij twee dis-
tincte districten, soo sullen in ieder quartier daertoe vaceren eenen schepen, een van de lest aff-
gegaen burgemeesters als hebbende de beste kennisse van het getal der selver, met eenen vorster 
of ander officier, die volgens henne eet daer in getrouwelijck sullen handelen, ende sullen voor 
henne verlet, vacatie ende teeringhe profiteren ieder eenen gulden daechs, welcken gulden den 
voornoemde schepen ende burgemeester oock sullen genieten voor den [geschrapt: tijt, vervangen 
door: dagh] dat zij sullen vaceeren in het overbrengen van henne notitie ende in het stellen van 
den boeck sonder dat den vorster daerinne sal vaceeren.

9. [nieuw toegevoegde bepaling]
De borgemeesters vacerende op s’Lants ende andere comptoiren om over de verpondingen, co-
nincx bede ofte d’andere lasten betalinge te doen en sullen voor verteringe ende dachgeld alleen 
genieten 1 gulden mits niet minder betaelende als t’effens 150 £ oft 200 £. 

10.
Aengaende de ceurmeesters van de schapen, als de selve worden geemploijeert in henne functie, 
sullen in plaetse van teeringhe voor henne verleth ende vacatien ider daechs profiteren [geschrapt: 
seven stuijvers, vervangen door:  twaelff stuijvers, desgelijcx sullen oock hebben de eijckmeesters 
die nochtans geene vacatien en sullen rekenen ten sij blijcke van ordonnantie daertoe in’t colle-
gie gegeven]. 

11.
[geschrapt: Ende, vervangen door:  Als] er eenige nieuwe gronden worden ter culture gebracht, de 
welcke van noode sal wesen te worden gemeten om in dorps lasten te worden getauxeert, t’selve 
sal geschieden ter presentie ende overstaen van de setters daertoe gestelt, [toegevoegd: ten over-
staen van rentmeester des heere graeffe off sijne gecommiteerde] neffens den secretaris of zijnen 
gesubstitueerde, de welcke jegelijck [geschrapt: daer voor] sullen genieten [geschrapt: in plaetse 
van henne teeringhen, vervangen door: voor verlet, vacatie ende teringe]  eenen gulden daechs.

12. 
Ordonnerende voorts, als er iemant van [geschrapt: Onsen, vervangen door: den] voorschreven 
dorpe sal moeten vaceeren in eenige gewichtige affairen waer van soude moghen dependeren de 
welvaert van [geschrapt: Onsen, vervangen door: den] voorn. dorpe ende van het gemeente, t’sij 

3765  Lezing onzeker.
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binnen s’Hage ofte binnen de stadt van Brussel, dat daertoe niemandt en sal worden gedepu-
teert nochte reijse ten sij met voorwete, resolutie ende deputatie van het dienende collegie [bijge-
voegd: van den officier (ende)] van schepenen, mitsgaders de oude wethouders ende eenighe van 
den principaelste gegoede van den dorpe, aen de welcke Wij belasten de zaecke te voorens wel 
te ponderen ende tot verrichtinge der selver te deputeeren de gheene die zij daertoe bequaemste 
ende profijtelijcste tot de welvaert van het ghemeijnte sullen bevinden ende sullen alsulcken ge-
deputeerde op henne cost vaceren  mits voor henne vacatien, [toegevoegd: teringe ende vrach-
ten] daechs genijetende [geschrapt: t’ghene tuschen henne ende de voornoemde deputanten ter 
redelijcke wijse sal worden geaccordeert, vervangen door: drij guldens], ende in geval hem jemant 
in diergelijcke deputatie buijten dese geprescribeerde maniere soude mogen hebben geingereert, 
zoo ordonneeren Wij dat Onse wethouderen de vacatien daervan in s’dorps reeckeningen sullen 
roijeren.

13.
Wat belanght de kerckmeesteres ende armmeesters van Onsen voorschreven dorpe, de selve sul-
len hennen dienst doen gelijck in allen voorgaenden tijden sonder daervan te trecken eenighen 
salaris anders als den loon Godts, maer als de reeckeningen van den kercke ofte heijlige geest sul-
len schieden, sullen de schepenen ende kerckmeesters of heijlighe geestmeesters, jder int sijne, 
daechs voor teeringhe ende vacatien profiteren ider eenen gulden, sonder meer.3766 

14. [nieuw toegevoegde bepaling]
Dat [geschrapt: Onsen, vervangen door: den] drossaert voor alle sijne devoiren, teeringe, vrachten 
ende vacatie, die hij sal doen binnen [geschrapt: Onsen, vervangen door: den] dorpe van Loon tot 
dienst ende welstant van de gemijnte sal [geschrapt: profitteren eenen, vervangen door:  genieten] 
van den selve gemijnte [geschrapt: een, vervangen door:  het] tractement van hondert vijfftich gul-
dens s’jaers ende daerenboven sijne ordinaire rechten in het aenhooren ende sluijten van dorps 
reeckeninge ende andere affairen van particuliere, ende als den selven sal vaceren op het quar-
tiersvergaderinge tot Oosterwijck sal hebben voor vacatien, vracht ende teiringe drij guldens, [ge-
schrapt: des daechs] mits sal den selven [geschrapt: gehouden, vervangen door: geobligeert] wesen 
te [geschrapt: nemen, vervangen door: hauden pertinente schriftelijcke notitie van het gene aldaer 
geproponeert ende geresolveert wordt ende desaengaende ten naesten genecht dage aen den sche-
penen relatie te doen ende als dan den drossard aldaer compareert, soo en sal daer niemant anders 
tot laste van den gemijnte compareren.

15. [nieuw toegevoegde bepaling]
Dat in het nemen van den [geschrapt: schouwe, vervangen door: aenschouw] niet meer en sul-
len [geschrapt: compareren, vervangen door: comen] als de vier outsten schepenen, beneffens den 
drossaert, secretaris ende vorster, waer [geschrapt: voor, vervangen door: over] den secretaris sal ge-

3766  In de marge staat de doorgehaalde notitie: den officier tantema (lees: tantieme). Hierna volgen en-
kele notities, waarvan de meeste in de volgende bepalingen zijn verwerkt. Om deze reden zijn deze hier niet 
opgenomen.
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nieten [geschrapt: dertich stuijvers] voor vracht, teringe ende vacatie XXX stuijvers ‘sdaegs, [ge-
schrapt: ende] ijder schepenen eenen gulden ende den vorster X stuijvers, sullen den drossaert 
hem contenteren met de [geschrapt: amenden, vervangen door: boeten] soo daer eenige vallen son-
der iet van vacatien ofte vracht te pretenderen.

16 [nieuw toegevoegde bepaling]
Dat men voortaen in de boecken die omgestelt worden sal [geschrapt: setten, vervangen door: or-
donneren] voor in prohemio wat penningen ijderen borgemeester sal moeten betaelen soo op de 
Comtoiren als aen interesten van op gelichte penningen, tractementen van officiers, schepenen 
ende vorsters, sonder dat de borgemeester iet anders sullen mogen betalen dan op ordonnantie 
in collegie ten overstaen van drossaert ende ses schepenen wiens naemen in de selve ordonnantie 
sullen worden uijt gedruckt ende sullen voortaen egeene ordonnantiën in reeckeninge geadmit-
teert worden ten sij de selve staen op de originelen biletten, specificatie ofte reeckeningen.

17. [nieuw toegevoegde bepaling]
Dat op de verpachtinge van maelgelt ofte andere specien maer en sullen compareren de twee bor-
gemeesters, den drossaert beneffens [geschrapt: Onsen, vervangen door: den] rentmeester van den 
heer graeff, de welcke [geschrapt: ijder daegs]  voor vracht, teringe ende vacatie sullen hebben ijder 
XXX stuijvers s’daeghs, ende en sul-len ten opsichte van den selve verpachtinge geene extraordi-
naire kosten gepasseert worden, ten waere de selve noodigh gevonden worden bij den voornoem-
de persoonen, de welcke evenwel niet en sullen mogen excederen de negen gulden. 

18. [nieuw toegevoegde bepaling]
Dat den secretaris [geschrapt: van Onsen dorpe] sal genieten sijn tractement van vijfftich gulden 
s’jaers ter oorsaecke van het welcke hij sal gehouden sijn te formeren de boecken ofte cohieren 
van den omstellinge, [geschrapt: te formeren] deselve op te reeckenen, te formere des dorps reec-
keninge ende te doen de voordere debuoiren, de gemeente raeckende, sonder dat hij [geschrapt: 
ter dijer oorsaeke] iet voorder sal pretenderen over de dienst binnen de prochie int reguard van 
de gemeijnte voorvallende.

19. [nieuw toegevoegde bepaling]
Op het jaer gericht sullen den drossaert, secretaris ende schepenen [geschrapt: ende vorsters] mo-
gen verteeren, ijder [geschrapt: eenen halfen rijxdaelders sonder meer, vervangen door: XXIIII 
stuijvers] ende ijderen vorster XII stuijvers maeckende alsoo te samen XII guldens sonder eenige 
voordere teeringe tot laste van de gemeente toe te staen.

20. [nieuw toegevoegde bepaling]
Dat op den voet van het octroij bij Haere Hoogh Moogenden geaccordeert ende om te vinden 
de groote lasten waer inne deses prochie met de logementen ende fransche contributie is gevallen 
jaerlijcx sal omgestelt een hooftgelt tot eenen gulden voor ijder persoon hebbende den ouderdom 
van seventhien jaeren ende daer boven.
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Allen welcken voornoemde pointen ende articulen Wij ordonneeren aen Onse officieren ende 
wethouders punctuelijck te onderhouden, lastende ende bevelenede den vorster van Onsen dor-
pe van Loon de selve sondach naestcom-mende ter gewoonnlijcker plaetsen te publiceren om 
daer onder gestelt hebbende zijn relaes, dese originele we-derom te leveren in handen van [ge-
schrapt: Jonker Matijs Cannaerts, vervangen door: Sr. Huibert Everard], ad-ministrateur Onser 
goederen tot Loon voornoemt, den welcken Wij bij desen authorisereeren om over het gemeente 
neffens [geschrapt: Onsen] drossaert ende schepenen te aenhooren ende sluijten de reeckeningen, 
soo van de voornoemde dorpe als van den kercke en heijligen geest, mitsgaders tot het liquidee-
ren van de sloten hier voor vermelt.

Alles ter provisien ende met protestatie van te reserveeren de veranderinge, verminderinge oft ver-
meerderinge deser Onser ordonnantie t’Onser beliefe ende goetduncken,

Aldus gedaen op Onsen kasteele van Loon op Zant [geschrapt: den XIIen dach der maent Aprilis van 
den jaere XVIc vijfendevijftich].

10.2.13.2.2 Tweede ontwerp-reglement, 1685

Vaststelling
10 Augustus 1685 door de plaatselijke heer naar aanleding van klachten van inwoners over het bestuur.

Bron
RA Tilburg, DB Loon op Zand 86.

Toelichting
Zie onder 10.2.13.2.1.

Reglement tot regeeringe van de gemeente van Loon anno 1685

Wij Claude de t’Serclaes, Grave van Tillij, soo voor Ons als in den name van den doorluchtigen hee-
re Theodor de Brias, Aers Bischop ende Hertogh van Camerijck, vooghden over mijn heer Aelbert de 
Immerselle, Grave van Bochoven ende des heijlighs Rijcx, Erff Burgh Grave van Aelst, Vrijheer van 
Immerselle ende van Wommelghem, Heere van Loon, Haveluij et cetera, op de clachte aen Ons bij de 
gemeene opsetenen van den dorpe ende heerlijckheijt van Loon gedaen, verstaen hebbende dat door 
de regeeerders van den selven dorpe worden veroorsaeckt groote ende excessive costen ende onnoodighe 
teeringen, die in voorleden tijden nijet en sijn geschiedt, waerdoor de gemeente, wesende in sobere ge-
steltenisse, in toecomende tijden geschapen soude wesen tot ruïne, versoeckende de selve emplianten bij 
Ons daer inne te worden versien ende geremedieert, 
Doen te weten, dat Wij genegen sijnde tot de conservatie van de selve gemeente ende tot affsnijdinge 
van alle excessen die tot nu toe souden moghen zijn geschiedt, hebbende naer voorgaende rijpe delibe-
ratie, geordonneert t’ geene naervolght.
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1.
Eerst opdat de justitie behoorlijk worde geadministreert, soo sullen Onse wethouderen gehouden 
wesen te houden haere ordinaire vergaderingen ofte genecht dagen allen veertien dagen, [toege-
voegd: soo drosaert als alle de seven schepenen maecken daer punctuelijk tegenwoordich te sijn 
elcke reijse] ende dat t’eenen seeckeren dage daertoe te bestemmen, soo van ouden tijden is geu-
seert, daervan de publicatie sal worden gedaen sondaech te voren, ter plaetsen gecostumeert, ge-
reserveert ten tijde van vacantie, 

2.
die onder houden sullen worden achtervolgende de usantie van den Raede van Brabant, gedu-
rende welcke vergaderinge de wethouderen nijet en sullen vermogen te doen eenige verteeringen 
noch te rekenen eenige vacatie tot laste van de gemeente, maer ter dier oorsaecke genieten trac-
tement ider tot twaelf guldens s’iaers.

3.
Ende om te beletten de menichvuldicheijt van de extraordinaire vergaderingen die op het pretext 
van eenige overcommende affairen souden moghen worden ghepractiqueert, verbieden Wij wel 
expresselijk dat de wethouderen geene diergelijke vergaderinge en sullen mogen houden, ten sij 
om gewichtige affaire die geen uijtstel toe en laten tot den ordinairen genechtdagh, ende dat sij 
lieden alvoren gerechtelijk bij den vorster van den selve dorpe daertoe zijn gedachvaert bij voor 
gaende last van Onsen drossaert of in sijn absentie van den oudsten schepen, in welcke verga-
dering de schepenen ook niet en sullen mogen doen eenige teeringe ten laste van de gemeente, 
maer sullen voor gemelde teeringe, verlet ende vacatien profiteren iderer vijftien stuijvers daeghs 
sonder meer.

4.
Maer of het gebeurde dat het voornoemde dorp werde gedreijcht met executien tot het opbren-
gen van eenige overcomende lasten of datter overquaemen eenige andere saecke van cleijnen ge-
wichte, soo en sal het geheele collegie van den wethouderen daeromme niet moeten vergaderen, 
maer sal Onsen drossaert ofte in sijne absentie den oudsten schepene om daerinne te remedieren 
wegen een ofte twee van de naest geseten schepenen de welcke aen de andere hen lieden con-
freren ten naesten genechtdaegen van hen lieden gebesoigneerde sullen rapport doen sonder dat 
sij lieden daervan sullen trecken eenige salaris, noghte daerom doen eenige teeringe tot s’dorps 
voorschreven last.

5.
Soo van gelijcken oock wordt verboden in toecommende tijden te doen eenige teeringen ofte 
costen ten laste van het dorp in de  audietie van den rekeningen van den dorpe, maer sullen de 
notitien ende documenten daertoe dienende bij de borghemeesters ofte andere die daervan sul-
len wesen den rendanten worden voorgebracht ten comptoire van den secretaris dewelken t’hun 
lieden interventie de rekeningen sal instellen ende de verificatien daertoe dienende behoorlijk ie-
der op sijn ordre liasseren, opdat alles sij in behoorlijcke forme tegen den dagh van de auditie der 
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selver, daertoe sullen vaceren Onsen drossaert ende de seven schepenen met den genen daertoe 
bij Ons tot voorstant van het gemeente te authoriseren, welcke schepenen ende de borghemees-
ters rendanten sijnde sullen daeghelijcks profiteren voor henlieden salaris ende verlet ieder eenen 
gulden, waer op sij sullen mogen teeren tot hunnen coste.

6.
Sijnde ook niet Onse intentie dat in de selve rekeningen sullen worden gepasseert eenige vacatien 
anders als de gene die bij dese Onse ordonnantie worden geexprimeert, maer dat die in missen 
der selver sullen worden geroijeert ten laste van de borghemeesters [toegevoegd: ofte collecteurs 
die se souden hebben moghen betaelt.

7.
Aengaende de sloten van de voorgaende rekeningen van den selven dorpe, also men bevindt dat 
deselve worden gepurgeert bij diversche bewijsen sonder dat daervan wordt gemaect behorelijcke 
liquidatie, zoo ordonneeren Wij dat den drossaert ende wethouderen voornoemt sullen doen de-
voir deselve binnen een halff jaer naestcomende behoorlijck worde gepurgeert ter interventie van 
dengenen daertoe bij Ons te committeren, ende raekende de sloten van de rekeningen van de af-
gaende borgemeesters in toecommenden tijden, sullen worden betaelt in handen van de dienen-
de borgemeesters binnen drij maenden naer het doen van hunne rekeningen, ten welcken effecte 
de voornoemde schepenen sullen gehouden wesen ten daeghe van de rekeninge het slot der selver 
te wijsen executoir, ende sullen de niewen dienende borghemeesters daervan maecken ontfangk 
in hunne rekeningen ende sal ieder borghemeester jaerelijckx sijne rekeninge doen ende sluijten 
binnen den halven iaere.

8.
Schepenen [toegevoegd: ofte] borgemeesters [geschrapt: ofte bedemeesters] reijsende buijten den 
dorpe van Loon om eenige noodighe affairen bij kennisse ende deputatie van hun collegie sullen 
voor hun verlet, vracht ende teeringe genieten tot dorps last eenen gulden daeghs.

9.
Ende alser binnen den dorpen moeten worden [geschrapt: opgeteeckent; toegevoegd: opgeset] de 
menschen ofte bestiaelen tot het opbrengen van de hooftghelden ofte beestenghelden, dewelcke 
gewoon is te geschieden bij twee distincte districten, soo sullen in ieder quartier daertoe vaceren 
eenen schepen, eenen van de laeste afgaende borgemeesters als hebbende de beste kennisse van 
het getal der selver, met eenen vorster of anderen officier, die volgens haren eedt daer in getrou-
welijk sullen handelen, ende sullen voor hun verlet, vacatie ende teringe profiteren ieder eenen 
gulden daeghs, den vorster12 stuijvers, welcken gulden de voornoemde schepenen ende borge-
meesters ook sullen genieten voor den dagh, dat sij sullen vaceren in het overbrenghen van hunne 
notitie ende in het stellen van den boeck sonder dat den vorster daerinne sal vaceeren.

10.
De borgemeesters ende bedeheffers vacerende op s’Lands ende andere comptoiren om over de 
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verpondingen, coninx beden ofte andere lasten betaelinge te doen en sullen voor verteringen 
ende daggelden alleen genieten eenen gulden mits niet minder betaelen als hondert en vijftigh 
ofte tweehondert gulden. 

11.
Aengaende de keurmeesters van schapen, als de selve worde geemploijeert in hunne functie, sul-
len in plaetse van teeringe voor hun verlet ende vacatie ider dach profiteren twaelff stuijvers [door-
gehaald: desgelijcx sullen oock hebben de eijckmeesters die nochtans geene vacatien en sullen 
rekenen ten sij blijcke van ordonnantie daertoe in het collegie gegeven].

12.
Alser eenige nieuwen gronden worden ter culture gebracht, dewelcke van noode sal wesen te 
worden gemeten om in dorps lasten te worden getaxeert, t’selve sal geschieden ter presentie ende 
overstaen van de setters daertoe gestelt, ten overstaen van rentmeester des Heere Graefve off sij-
ne gecommiteerden, neffens den secretaris ofte sijnen gesubstitueerden, dewelcke iegelijck voor 
verleth, vacatie ende teering sullen genieten eenen gulden daeghs, [toegevoegd: d’heer rentmeester 
ende secretaris voorn. 36 stuijvers].

13.
Ordonnerende voorts, alser iemant van den voorschreven . dorpe sal moeten vaceeren in eenige 
gewichtige affairen waer van soude mogen dependeeren de welvaert van den voornnoemde dorpe 
ende van de gemeente, t’sij binnen Den Haghe ofte de stadt van Brussel, dat daertoe niemandt en 
sal worden gedeputeert nochte reijsen ten sij met voorwete, resolutie ende deputatie van het die-
nende collegie ende schepenen, mitsgaeders de oudste wethouders, van den officier ende eenige 
van den prinstepaelste gegoede van den dorpe, aen welcke Wij belasten de saecke te voren wel te 
pondereren ende tot verrichtinge der selver te deputeren de geene die sy daertoe bequaemste ende 
profijtelijckste tot het welvaren van de gemeente sullen bevinden ende sullen al sulcke gedepu-
teerde op hunnen cost vaceren  mits voor hunne vacatie, teeringe ende vrachten daeghs genieten 
de drij reijnsguldens, ende in geval hem imant in diergelijke deputatie buijten dese geprescribeer-
de maniere soude mogen hebben geingereert, soo ordonneren Wij dat Onse wethouderen de va-
catien daervan in s’dorps rekeningen sullen roijeren.

14.
Wat belangt de kerckmeesters ende armmeesters van den voornoemde dorpe, de selve sullen hun-
nen dienst doen gelijk in alle voorgaende tijden sonder daertoe te trecken eenige salaris anders 
als den loon Godts, maer als de reeckeninge van den kercke ofte heijlich geest sullen geschieden, 
sullen de schepenen ende kerckmeesters ofte heijlich geestmeesters, ider in sijnen dachs voor tee-
ringe ende vacatien profiteren ider eenen gulden, sonder meer.

15.
Dat den drossaert voor alle sijne devoiren. teeringe, vrachten ende vacatie, die hij sal doen binnen 
den dorpe van Loon tot dienste ende welstant van de gemeente [toegevoegd: bij provisie] sal genieten 
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van den selve gemeente het tractament van hondert vijfftich guldens jaerlijks ende daer en boven 
sijne ordinaire rechten in het aenhooren ende sluijten van dorps reeckeninge ende andere affairen 
van particuliere ende als den selven sal vaceren op het quartiersvergaderinge tot Oosterwijck sal 
hebben voor vacatien, vracht ende teiringe drij guldens, mits sal den selven geobligeert wesen te 
houden pertinente schriftelijcke notitie van het gene aldaer geproponeert ende geresolveert wordt 
ende desaengaende ten naesten genecht dage aen den schepenen relaes te doen ende als dan den 
drossard aldaer compareert, soo en sal daer niemant anders tot laste van den gemijnte compareren.

16.
Dat in het nemen van den aanschouw niet meer en sullen comen als de vier oudsten schepenen, 
den drossart, secretaris ende vorster, waer over den secretaris sal genieten voor vracht, teeringe 
ende vacatie dartich  stuijvers daeghs, ieder schepenen eenen gulden ende den vorster thien stuij-
vers, sal den drossart hem contenteren met de boeten, soo daer eenige vallen, sonder iet van va-
catien ofte vracht te pretenderen.

17.
Dat men voortaen in de boecken die omgestelt worden sal ordonneren voor in proæmio wat pen-
ningen ieder borgemeester [toegevoegd: ofte ophaelder] sal moeten betaelen soo op de comtoiren 
als aen interesten van opgelichte penningen, tractementen van officier, schepenen ende vorsters, 
sonder dat de borgemeesters iet anders sullen moghen betaelen dan op ordonnantien in collegie 
ten overstaen van drossart ende ses schepenen wiens naemen in de selve ordonnantie sullen wor-
den uijtgedruckt ende en sullen voortaen egeene ordonnantiën in rekeninge geadmitteert worden 
ten sij de selve staen op de originelen biletten, specificatie ofte rekeningen.

18.
Dat op de verpachtinge van maelgeldt ofte andere specien maer en sullen compareren de twee 
borgemeesters, den drossart beneffens den rentmeester van den heer Graafve, de welcke [toege-
voegd: borgemeesters] voor vracht, teeringen ende vacatien sullen hebben ieder dertigh stuijvers 
daegs, [toegevoegd: drossaert ende rentmeester 30 stuijvers] ende en sullen ten op sichte van de 
selve verpachtinge geene extraordinaire costen gepasseert worden ten waere de selve noodigh ge-
vonden worden bij de voorgenoemde personen, dewelcke evenwel niet en sullen mogen excede-
ren de negen gulden. 

19.
Dat den secretaris sal genieten sijn tractement van [geschrapt: van vijftigh gulden s’jaers; vervangen 
door: 60 gulden s’iaers] ter oorsaeke van het welcke hij sal gehouden sijn te formeren de boecken 
ofte cohiren van omstellingen, de selve op te rekenen, te formere des dorps rekeninge ende te 
doen de verdere devoiren, de gemeente raeckende, sonder dat hij iet voorder sal pretenderen over 
de diensten binnen de prochie in t’regard van de gemeente voorvallende.

20.  
Op het jaergenecht sullen den drossart, secretaris ende schepenen mogen verteiren, ieder vieren-
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twintich stuijvers ende ieder vorster twaelf stuijvers, maekende alsoo te saemen twaelf guldens, 
sonder eenige vordere teeringe tot laste van de gemeente toe te staen.

21.
Dat op den voet van het octroij bij haere Hoogh Mogh: geaccordeert ende om te vinden de 
groote lasten waer inne deses prochie met de logementen ende fransche contributie is gevallen 
jaerlijx sal omgestelt een hooftgeldt tot eenen gulden voor ieder persoon hebbende den ouder-
dom van seventhien jaeren ende daer boven.

10.2.13.2.3 Vastgestelde versie door de heer, 1685

Vaststelling
10 Augustus 1685 door de heer van Loon op Zand.

Bron
RATb, Heerlijkheid Loon op Zand 86.

Provisioneel reglement over de administratie der justitie ende politie tot Ven Loon in dato  
den 10 Augustij 1685

Wij Claude de T’Serclaes, Grave van Tilly, soo voor Ons als in den name van den doorluchtigen heere 
Theodor de Brias, Aers Biscop ende Hertogh van Camerijcq, vooghden over mijn heer Aelbert de Im-
merselle, Grave van Bockhoven ende des heijlighs Rijcx, Erff Burghgrave van Aelst, Vrijheer van Im-
merselle ende van Wommelghem, Heer van Loon, Haveluij et cetera, op de clachten aen Ons bij de 
gemene opsetenen van den dorpe ende heelijckheijt van Loon gedaen, verstaen hebbende dat door de 
regeeerders van den selven dorpe worden veroorsaeckt groote ende excessive costen ende onnoodighe tee-
ringe, die in voorlede tijden niet en sijn geschiet, waer door de gemeente, wesende in sobere gestelte-
nisse, in toecomende tijden geschapen soude wesen tot ruïne, versoeckende de selve supplianten bij Ons 
daerinne te worden versien ende geremedieert, 
Doen te weten, dat Wij genegen zijnde tot de conservatie van de selve gemeente ende tot affsnijdinge 
van alle excessen die tot nu toe souden mogen zijn geschiet, hebbende naer voorgaende rijpe delibera-
tie, geordonneert t’gene naervolcht.

1.
Eerst opdat de justitie behoorlijk worde geadministreert, soo sullen de wethouderen gehouden 
wesen te houden hare ordinaire vergaderingen ofte genecht dagen allen veertien dagen, soo dro-
saert als alle de selven schepenen maecken daer punctuelijk tegenwoordich te sijn elcke reijse 
ende dat t’eenen seeckeren dage daertoe te bestemmen, soo van ouden tijden is geuseert, daervan 
de publicatie sal worden gedaen sondaech te voren, ter plaetsen gecostumeert, gereserveert ten 
tijde van vacantien, die onderhouden sullen worden achtervolgende de usantie van den Raede 
van Brabant, gedurende welcke vergaederingh de wethouderen niet en sullen vermogen te doen 
eenige verteringe noch te reeckenen eenige vacatie tot laste van de gemeente, maer ter dier oor-
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saecke genieten tractement ider tot twaliff guldens s’jaers.

2.
Ende om te beletten de menichvuldicheijt van de extraordinaire vergaderinge die op het pretext 
van eenige overcomende affairen souden moghen worden gepractiqueert, verbieden Wij wel ex-
presselijk dat de wethouderen geene diergelijke vergaderingen en sullen mogen houden, ten sij 
om gewichtige affaire die geen uijtstel toe en laten tot den ordinairen genechtdach, ende dat sij 
lieden alvoren gerechtelijk bij den vorster van den selve dorpe daertoe sijn gedachvaert bij voor-
gaende last van Onsen drossaert of in sijn absentie van den outsten schepen, in welcke vergade-
ringe de schepenen oocq niet en sullen mogen doen eenige teeringe ten laste van den gemeente, 
maer sullen voor gemelde teringe, verlet ende vacatien profiteren iderer vijfftien stuijvers daechs 
sonder meer.

3.
Maer off het gebeurde dat het voorgenoemde dorp wierde gedreijgt met executie tot het opbren-
gen van eenige overcomende lasten of datter overquaemen eenige andere saecke van cleijnen 
gewichten, soo en sal het geheele collegie van den wethouderen daeromme nijet moeten vergade-
ren, maer sal Onsen drossaert of in sijn absentie den outsten schepen om daerinne te remedieren 
wegens3767 eenen of twee van de naeste geseten schepenen de welcke aen andere hen lieden con-
freren ten naeste genechtdage van hen lieden gebesoigneerde sullen rapport doen sonder dat sij 
lieden daervan sullen trecken eenige salaris noghte daerom doen eenige teeringe tot s’dorps last.

4.
Soo van gelijcke oocq wort verboden in toecomende tijden te doen eenige teringe ofte costen 
ten lasten van het dorp in de  auditie van den reeckeningen van den dorpe, maer sullen de noti-
tien ende documenten daer dienende bij de borgemeesters ofte andere die daervan sullen wesen 
de rendanten worden voorgebracht ten comptoire van den secretaris dewelcken ‘t hun lieden in-
terventie de reeckeninge sal instellen ende de verificatie daertoe dienende behoorlijk ider op zijn 
ordre liaseren, opdat alles sij in behoorlijke forme tegens den dach van den auditie der selver, 
daertoe sullen vaceren Onsen drossaert ende deselven schepenen met den genen daertoe bij Ons 
tot voorstant van het gemeente te authoriseren, welcke schepens ende borgemeesters rendanten 
sijnde sullen dagelijks profiteren voor henliede zalaris ende verlet ider eenen gulden, waerop sij 
lieden zullen mogen teeren tot hunnen costen.

5.
Sijnde oocq niet Onse intentie dat in de selve reeckeningen sullen worden gepasseert eenige va-
catien anders als de gene die bij dese Onse ordonnantie worden geexprimeert, maer dat die in 
missen der selver sullen worden geroijeert ten laste van de borgemeesters ofte collecteurs die se 
souden mogen hebben betaelt.

3767  Lees: met (vergelijk artikel 3 van het nadien door de Staten Generaal vastgestelde reglement).
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6. 
Aengaende de sloten van de voorgaende reeckeningen van den selven dorpe, alsoo men bevint dat 
de selve worden gepurgeert bij diverse bewijsen sonder dat daervan wordt gemaeckt behoorlijke 
liquidatie, soo ordonneren Wij dat den drossaert ende wethouderen voornoemt sullen doen de-
voir dat de selve binnen een jaer naer de expiratie van hun borgemeesterampt hunne reeckeninge 
sullen hebben te doen ende te sluijten ter interventie van den genen daertoe bij Ons te commit-
teren, ende raeckende de slooten van de reeckeninge van den affgaenden borgemeesteres in toe-
commenden tijden sullen worden betaelt in handen van den dienende burgemeesters binnen een 
jaer naer het doen van hunnen reeckeninge, ten welcken effecte de voornoemde schepenen sullen 
gehouden wesen ten dagen van den reeckeninge het slot der selver te wijsen executoir.

7.
Schepenen ende borgemeesters reijsende buijten den dorpe van Loon om eenige noodige affai-
ren bij kennisse ende deputatie van hun collegie sullen voor hun verlet, vracht ende verteringe 
geniten tot dorps last eenen gulden daeghs, dies sal den borgemeester vaceren op de quartiers 
vergaderinge tot Oisterwijk ofte die in sijne plaetse daertoe soude mogen worden gedeputeert 
genieten den voorseijden gulden ende geobligeert wesen te houden pertinente schriftelijke no-
titie van het gene aldaer geproponeert ende geresolveert wort, ende dies aengaende ten naesten 
genecht dagen aen drossaert ende schepenen relaes te doen ende als den borgemeester ofte den 
gedeputeerde in sijne plaetse, wie hij mochte wesen, aldaer compareert, soo en sal daer niemant 
anders tot laste van den gemeente compareren ende ofte den drossaert daertoe wiert gedeputeert, 
soo sal hij voor vacatie, vracht ende verteeringe genieten drije guldens ende tot notitie ende re-
laes als voor gehouden sijn.

8.
Ende als er binnen den dorpen moeten worden opgestelt de menschen ofte bestialen tot het op-
brengen van den hooft gelden, dewelcke gewoon is te geschieden bij twee distincte districten, soo 
sullen in ider quartier daertoe vaceren eene schepen en eenen van de laetse affgaende borgemees-
ters als hebbende de beste kennis van het getal der selver, met eenen vorster of anderen officier 
die volgens haren eedt daer in getrouwelijk sullen handelen, ende sullen voor hun verlet, vacatie 
ende verteringe profiteren ider eenen gulden daeghs, den vorster twalff stuijvers, welcke voorse-
ijde gulden den voornoemde schepenen ende borgemeesters oocq sullen genieten voor den dach, 
dat zij sullen vaceren in het overbrengen van hunne notitie ende in het stellen van den boeck son-
der dat den vorster daerinne sal vaceeren.

9.
De borgemeesters ende bedeheffers vacerende op s’Lans ende andere comptoiren om over de 
verpondingen, conincx bede ofte andere lasten betalinge te doen en sullen noch verleth noch 
vacatie noch teringe reeckenen, genietende ten dien eijnde hunnen ordinairen tantiem van de 
opgebrochten penningen ende sullen de borgemeesters soo aen de Kercke ofte Straetsquartier als 
aen’t Vaertsquartier gehouden sijn eenen precisen dach in de weecq te stellen, alwaer de ingesete-
nen hunnen lasten ende contributien aen de selve gehouden sullen sijn te comen betalen op pene 
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dat de nalatinge daer over paratelijk bij de borgemeester sullen mogen worden geexecuteert tot 
hunne costen. 

10.
Aengaende de keurmeesters van de schapen, als deselve worden geemploijeerd in hunne func-
tie, sullen in plaats van teringe voor hun verleth en vacatie yder dach profiteren twalff stuijvers.

11.
Alser eenige nieuwen gronden werden ter culture gebrocht, dewelcke van noode sal wesen te 
werden gemeten om in dorps lasten te werden getaxeerd, t’selve sal geschieden ter presentie ende 
overstaen van den setters daertoe gesteld, ten overstaen van rentmeester des heere Graeff off sijne 
gecommiteerde, neffens den secretaris of sijne gesubstitueerde, de welcke igelijck voor verleth, 
vacatie ende teeringe sullen genieten eenen gulden daeghs, den rentmeester ende secretaris voor-
genoemt ider sesendertich stuivers.

12. 
Ordonnerende voorts als er imand van den voorschreven dorpe sal moeten vaceren in eenige 
gewichtige affairen waervan soude mogen dependeren het welvaert van den voornoemden dor-
pe ende van de gemeente, ‘t sij binnen Den Hage, dat daertoe niemant en sal worden gedepu-
teert nochte reijsen, ten sij met voorweeten, resolutie en deputatie van het dienende collegie en 
schepenen, mitsgaders de outste wethouders, van den officier en eenige van den prinstepaelste 
gegoede van den dorpe, aen welcke Wij belasten de saecke te vooren wel te ponderen ende tot 
verrichtinge der selver te deputeren de geene die sij daertoe bequaemste ende profijtelijkste tot 
het welvaren van de gemeente sullen bevinden ende sullen al sulcke gedeputeerden op hunne 
cost vaceren, mits voor hunne vacatie, teeringe en vrachten daechs genieten drij guldens ende in 
geval hem imant in diergelijcke deputatie buijten geprescribeerde maniere soude mogen hebben 
geingereert, soo ordonneren Wij, dat Onse wethouderen de vacatie daervan in dorpsreeckeninge 
sullen roijeren.

13.
Wat belanght de kerckmesters ende armmeesters van den voornoemden dorpe, de selve sullen 
hunnen dienste doen gelijck in alle voorgaende tijden, sonder daer  van te trecken eenige zala-
ris anders als den loon Godts, maer als de reeckeningen van den kerck ofte heijlich geest sullen 
geschiden, sullen de schepenen en kerckmeesters ofte heijlich geestmeesters ider in sijnen dachs 
voor teeringe ende vacatie profiteren ider eenen gulden sonder meer.

14.
Dat den drossaert voor alle sijne devoiren, teeringen, vrachten ende vacatie, die hij sal doen bin-
nen den dorpe van Loon tot dienste ende welstant van de gemeente bij provisie sal genieten van 
den selve gemeente het tractement van hondert vijfftich guldens jaers en daerenboven zijne or-
dinaire rechten in het aenhoren en sluijten van dorps reeckening ende andere affairen van par-
ticuliere.

PS_LL_def.indd   1624 19-11-20   13:06



1625

15.
Dat in het nemen van den aanschouw niet meer en sullen comen als de vier outsten schepenen, 
den drossaert, secretaris en vorster, waarvoor den secretaris sal genieten voor vracht, teringe ende 
vacatie vijfftien stuijvers daegs, ideren schepen eenen gulden enden den vorster thien stuijvers, 
sullen den drossaert hebben drije guldens dies corten daeraen de schouwboeten welcke daer sul-
len voor vallen.

16.
Dat men voortaen in de boecken die omgestelt worden sal ordonneren voor in præmio wat pen-
ningen iederen borgemeester ofte collecteur sal moeten betaelen soo op de Comtoiren als aen 
intressen van opgelichte penningen, tractementen van officiers, schepenen ende vorsters, sonder 
dat de borgemeeters its anders sullen mogen betalen dan op ordonnantie gegeven in collegio ten 
overstaen van drossaert ende schepenen, wiens naeme in de selve ordonnantie sullen worden uijt-
gedruckt ende en sullen voortaen egeene ordonnantien in reeckeningen geadmitteert worden ten 
sij de selve staen op de originelen biletten, specificatien ofte reeckeningen, dies sal ideren borge-
meester ofte collecteur de voorgemelten d’ordonnantien ontfangen hebbende, de selve hebben 
promptelijck te voldoen ende bij foute van dien alle de schade ende interesten ter dier oorsae-
cke voorvallende sullen comen tot haren lasten, oock sullen alle de tractementen uijt slot van de 
borgemeesters reeckeningen betaelt worden die dat selve jaer reeckeninge sullen hebben gedaen.

17.
Oocq en sullen geen fouten in toecomende geleden worden in des Lants verponding, maer sullen 
gehouden wesen de selve promptelijck te voldoen.

18.
Raeckende andere settinge soo van Lantboecken als andere omslagen, soo extraordinaire als or-
dinaire, en sullen oocq mede geene foute geleden ofte geadmitteert worden, ten sij naer bewijs 
van uijtterste devoir.

19.
Dat op de verpachtinge van maelgelt ofte andere specien maer en sullen compareren de twee bor-
gemeesters, den drossaert beneffens den rentmeester van den heer Grave, de welcke borgemees-
ters voor vracht, teringe ende vacatie sullen hebben ider derthien stuijvers daechs, drossaert ende 
rentmeester vijftich stuijvers ende en sullen ten opsichte van de selve verpachtinge geene extra-
ordinaire costen gepasseert worden, ten waere de selve noodigh gevonden worden bij de voorge-
noemde persoonenn de welcke evenwel niet en sullen mogen excederen de negen gulden.

20.
Dat den secretaris sal genieten sijn tractementvan sestich gulden s’jaers ter oorsaecke van het 
welcke hij sal gehouden sijn te formeren de boecken ofte cohiren van omstellinge, de selve op te 
reeckenen, te formeren des dorps reeeckeninge ende te doen de vordere devoiren, de gemeente 
raeckende, sonder dat hij iet voorders sal pretenderen over de dienste binnen de prochie in re-
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guart van de gemeente voorvallende, het tractement der vorsteren sal wesen sesendertichguldens 
s’jaers, te weeten voor ideren vorster achtien guldens.

21.
Op het jaergenecht sullen den drossaert, secretaris ende schepenen mogen verteeren ieder vieren-
twintich stuijvers ende ideren vorster twelff stuijvers, maeckende alsoo te samen twelff guldens, 
sonder eenige vordere teeringe tot laste van de gemeente toe te staen.

22.
Dat op den voet van het octroij bij haere Hoogh Moogenden geaccordeert ende om te vinden 
de groote lasten waarinne dese prochie met de logementen ende fransche contributie is gevallen 
jaerlijcx sal omgestelt een hooftgelt tot eenen gulden voor ideren persoon hebbende den ouder-
dom van seventhien jaeren ende daar boven.

23.
De schuttkoij aengaende sal voor die van buijten in’t schutten gereguleert worden, soo ende gelijk 
van de omliggende dorpen wort geobserveert ende in reguart van den ingesetenen sal voor een peert 
betaelt worden thien stuijvers, voor ider beest vijffthien stuijverws, voor ider schaep eenen stuijver.

24.
Alle welcke voornoemde pointen ende articulen Wij ordonneren aen de officieren ende 
wethouderen van den voorseijden dorpe punctuelijk te honderhouden, lastende ende bevelende 
den vorster van den dorpe van Loon deselve sondachs ierstcomende ter gewoonlijcker plaatse te 
publiceren om daeronder gestelt hebbende sijn relaes dese originele wederom te leveren in handen 
van den heer Huijbert Everaerd, administrateur van Onser neve goederen tot Loon voornoemt, 
den welcke Wij bij dese authoriseren om over het gemeente neffens drossaert ende schepenen 
ten aanhooren ende sluijten der reeckeninge soo van voornoemde dorpe als van de kercke ende 
heijligen geest, mitsgaders tot het liquideren van de slooten hier vooren gemelt, behoudende altijt 
aan Ons voornoemde plaetse te recht van daertoe imant naar Onse geliefte in des authoriseeren.

Alles ter provisie ende met protestatie van te reserveren de veranderinge3768, verminderinge oft 
vermeerderinge deser Onser ordonnantie t’Onser beliefe ende goetduncken,

Aldus gedaan ter raatcamer in collegio van drossaart en schepenen den 10 Augustij 1685.

10.2.13.2.4 Vastgestelde versie door de Staten Generaal, 1686

Vaststelling
9 Maart 1686 door de State Generaal op basis van een ontwerp-reglement van de voogden van de 

3768  Ter plaatsse staat abusievelijk: “vergaderinge”. 
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plaatselijke heer en aan de hand van een door de Raad van Brabant, gehoord het Officie fiscaal, 
daarover uitgebracht advies, dat leidt tot bijstelling van het ontwerp op onderdelen. 

Bron
NA Den Haag, SG 3313, fo. 263v.
BHIC, LTK 45

BHIC, Collectie Santvoort 2, 478r-483v.
RATilburg, DB LoZ 86

RATilburg, Heerlijkheid Loon op Zand 837

SA’s-H, OSA 9193.

Editie 
GPB 4, 361-364

Vera, ’Het reglement voor de heerlijkheid 1686’, 17-36.

Toelichting
De  hier opgenomen uitgave is gebaseerd op de hierboven genoemde brontekst met enkele (niet 
expliciet weergegeven) correcties uit de in het GPB gepubliceerde tekst.

Reglement over de Heerlijkhijd van Loon

De Staten Generaal der Verenigde Nederlanden, Allen den genen die dezen zien of horen lezen, Salut.
Op het versoek bij requeste aan Ons gedaan van wegen de voochden van Aalbert de Imerselle, Grave 
van Bouckhoven, als heer van Venloon, Meyery van s’Bosch ende den drossard, schepenen, burgemees-
ters ende de principaalste geerfdens van dezelve heerlijkhijd, inhoudende dat zij luijden omme te obvi-
eren aan verscheijde excessen ende ongeregeldheden voermaals inne voorschreven heerlijkhijd gepleegd 
hadde, beraamd ende besloten een reglement om in toekomende met meerder menage ende beter ordre 
des gemeentens cassa ende voorts de particuliere economie ende regeringe aldaar te doen dirigeren, ver-
soekende daarop onze approbatie,
Soo ist, dat Wij genegen zijnde de supplianten op haar versoek te versien, maar voorgaande advis van 
onze Lieve, Getrouwe, d’Eerst presiderende en andere Raden van Brabandt, die daarop meede het Of-
ficie Fiscaal hadde gehoord, hebben goedgevonden en verstaan, dat het reglement hier naar volgende 
voortaan in den dorpe van Venloon punctuelijk sal werden geobserveerd.

1

Eerstelijck opdat de justitie behoorlijk werde geadministreerd, soo sullen de wethouders gehou-
den wesen te houden hare ordinaire vergadering ofte rechtdag alle veertien dagen ende soo dro-
saard als alle de seven schepenen maken daar punctuelijk tegenswoordig sijn ende dat ‘t geenen 
sekeren dag daartoe te bestemmen, soo van ouden tijden is geuseerd, daar van de publicatie sal 
werden gedaan sondags te voren, ter plaatsen geconstutieert, gereserveert ten tijde van vacan-
tien, die onderhouden sullen worden agtervolgens d’usantie van den Raade van Braband alhier, 
geduurende welke vergadering de wethouderen niet en sullen mogen te doen eenige verteringe 
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nochte rekenen eenige vacatie tot laste van de gemeente, maer ter dien oorsake genieten hun trac-
tement van twaalff guldens ‘s jaars.

2.
En om te beletten de menichvuldigeijdt van extraordinaire vergaderinge die op het pretext van 
eenige overkomende affaires zoude mogen werden gepractizeerd, zo werd verboden dat de wet-
houderen eenige  diergelijke vergadering zullen mogen houden, tenzij om gewigtige sake die geen 
uijtstel toe en laten tot den ordinaire genechtdach, en dat sij luijden alvorens gerechtelijk door 
den vorster van denselven dorpen daartoe sijn gedagvaard bij voorgaande laste van drossart of in 
sijn absentie van den oudsten schepen, in welke vergadering de schepenen ook niet sullen mogen 
doen enige verteringe ten lasten van de gemeente, maar sullen voor gemelde tering, verleth en va-
catien profijteren yder vijftien stuijvers daechs sonder meer, tot lasten van die genen die zodanige 
extraordinaire vergadering zal hebben verzogt.

3.
Maar off het gebeurde dat het voorn. dorp wierd gedrijgd van executien tot het opbrengen van 
enige overcomende lasten of dat er overkwaame enige andere saken van klijn gewicht, zoo en sal 
het geheele collegie van den wethouderen daarom niet moeten vergaderen, maar zal onzen dros-
sard of in zijne absentie den oudsten schepen daarinne remedieren met een of twee van de naast-
gezeten schepenen, de welke aan de andere ten naasten rechtdach van hen lieden gebesoigneerde 
zullen rapport doen zonder dat zij lieden daar van sullen trekken enig salaris of daar omme doen 
eenige tering tot dorpslasten.

4.
Dat van gelijkende in’t toekomende tijden geen teringh ofte kosten tot lasten van het dorp zal 
werden geleden in de  auditie van de rekeningen van den dorpe, maar sullen de notitie ende do-
cumenten daartoe dienende bij de borgemeesters of andere die daar van zullen wezen de rendant 
worden voorgebracht ten comptoire van den secretaris denwelken henlieden interventie de reke-
ninge sal innestellen en de verijficatie daartoe dienende behoorlijk ijder op zijn ordre liasseren, 
opdat alles zijn behoorlijke form hebbe tegens den dach van den auditie derselver, daartoe zul-
len vaceren den drossaart en seven schepenen met den genen daartoe bij Ons tot voorstant van 
‘t gemeen te authoriseren, en zullen ter auditie moogen komen alle andere personen ende inge-
zetenen die het believen zal, die wel mede sullen werden gehoord, maar geene stemme hebben, 
welke voorschreven. borgemeesters rendant zijnde zullen dagelijcx profiteren voor hen lieder sa-
laris ende verleth ijder eene gulden, waar op zij zullen teren tot hunne costen.

5.
Zijnde ook niet Onse intentie dat in de selve rekening sullen worden gepasseert eenige vacatien 
anders als de genen die bij dit reglement werde geexprimeerd, maar dat die in misse der selve 
sullen werden geroijeert ten laste van burgemeesters of collecteurs, die ze zouden mogen hebben 
betaald.
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6. 
Aangaande de sloten van de voorgaande rekening van denselven dorpe, alzo men bevind dat 
deselve werden gepurgeerd bij diverse bewijs sonder dat daarvan werde gemaakt behoorlijke li-
quidatie, zoo sal den drossaard en wethouderen voornoemd devoir doen dat dezelve binnen een 
jaar na de expiratie van hun borgemeesters ampt hunne rekening zullen hebben te doen ende te 
sluijten ter interventie van den genen daartoe bij Ons te committeren ende rakende de sloten 
van rekeninge van den afgaande borgemeesteren in toekomenden tijden sullen werden betaald in 
handen van den dienende burgemeesters binnen een jaar na het doen van hunne rekeningen, ten 
welken effect de voorschreven schepenen zullen gehouden wezen ten dagen van den reeckeninge 
het sloth derselver te wijzen executoir.

7.
Schepenen, burgemeesters rijzende buijten den dorpe van Loon om enige nodige affaire bij ken-
nis en deputatie van hun collegie zullen voor hun verleth, vragt en tering genieten tot dorps las-
ten eenen gulden daags, dies sal den borgemeester vacerende op de quartiers vergaderinge tot 
Oisterwijk of die in zijn plaats daartoe zoude mogen werden gedeputeerd genieten den voor-
schreven gulden ende geobligeerd wesen te houden pertinente schriftelijke notitie van het gene 
aldaar geproponeerd ende geresolveerd werd, ende dies aangaande ten naasten gerechtdage aan 
drossard en schepenen relaas doen en als den borgemeester of den gedeputeerden in zijne plaats, 
wie hij mocht wezen, aldaar compareerd, zo en zal daar niemand anders tot lasten van de ge-
meente compareren ende of den drossard daartoe wierd gedeputeerd, so zal hij voor vacatie, vragt 
en tering genieten drie guldens ende tot notitie en relaas als voren gehouden zijn.

8.
Ende als er binnen den dorpen moeten worden overgezeth de menschen of beestialen tot het 
opbrengen van  hoofdgelden, dewelke gewoon is te geschieden bij twee distincte districten, soo 
zullen in yder quartier daartoe vaceren een schepen en den laatsten afgaanden burgemeester als 
hebbende de beste kennis van het getal derselver met eenen vorster of ander officier, die vol-
gens haren eed daarin getrouwelijk zullen handelen, en zullen voor hun verleth, vacatie ende 
tering profiteren yder eenen gulden daags, den vorster twaalf stuijvers, welke voorseijde gulden 
de schepenen en borgemeesters ook zullen genieten voor den dach, dat zij zullen vaceren in het 
overbrengen van hunne notitie en in het stellen van boeken, zonder dat den vorster daarinne zal 
vaceren.

9.
De burgemeesters en bedeheffers vacerende op ‘s Lands en en andere comptoiren om over de ver-
ponding en conincks beden of andere lasten betalinge te doen en zullen noch verlet, vacatie nog 
tering rekenen, genietende ten dien einde haar ordinaire tantieme van opgebrachte penningen en 
zullen de borgemeesters zoo aan de Kerk of Straatsquartier als aan het Vaartsquartier gehouden 
zijn eenen precisen dag in de week te zetten, alwaar de ingezetenen hunnen lasten en contributien 
aan dezelve gehouden zullen zijn te comen betaalen op peene dat de nalatigen daarover paratelijk 
bij de borgemeester zullen mogen werden geexecuteerd tot hunnen kosten. 
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10.
Aangaande keurmeesters van de schapen als deselve werden geemploijeerd in hunne functie, zul-
len in plaats van tering voor hun verleth en vacatie yder daags profiteren 12 stuijvers.

11.
Als er eenige nieuwe gronden werden ter culture gebragt, dewelke van nooden zullen wezen te 
werden gemeten omme in dorps lasten te werden getauxeerd, ‘t zelve zal geschieden ter præ-
sentie en overstaan van zetters daartoe gesteldt, mitsgaders van den rentmeester des Heeren of 
zijnen gecommiteerden, neffens den secretaris of zijnen gesubstitueerde, de welke yder voor 
verlet, vacatie ende tering zullen genieten eene gulden daags, den rentmeester ende secretaris 
yder 36 stuijvers.

12. 
Voorts als er ymand van de voorschreven dorpen zal moeten vaceren in eenige gewichtige affai-
ren waarvan zoude mogen dependeren het welvaart van den voorschreven dorpe ende van de ge-
meente, ‘t zij binnen Den Hage, dat daartoe niemand zal worden gedeputeerd of rijzen tenzij met 
voorweten, resolutie en deputatie van het dienende collegie en de schepenen, mitsgaders de oude 
wethouders, van den officier en eenige van den principaalste gegoeden van den dorpe, die de sa-
ken bevorens wel zullen pondiceren die gene die zij daartoe bequaamste en profytelijkste tot het 
welvaart van de gemeente sullen bevinden ende zullen al zulke gedeputeerdens op hunne cost va-
ceren,  mits voor hunne vacatie, tering en vragten daags genieten drie guldens ende ingevalle hem 
ymand in diergelijke deputatie buiten deze geprescribeerde manier soude mogen hebben geinge-
reerd, soo zullen Onse wethouderen de vacatie daarvan in dorpsrekening roieren.

13.
Wat belangd de kerckmeesters ende armmeesters van den voorschreven dorpe, dezelve sullen 
hunne dienste doen gelijk in alle voorgaande tijden, zonder daartoe te trekken enig salaris anders 
als den loon Gods, maar als de rekening van den kerk of heijlige geest zullen geschieden, zullen 
de schepenen en kerkmeesters, ijder in het zijne, daags voor vertering en vacatie profiteren ijder 
eene gulden zonder meer.

14.
Dat den drossard voor alle zijne devoiren, teringen, vacatien, die hij zal doen binnen den dorpe 
van Loon tot dienste ende welstant van de gemeente bij provisie sal genieten het tractement van 
hondert vijfftich guldens jaars en daarenboven zijne ordinaire rechten in het aanhoren en sluyten 
van dorps rekening en andere affaire van particuliere.

15.
Dat in het nemen van den aanschouw niet meer en zullen komen als vier oudsten schepenen, den 
drossard, secretaris en vorster, waarvoor den officier, schepenen, secretaris en vorster zullen genie-
ten hunne schouwboeten als van ouds.
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16.
Dat men voortaan in de boeken die omgesteld worden zal ordonneren voor in premio wat pen-
ningen yder borgemeester of collecteur zal moeten betaalen zo op de Comptoiren als aan inte-
ressen van opgelichte penningen, tractement van officier, schepenen en vorster, sonder dat de 
borgemeesters ijts anders zullen mogen betalen dan op ordonnantie gegeven in collegie ten over-
staan van drossard en schepenen wiens naam in de selve zullen moeten worden uijtgedruckt wor-
den en zullen voortaan geen ordonnantie in rekening geadmitteert worden, tenzij de selve staan 
op de originele billetten, specificatie oft rekening, dies zal yder borgemeester oft collecteur de 
voorgaande ordonnantie ontfangen hebbende, dezelve promptelijk voldoen hebben, en bij foute 
van dien alle de schaden, intressen ter dier saaken voorvallende sullen komen tot hunnen lasten, 
ook zullen alle de tractementen uyt het slot van borgemeesters rekening betaald worden die dat 
selve jaar rekeninge hebben gedaan.

17.
Ook en zullen geen fauten geleeden worden in s’Lands verponding, maar zullen gehouden wezen 
dezelve punctuelijk te voldoen.

18.
Rakende andere settingen, soo van s’Landsboeken als andere omslagen, so extraordinare als or-
dinaire en zullen ook mede geen fouten geleden en geadmitteerd worden, tenzij naar bewijs van 
uytterste devoir.

19.
Dat op de verpachting van maalgeld offte andere spetien maar zullen compareren de twee borge-
meesters, den drossard benevens den rentmeester van den Heer, welke borgemeesters voor vragt, 
tering en vacatie zullen hebben ider dertig stuivers daags, drossard en rentmeester vijftig stuivers 
en zullen ten opsichte van dezelve verpachting geen extraordinaire costen gepasseerd werden ten 
ware dezelve nodig gevonden wierden bij de voorschreven persoonen, dewelke evenwel niet en 
zullen mogen excederen de negen gulden. 

20.
Dat den secretaris sal genieten sijn tractement van sestig gulden s’jaars ter oorsaak van’t welk hij 
gehouden zal sijn te formeren de boeken of de quohieren van omstellinge, dezelve op te rekenen, 
te formeren des dorpsrekeninge en te doen de verdere devoiren, de gemeente rakende, zonder dat 
hij iets verders sal pretenderen voor de diensten binnen de parochie in reguard van de gemeente 
voorvallende, het tractement der vorster zal wesen ses en dertig guldens s’jaars, te weten voor ider 
vorster achtien guldens.

21.
Op het jaargericht sullen den drossard, secretaris en schepenen mogen verteren, ider 24 stuivers 
en ider vorster twaalff stuivers makende alzo te samen twaalf gulden zonder enige verdere verte-
ringen tot lasten van de gemeente toe te staan.
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22.
En alzo de gemeente door voorgaande quade directie is belast met veele opgenome penningen en 
andere schulden, soo sal daaraf gemaakt werden een pertinenten staat, soo van de capitalen als 
van de agterstallen, omme als dan naar een voorgaande octroij daartoe van Ons te verkrijgen een 
repartitie gemaekt te worden naar proportie omgeslagen, sodanig als ten meesten dienst en oir-
baar bevonden sal werden te behoren.

23.
De schutkooij aangaande zal voor die van buiten gereguleerd werden, soo ende gelijk van om leg-
gende dorpen wordt geobserveerd ende in ‘t requard van de ingesetenen sal voor ijder paard be-
taald werden thien stuijvers en voor yder beest vijfthien stuijvers, voor yder schaap eene stuijver.

24.
Alle welke voorschreven poincten en artikelen de officieren en wethouderen van den voorschreven 
dorpe punctuelijk sullen onderhouden en doen onderhouden, lastende ende bevelende den vor-
ster van den dorpe van Loon deselve sondaghs naastcomende ter gewoonlijcker plaatse te publi-
ceren om daar onder gesteld hebbende zijn relaas deeze origineele wederom te leveren in handen 
van den heer Huijbert Everard, administrateur van des Heeren goederen tot Loon voornoemd, 
dewelke Wij bij deesen authoriseren om over de gemeente neffens den drossard en schepenen ten 
aanhoren en sluijten der rekeningen, soo van de kerken ende heijligen geest, mitsgaders tot het 
liquideren van de slooten hier vooren gemeld, behoudende altijt aan Ons voornoemde het recht 
van daartoe ijmand naar onze geliefte in de voornoemde plaatze te authoriseeren.

25.
En opdat hier niemand van ignorantie en pretenderen, soo hebben Wij de supplianten gecon-
senteerd en gepermitteerd ’t voorschreven reglement in de voorszeijde heerlijckheijd van Loon 
te mogen doen publiceren, ordinerende alle en eijgelijken die het zelven soude mogen aangaan, 
hen daar naar punctuelijk te reguleeren, sonder nogtans dat door dit reglement eenige prejuditie 
of nadeel aan voorgaande placaaten, reglementen ende ordonnantie die voor deese bij Ons over 
de Meijerij van ’s-Bosch alberijds souden mogen zijn ofte in het toekomende nog soude mogen 
werden geemaneerd sal werden geleijd.

Accordeerende de supplianten ten effecte voorschreven deese tegenwoordige acte.

Gedaan ende gearresteerd ter vergadering van de Hoog gemelde Heren Staten Generaal in den Hage 
den 9e maart 1686.

10.2.13.2.5  Wijziging en interpretatie van Loon op Zand 1686

a.
Bijstelling van de artikelen 17 en 18 van Loon op Zand 1686

PS_LL_def.indd   1632 19-11-20   13:06



1633

Vaststelling
9 Februari 1773 door de Raad van State.

Bron
NA, RvSt 328, fo. 106r-108r.

Dictum van de resolutie van de Raad van State van 9 februari 1773 tot bijstelling van de ar-
tikelen 17 en 18 van Loon op Zand 1686

Waarop gedelibereert en in agting genomen zijnde aan de eene kant, dat het strikt en na de letter 
observeeren van het gestatueerde bij het 17 Articul van het Reglement over Venloon, meedebren-
gende dat geen fouten in het toekomende in s’Lands verpondingen zullen worden geleeden, en 
bij het 18ͤ Articul van het voorschreven Reglement, ordonneerende, dat in de andere zettingen, 
zoo van Landsboeken als anders omgeslagen, zoo ordinari als extraordinaris, meede geen fouten 
geleeden of geadmitteert zullen worden, tenzij na bewijs van uitterst devoir, aan inconvennienten 
onderheevig is, en aan de andere kant, dat het passeeren van foutposten niet als met het uitterste 
menagement en om gewigtige reedenen van onvermogen behoort te geschieden,
Is goedgevonden en verstaan, te statueeren, dat tot Venloon geen fouten met opsigt tot s’Lands 
en dorpslasten zullen moogen geleeden of geadmitteert worden als met het uitterste menage-
ment en om gewigtige reedenen van onvermogen, door de regenten volgens haar eed en pligt te 
beoordeelen,
Dat om voor te komen, dat geen vrugteloose executien worden gedreven de collecteurs en bur-
gemeesters alvorens tot eenige uitterlijke executien te treeden, daarvan bij een lijst der debiteuren 
kennis sullen moeten geeven aan de regenten, die gehouden zullen zijn binnen veertien dagen 
nadat die lijst aan haar zal zijn overgegeeven te delibereeren of er gewigtige reedenen van onver-
mogen zijn om de posten op de voorschreven lijst gemeld, off eenige van dien voor fout aan te 
neemen en vervolgens te resolveeren of zij den collecteur of burgemeester zullen doen voortpro-
cedeeren dan of zij denselven voor diligent zullen houden,
En dat de foutlijsten met de resolutie of resolutien der regenten, waarbij goedgevonden is de pos-
ten daarop gebragt voor fout aan te neemen, jaarlijks, nevens de reekeningen ter Leen en Tolka-
mer zullen moeten worden overgebragt,
Wordende in zoo verre de voorszeide 17 en 18 Articulen van het Reglement van Venloon gealte-
reert bij deese,
Dat wijders het bij deese Haar Edee Mogende Resolutie gestatueerde niet alleen voor het vervolg, 
maar ook voor de jaaren, waarvan de reekeningen ter Leen en Tholkamer nog niet zijn overge-
bragt zal worden geobserveert,
Dat de remarques door die van de Leen en Tolkamer op de reekeningen de anno 1766 met opsigt 
tot de fouten gestelt zullen worden opgeheeven,
Dat de supplianten zullen gehouden zijn deese Haar Edele Mogende Resolutie alvorens daarvan 
eenig gebruik te maken te laten registreeren ter griffie van de Leen en Tolkamer,
(…….).
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b
Wijziging van artikel 1 van Loon op Zand 1686

Vaststelling 
6 April 1686 door de Staten Generaal.

Bron
BHIC, LTK 77, ongefolieerd, op  datum 6 april 1786.

Dictum van de resolutie van 6 april 1786 van de Staten Generaal tot wijziging van artikel 1 
van Loon op Zand 1686.

Waarop gedelibereert zijnde, is goedgevondenen verstaan bij alteratie van het eerste Artikelvan 
het Reglement over Venloon bij Hun Hoog Mog: den 9 Maart 1686 gearresteerd aan de suppli-
anten in hunnen qualiteit als scheepenen der heerlijkheijd Venloon of Loon op Zandt tot tracte-
ment mits deezen toe te legen ieder eene somme van f 25,- jaarlijks, in te gaan met den 1 Januari 
deeses jaars, met permissie om het zelve inde dorpsreekeningen te doen brengen en verantwoor-
den, ten welken einde de supplianten gehouden zullen zijn deeze Hun Hoog Mog: Resolutie ter 
griffie van de Leen en Tolkamer te laaten registreeren en word het verdere of andere verzoek van 
de supplianten bij de voorenstaande requeste gedaan hierbij geweezen van de hand.

10.2.14  Maren 1664

Vaststelling
18 Februari 1664 door de Raad van State op basis van een door de regeerders en inwoners gefor-
muleerd  en door de Raad en rentmeester-generaal der Domeinen op onderdelen bijgesteld ont-
werp.

Bron
BHIC. Collectie Santvoort 2, fo. 5r-11r.

Genese
9.2.14.

Reglemente voor den dorpe van Maaren
1.
Eerstelijck, wat de Justitie ofte Schepenstoel belangt, sullende die bestaan als van ouds in seeven 
persoonen van schepenen, die voortaan dienen sullen twee jaeren agter den anderen ende t’eijnde 
elcke twee jaeren sullende verandert worden ende eerst afgaen vier en in plaetse van dien aen-
gestelt worden vier andere nieuwe schepenen ende in de gevolgde tweede veranderinge sullende 
afgaen de drie aangeblevenen schepenen van voorgaende jaren ende drie andere nieuwe in de 
plaetse moeten worden aengestelt en alsoo ende weer te onderhouden van tijt tot tijd.
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2.
Dat op de selve veranderinge de nominatie van de nieuwe schepenen sal worden gedaen door de 
t’samentlijcke oude schepenen op een dubbelt getal, waer uijt den officier de nieuwe sal hebben 
te eligeren soo nogtans dat in de selve electie de gemelte officier reguard sal neemen op de qua-
liteijt, soo in comportement, middelen en verstande, praefererende altoos ook die van de gere-
formeerde religie, als die binnen den dorpe van Maren te vinden sijn volgens den 13de articul van 
het Politiecque Reglement.

3.
Ende tot vaste ende bequaeme regeringe sullen mede aengestelt worden vier raatsmannen, die 
ook uijt een dubbelt getal bij de schepenen sullen worden aangestelt op de nominatie van de 
gequalificeerste ende inwonende geërfdens, welke vier raatsmannen mette schepenen nomine-
ren ende aenstellen sullen de collecteur der verpondingen, die in loco sal moeten woonen; item 
de borgemeesters en de geswoorens ’t elcken jaere, concluderende met de meeste stemmen ende 
voorsulks in alle saaken, de regeringe en politie aengaende ende nieuwerniets uijtgeslooten we-
sende dan alleen in het stuck van Justitie die verstaan word privativelijck te gehooren en te ver-
blijven alleen aen de schepenen; sullende niet te min mede in de nominatie end de electie van 
de arm- en kerckmeesters mitsgaders van de meester van de schamele maagden bijgeroepen ende 
geadmitteert worden om mede daer inne te stemmen de predikant der plaets sullende mede ’t el-
cken van de twee jaren afgaen twee van de voorschreven vier mannen ende andere twee nieuwe 
in plaets der selver door die als boven werden genomineert ende gestelt.

4.
Ende sullen gesegde raadsmannen ten aanvanck harer bedieninge eed doen, dat sij alles ten bes-
ten ende tot meeste nut van de gemeente mede sullen stemmen ende helpen raemen, sonder iets 
directelijck nog indirectelijck ten tegendeele te sullen doen ofte hanthaven.

5.
Tot voorkominge ook van onlusten ende om de gemeijnte in verdere vreede te houden, sullen de 
voornoemde regenten in gewigtige saaken hooren eenige meest verstandige en gequalificeerde en 
met het gevoelen derselven, voor soo veel doenlijk, haar accomodabel stellen.

6.
Soo wanneer voor het eijnde van de twee jaeren of de ordinaire veranderinge iemant van de 
vier raadsmannen quamen te sterven of door quade daden, feijten ende comportement hem 
onweerdig maakte dat ampt ofte bedieninge langer te bekleeden, sal in sulcke gevalle aenstonts 
bij schepenen en andere raadsmannen een ander worden gesurrogeert ende aengestelt onder 
eed als voor.

7.
De rekeningen, die gepasseert en geslooten sijn, sullen blijven voor gedaen ende niet subject wee-
sen om herdoen te werden, ten ware nogtans daer inne bevonden wierden klaere en duijdelijke 
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misrekeningen, falsheijt en verdere onbehoorlijke acten prejudiciabel aen de gemeijnte, welcken 
aengaende te doen sal staen naer vereijsch en behooren.

8.
De schepenen en vier raadsmannen voorschreven sullen mogen nasien ende ’t elckens examine-
ren de boeken, quohieren, lijsten en setcedullen van de verpondinge, beede en andere dorpslasten 
om te sien ofte ijemant daer inne niet en word verongelijkt ende die den rechten taux vervatten, 
nog andere lasten daer inne gebracht ende vermengt werden.

9. 
Den secretaris, des selfs substituut of clercq en sullen niet mogen herberge houden, nog andere 
judiciële ende scabinale acten schrijven en passeren als in het ondergenoemde raadhuijs, gelijck 
ook den schoolmeester niet en sal mogen tappen ofte herberge houden conform den 5de articul 
van het schoolreglement.

10.
Dat de jongste rollen en prothocollen, reeckeninghen sullen mogen wesen ten huijse van den se-
cretaris om elck een daer toe acces en visie te geeven, dog de oude rollen, prothocollen, rekenin-
gen en documenten der selver, oock alle andere dorpsstucken, charters, privilegiën ende andere 
rakende den dorpe ofte gemeente sullen aanstonts gebragt en bewaart worden in de ordinarisse 
komme ende daer af gemaakt worden een inventaris ende soo de voorschreven komme niet en 
soude mogen bestant ofte sterck genoeg weesen, sullen die gebracht en bewaert worden in eene 
kasse, te maaken en te stellen in het choor van de kercke ofte in de raatkamer aen de kercke, daer 
toe geapproprieert ofte al nog te appropieren van welke komme ofte kasse sullen gemaakt wor-
den drie sleutels, daer aff den president eenen sal hebben, den tweeden den scheepen, die naast 
het voorschreven raadhuijs sal woonen ende den derde aen een van de vier raadsmannen, mede 
naast de selve kercke en raadhuijs, welcke sleutelhouders ook bedagt sullen weesen, dat soo wan-
neer sij buijten dorps willen reijsen haren sleutel voor die tijd sullen laaten aen een van hare me-
deschepenen ofte raadsmannen respective.

11.
Het dorpssegel sal mede in de selve komme ofte kasse werden opgeslooten en bewaert, sullende 
acten, die met het voorschreven segel te segelen staen, besegelt moeten worden ter presentie van 
voorschreven sleutelhouders en secretaris daer inne wederom moeten werden gebragt; de profij-
ten van het selve segelen sullen niet te min egalijck gedeelt werden door schepenen ten tijde van 
de veranderinge.

12.
De borgemeesters, collecteurs en andere bewint hebbende van dorpspenningen sullen geen sche-
penampt of andere officie ’t samen bedienen, dog bij soo verre ijemant van de schepenen oft 
raatsmannen tot collecteur, kerckmeester, armmeester ofte schamele maagdenmeester wierde ae-
ngestelt, dat die in het doen van sijn rekeninge niet meer en sal werden aangesien dan een simpele 
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rendant en alsoo voor sijn rekeninge geene dispositie ofte stemme hebben.

13.
Alle rekeninge van borgemeesteren, kerck, arm en schamele maagde meesteren, oock van collec-
teurs der verpondinge ende andere manuantien hebbende van dorpspenningen sullen ’t elcken 
jaer vier maenden nae expiratie van hare bedieninge moeten doen hun rekeninge ten overstaen 
van schepenen en vier raatsmannen ende in regard van kerck- en armmeesteren ten overstaen 
mede van den predikant, nae dat sulks ook drie sondagen agter den anderen sal weesen gepubli-
ceert, sullende de behoeften tot de selve rekening door haar wel exactelijck werde nagesien ende 
distinctelijck opgeleesen ende alsoo behoorlijck werden gepasseert en geslooten, sullende niet te 
min daer bij meede moogen koomen de andere van de gemeente, ingelanden en geërfden, die 
ook sullen mogen spreeken met alle seedigheijt en gehoort werden in het geen sij voor billick en 
redelijck soude mogen bijbrengen.

14.
De schepenen en de raatsmannen voorschreven, als ook de secretaris ten tijde van het doen der 
gemelte rekeninge sullen haer niet mogen absenteren (siekten en andere wettige oorsaken uijt-
genomen) op eene pene van vier ponden paijements, daer inne gebreckelijck vallende, de welcke 
sullen dienen tot ververschinge van de presente schepenen ende raatsmannen; sullende oock tij-
delijck tegens den bestemde uure moeten compareren agter den anderen ende sonder interruptie 
de rekening voortgang en geven en bijwoonen van tot dien eijnde toe.

15.
De scheepenen, die op de gespannen vierschaar agter sullen blijven nog niet tijdelijck compare-
ren (siekte en wettige oorsaken als boven uijtgenoomen) en waar van de presenten sullen moogen 
oordelen, sullen ’t elkens verbeuren een pond paijements te dienen en te verteeren ook als voren 
is geseijt.

16.
De borgemeester en collecteur van verpondinge sullen moeten sorgen dragen, dat der selver 
comptoiren tijdelijck en wel werden betaalt ende in geval van nalatigheijt de kosten en schaeden 
daer uijt ontstaen sullen self moeten dragen ende sal den afgaande borgemeester en collecteur van 
verpondinge den nieuwe als wanneer hij de leste betalinge sal doen bij hem moeten hebben om 
staet te maeecken ende dien op te neemen met de respective ontfangers ende aenstonts den selven 
staat bekent maeken aen schepenen en raatsmannen voorschreven om ordre te werden gestelt tot 
voldoeninge van de restanten en de bijbetaelinge soo sullen bevonden werde.

17.
Den borgemeester en collecteurs en sullen geen gelt aen ijemant buijten hare comptoiren tellen, 
immers niet als met kennisse ende met schriftelijke betekende ordonnantie van schepenen ende 
raedsmannen ’t saemen ende welcke alleen ook in rekeninge sullen werden gevalideert.
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18.
Ook so en sullen geen penningen mogen worden opgenoomen tot laste van de gemeente sonder 
expresse kennisse van schepenen en raadsmannen voorschreven, die ook daer over sullen moeten 
hooren het merendeel van de ingelanden en geërfden ende volgen het geraisonneerden, ook niet 
sonder daer over te sijn voorsien van speciaal octroij van de Hooghe Overigheijt, ende anders ge-
daen, dat sulks sal koomen en blijven ten laste van den opnemer ofte opnemeren.

19.
Dat ook jaerlijks sal werden gemaakt een setcedulle ofte rentierboeksken om naer advenant de 
renten ofte obligatien, die het dorp verschult is, daer inne te werden gestelt en nae proportie van 
dien omslagh te worden gereguleert ende ook gestelt werden sonder vermenginge van andere las-
ten alhier.

20.
Dat ten lasten van de gemeente niet en sal mogen werden gepacht nog overgenoomen de im-
posten op bier, wijn ende brandewijn; dat ook niet en sullen mogen pachten nog daeraen par-
ticiperen koster of schoolmeester om te beter ende onverleth te kunnen sijn en blijven aen haar 
ampt of bedieninge, gelijck die mede tot geene andere administratie volgens het schoolreglement 
………. [niet ingevuld] vijf en ses niet en mogen werden geëmploijeert.

21.
Indien met consent van haer Edele: Mog: gepagt ofte overgenoomen worden den impost op het 
geslagt en ge-mael, dat de penningen ter sake van dien niet en sullen mogen worden omgeslae-
gen op het reëel, maer op de per-soonen en hooftsgewijse sonder oock iemant te verschoonen, 
uijtgesondert nogtans die van de armen leven en de kijnderen onder de twaelff jaeren, sulks staen 
sal tot discretie van schepenen en vier raatsmannen voorschreven.

22.
Soo ook met consent als voor gepagt ofte overgenoomen wierde impost op de besaeijden mergen 
en hoorngelden ten behoeve van de gemeente, dat den omslag daer van niet en sal werden gedaen 
op de persoonen ofte hooftsgewijse, maer advenant ijeders culture en quantiteijt van beesten.

23.
Dat geene verteringen of vereeringen sullen mogen geschieden ten laste van de gemeente nog 
daeromme ook directe nogh indirecte, bedeckt nog opentlijck in rekening sullen moogen worden 
gebracht noch verantwoort ende dat die sulks sal hebben gedaen het selve ‘t sijnen eijgen en parti-
culiere laste sal moeten houden en draegen, ten ware nogtans het selve soude mogen verstrecken 
tot bijsonder voordeel en dienst van de gemeente, in welcke gevallen schepenen en raadsmannen 
sulks souden mogen doen malkanderen verstaende ende in welcken cas acte door haer alle te be-
tekenen sal moeten werden gemaekt ende op de rekeninge geproduceert.
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24.
De administratien en bewinde van verpondingen, beeden, rentiergelden ofte obligatiepenningen 
sullen elck geredigeert worden en verantwoort in bijsondere rekeninge.

25.
In het doen van de rekeninge sal men met de presenten in competente ende meest int getale mo-
gen besoigneren en agter den anderen daer mede voorts gaen sonder ophouden en dewijle die 
onder handen is, sal de selve verblijven onder den rendant, en sullen de rendanten het slot van 
hare rekeningen binnen twee maenden naer het selve sluijten promptelijck moeten voldoen en 
sullen als dan ook de selve hare gesloote rekeningen moeten gebragt werden in de voorschreven 
komme, gepermitteert niettemin soo de rendanten daervan willen behouden een copie het selve 
inmiddels te mogen doen en laeten schrijven ’t haeren lasten en anders ook sal op de originele 
rekeninge voor het brenge in de komme opgestelt en getekent worden het slot bij den rendant 
voldoen te worden.

26.
Ende en sullen geen nieuwe omslagen tot lasten van het dorp mogen werden gedaen als met 
voorkennisse ende consent van de meeste en principaelste ingelanden en geërfdens en niet an-
ders ook dan bij schriftelijck betekende acten en insertie van de redenen en oorsake van de selve 
nieuwe omslagh.

27.
Geen processen, nog als aenlegger nogte verweerdere en sullen ten laste van de gemeente mogen 
werden aengenoomen dan met kennisse mede en goedvinden van de principale ingelanden en 
geërfdens en niet als met eenparig goedvinden en betekende acte van schepenen ende raatsman-
nen voorschreven

28.
Sullen mede geene commissien tot sollicitatien in ‘s Gravenhage en elders mogen werden gege-
ven dan met  communicatie, goedvinden en betekende acte als voren, ende die met behoorlijke 
commissie reijsende en vacerende buijtens dorps ten Bosch ofte daer ontrent sal daags hebben op 
sijn eijgen kost eene gulden ende naer den Hage een gulden en tien en daer en boven hun schip 
en noodige wagevrachten en in importante saeken en daer iemant van meerder qualiteijt diende 
gecommitteert, sal den selven toegeleijt worden gelijck schepenen en raatsmannen te vooren met 
hem sullen overkoomen.

29.
En sullen ook geene bijeenkomsten ofte vergaderinge bij schout, stadhouder, scheepenen en 
raatsmannen mogen worden geleijt, gedaen ofte gemaekt in herbergen, ook selfs niet onder 
pretext daer soude mogen weesen het comptoir van den secretaris, sijnen substituut of clercq, 
maer dienende alle gehouden in de raetskamer, alwaer mede geene verteringe ten laste van de 
gemeente ofte ijemant particuliers alsdaer te doen hebbende en sullen mogen gevallen, behou-

PS_LL_def.indd   1639 19-11-20   13:06



1640

delijck nogtans dat des winters ten koste van de gemeente in nodig ligt en vuur sullen worden 
gedefroijeert.

30.
Item sullen schout, schepenen en secretaris hare regt en genechtsdagen besitten en bedienen op 
hare precise dagen en verders sonder uijtstel ook volgens het Politicq Reglement, nog selfs om 
absentie van d’een of d’ander officier [doorgehaald: ofte stedehouder] scheepen en in cas van de 
absentie des officiers ofte stedehouder sal den president schepen in het banck spannen eedigen 
ende andere des selfs plaats bekleeden, alles oock op de ordinarisse scheepenen leges, wedden 
en profijten van processen, judiciële acten en dergelijken, als van outs ende sulks met de minste 
beswaernisse van partijen.

31.
De schepenen ’t saemen ofte eenige ende niet min dan twee te versoeken van ijemant ofte par-
tijen besoignerende in recht saken sullen ook niet meer mogen pretenderen dan elk ses stuijvers 
sonder ook parthijen te mogen beswaeren met eenige verteringe en sullen den armen en haare 
saeken expedieren gratis.

32.
De scheepenen en raatsmannen, ook den secretaris op ordinarisse en extraordinarisse wettige sae-
ken de gemeente aengaende comparerende en besoignerende, sullen ten lasten van het corpus geen 
kosten nog verteringen moogen doen ofte pretenderen, selfs niet ter sake van verlet, soo wanneer de 
selve comparitien en besoignen vallen binnen dorps sullende niettemin alle der selver daervoor tot 
laste van de gemeente trecken ses gulden jaerlijks, sonder dat dan ook den secretaris ofte sijnen sub-
stituut voor het schrijven ofte de penne voeren iets voorders sal moogen pretenderen.

33.
De borgemeesters en sullen voor het ophaelen en uijtgeven der penningen niet meer mogen eijs-
schen nog pretenderen als van outs en tot desen dage gebruijkelijck sijnde geweest.

34.
Op de maeltijd van het versetten der schepenen en raatsmannen sal niet meer mogen verteert 
worden ten laste van de gemeente als vijftien gulden eens; sal mede op de rekeninge van de bor-
gemeester en collecteur der verpondinge niet meer werden mogen verteert tot laste van de ge-
meente als ses gulden ende niets over de geene van de kerck en armen.

35.
Alle wercken te maeken, de gemeente rakende, sullen alleen naer voorgaende publiecque veijlinge 
in het openbaer aen de minste aennemende werden aenbesteet, uijtgesondert in kleijnlijke be-
loopende onder de tien gulden, sullende mede alle verpagtinge van dorps visscherije en andere 
geschieden naer voorgaende publicque veijlinge in de raatkamer en niet in herbergen en daer op 
niet hoger mogen worden gestelt als een oort van elcken gulden voor schrijfgelt ende voor wijn-
coop mede een oort alleen.
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36.
Den vorster en schutter sal geen nieuwigheden mogen inbrengen maer hem te vreeden moeten 
houden metten salaris, profijten en executien als daer toe van outs hebben gestaen, sonder oock 
in consideratie te neemen, dat den lest afgegane om sijne notoire armoede wat meer gegeven is.

37.
Dat den schoutheth ofte sijnen stadhouder voor het beëeden van schepenen, raatsmannen, bor-
gemeesters en andere, dienende geëedt, niet meer sal mogen eijsschen als ses stuijvers van elck, 
sonder ook te mogen pretenderen eenige verteeringen, karrevracht ofte andere tot laste van de 
gemeente.

38.
Dat denselve schouth ofte sijnen stadhouder voor vacatien over de borgemeesters rekeninge niet 
meer en sal mogen eijsschen als drie gulden en niets over de rekeningen van kerck en armen, ge-
lijck hij ook over het eeden van de kercke- en armmeesters niet en sal mogen pretenderen.

39.
Dat in het stuck van schouwen daer den dijckgraaf en heemraden competeert, sal gereguleert 
worden precise naer de chaerte en op de boete, gelijck van oude tijden gewoonlijk is geweest.

40.
Dat geene commissien en sullen werden toegestaen om van weegens de gemeente te compare-
ren op eenige dachvaerden van het quartier van Maaslant ofte Meijerij sonder kennisse ende 
last van scheepenen en raadsmannen ende dat daer toe niet meer dan een persoon ofte ten 
hoogsten twee in gewigtige saeken sullen werden gecommitteert ende dat besorgt sal werden 
alvorens te compareren aangeschreeven sal worden het subject ofte uijtschrijvinge van saeken 
om het selve gesien, gedelibereert te kunnen werden bij schepenen en raetsmannen het geene  
daer over goed sullen vinden en gelast haren gecommitteerde, wat sij aldaer sullen opineren 
ende bestemmen.

41.
Item soo den secretaris ofte iemant anders ijet ten dienste van den gemeente te recht te pre-
tenderen hebben, sullen sulcks jegens voor het doen van borgemeestersrekeninge tijdelijck aen 
scheepenen en raetsmannen, bij exhibitie van haren last, de specificatie ofte rekeninge moeten 
bijbrengen om gedaen te worden naer behoren sonder nogtans ook ondertusschen daer over te 
mogen inhouden ofte weijgeren te betalen den borgemeester, collecteur van verpondinge ofte 
rentierbeurder.

42.
De geswoorens sullen naerstelijck letten en exact reguarde dragen dat de vroenten en gemeentes 
niet en worde beschaedigt, nog iets daerinne gedaen sullen en niet vermagh te geschieden ende 
sullen sij de keuren en de breuken niet hooger ofte anders moogen neemen dan van outs ge-
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bruijckelijck sijnde geweest, sonder oock de breukagtige en becalangieerdens met eenige verte-
ringen te belasten en te beswaeren.

43.
Sullende mede de selve geswoorens ende schutter in het stuck van becalangieren ende ijemant 
breukig vinden en seggen in haare verklaringen van dien met eede bevestigt gelooft werden ten 
effecte en voor soo veel om den poene ofte breucke daer toe staende te moeten genamptiseert 
worden voor alle oppositie.

44.
De borgemeesters, collecteurs van verpondingen en rentierbeurders en sullen niet vermoogen te 
procederen tot sommatie ofte executie tot laste van de ingesetenen des voorschreven dorps Mae-
ren voor en al eer hare debiteurs ten minste tweemalen civilijck te sullen hebben gemaent.

45.
Ende op dat te beeter de voorschreven articulen en pointen van reglement achtervolgt worden, 
soo sal die overtreder of contraventeur van eenige van dien verbeuren, sonder ijemant te wer-
den verschoont, vijftig gulden ten behoeve ende profijte van de Domeijnen in het quartier van 
’s Hertogenbisch door den Rentmeester van dien sonder dissimulateie ofte oogluijkinge parate-
lijck te executeren.

46.
Ende sal het jegenwoordig reglement gestelt en bewaert worden in de voorschreven komme en 
geregistreert werden in  het prothocolboeck des dorps ofte secretarije van Maren en t’elcken jaer 
sondaegs naer het veranderen van den schepenstoel (die als boven jaarlijks op primo Maij sal ge-
schieden) werden gepubliceert ter plaetse daer men gewoon is publicatie te doen ende alsoo ook 
naer approbatie deses voor de eerste reijse, den last en besorgen van welke sal staen ende incum-
beren den presidentschepen in der tijd.

47. 
Blijvende des niettemin ook in haar geheel ende ongeprejudicieert het souverain gesagh, hooghe-
ijt en jurisdictie Haer Ho: Mo: over den dorpe van Maren competerende, ook voorbehouds ende 
geresereert haer Ed: Mog: de Heeren Raaden van Staate om de voorschreven articulen ‘t allen 
tijden nader te interpreteren, naerder declareren en amplieren, oock nieuwe ende andere regle-
menten te maeken, gelijck ten dienste van het Landt ende van den voorseijde dorpe van Maren, 
nae gelegentheijdt van tijd ende geschapentheijt van saeken bevonden soude mogen worden te 
behooren.

10.2.15  Moergestel 1658 en 1713

10.2.15.1 Reglement, 1658
10.2.15.2 Reglement, 1713
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Genese
9.2.15.

10.2.15.1 Reglement, 1658

Vaststelling
4 Juni 1658 door Raad van Brabant te Den Haag op basis van een voorstel van de inwoners, dat 
onverkort is afgeleid van het reglement, dat 2 februari 1658 door de heer wordt uitgevaardigd.

Bron
BHIC, Familie De Jonge van Zwijnsbergen 398

BHIC, RvBr 788.1383 (in tweevoud).

D’eerste presiderende ende andere Raden van Brabant, Allen den genen die dese sullen sien ofte horen 
lesen, Salut,
Wij hebben ontfangen de supplicatie van de ingesetenen van Moergestel, quartier van Oosterwijck, 
Meijerije van s’Hertogenbosch, inhoudende dat sij supplianten bevindende dat de schouteth en schepe-
nen van Moergestel voorschreven niet hebben betracht haer schuldigen plicht in’t excerceren van haer 
respective bedieningen, maer dat deselve in plaets van den supplianten te verlichten swaerder lasten 
hebben opgestelt, soo keerden de supplianten haer aen Ons in den voorschreven Raede, versoeckende 
dat Onser geliefte wilde sijn te arresteren seeckere poincten ten saecke ende voorschreven dienstich,
Doen te weten, dat uijt gene voorschreven aengemerckt genegen sijnde tot de bede der voorschreven 
supplianten hebben gestatueert ende geordonneert, statueren ende ordonneren de poincten ende arti-
culen hierna volgende.

1.
Eerstelijck, dat voortaen alle genechten, magistraets vergaderingen ende rechtsplegingen 
raeckende de gemeente ende ingesetenen int generael ofte particulier niet en sullen mogen 
gehouden worden in eeniger herberge ofte andere besondere plaets daer men wijn ofte bier om 
gelt tapt, maer alleenlijck in een huijs ofte camer dewelcke daertoe tot de minste kosten van de 
gemeijnte sal werden geapproprieert.

2.
Dat voortaen alle banckspanningen ende schepenvergaderingen sullen gedaen ende gelegt wor-
den bij den schoutet ende niet bij schepenen, ten waere in absentie des schoutheth, denwelcke 
schouteth de voorschreven vergaderinge ofte banckspanninge leggen sal ten voorschreven huijse 
ofte camer ten minsten costen als voorschreven staet.

3.
Item dat den segel der voorschreven heerlyckheijt voorts sal worden bewaert ende gebruijckt 
door vier outste schepenen gelijck als aldaer van outs gewoonlijck ende gebruijckelijk is geweest.
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4.
Item dat de schouteth, schepenen, secretaris ende vorster haer sullen genoecht houden met so-
danichen loon ende salaris gelijck als een ijder van outs heeft gecompeteert, ende soo voorts de 
gemeijnte houdende ende latende bij haer oude gerechticheijt.

5.
Vorders dat de reeckeninge van de borgemeesters der voorschreven heerlijckheijt sullen werden 
gepresenteert aen den wethouderen ende vier nabuiren der voorschreven heerlijckheijt, doch dat 
de schepenen bij non comparitie van eenige der voorschreven nabuiren, van sulcx wete hebben-
de, mette reeckeninge effenwel sullen voortvaren ende ingevalle van eenige diffilculteijt dat als-
dan de reeckeninge ende het sluijten van dien sal gehouden worden in suspens in dien verstande 
dat deselve sulle gehoort, opgenomen ende gesloten worden van den wethouderen als auditeurs 
ende dat ten overstaen van den schouteth ende schepenen teeckenen ende sluijten, sonder dat die 
nabuiren eenige reeckeninge sal competeren.

6.
Item dat ingevolge van den bovenstaende articule de reeckeninge van de borgemeesters niet van 
den schouteth ende schepenen sullen mogen gesloten ende geteeckent sonder expres consent van 
vier nabuijren in de voorschreven articule vermelt die van de nabuiren sullen werden genomineert.

7.
Vorders dat niemant van schepenen ofte nabuiren voor hunne presentie ofte die schepenen voor 
het sluijten der voorschreven reeckeningen egeenen loon en sal genieten als den officier ende dat 
ter somme gelijck als van outs altijt gebruijckelijck is geweest.

8.
Ende dat de voorschreven reeckeninge bij faute ofte non comparitie van den officier ofte andere 
ten genomineerde dage als dan den outsten schepen in de name van den heere sal teeckenen ende 
sluijten ende niet en sullen vermogen te procederen tot deselve auditie ofte sluijtinge in mindere 
nomber als vier schepenen.

9.
Item dat de borgemeesters hunne reeckeninge van haer bediening sullen pertinentelijck gereet 
hebben binnen den tijt van drie ofte vier maenden naerdat sij sullen affgegaen sijn.

10.
Item dat de voorschreven reeckeningen sullen worden affgedaen, geteeckent ende gesloten bin-
nen den tijt van vier dagen sonder eenige interval daeraen te geven, dan soo wanneer die sal be-
gost wesen en sullen niet mogen ophouden ofte uijtstellen voor en aleer die en is geslooten.

11.
Item dat de borgemeesteren voortaen niet meer en sullen betalen op eenige specificatiën, ordon-
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nantiën en quitantien daer sij haere reeckeningen mede sullen moeten doen, ten sij in cleijne 
saecke niet execederende de somme van drie gulden, welcke voorschreven ordonnantie sullen 
moeten onderteeckent sijn bij schouteth, schepenen ende secretaris.

12.
Item dat voortaen alle diegene die onder eedt sijn, wanneer nodich sal wesen sondaech ofte op 
andere daghen te vergaderen ten huijse ofte camere voorschreven omme aldaer met malcanderen 
over de courerende saecke die de gemeijnte soude mogen overcomen te spreecken ende resolve-
ren ende deselve resolutie alsdan daernaer des noot sijnde naer de gelegentheijt van de saecke de 
gemeijne naebuire vercondigen ende publiceren.

13.
Item soo wanneer diergelijcke vergaderinge van de gemeijnte sal geschieden, dat alsdan geenen 
onkosten sullen gedaen worden tot laste van de gemeente anders dan dat des winterdaechs note-
lijck vier sal worden gemaeckt ende gestoockt.

14.
Item dat oock niemant van de representanten van de gemeijnte ofte andersints onder eedt staen-
de eenige penningen sal mogen lichten, opneemen off vuijtgeven, brengen noch gelofte daer aff 
doen dan met voorgaende consent van alle de voorgaende representanten ende die gecommit-
teerde totte reeckeninge der gemente, naerdat deselve daer over behoorlijck sullen sijn vergadert 
geweest ende geresolveert hebben ofte sullen andersints alsulcke opgenomen penningen ende ge-
loften staen tot particuliere last van de geloovers ende opnemers.

15.
Item dat geene processe van wegen het corpus der voorschreven heerlijckheijt ofte gemeijnte rae-
ckende voorts en sullen mogen aengevangen worden als met advies ende goetvinden van wet-
houderen, heijlige geestmeesters, kerckmeesters ende gecommitteerde tot het verhoren van de 
reeckeninge.

16.
Item soo wanneer die proceduren met advis als voren sullen aengenomen werden, dat alsdan die 
sollicitatie derselver sullen werden vervolcht naer behoren met advis als voren.

17.
Item dat op de dachvaerden voortaen niet meer en sullen trecken als eene persoon die daertoe 
vuijt het collegie sal gecommitteert worden, ten waere eenige merckelijcke redenen naer gelegent-
heijt van saecke en sal den officier voor sijne vacatie hebben twaelff stuijvers, den borgemeesters 
ofte schepenen ses stuijvers naer ouder gewoonte.

18.
Item iemant van gemeijntwegen gecommitteert wesende om te vaceren voor de gemeijnte tsij op 
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Den Bosch ofte andere naestgelegen steden sal voor sijn vacatie hebben op sijn selffe kosten eene 
gulde ende de naest gelegen dorpen ses stuijvers en vorder na advenant ende soo wanneer den 
schout sal gecommitteert naer Den Bosch sal hebben twee gulden daegs op sijnen cost ende in de 
omleggende plaetsen ‘tsij een ofte twee ofte drie mijlen sal hebben vier schellinge daechs op sij-
nen cost, behoudelijck de dachvaerden tot Oosterwijck sal hebben twaelff stuivers daerenboven 
die costen naer advenant die sullen comen te bedraghen.

19.
Item iemant van gemeijnte wegen gecommitteert sijnde om op Brussel ofte Den Haghe te reijsen 
sal voor sijn vacatie trecken op sijn eigen cost twee gulde daechs, te weten in het reijsen, maer stil 
in de steeden liggende ofte staen sijnde vijffentwintich stuijvers.

20.
Item dat op het jaergedinge tot laste van de gemeijnte niet meer sal worden verteert als vijff off ses 
ponden Vlaams sonder meer ende dat buijten de ordinaris camer ofte vergaderplaetse.

21 
Item dat alle de schouwen te weten van wegen ende stegen, rivieren ende waterlaten alsmede 
oock de banschouwen sullen werden gehouden bij haer oude gerechticheijt ten ware eenige an-
dere redenen ter contrarie anders verijschten ende de voorschreven schouwen sullen gelecht wor-
den bij den officier, alle jaer ten bequaemste tijde tegen seeckeren precise dage ende sullen alsdan 
met schepenen worden begaen naer ouder gewoonten ende sal van ijder schouwe betaelt wor-
den bij die geene die beschout sullen worden, gelijck als altijt van outs gebruijckelijck is geweest 
sonder meer.

22. 
Item dat voortaen niemant eenige verteringe noch bodelonen en sal laten openstaen, maer dat 
ijder die te weten den borgemeesteren selff sal betalen ende nademaels in sijne specificatie mogen 
brengen om alsdan bij den auditeurs van de reeckeninge geexamineert te worden off sulcx tot 
proffijte van de gemeijnte is gedaen ofte niet.

23.
Item dat de setters hunnen sedtcedulle alle jaer in de maent Februario sullen hebben te maecken, 
waervan ijder een sal genieten op sijn eijgen cost daechs een schellinck.

24.
Item dat den vorster der voorschreven heerlijckheijt sal hebben ende houden een gemeijn schut-
koije en sal selffs moeten schutten ofte eene schutter stellen ende daervoor genieten het ordinaris 
schot van seven oortgens gelijck als van outs gewoonlijck is.

25.
Item dat niemant van wat conditie offte qualiteijt die soude mogen  sijn eenige giften ofte schen-
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ckagie sal hebben te nemen ofte te presenteren aengaende… het stellen ende ordonneren ende 
aenstellen der borgemeesteren.

26.
Dat alle reeckeninge van kerck ende heijlige geestmeesteren mede sullen werden affgedaen, ge-
teeckent ende gesloten binnen den tijdt van een ofte twee daghen ofte soo geringe het mogelijck 
sijn sal in het voorschreven huijs ofte camere van den regeerders sonder eenige kosten daerop te 
maecken als in den winterdaech het vier.

27.
Soo mede sullen ter plaetse en tijt voorschreven affgedaen, geteeckent en gesloten werden alle 
reeckeninge der onmondige ende weesen, mits dat dat geschiede ten minsten costen van de on-
mondige blijvende het loon van de selve reeckeninge te reeckenen op den ouden voet ende gelijck 
men van outs gewoonlick is.

28.
Ende opdat niemant eenige ignorantie en hebbe te pretenderen, soo ordonneren wij dat dese ter 
secretarie van de voorschreven heerlijckheijt van Moergestel sal werden geregistreert ende open-
baerlijck aen de gemijnte aldaer bij publicatie bekent gemaeckt ter plaetse daer men gewoonlijck 
is publicatie te doen.

Lastende ende bevelende een ider die t’selve soude mogen aengaen den inhoude deses te achtervolgen 
en naer te komen.

Aldus gedaen in s’Gravenhaege in den voorschreven Raede den vierden Junij des jaers ons Heeren duij-
sent seshondertachtenvijftich,

T’oirconde den segel van den voorschreven Raede hieraen doen hangen,

Ter oirconde van de selve,
[volgt de ondertekening].

10.2.15.2. Reglement, 1713

10.2.15.2.1 Ontwerp-reglement, 1711
10.2.15.2.2 Reglement, 1713

10.2.15.2.1 Ontwerp-reglement, 1711

Vaststelling
Eind 1711 door de Raad en rentmeester-generaal der Domeinen in opdracht van de Raad van 
State.

PS_LL_def.indd   1647 19-11-20   13:06



1648

Bron
RATb, DB Moergestel 1.

Concept en project van een reglement te observeren binnen de heerlijckheijt van Moergestel

1.
In den eersten, dat de regeringe der gemeijnte en heerlijckheijt van Moergestel sal bestaen uijt 
den officier of drossaert, seven schepenen, 2 borgemeesters, eenen kerckmeester, eenen armmees-
ter, 4 setters en 4 raetsmannen die alle sullen moeten wesen van de vreedsaemste, verstandichste 
en principaelste gegoeijdens en geerfdens der voorschreven heerlijckheijt en alsoo representeren-
de sullen het gemeene corpus der selver heerlijckheijt met malcanderen ten allen tijde (als het no-
digh is) deliberendende en beraetslagende wat tot het meeste nut, oirbaer proffijt en dienst van’t 
gemeen corpus sal moeten en behooren gedaen off gelaten te worden, waerbij echter oock sullen 
mogen laten roepen en versoecken eenige andere der voornaemste inwoonderen en geerfdens om 
te hooren en te hebben der selver consideratiene en advies op’t geene waer over staet gedelibereert 
te worden, edogh de soodanige sullen geen concluderende, maer alleen maer een adviserende 
stemme hebben en verder niet.

2.
Dat het beleggen der vergaderinge en convocatie der voorschreven leden sal staan aan den officier 
off drossaerdt, mitsgaders aan schepenen gesamentlijk

3.
Dat het bewint en directie en behandelinge der Justitie soo crimineel als civiel sal staen en blijven 
aan schepenen, met seclusie van alle andere.

4.
Dat den officier oft drosaerd gehouden sal sijn preciese van veertien tot veertien dagen (uijtge-
nomen wanneer de ordinare vacatien sijn) te leggen genecht of rechtdagen en daarvan des son-
daegs te voorens bij publicatie kennisse te geven, dat bij d’absentie van den officier of bij desselfs 
onwilligheijt, weijgeringe of naerlatigheijt den voorsittende schepen sulcx niet alleen sal connen 
en vermogen te doen, neen maer oock gehouden ‘tselve te doen  op dat de Justitie in het alder-
minste niet en worde gestremt, maar haere ordentelijvke en behoorlijke cours off loop hebben 
en blijven houden.

5.
Dat den officier de bank off het genecht gespannen en de schepenen gemaent hebbende om goet, 
cort en onvertogen recht aan een ieder te doen erlangen, als daerop aenstonts uijt de vergade-
ringe van schepenen sal moeten gaen en de selve alleen laten omme in de processen en saecken 
de Justitie raeckende, soodanich te sententieren off te disponeren als naer rechten en conscientie 
sullen vinden te behooren.
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6.
Dat den officier off drossaert, schepenen, secretaris, vorster ende alle andere haer sullen moeten 
en hebben te vergenoegen met haere respective salarissen van outs en tot huijden dato deses daar-
toe gestaan hebbende off wel soo en gelijk die bij nadere placcaten, resolutien en ordres van den 
Lande gereguleer sullen worden.

7.
Dat alle genecht offe gerechtdagen, gelijck ook mede alle schepenen en gemeijntens vergaderin-
ge sullen moeten werden gehouden in de raedcamer, daertoe geapproprieert ofte nogh daertoe 
te approprieren, alwaer bij winter tijde als andersints van gemeijntens wege sal werden beschickt 
ende versorght den nodigen brandt, vuer en light, sullende geene der voorschreven rechtdagen 
off vergaderinge mogen geleght off gehouden worden in eenige andere plaetsen, in sonderheijt 
niet in eenige herbergen, veel min eenige de minste verteeringe gedaen tot laste van de gemeijnte. 

8.
Dat den schepen stoel van jaer tot jaer sal moeten werden verandert op nieuwe jaars dagh en sulcx 
op die dach niet geschiedende off gedaen wordende, dat in sulken gevalle als dan verstaen wort 
dien ouden schepenstoel alnoch voor’t volgende jaer gecontinueert te sijn.

9.
Dat telckens bij de veranderinge van den schepenstoel echter altijdt twee van de oude aff te gaene 
schepenen de vreedsaamste, bequaemste sijnde en de meeste kennisse van saecken hebbende, sul-
len moeten blijven continueren.

10.
Dat bij het overlijden van een off meer schepenen binnen den tijdt van een maent ander weder 
in des overledenens plaetse sullen moeten worden aengestelt en beedigt.

11.
Dat de schepenen, borgemeesters, kerck en armmeesters, mitsgaders de setteren en alle andere 
sullen worden aengestelt bij die geene de welcke sulcx voor desen en van alle oude tijde gedaen 
hebben gehadt, dogh sullen gehouden sijn ’t selve te doen op seeckeren vasten dagh en tijdt, te 
weten de schepenen op ………,3769 
de borgemeesters op ……………
de kerckmeesters ……………
de armmeesters ……………
de setteren ………………
die oock alle ten minsten binnen acht dagen naer ieders aenstellinge sullen moeten werden 
beedight.

3769  De datum is in deze passage en in de andere opengelaten passages van deze bepaling niet ingevuld.

PS_LL_def.indd   1649 19-11-20   13:06



1650

12.
Dat de 4 raetsmannen hier voren articulo 1° vermelt door de inwoonderern  van ieder gehucht (te 
weten ijder den sijne) bij meerderheijt van stemmen sullen moeten worden vercosen en aengestelt 
op Drie Coningendagh off den 6en januarij ten bij wesen van den officier, 2 schepenen en den 
secretaris, die sullen letten en kennisse dragen off alles ordentelijck geschiede, sullende door 
den secretaris laten notulen houden en aenteijckenen die aen dese oft geene gegeven worden 
omme daeruijt te connen sien wie met meerderheijt van stemmen tot raetsman in ieder gehucht 
vercoren en aengestelt is, dogh in cas Drie Coningendagh mochte comen te vervallen op eenen 
sondagh off bedendagh, dat de verkiesinge als dan sal worden gedaen des daegs daeraen volgende.

13.
Dat de voorgemelte 4 raetsmannen sullen moeten in haere bedieninge blijven vier achtereenvol-
gende jaeren en deselve geexpireert wesende, dat als dan 2 der selver (te weten eerst die van de ge-
huchte van de Heijsen en Heuvel) sullen moeten afgaen en weder in derselver plaetsen vercoren 
en aengestelt twee andere uijt haere hare gehuchten en 2 jaeren daernae als dan oock die der ge-
huchten van het Kerkeijnde en Over d’water,  sullende de voorschreven veranderinge vervolgens 
dan verders successivelijck over de handt van twee tot twee jaeren moeten geschieden en gedaen 
worden in voegen als voor, welcke raedsmannen geduijrende den tijdt van haere voorschreven 
bedieninge sullen vrij ende exempt sijn van den borgemeesterschappen en alle andere lastige ge-
meijntes bedieninge.

14.
Den officier off drossaert sal de raetsmannen, die sullen sijn vercosen en aengestelt, ten uijterste 
binnen acht dagen naerdat sijn vercooren ten overstaen van twee schepenen beedigen en de selve 
laten beloven en sweeren, dat in haere voorschreven bedieninge oprecht vroom, eerlijck en trouw 
sullen handelen en het intrest der gemeijnte en der heerlijckheijt alsmede van der selver ingesete-
nen en geerffdens waernemen.

15.
Dat telckens wanneer een der voorschreve 4 raetsmannen geduirende den tijdt van haere bedie-
ninge mochte comen te overlijden het gehuchte waervan den overledenen is binnen den tijdt van 
drie weecken weder eenen andere uijt den haere in des overledenens plaetse sullen moeten verkie-
sen en laten beedigen als voor, de welcke egter niet langer sal mogen blijven dienen dan den tijdt 
die den overledene alnogh soude hebben gehad om te mogen hebben blijven dienen.

16.
Dat achtervolgens haere Ho: Mo: placcaet van den 31 October 1695 geene penningen tot lasten 
van’t gemeene corpus der voorschreven heerlijckheijt sullen mogen werden genegotieert en opge-
nomen noghte oock conform derselver Ho: Mo: resolutie van den 30 October 1674 geene proces-
sen ’t sij eijsschender off verweerder wijse aengelegt off vervolgt gelijck oock mede geene parcelen 
van vroentes off de gemeijnte vercogt mochte verhuert sonder daertoe alvorens versoght en geob-
tineert te hebben haerder Ho: Mo: off Ed: Mo: octroije, permissie en authorisatie, welck versoeck 
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echter niet sal mogen worden gedaen dan naer voorgaende convocatie der representanten van’t 
gemeene corpus hier voorens articul 1 gemelt en met derselver consent en toestemminge, immers 
ten minsten van de twee derde parten der presente geconvoceerdens, sullende alle negotiatien 
van penningen, condemnatien en oncosten van processen die sonder consent en octroij als voor 
sijn gedaen, blijven buijten costen en lasten van’t gemeene corpus en alleen komen en blijven tot 
lasten der geene die soodanige negotiatien van penningen sullen hebben gedaen, processen aen-
geleght ende gedefendeert en de gedaene vercopingen off verhueringe van eenige vroentens off 
gemeijnte nul en van geender weerde.

17.
Dat de set, heff off collectboecken soo van de gemeene Lands middelen en impositien als die van 
de borgemeesters sullen moeten worden geformeert bij die geene de welcke sulcx voor desen heb-
ben gedaen ende sulcx in voegen en maniere naer volgende:

Eerstelijck, de quohieren van set off collectboecken der verpondinge en der conincxbeede volgens 
en conform de quohieren daervan outs sijnde, 

De heffboecke oft setculle van het hooftgelt off gemael conform de placcaten ende ordonnantien 
op den opheff van’t selve middel geemaneert,

Het collectboeck off de setcedulle tot den ontfangh van de cleijne specien sal moeten geformeert 
worden nae proportie der consumptien die ieder huisgesin ten opsighte van de kleijne specien 
kompt te doen, 

Ende het hef of collectboeck totten den ontfanck der personele quotisatie sal moeten worden ge-
reguleert naer proportie der middelen en jaerlijckse revenuen en incomsten waarmede den eenen 
ingeseten boven den andere door den hemel is begunstigt en gesegent.

18.
Dat in conformitijdt van de resolutie van de Ed: Mog: heeren Raden van Staten der Vereenigde 
Nederlanden de dato 30 October 1709 tot de insamelinge en collectens van alle des gemene Lants 
penningen en impositien als daer sijn de beden, verpondinge, d’imposten der cleijne speciën, van’t 
gemael off hooftgelt, der bieren en drancken, der besaijde mergen en hoorngelden, alsmede der 
personele quotisatie, mitsgaders van alle andere impositien al bereijts opgestelt off naar desen nogh 
op te stellen van jaer tot jaer sullen moeten worden aangestelt een, twee of meer besondere personen 
ofte wel andersints de collectens daervan publicquelijck alleman aen de minst willende aennemen 
voor een, 2, 3, 4, 5 a 6 jaren aenbesteedt soo en gelijck men sulcx ten meesten oirbaer en proffijte 
van de gemeijnte sal oordeelen te wesen mits dat (in cas van aenbesteedinge en aennemeinge) de 
aennemers sullen gehouden sijn te stellen 2 goede suffisante borgen ten  genoege van de besteederen.

19.
Dat de collectens der beede en verpondinge (als sijnde beijde eenen reëlen last) te samen en ge-
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lijckelijck aen een eenich man publiquelijck als voor sullen moeten worden aenbesteedt off wel 
daertoe aengestelt een eenich persoon die beijde de selve lasten sal moeten ophaelen en insamelen 
en de Comptoiren der selve daermede voldoen.

20.
Dat van beijde de voorschreven lasten sal moeten worden geformeert maer een eenich collect-
boeck stellende en  uijttreckende daerin, eerst wat het goet in de beede en immediaet daar onder, 
wat het in de verpondinge te contribueren en te geven heeft, en verders sorge gedragen dat het 
voorschreven heff off collectboeck geformeert en vaerdigh is op nieuwe jaers dagh om aen den 
aengestelden collecteur off (in cas van publique aanbesteedinge) aan de aennemer aanstonts te 
werden overgelevert en ter handt gestelt.

21.
Dat de set off collectboeken der cleijne specien, van’t gemael off hooftgelt, der bieren en 
drancken, der besaijde mergen en hoorn gelden, ‘t slagh off beestiael, als mede der personele 
quotisatie, mitsgaders van alle andere s’Landts penningen en impositien, die de gemeijnte worden 
aangeschreven en waervan de insamelinge aen de regenten der respective plaetsen, dorpen en 
heerlijckheden worden aenbevoolen ten uijttersten binnen den tijdt van een maent (naardat de 
respective impositien haeren aanvanck hebben genomen en beginnen te belopen) sullen moeten 
worden en sijn geformeert, opgestelt, gereet en vaerdigh om aen de aengestelde collecteurs off 
wel aan die geene, de welcke de collectens daervan bij publique bestedinge hebben aengenomen 
overgelevert en ter hant gestelt te worden.

22.
Dat (het zij dat tot het collecteren en insamelen der voorschreven gemene lantspenningen wer-
den aenbestelt 1, 2, 3 a meer personen of het sij, dat de collecteurs daervan publicque voor alle 
man aen de minst willende aennemen worden aenbesteedt) van des gemeijntens wegen voor col-
lectloon niet meer sal worden belooft en gegeven en in de reeckeninge voor uijtgaeff worden 
geleden dan ten hoogsten 6 van ’t hondert, waervoor de collecteurs off aennemers de s’Lants 
Comptoiren moeten gaen voldoen, sonder ietwes verders daervoor te mogen pretenderen en de 
voorschreven Comptoiren soodanich prompt sullen moeten bij betaelen, dat de gemeijnte off 
de regenten wegens wanbetaelinge geene de minste schaden off executie costen komen te lijden, 
maer sullen die schaden en oncosten van executie komen en blijven tot lasten off van de aenge-
stelde collecteurs offte van de aennemers. 

23.
Dat de borgemeesters achtervolgens haer Ed: Mo: voorgemelte resolutie van den 30 October 1709 
geenen den alderminsten ontfanck off insamelinge sullen mogen hebben van eenige gemeijne 
s’Lands penningen off impositien, maer sullen niet anders mogen noch connen ophaelen, innen 
en collecteren dan alleen de reele en personele setboecken off omslagen, die bij de regenten 
worden gedaen tot betaelinge der oncosten van’t gemeene dorps huijshouden, mitsgaders alle 
andere gemeijntes incomsten en revenuen soo ordinaire als extraordinaire en sulcx alles volgens 
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de setcedullen, hefboecken en lijsten die daervan sullen sijn gemaeckt en aen haer daervan door 
de regenten sullen worden overgelevert en ter handt gestelt.

24.
Dat het setboeck van den reelen omslagh die de borgemeesters tot verval der oncosten van’t ge-
meen dorps huijshouden moeten collecteren (welcken reelen omslagh echter niet sal vermogen 
te werden gedaen sonder voorgaende permissie van haer Ho: Mo: off haer Ed: Mo: de heeren 
Staten Generael off Raden van Staten der Vereenigde Nederlanden) sal moeten sijn geformeert, 
gereet en vaerdigh op nieuwe jaers dagh en het selve aen de nieuwe en vercorene borgemeesters 
ten dage wanneer beedigt worden overgegeven en ter handt gestelt om bij haer geinnet en ont-
fangen te worden.

25.
Ende bij aldien geoordeelt en bevonden mochte worden, dat de voorschreven reele settinge niet 
suffisant is omme daarmede de oncosten en schulden van’t gemeuijne dorps huijshouden konnen 
voldoen, dat men in sulken gevalle binnen den tijdt van 2 maenden (naer dat de borgemeesters 
sullen sijn aangestelt en beedight) bij provisie sal hebben te doen eene personele serttinge off om-
slagh over alle de ingesetenen der heerlijckheijt, niet van den armen levende, naer proportie men 
vermeijnen sal voor dat jaer nogh van noden te sullen hebben, bovens den reelen omslagh, even-
wel, soo men naer den voorschreven eersten provisionelen omslagh middelerwijlen nogh mogte 
gewaer worden, dat door eenige onverwachte ende extraordinaire toevallen, men daer mede niet 
en sal connen toecomen, dat men als dan sal moeten doen eenen tweeden, derden of meerdere 
omslagen, met desen verstande nogtans dat gene reele of personele omslagen off settingen sullen 
mogen werden gedaen om bij borgemeesters gecollecteert te werden dan binnen den tijdt van 
henne borgemeesterschappe ten uijttersten en alderlangsten alnoch binnen de ses weecken naar-
dat de borgemeesters sullen wesen afgegaan, edoch naer die tijdt geensints meer. 

26.
Dat alle de set, hef off collectboecken, soo van des gemeene Lants middelen en imposten als 
van de borgemeesters bij de latera off aen wedersijden sullen moeten worden opgereeckent 
en uijtgetrocken wat de selve comen te belopen en als dan in het laetste nogh verders in’t 
generaal tot wat somme ieder hefboeck int geheel is monterende, sullende tselve bij die geene 
dewelcke de setboecken hebben geformeert en uijtgegeven neffens den secretaris moeten werden 
onderteijckent, en also dan aen de respective collecteurs ter handt gestelt en uijtgereijckt omme 
door haer geinnet en ontfangen te werden.

27.
Dat soo wel de collecteurs de gemeene Lants penningen als de borgemeesters henne respective 
collectens maer sullen vermogen te innen bij 4 distincte termijnen te weten, bij vierdeel jaers en 
alsoo maar voor een gerechte 4e part van’t gene waar op een ieder is geset en gestelt geworden, het 
welck inthooft van het set off collectboeck ook sal moeten worden uijtgedruckt.
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28.
Dat aen niemant van wat staet, conditie of qualitijt hij oock sij sal mogen werden vergunt en ge-
accordeert vrijdom, exemtie ofte verschoninge van eenige gemeene Lands middelen en imposi-
tien, gelijck oock mede niet van de reele of personeele omslagen die gedaen worden tot betalinge 
van des gemeijntens wettige lasten en schulden.

29.
Dat oock de collecteurs en borgemeesters niemant sullen mogen overvallen en beschadigen bij 
en met executie sonder de debiteuren eerst alvoorens eens a twee mael civilijck aengemaent off 
gewaerschouwt te hebben.

30.
De Borgemeesters sullen voor hen tantieme off collectloon van hennen ontfangh niet meer 
rmogen pretenderen en genieten dan ………[bedrag niet ingevuld] van de gulden sonder ter 
saecke van dien ietwes verders te mogen eijsschen off aen haer in reeckeninge goetgedaen off 
geleden te mogen werden onder wat pretext het oock soude mogen wesen.

31.
Dat daerentegens de selve borgemeesters sullen gehouden sijn te betaelen en te voldoen alle ordon-
nantien bij de regenten tot haren lasten gegeven en geslagen sonder de betaelinge daervan te mo-
gen uijtstellen op eenige pretexten van geen gelt in casse te hebben off  andere hoedanich die oock 
soude mogen wesen, gelijck oock de jaerlijckse renten en intresten der capitaelen tot lasten van ’t 
gemeene corpus staende en alle andere wettige schulden en lasten der gemeijnte en die alle sooda-
nich promptelijck te voldoen en te betaelen, dat de gemeijnte off de regenten daerover geen costen 
off te schaden komen te lijden op peene dat geene costen van processen, executien en alle anderen 
schaden die de gemeijnte off de regenten dienthalven soude mogen overcomen bij de voorschreven 
onwillige en naerlatige borgemeesters sullen moeten worden betaelt en aen haere tantieme off col-
lectloon gecort en verders op haer persoon ende goederen bij parate executie verhaelt.

32.
Sullende de borgemeesters eghter geene betalinge mogen doen van eenige gemeijntens schul-
den dan op voorgaende behoorlijcke ordonnantie der regenten, uijtgenomen eerstelijck van de 
jaerlijcxe renten en intresten der capitaelen tot laste der gemeijnte genegotieert ende jaerlijcx te 
betaelen te betaelen staende waer toe geen ordonnantie van nooden hebben, maer daervan sal aen 
aan haer een generale lijste moeten gegeven worden om die op de verschijndagen te voldoen, als 
wanneer sullen volstaan met een bloete quitantie van betaelinge, ten tweeden oock uijt genomen 
van eenige geringe wettige dorpsschulden niet excederende de somme van drie gulden, die bij 
overleveringe der specificatie met onderstaende quitantie off op bloote affirmatie der rendanten 
in reeckeninge voor uijtgave sullen connen ende mogen geleden werden.

33.
Dat egeene intresten van capitaelen tot laste van’t gemeene corpus staende sullen mogen werden 
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betaalt met stucken off brocken noghte oock soodanige betaelinge in de borgemeesters reecke-
ninge voor uijtgave geleden maer geroijeert, sullende de borgemeesters gehouden sijn van de be-
taelinge der interesten van ieder capitael (schoon iemand verscheijde besondere capitaelen tot 
laste van de gemeijnte hadde)  te nemen een bijsondere quitantie met uijtdruckinge van de groote 
van’t capitael, den vervaldagh en wat jaer daer mede betaelt en voldaen is. 

34.
Insgelijcx sullen oock geene andere wettige schulden der gemeijnte met stucken en brocken mo-
gen betaelt worden en dien volgende daer op geene ordonnantien van betaelinge geslagen omme 
op reeckeninge off in minderinge van dien bij provisie dus off soo veel te betaelen welck danige 
betalinge in de borgemeesters reeckeninge voor uijtgave niet en sullen connen mogte mogen wer-
den geleden, maer doorgeslagen dogh soodanige wettige schulden sullen bij accoirt off modera-
tie te gelijck moeten werden afbetaelt en dien conform als dan een ordonnantie daerop geslagen 
voor soo veel als daertoe een ordonnantie mochte werden gerequireert achtervolgens den 32 ar-
ticul deses reglements.

35.
Dat den officier off Schepenen geene ordonnantie tot betalinge van eenige wettige schulden sul-
len der gemeijnte sullen mogen slaen dan  alleen van schulden die niet sijn excederende eene  
somme van ………[bedrag niet ingevuld] en soo die hooger mogten beloopen, dat in sulcken ge-
valle de ordonnantien sullen moeten werden gegeven bij de samentlijcke leden het gemeen cor-
pus representerende, hier voorens articulo 1 vermelt.

36.
Dat geene ordonnantien tot betaelinge van des gemeijntens schulden ‘tsij bij den officier en sche-
penen ‘tsij bij de gesamentlijcke leden ‘t gemeente corpus representerende sullen mogen werden 
geslagen, dan naerdat de oorsaeck en wettigheijt der schult neffens de declaratien, reeckeningen 
en commissien (in geval commissien mochte sijn gegeven) bij haer wel en rijpelijck sijn geexami-
neert en de deugdelijckheijt van dien aen haer gebleecken. 

37.
Dat tot dien eijnde de selve sullen gehouden sijn ten minsten alle twee maenden eens bij den an-
deren te komen neffens den secretaris omme de reeckeninge, specificatiën en memorie der schul-
den, die tot lasten van de  gemeijnte worden gepretendeert en sijn overgegeven, te examineren en 
de selve wettigh bevindende als dan daerop ordonnantie van betalinge te slaen en die te stellen 
onder de reeckeninge, specificatien en specificatiën van schult off ten minsten de specificatiën der 
schult aen de ordonnantie te hechten en vast te maecken, sonder ‘t welcke de borgemeesters de 
ordonnantie niet en sullen vermogen te voldoen nogte de betaelinge daervan haer voor uijtgaeff 
in haere te doene reeckeninge geleden.

38.
Dat men in alle de ordonnantien van betalinge sal moeten laten influeren seeckeren tijdt, ten 
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minsten van 3, 4, 5 à 6 weecken binnen de welcke de voorschreven betaelinge sal moeten gedaen 
werden, ten waere in saecke, waervan de betaelinge prompt en aenstons gerequireert wort tot 
voorcominge van schaden, wanneer den tijtd sullen mogen vercorten.

39.
Dat de ordonnantie van betaelinge in voegen als voor geslagen en uijtgemaakt sijnde, de selve 
sullen moeten werden uijtgegeven en overhandight aan den geene tot wiens behoeve deselve is 
geslagen om die als dan in te vorderen van die geene tot welckers lasten deselve is gegeven, sul-
lende in voldoeninge der ordonnantien daeronder de quitantien moeten worden gestelt en bij 
gebreck van’t een en het ander de posten in uijtgave geroijeert sonder dat de selve sullen comen 
off mogen geleden werden onder een apostille van debet specificatie,  ordonnantie en quitantie.

40.
Dat den schoutet, drossart, schepenen, secretaris ende voorts generalijck een ijgelijck ‘t sij wien 
hij oock wesen mochte, oock geenen den alderminsten ontfanck off maniantie sullen mogen 
hebben van de gemeijntes penningen, revenues, incomsten en settingen hoedanich die oock sou-
de mogen wesen, ’t sij soo ordinare als extraordinare, dewelcke sijn gehoorende en gedaan worden 
tot verval en betaelinge der lasten en oncosten van ’t gemeijne dorpshuijshouden, maer dat alle 
deselve sullen moeten werden geinnet, ende ontfangen worden bij de borgemeesters alleen met 
seclusie van alle andere, gelijck oock mede in cas van negotiatie van penningen tot lasten van’t 
gemeen corpus de te negotierene penningen in sonderheijt sullen  moeten ontfangen worden bij 
de als dan  regerende borgemeesters en tot dien eijnde de  procuratie om te negotieren op de sel-
ve verleden, welcke borgemeesters gehouden sullen sijn, die genegotieerde penningen in haere te 
doene borgemeesters reeckeninge in een apart capittel voor ontfangh in te brengen.

41.
Dat alle openstaende en ongedaene reeckeningen, soo van borgemeesters, bedeheffers, verpon-
dingbeurders, kerck en heijlige geestmeesters, mitsgaders van alle andere, die eenigen ontfangh 
off maniantie hebben gehadt, ’t sij van s’Lants off gemeijntes penningen metten aldereersten en 
ten langsten binnen den tijdt van ……[periode niet ingevuld] naer het arresteren van desen regle-
mente sullen moeten worden opgestelt en de regenten overgegeven, omme bij deselve oversien, 
geexamineert, mitsgaders opgenomen, gesloten en geteijckent te worden.

42.
Dat naar het arresteren van desen reglemente den aennemer off aengestelde collecteur der verpon-
ding en beede sijn reeckeninge sal hebben te doen voor den officier en schepenen binnen den tijdt 
van ……[periode niet ingevuld] naerdat het jaer van sijne administratie sal sijn geexpireert, gelijck 
oock mede de aennemers en collecteurs der gemeene Lants middelen genaemt het hooftgelt off 
gemael, de cleijne specien, personele quotisatie, de imposten van de besaijde mergen en hooren-
gelden, van bieren en drancken mitsgaders van het slagh off bestiael en van alle andere s’lants im-
positien binnen den tijd van …… [periode niet ingevuld] .naerdat het jaer van haere collecte sal sijn 
geeijndight, rnde de borgemeesters binnen den tijdt van  …… [periode niet ingevuld] naerdat het 
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jaer van henne borgemeesterschap sal uijtwesen, dogh dat der selver reeckeninge sal moeten worden 
gedaen voor alle de leden ’t gemeene corpus representerende hier voor articul 1 gespecificeert en sul-
cx publicq voor alle man met opene deuren naer dat alvorens bij drie achter een volgende sondae-
chse publicatien kennisse sal sijn gegeven van den dagh, uure en plaetse wanneer en waer deselve sal 
worden naergesien, opgenomen, geslooten en geteijckent, waerbij oock sullen mogen komen alle 
andere des believende en daer bij geinteresseert wesende, die wel mogen worden gehoort en advise-
ren, maer egter geen concluderende stemme off teijckeninge sullen hebben. 

43.
Dat den Secretaris (wanneer aen hem door collecteurs off  borgemeesters sullen sijn ter 
handt gestelt, de behoeftens, soo tot justificatie van hennen ontfanck als van haren uijtgaeff 
dienende) gehouden sal sijn daar uijt derselver respective reeckeninge ordentelijck naer stiele 
van reeckeningen te formeren en op te stellen, maeckende en verdeelende soo wel den ontfanck 
als den uijtgaefff in soo veel separate capittels als daer sijn ontfancxten en uijtgaven van saecken 
van verschijde nature met den anderen geen gemeenschap hebbende met expressie van iederen 
post van uijtgave aen wien en waer over de betaelinge is gedaen met applicatie der specificatiën, 
ordonnantien, quitantien en verdere behoeftens daertoe gehoorende.

44.
Dat de regenten in het naersien en opnemen der respective reeckeninge door den secretaris in 
margine van’t hooft der selver sullen laten aenteickenen op wat dagh en aen wien de reeckeninge 
is gepresenteert om opgenomen, gesloten en geteijckent te worden en wie buijten de regenten 
verders daerbij present is geweest, gelijck oock voor  ijderen post van bijsondere ontfanxten sal 
moeten aengeteijckent worden dat de heffinge van dien ontfanck haer is gebleecken conform te 
wesen de quohieren, heff en setcedullen door de regenten daervan aen den rendanten ter handt 
gestelt, mitsgaders de octroijen, authorisatien off andere actens uijt welckers crachte deselve sijn 
geheven met expressie van dagh, maent en jaer der selve en voor soo veel den uijtgaeff aengaet, sal 
in margine van’t hooft van ieder capittel moeten gestelt worden dese en volgende posten gebleecken 
bij specificatie, ordonnantie en quitantie, uijtgenomen daer anders voor staet aengeteickent.

45.
Dat de reeckeningen behoorlcijk opgenomen, geslooten en geteijckent sijnde en bij ‘t slot be-
vonden werdende, dat de rendanten meer hebben uijtgegeven dan ontfangen en vervolgens dat 
deselve seeckere somme van penningen van de gemeijnte moeten hebben, in sulcke gevalle de re-
genten aenstonts een ordonnantie sullen moeten slaen tot lasten van den alsdan aenwesende en 
regeerende borgemeesters om ten uijtterste binnen den tijdt van ………[periode niet ingevuld] 
maenden aen den rendant off rendanten te voldoen ’t geen de selve bij slot haerder reeckeninge 
sijn te boven gecomen, ’t geene sij weder in een apart cappittel voor uijtgave in henne te doene 
reeckeninge sullen hebben in te brengen en oock aen haer geleden sal worden.

46.
Maar soo ter contrarie van dien bij ’t sloth der reeckeninge comt te blijken dat de rendanten 
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meer hebben ontfangen dan uijtgegeven en vervolgens dat de selve seekere somme van pennin-
gen aen de gemeijnte schuldigh blijven, in suclke gevalle geene naerreeckeninge off liquidatien 
sullen mogen werden gedaen en gehouden, dogh sullen de regenten aen de voorschreven ren-
danten aenstonts ordonneeren om de penningen die sij bij het slot hender reeckeningen aen de 
gemeijnte komen schuldig te blijven ten uijterssten binnen den tijdt van ……[periode niet inge-
vuld] maenden sullen hebben te voldoen en te betaelen aen de als dan regerende borgemeesters, 
die gehouden sullen wesen het slot der voorschreven reeckeninge in een apart capittel in sijne off 
hare te doene reeckeninge te verantwoorden en voor ontfanck in te brengen.

47.
En alsoo van tijdt tot tijdt bij de regenten groote en excessieve, onnutte verteringen tot lasten van 
t gemeene corpus sijn gedaen en ingebracht om de welcke in het toecomende aff te snijden, soo 
sullen bij de regenten geene de minste verteeringen mogen werden gedaen noghte in reeckeninge 
voor uijtgave geleden, maer in plaets van dien sullen de regenten jaerlijcx voor haere besoignes, 
vacatien en verlet bij haer binnen het dorp off de heerlijckheijt gedaen worden, genieten tot een 
tractement te weten:
den drossaert …………. 3770

ieder schepen ………… [in margine staat: 10-]
ieder borgemeester …………
den kerckmeester ………….
den armmeester ………….
ieder setter ……………. [in margine staat: 3-3-]
ijder raetsman …………. [in margine staat: 3-3-],
sullende bovens dien tot lasten van de gemeijnte bij de gesamentlijcke regenten mogh mogen 
jaerlijcx tot lasten van’t gemeijne corpus verteert worden als volgt, namentlijck: 
wanneer de wet wert verandert, mitsgaders de borgemeesters gestelt en beedight de somme van 
………., 
telkens wanneer de schouwe wert gevoert de somme van ………….., 
wanneer de borgemeestersreeckeninge wert opgenomen, gesloten en geteijckent de somme van 
………..

48.
Dat wanneer iemant der regenten moet gaen en gecommitteert wort om buijten de heerlijckheijt 
te vaceren van gemeijntes wegen daervoor des daegs, soo voor vacatien, reijs en teerkosten niet 
meer sal mogen gedeclareert worden nogte in reeckeninge geleden san als  hier naer is volgende
den drossaert des daegs ………… 3771

den secretaris ……………
de schepenen en alle  andere regenten ………….

3770  In de opengelaten passages in deze bepaling zijn de desbetreffende bedragen niet ingevuld.
3771  In de opengelaten passages in deze bepaling zijn de desbetreffende bedragen niet ingevuld.

PS_LL_def.indd   1658 19-11-20   13:06



1659

49.
Dat geene der regenten noghte der ingesetenen en geerfdens der heerlijckheijt noghte oock ie-
mandt anders over de pointen vervat in desen reglemente en generaelijck oock niet over eenige 
andere poincten specterende tot policie en finantie der gemelte heerlijckheijt haer sullen vermo-
gen te addresseren off provisie van justitie te versoecken aan eenige rechtbancken off hoven van 
Justitie of regtbanken, maer gehouden haer daerover te adresseren ’t sij aen haer Ho: Mo: de Sta-
ten Generael off haer Ed: Mo: de heeren Raden van Staten der  Vereenigde Nederlanden omme 
bij de selve buijten viguer van proces, sommarie et de plano daar op soodanich daer op te worden 
gedisponeert als sullen vinden te behooren.

50.
Dat dit reglement gearresteert en geapprobeert sijnde, sal moeten werden geregistreert ter secre-
tarije van Moergestel als mede ter griffie van de Leen en Tolcamer binnen s’Bosch en als dan alle 
jaeren  op den eersten sondagh naer de veranderinge off continuatie van den schepenenstoel voor 
den volcken gepubliceert en affgecondight.

51.
Ende op dat alle de voorgemelte poincten en articulen wel mogen werden achtervolgt, naerge-
comen en geobserveert, soo sullen een ieder der overtreders van dien werden gemulcteert en ver-
vallen in een peene off  boete van 50 guldens ten behoeve van s’Lants Domeijnen, te verdeelen 
naar Domeijnen regt, welcke poene door den Raedt en Rentmeester Generael der Domeijnen 
van Brabant in’t quartier van s’Bosch in der tijdt wesende bij parate executie van de contraven-
teurs sal werden ingevordert.

10.2.15.2.2 Reglement, 1713

Vaststelling
30 Mei 1713 door de Raad van State op basis van een door de Raad en rentmeester-generaal der 
Domeinen geformuleerd en met de plaatselijke betrokkenen besproken ontwerp. 

Bron
RATb, DB Moergestel 2
RATb, DB Moergestel 4, fo. 2r-15r.
BHIC, LTK 171r-186v.
NA, RvSt 155, nr. 28a.

In druk
BHIC, Plakkaten 1520-1884, nr. 2 (omslag 1714)
BHIC, Plakkaten 1520-1795, 5, nr. 2036

Tilburg University/Brabant-Collectie, TRE C 1990 (1714).
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Reglement omme geobserveert te worden binnen de Heerlickheyt van Moergestel.
1.
Geene penninge tot laste van de gemeynte te negotieren noghte processen en sollicitatien te beginnen 
sonder permissie en authorisatie van haar Ho: Mo: of Ed: Mo: en die authorisatie of permissie niet te 
versoeken, sonder convocatie der leden en consent van twee derde parten der selve.

Eerstelijk, dat in cas van eenige te doene negotiatien van penningen ofte van enige aan te vangene 
procedure, ’t zy eysschender of verweerder gewys, ten behoeve en tot costen en lasten van ’t 
gemijne corpus der heerlijkheyt van Moergestel, soodanige negotatitien of processen niet en 
sullen vermogen nogte connen werden gedaen, geëntameert, aangevangen ende gedefendeert 
dan sonder eerst en voor al daartoe versogt en geobtineert te hebben, octroy permissie en 
authorisatie of van haar Ho: Mo: de heeren Staten Generaal of van haar Ed: Mo: de heeren 
Staten der Vereenigde Nederlanden conform haarder Ho: Mo: placcaat van den 31 October 1695 
en derselver resolutie van den 30 October 1674, nog selvs ook het verzoek daartoe gedaan dan 
naar voorgaande convocatie, bewillinge en toestemminge van de twee derde parten der leeden ’t 
gemeene corpus representerende, welke sullen syn den schouteth of drossart, de seven schepenen, 
de twee borgemeesters, den armmeester, den kerckmeester, de vier setteren en de vier raats of 
rekenmannen, gelijk ook mede geene sollicitatien, soo tot ontlastinge, remissien, atterminatien 
en surscheantien als andersints ten voordeele ofte tot voorcominge en weeringe van schaden en 
nadeel van ’t gemeene corpus en der selver geerfdens en ingesetenen te doen, sullen vermogen 
nogte connen werden aangevangen nogte gedaan dan naar voorgaande convocatie, bewillinge, 
toestemminge en goetvinden der voorschreven epresentanten van ’t gemeene corpus als voor, 
dog dat alle negotiatien van penningen, processen, condemnatien, sollicitatien met de costen 
van dien gedaen en aangevangen sonder convocatien, bewillinge, toestemminge en goetvinden 
van de twee-derde-parten van de voorgemelte representanten van ’t gemeene corpus en daarop 
gevolgde octrooy, permissie en authorisatie van haar Ho: Mo: sullen comen, syn en blyven buyten 
lasten en costen van ’t gemeene corpus en alleen maar comen syn en blyven ten lasten en costen 
van die geene, dewelke soodanige negotiatien van penningen sullen hebben gedaan, processen 
aangevangen of gedefendeert en sollicitatien begonnen en vervolgt.

2.
De convocatie der leden ’t corpus representerende  staat aan den officier en schepenen gesamentlijk.

Dat het beleggen der vergaderinge en ’t convoceeren der voorschreven gesamentlijke leeden, ’t 
gemeene corpus representerenden, sal staan aan den schouteth of drossart, mitsgaders aan sche-
penen gesamentlijk en dat de leeden vergadert wesende, men met de presente sal besoigneren, 
die de absente vervangen sullen.

3.
De behandelinge der criminele en civile Justitie met de dagelijxe Policie staat aan schepenen alleen.

Dat het bewint en behandeling der Justitie soo Criminele als Civile sal staan en blyven aan Sche-
penen alleen, met seclusie van alle andere, gelijk ook mede van de dagelijxe loopende Policie.
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4.
Alle veertien daage precise moet daar genegt geleyt worden door den officier en by desselfs absentie of 
onwilligheyt by den voorsittende schepen.

Dat den schouteth of drossart gehouden sal syn precise van veertien tot veertien dagen (uytge-
nomen wanneer de ordinare vacatien syn) te leggen genegt of regtdag en daarvan sondaags te 
voorens by publicatie kennisse te geven, dat by de absentie van den schouteth of drossart of by 
desselvs onwilligheyt, weygeringe of naarlatigheyt den voorsittende schepen sulcx niet alleen sal 
connen, neen maar ook gehouden syn te doen opdat de Justitie in het alderminste niet werde ge-
stremt, maar haren ordentelijken en behoorlijke cours of loop hebben en blyft houden.

5.
Den officier ’t geneght of de bank gespannen hebbende moet uyt de raadtcamer vertrekken en de sche-
penen alleen laten besoigneren.

Den officier of drossart, de bank of het genegt gespannen ende schepenen gemaant hebbende 
om goet, cort en onvertogen regt aan een yder te doen erlangen, sal daarop aanstonts uyt de ver-
gaderinge van schepenen moete gaan en schepenen alleen laten omme in de processen en saaken 
de Justitie rakende, soodanige sententiere ofte te difponere als naar regten en conschientie sullen 
vinden te behooren.

6.
Den officier, schepenen, secretaris, vorster en anderen moeten haar vergenoeghe houden met hare sa-
laris als van oudts.

Dat den officier of drossart, schepenen, secretaris, vorster en alle andere haar sullen moeten en 
hebben te vergenoegen met henne respective salarissen van outs en tot huyden dato deses daar-
toe gestaan hebbende ofte wel soo en gelijk die by nadere placcaten, resolutien en ordres van den 
Lande in het toecomende zullen werde gereguleert.

7.
De geneghten en gemeyntes vergaderingen moeten werden gehouden in de raadtcamer en nergens an-
ders.

Dat alle genegt ofte geregt dagen, gelijck ook mede alle schepenen en gemeyntens vergaderinge 
sullen moeten
werden geleyt en gehouden in de raadtcamer, alwaar by winter tyden als andersints van gemeyn-
tens wegen sal worden besorgt en beschikt den nodigen brant, vuur en licht, sullende egeene der 
voorgemelte vergaderinge mogen werden gelegt of gehouden in eenige andere plaatsen en in son-
derheyt niet in eenige herbergen, veel min aldaar of elders anders daarop tot laste van de gemeyn-
te eenige de alderminste verteringe gedaan. 
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8.
Den Schepenstoel moet jaarlijcx worden verandert of gecontinueert op nieuwe jaarsdag of in de maandt 
january of wort gehouden voor gecontinueert.

Dat den schepenstoel van jaar tot jaar sal moeten werden verandert ofte gecontinueert en beedigt 
op nieuwe jaars dagh ofte ten uytersten en alderlangste binnen de maant van January en ’t selve 
op nieuwe jaars dag ofte binnen de maant van January niet geschiedende of gedaan wesende, dat 
als dan in sulken gevallen, verstaan wort den ouden schepenstoel als nog voor’t volgende jaar ge-
continueert te zijn.

9.
In cas van veranderinge moeten altijdt twee van de oude af te gane Schepenen de bequaamste zijnde 
blyven continueren.

Dat telkens by de veranderinge van den schepenstoel egter altijdt ten minsten twee van de oude 
af te gane schepenen de vreedsaamste, bequaamste en meeste kennisse van saaken hebbende, sul-
len moeten blyven continueren.

10.
Een schepen binnen ’t half jaer van syn schepenampt overlydende moet een ander is des overledenen 
plaats aan gestelt worden binnen een maant of ses weken.

Dat in cas een of meer schepenen binnen ’t halfjaar van haare bedieninge mogte comen te over-
lyden, in zulke gevalle binnen den tydt van een maant of ten uytersten ses weeken weder ande-
re in des overledenes plaats of plaatschen zullen moeten werden en wesen aangestelt en beëdigt.

11.
De borgemeesterters, armmeesters, kerkmeesters en setteren moeten daaghs daar aan of ten alder lang-
sten binnen agt daeg daeraan naar ’t beëdigen by schepenen worden vercoren en aangestelt, welkers be-
wint moet aen gaan met prima January.

Dat soodra den schepenstoel sal wesen verandert of gecontinueert ende beëdigt des anderen 
daags ofte ten uytersten en alderlangsten binnen agt dagen daar aanvolgende sullen moeten 
werden gecoren en aangestelt de borgemeester, armmeesters, kerkmeesters en setteren, by die 
genen dewelke ’t selve voor dese van alle oude tijden gedaan hebben gehadt of daartoe gereg-
tigt syn, welkers ontfank te weten van de borgemeesters, armmeesters en kerkmeesters sullen 
aanvank nemen met prima Januarij 1714 en eyndigen met ultima December van ’t selve jaar 
omme daardoor alsoo alle confusien in derselver te doene rekeningen voor te comen, des soo 
sullen de tegenwoordige arm en kerkmeesters niet verders ontfangen en verrekenen dan tot ul-
tima December deses jaars 1713.
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12.
De raadts of reekenmannen moeten ook vercooren en aangestelt worden en beëdight als voor.Eedt van 
de raetsmannen.

Gelijk ook mede binnen den voorschreven tijdt sullen moeten werden verkooren, aangestelt en 
beëdigt de vier raatsmannen ofte reekenmannen, hiervoorens articulo primo deser regelemente 
vermelt, welke voorschreven raats of rekenmannen sullen moeten belooven en sweeren, dat in 
hare voorschreven bedieningen opregt, vroom, eerelijk en trouw sullen handele en het intrest 
der gemeynte en der heerlijkheyt, alsmede van der selver ingesetenen en geërfdens waarnemen.

13.
Alle jaar moeten twee der raadsmannen afgaan, die geduurende haar bedieninge vry syn van alle las-
tige gemeyntes bedieningen.

Dat de voorschreven vier raats of rekenmannen aangestelt en beëdigt wesende, als dan van jaar 
tot jaar twee van deselve sullen moeten afgaan en wederom twee andere in der selver plaatsen aan-
gestelt, te weten eerst die van de gehugte van den Heuvel en het Kerkeynde en dat ’t jaar daaraan 
volgende die van de gehugten van de Hysen en Over ’t Water en vervolgens alsoo vice versa van 
jaar tot jaar, welke voorschreve raatsmannen gedurende den tijdt van henne voornoemde bedie-
ninge sullen vry syn en exempt van de borgemeesterschappe en alle andere lastige gemeyntens 
bedieningen.

14..
Een der raadsmannen stervende moet binnen drie weeken een ander in desselfs plaats aangestelt en 
beëdigt worden.

Dat ’t elkens wanneer een der voorschreve vier raads of rekenmannen mogte comen te overley-
den, als dan binnen tyd van drie weeken naar desselvs overleyden wederom eenen anderen in 
desselvs plaatse uyt het selve gehugt sal moeten worden aangestelt en beëdigt, den welken egter 
niet langer zal mogen blyven dienen dan den tijd die den overledenen alsnog soude hebbe gehad.

15.
In cas van verpagtinge der gemeene Landts middelen en impositien mogen geene derselver by ’t gemeene 
corpus overgenomen of gecollecteert worden.

Dat in cas van verpagtinge der gemene Landtsmiddelen en impositien, men die van de pagters 
ten behoeve van ’t gemene corpus niet sal mogen over nemen, dog soo deselve aan het gemene 
corpus by haar Edele Mog: de heeren Raden van Staten der Vereenigde Nederlanden syn of wor-
den aangeschreven omme die te doen of laaten collecteren en daar mede des Landts Comptoiren 
te voldoen, dat in sulken gevalle de set, hef of collectboeken sullen moeten werden geformeert 
by die geenen, aan wien sulcx by resolutie of ordres van ’t Landt aanbevolen wort en sulks in ma-
niere naarvolgende, te weten,
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Het collectboek van den impost van ’t gemaal of nu ’t hooftgelt moet werden geformeert conform 
de ordonnantie of placcaten daerop geëmaneert.

Het set, hef of collectboek van den impost van ’t gemaal of nu het hooftgelt conform de placca-
ten en ordonnatie op den ophef van ’t selve middel geëmaneert.

Het boek van den impost der kleyne specien moet worden geformeert naar yders consumptie in 
de klyne specie.

Het set, hef of collectboek van den impost van de kleyne specien na de proportien der consump-
tien, die ider huysgesin ten op sigte van de voorschreven specien comt te doen.

’t Hef boek der personelen quotisatie moet werden geformeert naar een yders welvaren.

Het set, hef of collectboek tot den ontfank der personele quotisatien sal moeten geformeert en 
gereguleert worden naar proportie der jaarelijkse revenues en incomsten waar mede den eenen 
ingeseten boven den andere door den hemel is begunstigt en gesegent.

16.
De hef boeken der verpondingen en beden moeten worden geformeert by die dewelcke sulx van ouds 
gedaan hebben.

De hef of collectboeken der verpondingen en beeden sullen werden geformeert by die geene de 
welke sulx van outs tot nu toe gewoon syn geweest te doen.

17.
Tot het collecteren van des gemeene Landts middelen en impositien mogen collecteurs aengestelt wor-
den of de collectens derselver publiek aanbesteedt aan de minst willende aannemen, mits stellende suf-
fisante borgen tot welke collecte of aanneminge niet mogen werden geadmitteert den officier, schepenen 
of borgemeesteren.

Dat in conformitijdt van de resolutie van de Ed: Mog: heeren Raden van Staten der Vereenig-
de Nederlanden de dato 30 October 1709 tot de insamelinge en collectens van alle des gemene 
Lands middele als daar syn de beeden, de verpondingen, d’impositien der kleyne speciën, van ’t 
gemaal nu ’t hooftgelt, der bieren en dranken, der besayde mergen en hoorngelden, als mede de 
personele quotisatie, mitsgaders van alle andere ’s Landts middelen en impositien al beryts opge-
stelt of naar desen nog op te stellen sullen moeten werden van jaar tot jaar aangestelt een, twee 
of meer bysondere persoonen ofte wel andersints de collectens publikelyk en voor alle man aan 
de minst willende aannemen voor een, twee, drie of meer jaaren aanbesteet soo ende gelijk men 
sulxs sal oordelen ten meesten nut en oirbaar des gemeynte te sullen wesen, mits dat in cas van 
aanbestedinge en aanneminge de aannemers sullen gehouden zijn te stellen twee sufficante borge 
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ten genoegen der aanbestederen tot welke aanneming egter niet mogen geadmitteert werden den 
schouteh of drossart, nogte die schepen of borgemeester is.

18.
De collectens der verpondingen en beden moeten te samen aan een eenig persoon aan besteedt worden 
en soo daar niemant is die deselve aannemen wil, alsdan mag men daartoe aan stellen een à twee col-
lecteurs. 

Dat de collectens der beden en verpondingen (als wesende beyde eenen reëlen last) te samen en 
te gelijk aan een eenig persoon onder den mits als hier voren articul 17 staat vermelt, sullen moe-
ten werden aanbesteet, waarvan men eerst en voor al een proef sal moeten nemen en in cas nie-
mant gevonden wort, die de collectens daarvan by publicque aanbestedinge wil aannemen, dat 
men in sulken gevalle en andersints niet tot de collectens daarvan sal mogen aanstellen een à twee 
persoonen.

19.
In cas de verpondinge en beden by een eenig persoon wort gecollecteert, dat daarvan maar een eenig 
collectboek sal moeten werden geformeert en ’t collectboek moet vaardig en gereedt zijn op niewe jaars 
dag
.
Dat in cas van aanbestedinge aan een eenig persoon ofte wel dat tot de collectens van beyde de 
voorschreven reële lasten worden aangestelt een eenig persoon, in sulken gevalle tot den ophef 
der voorschreven beden, verpondingen maar sal mogen worden gemaakt en geformeert een eenig 
hef of collectboek, stellende en uyttreckende daar in, eerst wat het goet in de beden en immediaat 
daaronder, wat het in de verpondinge te contribueren en te geven heeft en verders sorge gedragen 
door die geenen aan wien sulx incumbeert, dat het voorschreven hef of collectboek geformeert 
en vaardig is op nieuwe jaars dag omme aan de aan te stellene collecteur of (in cas van publique 
aanbestedinge) aan de aannemer aanstonts te werden ter hant gestelt.

20.
De collectboeken van alle andere s’Landts middelen en impositien moeten binnen den tijdt van een 
maant (naar dat de impositien aanvank hebben genomen en comen te lopen) wesen geformeert en aan 
de collecteurs overgelevert.

Dat ook de verdere set, hef of collectboeken der imposten van ’t gemaal nu het hooftgelt, item der 
kleyne specien, der bieren en dranken, der besaeyde mergen en hoorngelden, ’t slag of beestiaal, 
alsmede van de personeele quotisatie, mitsgaders van alle andere s’Lands middelen en impositien, 
die de gemeynte syn ofte hiernamaals sullen worden aangeschreven en waar van de insamelin-
ge aan de regenten wort gelaten en aanbevolen ten alderlangstenbinnen den tijd van een maant 
(naar dat de respective impositien haaren aanvank sullen hebben genomen en hebben beginnen 
te loopen) sullen moeten en syn geformeert, gereet en vaardigh om aan de aangestelde collecteurs 
ofte wel aan die geenen, dewelke de collectens daarvan by publique aanbestedinge sullen hebben 
aangenomen overgelevert en ter hant gestelt te worde.
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21.
Men mag voor collectloon niet meer geven dan ten alderhoogsten ses gulden van yder hondert, de col-
lecteurs mogen bovendien nietwes meer pretenderen, moeten ook de Comptoiren soodanigh prompt vol-
doen dat de gemeynte buyten schade en executie blyft, andersints moeten die costen en schaden by de 
collecteurs gedragen en vergoedt worden. 

Dat, het zy, dat tot het collecterenn en insamelen der gemeene Landts penningen en impositien 
werden gestelt een, twee, drie à meer persoone of het zy, dat deselve publiecq voor alle man aan 
den minst willende aannemer worde aanbesteet van de gemeyntens wegen voor collectloon egter 
niet meer sal mogenn werden belooft of gegeven nogte in rekeninge voor uytgaave geleden dan 
ten alderhoogsten ses gulden van jeder hondert waarvoor de collecteurs of aannemer de s’Lants 
Comptoiren sullen moeten gaan en hebben te voldoen sonder jetwes verders daarvoor op wat 
pretext het ook soude mogen wesen te mogen pretenderen, welke voorschreven s’Landts Comp-
toiren soodanigh moeten betalen, dat de gemeynte of regenten wegens wanbetalinge gene de al-
derminste schaden of executie costen comen te lyden, maar sullen die schaden en d’oncosten van 
executie comen zyn en blyven tot lasten en costen of van den aangestelde collecteur of van den 
aannemer.

22.
De borgemeesters mogen egeenen ontfank of collecte hebben van eeniges Lants penningen, middelen 
of impositien.

Dat de borgemeesters agtervolgens haarder Ed: Mo: voor gementioneerde resolutie van den 30 
October 1709 gene den alderminsten ontfank mogen hebben van eenige gemeyne s’Lands pen-
ningen middelen of imposten, selfs ook niet bij publique aanbestedinge en aanneminge, maar 
sullen niet anders vermogen nog connen innen en ontfangen dan alleen de ordinaire en extraor-
dinaire revenues en incomsten, mitsgaders van de reele en personele settingen, die by de regen-
ten worden gedaan tot betalinge der jaarlijxe renten en de interessen der capitalen tot laste van ’t 
gemene corpus staande als mede van de verdere wettige schulden en oncosten van het gemeyne 
dorps huyshouden en sulks alles volgens de set, hef ende collectboeken, daarvan geformeert en 
door de regenten aan haar ter hant gestelt.

23.
’t Hef of collectboek, reëlen omslag voor de borgemeesters tot verval van ’t gemeen dorps huyshouden 
moet sijn geformeert, vaardig en gereet op nieuwe jaersdag en aan de borgemeesters overgelevert, wan-
neer beëdight werden.

Dat het set, hef en collectboek van den voorschreven reëlen omslagh, welken omslagh egter niet en 
sal vermogen te werden gedaan sonder voorgaande octroy, permissie of autorisatie of van haar Ho: 
Mo: of van haar Ed: Mo: de heeren Staten Generaal of Raden van Staaten der Vereenigde Neder-
landen sal moeten syn geformeert, gereet en vaardig op nieuwe jaars dag om het selve aan de nieu-
we te verkiesen borgemeesters ten tyde wanneer beëdigt worden overgegeven en ter hant gestelt te 
worden.
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24.
Den reëlen omslag niet suffisant zijnde tot betalingevan des dorps schulden en lasten (moet twee maan-
den naerdat den borgemeester is beëdigt) geformeert worden een provisionelen personelen omslag en 
aan den borgemeester ter hant gestelt en so men daar mede nog niet conde toe comen, sal men mogen 
doen nog twee à meer andere personele omslagen. 
Naardat de borgemeesters syn afgegaan of naardat sy ses weeken syn af geweest mogen tot haren lasten 
gene verdere reële of personele settingen meer gedaan worden.

Ende by aldien men mogte oordelen en bevinden, dat de ordinaire revenuen en incomsten der 
gemeynte met reële settingen niet suffisant omme daar mede de jaarelijkse renten, intresten en 
capitalen ende verdere oncosten van ’t gemeyne dorps huyshouden te sullen connen voldoen en 
betalen, soo sal men in sulken gevalle niet alleen vermogen, maar ook gehouden syn binnen den 
tydt van twee maanden (naar dat de borgemeesters sullen syn aangestelt en beëdigt) te doen en te 
formeeren eenen provisionelen personelen omslag over alle de ingesetenen der heerlijkheyt, niet 
van den armen levende, naar beloop en proportien men vermynen sal voor dat jaar alnog van no-
den te hebben en soo men naar dien eersten provisionelen personelen omslagh, middelerwylen 
alnog mogte ondervinden en gewaar werden, dat men door eenige onverwagte en extraordinaire 
toevallen daar mede niet soude connen toecomen, dat men als dan sal vermogen en ook moeten 
doen eenen tweeden, derden of meerderen personelen omslag, met desen verstaande nogtans dat 
gene reële of personele settingen of omslagen sullen mogen werden gedaan omme by borgemees-
ters geinnet en ontfangen te worden dan binnen den tyd van henne borgemeesterschappe ofte 
ten uytersten en alderlangsten binnen den tijdt van ses weeken naar dat de borgemeesters sullen 
syn afgegaan, maar naar dien tydt geensints meer.

25.
De collectboeken soo van s’Lands penningen als van de borgemeesters moeten eerst by de latera aan we-
derseyde werden op getrokken en daar naar in het eynde de generale of geheel somme van ’t beloop van 
’t hefboek uytgetrokken en onderteykent; moeten het origineel geteykent setboek ter secretarye blyven 
berusten en een copie authentiek daarvan aan de borgemeesters uytgereykt om daar mede syne collecte 
te doen.

Dat alle de set, hef of collectboeken, soo van des gemeene Lands penningen, middelen en impos-
ten als van de borgemeesters by de latera aan wederseyden sullen moeten worden opgerekent en 
uytgetrokken wat deselve comen te beloopen en als dan in het laaste alnog verders in ’t generaal 
tot wat somme het set of hefboek in ’t geheel en alles is monterende sullende ’t selve by die gee-
nen dewelke het setboek hebben geformeert en uytgegeven neffens den secretaris moeten werden 
onderteykent, welke setboeken ter secretarye of in der gemeyntes comme sullen moeten werden 
bewaart en een copye authentyk daarvan aan de respective collecteurs, aannemers of borgemees-
ters uytgereykt ende ter hant gestelt omme de inningen, conform de selve te doen.

26.
De collecteurs van s’Landts penningen en de borgemeesters mogen hare collectens maer doen van drie 
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tot drie maanden, ’t geen in’t hooft der setboeken ook moet werden gestelt mede uyt wat cragte de set-
tinge wort gedaen.

Dat soo wel de collecteurs of aannemers der gemeene Lands penningen, middelen en imposten 
als de borgemeesters henne voorschreve collectboeken maar sullen vermogen te innen by vier dis-
tincte termynen, te weten, by vierdeel jaars en alsoo maar voor een geregt vierde part vant gene 
waar op een ider is gestelt en geset geworden, het welk in het hooft van het set of collectboek ook 
zal moeten werden uyt gedrukt, alsmede uyt wat hoofde of uyt cragte van welke octroy, permis-
sie, authorisatie en resolutie soo danige settingen, t sy reële of personele, is gedaan, welke resolu-
tie, octroye of authorisatie copyelijk voor aan in ’t hefboek sullen moeten stellen.

27.
Niemant magh geëximeert of verschoont worden van s’Landts of gemeyntes lasten dan alleen die van 
den armen zijn levende.

Dat aan niemant van wat staat conditie of qualityt hy ook zy of wesen mag, ’t zy den heer, den 
schouteth of drossart, schepenen en secretaris, predicant en in ’t generaal wie het ook soude mo-
gen wesen sal mogen werden vergunt en geaccordeert vrydom, exemtie ofte verschooninge van 
eenige gemeene Lants reëlen of personelen lasten, gelijk ook mede niet van de reële of personele 
omslagen en settingen, die gedaan worden tot betalinge van des gemeyntens wettige lasten en 
schulden uytgenomen die van den armen syn levende.

28.
De collecteurs van s’Landts penningen en de borgemeesters mogen niemant overvallen en beschadigen 
met executie dan naar voorgaande waarschouwingen.

Dat ook de collecteurs, aannemers en borgemeesters niemant sullen vermogen te overvallen en 
beschadigen by en met executie sonder de debiteuren eerst alvoorens ten alder minsten twee maal 
by publicatie aangemaant te hebben.

29.
Aan de borgemeesters mag ten alderhooghsten niet meer voor collectloon geaccordeert worden dan ses 
gulden van yder hondert van hare ontfank, uytgenomen van de genegotieerde penningen waarvan 
geene tantieme van collectloon mogen pretenderen.

Dat de borgemeesters voor haare collectloon niet meer sullen vermogen te pretenderen nogte te 
genieten nogte ook in haare rekeningen voor uyt gave geleden werden dan ten alderhoogsten ses 
gulden van ider hondert van haren ontfangh sonder ter saake van dien jetwes verders te mogen 
pretenderen onder wat pretext het ook soude mogen wesen, uytgenomen, dat in cas van nego-
tiatie van eenige penningen sullen mogen pretenderen henne vacatien, maar geene tantieme of 
collectloon van de genegotierde penningen die by haar ontfangen syn en in rekeninge verant-
woort worden.
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30.
De borgemeesters moeten alle ordonnantien tot hare lasten geslagen voldoen en voor eerst en voor al 
betalen de intresten der capitalen.

Dat de borgemeesters daarentegen sullen gehouden syn te betalen en te voldoen alle ordonnan-
tien by de regenten tot haaren lasten gegeven en geslagen worden (sonder de betalingh daarvan 
te mogen uytstellen op eenige pretexten van geen gelt in cassa te hebben ofte van eenige andere 
hoedanig die ook soude mogen wesen, gelijk ook mede sullen hebben eerst en voor al op syn tijt) 
naar den vervaldag te betalen de jaarlijxe renten en d’intresten der capitalen staande tot lasten 
van ’t gemene corpus, ook alle andere wettige schulden en lasten der gemeynte en die soodanigh 
promptelijk te voldoen dat de gemeynte of regenten daar over geen schaden of costen comen te 
leyden op peene dat de schaden met de costen van de processen en executien die de gemeynte of 
de regenten dien ’t halven soude mogen overcomen by soodanige onwillige gebrekige en naarla-
tige borgemeesters sullen moeten worden betaalt en aan haare tantieme of collectloon gecort en 
verders op haare persoon en goederen by parate executie verhaalt.

31.
Schulden bovens de drie guldens mogen de borgemeesters niet betalen dan op ordonnantien uytgeno-
men die de jaarlijcxe intresten, ordinare tractementen, recognitie en correspondentie gelden, waar toe 
geene ordonnantien van noden hebben.

Dat de borgemeesters geene betalinge sullen mogen doen van eenige gemeyntens schulden die 
komen te exederen eene somme van drie guldens dan op voorgaande ordonnantie der regenten 
uytgenomen alleen de jaarlijxe renten of intresten, d’ordinaire tractementen, wedden, recognitie 
en correspondentie gelden die men jaarlijcx gewoon is van gemeyntens wegen te geeven, waar 
toe geene ordonnantien van node hebben, maar daarvan sal aan haar een generale lyste moeten 
werden gegeven om die op de verval dagen te voldoen als wanneer sullen volstaan met de bloote 
quitantie van betalinge gestelt onder jderen post op de voorschreve lyste staande.

32.
Gene schulden mogen met stukken en brokken betaelt worden.

Dat egene renten, Intressen van capitalen tot laste van’t gemeene corpus staande, gelijk ook mede 
niet de ordinare jaarlijxe tractementen, wedden, recognitiën en correspondentie gelden met stuk-
ken nogte brokken sullen mogen werden betaalt nogte ook mede eenige andere wettige gemeyn-
tens schulden, maar dat die, ’t zy by accoort, moderatie of andersints sullen moeten werden in ’t 
geheel af betaalt ende de ordonnantie (soo die daartoe conform den voorschreven 31 articul gere-
quireert wort) tot dien eynde geslagen.

33.
d’Ordonnantien moeten werden gestelt onder de specificatiën en daar onder de quitantie van voldoe-
ninge en andersints mogen geene voor uyt gave geleden worden.

PS_LL_def.indd   1669 19-11-20   13:06



1670

Dat alle ordonnantien sullen moeten werden gestelt onder de rekeningen, specificatien, declara-
tien of ten minsten daaraan geannexeert en vast gemaakt ende onder de ordonnantie de quitantie 
en dat by gebrek van ’t een of ’t ander de gedaane betalinge niet in rekeninge voor uytgave sul-
len mogen werden geleden onder een appostille van debet quitantie, specificatie of ordonnantie, 
maar geroyeert en doorgeslagen.

34.
Den officier en schepenen mogen geen ordonnantien slaan tot betalinge van schulden dan die niet syn 
excederende twintigh gulden en die daarbovens syn moeten geslagen worden by de representanten van 
’t corpus.

Dat den officier of drossart en schepenen egene ordonnantie tot betalinge van eenige gemeyntens 
wettige schulden sullen vermogen te slaan dan  alleen van schulden die niet syn excederende eene 
somme van twintigh gulden, maar soo die tot hogere somme mogten beloopen, dat in sulken 
gevalle de ordonnantien sullen moeten worden geslagen by de gesamentlijke leeden het gemeen 
corpus representerende en hier voorens articulo 1 vermelt.

35.
Egene ordonnantien mogen werden geslagen dan naar dat de wettigheyt der schult is geexamineert en 
gebleken.

Dat de voorschreven ordonnantien, ’t zy by den officier en schepenen alleen, ’t zy by de gesamentlijke 
leden, de gemeynte representerende niet en sullen mogen werden geslagen dan na dat de oorsaak en 
wettigheyt der schult, neffens de specificatiën, declaratien, rekeningen et cetera alvoorens eerst wel 
en rypelijk hebben geexamineert en de deugdelijkheyt van dien aan haar gebleken is.

36.
Alle twee maenden ten minsten moeten de Leden eens by malcanderen vergaderen tot het examineren 
van ’t gene tot lasten van ’t corpus wert gepretendeert en daarop dan de ordonnantien te slaan.

Dat tot dien eynde deselve sullen gehouden syn ten minste alle twee maande eens by een te co-
men neffens den Secretaris omme de rekeningen, specificatiën en memorien der schulden, die tot 
lasten van ’t gemeyne corpus worden gepretendeert en syn overgegeven met de stukken daartoe 
gehorende, te examineren en de selfde deugdelijk bevindende als dan daarop ordonnantien van 
betalinge te slaan en die te stellen onder de overgeleverde rekeningen, specificatien of memorien 
der schult, invoegen als hier voorens articule 33 is geordoneert.

37.
In de ordonnantie van betalinge moet een tijd gepræfigeert worden van drie vier, vyf à ses weeken.

Dat men in alle ordonnantien van betalingen sal moeten laten influeren en prefigeren een seeke-
ren corten tijd, ten minste van 3, 4, 5 à ses weeken binnen welke de betalinge sal moeten werden 
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gedaan, ten waare in saaken, alwaar de betaalinge prompt en aanstons gerequireert wort tot voor 
cominge van schaden, in welken geval den tijd sullen mogen vercorten.

38.
De ordonnantien moeten werden overgelevert aan die te wiens behoeve deselve geslagen zijn om by de-
selve ingevordert te werden.

Dat de ordonnantien in voegen als voor geslagen en uyt gemaakt synde, die sullen moeten wer-
den uytgegeven en overhandigt aan die geenen tot wiens behoeven deselve geslagen syn om de 
voldoeninge als dan in te vorderen van die genen tot welkers lasten deselve syn geslagen.

39.
Dat niemandt buyten de Borgemeesters geenen den alder minsten ontfank mag hebben van des Ge-
meyntes penningen.
Den Borgemeester moet ook ontfangen de te negotieren penningen en de procuratie daartoe op den sel-
ven verleden.

Dat nog den officier of drossart nogte schepenen ofte den secretaris ende voorts generalijk nie-
mant hy sy, wie hy ook mogte wesen, eenige den alderminsten ontfank of maniantie sullen mo-
gen hebben van des gemeyntens penningen, revenues, incomsten en settingen soo ordinare als 
extraordinare, dewelke syn gehorende en gedaan werdende tot verval en betalinge der laste en 
oncosten van ’t gemeyne dorpshuyshouden, maar dat alle deselve sullen moeten werden gecollec-
teert, geinnet, ontfange en wederom uytgegeven by en door de borgemeesters alleen, gelijk ook 
mede in cas van eenige negotiatie van penningen ten behoeven en tot lasten van ’t gemeyne cor-
pus de te negotierene penningen insonderheyt sullen moeten ontfangen worden by den als dan 
regerende Borgemeester ende procuratie om te negotieren ten dien eynden ook op de borgemees-
ters alleen verleden, die gehouden sullen wesen de genegotieerde penningen in een apparte capit-
tel in haare te doene borgemeesters rekeninge voor ontfank in te brengen.

40.
Geene giften of gaven mogen gedaan worden dan naar voorgaande convocatie van de leden en toestem-
minge van twee derde parten der selve.

Dat egene de alderminste vereringe, schenkagien, recognitien nogte correspondentie gelderen van 
gemeyntens wegen aan jemant, hy sy wie hy sy, sullen mogen werden gedaan dan op ordonnantien 
van twee derde parten der leden ’t gemeene corpus representerende en daartoe geconvoceert wesen-
de sullende in de ordonnantien moeten werden uytgedrukt de oorsaake ende redenen van de giften, 
schenkagien et cetera buyten allent welke voorschreven geene giften, schenkagien, recognitiën en 
correpondentie gelden in de rekeninge voor uytgave sullen mogen werden geleden.

41.
Alle openstaende rekeningen, soo van s’Lands als gemeyntens penningen tot den jaar 1711 incluys moe-
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ten binnen negen maanden naar ’t arresteren van dit reglement opgestelt en overgegeven worden om 
te werden gedaen (en gesloten).

Dat alle openstaande en ongedaane rekeningen, soo van borgemeesters, bedeheffers, verpondin-
gebeurders, kerk en armmeesters, mitsgaders van andere, die voor date deses, ooyt of immermeer 
eenige ontfank of maniantie hebben gehad, ’t zy van des gemeyne Lands of deser gemeynten pen-
ningen tot den jaare 1711 incluys ten alderlangsten binnen den tijdt van negen maanden naar het 
arresteeren van dit reglement sullen moeten worden en syn opgestelt en aan de regenten overge-
geven, omme by deselve oversien, geexamineert, mitsgaders opgenomen, gesloten en geteykent 
te worden.

42.
De borgemeesters en de collecteurs der verpondingen en beden moeten hare rekeningen doen binnen 
een jaar en de collecteurs van alle d’andere gemeyne Lands middelen binnen een half jaar naardat het 
jaar van yders administratie en collecte sal wesen geexpireert.

Dat naar het arresteren van dit reglement de borgemeesters gelijk ook mede de aannemers of aan-
gestelde collecteurs der Beeden en Verpondingen binnen den tijd van een jaar en de aannemers 
of collecteurs van de verdere gemeene Lands middelen binnen den tijd van een half jaar (naar dat 
het jaar van henne administratie en collectens sal wesen geexpireert) sullen hebben te doen henne 
rekeningen, te weten, die van de beeden, verpondingen en alle andere gemeene Landsmiddelen 
en impositien voor den schouth of drossart en schepenen, maar die van de burgemeesters voor 
alle de leeden ’t gemeene corpus representerende en hier voorens articulo 1 gespecificeert.

43.
Den secretaris moet de rekeningen der borgemeesters en collecteurs ordentelijk formeren en den ontfank 
en uytgaaf verdeylen in verscheyden capittels.

Dat den secretaris (wanneer hem door de borgemeesters, aannemers of collecteurs sullen syn 
ter hant gestelt, de behoeften, soo tot verificatie en justificatie van haaren ontfank als van haren 
uytgaaf dienende) sal gehouden syn daar uyt ordentelijk en naar style van rekeninge op te stellen 
en te formeren der selver respective rekeningen, makende en verdelende ten dien eynde soo wel 
den ontfang als den uytgave in soo veel separate capittels als daar syn ontfanxten en uytgaven van 
saken van verscheyde natuuren, met den anderen geen gemeenschap hebbende en in sonderheyt, 
dat yder post van uytgave sal hebben uyt te drukken aan wien en waar over de betalinge is 
gedaan met applicatie der specificatien, ordonnantien, quitantien en verdere behoeftens daartoe 
behoorende.

44.
De rekeningen moeten gebonden worden in eenen hoorn bandt en door de rendanten geligt ter secreta-
rye, die dan moeten versoeken dag en uur om die op te nemen, te sluyten en teykenen.
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Dat de rekeningen invoegen als voor geformeert, opgestelt en in het nette geschreven en in eenen 
horen bant ingebonden wesende den rendant of rendanten deselve met de behoeftens ter secreta-
rye sullen gaan ligten en aan den officier en schepenen een dag en uur versoeken om opgenomen, 
geslooten en geteykent te worden.

45.
De borgemeesters rekeningen moeten naar drie sondaghsche publicatien worden opgenomen by de re-
presentanten van ’t gemene corpus (geslooten en geteykent.) 

Dat van den dag, uur en plaatsche, waarop den officier en schepenen gearresteert hebben te sul-
len opneemen de borgemeesters rekeningen, drie agter een volgende sondagen by publicatien 
sal moeten werden kennisse gegeven ende rekeningen sonder intermissie of tusschen komen van 
andere saken publicq voor alle man en met opene deuren afgedaan, geslooten en geteykent, op 
welke rekeninge, benevens de leden ’t gemeene corpus representerende ook sullen mogen comen 
alle andere des believende en daar by geintresseert synde, die wel mogen gehoort werden en advi-
seeren, maar egter geene concluderende stemme of teykeninge sullen hebben.

46.
Wat den secretaris in opnemen en appostilleren der rekeningen te observeren heeft.

Dat de regenten in het naar sien en opneemen der respective rekeningen door den secretaris in 
margine van ’t hooft derselver sullen laten aanteykenen op wat dag en aan wien de rekeninge is 
gepresenteert om opgenomen, geslooten en geteykent te werden, als mede wie buyten de regen-
ten daar by verders present syn geweest, gelijk ook mede voor ider capittel van eene by zonderen 
ontfangh door den selven secretaris in margine van dien sullen moeten laten aanteykenen dat de 
heffinge of den ontfangh haar is gebleeken conform te wesen, de quohieren, hef en setboeken 
door de regenten geformeert en aan den rendant om te innen en te collecteren ter hant gestelt, 
alsmede conform de octroyen, authorisatien of andere actens uyt welkers kragten deselve zyn ge-
heeven met expressie van den dag, maant en jaar der selve en voor soo veel den uytgave aangaat, 
soo sal den secretaris in margine van ’t hooft moeten stellen dese en volgende posten gebleken by 
specificatie, ordonnantie en quitantie, uytgenomen daar anders voor staat aangeteykent.

47.
De rekeningen opgenomen en geteykent wesende mogen geene naarrekeninge geschieden, maar ’t slot 
voldoen binnen ses maanden naar date soo den rendant schuldigh blyft.

Dat de rekeningen behoorelijk opgenomen, gesloten en geteykent synde en by slot bevonde wer-
dende, dat de rendanten meer hebben ontfangen dan uytgegeven en vervolgens dat deselve see-
kere somme van penningen aan de gemeynte verschult blyven, dat in sulken gevalle geene naar 
rekeninge of liquidatien sullen mogen werden gedaan nogte gehouden, dog sullen de regenten 
by ’t sluyten der rekeningen de rendanten ordonneeren om die penningen ten alder langste te be-
talen en te voldoen binnen ses maanden aen den als dan regerende borgemeester die gehouden 
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sal wesen het slot der voorschreven rekeningen in syne te doene borgemeesters rekeninge in een 
apart capittel te verantwoorden en voor ontfank te brengen.

48.
Soo de Gemeynte by ’t slot der Rekeninge van den Borgemeester aan den Rendant schuldigh blyft moet 
’t selve binnen drie maanden daar aan worden voldaan.

Maar soo ter contrarie van dien, by ’t sloth der rekeninge bevonden wort dat den rendant of de 
rendanten meer hebben uytgegeven dan ontfangen en vervolgens dat de gemeynte aan de selve 
seekere somme van penningen verschult blyft, dat in sulken gevalle de regenten aanstonts by ’t 
sluyten der rekeningen eene ordonnantie sullen moeten slaan tot lasten van dese als dan rege-
rende burgemeester omme ’t voorschreven sloth der rekeninge ten uyterste binnen den tyd van 
drie maanden aan den rendant te voldoen en te betalen ’t gene sy in hare te doene borgemees-
ters rekeninghe in een appart capittel wederom voor uytgave sullen hebben in te brengen en aan 
haar geleden sal moeten werden mits blykende quitantie van de voldoeninge van ’t voorschreven 
sloth en ordonnantie.

49.
De schepenen genieten yder jaarlijx tot tractement 10 gulden, yder setter, raadsman, borgemeester, arm 
en kerkmeesters een ducaton voor haar binnen diensten sonder verteeringen tot lasten van de gemeynte 
te mogen doen of vacatie te pretenderen. 

En alsoo men ondervonden heeft, datter van tyd tot tyd by de regenten en andere tot lasten van 
’t gemene corpus verscheyde en menigvuldige groote excessive en onnutte verteringe syn gedaan 
geworden ende in rekeninge gebragt en geleden, soo sullen om die in het toekomende te preve-
nieren en af te snyden by de regenten en alle andere naar date van het arresteren van desen re-
glementen gene de minste verteringen tot lasten van ’t gemeene corpus werden gedaan nogte in 
rekeninge voor uytgave gebragt en geleden, maar in plaats van dien sullen de regenten jaarelijx 
voor haar besognes, vacatie en verleth binnen de heerelijckheyt ’t gemeene corpus aangaande als 
van rekeningen, ’t voeren der schouwen, ’t bywoonen der gemeyntens vergaderinge en anders ge-
nieten, te weten, ider schepen tien gulden, ider setter drie gulden drie stuyvers, ider raadsman 
drie gulden drie stuyvers, ider borgemeester drie gulden drie stuyvers, den armmeester drie gul-
den drie stuyvers en den kerkmeester drie gulden drie stuyvers.

50.
Tot lasten van ’t gemeyne corpus mag jaarlijx verteert worden by de regenten op de veranderinge van 
de Wet à 40 gulden, op de rekeninge 30 gulden en op yder schouwwe 10 gulden tot drie schouwen toe 
en verder niet meer.

Dat vervolgens by de rgenten tot lasten van ’t gemeene corpus jaarlijcx niet meer zal coomen 
nogte mogen werden verteert dan als volgt, te weten, eerstelijk wanneer de Wet wert veran-
dert, mitsgaders de borgemeesters aangestelt en beedigt de somme van veertig guldens eens, 
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wanneer de borgemeesters rekeninge wert gedaan dartig guldens en wanneer de schouwe wert 
gevoert, telkens niet meer dan tien gulden, dog alleen maar tot drie rysen toe en verders niet 
meer.

51.
Imant vacerende buyten de plaats sal voor vacatie, reys en teercosten niet meer genieten dan eene gul-
den tien stuyvers des daags.

Dat imant der regenten buyten de heerlijkheyt met behoorelijke commissie vacerende, soo dat 
hy s’avonts weder can ’t huys syn voor syn daggelden, vacatien, reys en teerkosten te samen en 
sonder meerder sal genieten eene gulden tien stuyvers des daags, ten waare in saken daar imant 
in meerder qualiteyt als daar is drossart, schoutet of secretaris, een eedelman, advocaat, doctor et 
cetera moesten werden gecommitteert en geemploieert, die als dan voor syne vacatien, verleth, 
reys en teergelden sal genieten soo veel als de regenten te vorens met den selven sullen connen 
accordeeren.

52.
Op des quartiersvergaderinge maar een eenigh persoon te committeren ten ware in saaken van groot 
belang met instructie wat zeggen en stemmen sal op ’t geene geproponeert sal worden, welke propositie 
by d’uytschryving moet werden bekent gemaakt.

Dat geen commissien en sullen werden gegeven om van wegen ’t gemeen corpus te compareren 
op eenige dagvaarden van de Meyerye of van ’t quartier van Oosterwijk dan een persoon of ten 
hoogsten in gewigtige saaken op twee persoonen en dat men sal moeten besorgen dat by de uyt 
of aanschryvevinge van den dagvaart, kennisse werd gegeven en uytgedrukt, wat aldaar sal wer-
den geproponeert om by de regenten der heerlijkheyt te connen werden instructie en last gegeven 
aan hare gecommitteerden, ’t geene hy seggen en stemmen sal, sonder te moge stemmen ofte an-
dere propositien die soude mogen gedaan worden over andere saaken, die in de uyt of aanschry-
vinge van den dagvaardingen niet syn gespecificeert, maar sal den gecommitteerden die moeten 
overneemen om daarvan alvoorens communicatie en kennisse te geven aan syne committenten 
en daarop derselver resolutie af te wagten, sullende ook in andere saaken ook geene commissien 
mogen gegeven worden dan alleen maar op een persoon ten sy in swaare en hoogwigtige zaaken 
en van groote aangelegentheyt.

53.
Dat niemandt vermag sig over poincten van politie en finantie addresseren aan hoven van Justitie of 
reghtbanken.

Dat egeene der regenten nogte ook der ingesetenen en geerfdens der heerlijkheyt van Moergestel 
nogte ook imant anders, hy sy wie hy sy, over de pointen vervat in desen reglement en in ’t gene-
raal ook niet over eenige andere poincten specterende tot politie en finantie der selver heerlijk-
heyt haar sullen vermogen te addresseren ofte provisie van justitie te versoeken aan eenige hoove 
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van Justitie of regtbanken, maar gehouden [haar daarover te adresseeren aan t’zij aan]3772 haar 
Ho: Mo: [de heeren Staten, of ] de heeren Raden van Staten der Vereenigde Nederlanden omme 
by de selve buyten figuur van proces, sommatie ende plano daarop soodanig te werden gedispo-
neert als sullen vinden te behooren.

54.
Dit reglement moet ten Leen en Tholcamer binnen ’s Hertogenbosch en ter\secretarye van Moergestel 
werden geregistreert en gepubliceert alle jaaren den eersten sondagh naar ’t veranderen van de Wet.

Dat dit reglement geapprobeert en gearresteert wesende, zal moeten werden geregistreert op 
de Leen en Thol-camer der stad en Meyerye van ’s Hertogenbosch, als mede ter secretarye van 
Moergestel en als dan daarvan ook eenige exemplaren gedrukt en een daarvan in den raadhuyse 
tot narigtinge opgehangen, dat het selve reglement ook aanstonts en verders op den eersten son-
dagh naar het veranderen of de continuatie van schepenstoel van jaar tot jaar voor den volke ge-
publiceert en afgecondigt.

55.
De contraventeurs deses reglements vervallen in een boete van vyftigh gulden.

Laastelijk, opdat alle de voorgemelte poincten en articulen wel en punctuelijk mogen werden ag-
tervolgt en naar gecomen, soo sullen ider der overtreders van de selve gemulcteert werden en ver-
vallen syn in een pæne en boeten of amende van vyftig caroly guldens ten behoeve van s’Landts 
Domainen, te verdeelen naar Domainen regt, welke pæne door den Raad en Rentmeester der 
Domainen en den officier, in loco in der tyd wesende, gesamentlijk by parate executie van de 
contraventendis sal werden in gevordert.

10.2.16 Nieuwkuijk 1726

10.2.16.1 Ontwerp-reglement, 1726
10.2.16.2 Reglement, 1726
10.2.16.3 Aanvulling, 1757

Genese
9.2.16.

10.2.16.1 Ontwerp-reglement, 1726

Vaststelling
26 Februari 1726 door de regeerders en naburen.

3772   De in deze bepaling tussen [ ] gestelde passages ontbreken in de gedrukte versie van 1714, maar zij 
aangevuld aan de hand van de handgeschreven versie in RATb, DB Moergestel 2.

PS_LL_def.indd   1676 19-11-20   13:06



1677

Bron
SALHA, DB Nieuwkuijk 1, fo. 12v-19r.

Extraordinaris vergaderinge van de ondergeteeckende schepenen, borgemeesteren en geerffdens deser 
heerlijcheijt Nieuwcuijck tot het formueren van het onderstaende Reglement voor de 

Heerlyckheydt Nieuwcuijk.

1.
Dat in de maant Januarij ofte uijterlijck voor den 1ste Februarij de Wet moet worden verandert en 
de verkoorene regenten als dan door de officier moeten worden beeedigt.

2.
Dat de borgemeesters en die geene welcke eenige collecte van dorps off gemeene Lands wegens 
daertoe aengestelt hebben gecollecteert, den tijt van vijff jaaren naer de expiratie van haar jaar 
zullen vrij en exempt zijn van de gemeentens collecten.

3.
De regenten sullen gehouden zijn aen de borgemeesters ofte andere collecteurs van de verpon-
ding ofte gemeene middelen haere collecteboecken te laeten behandigen, binnen de tijt van ses 
weecken, naer ’t ingaen van haer administratie ofte collecte gelijck sulckx behoort, en waerna den 
secretaris hem mede sal hebben te reguleren.

4.
Dat den officier, secretaris off schepenen geenen ontfangh of manuantie sullen mogen hebben van 
gemeentens penningen, revenuen of inkomsten maar dat alle deselve sullen moeten worden geint, 
ontfangen en uijtgegeven door de borgemeesters off andere collecteuren  daartoe aen te stellen.

5.
De regeering sal blijven aen den offcier, schepenen en de borgemeesters, gelijck van outs aff alhier 
gebruijckelijck is ende dewelcke sullen gehouden zijn alle des gemeentens saacken in de ordina-
ris raatkamer te verhandelen en voornamentlijck het doen van alle gemeentens reeckeningen en 
alle saecken d’onmundige reekeningen raeckende, sonder deselve in eenige herbergen te mogen 
doen, veel min aldaer off anders eenige de minste verteringen daerop tot laste van de gemeente te 
mogen brengen, sullende in de raatkamer den nodige brand, vier en light, pen, inckt, papier en 
andere nootwendigeheden besorght worden.

6.
Dat alle set, heff en collecteboecken sullen moeten worden geformeert ofte gequotizeert bij die 
geene aen wien sulx bij resolutien van den Lande aanbevolen werd ende dat in ’t hooft van alle 
deselve sal werden gestelt uijt wat hoofde off craghte van welcke octroij, permissie, authorisatie 
off resolutie de settingen van dien gedaen werden ende sal aen niemant, wie het oock soude mo-
gen worden wesen, eenige vrijdom off exemptie in deselve verleent werden als alleen die geene 
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welcke van de publijque aelmissen zijn levende conform haer Ed: Mog: resolutie van den 26 Fe-
bruarij 1715.

7.
De Regenten sullen jaerlijcks aen den minst aennemende besteden de collectens van de gemeene 
middelen ofte wel de nodige collecteurs daervan aenstellen met den ingangh van deselve.

8.
De borgemeesters sullen gehouden zijn jaerlijckx goet tijts te besorgen eene hoeder voor de bees-
ten in deese gemeente.

9.
Den offcier en borgemeesters sullen gehouden zijn de keurschouw te leggen op de thuijnen ende 
gelijnden jaarlijckx in ’t begn van April, alsmede de straaten keuren, daar deselve sulckx noodigh 
oordelen, en aght dagen daernaar de inrijdende schouw, soo van ’t een als ’t ander sullende de 
schouwboeten zijn seven stuijvers ten profijte van de gemeente als van outs, en in cas van beste-
ding dat sulckx sal geschieden op een dobbelde weerpenning ten laste van gebreeckingen en ten 
behoeve van den officier.

10.
Den officier en borgemeesters sullen gehouden zijn de schouwen op den hogen dijck ende water-
loopen te begaen op een behoorlijcken tijt, soo haer sullen oordelen te behooren.

11.
Deselve sullen nevens den secretaris op ijder keurschouw mogen verteeren eene gulden tien stuij-
vers, sonder meer.

12.
Ende op ijder der schouwen soo van de dijcken, waterlopen, thuijnen, de somme van ses gulden, 
mede sonder meer.

13.
De nabuijren sullen gehouden zijn de straate aen ijder zijde, ijder voor ’t sijne, halff te maecken, 
te weten tussen de bepoote voorhoofden aen de Noortsijde ende tussen de bepooten voetpadt 
aen de Zuijtsijde.

14.
De schepenen sullen jaerlijckx voor haare besoinges, verlet ende vacatine  binnen dese heerlijcheijt 
het gemeene Corpus aengaende voor het bijwoonen der gemeentens saecken en andere 
dorpsvergaderingen genieten, te weten den president vier gulden en ijder Schepen drie gulden.
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15.
De borgemeesters sullen insgelijckx voor haare vacatie verlet en verteeringe binnen dorps  
genieten, te weten den eerste of president borgemeester seven gulden tien stuijvers, den tweede 
off verpondingh borgemeester twee gulden tien stuijvers met hetgeen als hij het comptoir  betaelt 
heeft komt over te schieten ende den derden Borgemeester drie gulden tien stuijvers.

16.
De borgemeesters sullen gehouden zijn de verpaghting tot ‘sHertogenbosch waer te meer ende 
sullen deselve voor haer daghgelt, rijs- en teerkosten daervan genieten ijder eene gulden gelijck 
mede voor alle andere vacatien na s’Hertogenbosch en buijten de gemeente, soo als oock de sche-
penen na den Bosch off buijten de gemeente vacerende off gecommitteert wordende mede sullen 
genieten voor haer daggelt, rijs en teerkosten insgelijckx een gulden daaghs, ende indien de drost 
off secretaris tot verrighting van gemeentens saecken wert gecommitteert na den Bosch off  elders 
hier ontrent sal genieten voor vacatie, reijs en teerkosten drie gulden, maar off het gebeurde dat 
denselven na ’s Gravenhage off diergelijcke wierde gecommitteert voor dorpssaecken, sal alsdan 
voor sijn vacatie, reijs- en teerkosten genieten vier gulden ende de regenten twee gulden daags, 
sonder meer in reeckening te mogen brengen.

17.
De borgemeesters sullen geen extraordinare betalinge excedeerde boven de twee off drie gulden 
mogen doen dan op voorgaande ordonnantie ofte voorweten van de regenten, sullende ingeval 
de betaling anders geschiet niet in reeckening mogen werden geleden.

18.
Den drost en secretaris sal gehouden zijn jaarlijckx aan de regenten over te geven, ingeval van 
geen accoord, ordentelijcke specificatie van desselfs verschotten en verdiende salarissen, omme bij 
deselve geexamineert en ordonnantie daerop geslagen te worden, sullende anders in geen reecke-
ning voor uijtgaaff mogen werden gepasseert.

19.
De borgemeesteren en alle andere collecteurs sullen gehouden zijn haar reeckening te doen een 
jaar naar ’t expireren haerer administratie en deselve een jaar naer dato van dien te suijveren, ende 
in het volgende sloth moeten brengen conform haar Ed: Mog: resolutie van den 8. December 
1716, dogh soo ijmant van slot van reeckening te goede moghte komen, sal ordonnantie ten laste 
der borgemeesters werden verleent, die gehouden sal zijn het selve binnen den tijt van ses maan-
den te voldoen.

20.
Ende sullen de voorschreven reeckeningen moeten geschieden publijck in de raatkamer alwaer 
het van ijder de ingesetenen en de geinteresseerde sal vrij staan om die te mogen aenhooren, mits 
hem in alle modestie gedragende ende sal den dagh van de reeckeningh altoos aght dagen te voo-
ren aen ’s heeren geboden werden bekent gemaeckt, ende sal den secretaris tot het geen voor-

PS_LL_def.indd   1679 19-11-20   13:07



1680

schreven sigh moeten verveerdigen ende gereet houden.

21.
De hopmeters sullen gehouden wesen de ronde maat aen te geven aen soodanige collecteur als 
haer door de Regenten sal werden opgegeven omme den inpost daer van in te vorderen en de 
welcke daervoor sullen genieten het reght daertoe staende, te weten een veertigste hoet van de 
ronde maat.

22.
Dat het beleggen den vergaderingen tot verrighting van gemeentens saecken sal staen aen of-
ficier, den president schepen ofte borgemeester, ende welcke sij lieden sullen gehouden wesen  
’t ellekens te leggen des voormiddaghs en specialijck de geneghtdagen, ten ware in cas van noot, 
en dat sulckx schielijck vereijscht wierde, sullende tot afdoening van gemeents saecken t’ellekens 
den eersten saterdagh in de maant een vaste bijeenkomst zijn, waerna de Regenten haer sullen 
hebben reguleren.

23.
Den secretaris sal geobligeert zijn aen de regenten ten allen tijde, als ’t haer belieft, soo te saemen 
als ijder in het bijsonder te geven acces en visie der resolutien de gemeente raeckende, mitsgaders 
gemeentens reeckeninge, met de documenten en deselfs copijen authentijck ten haeren versoecke.

24.
Den officier en secretaris sal in het toekomende sigh niet mogen bemoeijen, met de voor off na-
delige schulden den boedels van onmundige op inventarissen gebraght off van de penningen bij 
verhoging van erffhuijsen te provenieren sonder eenige manuantie of distributie daervan te heb-
ben, maer sal den ontfang en uijtgeeff en verdere directie daervan in ’t geheel zijn en blijven aen 
den administrerende  vooght of vooghden welcke van haer bevint op behoorlijcken tijt voor hee-
ren officier en schepenen sullen gehouden zijn te doen reeckening, bewijs ende reliqua.

25.
Niemant sal van buijten in deese heerlijchijt mogen komen woonen sonder als voorens suffican-
te borge te stellen ten genoegen van de heeren regenten tot verseekeringe, dat de arme goederen 
daermede niet beswaart en worden en sulckx binnen den tijt van ses weecken off dat bij manque-
ment van dien de facto uijt de gemeente sullencmoeten vertrecken.

26.
Ende sullen oock die geene dewelcke huijsen off wooningen aen buijten luijden komen te ver-
huijren moeten instaen ende responsabel wesen voor alle dorps en ’s Lande lasten, waerinne de-
selve door de heeren regenten soude mogen werden gequotizeert ofte getaxeert.

27.
Ende sal dit reglement sijn begin nemen met primo Januarij des jaars 1724.
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28.
Eijndeleijck dat dit voorschreven reglement alle jaeren sondaghs nae het verandaer van de Wet 
sal werden gepubliceert ter plaetse daer men gewoon is publicatie te doen ende dat de besorginge 
daer van sal incumberen den president schepen off borgemeester.

29.
Ende is op voorleden sondagh den 24 deser maant 1726 na voorgaende clockroeringe ter gewoon-
lijcke plaetse gepubliceert, soo wie genegen was dit bovenstaende reglement te horen lesen en 
teeckenen dat die op dato deses ter raatkamer soude compareren.

Actum ende geteeckent tot Nieuwcuijck op den XXVI Februarij XVII sesentwintigh
[volgen de handtekeningen].

10.2.16.2 Reglement, 1726

Vaststelling
28 Oktober 1726 door de Raad van State aan de hand van een door de Raad en rentmeester-gene-
raal der Domeinen over een door de regeerders en naburen opgesteld ontwerp uitgebracht advies.

Bron
NA, RvSt 1553, no. 80

BHIC, LTK 137, fo. 212v-219v.
SALHA, DB Nieuwkuijk 1, fo. 28r-35r.

In druk
BHIC LTK 50 (met aantekening van aanvulling 1757; zie hierna)
BHIC, Plakkaten 1520-1884, nr. 3, omslag 1727.

Reglement voor de Heerlyckheydt van Nieuw-Cuyck

1.
Dat in de maand van Januarij ofte uyterlijk voor den 1ste February de Wet moet werden verandert 
en de verkoore regenten als dan door de drost moeten worden beëdigt, op welke tijdt ten laste 
van de gemeente sal mogen verteert worden ses gulden sonder meer.

2.
Dat de borgemeesters en die geene welke eenige collecte van dorps of gemeene Lands wegens 
daertoe aengestelt hebben gecollecteert, den tydt van drie jaaren nae ’t expireren van haer jaer sul-
len vry en exempt zyn van de gemeentens collecten.

3.
Den drosaart en schepenen sullen gehouden sijn aan de borgemeesters en andere collecteurs van 
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de verpondinge ofte gemeene middelen haer collectboeken te laten behandigen binnen den tydt 
van ses weken naer der selver aenstelling ende beëdiginge.

4.
Dat den officier, secretaris of schepenen geen ontfang of manuantie van gemeentes penningen, 
revenuen of inkomsten sullen mogen hebben, maer dat alle deselve sullen moeten worden gein-
net, ontfanghen en uytgegeven door de borgemeesters alleen.

5.
De regeeringe sal blyven aan den officier, schepenen en borgemeesters, gelyk van outs af alhier 
in gebruykelyk is, de welke sullen ghehouden zyn alle de gemeentens saaken in de ordinaris 
raadkamer te verhandelen en wel voornamentlyck ’t doen van alle gemeentens en onmundi-
ge reekeningen en alle saaken de onmundige rakende, sonder de selve in eenige herbergen te 
mogen doen, veel min in de raadkamer eenige de minste verteeringen daer op tot laste van de 
gemeente ofte onmundige te mogen brengen: sullende in de raadkamer den noodige brand, 
vuur, ligt, pen, inkt, papier en andere nootwendigheden meer van gemeentens wegen besorgt 
worden.

6.
Dat alle set, hef en collectboeken sullen mogen werden gheformeert ofte gequotiseert by die 
geenen aan wien sulkx bij resolutien van den Lande aanbevolen word ende dat in’t hoofd van 
alle de selve sal werden gestelt uyt wat hoofde of kragte van welk octrooy, permissie, authorisa-
tie ofte resolutie de settinge van dien ghedaen worden ende sal aen niemant, wie ’t ook soude 
mogen wesen eenighe vrydom of exemptie in de selve verleent werden als alleen aen die geene 
welke van de publyque Aelmoessen leven, conform haer Ed: Mo: Resolutie van den 26ste Fe-
bruarij 1715.

7.
Den drost ende schepenen sullen jaarlijckx aen den minst willende aannemen, besteden de col-
lectens van de gemeene middelen ofte wel de noodige collecteurs daar van aanstellen, met den 
ingangh van de selve conform haer Ed: Mo: Resolutie van den 30. October 1709.

8.
Den drost ende schepenen sullen ghehouden zijn jaarlyks ofte wel voor een sekeren termyn van 
jaaren publicq en voor alle man aen de minst willende aennemen, op convenabele conditiën en 
voorwaarden aan te besteden, ’t hoeden van de beesten in dese ghemeente nae dat sulkx ten min-
sten twee sondagen van te vooren sal zyn gepubliceert.

9

Den drost ende borgemeesters sullen ghehouden sijn de keurschouw te leggen op de thuynen en 
geleynden den 6ste. April ofte daegs daer aan indien den 6ste. mogte komen op een sondag ende 
dat s’morgens ten 9. uuren als mede de straaten keuren daar de selve sulkx noodig oordelen en 
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agt dagen daer nae de inrydende schouw, soo van ’t een als van ’t ander sullende de schouwboete 
zyn seve stuiyvers ten profijte van den officier en in cas van besteedinghe dat sulkx sal geschiede 
op een dubbelde weerpenningh ten laste van de gebreekige en ten behoeve als voren.

10

Den drost en de borgemeesters sullen ghehouden zyn de schouwen op den hoogen dyck en de 
waterloopen te begaen op den behoorelyken tijdt, soo sy sullen oordelen te behooren, sullende 
dan yder schouw drie sondagen te vooren moeten gepubliceert worden aen s’heeren geboden.

11.
De selve sullen nevens den secretaris in’t geheel op yder keurschouw mogen verteeren eene gulde 
en tien stuijvers sonder meer.

12.
En op yder der schouwen, soo van dyken, waterloopen en thuynen de somma van ses gulden 
sonder meer.

13.
De nabuuren sullen gehouden zyn de straaten aan yder zyde yder voor ’t zyne half te maecken, 
te weten: tusschen de bepoote voorhoofden aen de Noortzyde en tusschen den bepoote voetpad 
aende Suydseyde.

14.
De schepenen sullen jaarlijcks voor haare besoignes, verlet en vacatien binnen dese heerlyckheydt 
’t ghemeene corpus aengaende, voor ’t bywoonen van de gemeentens saaken en andere dorpsver-
gaderinge ghenieten, te weten den president vier guldens en yder schepen drie gulden.

15.
De borghemeesters sullen jaarlykxc voor hare vacatien, verlet en verteeringen binnen dorps ge-
nieten, te weten den eerste president borgemeester seve gulden en tien stuyvers, den tweede ofte 
verponding borgemeester twee gulden en tien stuyvers end den derden borgemeester drie gulden 
en tien stuyvers.

16.
Den drost, schepenen en borgemeesters sullen gehouden zyn op de verpagtinge tot ‘s’Bosch te 
committeeren drie uyt haer daer toe bequaam, de schepenen en de borgemeesters sullen voor 
haar daghgelt, reys en teerkosten nae s’Bossche en buyten de gemeente genieten yder eene gulde 
daegs, ende indien den drost of secretaris tot verrigtinge van gemeentens saeken wierd gecommit-
teerd nae s’Bossche of elders hier omtrent, soo sal den selve genieten voor vacatie, reys en teer-
kosten drie gulden, maer oft ’t gebeurde dat den selven nae s’Gravenhage of dierghelijcken wiert 
gecommitteert voor dorpssaecken, sal alsdan voor zyne vacatie, reys en teerkosten genieten vier 
gulden ende de regenten twee gulden daegs, sonder iets meer in reekening te mogen brengen.
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17.
De borgemeesters sullen geen extraordinare betaalinghe excedeerende boven de twee of drie gul-
den mogen doen dan op voorweten en ordonnantie soo wel by den drost als by schepenen ge-
teekent, sullende ingeval de betaalinge anders geschiet niet in rekeningh mogen werden geleden.

18.
Den drost sal ingeval van geen accoord gehouden sijn jaarlycks aan de regenten over te gheven 
een ordentelycke specificatie van desselfs verdiende salarissen en verschotten omme by de regen-
ten geexamineert sijnde, ordonnantie daer op te slaen, sullende anders in geen reekeningh voor 
uytgaaf mogen werden geleden en den secretaris sal jaerlijcks by forme van uytkoop en by we-
derseydse toestemminghe ten overstaen van den Raad en Rentmeester generael der Domeynen 
van Brabant in ’t Quartier van s’Bossche geaccordeert voor een vast tractement ghenieten eene 
somme van een hondert vyfentwintigh guldens, mits daer voor ten opsigte van de gemeente, ar-
men, en kercke verrigtende ’t geen haar Ho: Mo: by derselver resolutien van den 20. September, 
19. October 1724 en den 21 Februarij 1726 aen de Secretarissen in de Mayorye van s’Bosch gelast 
hebben te doen.

19.
De borghemeesters, artikel 15 gemelt, en alle andere collecteurs sullen ghehouden zyn haar reke-
ningh te doen binnen ’t jaar nae ’t expireren haarder administratie ende deselve een jaar na dato 
van dien te suyveren en in ’t volgende slot moeten brengen conform haar Ed: Mo: resolutien van 
den 18. December 1716, dog soo ymandt van het slot van rekeninghe te goede mogte komen, sal 
ordonnantie ten lasten der volgende borgemeesters worden verleent, die ghehouden sullen zijn ’t 
selve binnen den tydt van ses maanden te voldoen.

20.
En sullen de voorschreven rekeningen moeten geschieden publicq in de raadkamer, alwaar het 
een yder der ingesetenen en geintresseerdens sal vry staan om die te moghen aenhooren, mits 
hen in alle modestie gedragende en sal de dagh van de rekeninge altoos agt dagen te vooren aan 
s’heeren geboden werden bekent gemaakt en sal den secretaris tot ’t geene voorschreven is sig 
moeten verveerdigen en gereet houden, sullende alsdan ten laste van de gemeente moghen ver-
teirt worden drie gulden, sonder meer.

21.
De hopmeters sullen gehouden wesen de rondemaat aan te geven aan soodanigen collecteur als 
haar door de regenten sal worden opgegeven omme den impost daar van in te voorderen en de 
welke daar voor sullen ghenieten ’t reght daartoe staande, te weten het 40ste hoed van de ronde-
maat en sal ’t manuaal of collectboeck geschreven moeten werden door den secretaris ten over-
staan van den officier en twee schepenen.

22.
Dat beleggen der vergaderingen tot verrigtinge van gemeentens saaken sal staan aan den officier 
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en by desselfs absentie ofte weygheringe aan den president schepen of borgemeester, sullende de 
vergaderinge t’elkens belegt worden des voormiddaghs en specialyk de geregtdagen, ten ware in 
cas van noot, en dat sulkx schielyk vereyst wiert sullende tot afdoeninge van ghemeentens saaken 
t’elkens den eerste saterdag in de maand een vaste byeenkomste sijn, waar nae de regenten haar 
sullen hebben te reguleren en de leden vergadert wesende, sal men met de presenten besoignee-
ren, die de absenten vervangen sullen.

23.
Den secretaris sal verobligeert zyn aan de regenten allen tyde als ’t haar gelieft, soo te samen als 
yder in ’t bysonder te geven acces en visie der resolutie de gemeente rakende en der gemeenten 
rekeningen met de documenten en desselfs Copyen authentiq, ten haren versoeken en kosten.

24.
Den officier en borgemeesters met assumptie van den secretaris sullen viermaal in’t jaar by tap-
pers, winkeliers, bakkers en andere nering doende luyden gaen eyken de maten, ellen en gewig-
ten en sullen de schuldige in een boete van een ryxdaalder met verbeurte van ’t gewigt, elle of 
mate ’t gene te ligt, te kort of te kleyn wort bevonden, ten behoeve van den officier worden ge-
condemneert.

25.
Niemant sal van buyten in dese heerlijckheyt mogen komen woonen sonder alvoorens sufficante 
borgtogte ter somme van drie hondert guldens te stellen tot versekeringe dat de arme goederen 
daer mede niet beswaart sullen worden ende tot betalinghe van alle dorps en s’Lands lasten en 
sulkx binnen den tydt van ses weken of dat bij manquement van dien de facto uyt de gemeente 
sullen moeten vertrekken.

26.
Sullende ook niemant der ingesetenen haare huysinge mogen verhueren aan eenige buyte luy-
den, ten zy aan haar eerst en voor al gebleken sal syn de voors. borgtogte, op poene van die ter 
contrarie komen te doen verbeuren sullen een amende van 25. Guldens, een derde ten behoeve 
van den drost, een derde ten behoeve van den armen en ’t resterende derde ten behoeve van den 
aanbrenger.

27.
En sal het reglement sijn begin nemen met de 1ste Januarij 1726, maar ten opsigte van vacatien, 
reys en teerkosten by den drost, secretaris, schepenen en borgemeesters in de Jaren 1724 en 1725, 
gedaen met den 1ste  Januarij 1724.

28.
Den officier en by sijne absentie den president sal sorg hebben te draegen dat in de vergaderin-
ge der regenten goede ordre werde gehouden, sonder dat de regenten malkander of andere in de 
vergaderinge der regenten komende yemant door disrespectieuse bejegeningen, injurien, lasterin-
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gen, dreygementen veel min met feytelykheden bejegenen: en sulkx geschiedende sal den officier 
en by sijne absentie den president dat stellen aan ’t oordeel van de schepenen, die den contraven-
teur promptelyk suellen mulcteren, indien ’t een regent is met een temporale suspensie van sijn 
ampt en pecuniele amende van 12. gulden, en indien ’t een ander in de vergadering der regenten 
komende is, in een amende van 15. gulden.

29.
En op dat te beter de voors: articulen van dat reglement wel en punctuelyk werde agtervolght, 
nagekomen en geobserveert, soo sullen de overtreders en contraventeurs van dien mede werden 
gemulcteert en uyt haar privé hebben te betalen t’elkens een pecuniele amende van vijftig gul-
den, te verdeelen nae Domeynen regt, te weten een derde voor s’Lands Domeynen, een derde 
voor den Raad en Rentmeester Generaal der Domeynen in ’t quartier van s’Bossche, en ’t overige 
derde voor den aanbrenger en dat die paratelyck door den voorschreven Raad en Renmeester sal 
werden geexecuteert.

30.
En eyndelijk dat dit voorschreven reglement sal werden geregistreert in het prothocolboek van de 
voorschreven heerlykheyts secretarye en als dan ook eenige exemplaaren gedrukt en een daar van 
in den raadhuyse tot narigtinge opgehangen en yder jaar sondags, nae ’t veranderen van de Wet 
sal moeten worden gepubliceert ter plaetse daer men gewoon is publicatie te doen en dat de bes-
orginge daer van sal incumberen den president-schepen van elcke Jaare.

10.2.16.3 Aanvulling, 1757

Vaststelling
29 April 1757 door de Raad van State naar aanleiding van een ontvangen klacht van belangheb-
bende derden.

Bron
NA, RvSt 296, 405r+v, 29.04.1757 (en indirect RvSt 240, 476r-477r, d.d. 04.06.1738)
SALHA, DB Nieuwkuijk 2, fo. 79r, d.d. 04.05.1757 [bevat alleen dictum resolutie RvSt 29.04.1757], 

alsmede de ‘bijbehorende’ resolutie van de Raad van State van 4 juni 1739:
RvSt 240, 476r-477r, d.d. 04.06.1738

BHIC, RRGD 16, nr. 133

GPB 6, 1306-1307.

Dictum van de resolutie van de Raad van State van 29 april 1757 tot aanvulling van Nieuw-
kuijk 1726.

Waerop gedelibereert sijnde, is goedgevonden en verstaan te verklaren, dat de voorschreven haar 
Ed: Mo: resolutie van den 4 Juny 1738 soo wel betrekkelijk is op den secretaris tot Nieuwcuijk als 
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op de secretarissen van de respective plaatsen der Meijerije, en dat dienvolgende de supplianten 
voor so veel in het geval sijn van penningen wegens publicque willige verkopingen van meubi-
laire goederen geprovenieert te pretenderen te hebben van Ericus Duijts in qualiteit als secretaris 
van Nieuw-Cuijk van de voorzeide resolutie tegens den selven gebruik mogen maken, mits het 
dispositief van deese haar Ed: Mog: resolutie ses weeken te vooren aan den selven geregtelijk in-
sinuerende,
En is wijders goedgevonden en verstaen, dat het Reglement van Nieuw-Cuijk door haar Ed: 
Mog: op den 28ͤ  October 1726 gearresteert met de voorgenoemde resolutie van 4 Juny 1738 sal 
worden geamplieert en dat daarvan bij extract deser, met toesending van een gedrukt exemplaar 
van de voorschreven resolutie aen de regenten van Nieuw-Cuijk sal worden kennis gegeven om 
te strecken tot hare narigting. 

De tekst van de resolutie van 4 juni 1738 luidt als volgt:

Is gehoord het rapport van de Heeren Van der Duijn, Bodel, Thesaurier Generaal De la Basse-
cour en Secretaris Van der Hoop, hebbende ingevolge van haer Edele Mo. resolutie van den 20 
January 1738 geëxamineert een missive van den Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen 
van Brabant en Leenmannen van de Leen- en Tolkamer te s’Hertogenbosch, geschreven aldaer 
den 17 daar te voren, houdende in substantie 

voor eerst, dat by het examineeren van eenige dorps reekeningen hebben ondervonden, dat wan-
neer een secretaris van eenige plaats in de Majorie van ’s Hertogenbosch, die zijn tractement 
heeft ontfangen, was, koomen te overlyden en de reekeningen van’t huishouden, verpondingen, 
beeden en gemeene middelen over de tyd sijner bedieninge niet heeft beschreeven of konnen be-
schryven, en die gevolgelijk op ordre van de regenten door sijn successeur zijn ingestelt, den sel-
ven successeur voor die moeite van het corpus pretendeert te moeten worden gesalarieert en die 
verdiensten boven de tractementen over den jaare sijner bediening in rekening voor uijtgaaf steld, 
dat ofschoon soodanige posten by haar altoos gelast zyn te royeeren onder remarque dat het cor-
pus, de volle tractementen betaalt hebbende, niet andermaal met soodanige schryffgelden kan 
belast worden, maar dat den gesuccedeerde secretaris die van de erfgenamen van zijn voorsaat 
moet herhaalen, egter de gesuccedeerde secretarissen die actie reserveeren op fundament dat zy 
daartoe door de regenten gelast zyn, of wel, dat haare voorsaaten niets agtergelaaten hebbende, 
sij haare verdiensten op die boedels niet konnen bekomen, 

ten anderen, dat sommige secretarissen, die ingevolge haar Hoog Mo. placcaat van den 23 De-
cember 1684 alle publique verkoopingen van meubilaire goederen moeten doen en de penningen 
daarvan provenieerende ontfangen, deselve seer lange onder sig behouden en de eigenaars veel 
moeiten hebben deselve te bekoomen, dat het dienvolgende soude konnen gebeuren, dat sooda-
nige secretaris koomende te sterven en niets agterlaatende, de respective eigenaren daardoor van 
het haare souden konnen worden ontzet, en versoekende dat haar Edele Mo. daar ontrent eenige 
voorsieninge gelieven te doen,
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Waarop gedelibereert zijnde, is goedgevonden en verstaan met relatie tot het eerste point vast te 
stellen, gelijk vastgesteld werd bij deesen, dat aan alle secretarissen in de Majorie haare tracte-
menten voortaan niet betaalt sullen moogen werden als met een agterstand van drie maanden ten 
eijnde bij derselver vertreck of overlijden altoos een vierendeel jaars tractement te goede mooge 
zyn, het welk aan haar of haare erfgenaamen niet betaalt sal mooge werden als nadat de reekenin-
gen van het huyshouden etcetera over den tyd haarer bedieninge sal zyn volschreeven,

En met relatie tot het tweede point, dat de respective secretarissen in de Meyerye van ‘s Herto-
genbosch gehouden sullen sijn, de penningen geprovenieert van publique willige verkoopingen 
van meubilaire goederen ten minsten binnen de tyd van ses weeken nadat deselve sullen hebben 
ontfangen of volgens de conditien van verkoopinge hebben kunnen ontfangen, aan de eigenaren 
onder behoorlijke quitantie te extradeeren, sullende bij ontstentenisse van dien het aan de eige-
naaren vrij staan het tractement van den secretaris, die geregtelijk aangemaant synde, sal blyven 
in gebreeken onder den borgemeester te beslaan om daaraan haar agterwesen met den interesse 
van dien tot drie percent in het jaar beloopens tyds te reekenen seedert de voorschreeve geregte-
lijke aanmaaning te herhaalen, 

En sal deese resolutie gedrukt en aan den Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen van Bra-
bant werden gesonden om te strekken tot narigting en denselven alomme te doen publiceren.

10.2.17 Nistelrode 1663

Vaststelling
7 Maart 1663 door de Raad van State op basis van een door een aantal ingezetenen ontworpen en 
door de Raad en rentmeester-generaal der Domeinen bijgesteld ontwerp-reglement. 

Bron
BHIC, Collectie Aanwinsten 1280-1981, 109.

Genese
9.2.17.

Reglement voor die van den dorpe Nistelrode.
1.
In den eersten, dat wat de justitie ofte schepenstoel aengaet, sulcx sal bestaan als van outs in se-
ven persoonen van schepenen, die t’elcken jaere op 1e Octobris sullen werden aengestelt ende ver-
andert als hier naer, te weten sullen ter naesten verkiesen vier affgaen ende vier nieuwe in plaetse 
gestelt werden ende int naeste jaer daernaer sullen affgaen drie schepenen ende alsoo over ende 
weder met tour houden van jaere tot jaere, te wethen dan vier ende dan drie in den verstande 
oijck dat nijemant meer dan twee jaeren schepenampt aen een sal mogen bedienen.
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2.
Dat de nieuwe schepenen sullen worden genomineert door de saementlijcke schepenen in ter tijt 
ende d’acht ondergenoempde raetsmannen t’saemen een dubbel getal, te wethen van acht persoo-
nen alsser vier sullen affgaen ende tot ses persoonen alsser maer drie sullen affgaen, vuijt welcke 
nominatie den officier sal moeten ende behoren d’electie te doen, doch dat in deselve nominatie 
regarde sal werden genomen op de habiliteijt van persoonen, qualificatie van derselver ende com-
portement, midtsgaeders geprefereert worden soo dusdaenich als boven aldaer te vinden sijn die 
gene van de gereformeerde religie wesende. 

3.
Ende alsoo binnen den dorpe van Nisteroij verscheijde hoecken oft hertgangen sijn, gelijck naerder 
uijtgedruckt hieronder, soo sal t’gehucht t’Laer aen den Capel vuijt den haeren nomineeren 
ende verkiesen twee persoonen tot raetsmannen, Vorstenbosch met Loosbroeck oijck twee 
raetsmannen, Oonschoten eenen raetsman, t’gehucht aen de kercke mede eenen raetsman, item 
d’Elst met Weijneses mede eenen raetsman ende t’Manschot met d’Achterstraet insgelijcx eenen 
raetsman. 

4.
Welcke acht raetsmannen met de schepenen ten dienste van de gemeente t’sijnder tijt sullen kiesen, 
nomineeren ende aenstellen mede de collecteur der verpondinge, die in loco sal moeten woonen, 
item de borgemeesters, setters ende geswoorens, concluderende met de meeste stemmen, gelijck 
oijck bij de selve sullen worden genomineert ende aengestelt in desen ende andere d’arm ende ker-
ckmeesters, doch ten regarde van dese twee laetste ten bijwesen oick van den predicant.

5.
Ende sullen deselve schepenen ende raetsmannen voorschreven in ende  over alle saecken gelijcke 
macht en stemme ende nergens uijtgesloten sijn, dan alleen in’t stuck van den Justitie die verstaen 
wordt privative te blijven ende gehooren aen schepenen.

6.
Ende om de gemeente in sekere ruste ende vrede te houden sullen de schepenen ende acht raets-
mannen voors oijck haer in alles so veel doenlijk is met t’gevoelen van de geerffde accomodabel 
stellen, hoorende deselve, emmers eenige meest verstandige ende gequalificeerde in gewichtige 
saecken ende affairen.

7.
Ende sullen t’elcken jaere van de selve acht raetsmannen twee afgaen, begin nemende in de twee 
eerste genomineerde gehuchtten ende int ander jaer in de volgende hertgangen of gehuchten 
ende alsoo ordentelijck successieve ende doorgaens toeur houden, welverstaende dat naedemael 
t’gehucht t’Laer aen de Capel, oijck Vorstenbosch met Loosbroeck elck stellen twee raetsman-
nen, dat t’elcken int aensetten van nieuwe raetsmannen vuijt dese hertgangen eenen sal affgaen.
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8.
Ende sullen de ses overblijvende raetsmannen doorgaens ordentelijck oijck met tour alsvoor twee 
andere mogen kiesen ende aenstellen vuijt t’gehuchte waervuijt de twee sullen affgaen.

9.
De secretaris noch sijnen substituijt en sullen egeen herberge mogen houden.

10.
Dat de jongste rollen en prothocollen sullen mogen wesen ten huijse van den secretaris om elck 
een daer toe, des van den noode hebbende, acces en visie te geven.

11.
Dat d’oude rollen, prothocollen, reeckeningen met de documenten der selver, oijck andere dorps 
charters, privilegiebrieven ende diergelijcke, die men daegelijckcx ende t’elckens nijet soo van 
noode heeft, sullen gebracht ende bewaert werden in de ordinarisse comme, ende soo die nijet 
bestant en is in eene goede ende stercke casse, te maecken ende te stellen in de capelle sulcx dese 
dorpe noode voortaen dienen sal voor een raethuijs ende daertoe geapproprieert, is noodich, be-
cost werden, welcke comme ende caste elcx gesloten sal werden met twee sleutelen, waeraff den 
eenen hebben sal den president schepen ende den anderen een van den voorschreven acht raets-
mannen, woonende aen t’Laer in den verstande oijck dat als den president off den voorschreven 
raetsman buijten dops reijsen sullen verdacht sullen wesen te wethen den president sijnen sleutel 
te laeten aen sijnen aenvolgende schepen ende den voorschreven raetsman aen sijnen confrater 
van’t selve gehucht, om t’saemen als noot is geopent te werden ende daertoe als oijck noot ende 
vereijscht den secretaris ende anderen acces te geven.

12.
Dat de voorschreven schepenen ende acht raetsmannen t’elckens sullen mogen naesien t’cohier 
van verpondinge om te sien ofte sulcx den rechtten taux vervat ende gene andere lasten worden 
vermenght, gelijck mede gedaen sal worden in regarde van de bede ende de sethcedulle der selver.

13.
Ende sullen deselve borgemeesters en collecteur ende andere bewint hebbende van de dorpspen-
ningen sorge moeten draegen dat haere comptoiren wel ende tijdelijck werden betaalt, ende dat 
daer over egeen schaede en ontstae, die anders ten laste van de voorschreven gebreckelijkcke bor-
gemeesters, collecter ofte andere bewinthebbers van den dorps penningen t’haeren particuliere 
laste sullen staen ofte te draegen.

14.
Dat den nieuwen borgemeester, soo wanneer d’eerste betaelinge ten comptoire sal doen, alsdan 
den ouden ende affgegaene borgemeester bij hem sal moeten hebben, die oijck gehouden sullen 
wesen gelijckelijck den staet van t’comptoir op te nemen ende alsdan dien sonder vuijtstel over te 
leveren aen schepenen ende acht raetsmannen ter fine van t’gene dat van den voorgaende jaeren 
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resteert den ouden borgemeester te doen betaelen ende alsoo jaerlijcx de comptoiren te suijveren.

15.
Dat de borgemeesters egeen gelt sullen tellen aen ijemant buijten haere comptoiren als met ken-
nis van schepenen ende voorschreven acht raetsmannen, die elck derhalven alvoorens in extraor-
dinarisse saecken schriftelijcke ordonnantie met de hant van haer allen geteeckent sullen moeten 
depecheren daerop ende anders nijet in reeckeninge sal werden gepasseert.

16.
Dat jaerlijkcx sal werden gemaeckt eene sethcedulle ofte renthierboexken dienende ten eijn-
de van betaelinge van den dorpe opgenomen renthen oft obligatien ende sulcx mede werden 
geexamineert om naer advenant den omslagh gemaeckt te werden sonder vermenghinge als 
voor.

17.
Dat men sal sien te despicieren ende raetslaen op wat maniere de voorschreven gemeente van den 
gemelthe renthen ende obligatien geheel ofte deel sal connen werden ontlast.

18.
Dat voortaen egene penningen sullen werden opgenomen op wat interesse sulcx oijck waere son-
der kennisse van de gemeente ende sonder alvoorens almede verworven te sijn speciael octroij 
van den Ho: Overicheijt ende dat anders den opnemer die t’sijen particulieren laste sal moeten 
houden ende draegen.

19.
Item soo en sal ten laste van dese gemeente nijet en mogen gepacht ofte overgenomen werden 
d’imposte op de drancken als bieren, wijn ende brandewijn.

20.
Item bij aldien met consent van haer Ed: Mo: gecommitteerde op de verpachtinge van den 
gemeene middelen soude mogen gepacht ofte overgenomen werden door of ten behoeve van 
t’corpus d’imposten opt gemael ende bestiael, dat de penningen daertoe vereijsscht om sulx te 
voldoen nijet en sullen mogen werden omgeslaegen op het reel, maer op de persoonen en hoofts-
gewijse sonder oock exemptie ofte verschoonen van ijmant wie het oijck waere, vuijtgegenomen 
die van de aermen leven ende die onder de twelff jaeren out sijn, d’welck sal staen ter discretie 
van den voorschreven schepenen ende acht raetsmannen.

21.
Item indien mede met consent alsvoor gepacht ofte overgenomen werde den impost op de besae-
ijde mergen ende  horengelden, dat den omslach daer van sal werden gedaen naer advenant ije-
ders culture ende quantiteijt van beesten.
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22.
Item dat egene verteringe of vereeringe sal ofte sullen mogen geschieden tot laste van t’corpus 
noch voor sulcx in reeckeninge gebracht ofte verantwoort connen worden ende dat degene sulcx 
sal hebben gedaen ofte geprocureert t’selve t’sijnen particulieren laste sal moeten houden ende 
draegen.

23.
Dat oijck d’administratie en beweijnde van verpondinge, bede, renthen ofte obligatie penningen 
ten laste van de gemeente, midtsgaders andere personele lasten in besundere reeckeninge sullen 
werden gedirigeert ende verantwoordt. 

24.
Dat alle gemeents reeckeningen als van collecteurs der verpondinge, borgemeesteren, arm ende 
kerckmeesteren ende andere alle jaer precise naer drie voorgaende sondaeghse proclamatien sul-
len moeten gedaen werden binnen twee maenden naer dien de bedieningen daer van sullen sijn 
affgegaen ende dat de behoeften daertoe dienende exactelijck sullen werden naergesien ende 
alsoo verder gehoort ende gesloten naer behooren door schepenen ende acht mannen voorschre-
ven, doch wat aengaet de reeckeninge van de aermen ende kerck, dat daer toe sal geroepen wer-
den ende geadmitteert den predicant ende sullen nijettemin alle andere van de voorschreven 
gemeente, ingelande ende geïnteresseerde daerbij mogen comen om deselve mede te hooren, de-
welcke met alle sedicheijt ende redelijcx sullen mogen spreecken ende t’haer seggen om gevolght 
te werden soo bevinden werde te behooren.

25.
Dat men oock met presenten besoigneren ende met de reeckeninge voortsvaren sonder 
enichtsints naer de absente te verwachten ende achtter malcanderen sal moeten affgedaen werden 
ende dewijle die onder handen sal sijn blijven onder den rendant, ende dat besonderlijck de 
schepenen, acht raetsmannen ende secretaris als dan haer nijet en sullen mogen absenteren, dat 
oijck de nijet gedaene reeckeninge aenstonts naer approbatie deser sullen werden voortsgebracht, 
gedaen ende geslooten ten overstaen ende verhoor alsvoor.

26.
Item soo en sullen oijck egene nieuwe ofte andere omslaegen dan als voorschreven staet tot laste 
van den gemeente  mogen gedaen ende aengenomen werden, ende ingevalle bij vereijsch eenige 
voordere noodich waeren, dat sulcx nijet en sal mogen gedaen werden als met voorgaende ken-
nisse ende consent van’t meerendeel der geerffde ende ingelande, midtsgaeders t’saemen goetvin-
den ende schriftelijcke beteeckende acte van de voorschreven schepenen ende acht raetsmannen.

27.
So sullen mede egeen processen t’sij in materie van aenleggere ofte verweerdere mogen werden 
aengenomen tot ten laste van de gemeente dan met voorgaende communicatie van de voorschreven 
schepenen ende acht raetsmannen voorschreven, midtsgaeders van de principaelste geerfdens en 
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sal daerinne met eenpaericheijt moeten geconcludeert ende behoorlijcke acte beteeckent werden.

28.
Ende de processen, die geentameert sijn ende alnoch iudicis hangen, sullen werden geexamineert 
alsvooren met adsumptie mede van rechtsgeleerden des noot, om te verstaen weder die dienen 
gevolght ofte te nedergeleijt ende daer inne t’best gedaen.

29.
Ende sullen mede egeen sollicitatien tot afweeringe van eenige swaericheden ofte voordeel van 
de gemeente naer S’gravenhaege ende elders mogen werden aengewent noch daer toe commis-
sie gegeven dan met communicatie, eenpaerich goetvinden ende beteeckenen van acte alsvoor.

30.
Ende soo in toecomende eenige vroenten ofte gemeenten sullen voorgenomen werden te verco-
pen, dat t’selve mede nijet en sal mogen gedaen werden als met communicatie, eenpaerich goet-
vinden ende beteeckenen alsvoor, ende dat in allen gevalle mede des nijet en sal mogen gedaen 
werden sonder octroij van de Ho: Oovericheijt ende alles mede dienthalven ten minste coste ge-
dirigeert werden.

31.
Dat egeene bijeencompsten noch vergaederingen bij schouth, stadthouder, schepenen ende raets-
mannen sullen werden gedaen in herberge, maer in de voorschreven capel sonder eenige vertee-
ringe ten laste van de gemeente doen, emmers voorder nijet dan dat s’winterdaegs nootelick licht 
ende vuer van wegen de gemeente sal werden versorgt ende becostigt.

32.
Dat de ghene die buijten de gemeente met behoorlijcke commissie sullen vaceren des daegs op 
sijn eigen costen nijet meer sal hebben als eenen gulden ende naer den Haege oick op sijn eijgen 
costen alleen eenen gulden thien stuijvers, doch dat deselve nijettemin sal vrijstaen t’eijsschen de 
schip ofte waegenvracht.

33.
Ten waere in saecke daer toe ijemant van meerdere qualiteijt diende gecommiteert ende geem-
ploijeert, die alsdan voor sijne vacatie ende verleth sal genieten soo te vooren met hen schepenen 
ende acht mannen respective sullen connen overcomen ende sal d’acte daer van oijck moeten ge-
teeckent werden door deselve regeerders.

34.
Dat schepenen sullen besitten ende bedienen haere recht en genechtsdaegen sonder last van den 
gemeente op haere wedden ende ordinarisse proffijten van den processe, judiciele acten ende der-
gelijcke sonder oijck ten laste van den gemeente ofte van parthijen eenige verteeringe bij te set-
ten ofte mogen doen.

PS_LL_def.indd   1693 19-11-20   13:07



1694

35.
Dat mede egene gemeents wercken sullen gemaeckt mogen werden dan naer voorgaende public-
que veijlinge ende bestedinge ten ware in cleenlijcke bedraegende onder de thien gulden.

36.
Dat de borgemeesters voor haere  op te haelen penningen nijet anders sullen hebben ende pre-
tenderen mogen dan als van outs ende tot den huijdigen daegen gebruijckelijck sijnde geweest.

37.
Dat op den maeltijt van versetten der magistraet alleen tot laste van den gemeente sal mogen wer-
den verteert twelff guldens eens.

38.
De magistraets persoonen op ordinaris ende extraordinarisse wettige saecken het gemeene best 
aengaende comparerende ende besoignerende sullen mede ten laste van de gemeente egene cos-
ten oft verteeringe mogen doen noch voor haere vacatien ende verleth ijetwes mogen eijschen 
noch genieten dan sullen evenwel voor alle binnen vacatien, verleth ende besoigne elck s’jaers tot 
laste van de gemeente trecken vier gulden eens.

39.
Dat den vorster en schutter eghene nieuwichheden sullen mogen inbrengen, maer sullen hen te 
vreden mogen houden met soodaenig sallaris, proffijte en executien als van outs daer toe heb-
ben gestaen.

40.
Dat voortsaen oijck de recht ende genechtsdaegen gehouden sullen werden precise op haeren or-
dinarisse tijt ende sonder vuijtstel noch die ten opsien van den paepsche heijlighedaegen noch 
om absentie van d’een ofte d’ander schepen ofte officier in eenige manieren te verschoonen ofte 
gediffereert te werden.

41.
Dat eghene commissien sullen gegeven werden om van wegen de voorschreven gemeente te com-
pareren op eenige dachvaerden van de Meijerije ofte quartiere dan met voorkennisse ende daertoe 
door de voorschreven regeerders mede last sijnde gegeven ende dat men op deselve dachvaerden 
nijet meer sal mogen sijnden dan een bequaem persoon door de voornoemden regeerders te no-
mineren ofte ten hoogste in gewichtige saecken twee ende dan besorght sal werden dat alvoo-
ren te compareren de voorschreven vrijheijt sal werden aangeschreven waerover de voorschreven 
dachvaerdinge geschieden sal ende wat aldaer te proponeren sal zijn om te connen onder de voor-
schreven gemeente gedelibereert werden ten beste ende gelast haere gecommitteerde t’gene sij 
seggen ende stemmen sullen aldaer, welverstaende nochtans dat tot dese commissien midtsgae-
ders tot soedaenige andere als hier vooren articulo 29, 32 ende 33 sijn vermelt nijet en sullen wer-
den versocht ofte geemploijeert de verlaetenen paepsche schouten ofte secretarissen.
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42.
Item soo den secretaris ofte ijemant anders de gemeente gedient hebbende yetwes ter saecke van 
vacatie ofte anderssints hadde te pretenderen, sullen sulcx jegens het doen der reeckeninge bij 
pertinente specificatie moeten overbrengen om deselve gesien, daerop te werden gedisponeert 
naer behooren, sonder dat sij ondertusschen haere dorpslasten daer oijck sullen mogen inhou-
den ende weijgeren te betaelen aen den borgemeesters, collecteur van verpondinge ofte renthier-
beurders.

43.
Dat de penningen procederende van vercoopinge van torff, hout, vlaghsel, lant ofte eertweeringe 
ende andere raeckende ofte concernerende de gemeente alle jaer door de borgemeesters in henne 
reeckeninge behoorlijck sullen werden gebracht ende verantwoort.

44.
Item sal jaerlijcx de verkiesinge van borgemeesters gedaen worden op den eersten sonnedach naer 
1e Octobris.

45.
Item soo sullen geswoorens nauwe regarde moeten nemen ende draegen dat de gemeente nijet 
en werde beschaedicht, noch jiets daerinne gedaen sulcx nijet en vermach ofte verboden is, ende 
dat sij de keuren ende breucken nijet hoger ofte anders sullen nemen dan van outs gebruijcke-
lijck geweest, gelijck mede nijet anders dan van outs sullen mogen doen de schutters aen’t vee, 
van welcke geswoorens ende schutters verclaeringen ende des onder eede des noot sal gegeven 
worden gelove ten minsten op de poenen ende breucken voor alle oppositie te moeten werden 
genamptiseert.

46.
Item de borgemeesters, collecteurs ende andere en sullen nijet vermogen te procederen tot som-
matie ofte executie ten laste van den ingesetenen des voornoemde dorps sonder alvorens haere 
debiteuren eens ofte tweemael te hebben civilick gemaent.

47.
Ende sullen nijettemin oijck blijven in haer geheel ende vigeur alle voorgaende ordonnantiën 
ende reglementen voor soo veel deselve in desen nijet bevonden worden verandert ofte gealte-
reert.

48.
Ende op dat te beter de voorschreven poincten ende articulen wel ende punctuelijck werden 
achtervolght, naergecomen ende geobserveert, soo sullen mede de overtreders van dien wer-
den gemulcteert ende t’elckens hebben op te leggen den peene van vijfftich gulden te verbeuren 
ten behoeve ende proffijte van de Domeijnen ende paratelijck te executeren door den officier in 
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loco ofte bij naelaeticheijt van de selve bij den rentmeester van de Domeijnen int quartier van 
s’Hertogenbossche.

49.
Eijndelijck dat voorschreven reglement sal werden geregistreert in  het prothocolboeck der voor-
schreven vrijheijts secretarie ende jaerlijcx mede sondaeghs naer veranderen der wet die t’elcken jae-
re geschieden sal op 1e Octobris alsvoor ende alsoo oijck naer approbatie deser voor d’eerste reijse 
den 1e Octobris toecomende sal staen en werden gepubliceert ter plaetse daer men gewoon is publi-
catie te doen ende dat de besorginge daer van sal incumberen den president schepen van elck jaere.

50.
Ende eindelick werdt bij den Raedt verstaen, dat tot het approberen van dit reglement geen pre-
juditie ofte naedeel sal worden gelegt aen den Souverainiteijt, Hoochheijt, Jurisdictie ofte ander 
gesach over de voorschreven dorpe van Nistelroij competerende aen de Ho: Mo: Heeren Staten 
Generael der Vereenichde Nederlanden ende behouden Haer Ed: Mog: sich alle de voorschreven 
articulen tot allen tijden naeder te amplieren ende te interpreteren, oijck nieuwe ende naerdere 
reglementen te maeken, gelijck men voor den dienste van t’Lant ende van de voorschreven dorpe 
van Nistelroij naer gelegentheijdt van tijden sal bevinden te behooren.

10.2.18 Oirschot 1654-1664 

10.2.18.1 Reglement, 1654
10.2.18.2 Reglement, 1662
10.2.18.3 Reglement, 1664

10.2.18.1 Reglement, 1654

Vaststelling 
20 februari 1654 door de Staten Generaal op onverkorte grondslag van een door een commissie 
uit hun midden opgesteld ontwerp.

Bron
NA, RvSt 2162 II
RHCe, GB Oirschot en Best, 206.

Genese
9.2.18.

Reglement van hare Regeringe

De Staten Generael der Vereenichde Nederlanden, Allen den geenen die desen sullen sien ofte hooren 
leesen, Saluijt,
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Doen te weeten, dat Wij huijden hebben gehoort ende ingenomen het rapport van de heeren van der 
Meijden, Maureguault ende Van der Hoeck, Onse Gedeputeerden, d’heer Andréé jegenwoordich ab-
sent zijnde, achtervolgens onse resolutie van den XXIe february lestleden gevisiteerd ende geexamineert 
hebbende seecker concept van uytspraecke op Onse voorgaende authorisatie geformeert bij de heeren 
Van Raesfelt ende Van Barendrecht, mede Onse Gedeputeerden, over de questien ontstaen tusschen de 
acht schatheffers, borgemeester ende eenige geerfde der vrijheijdt Oirschot, aenleggers ter eenre, ende 
schepenen, geswoorens ende raden van deselve Vrijheijdt ter andere zeijde, volgende de uytspraecke hier 
naer van woorde te woorde geinsereert.

1.
Alsoo eenige jaeren herwaerts ten tijde van de retorsien ende contraretorsien, oock naderhandt 
tusschen de acht schatheffers, borgmeester ende eenige geerffde der vrijheijdt Oirschot, aenleg-
gers ter eenre, ende de schepenen, geswoorens ende raden van de selve vrijheijdt ter andere zeij-
de, eenige quastien ende geschillen sijn ontstaen ende gemoveert voor den Rade van Brabant tot 
Brussel, den Rade van Brabant alhier in ’s-Gravehage, den Rade van State ende haer Hooge Mo-
gende respective oock ten deele gedetermineert ende geschapen is, dat noch over het resterende 
veel tijdts ende gelts tot laste ende becommernisse van de goede ingesetenen der voorschreven 
vrijheijdt soude connen werden geconsumeert ende dat tot voorcominge van alles ’t selve hare 
Ho: Mo:  bij hare resolutie commissoriael in date den 17e september 1652 ons ondergeschreven 
gecommitteert ende geauthoriseert hebben in loco te erschijen, parthijen voor ons te ontbieden 
ende deselve in hare swevende differenten, soo doenlijck, t’accorderen ende dat wij ingevolge van 
hare Ho: Mo: voorschreven ordre ons in loco vervoecht hebbende, parthijen ten wederseijden 
voor ons hebben ontboden gehadt ende de selve voor ons erscheenen zijnde, alle mogelijcke be-
denckelijcke middelen hebben voorgeslaegen ende  aengewandt om parthijen ten weder zijden 
te vereenigen ende over haere voorschreven uijtstaende diffferenten in’t minnelijck te doen ac-
corderen,
Ende dat sulcx niet tegenstaende alle deselve middelen ende devuoiren niet heeft willen vallen 
ende echter parthijen respective (soo sij verclaerden) in de voorschreve hare quastien geerne een 
eijnde sagen ende oversulcx deselve voor het merendeel, uijtgesondert enige weijnige belhamels, 
uijt eijgener beweginge vrijwilligh laten wilden aen onse arbitragie ende uytspraecke, soo hebben 
de selve eijntelijck tot voorcominge van verdere onheijlen ende sware costen alle hare voorschre-
ven swevende questien ende verschillen ende wes daer van dependeert absolutelijck gesubmitteert 
ende verbleven aen onse uijtspraecke ende arbitragie onder expresse ende solemnele beloften van 
alle ’t geene bij ons daer over soude mogen worden uijtgesproocken en gearbitreert voor goet, vast 
ende van weerden te sullen houden en doen houden, sonder daertegens te doen of gedoogen ge-
daen te worden in rechten ofte daer buyten op pæne als bij onse te doene uytspraecke daer over 
soude mogen worden gestatueert, 
Verclarende wijder te vreden te weesen haer in den inhoud der voorschreven submissie ende van 
de uijtspraecke daer op te volgen bij haer Ho: Mo:  confirmatie goetwillichlijck te laten condem-
neren volgens hunne respective acten van submissien van de 2e en 3e ocktober 1652 welck voor-
schreve submisssie van parthijen ten weder zijden bij ons ten gevalle van de gemeene ruste ende 
lang gedefidereerde ende soo hooghnodige eenicheijdt in de voorschreven vrijheijdt van Oir-

PS_LL_def.indd   1697 19-11-20   13:07



1698

schot, mitsgaders oock tot vermeijdinge van costen ende onheijlen, die door langhdeuricheijdt 
van processen tot verderf ende onderganck der voorschreven vrijheijdt ende ingesetenen van dien 
(boven ’t geene alreets geconsumeert is) , noch vorders nootsaeckelijck souden moeten comen te 
volgen, geaccepteert wesende onder het welnemen van haer Ho: Mo:, soo hebben wij vervolgens 
door gesien ende geexamineert ende alle “t geene te examineren ende door te sien stonde, hebben 
oock parthijen over ende weder omstandelijck gehoort ende voorts alles overwogen hebbende, 
wat ter materie dienende was ende ons eenichsints heeft kunnen moveren, so souden wij verstaen 
ende onder het welnemen van haer Ho: Mo: (onder welckers wel behagen wij de voorschreven 
submissie hebben geaccepteert ende aengenomen) voor onse uijtspraecke verclaren.

2.
Dat alsoo parthijen respective niet en sijn bevoecht nochte gequalificeert geweest buijten ken-
nisse ende toelatinge van den Hertogh van Brabant als Prince van den Lande ( ’t welck sijn haere 
Ho: Mo: ) bij forme van compromis aen onpartijdige persoonen te mogen verblijven eenige in-
terpretatien over hare charters offte privilegien, die haer lieden t’eeniger tijden bij de hartogen 
van Brabant in der tijdt verleent ofte gegeven soude mogen wesen sijn ende naementlijck oock de 
charte ofte het privilegie van hartoch Maximiliaen van date den 4e januarij 1483 ende dat echter 
’t selve bij henlieden ten weder zijnden op ten 9e januarij 1648 is geschiet, dat oversulcx de selve 
submissie ende daer op gevolchde uytspraecke is nul end van onwaerde.

3.
Dat de regeringe der vrijheijt van Oirschot, mitsgaders de macht ende authoriteijdt van den selve 
privativelijck competeert ende toe compt de schepenen, geswoorens, raetsmannen, kerck ende 
heijlige geestmeesters ende dat de selve het corpus van de regeringe aldaer eijgentlijck sijn repre-
senterende.

4.
Dat dien volgende de acht mannen ofte schatheffers niet vorder connen werden gehouden mede 
de regeringe tot Oirschot te representeren dan alleenlijck voor soo veel aengaet de gemene dorps 
penningen ende incomen op te beuren ende te ontfangen ende die over te tellen aen den ontfan-
ger generael ofte borgemeester boven den …… [niet ingevulde passage] hem competerende, van 
in cas van afflijvicheijt van een van de achtmannen te mogen kiesen ende surrogeren een ander 
volgens de voorschreven charte van hartoch Maximiliaen.

5.
Dat de voorschreven schatheffers ofte achtmannen ten gewoonlijcken tijde sullen presenteeren 
ende overgeven aen de schepenen eenen goeden notabelen persoon, nut ende bequaem, om te 
weesen ontfanger generael ofte borgemeester om bij deselve schepenen geadmitteert, gecommit-
teert ende bij de schoutet ofte sijne stadhouder geëedt te worden ende ingevalle de selve persoon 
bij schepenen soude mogen worden geoordeelt niet goet, notabel, nut ende bequaem te weesen 
tot de voorschreven administratie, soo sullen de gemelte schepenen achtmannen ordonneren van 
aen haer te presenteren eenen anderen goeden notabelen persoon, daer toe nut ende bequaem, 
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omme geadmitteert, gecommiteert ende geëedt te worden als voor, ende bij weijgeringe off dilay 
van de selve, soo sullen schepenen selffs voor die weijse eenen anderen mogen stellen, commite-
ren ende voorts doen beëedigen.

6.
Dat den voorschreven borgemeester ofte ontfanger generael boven de ordinaris maentlijcke ofte 
jaerlijckxe ende cleijne lasten egeene betalinge off uijtgeven sal mogen doen als bij ordonnantie 
van schepenen, de welcke inhouden sal de specificatie ofte oorsaecke waer uyt de schult is pro-
cederende.

7.
Dat in het aen ende affsetten van den borgemeester Aert Rutger de Leest ende aensetten van Peter 
Gijsberts van Doorn in de jaere 1644 geschiet penale decreten, sommatien ende executien daer op 
gevolcht bij beijde partheijen is geexcedeerd dat evenwel de voorschreven twee parsoonen Leest 
ende Van Doorn elck van sijnen ontfanck ende administratie goede reeckeninge bewijs ende re-
liqua ter gewoonlijcker plaetse ende manieren sullen hebben te doen ende nae oude manieren de 
selve sullen hebben te doen sluijten ende approberen, dat oock het affgepande ofte weerde van 
dien sal worden gerestitueert soo verre sulcx niet en is geschiet ende dat elcke partie sijne oncos-
ten ter saecke van de voorschreven decreten, sommatien ende executien gehadt ende geleden sal 
hebben draegen ende de pene bij schepenen bij provisie gestatueert sal comen te cesseren.

8.
Dat in de oncosten van de voorschreven pretense submissie van de 9e januari 1648 ende van de 
proceduijren daerop gevallen, mitsgaders oock van de pretense arbiters, die vervolgens in de selve 
saeck hebben gebesoigneert, ijder sal dragen de costen aen zijn zijde gereesen ende gedaen.

9.
Dat anders noch te vorder als voren de voorschreven achtmannen ofte schatheffers haer met de 
regeringe van Oirschot ende de selver gevolch in egeene manieren, directelijck noch indirecte-
lijck, sullen hebben te bemoeijen, maer daermede laten geworden schepenen, geswoorens, raets-
mannen, kerck ende heijlige geestmeesters van Oirschot, de welcke deselve bij haer Ho: Mo: is 
aenbetrouwt.

10.
Dat vervolgens deselve achtmannen haer in alle manieren sullen hebben te onthouden van in 
toecomende eenige commissien meer te geven tot coste ende laste van den vrijheijdt ofte goede 
ingesetenen van de selve, maer daer mede laten geworden hare wettelijcke magistraet, de welcke 
sulcx privativelijck competeert op pæne dat se ter contrarie doende de costen daerover vallende 
in haer particulier sullen hebben te draegen, sonder de selffde van de geerffde ende ingesetenen 
te mogen repeteren, niettegenstaende wat acten van indempnite als andersints bij eenige off het 
merendeel van de selve souden mogen weesen aen haer gegeven ofte onderteeckent.
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11.
Dat wijders de voorschreven acht schatheffers, borgemeester, geerffden nochte andere ingesete-
nen haer voortaen niet en sullen vervorderen op den raetshuijsse als de schepenen ofte Wet aldaer 
vergadert sal zijn, te comen, veel min door gewelt insolentie ofte andere onbehoorlijckheijdt de 
schepenen, geswoorens ende rade yetwes aff te vorderen ofte vraegen, maer soo wanneer de selve 
tot voordeel van de vrijheijdt ofte andersints yets aen te geven hebben ofte aen de regeringe yet-
wes te remonstreren, sullen sij sulcx hebben te doen in alle modestie ende respect nae haer be-
voorens behoorlijck aengegeven te hebben ende daer toe te sijn geadmitteert ofte andersints bij 
requeste ofte schrijftelijck remonstrantie naer gelegentheijt van saecken op pæne van daer over 
aengesien ende gestraft te werden als perturbateurs van de gemeene ruste.æ

12.
Dat oock de voorschreven charte ofte privilegie van hartoch Maximiliaen in date de 4e januarij 
1483 ende weijders alle vordere privilegien, keurboecken oude statuten ende usantien in ’t ont-
fangen ende opbeuren van ’s landts penningen voor soo veel de selve door eenige blijde incomp-
sten ofte andere ordornnantien van de hartogen van Brabant indertijdt niet en sijn gealtereert 
ofte vernieticht sullen blijven in hare cracht ende waerde die parthijen wedersijts voor soo veel 
elcx van hun in’t bijsonder aengaet paiselijck ende vredelijck sullen hebben te gebruijcken ende 
achtervolgen sonder daertegens te doen ofte doen doen ofte den eenen den anderen daerover in 
rechten te mogen betrecken ende in cas daerinne eenige duijsterheijt mochte werden bevonden 
ofte dat de selve eenige interpretatie ofte elucidatie quamen te vereijschen ofte selfs oock deze 
uijtspraecke sullen partheijen ten weder zijden gehouden weesen haer te addresseren aen haer 
Ho: Mo: ende aen deselve ende niemandt anders deselve elucidatie ofte interpretatie hebben te 
versoecken.

13.
Dat in conformite van de sententie van de Rade van Staeten van de 28e october 1648 schepenen 
voortaen gehouden sullen sijn nevens hare ordonnantien te leveren partinente specificatie in 
handen van den borgemeester met yutdruckinge van dach ende datum, mitsgaders bij wien de 
verteeringe ende andere oncosten sijn gedaen ende dat sonder de selve nevensgaende specifica-
tien geen betaelinge der ordonnantien sal mogen geschieden en dat den borgemeester jaerlijcks 
sijne reeckeninghe doende gehouden sal weesen nevens de gequiteerde ordonnantie die specifi-
catie mede over te leveren om ter secretarije bewaert te worden op poene dat hem deselve anders 
in reeckeninghe niet en sullen valideren nochte goet gedaen werden ende sal de voorschreven 
sententie niet vorder plaets hebben als voor de jegenwoordige schepenen ende de welcke nae de 
selve sullen comen te dienen, mitsgaders in regard van ordonnantiën nae date van de voorschre-
ven sententie niet verder plaets hebben als voor de jegenwoordige schepenen ende de welcke nae 
de selve sullen comen te dienen, mitsgaders in regard van ordonnantiën nae date van de voor-
schreven sententie gegeven ende noch onbetaelt staende sonder dat deselve sententie in eeniger 
maniere verder sal mogen worden geextendeert uijt crachte van het woordt ‘albereijts’ in de voor-
schreve sententie gemelt.
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14.
Dat schepenen gehouden sullen sijn de ingesetenen bij clockgeluij van de precisen dach van de te 
doene gemene reeckeninge van den vrijheijdt te adverteren, dat ten selven dage de reeecekeninge 
claer ende distinctelijck sal moeten worden opgelesen ende daerinne sonder intermissie van 
daegen gecontinueert tot sluijtens toe ende dat ijder vrij sal staen de fouten, die hij souden 
mogen oordelen daerinne te sijn met alle respect ende modestie te kenen te geven om daerop bij 
de regeringe ende magistraet van Oirschot behoorlijcke reflexie genomen te worden ende dat de 
voorschreven reeckeninghe in der voegen wettelijck ende nae behooren gedaen, opgenomen ende 
gesloten weesende, de selve geen vérder recherche noch van geerfde ofte gemeene ingesetenen, 
nochte oock van borgemeester ofte schatheffers subject sal zijn als binnen de ses maenden nae 
date van’t sluijten van de voorschrevenen reeckeninghe.

15.
Dat schatheffers ende achtmannen sijn ongefundeert in hare sustenue, waerbij sij sustineren in 
eenige reeckeningen van voorige borgemeesters der vrijheijdt van Oirschot over eenige jaren ge-
daen, opgenomen ende geslooten bevonden te hebben eenige posten dewelcke niet debite ten 
behoeve van de vrijheijdt soude weesen verantwoordt ende volgens hunnen overgeleverden staet 
ende specificatie souden monteren ter somme van veerthien duijsent een hondert ses en twintich 
guldens ende thien stuijvers.

16.
Dat alle costen ter saecke van de voorschreven langduijrige questien ende processen tot desen 
daege toe gevallen ende soo bij de voorschreven schepenen, geswoorens ende raden alsmede bij 
achtmannen oft schathefferen, mitsgaeders oock bij de gequalificeerde gegoede ende geerffde, die 
met de gecommitteerden der achtmannen mede geteeckent en hebben gedaen, voor soo veel als 
daervan bij behoorlijcke verificatien sal connen werden gedoceert, sullen comen tot lasten van de 
voorschreven vrijheijdt ende bij de selve in’t geheel gedragen worden, ende dat uijtsonderlinge 
consideratien voor dese reijse alleen, sonder dat ’t selve in toecomende in eenige de minste con-
sequentie sal mogen werden getrocken, tot welcke fine de voorschreven parthijen gehouden sul-
len weesen hare specificatie off declaratie van costen, met behoorlijcke documenten versien te 
leveren aen den Rade van Brabant binnen vier weecken nae insinuatie op pæne van nae verloop 
van den selve tijdt van het inbrengen van haere voorschreve costen tot lasten der voorschreven 
vrijheijdt te weesen versteecken om bij den gemelten Rade nae behoorlijcke uijtwisselinge ende 
visie over ende weder, mitsgaders debath ingevalle daer eenige souden mogen vallen, getaxeert te 
worden nae behooren.

17.
Dat haer Ho: Mo: appoberende de negotiatie van penningen hier bevoorens ten voornoemde fine 
ende geduijrende de voornoemde proceduijren tot laste van de vrijheijdt gedaen, in toecomende 
egeene penningen meer tot laste van de vrijheijdt en sullen mogen werden gelicht sonder voor-
gaende speciael consent ende octroij van haer Ho: Mo.
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18.
Ende eijndelijck, opdat de vrijheijdt voorschreven wederom in state mach werden gebracht ende 
de gemeente soo veel mogelijck buijten beswaringe gehouden, dat schepenen, geswoorens ende 
raden haer sullen hebben te addresseren aen haer Ho: Mo: ende van de selve versoecken octroij 
om tot verval der voorschreven lasten eenige van hare goederen ende gemeijnte te mogen ver-
coopen ende ten eijnde ’t selve octroij gevoechlijcker mach worden gekomen, soo sullen de selve 
schepenen alvoorens doen maecken een pertinente caerte figuratijff van de goederen, die sij goet 
sullen vinden te vercoopen, ende de selve overleveren aen haer Ho: Mo:  nevens een pertinenten 
staet der voorschreven schulden ende lasten, dewelcke met de cooppinghen daervan te procece-
ren sullen moeten worden betaelt.

19.
Ende alsoo wij oordeelen met de voorschreve onse uijtspraeck ijder van parthijen bij sijn te wee-
sen geconserveert, de authoriteijt der regeringe binnen de voorschreven vrijheijdt behoorlijck ge-
stabilieert, ende haer Ho: Mo: recht ende authoriteijt aldaer gemainteneert ende dat door geene 
andere middelen de voorschreven vrijheijdt van Oirschot uijt hare voorschreven ruineuse dispuij-
ten ende verschillen te helpen ende gebracht kan werden ten ruste ende tot een gedesidereerde 
ende soo hooghnoodige in de selve eenicheijdt, soo willen Wij vertrouwen, dat haer Ho: Mo: 
haer sullen wel laten gevallen de selve onse uijtspraecke, die Wij onder haer welnemen in voegen 
ende manieren als vooren bij desen sijn doende ende dat haer Ho: Mo: de selve confirmerende 
ende voorts (achtervolgens het versoeck bij de voorschreve respective submissien van parthijen 
ten weder zijden gedaen) parthijen in den inhoude van de selve sullen condemneren ende de-
selve uijt souveraine macht belasten van haer dae nae als een Reglement van hare Regeringe in 
toecomende punctuelijck te reguleeren sonder daertegens eeenichsints te doen ofte doen doen 
op pæne van daer over aangesien ende getraceert te worden als nae exigentie van saecken sal be-
vonden worden te behooren.

Aldus gedaen ende bij ons ondergeschreven onderteeckent op den een ende twinichsten februarij sest-
hien hondert vier ende vijftich.
[volgt de ondertekening]

Welcke aengemerckt, soo is’t dat Wij nae rijpe examinatie ende deliberatie daer opgevolcht met 
volcomen kennisse van saecken de voorschreve uijtspraecke hebben geapprobeert ende geratifi-
ceert, gelijck Wij die approberen ende ratificeren mits desen, ende werden dien volgens bij de 
voornoemde parthijen hinc inde in den inhouden van dien gecondemneert om de selve uijtsprae-
cke naer sijne forme ende teneur ten beijden zijden naer te comen ende te voldoen. 

Gedaen ter vergaderinge van de hoogh gemelte Staten Generael op den eenentwintichsten Martij 
XVCc vier ende vijftich.
[Volgt de ondertekening.]
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10.2.18.2 Reglement, 1662

10.2.18.2.1 Ontwerp-reglement van de Raad en rentmeester-generaal der Domeinen
10.2.18.2.2 Ontwerp-reglement van de Thesaurier-Generaal bij de Raad van State
10.2.18.2.3 Reglement, 1662

10.2.18.2.1 Ontwerp-reglement van de Raad en rentmeester-generaal der Domeinen

Vaststelling
29 December 1661 door de Raad en rentmeester-generaal der Domeinen aan de Raad van State 
verzonden.

Bron
NA, RvSt 2162 II.

Genese
9.2.18.

Reglement voor die van de vrijheijt Oorschoth.
1.
Eerstelijck, dat alle jaer op sekeren dach sullen vergaederen borgemeesters, schepenen ende secre-
taris, midtsgaeders twee van elcken der acht hergangen oft gehuchten derselver vrijheijt van de 
meest gehuijsde ende ingelanden onder die plaetsen daertoe bij de gemeene ingesetenen derselver 
te committeren, sonder onderscheijt van religie in conformite van haer Ed: Mo: resolutie van den 
6e september 1657 ende 23e meij 1658 respective.

2.
Die alsdan hooft voor hooft stemmende met pluraliteijt van stemmen een collecteur totten ont-
fanck der  verpondinge sullen verkiesen ende aenstellen voor het aenstaende jaer alleenlijck ende 
soo voorts van jaere tot jaere.

3.
Dat den selven collecteur sal moeten woonen wel ghegoijt ende geerft zijnde in de voorschreven 
vrijheijt van Oorschot.

4.
Ende sal gehouden zijn binnen ses weecken naer sijn affgaen voor sijne administratie voor gelijcke 
vergaderde personen als vooren behoorlijcke reeckeninge, bewijs ende reliqua te doen sonder tot 
collecte weder gecoren te werden voor dat sijne reeckeninge sij gedaen ende gesloten.

5.
Dat oock de voorschreven reeckeningen van verpondinge, midtsgaeders alle andere over 
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administratie van de gemeenten penningen sullen werden gepresenteert naer voorgaende drie 
sondaechsse publicatien nijet alleen aen voorschreven regenten alsvoor van outs, nemaer oijck aen 
den voorschreven gecommitteerde vuijt de voorschreven gehuchten gekosen ende genomineert, 
om door haer exactelijck geexamineert, de behoeften wel naer gesien ende die naer behooren 
geroijeert ofte gepasseert en gemelte reeckeningen alsoo gesloten ende door hen geteeckent te 
worden ende dat nijettemin oijck daer bij sullen mogen comen alle andere des gelievende, die 
mede sullen mogen werden gehoort doch eghene stemme noch teeckeninge hebben.

6.
Ende dat in cas ennige reeckeningen van gemeente penningen a tergo en buijten kennisse mede 
van de voorschreven gecommitteerden mochtten werden gedaen, dat deselve sullen werden ge-
houden voor ongedaen, nijet gesloten ende nijet gearresteert.

7.
Dat de voorschreven gecommitteerden sullen mogen hebben vrij access, visie ende lecture, oijck 
des noots copije nemen van de voorige reeckeningen, om te mogen nasien oft dat te doene 
reeckeningen daerop wel volgen ende ghene posten en worden gebracht, die in voorgaende 
reeckeningen sijn gepasseert.

8.
Dat de lijste ofte quohier van verpondinge mede sal werden naergesien en geexamineert bij de 
selve gecommitteerden opdat men mach wethen oft deselve den justen taux van verpondinge is 
uytbrengende ende oft daeronder egheen andere lasten en werden vermengelt.

9.
Dat tot den ontfanck van den beden ende gemeene dorps penningen van jaer tot jaer in yeder 
gehucht sal werden vercoren enen schatheffer, gelijck van outs ende dat de selve acht mannen of 
schatheffers  uytten haeren sullen mogen kiesen eenen borgemeester volgens privilegie van her-
togh Maximiliaen sonder onderscheyt van religie als vooren.

10.
Dat alvoorens de setcedullen van de voorschreven beeden mede bij de voorschreven gecommit-
teerden sullen werden naegesien ofte daeronder egeen andere lasten en werden vermengelt.

11.
Dat den voorschreven borgemeester insgelijcks van sijnen ontfanck ende administratie van jaer 
tot jaer sal hebben te doen pertinente reeckeninge, bewijs ende reliqua voor de voorschreven re-
genten ende gecommitteerden als boven binnen ses weecken naer het expireren van sijn jaer ende 
tijt.

12.
Ende dat hij de comptoiren ende andere noodighe lasten, ghelijck oijck die collecteurs der ver-

PS_LL_def.indd   1704 19-11-20   13:07



1705

pondinge soodanich ten tijde haerder bedieninge sullen betaelen, dat de gemeente daerover nijet 
en werden geexecuteert ofte dat anders de costen van executien ende schaeden dienthalven te lij-
den sullen comen tot laste van den voornoemde collecteurs oft borgemeesteren, die bevonden 
sullen werden in faulte te sijn gebleven.

13.
Dat de voorschreven heffers off acht mannen voor het collecteren ende ophalen der voorschreven 
penningen sullen genieten eenen stuijyver van den gulden ende den borgemeester een oort stuij-
vers als voor desen, des sal hij de penningen overtellen daer t’behoort op sijn eijgen costen sonder 
ennige dachgelden oft verteringen daervoor tot laste van de gemeente te brengen.

14.
Dat de penningen procederende van torf, hout, vlaggen ende andersints op den vroenten ende 
gemeenten vallende ende van gemeents wegen werden vercocht mede sullen werden ingevoordert 
ende ontfangen bij de heffers respective elck in sijnen hertganck ofte gehuchte ende alle jaer in de 
borgemeesters reeckeningen sullen werden verantwoort ter auditie ende ten overstaen alsvooren.

15.
Ende alsoo de voorschreven gemeente is belast met opgenomen penningen, loopende op inte-
rest, soo sal daer aff gemaeckt werden eenen pertinenten staet soo van capitaele als achterstellen 
ende die gerepatieert werden over de voorschreven acht gehuchten naer proportie, contingent 
ende quote van yeder om bij elcken hertganck separatelijck t’sijn te werden betaelt ofte affgelost 
ofte anders des aengaende ten meesten nut ende oirboir gedaen te werden, soo men sal bevinden 
ende overcomen connen te behooren.

16.
Ende dat voorts sonder octroije van de Ho: Overicheijt eghene penningen sullen mogen werden 
gelicht ende opgenomen tot laste ende hijpothecatie van de voorschreven vrijheijt noch oijck dat 
t’versoeck derhalven te doen mede sal mogen geschieden en gedaen werden dan alvooren met 
voorweten, consent ende mede bestemmen van de gecommitteerden vuytte voorschreven ge-
huchten ende die anders soude mogen doen dat d’opneminge daer van sal komen t’haeren laste.

17.
Dat tot den ontfanck van de verpondinge, beede ende andere gemeene dorps penningen nijet en 
sullen mogen werden gecosen noch aengestelt eenige officieren als schout ofte stadthouder noch 
andere als schepenen, schoolmeester ofte custer.

18.
Dat oijck deselve officieren, schepenen ende magistraetspersoonen nijet en sullen mogen hebben 
ennigen ontfanck, bewindt ofte administratie van kercken, heijlige geest-, godts ofte gasthuijsen 
goederen in dezelve vrijheijt omdat deselve ampten ofte bedieningen nijet wel metten anderen 
en sijn compatibel als nijet connende te saemen rendant ende auditeur van reeckeningen wesen 
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ende oijck haere reeckeningen door haer authoriteijt, vreese ende ontsagh souden connen doen 
passeren.

19.
Dat den impost op de wijnen, bieren ende andere drancken op den naeme ende tot laste van de 
vrijheijt ofte gemeente nijet en sal mogen werden gepacht ofte overgenomen.

20.
Ende ingevalle met goetvinden ende toestaen van haer Ed: Mo: de heeren gecommitteerde vuijt 
den Rade van State op de verpachtinge der gemeene middelen tot eenigen tijt gepacht ofte over-
genomen wierde op den naem ende ten laste der voorschreven gemeente den impost van gemael 
ende bestiael, dat echtter de penningen ter saecke van dien nijet en sullen werden omgeslaegen 
over ende nae advenant de landen, andere vaste ende reele goederen, maer hoofft voor hooft op-
gebrocht werden ingevolgens ende naer t’getal der persoonen ende de consumptie die in ijeders 
huijs geschiet ende dat de tauxatie van soodaenige lijst ofte omslagh oijck sal gedaen werden met 
kennisse ende medeberaemen van de voorschreven gecommitteerden.

21.
Ende indien den impost op de besaeijde mergen ende hoorn beesten oijck met goetvinden ende con-
sent als boven ingepacht ofte overgenomen wierde, dat die omgeslaegen sal werden proportionelijck 
naer de groote van ijeders culture ende quantiteijt van beesten ende dat de tauxatie ende settinge oijck 
sal gemaeckt werden bij mede kennisse ende beraemen van voorschreven gecommitteerden.

22.
Dat eghene verteringen, vereeringen ofte scheckagien bij schepenen, borgemeesters ofte andere 
tot laste van t’corpus en sullen mogen gedaen werden, ten ware in saecke ende aen persoonen 
waeraen den dienst van de gemeente gelegen waere ende dat echtter oijck sulcx nijet en sal mo-
gen geschieden sonder voorkennisse ende medebestemmen der voorschreven gecommitteerden.

23.
Ende sullen bij schepenen ende regeerders geen andere extraordinarisse omslaegen mogen wer-
den gedaen tot laste van de gemeente ofte vrijheijt dan bij medekennisse ende consent van de ge-
committeerden der respective hergangen.

24.
Dat geen processen, noch in qualiteijt van aenleggere, noch van verweerdere, sullen mogen wer-
den aengevangen ten laste van de gemeente dan met eenpaerich consent ende goetvinden van de 
regeerders ende gecommitteerden voorschreven, die alle, in cas van sulcx goet te vinden, d’acten 
ende procuratie mede sullen moeten beteeckenen.

25.
Dat de processen, tegenwoordich hangende ongedecideert, t’sy als eijsscher, t’sij als verweer-
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ders, sullen werden geexamineert bij de voorschreven gecommitteerden ende andere bij haer 
t’assumeren, des noot, om te sien ende verstaen ofte die dienstich zijn vervolght ofte nedergeleght 
ten besten van de gemeente, d’aff ende ingesetene geerffdens.

26.
Dat oock eghene sollicitatien in ’s Graevenhaege ofte elders, t’sy tot affweringe van eenige 
swaericheden ofte tot voordeel van de gemeente sullen mogen werden aengevangen noch en 
sullen dienthalven eenige commissie gegeven werden dan alleen bij eenparich goetvinden ende 
beteeckenen der regeerders ende gecommitteerden voorschreven.

27.
Dat insgelijcx eghene commissien en sullen werden gegeven om van wegen de vrijheijt ofte gemeente 
te compareren op eenige dachvaerden van de Meijerije ofte t’quartier van Kempelant dan bij 
voorkennisse ende mede last gegeven sij als vooren ende dat men op de selve dachvaerden nijet meer 
sal mogen seijnden dan eenen ofte ten hooghsten in gewichtiger saecke twee persoonen ende dat 
men sal besorgen dat alvooren te compareren sal werden aengeschreven waerover de dachvaerdinge 
gheschiet ende wat aldaer te proponeren sal vallen om te connen in de vrijheijt gedelibereert werden 
ten beste ende gelast haere gecommitteerde t’ghene sij seggen ende stemmen sullen.

28.
Dat nu noch in toecomende eghene vroenten ofte gemeenten en sullen mogen werden vercocht 
in de voorschreven vrijheijt dan met voorgaende eenparigh consent ende toestaen van de regen-
ten ende gecommitteerden voorschreven, die nijettemin oijck daerinne sullen moeten hooren 
ende haer accomodabel stellen met t’gevoelen van de geerffden voor soo veel doenlijck.

29.
Dat eghene bijeencompsten oft vergaederingen en sullen mogen werden gehouden bij den schou-
teth, schepenen off andere regenten in publique herbergen, dan alleenlijck op den raethuijse tot 
Oorschot ende dat het vier ende licht des wynters van wegen de gemeente sal werden besorght.

30.
Dat nijemant buijten de vrijheijt met behoorlijcke commissie vacerende voor sijn dachgelden, 
vacatien ende teercosten meerder sal mogen eijsschen dan eene gulden vijff stuijvers des daegs, 
ten waere in saecke daertoe ijemant in meerder qualiteijt moste gecommitteert ende geemploij-
eert werden, die alsdan voor sijn vacatien, verleth ende teercosten sal genieten soo veel als men 
te vooren met hem sal connen accorderen ende dat met consent van de voorschreven gecommit-
teerden der respective gehuchten.

31.
Dat de schepenen hunnen genecht ende rechtdaegen sullen houden ende besitten sonder last van 
de gemeente op hunne wedden ende proffijten van de processen ende andere voorvallende judi-
ciële sonder tot last van de gemeente daerop eenige verteringe te doen.
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32.
Dat eghene officieren, stedehouder noch andere persoonen in de vrijheijt bedienende ampten 
van de selve vrijheijt ende daeraen comptabel wesende tot schepenen sullen mogen werden 
aengestelt.

33.
Dat mede egheen broeder ofte swaeger ofte naer bloetverwanten in een huijs woonende te sae-
men schepenen sullen mogen wesen.

34.
Dat op d’jaergedinge ofte versetten van de schepenen nijet meer tot laste van de gemeente sal mo-
gen werden verteert als eens t’sestigh gulden in’t jaer.

35.
Item dat elck der schepenen van de vrijheijt jaerlijcx sal genieten de somme van twelff gulden eens 
voor alle ordinarisse ende extraordinarisse vacatien ende besoignes binnen s’dorps, de vrijheijt 
aengaende als van reeckeninge ende andere eghene vuijtgesondert, sonder oijck ennige verteringe 
tot laste van de gemeente te mogen pretenderen ofte bijsetten.

36.
Item, dat de setters soo van beede, verpondinge als anders nijet meer en sullen mogen genieten 
jaerlijcx over haere vacatien ende besoignes als elck twee guldens thien stuyvers eens sonder meer 
te mogen pretenderen ofte bijsetten eenige verteeringe ten laste van de vrijheijt.

37.
Dat eghene wercken sullen mogen werden gemaeckt ten laste van t’corpus dan naer voorgaende 
publicatie ende publique bestedinge ende dat met voorkennisse, goetvinden ende overstaen der 
voorschreven gecommitteerden, ten waere in cleijnelijcke saecken bedragende onder de thien 
guldens.

38.
De geswoorens van de gemeente sullen met haere breucken moeten te vreden wesen sonder tot 
laste van de gemeente ennige costen te mogen eijsschen noch brengen.

39.
Ende alsoo men bevint dat in de voorschreven vrijheijt van Oirschot veel arme luijden komen 
woonen van buijten, waerdoor de gemeente merckelijck werdt beswaert, soo sullen allen dieghene 
die daerinne van buijten comen woonen gehouden zijn borge te stellen voor drie hondert guldens 
eens tot verseeckeringe dat d’armegoederen daermede nijet en sullen werden beswaert.

40.
Item, dat de reeckeningen van de kerck ende heijligen geest binnen de ses weecken naer elck 

PS_LL_def.indd   1708 19-11-20   13:07



1709

jaer sullen moeten gepresenteert ende gedaen werden nijet alleen ten overstaen van den ghene 
daertoe van outs bevoecht wesen, nemaer oijck van de voorschreven gecommitteerden die deselve 
reeckeningen nae goeden examinatie t’saemen sullen hooren, opneemen, passeren, sluijten ende 
teeckenen naer behooren. 

41.
Item, dat egheenen torff, hout ofte heyvlaggen op de gemeenten en sullen mogen werden ver-
coft dan met  goetvinden ende consent van de regeeringe ende de gecommitteerden vuijtte voor-
schreven gehuchten.

42.
Item, dat egheenen secretaris ofte derselver clercquen sullen mogen houden herberge.

43.
Dat nijemant van de inwoonderen van wat qualiteijt, conditie ofte gelegentheijt hij soude mo-
gen wesen sal mogen pretenderen eenige exemptie ofte verschooningen in verpondingen, beeden 
ende andere lasten die wegen de voorschreven vrijheijt te vergelden ende op te brengen staen.

44.
Item, dat mede gelijck van outs gebruijckelijck de borgemeesters, collecteurs der verpondingen 
ende andere bewindt of ontfanckhebbers van gemeents wegen nijemant en sullen mogen over-
vallen ofte schaedigen met sommatien ofte executien sonder alvoorens haer debiteuren eens ofte 
tweemael civilijck gewaerschout te hebben.

45.
Dat oijck de custers ende schoolmeesters tot egeen andere administratien, ontfanck ofte bedie-
nen sullen mogen werden geemploijeert volgens het schoolreglement bij haere Ho: Mo: geema-
neert, dewijle sij met haere ampten in die groote gemeente van Oirschot genoech te doen hebben.

46.
Item dat nijet als apart ende bij distincte reeckeningen gebracht ende verantwoort sullen wer-
den den ontfanck ende vuijtgeeff van verpondingen, bede ende personele lasten deser vrijheijt.

47.
Item, dat de geswoorens ende andere als onderrentmeesters ende derselver dienaers nijemant en sul-
len mogen verschoonen, toelaten ofte ooghluijckinge doen, dat op de gemeente den aert worde be-
schaedicht met ongepermitteert ofte ontijdich heij, torff ofte vlagh steecken op peene van t’elckens 
bij haer te verbeuren thien guldens tot behoeff van s’Lants Domeijnen, sullende nijettemin mede alle 
ende ijegelijcke der voorschreven vrijheijt siende ofte bevindende ijemant, wie het oock waer, tegens 
d’inhoude van de voorschreven articulo te doen, oijck gehouden wesen des aen te brengen, eerst aen 
de officieren in loco ende voorts, is t noot, aen den Rentmeester der Domeijnen ofte onderrentmees-
ters ende mede daervan rechtsinnige verclaeringe moeten geven onder eedt op de gemeene waerheden.
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48.
Item de persoonen die ten effecte alsvoor twee vuijt der acht hergangen ofte gehuchten jaerlijcx 
gecosen, genomineert ende gecommitteert werden, sullen ten aenvanck van haere commissie 
moeten eedt doen, dat sij alles ten gemeenen beste ende welstant der voorschreven vrijheijt sul-
len trachten helpen, opineren ende vaststellen, welcken eedt sal gedaen werden aen den schout 
ofte bij deser weijgerachticheijt, naerlaeten ofte in’t soecken maecken aen den Raeth ende Rent-
meester der Domeijnen.

49.
Item, dat eghene ordonnantie van penningen, t’sy tot betaelen ofte andersints sullen mogen ge-
geven ende verleent worden bij de voorschreven regenten sonder voorgaende mede kennisse ende 
beraemen der voorschreven gecommitteerden ende dat oijck die door haer mede sullen moeten 
worden beteeckent, ende dat deselve oijck nijet sonder exhibitie van haere specificatie mede nijet 
en sullen mogen werden gevalideert in reeckeningen.

50.
Blijvende nijettemin oijck alle voorige reglementen, ordonnantien, statuten ende hercomen, voor 
soo veel in desen nijet gealtereert bevonden, in haer vigeur ende observeringe.

51.
Ende op dat te beter oijck de voorschreven poincten ende articulen wel ende punctuelijck werden 
achtervolght, naergekomen ende geobserveertt, soo sullen mede d’overtreders ende contraven-
teurs van dien werden gemulcteert ende hebben op te leggen t’elckens den peene van vijftich ca: 
gulden ten behoeve van s’Lants Domeijnen te verbeuren ende dat die paratelijck door den Rent-
meester der Domeijnen in’t quartier van s’Hertogenbossche sal mogen werden geexcecuteert ten 
proffijte van s’Lants Domeijnen.

[Ongenummerde bepaling]
Eijndelijck, dat t’voorschreven reglement sal werden geregistreert in het prothocolboeck van de 
voorschreven vrijheijts secretarije ende t’elcken jaere sonnedach naer het veranderen van de Weth 
sal staen te publiceren ter plaetse daer men gewoon is publicatie te doen ende dat de besorginge 
daer van sal incumberen den presiden schepen van elcken jaere.

10.2.18.2.2 Ontwerp-reglement van de Thesaurier-Generaal bij de Raad van State

Vaststelling
Eind mei 1662 door de Thesaurier-Generaal als de door hem bewerkte versie van de Raad en 
Rentmeester-Generaal der Domeinen aangeboden aan de Raad van State.

Toelichting
Voor de artikelen 1 tot en met 4 concipieert de Thesaurier-Generaal nieuwe bepalingen, die spe-
cifiek de samenstelling en bevoegdheden van het plaatselijk bestuur betreffen. Dit ontwerp is niet 
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aangetroffen, maar is ongetwijfeld gelijkluidend aan de nadien vastgestelde dienaangaande arti-
kelen, zie 10.2.18.2.3. In verband met deze toevoeging zijn door de Thesaurier Generaal de artike-
len van het onderliggende ontwerp vernummerd tot artikel 5 en volgende.

Bron
NA, RvSt 2162 II.

Genese
9.2.18.

5.
Dat alle jaer op sekeren dach sullen vergaederen de voorschreven schepenen, gesworens, raets-
mannen, kerckmeesters ende armmeesters ende ten bijwesen van den secretaris der vrijheijt, 
die de penne sal voeren, eerst hooft voor hooft stemmende met pluraliteijt van stemmen, ver-
kiesen een collecteur totten ontfanckvan de verpondinge voor het aenstaende jaer alleenlijck 
ende soo voorts van jaere tot jaere, ende om daertoe te vinden een bequaem ende suffisant per-
soon sullen aen den selve laten volgen 5 per 100 van de ontfang volgens resolutien van Rade 
van State daertoe geordonneert, opdat dye daermede moge gesoulageert worden in de oncos-
ten ende het verschot.

6.
Dat den selven collecteur sal moeten woonen wel ghegoijt ende geerft zijnde in de voorschreven 
vrijheijt van Oirschot.

7.
Ende sal gehouden zijn binnen ses weecken naer sijn afgaen voor sijne administratie voor gelijcke 
vergaderde regenten als vooren behoorlijcke reeckeninge, bewijs ende reliqua te doen sonder tot 
collecte weder gecoren te werden voor dat sijne reeckeninge sij gedaen ende gesloten ende off [on-
der de aantekening: niet uyt te laten] de collecten te mogen doen voortvaren.

8.
Dat oock de voorschreven reeckeningen van verpondinge, midtsgaeders alle andere over 
administratie van de gemeenten penningen sullen werden gepresenteert naer voorgaende drie 
sondaechsse publicatien aen voorschreven regenten als van outs, om door haer exactelijck 
geexamineert, de behoeften wel naer gesien, met pluraliteijt van de stemmen daerop geresolveert 
ende die naer behooren geroijeert ofte gepasseert en gemelte reeckeningen alsoo gesloten ende 
door hen geteeckent te worden ende dat nijettemin oijck daer bij sullen mogen comen alle andere 
des gelievende, die mede sullen mogen werden gehoort doch eghene stemme noch teeckeninge 
hebben, welverstaende oock dat de rekeningen van verpondinge, bede, van de personele lasten 
deser vrijheijt yeder apart ende distinctelijck moeten werden gestelt ende opgenomen, sonder 
eenige confusie ofte vermeninge van den selve.
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9.
Ende dat in cas ennige reeckeningen van der gemeenten penningen a tergo ende buijten kenis-
se mede van de voorschreven gecommitteerden buijten de gesamentlijcke vergaderinge ofte alle 
de voornoemde regenten niet daerover geroepen sijnde, mochtten werden gedaen deselve sullen 
werden gehouden voor ongedaen, nijet gesloten ende nijet gearresteert.

10.
Dat de lijste ofte het quohier van verpondinge opnieuws sal werden naergesien en geexamineert 
bij de voorschreven regenten aengestelt ende geconstitueert als voren op dat men moge wethen 
oft deselve den justen taux van verpondinge is uytbrengende ende oft daeronder egheen andere 
lasten en werden vermengt.

11.
Dat tot den ontfanck van den beden ende gemeene dorps penningen van jaer tot jaer in ijeder 
gehucht sal werden vercoren enen schatheffer, gelijck van outs ende dat de selve acht mannen of 
schatheffers  uytten haeren sullen mogen kiesen eenen borgemeester volgens privilegie van her-
togh Maximiliaen sonder onderscheyt van religie als vooren, ende dat onder desselfs directie sal 
blijven de ontfange van alle soodanige middelen als buyten de verpondinge ten behoeve van de 
voorschreven vrijheijt sullen te heffen sijn sonder eenige daeruyt te separeren of in eenen aparten 
ontfangh te brengen.

In margine: 
nota: te stellen als art. 6 van anno 1654

12.
Dat alvoorens de setcedullen van de voorschreven beeden op nieuw sullen werden naegesien ofte 
daeronder egeen andere lasten en werden vermengelt.

13.
Dat den voorschreven borgemeester insgelijcks van sijnen ontfanck ende administratie van jaer 
tot jaer sal hebben te doen pertinente reeckeninge, bewijs ende reliqua voor de voorschreven re-
genten als boven binnen ses weecken naer het expireren van sijn jaer ende tijt.

alternatieve tekst van de Thesaurier Generaal:
Dat den voor. borgemeester alle 3 maanden sal moeten overbrengen aen de voorschreven rege-
ringe een corte sommieren staet van den ontvangsten ende uytgave in dyen tijt met aenwijsinge 
wat ordonnantien noch onbetaelt staen, op dat de selve in’t ordonneren van nader betalinge daer 
op mogen verdacht sijn dat de vreijheijt met geene onnutte ende onnodige executien overvallen 
werde.

14.
Ende dat hij de Comptoiren ende andere noodighe lasten, ghelijck oijck die collecteurs der ver-
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pondinge soodanich ten tijde haerder bedieninge sullen betaelen, dat de gemeente daerover nijet 
en werden geexecuteert ofte dat anders de costen van executien ende schaeden dienthalven te 
lijden sullen comen tot laste van den voorn. collecteurs oft borgemeesters, die bevonden sullen 
werden in faulte te sijn gebleven.

15.
Dat de voorschreven heffers off acht mannen voor het collecteren ende ophalen der voorschreven 
penningen sullen genieten eenen stuijyver van den gulden ende den borgemeester een half oort 
stuyvers als voor desen, des sal hij de penningen overtellen daer t’behoort op sijn eijgen costen 
sonder eenige oncosten van omsetten ofte verlies van gelt, dachgelden oft verteringen daer voor 
tot laste van de gemeente te brengen.

16.
Dat de penningen procederende van torf, hout, vlaggen ende andersints op den vroenten ende 
gemeenten vallende ende van gemeents wegen werden vercocht mede sullen werden ingevoordert 
ende ontfangen bij de heffers respective elck in sijnen hertganck ofte gehuchte ende alle jaer in de 
borgemeesters reeckeningen sullen werden verantwoort ter auditie ende ten overstaen alsvooren.

17.
Ende alsoo de voorschreven gemeente is belast met opgenomen penningen, loopende op inte-
rest, soo sal daer aff gemaeckt werden eenen pertinenten staet soo van capitaele als achterstellen 
ende die gerepatieert werden over de voorschreven acht gehuchten naer proportie, contingent 
ende quote van yeder om bij elcken hertganck separatelijck t’sijn te werden betaelt ofte affgelost 
ofte anders des aengaende ten meesten nut ende oirboir gedaen te werden, soo men sal bevinden 
ende overcomen connen te behooren.

18.
Ende dat voorts sonder octroije van de Ho: Overicheijt eghene penningen sullen mogen werden 
gelicht ende opgenomen tot laste ende hijpothecatie van de voorschreven vrijheijt noch oijck dat 
t’versoeck derhalven te doen mede sal mogen geschieden en gedaen werden dan alvooren met 
voorweten, consent ende volkomen kennisse van de gesaementlijcke regenten, wettelijck daerop 
geconvoceert ende vergadert sijnde, ende die anders soude mogen doen dat d’opneminge daer 
van sal komen t’haeren laste.

19.
Dat tot den ontfanck van de verpondinge, beede ende andere gemeene dorps penningen nijet en 
sullen mogen werden gecosen noch aengestelt eenige officieren als schout ofte stadthouder noch 
andere als schepenen, schoolmeester ofte custer.

In margine:
nota: na te sien.
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20.
Dat oijck deselve officieren, schepenen ende magistraetspersoonen nijet en sullen mogen hebben 
ennigen ontfanck, bewindt ofte administratie van kercken, heijlige geest-, godts ofte gasthuijsen 
goederen in dezelve vrijheijt omdat deselve ampten ofte bedieningen nijet wel metten anderen 
en sijn compatibel als niet connende te saemen rendant ende auditeur van reeckeningen wesen 
ende oijck haere reeckeningen door haer authoriteijt, vreese ende ontsagh souden connen doen 
passeren.

21.
Dat den impost op de wijnen, bieren ende andere drancken op den naeme ende tot laste van de 
vrijheijt ofte gemeente nijet en sal mogen werden gepacht ofte overgenomen.

22.
Ende ingevalle met goetvinden ende toestaen van haer Ed: Mo: de heeren gecommitteerde vuyt 
den Rade van State op de verpachtinge der gemeene middelen tot eenigen tijt gepacht ofte over-
genomen wierde op den naem ende ten laste der voorschreven gemeente den impost van gemael 
ende bestiael, dat echtter de penningen ter saecke van dien nijet en sullen werden omgeslaegen 
over ende nae advenant de landen, andere vaste ende reele goederen, maer hoofft voor hooft op-
gebrocht werden ingevolgens ende naer t’getal der persoonen ende de consumptie die in ijeders 
huijs geschiet ende dat de tauxatie van soodaenige lijst ofte omslagh oijck sal gedaen werden met 
volkomen kennisse van de gesamentlijcke regenten als voren.

23.
Ende indien den impost op de besaeijde mergen ende hoorn beesten oijck met goetvinden ende 
consent als boven ingepacht ofte overgenomen wierde, dat die omgeslaegen sal werden proporti-
onelijck naer de groote van ijeders culture ende quantiteijt van beesten ende dat de tauxatie ende 
settinge oijck sal gemaeckt werden met kennisse ende beraemen als voren.

24.
Dat alle vergaderinge van de voorschreven regenten tot wat tijdt ende over wat saecken het oock 
souden mogen wesen alle moeten werden geleijt ende gehouden op het raethuijs tot Oirschot ende 
dat eghene verteringen, vereeringen ofte scheckagien bij schepenen, borgemeesters ofte andere tot 
laste van t’corpus en sullen mogen gedaen werden, onder wat name ende pretext ofte aen wien het 
oock soude mogen wesen ende dat de schepenen haer genecht ende rechtdagen aldaer sullen moe-
ten houden sonder eenigerhande verteeringe te doen tot laste van de gemeente ofte voor haere vaca-
tien ijet anders te pretenderen als de ordinarisse leges tot soodaenige functie staende, mitsgaders een 
somme van 20 gulden jaerlijcks ijeder schepen voor alle ordinarisse ende extraordinarisse vacatien 
ende besoignes binnen dorps, de vrijheijt aengaende als van reeckeningen als anders, sonder meer, 
ende dat het vuer ende licht des winters van wegen de gemeente sal besorgt worden.

25.
Ende sullen bij schepenen ende regeerders geen andere extraordinarisse omslaegen mogen wer-
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den gedaen tot laste van de gemeente ofte vrijheijt dan met volcomen als voren.

26.
Dat geen processen, noch in qualiteijt van aenleggere, noch van verweerdere sullen mogen wer-
den aengevangen ten laste van de gemeente dan met eenpaerich consent ende goetvinden van de 
voorschreven regeerders, die alle, in cas van sulcx goet te vinden, d’acten ende procuratie mede 
sullen moeten beteeckenen.

27.
Dat de processen, tegenwoordich hangende ongedecideert, t’sy als eijsscher, t’sij als verweerders 
sullen op nieuw werden naergesien ende geexamineert by de voorschreven regenten ende andere 
bij haer t’assumeren, des noot, om te sien ende verstaen ofte die dienstich zijn vervolght ofte ne-
dergeleght ten besten van de gemeente.

28.
Dat oock eghene sollicitatien in ’s Graevenhaege ofte elders, t’sy tot affweringe van eenige 
swaericheden ofte tot voordeel van de gemeente sullen mogen werden aengevangen noch en 
sullen dienthalven eenige commissie gegeven werden dan alleen bij eenparich goetvinden ende 
beteeckenen van dye van de voorschreven regeringe.

29.
Dat insgelijcx eghene commissien en sullen werden gegeven om van wegen de vrijheijt ofte gemeente 
te compareren op eenige dachvaerden van de Meijerije ofte t’quartier van Kempelant dan bij voorken-
nisse ende dat daertoe mede last gegeven sij als vooren ende dat men op de selve dachvaerden nijet 
meer sal mogen seijnden dan eenen ofte ten hooghsten in gewichtiger saecke twee persoonen ende dat 
men sal besorgen dat alvooren te compareren sal werden aengeschreven waerover de dachvaerdinge 
gheschiet ende wat aldaer te proponeren sal vallen om te connen in de vrijheijt gedelibereert werden 
ten beste ende gelast haere gecommitteerde t’ghene sij seggen ende stemmen sullen.

30.
Dat nu noch in toecomende eghene vroenten ofte gemeenten en sullen mogen werden vercocht 
in de voorschreven vrijheijt dan met voorgaende eenparigh consent ende toestaen van de voor-
schreven regenten, die nijettemin oijck daerinne sullen moeten hooren ende haer accomodabel 
stellen met t’gevoelen van de geerffden voor soo veel doenlijck.

31.
Dat nijemant buijten de vrijheijt met behoorlijcke commissie vacerende, soo dat hij savonts we-
derom can thuijs sijn,  voor sijn dachgelden, vacatien ende teercosten tsaemen ende sonder meer-
der sal genieten dan een gulden sestien stuijvers des daegs, ten waere in saecke daertoe ijemant 
in meerder qualiteijt moste gecommitteert ende geemploijeert werden, die alsdan voor sijn va-
catien, verleth ende teercosten sal genieten soo veel als de voorschreven regenten te vooren met 
hem sellen connen accorderen. 
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32.
Dat eghene officieren, stedehouder noch andere persoonen in de vrijheijt bedienende ampten van 
de selve vrijheijt ende daeraen comptabel wesende tot schepenen sullen mogen werden aengestelt.

33.
Dat mede egheen broeder ofte swaeger ofte naer bloetverwanten in een huijs woonende te sae-
men schepenen sullen mogen wesen.

34.
Dat op d’jaergedinge ofte versetten van de schepenen nijet meer tot laste van de gemeente sal mo-
gen werden verteert als eens t’sestigh gulden in’t jaer.

In margine:
nota: ende op het kiesen ende beeden van den borgemeester 10 gulden.

35.
Item, dat de setters soo van beede, verpondinge als anders nijet meer en sullen mogen genieten 
jaerlijcx over haere vacatien ende besoignes als elck twee guldens thien stuyvers eens sonder meer 
te mogen pretenderen ofte bijsetten eenige verteeringe ten laste van de vrijheijt.

36.
Dat eghene wercken sullen mogen werden gemaeckt ten laste van t’corpus dan naer voorgaen-
de publicatie ende publique bestedinge, ten waere in cleijnelijcke saecken bedragende onder de 
thien guldens.

37.
De geswoorens van de gemeente sullen met haere breucken moeten te vreden wesen sonder tot 
laste van de gemeente ennige costen te mogen eijsschen noch brengen.

38.
Ende alsoo men bevint dat in de voorschreven vrijheijt van Oirschot veel arme luijden komen 
woonen van buijten, waerdoor de gemeente merckelijck werdt beswaert, soo sullen allen dieghene 
die daerinne van buijten comen woonen gehouden zijn borge te stellen voor drie hondert guldens 
eens tot verseeckeringe dat d’armegoederen daermede nijet en sullen werden beswaert.

39.
Item, dat de reeckeningen van de kerck ende heyligen geest binnen de ses weecken naer elck 
jaer sullen moeten gepresenteert ende gedaen werden gelijck hier vooren articul 8 van de andere 
reeckeningen geseyt is. 

40.
Item, dat egheenen torff, hout ofte heyvlaggen op de gemeenten en sullen mogen werden vercoft 
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dan met  volcomen kennisse, goetvinden ende consent van de gemeene regeeringe.

41.
Item, dat egheenen secretaris ofte derselver clercquen sullen mogen houden herberge.

42.
Dat nijemant van de inwoonderen van wat qualiteijt, conditie ofte gelegentheijt hij soude mo-
gen wesen sal mogen pretenderen eenige exemptie ofte verschooningen in verpondingen, beeden 
ende andere lasten die wegen de voorschreven vrijheijt te vergelden ende op te brengen staen.

43.
Item, dat mede gelijck van outs gebruijckelijck de borgemeesters, collecteurs der verpondingen 
ende andere bewindt of ontfanckhebbers van gemeents wegen nijemant en sullen mogen over-
vallen ofte schaedigen met sommatien ofte executien sonder alvoorens haer debiteuren eens ofte 
tweemael civilijck gewaerschout te hebben.

44.
Dat oijck de custers ende schoolmeesters tot egeen andere administratien, ontfanck ofte 
bedienen sullen mogen werden geemploijeert volgens het schoolreglement bij haere Ho: Mo: 
geemaneert, dewijle sij met haere ampten in die groote gemeente van Oirschot genoech te 
doen hebben.

45.
Item, dat de geswoorens ende andere als onderrentmeesters ende derselver dienaers nijemant 
en sullen mogen verschoonen, toelaten ofte ooghluijckinge doen, dat op de gemeente den aert 
worde beschaedicht met ongepermitteert ofte ontijdich heij, torff ofte vlagh steecken op peene 
van t’elckens bij haer te verbeuren thien guldens tot behoeff van s’Lants Domeijnen, sullende 
nijettemin mede alle ende yegelijcke der voorschreven vrijheijt siende ofte bevindende ijemant, 
wie het oock waer, tegens d’inhoude van de voorschreven articulo te doen, oijck gehouden wesen 
des aen te brengen, eerst aen de officieren in loco ende voorts, is t noot, aen den Rentmeester der 
Domeijnen ofte onderrentmeesters ende mede daervan rechtsinnige verclaeringe moeten geven 
onder eedt op de gemeene waerheden.

46

Item, dat eghene ordonnantie van penningen, t’sy tot betaelen ofte andersints sullen mogen 
gegeven ende verleent worden bij de voorschreven regenten sonder volcomen kennisse van 
saecken, naegesien de oorsaecke van de schult, met de redenen van dijen, oock de commissien, 
dije daertoe souden mogen sijn gegeven ende de specificatiën daer benevens geexhibeert ende 
daernae ten minsten drije uijt ijder stoel sullen moeten present sijn om op de expeditie van 
soodanigen odonnantien te resolveren ende dat daer op die acte van ordonnantie selfs bij den 
secretaris sal werden opgestelt, geteeckent ende uytgegeven.
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In margine:
Nota bene: sal den borgemeester vervoecht sijn geen andere ordonnantie aen te nemen off te be-
taelen op pene van roijeringe.

47.
Blijvende nijettemin oijck alle voorige reglementen, ordonnantien, statuten ende hercomen, voor 
soo veel in desen nijet gealtereert bevonden, in haer vigeur ende observeringe.

48.
Ende op dat te beter oijck de voorschreven poincten ende articulen wel ende punctuelijck werden 
achtervolght, naergekomen ende geobserveertt, soo sullen mede d’overtreders ende contraven-
teurs van dien werden gemulcteert ende hebben op te leggen t’elckens den peene van vijftich ca: 
gulden ten behoeve van s’lants domeijnen te verbeuren ende dat die paratelijck door den officier 
in loco sal werden geexcecuteert.

49.
Eijndelijck, dat t’voorschreven reglement sal werden geregistreert in het prothocolboeck van de 
voorschreven vrijheijts secretarije ende t’elcken jaere sonnedach naer het veranderen van de weth 
sal staen te publiceren ter plaetse daer men gewoon is publicatie te doen ende dat de besorginge 
daer van sal incumberen den president schepen van elcken jaere.

10.2.18.2.3 Reglement, 1662

Vaststelling
9 Juni 1662 door de Staten Generaal op advies van de Raad van State. 

Bron
BHIC, Collectie Santvoort 1, 702r-706v.

In druk
NA, RvSt 2162 II. 

Editie
GPB 2, 2823-2831.
Nederlandsch Placaat- en Rechtskundig Woordenboek, 5 (N-Z) (Amsterdam, 1797), sub voce:  
Oorschot, 103-106.
Klaasen, ‘Politiek reglement voor de vrijheid Oirschot-Best 1662’, 168-178.

Genese
9.2.18.
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Reglement voor die van de vryheyt van Oorschot

De Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, Allen den genen die desen sullen sien ofte hooren 
lesen, Saluyt,
Doen te weten, dat Wij door eenige heeren Gedeputeerden uyt het midden van onse vergaderinge ende 
Gecommitteerden uyt den Raedt van State der voorschreven Vereenichde Nederlanden hebben doen 
examineren de questien ende verschillen de welcke in de vryheyt van Oorschot, Meyerije van ’s-Her-
togen-Bosch tusschen de regenten ende d’ingesetenen van vier gehuchten van de selve vryheyt waren 
ontstaen gheweest ende naer ingenomen rapport van de gemelte heeren onse Gedeputeerden ende Ge-
committeerden uyt den welgemelten Raedt van State tot nederlegging ende voorkominge van de voor-
schreven andere questien ende verschillen goet ghevonden hebben voor die van de voorschreven vryheyt 
te arresteren het reglement hiernaer volgende van woorde tot woorde geinsereert.

1.
Eerstelijck, dat de regieringe der vryheyt van Oorschot, midtsgaders de macht ende authoriteyt 
van de selve privativelijck competeert ende toekomt, oock voortaan competeren ende toekomen 
sal aen de seven schepenen, seven geswoorens, seven raedtsmannen, twee kerckmeesters ende 
drie armmeesters ende dat de selve het corpus van de regieringe aldaer eygentlick sullen blyven 
representeren, gelijck van oudts gebruyckelick geweest is, ende dat de voorschreven schepenen, 
geswoorens ende raedtsmannen sullen dienen by touren, te weten een jaer als schepen, een jaer 
als geswooren ende een jaer als raedtsman succesivelick.

2.
Dat de voorschreven schepenen, geswoorens ende raedtsmannen sullen blyven in de bedieninge 
van de voorschreven regieringe haer leven langh geduyrende ende van de voorschreven functien 
niet en sullen worden verlaten ofte entset, ten ware om infamerende oorsaecken, by ordentelijcke 
ende wettige proceduyren door den competenten rechter gedecreteert.

3.
Dat tot voorkominge van alle onlusten ende jalousien ende om aen een yeder van de gehuchten 
te gheven volkomen kennisse ende gherustigheydt omtrent het beleydt der saecken tot de voor-
schreven regieringe specterende ende bysonderlijck van de belastingen die over de voorschreven 
vryheyt in toekomende souden mogen werden omgeslagen, de voorschreven functien ende be-
dieningen soodanich sullen werden verdeelt, dat den Kerckenhof daeraen sal participeren met 
twee schepenen, een geswooren, een raedtsman en kerckmeester ende een armmeesters; Verren-
best met een schepen, een geswooren, een raetsman ende een kerckmeester; Spoordonck met een 
schepen, een geswooren, een raetsman ende een armmeester; Strathem met een schepen, een ge-
swooren ende een raetsman; Naestenbest met een schepen, een geswooren ende een armmeester; 
Aerle met een schepen, een geswooren ende een raetsman, Notel met een geswooren ende een 
raetsman, ende Hedel met een raetsman, ende dat van nu voortaen onverbreeckelick die respec-
tive functien ende bedieningen aen de voorschreven respective gehuchten op die maniere sullen 
blyven geassigneert.
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4.
Verders noch met desen verstande, dat d’ingesetenen van de voorschreven respective gehuchten, 
ijder in den haren sullen vergaderen soo dick ende menichmael als soodanigen bedieninge 
van haer district by aflyvigheyt ofte by infamerende oorsaecke als boven ofte ten respecte van 
de kerckmeesters ende armmeesters ter expiratie van den tijdt harer bedieninge sal komen te 
vaceren, ende dat sy uyt het midden van hare gehuchten tot yeder van die respective functien 
sullen voorstaen ende nomineren drie persoonen behoorlijck ghequalificeert ende ghegoet in 
dat gehuchte ten minsten tot de somme van een duysent guldens de selve oock, soo vele het 
mogelick is, nemende van die genen die zijn van de ware gereformeerde christelijcke religie 
ende dat die nominatie sal werden over gebracht aen de drie stoelen van schepenen, geswoorens 
ende raetsmannen voorschreven om de selve te examineren ende te approberen ende vervolgens 
d’electie daeruyt gedaen te werden als van oudts by den genen die daertoe gerechtigt zijn.

5.
Dat alle jaer op seeckeren dach sullen vergaderen de voorschreven schepenen, geswoorens, raets-
mannen, kerckmeesters ende armmeesters ende ten bywesen van den secretaris der vryheyt, die 
de penne sal voeren, eerst hooft voor hooft stemmende met pluraliteyt van stemmen, verkiesen 
een collecteur totten ontfangh van de verpondinge voor het aenstaende jaer alleenlijck ende soo 
voorts van jaer tot jaer.

6.
Dat den selven collecteur sal moeten woonen, wel ghegoeyt ende geerft zijnde in de voorschre-
ven vryheyt van Oorschot.

7.
Ende sal gehouden zijn binnen ses weecken naer sijn afgaen voor sijne administratie voor ghe-
lijcke vergaderde regenten als vooren behoorlijcke reeckeninge, bewijs ende reliqua te doen son-
der tot collecte weder ghekooren te werden voor dat sijne reeckeninge sy gedaen ende geslooten.

8.
Dat oock de voorschreven reeckeningen van verpondinge, midtsgaders alle andere over de 
administratie van der gemeenten penningen sullen werden ghepresenteert naer voorgaende drie 
sondaechsche publicatien aen de voorschreven regenten als van outs om door haer exactelick 
gheexamineert, de behoeften wel naer ghesien, met pluraliteyt van de stemmen daerop 
geresolveert ende die naer behooren geroyeert ofte gepasseert en gemelte reeckeningen alsoo 
geslooten ende door hen gheteeckent te worden ende dat niettemin oock daerby sullen mogen 
komen alle andere des gelievende, die mede sullen mogen werden ghehoort doch egeene stemme 
noch teeckeninge hebben, welverstaende oock dat de reeckeningen van verpondinge, beden ende 
van de personele lasten deser vryheydt, sullende yeder apart ende distinctelick moeten werden 
gestelt ende opgenomen sonder eenige confusie ofte vermenginge van de selve.
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9.
Ende dat in cas eenige reeckeningen van der gemeenten penningen a tergo buyten de ghesamentlijcke 
vergaderinge ofte alle de voornoemde regenten niet daerover gheroepen zijnde mochten werden ge-
daen dat de selve sullen werden ghehouden voor ongedaen, niet gesloten ende niet gearresteert.

10.
Dat de lyste ofte het quohier van de verpondinge op nieuws sal werden naergesien en geexami-
neert by den voorschreven regenten aengestelt ende  geconstitueert als vooren opdat men moge 
weten of de selve den justen taux van verpondinge is uytbrengende en of daeronder egeene an-
dere lasten en werden vermengelt.

11.
Dat tot den ontfangh van de beeden ende ghemeene dorpspenningen van jaer tot jaer in yeder 
gehucht sal werden verkooren eenen schatheffer, gelijck van oudts ende dat de selve acht man-
nen of schatheffers  uytten haeren sullen mogen kiesen eenen borgemeester volgens privilegie van 
Hertogh Maximiliaen sonder onderscheyt van religie als vooren.

12.
Dat volgens de setcedullen van de voorschreven beeden mede op nieuws sullen werden naegesien 
ofte daer onder egeen andere lasten en werden vermengelt.

13.
Dat den voorschreven borgemeester insgelijcks van sijnen ontfangh ende administratie van jaer 
tot jaer sal hebben te doen pertinente reeckeninge, bewijs ende reliqua voor de voorschreven re-
genten als boven binnen ses weecken naer het expireren van sijn jaer ende tijdt.

14.
Ende dat sy den Comptoiren ende andere noodige lasten, ghelijck oock die collecteurs der ver-
pondinge soodanich ten tyde haerder bedieninge sullen betalen, dat de gemeente dae over niet 
en werd gheexecuteert ofte dat anders de kosten van executien ende schaden dienthalven te lyden 
sullen komen tot laste van de voornoemde collecteurs ofte borgemeesters, die bevonden sullen 
werden in faulte te sijn gebleven.

15.
Dat de voorschreven heffers ofte acht mans voor het collecteren ende ophalen der voorschreven 
penningen sullen genieten eenen stuyver van den gulden ende den borgemeester een half oort 
stuyvers als voor desen, des sal hij de penningen overtellen daer’t behoort op sijn eygen kosten 
sonder eenige onkosten van omsetten ofte verlies van gelt, dach gelden ofte verteeringen daervoor 
tot laste van de gemeente te brengen.

16.
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Dat de penningen procederende van torf, hout, vlaggen ende andersints op den vroenten ende 
gemeenten vallende ende van gemeents wegen werdende verkocht mede sullen werden ingevor-
dert ende ontfangen by de heffers respective elck in sijn hertganck ofte gehuchte ende alle jaer 
in des borgemeesters reeckeninge sullen werden verantwoort ter auditie ende ten overstaen als 
vooren.

17.
Ende alsoo de voorschreven gemeente is belast met opgenomen penningen, loopende op interes-
se, soo sal daer afgemaeckt werden eenen pertinenten staet soo van capitale als achterstallen ende 
die gherepatieert werden over de voorschreven acht gehuchten naer proportie, contingent ende 
quote van yeder om by elcken hertganck separatelijck ’t sijn te werden betaeldt ofte afgelost ofte 
anders oock des aengaende ten meesten nut ende oorboir ghedaen te werden, soo men sal bevin-
den ende overkomen konnen te behooren.

18.
Ende dat voortsaen sonder octroye van de Hooge Overigheyt egeene penningen sullen mogen 
werden gelicht ende opgenomen tot laste ende hijpothecatie van de voorschreven vryheyt noch 
oock dat ’t versoeck derhalven te doen mede sal mogen geschieden en ghedaen werden dan al-
vooren met voorweten, consent ende volkomen kennisse van de gesamentlijcke regenten, wet-
telijck daer op geconvoceert ende vergadert zijnde ende die anders souden mogen doen, dat 
d’opneminge daervan sal komen t’haren last.

19.
Dat tot den ontfangh van de verpondinge, beede ende andere gemeene dorpspenningen niet en 
sullen mogen werden gekosen noch aengestelt eenige officiers als schout ofte stadthouder noch 
andere als schepenen, schoolmeester ofte koster.

20.
Dat oock de selve officieren, schepenen ende magistraetspersoonen niet en sullen mogen hebben 
eenigen ontfangh, bewint ofte administratie van kercken, heijlige geest-, godts- ofte gasthuysen goe-
deren in de selve vryheyt om dat de selve ampten ofte bedieningen niet wel metten anderen zijn 
compatibel als niet konnende te samen rendant ende auditeur van reeckeningen wesen ende oock 
hare reeckeningen door haer authoriteyt, vreese ende ontsach souden konnen doen passeren.

21.
Dat den impost op de wynen, bieren ende andere drancken op den name ende tot laste van de 
vryheyt ofte gemeente niet en sal mogen werden gepacht ofte overgenomen.

22.
Ende in gevalle met goetvinden van haer Edele Mo: de Heeren Gecommitteerde uyt den Rade 
van State op de verpachtinge der gemeene middelen tot eenigen tijt gepacht ofte overgenomen 
wierde op den name ende ten laste der voorschreven gemeente den impost van gemael ende besti-
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ael, dat echter de penningen ter saecke van dien niet en sullen werden omgeslagen over ende naer 
advenant de landen, andere vaste ende reële goederen, maer hooft voor hooft opgebracht worden 
ingevolgens ende naer’t ghetal der persoonen ende de consumptie die in yeders huys gheschiet 
ende dat de taxatie van soodanige lijst ofte omslagh sal ghedaen worden met volkomen kennisse 
van de gesamentlijcke regenten als vooren.

23.
Ende indien den impost op de bezaeyde mergen ende hoornbeesten oock met goetvinden ende 
consent als boven ingepacht ofte overgenomen wierde, dat die omgeslagen sal werden proporti-
onelick naer de groote van yeders culture ende quantiteyt van beesten ende dat de taxatie ende 
settinge oock sal ghemaeckt werden met kennisse ende beramen als vooren.

24.
Dat alle vergaderingen van de voorschreven regenten tot wat tijdt ende over wat saecken het 
oock soude mogen wesen sullen moeten werden gheleydt ende ghehouden op het stadthuys tot 
Oirschot ende dat egeene verteeringen, vereeringen ofte scheckagien bij schepenen, borgemees-
ters ofte andere tot laste van’t corpus en sullen mogen ghedaen werden onder wat name ofte pre-
text ofte aen wien het oock soude mogen wesen, ende dat de schepenen oock haer gerecht ende 
rechtdagen aldaer sullen moeten houden sonder eenigerhande verteeringe te doen tot laste van de 
gemeente ofte voor hare vacatien yet anders te pretenderen als de ordinarise leges tot soodanige 
functie staende, midtsgaders een somme van twintigh guldens jaerlijcks yeder schepen voor alle 
ordinarise ende extraordinarise vacatien ende besoignen binnens dorps, de vryheyt aengaende, als 
van reeckeningen ende anders sonder meer, ende dat het vuyr ende licht des winters van wegen 
de gemeente sal besorgt werden.

25.
Ende sullen by schepenen ende regierders geen andere extraordinarisse omslagen mogen werden 
gedaen tot laste van de gemeente ofte vryheyt dan met volkomen kennisse als vooren.

26.
Dat geen processen, noch in qualiteyt van aenleggere, noch van verweerdere sullen mogen wer-
den aengevangen ten laste van de gemeente dan met eenparigh consent ende goetvinden van de 
voorschreven regierders, die alle, in cas van sulcx goet te vinden, d’acten ende procuratie mede 
sullen moeten beteeckenen.

27.
Dat de processen, tegenwoordich hangende ongedecideert, ’t zy als eijsschers, ’t zij als verweerders 
sullen op nieuws werden nagesien ende geexamineert by de voorschreven regenten ende andere 
by haer t’assumeren, des noot, om te sien ende verstaen ofte die dienstich zijn vervolcht ofte ne-
dergelecht ten besten van de gemeente.

28.
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Dat oock egeene sollicitatien in ’s Gravenhage ofte elders, ’t zy tot afweeringe van eenige swa-
righeden ofte tot voordeel van de gemeente sullen mogen werden aengevangen noch en sullen 
dienthalven eenige commissie gegeven werden dan alleenlich by eenparich goetvinden ende be-
teeckenen van die van de voorschreven regieringe.

29.
Dat insgelijcks egeene commissie en sullen werden ghegeven om van wegen de vryheydt ofte ge-
meente te compareren op eenige dachvaerden van de Meyerye ofte ’t quartier van Kempelandt 
dan by voorkennisse ende dat daertoe mede last gegeven zy als vooren ende dat men op de selve 
dachvaerden niet meer sal mogen seynden dan eenen ofte ten hoochsten in ghewichtiger saecke 
twee persoonen ende dat men sal besorgen dat alvooren te compareren sal werden aengeschre-
ven waerover de dachvaerdinge gheschiet ende wat aldaer te proponeren sal vallen om te konnen 
in de vryheyt gedelibereert werden ten beste ende gelast hare gecommitteerde ’t geene sy seggen 
ende stemmen sullen.

30.
Dat nu noch in toecomende egeene vroenten ofte gemeenten en sullen mogen werden verkocht 
in de voorschreven vryheyt dan met voorgaende eenparich consent ende toestaen van de voor-
schreven regenten, die niettemin oock daerinne sullen moeten hooren ende haer accomodabel 
stellen met ’t gevoelen van de geerfde voor soo veel doenlijck.

31.
Dat yemant buyten de vryheyt met behoorlijcke commissie vacerende soo dat hij ’s avonts we-
derom kan t’huys zijn voor sijn dachgelden, vacatien ende teerkosten t’samen ende sonder meer-
der sal ghenieten eene guldenn sesthien stuyvers des daechs, ten ware in saecke daertoe yemant 
in meerder qualiteyt moeste gecommitteert ende geemployeert worden, die als dan voor sijne va-
catien, verlet ende teerkosten sal ghenieten soo veel als de voorschreven regenten te vooren met 
hem sullen konnen accorderen.

32.
Dat egeene officieren, stedehouder noch andere persoonen in de vryheyt bedienende ampten van 
de selve vryheyt ende daeraen comptabel wesende tot schepenen sullen mogen werden aengestelt.

33.
Dat mede egeen broeder ofte swager ofte naer bloetverwanten in een huys woonende te samen 
schepenen sullen mogen wesen.

34.
Dat op de jaergedinge ofte versetten van de schepenen niet meer tot laste van de ghemeente sal 
mogen werden verteert als eens t’sestigh guldens in ’t jaer.

35.
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Item, dat de setters soo van beede, verpondinge als anders niet meer en sullen mogen genieten 
jaerlijcx over hare vacatien ende besoignen als elck twee guldens thien stuyvers eens sonder meer 
te mogen pretenderen ofte bysetten eenige verteeringe ten laste der vryheyt.

36.
Dat egeene wercken sullen mogen werden ghemaeckt ten laste van’t corpus dan naer voorgaen-
de publicatie ende publique bestedinge ten ware in kleyne saecken, bedragende onder de thien 
guldens.

37.
De geswoorens van de gemeente sullen met hare breucken moeten te vreden wesen sonder tot 
laste van de gemeente eenige kosten te mogen eysschen noch brengen.

38.
Ende alsoo men bevindt dat in de voorschreven vryheyt van Oirschot veel arme luyden ko-
men woonen van buyten, waerdoor de gemeente merckelijck wert beswaert, soo sullen alle 
die geene die daerinne van buyten komen woonen ghehouden zijn borge te stellen voor drie 
hondert guldens eens ter verseeckeringe dat d’arme goederen daermede niet en sullen wer-
den beswaert.

39.
Item, dat de reeckeningen van de heyligen geest binnen de ses weecken naer elck jaer sullen moe-
ten ghepresenteert ende ghedaen werden, ghelijck hier vooren articulo 8 van de andere reecke-
ningen geseyt is.  

40.
Item, dat egeenen torf, hout ofte heyvlaggen op de gemeenten en sullen mogen werden verkocht 
dan met volkomen kennisse, goetvinden ende consent van de gemeene regieringe.

41.
Item, dat egeenen secretaris ofte der selver klercquen sullen mogen houden herberge.

42.
Dat niemant van de inwoonders van wat qualiteyt, conditie ofte gelegentheyt hij soude mogen 
wesen sal mogen pretenderen eenige exemptie ofte verschooningen in verpondingen, beeden 
ende andere lasten die wegen de voorschreven vryheyt te vergelden ende op te brengen staen.

43.
Item, dat mede gelijck van outs gebruyckelick de borgemeesters, collecteurs der verpondingen 
ende andere bewindt of ontfanghhebbers van gemeents wegen niemant en sullen mogen over-
vallen ofte schadigen met sommatien ofte executien sonder alvoorens haer debiteuren eens ofte 
tweemael civilijck gewaerschouwt te hebben.
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44.
Dat oock de kosters ende schoolmeesters tot egeene andere administratien, ontfangh ofte be-
dieningen sullen mogen werden geemployeert volgens het schoolreglement by haere Ho: Mo: 
geëmaneert, dewyle sy met haer ampten in die groote gemeente van Oirschot genoech te doen 
hebben.

45.
Item, dat de geswoorens ende andere als onderrentmeesters ende der selver dienaers niemandt 
en sullen mogen verschoonen, toelaten ofte ooghluyckinge doen, dat op de gemeente den aerdt 
werde beschadicht met ongepermitteert ofte ontydich hey, torff ofte vlagh steecken op peyne van 
t’elckens by haer te verbeuren thien guldens tot behoef van ’s lands domeynen, sullende des niet-
temin alle ende yegelijcke der voorschreven vryheyt siende ofte bevindende yemant, wie het oock 
waer, tegens den inhoude van de voorschreven articule te doen, oock ghehouden wesen des aen 
te brengen, eerst aen de officieren in loco ende voorts, is ’t noot, aen den Rentmeester der Do-
meynen ofte onderrentmeesters ende mede daer van rechtsinnige verklaringe moeten geven on-
der eedt op de gemeene waerheden.

46.
Item, dat egeene ordonnantie van penningen, ’t zy tot betalen ofte andersints sullen mogen gege-
ven ende verleent worden by de voorschreven regenten sonder volkomene kennisse van saecken, 
naegesien d’oorsaecke van de schult, met de redenen van dien, oock de commissien die daertoe 
souden mogen zijn ghegeven ende de specificatiën daer benevens gheexhibeert ende daernaer ten 
minsten drie uyt yeder stoel sullen moeten present zijn om op de expeditie van soodanige ordon-
nantiën te resolveren ende dat daer op die acte van ordonnantie selfs by den secretaris sal werden 
opgestelt, geteeckent ende uytgegeven.

47.
Blyvende niettemin oock alle voorige reglementen, ordonnantien, statuten ende herkomen, voor 
soo veel in desen niet gealtereert bevonden, in haer vigeur ende observeringe.

48.
Ende op dat te beter oock de voorschreven poincten ende articulen wel ende punctuelijck wer-
den achtervolcht, naergekomen ende gheobserveertt, soo sullen mede d’overtreders ende contra-
venteurs van dien werden ghemulcteert ende hebben op te leggen t’elckens den pene van vijftich 
carolus guldens ten behoeve van ’s Landts Domeynen te verbeuren ende dat die paratelijck door 
de officier in loco sal werden geexcecuteert.

49.
Eyndelick, dat ’t voorschreven reglement sal werden gheregistreert in het prothocolboeck van de 
voorschreven vryheyts secretarye ende t’elcken jaere sondach nae het veranderen van de Wet sal 
staen te publiceren ter plaetse daer men gewoon is publicatie te doen ende dat de besorginge daer 
van sal incumberen den president schepen van elcken jare.
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Lastende ende bevelende wel expresselijck de voorschreven regenten ende ingesetenen van de meer 
genoemde vryheyt ende gehuchten tesamen ende elcks in ’t bysonder ende voorts allen anderen 
dien het eenichsints aengaen mach, dat se haer naer het voorschreven reglement in allen deelen 
punctuelick sullen hebben te reguleren, sonder  daervan eenichsints in ghebreecken te blyven op 
pene van t’incurreren ons hoochste indignatie, gheconsidereert Wy ’t selve bevonden hebben alsoo 
te behooren.

Gegeven in Den Hage onder onsen cachette op den negenden Junij sesthien hondert tweeentsestich.
[Volgt de ondertekening].

10.2.18.3 Reglement, 1664

10.2.18.3.1 Ontwerp-reglement I
10.2.18.3.2 Reglement I
10.2.18.3.3 Reglement II
10.2.18.3.4 Latere wijzigingen en interpretaties van Oirschot 1664

Toelichting bij de nummering
Beide reglementen vinden hun herkomst in  Oirschot 1662. Reglement I heeft uitsluitend betrek-
king op de samenstelling en de bevoegdheden van het plaatselijke bestuur, reglement II heeft als 
grondslag de overige, op enkele onderdelen bijgestelde bepalingen van Oirschot 1662.

10.2.18.3.1 Ontwerp-reglement I, 1664

Vaststelling
December 1663 ontwerp voor Oirschot I 1664 van de hand van de Thesaurier-Generaal bij de 
Raad van State.

Bron
NA, RvSt 2162 II.

Toelichting
De in de hieronder staande uitgave van genoemd document alleen puntsgewijs weergegeven pas-
sages stemmen overeen met het origineel.

Genese
9.2.18.

Alsoo voor dezen door het Officie Fiscael in Brabant ende 3773……………………….. Marquis van 
Deijnse sijn gedisputeert geworden het recht ende de gerechtigheden van de halve heerlijckheijt van 

3773  In margine de notitie: te stellen de naem.
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Oirschot ende dye questie al in den hare 161. is geintroduceert geweest voor den Rade van Brabant tot 
Brussel residerende ende van tijt tot tijt vervolcht tot dat eijndelijck op den ……………………….. 
der jare 165. bij den voornoemde Raad finalijck daerop is gedisponeert bij der selver vonnisse verclaert, 
dat suppleren uyt de acten vergemelte heer Marquis bevoecht ende gerechticht is 3774…………………,  
dat oock het voorschreven processe bij den Rade van Brabant residerende alhier in de Hage op de instantien 
ende devoiren van het officie fiscael alhier geresumeert op den ………………………… mede finalijck 
ter instantie van welgem. heer Marquis van Deijnse erclaert……………………………………… 
ende dat gedurende den voorschreven tijd de processen voor dye respective rechters hangende ongedeci-
deert de bestellinge van de regeringe in de voorschreven vrijheijt van Oirschot wat buyten ordre ende 
confuselijck, oock niet allessints conform de oude manieren ende hercomen is gedaen geworden ende 
dat het derhalven wel van noode is, dat daer tegen in het toecomende werde versyen bij de Hoog Mo-
gende Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden en de den …………………………… 
Grave van Montfort als beijde gesamentlijck ende gelijckelijck bevoecht ende gerechticht in de hooge, 
middelbare ende lage jurisdictie van de voorschreven vrijheijt van Oirschot ende de appendentien ende 
dependentien van dyen, 
Soo sijn daerover nae voorgaende ghehouden conferentien tusschen de gedeputeerden van hare Ho: Mo: 
ende den Sinjeur ………. Kerckhove als gemachtigde van den Welgem. heer Grave van Montfoort, 
heer van Oirschot et cetera beraemt ende op papier gebracht de naevolgende articulen om bij forme 
van een onderlinge verdrach ende accommodatie gearresteert ende bij wedersijts heeren committenten 
geapprobeert ende geratificeert te worden.

1.
Ende voor eerste, dat de regeringe der vrijheijt van Oirschot [doorgehaald: met seclusie van eenige 
andere representatien van gehuchten oft andersints hoe dye genoemt soude mogen sijn] voortaen 
sal bestaen in seven schepenen, seven gesworens, seven raetsmannen, twee kerckmeesters ende 
drye armmeesters en dat deselve (met seclusie van eenige andere representatien van gehuchten 
ofte andersints hoe dye genaemt souden mogen sijn) het corpus van de regering aldaer eijgent-
lijck sullen blijven representeren ende dat de voorschreven schepenen, geswooren ende raetsman-
nen sullen dienen bij toeren [gewijzigd in: successien], te weten een jaer als schepen, een jaer als 
gesworen ende een jaer als raetsmannen successivelijck, soo dat bij een toer eijgentlijck sal wesen 
ende representeren een jaer van regeringe, [in margine bijgeschreven] sulcx dat het eerste jaer sal 
affgaen seven raetsmannen ende in plaets van dien persoonen seven nieuwe scheepenen ende soo 
voorts van jaer tot jaer.

2

Ten anderen, dat de voorschreven schepenen, gesworens ende raetsmannen sullen worden 
aangestelt halff ende halff bij haere Ho: Mo: selffs ofte den genen dye de selve daertoe sullen 
willen committeren ende bij den heer Grave van Montfoort ende des selfs heeren successeuren in 
de voorschreven hare heerlijckheijt van Oirschot oock selfs ofte oock bij den geenen dye deselve 

3774  In margine de notitie: suppleren uyt de acten.
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daertoe sullen willen committeren ende dat om sonderlinge redenen nu voor dese eerste reijse 
dye drye stoelen sullen worden bestelt voor twee jaren om de respective functien van schepenen, 
geswoorens ende raden door yeder aengestelde persoon tweemael te laten doen ende dan voorts 
van tijt tot tijt weer een jaer om deselve functien als vooren te bedienen voor een jaer, maer eens te 
doen opdat de functie van den president in dye respective stoelen voor dye twee nu eerstcomende 
jaren als boven, sullen werden bestelt doer dye geenen dewelcke van wegen haer Ho: Mo: daertoe 
sullen worden genomineert [daarboven staat: geeligeert] ende dan weer ten volgenden jare bij dye 
geenen dewelcken sullen werden aengestelt bij den heer Grave van Montfort oft der selver heeren 
successeuren in de voorschreven heerlijckheijt van Oirschot ende soo voorts van jaer tot jaer.

3

Ten derden, dat ter voorcominge van alle jalousien ende om oock een yeder van de gehuchten 
onder de voorschreven vrijheijt van Oirschot ressorteren te geven eenige kenisse ende gerustheijt 
ontrent het beleijt der saken dewelcke tot de voornoemde regeringe specteren ende bijsonderlijck 
van de belastingen, dewelcke over de selver int toecomende souden mogen werden omgeslagen, 
de voorschreven functien ende bedieningen soudaenich sullen werden verdeelt en geaffeccteert, 
dat het gehuchte van den Kerckhoff daer aen sal participeren met twee schepenen, een gesworen, 
een raetsman ende een kerckmeester ende een armmeester, 
Verrenbest met een schepen, een gesworen, een raetsman ende een kerckmeestere, 
Spoordonck met een schepen, een gesworen, een raetsman ende een armmeester, 
Stratum met een schepen, een geswooren, een raetsman, 
Naestenbest met een schepen, een geswooren ende een armmeester, 
Aerle met een schepen, een gesworen ende een raetsman, 
Notel met een gesworen ende een raetsman ende 
Hedel met een raetsman, 
ende dat van nu voortaen dye respective functien ende bedieningen aen de voornoemde respec-
tive gehuchten op dye maniere sullen blijven geassigneert.

4

Nochtans met desen verstande, dat dye van de voorschreven gehuchten daerdoor niet en sullen 
werden gerechticht oft bevoecht tot eeniger hande voorslagen, voorstellingen oft nominatien van 
eenige persoonen tot de voorschreven respectieve functien te doen, maer dat de [doorgehaald: be-
stellinge] nominatie ende bestellinge van dyen absolutelijck sal blijven ter dispostie [doorgehaald: 
van haer Ho. Moo:] van de respectieve heeren van Oirschot oft der selver gecommitteerden, ge-
lijck hierboven in het tweede articul staet geexpresseert, alleenlijck, dat dye voornoemde electie 
ende bestellinge soodanich sullen werden gedirigeert dat de voorschreven gehuchten daer bij sul-
len erlangen het effect van dye verdeelinge in het naest voorgaende articul ter neder gestelt ende 
dat voorts ontrent de qualiteijt van de persoonen dewelcke tot de voorschreven functien respec-
tivelijck souden mogen beroepen werden, eerst en vooral in sonderlinge consideratie sullen ge-
nomen werden alle dye geene dewelcke sullen bevonden werden te sijn van de ware christelijcke 
gereformeerde religie ende dat [doorgehaald: sij] voorts [doorgehaald: sullen moeten] alle ende een 
yder van de voornoemde regenten sullen moeten gegoet sijn ten minsten ter somme van 500 gul-
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dens in de voorschreven vrijheijt ende voor soo veele dye laetste qualificatie oock sal concerneren 
dye genen dewelcke van voorschreven gereformeerde religie sijn, dat men dye voor allen3775 an-
deren sal moeten prefereren.

10.2.18.3.2 Reglement I, 1664

Vaststelling
11 Maart 1664 door de Staten Generaal in overeenstemming met de plaatselijke halfheer. 

Bron
NA, SG 3270, fo. 151r-152v.  

Editie
GPB 2, 3155-3158

Nederlandsch Placaat- en Rechtskundig Woordenboek, 5 (N-Z) (Amsterdam, 1797), sub voce:
  Oorschot, 106-107.

Genese
9.2.18.

Reglement inzake “het verkiesen ende aenstellen van de regenten van de  vrijheijt ende
heerlijckheijt van Oirschot”

De Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, gehoort ende ingenomen hebbende het rapport van 
de heeren haere Ho: Mo: Gedeputeerden totte saecken van de Meijerije van ‘sHertogenbosch achter-
volgens verscheijdene derselver voorgaande resolutien, met de gemachtighden van den heere Grave van 
Merode in qualité als halffheer van Oorschot zedert eenigen tijt herwaarts tot diversche malen in con-
ferentie ende besoignes geweest sijnde over het beramen van een vaste wet en ordre waarop ende waar-
naar in’t toecomende soude werden gereguleert het verkiesen ende aenstellen van de regenten van de 
voorschreven vrijheijt ende heerlijckheijt van Oirschot, hebben naer rijpe deliberatie diesaangaande 
gearrestetert het reglement hier naar volgende van woorde tot woorde geinsereert.

1.
Eerstelijck, dat de regieringe der vrijheijt ende heerlijckheijt van Oirschot voortaen sal bestaen 
in seven schepenen, seven geswoorens, seven raatsmannen, twee kerckmeesters, ende drie 
armmeesters, ende dat de selve (met seclusie van eenige andere presentatien van de gehuchten 
hoe die genaampt souden mogen sijn) het corpus vande regeeringe aldaar eijgentlijck sullen 
blijven representeren ende dat de voorzeijde schepenen, geswoorens ende raatsmannen sullen 
dienen bij successien, te weten voor de eerste ses jaeren twee jaeren schepen, twee jaeren als 

3775  In margine de notitie: behoore uytgelaten te werden.
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geswoorens ende twee jaeren als raatsmannen t’elcken jaere veranderende off changerende haer 
qualiteijt ende sulcken tweemael toer nemende in de voorschreven ses jaeren een jaar als schepen, 
een jaar als geswooren ende een jaer als raatsman succesivelijck bij toeren veranderende  ende 
naar de eerste ses jaeren sal alsdan ende voorts telckens ter expiratie van drie jaren aan Haere 
Ho: Mo: als halffheeren van Oirschot ende aen den welgemelde Grave van Merode ende desselfs 
successeuren mede als heeren van de andere helft vrijstaan om die respective bedienden in haere 
functien te continueren, ofte wel anderen in der selver plaetse te verkiesen soo nochtans dat die 
geene wiens toer het is een president schepen te stellen daar bij geen prejuditie en lijde ende in 
die ses ofte drie jaar respective een president ende drie andere schepenen sal moeten hebben ende 
sullen de armmeesters ende kerckmeesters alle twee ende drie jaeren verandert werden soodanigh 
dat ieder jaer een van deselve sal affgaan ende een ander in desselffs plaatse sal werden aengestelt 
naer de ordre hier naer volgende.

2.
Ten tweede, dat de voorzeijde schepenen, geswoorens ende raatsmannen, armmeesters ende 
kerckmeesters  sullen werden aengestelt halff ende halff bij haere Ho: Mo: ofte den geenen die 
deselve daar toe sullen willen committeren en bij den heer Grave van Merode ende desselffs 
heeren successeuren in de voors. heerlijkckeijt van Oirschot oock selfs ofte bij den geenen 
die deselve daartoe sullen willen committeren op de naer volgende maniere, dat haare Ho: 
Mo: ofte desselfs gecommitteerdens nu voor de eerste reijse sullen aenstellen ende verkiesen 
een president schepen ende drie andere schepenen, drie geswoorens, drie raatsmannen, een 
kerckmeester, twee armmeesters ende bij den gemelten heer Grave van Merode drie schepenen, 
vier geswoorens, vier raatsmannen, een kerckmeester ende een armmeesters ende daer naer 
Haere Ho: Mo: drie schepenen, vier geswoorens ende vier raatsmannen ende den gemelten 
Grave van Merode een president schepen ende drie andere schepenen, drie geswoorens ende 
drie raatsmannen ende soo voorts vicissim van drie jaer tot drie jaeren bij beurte haere Ho: 
Mo: een president ende drie andere schepenen ende dan weder den gemelten heere Grave 
van Merode een president ende drie andere schepenen ende geswoorens ende raatsmannen 
naar proportie als vooren, ende in’t regarde van de kerckmeester dat naar den ses jaeren den 
kerckmeester bij haer Ho: Mo: vercooren sal affgaan ende bij den  Grave van Merode daar in 
plaats gecooren een kerckmeester ende soo daar naar t’elckens den autsten sal affgaen ende  
een ander in sijn plaats vercooren bij den geenen wiens toer het is een ander te verkiesen ende 
in’t reguarde van de armmeesters dat meede naar de eerste ses jaeren een van de vercooren 
armmeesters bij haer Ho: Mo: sal affgaan ende bij welgemelten Grave van Merode een ander 
in desselfs plaatse vercooren ende soo voorts van drie jaeren tot drie jaeren, in voegen dat de 
regieringe bestaande in sesentwintigh persoonen ijder van de hoogh gemelte heeren daarin 
voor haar helftelijck derthien sullen moeten hebben.

3.
Ten derden, dat tot voorcominge van alle jalousien ende oock om een ijder van de gehuchten 
onder de voorzeijde vrijheijt van Oirschot residerende te geven eenige kennisse ende gerustheijt 
omtrent het beleijt der saacken dewelcke  tot de voorschreven regieringe specteren ende 
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bijsonderlijck van de belastingen dewelcke over deselve in ‘t toecomende souden mogen werden 
aangeslagen, de voorzeijde functien ende bedieningen soodanigh sullen werden verdeelt ende 
geaffecteert, dat het gehucht van de Kerckhoff daaraan sal participeren met twee schepenen, een 
geswooren, een raatsman, een kerckmeester ende een armmeester; 
Verrenbest met een schepen, een geswooren, een raatsman ende een kerckmeester; 
Spoordonck met een schepen, een geswooren, een raatsman ende een armmeester; 
Stratum met een schepen, een geswooren ende een raatsman; 
Naestenbest met een schepen, een geswooren ende een armmeester; 
Aerle met een schepen, een geswooren ende een raetsman; 
Notel met een geswooren ende een raetsman, ende 
Hedel met een raetsman, 
ende dat van nu voortaan die respective functien ende bedieningen aen de voorzeijde respective 
gehuchten op die maniere sullen blijven geassigneert.

4.
Nochtans met desen verstande, dat die van de voorzeijde gehuchten daar door niet en sullen 
werden gerechtight ofte bevoeght tot eeniger hande voorslagen, voorstellingen ofte nominatie 
van eenige persoonen tot de voorzeijde respective functien te doen, maar dat de electie van dien 
absolutelijck sal blijven ter dispositie van de respective heeren van Oirschot ofte derselver ge-
committeerden, gelijck hiervooren in’t tweede articul staat geexpresseert, alleenlijcken dat die 
voornoemde electie soodanigh sullen werden gedirigeert, dat de voorzeijde gehuchten daarbij 
sullen erlangen soo veel doenlijck het effect van die verdeelinge in het vooraffgaande articul ter 
neder gestelt ende dat voorts ontrent de qualiteijt van de persoonen, dewelcke tot de voorzeij-
de functien respectivelijck souden mogen beroepen werden om sonderlinge consideratien eerst 
ende vooral soo veel het doenlijck sal sijn sullen genomen werden die geene, dewelcke bevonden 
sullen werden te sijn van de waere christelijcke religie ende dat voorts alle ende een ijder van de 
voorzeijde regenten sullen moeten gegoet sijn ten minsten ter somme van vijffhondert guldens 
in de voorzeijde vrijheijt ende voor soo veel die laatste qualificatie oock concernerende die gee-
nen dewelcke van de voorzeijde gereformeerde religie sijn, dat men die voor alle andere sal moe-
ten prefereren. 

Aldus gedaen ende gearresteert ter vergaderinge van de hooggemelde Staten Generael in Den Hage de 
elffden Martij 1664.

10.2.18.3.3. Reglement II, 1664

Vaststelling
11 Maart 1664 door de Staten Generaal in overeenstemming met de plaatselijke halfheer.

Bron
NA, SG 3270, 152v-157r. 
SA’s-H, OSA 9194.
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Editie 
GPB 2, 3158-3164

Nederlandsch Placaat- en Rechtskundig Woordenboek, 5 (N-Z) (Amsterdam, 1797), sub voce: 
  Oorschot,107-109

Genese
9.2.18.

Reglement voor “de regenten en ingezetenen van Oirschot” 

Alsoo verscheijden disordres ende onlusten waren ontstaan ende onder de regenten ende ingesetenen van 
den dorpe ende heerlijckheijt van Oirschot ende derhalven wel van nooden was, dat daartegens in het 
toecomende werde voorsien bij de Hoogh Mogende heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden 
ende den heer Ferdinandt, Grave van Merode in qualité als heeren van de voorschreven vrijheijt, soo sijn 
daerover naer voorgaende gehoudene conferentien tusschen Henrick de Bergaigne van Fladeracke, schout 
des quartiers van Kempenlandt, Meijerije van sHertogenbosch, gemachtighde van haer Ho: Mo: volgens 
derselver resolutie van den eersten deses ende mr. Willem van den Kerckhove, advocaet van den Hove 
van Hollandt als gemachtigde van den welgemelden heere Grave van Merode, halffheer van Oirschot 
beraempt ende op’t papier gebracht het naervolgende reglement om’t om t’selve als een ordre en reglement 
voor de regenten ende ingesetenen uijtgegeven te werden, waer naer sij sullen gehouden sijn te reguleren.

1.
Eerst, dat de reeckeningen van der gemeente penningen sullen werden gepresenteert naer voor-
gaende drie sondaagse publicatien aan de voorzeijde regenten als van outs om door haar exacte-
lijck geexamineert, de behoeften wel naer gesien, met pluraliteijt van stemmen daerop geresolveert 
ende die nae behooren geroijeert ofte gepasseert ende gemelte reeckeningen alsoo geslooten ende 
door hen geteeckent te werden ende dat niettemin oock daar bij sullen mogen comen alle andere 
des gelievende, die mede sullen mogen werden gehoort dogh egeene stemme noch teeckeninge 
hebben, welverstaende dat in deselve reeckeningen niet en sullen werden vermengelt eenige pen-
ningen van beeden, verpondingen ende eenige andere gemeene Lants middelen concernerende 
als waarvan aparte reeckeninge sal werden gedaen volgens de ordre bij de heeren Raden van State 
ofte haere Ho: Mo: de Staten Generaal daerover te stellen.

2.
Ende dat in case eenige reeckeningen van der gemeente penningen a tergo buijten de voorzeijde 
regenten niet daerover geroepen zijnde mochten werden gedaen dat de selve sullen werden ge-
houden voor ongedaen, niet gesloten ende niet gearresteert.

3.
Dat tot den ontfanck van de voornoemde gemeente penningen van jaer tot jaer in jeder gehucht 
sal werden gekooren een schatheffer, gelijck van outs ende dat deselve acht mannen ofte schat-
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heffers uijt den haren sullen mogen kiesen eenen burgemeester volgens het privilegie van hertogh 
Maximiliaen sonder onderscheijt.

4.
Dat onder desselfs directie sal blijven den ontfangh van alle middelen als buijten de verpondingen 
ende beeden ten behoeve van de voorzeijde vrijheijt sullen te heffen sijn sonder eenige daervan te 
separeren off onder eenen aparten ontfangh te brengen.

5.
Dat de voorzeijde burgemeester alle drie maanden sal moeten overbrengen aen de voorzeijde 
regieringe een corte sommieren staat van den ontfangh ende uijtgave in dien tijt gehadt met 
aanwijzinge van de ordonnantiën dewelcke nogh onbetaalt sijn opdat die van de regieringe in’t 
ordonneren van naedere betalinge daerop mogen verdacht sijn ende den borgemeester met geene 
onnutte ende onnodige executien overvallen werden.

6.
Dat den voorzeijde borgemeester insgelijcx van sijnen ontfangh ende administratie van jaer tot 
jaer sal hebben te doen pertinente reeckeninge, bewijs ende reliqua voor de voorzeijde regenten 
als boven binnen ses weecken naar het expireren van sijn jaer ende tijt.

7.
Dat de voorzeijde heffers ofte acht mans voor het collecteren ende ophaelen der voorzeijde pen-
ningen sullen genieten eenen stuijver van den gulden ende den burgemeester een half oort stuij-
vers als voor desen, des sal hij de penningen overtellen daar’t behoort op sijn eijgen costen sonder 
onkosten van omsetten ofte verlies van gelt, daghgelden ofte verteeringen daer voor tot laste van 
de gemeente te brengen.

8.
De penningen procederende van turff, hout, vlaggen ende andersints op den vroenten ende ge-
meenten vallende ende van gemeentens wegen werdende vercocht mede sullen werden ingevor-
dert ende ontfangen bij de heffers respective, elck in sijn hertganck ofte gehucht ende alle jaer 
in des burgemeesters reeckeningen sullen werden verantwoort ter audientie ende ten overstaen 
als vooren.

9.
Ende alsoo de voorzeijde gemeente is belast met opgenoomen penningen, loopende op interesse, 
soo sal daar afgemaeckt werden eenen pertinenten staet soo van capitalen als achterstallen ende 
die gepartieert werden over de voorzeijde acht gehuchten naer proportie, contingent ende quote 
van ijeder om bij elcken hertganck separatelijck ’t sijn te werden betaelt ofte afgelost ofte anders 
oock desaengaende ten meesten nut ende oirbair gedaen te werden, soo men sal bevinden ende 
overcomen konnen te behooren.

10.

PS_LL_def.indd   1734 19-11-20   13:07



1735

Ende dat voorts aan sonder octroije van de Hooge Overigheijt geene penningen sullen mogen 
werden gelicht ende opgenomen tot laste ende hijpothecatie van de voorzeijde vrijheijt noch 
oock dat ’t versoeck derhalven te doen mede sal mogen geschieden en gedaen werden dan alsvo-
rens met voorweten, consent ende volcomen kennisse van de gesamentlijcke regenten, wettelijck 
daerop geconvoceert ende vergadert sijnde ende die anders souden mogen doen dat de opnemin-
ge daervan sal komen t’haeren laste.

11.
Dat tot den ontfangk van de voorzeijde gemeentepenningen niet en sullen mogen werden ge-
cosen nogh aengestelt eenige officiers als schout ofte stadthouder nogh andere als schepenen, 
schoolmeester ofte coster.

12.
Dat oock dese officieren, schepenen ende magistraats persoonen niet en sullen mogen hebben 
eenigen ontfangh, bewint ofte administratie van kercken, h. geest-, godts- ofte gasthuijsen goe-
deren in deselve vrijheijt om dat de selve ampten ofte bedieningen niet wel metten anderen zijn 
compatibel als niet konnende tesamen rendant ende auditeur van reeckeningen wesen ende oock 
haar reeckeningen door haar authoriteijt, vrese ende ontsach souden konnen doen passeren.

13.
Ende in gevalle met goetvinden ende toestaan van haar Ed: Mo: de heeren Gedeputeerden uyt 
den Rade van State op de verpachtinge der gemeene middelen tot eenigen tijt gepacht ofte over-
genomen wierde op den naame ende ten laste van de voorzeijde gemeente den impost van ge-
maal ende bestiael, dat egter de penningen ter saacke van dien niet en sullen werden omgeslagen 
over ende naer advenant de landen, andere vaste ende reëele goederen, maer hooft voor hooft 
opgebracht worden ingevolgens ende naer’t getal der persoonen ende  consumptie die in ijeders 
huijs geschiet.

14.
Dat alle vergaderingen van de voorzeijde regenten tot wat tijt ende over wat saecken het oock 
soude mogen wesen sullen moeten werden geleijt ende gehouden op het stadthuijs van Oirschot 
ende dat egeene verteeringen, vereeringen ofte scheckagien bij schepenen, burgemeesters ofte an-
deren tot laste van’t corpus en sullen mogen gedaen werden onder wat naeme ofte pretext ofte 
aen wien het oock soude mogen wesen, ende dat de schepenen oock haar gerecht ende rechtda-
gen aldaar sullen moeten houden sonder eenigerhande verteeringen te doen tot laste van de ge-
meente ofte voor haar vacatien iets anders te pretenderen als de ordinarise leges tot soodanige 
functie staende, mitsgaders een somme van twintig guldens jaerlijcks ijder schepen voor alle or-
dinarisse ende extraordinarise vacatien ende besoignen binnens dorps, de vrijheijt aengaende als 
van reeckeningen ende anders sonder meer, ende dat het vuijr ende light des winters van wegen 
de gemeente sal besorght werden.

15.
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Ende sullen bij schepenen ende regeerders geen andere extraordinarise omslagen mogen werden 
gedaan tot laste van de gemeente ofte vrijheijt dan met volcomen kennisse als vooren.

16.
Dat geen processen, nogh in qualiteijt van aenleggere, nogh van verweerdere sullen mogen wer-
den aengevangen ten laste van de gemeente dan met eenparigh consent ende goetvinden van de 
voorzeijde regeerders, die alle, in cas van sulcx goet te vinden, d’acten ende procuratie mede sul-
len moeten beteeckenen.

17.
Dat de processen, tegenwoordigh hangende ongedecideert, tzij als eijsschers, tzij als verweerders 
sullen op nieuws werden naegesien ende geexamineert bij de voorzeijde regenten ende andere bij 
haer te assumeren des noot, om te sien ende verstaen off die dienstigh zijn vervolcht ofte neder-
geleght ten besten van de gemeente.

18.
Dat oock egeene sollicitatien in ’s Gravenhage ofte elders, tzij tot affweeringe van eenige swae-
righeden ofte tot voordeel van de gemeente sullen mogen werden aengevangen noch en sullen 
dienthalven egeene commissien gegeven werden dan alleenlijck bij eenparich goetvinden ende 
beteeckenen van die van de voorzeijde regieringe.

19.
Dat insgelijcx egeene commissien en sullen werden gegeven om van wegen de vrijheijdt ofte ge-
meente te compareren op eenige daghvaarden van de Meijerije ofte ’t quartier van Kempelandt 
dan bij voorkennisse ende dat daertoe mede last gegeven sij als vooren ende dat men op de selve 
daghvaarden niet meer sal mogen senden dan eenen ofte ten minsten in gewichtiger saecke twee 
persoonen ende dat men sal besorgen dat al vooren te compareren sal werden aengeschreven waer 
over de daghvaardinge geschiet ende wat aldaer te proponeren sal vallen om te konnen in de vrij-
heijt gedelibereert werden ten besten ende gelast haere gecommitteerden ’t geene sij seggen ende 
stemmen sullen.

20.
Dat nu noch in toecomende egeene vroenten ofte gemeenten en sullen mogen werden vercocht 
in de voorzeijde vrijheijt dan met voorgaande eenparigh consent ende toestaan van de voorzeijde 
regenten, die niettemin oock daer inne sullen moeten hooren ende haer accomodabel stellen met 
’t gevoelen van de geerfde voor soo veel doenlijck.

21.
Dat jemant buijten de vrijheijt met behoorlijcke commissie vacerende soo dat hij ’s avonts weder-
om kan t’huijs zijn voor sijn daghgelden, vacatien ende teercosten tsamen ende sonder meerder 
sal genieten eene guldenn sestien stuijvers daags, ten waere in saacke daertoe jemant in meerder 
qualiteijt moste gecommitteert ende geemploijeert eorden, die als dan voor sijne vacatien, verlet 
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ende teercosten sal genieten soo veel als de voorzeijde regenten te vooren met den selven sullen 
connen accorderen.

22.
Dat egeene officieren, stedehouder noch andere persoonen in de vrijheijt bedienende ampten van 
deselve vrijheijt ende daeraen comptabel wesende tot schepenen sullen mogen werden aengestelt.

23.
Dat mede egeen broeder ofte swager ofte nae bloetverwanten in een huijs woonende te samen 
schepenen sullen mogen wesen.

24.
Dat op de jaergedinge ofte versetten van de schepenen niet meer tot laste van de gemeente sal 
mogen werden verteert als sestigh guldens eens in’t jaer ende over het verkiesen ende beëdigen van 
de borgemeester tien gulden oock sonder meer.

25.
Item, dat de setters van den voorzeijde gemeente penningen niet meer en sullen mogen genieten 
jaerlijcx over haere vacatien ende besoignen als elck twee guldens tien stuijvers eens sonder meer 
te mogen pretenderen ofte bijsetten eenige verteeringe ten laste der vrijheijt.

26.
Dat egeene wercken sullen mogen werden gemaackt ten laste van’t corpus dan naar voorgaende 
publicatie ende publique bestedinge ten waere in cleijne saacken, bedragende onder de thien gul-
dens.

27.
De geswoorens van de gemeente sullen met haere breucken moeten tevreden wesen sonder tot 
laste van de gemeente eenige costen te mogen eijsschen nogh brengen.

28.
Ende alsoo men bevindt dat in de voorzeijde vrijheijt van Oirschot veel arme luijden komen 
woonen van buijten, waardoor de gemeente merckelijck wert beswaart, soo sullen alle die geene 
de daer inne van buijten comen woonen gehouden sijn borge te stellen voor drie hondert guldens 
eens ter verseeckeringe dat d’arme goederen niet en sullen werden beswaert.

29.
Item, dat de reeckeningen van de kerck ende heijlige geest binnen de ses weecken nae elck jaar 
sullen moeten gepresenteert ende gedaen werden, ghelijck hier vooren articulo vijff van de an-
dere reeckeningen geseijt is.  
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30.
Item, dat egeenen turff, hout ofte heijvlaggen op de gemeenten en sullen mogen werden vercocht 
dan met volcomen kennisse, goetvinden ende consent van de gemeene regeeringe.

31.
Item, dat egeene secretaris ofte derselver klercquen sullen mogen houden herberge.

32.
Item, dat mede gelijck van outs gebruijckelijck de borgemeesters ende andere bewindt of ontfang 
hebbers van gemeentes wegen niemandt en sullen mogen overvallen ofte schadigen met somma-
tien ofte executien sonder alvoorens haer debiteuren eens ofte tweemael civilijck gewaarschouwt 
te hebben.

33.
Dat oock de costers ende schoolmeesters tot egeene andere administratien, ontfangh ofte bedie-
ningen sullen mogen werden geemploijeert volgens het schoolreglement bij haere Ho: Mo: geema-
neert, dewijle sij met haere ampten in die groote gemeente van Oirschot genoegh te doen hebben.

34.
Item, dat de geswoorens ende andere als onderrentmeesters ende derselver dienaers niemanden 
en sullen mogen verschoonen, toelaten ofte ooghluijckinge doen, dat op de gemeente den aerdt 
wert beschadight met ongepermitteert ofte ontijdich heij, torff ofte vlagh steecken op peijne van 
telckens bij haar te verbeuren tien guldens tot behoef van ’s Lands Domeijnen, sullende desniet-
temin mede alle ende jegelijck der voorzeijde vrijheijt siende ofte bevindende jemant, wie het 
oock waer, tegens den inhouden van de voorzeijde articule te doen, oock gehouden wesen des aen 
te brengen, eerst aen de officieren in loco ende voorts daer van rechtsinnige verclaeringen moeten 
geven onder eet op de gemeene waerheden.

35.
Item, dat egeene ordonnantie van penningen, t zij tot betalen ofte andersints sullen mogen ge-
geven ende verleent werden bij de voorzeijde regenten sonder volcomene kennisse van saacken, 
naergesien d’oorsaecke van de schult, met de redenen van dien, oock de commissien die daertoe 
souden mogen zijn gegeven ende de specificatiën daer benevens geexhibeert ende daernaer ten 
minsten drie uyt ijeder stoel sullen moeten presendt zijn om op de expeditie van soodanige or-
donnantiën te resolveren ende dat daerop die acte van ordonnantie selfs bij den secretaris sal wer-
den opgestelt, geteeckent ende uijtgegeven ende sal den borgemeester verdacht sijn geene andere 
ordonnantiën aen te nemen off te betalen op peijne van roijeringe.

36.
Blijvende niettemin oock alle voorige reglementen, ordonnantien, statuten ende hercomen, voor 
soo veel in desen niet gealtereert bevonden, in haer vigeur ende observeringe.

37.
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Ende opdat te beter oock de voorzeijde poincten ende articulen wel ende punctuelijck werden 
achtervolcht, naergecomen ende geobserveert, soo sullen mede d’overtreders ende contraventeurs 
van dien werden ghemulcteert ende hebben op te leggen t’elckens den pene van vijftigh carolus 
guldens ten behoeve van ’s Landts Domeijnen te verbeuren ende dat die paratelijck door de of-
ficier in loco sal werden geexcecuteert.

38.
Voorts dat het  voorzeijde reglemendt sal werden geregistreert in het prothocolboeck van de voor-
zeijde vrijheijts secretarije ende t’elcken jaere sondagh naer het veranderen van de weth sal staan 
te publiceren ter plaatse daer men gewoon is publicatie te doen ende dat de besorginge daer van 
sal incumberen den president schepen van elcken jaere.

Ende ten laatste dat op alle de voorschreven poincten ende articulen sal werden versocht de approbatie 
van de hoogh gemelte Staten Generael ten eijnde dit reglementbij allen en eenen die het aengaen mach 
des te beter nae gecomen ende onderhouden magh werden.

Aldus geaccordeert ende gearresteert tusschen den gemachtigde van de hooghgemelte haer Ho: Mo: 
ende den gemachtigde van den welgemelten heere Grave van Merode, ende ten oirconde sijn hier van 
gemaeckt twee all eensluijdende actens bij parthijen ten wedersijden onderteeckent heden den elffden 
Martij XVIc vierentsestich,
Was onderteeckent
[Volgt de ondertekening].

10.2.18.3.4 Latere wijzigingen en interpretaties van Oirschot I 1664

a.
Dictum van de resolutie van de Staten Generaal van 2 april 1748 naar aanleiding van een geschil 
over de aanstelling van gereformeerde schepenen te Oirschot en het voorstel van de particuliere 
heer om een nieuw reglement op te stellen.

Vaststelling
2 April 1748 door de Staten Generaal.

Bron
NA, SG 3490, fo. 340r-341v
BHIC, LTK 59.

Waerop gedelibereert sijnde, Is goedgevonden en verstaen mits deesen te verklaaren, dat het vier-
de en laetste reglement over Oirschot in dato 11e Maert 1664 pro ut jacet sal moeten blijven stand 
houden en effect sorteeren.
(…..)
En dat voorts in het versoek (van de klagers) niet kan werden getreden en werd dienvolgende het 
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selve (….) mits deesen afgeweesen, met expresse last nogtans aen den voornoemde J.D. Sweerts 
de Landas en aen den quartierschout van Kempeland, dat sij voortaen en altoos wel sullen heb-
ben toe te sien, dat in de regeeringe te Oirschot geene Roomschgezinde regenten werden aen-
gestelt soo lange aldaer subjecten gevonden werden van de Gereformeerde religie, de welcke tot 
deselve regeeringe bekwaem sijn.

b.
Resolutie van de Staten Generaal van 21 maart 1765 naar aanleiding van een geschil over de 
toepassing van artikel 11 van Oirschot II 1664.

Vaststelling 
21 Maart 1765 door de Staten Generaal.

Bron
NA, SG 3565, fo. 377r-v.
BHIC, LTK 67.

Ontfangen een missive van den Raad van State, geschreeven alhier in Den Hage den 15 deser 
loopende maand, houdende ingevolge en ter voldoeninge van haar Hoog Mog: resolutie van den 
23 Januarij laastleeden derselver advis op de requeste van de regenten der vrij- en heerlijkeijt van 
Oirschot, quartiere van Kempeland, Meijerije van s’Bosch, versoekende dat haar Hoog Mog: 
bij interpretatie van het reglement van Oirschot bij haar Hoog Mog: den 9 Junij 16623776 geap-
probeert, gelieven te verklaeren dat wanneer de aanbesteeding van de collecteurs van s’Lands en 
dorpslasten publicq en voor alle man gedaan word, soo als teegenwoordig volgens resolutie van 
den Raad van State van den 24 juni 1755 moet geschieden, daartoe de regenten soo wel als ande-
ren niet speciael door eenige wet of resolutie uijtgeslooten, admissibel sijn, wanneer de selve de 
laagste aannemers souden bevonden worden,
Waerop gedelibereert sijnde, Is goet gevonden en verstaan, dat in het versoek bij de voorschreeve 
requeste gedaen niet kan worden getreeden en werd het selve dienvolgende afgeweesen met inter-
dictie aan de supplianten om de kosten op het presenteren van de voorschreven requeste gevallen 
in des gemeentens reekening in uijtgaaf te brengen,
Ende sal extract van dese haar Hoog Mog: resolutie gesonden worden aan die van den Leen en 
Tolkamer te s’Bosch om te strekken tot derselver narigtinge.
 
c.
Dictum van de resolutie van de Staten Generaal van 30 december 1791 tot wijziging van ar-
tikel 3 van Oirschot I 1664.

3776  In concreto gaat het om artikel 19 van dit reglement, zij het onder aantekening, dat dit een abusieve-
lijke referentie is, omdat feitelijk verwezen had moeten worden naar artikel 11 van Oirschot II 1664. 

PS_LL_def.indd   1740 19-11-20   13:07



1741

Vaststelling
30 December 1791 door de Staten Generaal op verzoek van de plaatselijke halfheer.

Bron
NA, SG 3657, ongefolieerd, op datum resolutie.

Waarop gedelibereert zijnde, is goedgevonden en verstaan aan de (derde)3777 articul van het Re-
glement van de heerlijkheijd Oirschot op den 11 Maart 1664 gearresteerd mits desen en soo verre 
te altereeren en te amplieren, dat de kerkmeester die te Oirschot aan den Kerkhof werd aange-
steld, voortaan aan vaste goederen binnen de voorschreve heerlijkheid boven de belasting een 
som van f 600 waardig sal moeten gegoed zijn en voorts dat deselve kerkmeesters in plaats van 
alle drie jaaren soo als tot hier toe gebruikelijk is geweest voortaan jaarlijks reekening, bewijs en 
reliqua sal moeten doen,
En sal extract van deese haer Hoog Mogende Resolutie gesonden worden zoo aen voornoemde 
halfheer van Oirschot als aan die van den Leen en Tolkamer te S’Bosch om te strekken tot na-
rigt respectivelijk.

10.2.19 Reglement 1609, 1693 en 1721

10.2.19.1 Reglement, 1609
10.2.19.2 Ontwerp-reglement, 1693
10.2.19.3 Reglement, 1721

10.2.19.1 Oisterwijk 1609

Vaststelling
29 (Artikelen 1 tot en met 7) en 30 december (artikelen 8 tot en met 10) 1609 door een commissie 
van de Raad van Brabant te Brussel op rondreis door de Meierij van ’s-Hertogenbosch.

Bron
RATb, DB Oisterwijk 50.

Genese
9.2.19.

Reglement van den heeren commissarissen van den hove off Rade van Brabant.
1.
In den eersten, dat de schepenen binnen der voorscreven vrijheijt ten tijde dienende jaerlijcx drije 
oft vier daghen voor het ierste jaergedinghe naer drije Coninghen dach te houden van den schou-
teth ten tijde oock dienende 

3777  Het woord ‘derde’ is ter plaatse in de tekst van deze resolutie weggevallen of weggelaten..
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sullen nomineren ende overgeven seven personen die sij daertoe nut ende bequaem sullen vinden 
om bij den selven voor het toecomende jaer als schepenen geedt ende aengestelt te wordene, van 
welcke overgegeven persoonen hij nochtans drij sal mogen veranderen ende in hennen plaetsche 
aenstellen drije andere catholijcke bequaeme ende gequalificeerde persoonen, daeroppe nijet en 
valt te seggen ende de nijeuwe schepenen alsoe gecosen ende geedt sijnde, sullen metten voor-
screven schouteth vuijt der gemeijnte kiesen twee borgemeesters die sij daer toe de nutste ende 
gequalificeerste sullen vinden, die de schouteth den behoorlijcken eedt sal moeten affnemen om 
voor dijen jaere als borgemeesters te dienen.

2.
Ende en sullen de voorscreven schouteth ende schepenen egeene processen moghen beginnen, 
merckelijcke schenkagien doen off eenighe extraordinarisse wercken aenveerden tot belastinge 
van den gemeijnte sonder voorgaende wete ende advijs van den gesworene raedtsmannen, kerck-
meesteren, heilijgeestmeesteren, dekenen ende segellaeren van den wullenambachte ende eenige 
van den notabelste ende meest gegoede der voorscreven vrijheijt bij schouteth ende schepenen 
daertoe te convoceren.

3.
bij gebreke van dijen bij elcken van hun te verbueren halff tot behoeff van hunne hoocheden ende 
halff tot behoeff van der vrijheijt van acht tot acht daghen daerna te dobbleren ende bij prompte 
executie vuijt crachte van dese op de gebreckelijcke te verhaelen tot effectuele voldoeninghe) ge-
reedt te hebben de rekeninghen der selver hunder administratie met alle de documenten daertoe 
dienende ende die leveren in handen van den schepenen om bij hun aen drij van gequalificeerste 
ende meest gegoijde vuijten gemeijnte buijten eedt sijnde ende bij den schouteth behoorlijck geedt 
gelevert ende bij de selve gevisiteert te worden bij interventie van den selven schouteth soo verre 
hem gelust ende ommen acht dagghen daer nae tot overhooren ende sluijten der selve geprocedeert 
te worden bij den schouteth ende drije schepenen daertoe te deputeren ende de voorscreven drij 
gedeputeerde vuite gemeijnte ende dat in presentie van allen de gene die daer over sullen willen co-
men, ende sullen de voorscrevenn gedeputeerde vuijte gemeijnte telcken voor het toecomende jaer 
gecosen worden bij de schouteth ende drije gedeputeerde ten tijde dienende.

4.
Sullen voorts de borgemeesters in hunne rekeninghen  moeten maecken ontfanck van alle pen-
ningen ontfangen van nijeuwe porteren deser vrijheijt, item van den chijnssen deser vrijheijt 
competerende, item van den groote ende cleijne bede, item van de slaegen ende proffijten van 
den verhooginge procederende van den verpachtinge der accijnsen deser vrijheijt off andersints 
van vercoopinge ende verhueringe van gemeijntelijcke moeren ende van andere saecken tot slae-
ginge staende ende van bruecken daer aff dependerende, item van bruecken procederende van 
den beleijdinge van rivieren, straeten ende herbaenen voor d’een hellicht der vrijheijt, compete-
rende dies sullen daerteghen in vuijtgeven gebrocht worden de maetelicjke costen van verteeringe 
van den schepenen die in de voorscreven beleijdinge present sullen wesen ende sullen in de selve 
beleijdinge den schouteth ende schepenen hun reguleren achtervolghende den placcaete bij den 
Prince daerop vuijtgegeven, soe haest het selve hier sal sijn gepubliceert.
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5.
Dat oock de voorscreven borgemeesters voortaen in hunnen rekeningen in vuijtgeven nijet en 
sullen moghen brengen eenige costen op teringen bij hun gedaen met schouteth ende schepenen 
in de ordinarisse genechtdaghen.

6.
Dat voirtaen in rekeninghe nijet en sal gebrocht worden eenige teringhe van soldaeten in herber-
gen geschiedt dan bij ordonnantie van schouteth ende schepenen ende bij pertinente specificatie 
van de herbergiers daer sulcke vertijringe sullen geschiedt sijn, bevesticht met solemnelen eede 
van dat de selve specificatie oprecht is ende datter geen andere teringe inne en sijn gevordert.

7.
Item sullen voirtaen in alle rekeningen d’apostillen der voorscreven borgemeesters belastende met 
debet quitantie of verificatie binnen eender maendt daernaer moeten voldaen ende gepurgeert 
worden op pene van roijeringe van den partije in den text begrepen.

8.
Item dat voiertaen in alle settinge een ijgelijck sal geseth ende getauxeert worden naer sijn ne-
ringe, teringe, labeur, macht ende qualiteijt tot welcken eijnde jaerlijcx bij de schepenen sullen 
gecosen worden acht setters daervan de vier alleen tuijlieden sijn ende de andere vier vuijt de am-
bachten die in handen van den voorscreven schouteth sullen eedt doen van een ijegelijck te set-
ten in der voorscreven maniere, ende soe verre sij dijen aengaende van contrarie advijs vielen in 
gelijcken getaele sullen eenen negensten mogen kiesen vuijt de gemeijnte naer heur goetduncken 
die gelijcken eedt gedaen hebbende in handen van den voorscreven schouteth met hen de voor-
screven settinge sal helpen maecken, minderen ende meerderen naer dat hen blijcken sal ijmandt 
te vele ofte te luttel gesedt te sijne.

9.
Dat de voorscreven borgemeesters voirtaen nijet meer in rekeninge sullen brengen eenich verlies 
van lichticheijt van gelde op pene van roijeringe van dijen.

10

Naer alle welcke poincten de voorscreven schouteth, schepenen, borgemeesters ende gemeijne in-
gesetenen die de selve eenichssints aengaen sullen schuldich sijn hun te reguleren ende dat al bij 
provisie ende tot dat met naerder kennisse van saecke anders worde geordonneert.

10.2.19.2 Ontwerp-reglement, 1693

Vaststelling
Bij missive van de stadhouder van de hoog- en laagschout van ’s-Hertogenbosch bij de Staten 
Generaal ingediend, die deze missive 30 januari d.a.v. in behandeling nemen; het reglement is 
nadien niet vastgesteld.
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Bron
NA, SG 5115, op datum van behandeling 30 januari 1693.

Genese
9.2.19.

Project van Reglement, poincten ende articulen om binnen de vrijheijt van Oosterwijck voortaen
onderhouden ende naergecomen te werden ende dat op het versoeck van de geërffdens aldaer.

Alsoo alle commissien, procuratien van vervolgh van processen, sollicitatien, accoirden, transactiën, 
schenckagien, betaelinge van declaratien, extraordinarisse wercken ijets notabels ofte nieuwicheijt be-
grijpende tot laste van de gemeijnte van de vrijheijt werden gedepecheert, uijtgegeven ende verricht bij 
t’collegie van schepenen alleen sonder eenige voorgaende convocatie, veel min communicatie, kennisse 
ende consent van die geene welcke het corpus der voornoemde vrijheijt sijn representerende, door welck 
daenich middel het compt te gebeuren dat vier a vijff schepenen de voorschreven vrijheijt niet alleen 
en komen in te wickelen in seer groote en swaere schulden, neemaer oocq soodanige schulden weeten 
te dringen op den hals van de voorschreven gemeijnte die de voorschreven vrijheijt in geenen deelen en 
raecken nochte aengaen waervan men niet dan al te veel nu onlancx voorgevallene exempelen heeft, 
t’geene want niet alleen strijdich is tegens alle recht en reeden, nemaer tegens het voorgaende gebruijck 
ende d’oude hercomen, soo soude hooghnodich en dienstich wesen tot voorcominge van des voorschre-
ven vrijheijts totale ruine, dat het voorschreven gebruijck ende hercomen wierde vernieuwt, geempli-
eert ende gestatueert.

1.
In den eersten dat alle commissien, procuratien, vervolgh van processen, sollicitatien, accoorden, 
transactien, schenkagien, extraordinarisse wercken ijets notabels ofte nieuwicheijt begrijpende, 
sullen gegeven, gedaen ende uijtgericht werden bij convocatie ende met consent ende last van de 
geenen die het Corpus deser vrijheijt van alle oude tijden sijn representerende, als te weeten bij 
schepenen, borgemeesters, raetsmannen, kerck ende heijlige geestmeesteren, deeckenen ende se-
gelaers van den wolle ambacht ende twaelff van de gequalificeerste ende meeste gegoede ingesete-
nen, alle welcke representanten bij den schouteth ofte sijnen stadthouder ende bij absentie van 
den selven bij den president ofte den tweeden schepen in rangh daer toe naer ouder gewoonte 
door den vorster geconvoceert sullen werden ende off eenige absent bleeven ende niet en comen 
werden, soo sullen de comparanten de non comparanten vervangen ende sal van alle het geenen 
dat bij de voorschreven representanten wert geresolveert door den secretaris daer van behoorlijck 
register werden gehouden, welcke resolutien, commissien, procuratien, accoorden ende transac-
tien bij de voornoemde representanten oocq sullen werden onderteeckent op pæne dat de costen 
van eenige processen sonder commissie ofte procuratie als voor gesecht is geentameert niet tot 
lasten van de gemeente sullen connen werden gebracht noch mogen werden betaelt.

2.
Ende alsoo van de voorschreven twaelff mannen ofte principaelste gegoedens ende geërffdens 
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tegenwoordich niet meer overigh ende in’t leven sijn dan ses persoonen ende dat dien volgende 
nootsaeckelijck is, dat derselver getal wederom wert vervult, soo sullen de voorschreven ses ove-
rige ende alnoch in leven sijnde binnen drie eerst comenden weecken nomineren ende aen den 
schouteth ende schepenen overgeven een dobbelt getal om bij hen binnen den tijt van drie an-
dere weecken naer overleveringe van de voorschreven nominatie daer uijt ses andere persoonen 
in plaetschen van de overleedenen te worden geeligeert ende bij de ses overige tot completeringe 
van’t gemelte getal gevolght, alle t’welcke oocq soodanich sal worden geobserveert in het toeco-
mende wanneer een ofte meer uijt den haere comen afflijvigh te werden.

3.
Item sullen de voorschreven twaelf mannen uijt haer collegie vier van de henne mogen commit-
teren tot het bijwonen ende affdoen van de naervolgende saecken de gemeijnte concernerende 
ende sulx voor den tijdt van twee achter een volgende jaeren ende sullen de selve voor dien tijdt 
vrij ende exempt sijn van alle gemeijnts bedieningen.

4.
Ende want in veele andere poincten soo wel de politie, finantie als de justitie raeckende seer quae-
de practijcken ende grove abuijsen sijn ingesloopen, dat oock daer ontrent niet en worden naer 
gecomen de oude servantien ende hercomens, veel min naer gecomen het intrest, soo van de ge-
meijnte in het generael als de ingesetenen in ‘t particulier waerinne echter nochtans behoorden te 
worden voorsien, soo soude niet alleen dienstich, maer ten hooghste nootsaeckelijck wesen, dat 
dese naer volgende articulen wierden vernieuwt, geemplieert ende beraempt.

5.
Namentlijcq eerstelijcq, dat alle ordonnantien op de borgemeesters, collecteurs der beeden te geven in 
een appart register sullen werden geregistreert ende geschreven ende dat in het slaen der selver daer bij 
sullen moeten wesen ten minste vier schepenen ende vier uyt de twaelff gemeents mannen uijtten hae-
re daer toe te committeeren, welcke ordonnantien oock mede bij schepenen ende gecommitteerdens 
uijt de twaelff mannen sullen ten register moeten geteeckent worden, in welcke ordonnantien oock sal 
uijtgedruckt werden aen wien, waerom ende waervoor de penningen sullen geemplijeert worden op 
pæne ende bij foute van dien, dat de expressie in sulcken ordonnantie niet vervat ofte uijtgedruckt in 
egheene reeckeningen off liquidatien sullen gevalideert nochte geleden werden.

6.
Dat alle die geene die met commissie, last off procuratie van wethouderen ende representanten 
eenige besoignes, sollicitatien off andere saecke sullen comen te doen, dat die t’elcken rijse tot 
henne wedercompste aen henne committenten sullen doen behoorlijck rapport met overleverin-
ge van den staet van saecken ende stucken, daertoe dienende om in de secretarije off comme ge-
lecht ende bewaert te werden.

7.
Dat de schepenen altijt op den eersten maandach naer drie Coningendach precise ende naer ou-
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der gewoonte sullen werden verandert, tot welcken eijnde de oude schepenen acht dagen te voo-
ren aen den heere schoutet ofte sijnen gecommitteerden in schrift sullen overgeven seven van de 
gequalificeerste meest gegoede ende bequaemste persoonen tot het bedienen des voorschreven 
schepens ampt nut ende best bequaem om bij den voorschreven schouteth off sijnen gecom-
mitteerden door den vorster te doen dagen ende den gewoonelijcken eedt te doen presenteren.

8.
Welcken eedt alsoo affgelecht wesende, sullen den schoutet ende schepenen stellen ende nomine-
ren twee sufficiante borgemeesters ende collecteurs der beede om het voorschreven borgemeesters 
ende collecteurs ampt voor een geheel jaer te bedienen op alsulcke gagie ende tractement als den 
borgemeesteren ende collecteurs voor desen hebben genoten.

9.
Dat in het geven ende omslaen van commerboecken daer bij ende present sullen wesen den schou-
teth ofte sijnen gecommitteerderden, mitsgaders alle de schepenen ende de voornoemde gecom-
mitteerde geërffdens ofte gemeens mannen uijt te haere daertoe gecommitteert, welcq uijtgeven 
ende omslaen der commerboecken alle jaer sal moeten geschieden op den derden ofte den vierden 
dach van December, waertoe den schouteth ofte sijnen gecommitteerdens de convocatie ofte in sijn 
absentie den president ofte den volgenden schepenen in rangh sullen doen ende sullen de compa-
ranten de non comparanten vervangen ende sal als dan voor de kerck alhier gepubliceert werden 
hoeveel boecken datter tot verval der vrijheijts lasten ende s’Landts comptoiren sijn omgeslagen.

10.
Ende alsoo het bedienen van het borgemeesters ende collecteurs ampt is eenen swaeren last, 
soo sullen de voorschreven borgemeesters ende collecteurs haer jaer bedient hebbende vrij ende 
exempt sijn seven achter aenvolgende jaeren ende sullen den schouteth ende schepenen niemant 
meer als twee mael borgemeesters ofte collecteur der beede mogen maecken.

11.
Dat de borgemeesters ende collecteurs der beede haere reeckeninge door den secretaris hebben-
de doen opstellen, van henne administratie sullen doen (naer dat haer jaer sal sijn geexpireert) 
behoorlijcke reeckeninge, bewijs ende reliqua altijt precis acht dagen naer de Hemelvaert Chisti 
sijnde in de maent van Meij, welcke reeckeninge sal moeten werden gepresenteert, overhoort, 
gedebatteert, geslooten, gepasseert ende geteeckent aen ende bij den heere schoutet ofte sijnen 
gecommitteerden, twee uijt het collegie van schepenen, twee raetsmannen, sijnde de jonghste 
affgegaene schepenen, twee van de jonghste affgegaene borgemeesteren, mitsgaders vier van de 
voorschreven gequalificeerde ende meest gegoede uijt de twaelff mannen gecommitteert, ende 
sal altijt den dach van reeckeninge acht dagen te voorens voor de kercke door den vorster gepu-
bliceert werden ende naer de gedaene publicatie ter secretarije openleggen om bij een jegelijck 
der gemeijnte te mogen werden naergesien, welcke voorschreven reeckeninge oock bij een ijeder 
buijten de voorschreven genomineerde auditeuren sal mogen werden aenhoort, mits hen in alle 
modestie dragende.
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12.
Dat nu voortaen geene lequidatien, soo op de slooten der borgemeesteren als collecteurs der bee-
de henne reeckeningen en sullen mogen werden gedaen als ten overstaen van vier schepenen ende 
de voorschreven vier geërffdens ende gemeens mannen.

13.
Dat schepenen alle vier jaeren sullen hebben te kiesen vier keurmeesteren ende vijff setters hen 
die ampten verstaende die den schoutet ten overstaen van schepenen sal hebben te beëdigen.

14.
Dat de vier Zegelaeren van den Wolle Ambachte met ende neffens vier van de outste ende be-
quaemste mannen den wolle ambachte exercerende sullen stellen ende nomineren de deeckens 
van den selven wolle ambachte die het selve deeckens ampt ad vitam sullen bedienen ende den 
ambachte regeren soo sulcx van outs gewoon is te geschieden, welcke deeckens sullen beëdicht 
werden bij den heere officier ofte sijnen gecommitteerden ende dat ten overstaen van schepenen 
alhier.

15.
Dat in toecomende niemant op de quartiers vergaderinghen sullen gaen als alleen eenen borge-
meester, geassisteert met eenen schepenen uijt het collegie daer toe te commiteren die des an-
deren daechs gehouden sullen wesen aen het voorschreven collegie ende vier gecommitteerde 
geërffdens behoorlijcq rapport te doen wat op deselve vergaderings is geproponeert, geresolveert 
ende voorgevallen.

16.
Dat insgelijcx oocq op alle s’Landts verpachtinge niemant en sal vaceren als eenen borgemeester 
met eenen schepen geassisteert, die eerst geinstrueert sullen werden van het collegie ende voor-
schreven vier gecommitteerde geërffdens aen wien deselve oock gehouden sullen wesen van het 
gepasseerde rapport te doen.

17.
Dat de reeckeninge ende liquidatien van de provisoirs der arme taeffelen in de kercke deser vrij-
heijt gedaen sal werden alle twee jaeren ende sulcx ten overstaen van den heer schoutet ofte sijen 
gecommitteerden, mitsgaders alle de schepenen, prædicant ende vier geerfdens daer toe te com-
mitteren, welcke reeckeninge alle twee jaeren sal gedaen werden op den eersten maendach in de 
vasten gelijck sulcx van outs gewoonlijcq is te geschieden, van het doen van welcke reeckeninge 
acht dagen te vooren publicatie voor de kercke sal werden gedaen om bij een ijeder de voorschre-
ven reeckeninge te connen werden aenhoort mits sigh in alle modestie gedragende.

18.
Dat niemant in het toecomende tot provisoir der arme taeffell in de kercke deser vrijheijt sal wer-
den aengestelt ofte den selve sal gehouden sijn voor het anvangen van sijn voorschreven adminis-
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tratie te stellen goede ende suffisante cautie als mede dat den tegenwoordigen provisoir der selver 
arme taeffele de gemelte cautie binnen vier weeken naer insinuatie deses sal hebben te stellen ofte 
dat bij ontstentenisse van dien een ander in desselfs plaetse sal werden gesurrogeert onder presen-
tie van de voorschreven borge.

19.
Dat den armmeesters nu sijnde ofte in den tijt comende geen hoeven, landerijen ofte beemden 
en sal mogen verhueren ofte naer expiratie in de huere continueeren als ten overstaen van schout, 
schepenen en predicant, mitsgaders dat de selve geen hout en sullen mogen vercoopen ofte schae-
ren als ten overstaen als voor.

20.
Dat de ordinaris genecht dagen van 14 dagen tot veertien dagen op den gewoonelijcken dach ten 
tien uijren voor de middach sonder uijtstel onderhouden sullen worden conform den eersten 
articul der Blijde Incomste van Brabandt ten welcken eijnde den vorster het genecht altijt des 
sondachs voor den dienende genechtdach naer ouder gewoonte voor de kercke van Oisterwijcq 
ende Haeren sal hebben te publiceren ende leggen uijtgenomen in de gewoonelijcke vacantien 
ende oist.

21.
In absentie ofte beleth van den heeren schouteth, sijen stadthouder off gecommitteerden off bij 
onwillicheijt om het genecht te doen leggen, als mede om de banck te bannen ende de schepe-
nen te maenen off andere judicieele ende occurerende saecken te doen, t’selve sal in sulcken ge-
valle gedaen werden bij den president schepen off volgende schepen in rangh of bij die geenen 
die schepenen daertoe sullen ordonneren, soo wel op ordinarisse genechtdagen als extraordinaire 
actens.

Ende want de processen ten communicatoiren niet alleen sijn ingestelt om te hebben corte expe-
ditie, nemaer oocq voornamentlijcq omdat deselve voor parthijen litiganten min costelijcq val-
len, dan wel de procedueren die op de ordinaire rolle voldongen werden, soo is echter sulcx dat 
soodanige processen ten communicatoiren voor schepenen van Oosterwijcq geenthameert twee, 
jae drie mael costelijcker vallen dan de procedueren die op de ordinaire rolle voldongen werden, 
door dien men buijten de ordinaire genechtdagen op geene requeste ofte schriftuere een simpel 
appointement van communicatie of nader constraincte etcetera can becomen onder de somme 
van seven guldens, waer van de oorsaeck is, dat als wanneer jemant naer de requeste introductieff 
buijten de ordinaire rechtdagen een requeste tot naeder constraincte ofte tot verstecq salvo purge 
wil presenteren of dat parthijen willen dienen van rescriptie, repliecq of dupliecq ofte eene pro-
longatie versoeckende, dat schouteth ende schepenen sustineren dat sulx niet can noch magh ge-
schieden dan naer voorgaende wettige convocatie ende vergaderinge van schepenen, voor’t doen 
van welcke convocatie ende t’leggen van vergaderinge mitsgaders de comparitie van schepenen 
ende secretaris bij den schout en schepenen soo veel gepretendeert wort dat het selve de somme 
van seven guldens exercerende tgeene want niet alleen t’éenenmael buijten den haeck is, nemaer 
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oock streckende tot totale ruïne van parthijen litiganten, dat oock niet hoochnoodich is, dat 
naer het presenteren van de introductive requeste tot het verleenen van de andere ordinaire ap-
pointementen ende simpele communicatien schepenen collegialiter vergaderen, maer dat in alle 
gevalle genoech is, dat de voorschreven ordinaire appointementen van communicatien nadere 
constraincte, verstecq salvo purgo en prolongatie worden gegeven bij eenen schepen alleen, soo 
onder gelijcq sulcx binnen de stadt van s’Hertogenbosch ende op andere plaetsen practicabel is 
ende geobserveert wordt, alwaer parthijen litiganten de voorgemelte appointementen becomen 
voor soo veel stuijvers als het binnen de vrijheijt Oosterwijcq guldens cost, soo diende daer inne 
tot voorcoominge van partijen litiganten ruine ende tot betere ende prompterer expeditie van 
justitie voorsien te worden ende oversulcx gestatueert ende geordonneert.

Dat van nu voortaen in processen ten communicatoiren loopende naer het overleveren van de 
introductive requeste welcke aen parthije gecommuniceert is om binnen weijnige dagen daer 
tegens te seggen sijn belangh, niet nodich ofte gerequireert wort dat parthijen om te hebben 
appointementen van nadere constraincte, verstecq salvo, communicatie op de schrifture van 
versoeck voor litis contestatie, voldoeninge, rescriptie, repliecq of dupliecq, als mede om te 
hebben prolongatien schepen vergaderinge versoecken ofte dat schepenen daerover collegialiter 
vergaderen, maer dat het genoech is, dat sij haer vervoegen bij den eenen ofte anderen schepen 
ende aen den selve de voorschreven requeste ofte schriftuere overgeven met versoeck om 
soodanigh appointement daeronder te stellen als volgens stijle ende practijcque daerop behoort, 
mits daervoor aen den selven ten behoeve van’t collegie van schepenen betaelende 3 stuijvers, 
soo ende gelijck het selve binnen de stadt van s’Hertogenbosch geobserveert wordt, welcke 
appointementen van soodanige waerden ende kracht suellen wesen als off die bij schepenen 
collegialiter vergadert sijnde gegeven waeren.

Item dat den secretaris der vrijheijt van Oijsterwijck op het versoeck van die geene, die eenige 
actens bij hem laeten uijtmaecken, comen lichten ende betaelen, gehouden sal sijn in dorso der 
voorschreven actens op te teijckenen hoeveel daer voor betaelt is, soo ende gelijck den voorgaen-
den secretaris ende alle andere soo griffiers als secretarissen binnen ende buijten de stadt van 
s’Hertogenbosch ende de Meijerije sulcx op het versoeck van een ijegelijcq ten allen tijden heb-
ben gedaen ende noch doen.

Ende want bij verscheijde ende meenichvuldige resolutien bij U Ho: Mog: aen den quartier 
schouten ende alle anderen officiers der plaetsen, dorpen ende heerlijckheden in de Meijerije 
van s’Hertogenbosch stricktelijcq is gejnjuirgeert om haer in het veranderen en aenstellen van de 
magistratuere punctuelijcq te reguleren naer het politiecq reglement ende dat sij sullen hebben 
voornamentlijcq reguart te nemen dat de luijden van de gereformeerde religie in offte onder 
het district van de plaetse woonende en tot het bedienen van de magistratuerenn bequaem 
worden geprefereert boven de roomsgesinde en wanneer aldaer geen bequaeme stoffe mochte 
gevonden worden, dat sij als dan buijten haer district ende op de naest gelegene plaets daertoe 
bequaeme luijde van de gereformeerde religie sijnde sullen mogen discipiereeren, naer welckers 
respective resolutien want Johan de Ruijter, quartierschout van Oijsterwijcq sich wel hadde 
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behooren te reguleeren, soo heeft hij des niettegenstaende contrarie van dien de luijde van de 
gereformeerde religie binnen ende onder de dinghbancke van Oijsterwijcq woonende, die oocq 
aldaer sijn gegoet ende geërft ende voor dese het schepen ampt nochmaels hebbe bedient ende 
het intrest der vrijheijt en dinghbancke verstaende, voorbij gegaen ende tot schepenen over de 
selve vrijheijt en dinghbancke van Oijsterwijcq aengestelt twee persoonen die wel professie doen 
van de gereformeerde religie, maer die sijn woonende binnen de stadt van s’Hertogenbosch, 
drie uijren van de voorschreven vrijheijt, daer beneffens luijden die niet een voet landt off sant 
aldaer sijn hebbende, daerenbooven oocq weijnigh kennisse des vrijheijts intrest, waeromme 
ende dat oocq wel hoogh noodich is, dat de regenten  bij dese luctrieuse tijde van oorloge haer 
fixum domicilium houden binnen de plaetse alwaer sij regenten sijn om in alle voorvallende ende 
onverwachte ongelegentheden deselve te helpen remedieren, soo soude onder het wel nemen van 
U Ho: Mog: hoogh nodich wesen, dat bij U Ho: Mog: nochmaels werde gestatueert, dat den 
quartierschout van Oijsterwijcq sich punctuelijcq sal hebben te reguleren naer den 13 articul van 
het voorschreven politiecq reglement ende daer opgevolghde respective resolutie van U Ho: Mo: 
ende dat hij oversulcx in den tijt van vier eerst comende weecken in plaetse van de voornoemde 
twee bij hem tot schepenen aengestelde persoonen die binnen de stadt van s’Hertogenbosch sijn 
woonende sal hebben te surrogeren luijden van de gereformeerde religie in en onder district der 
voorschreven vrijheijt van Oijsterwijcq woonende en onder die te prefereren de bequaemste ende 
meest gegoede ende geerffdens, als mede dat hij sich in het toecomende in het veranderen van de 
magistratuere sal hebben te reguleren als voor ofte dat bij onstentenisse en naerlaeticheijt van het 
een ende het ander den heere hooghschout der stadt ende Meijerije van s’Hertogenbosch tot het 
geene voorschreven sal werden geauthoriseert, gelijcq hij geauthoriseert wert bij desen.

10.2.19.3 Reglement, 1721

10.2.19.3.1 Ontwerp-reglement, 1721
10.2.19.3.2  Reglement, 1721

10.2.19.3.1 Ontwerp-reglement, 1721

Vaststelling
11 Januari 1721 door de regeerders en de meest gegoeden en geërfden van Oisterwijk ter fine van 
goedkeuring door de Raad van State. 

Bron
RATb, DB Oisterwijk 8, fo. 1r-15r. 

Genese
9.2.19.
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[Ontwerp-] Reglement voor de vrijheijt van Oosterwijck

1.
Eerstelijck dat in cas van eenige te doene negotIatien van penningen of van eenige aen te vange 
proceduren, t’zij eijsschender of verweerder gewijs, ten behoeve en tot coste en laste van’t gemeene 
corpus der vrijheijt Oosterwijck sodanige negotiatien  of processen niet en sullen vermogen nogte 
konnen werden gedaen, geentameert, aengevangen ende gedefendeert dan sonder eerst ende voor al 
daer toe versogt ende geobtineert te hebben octroy, permissie ende authorisatie van haer Ho: Mo: 
de heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden comform der selver placcaet van den 31 ͤ 
Oktober 1695 en derserlver resolutie van den 30 October 1674 nogh selfs het versoeck daer toe gedaen 
dan naer voorgaende convocatie, bewillinge ende toestemminge hoofsgewijs van de twee derde 
parten der leden t’gemeene corpus representerende, de welcke sijn schepenen, borgemeesteren, 
raedmannen (sijnde de twee jongst afgegaene schepenen), kerckemeester, heijligegeestmeester, 
deeckens en zegelaren van den wollen ambagte,  ende twaalft van de gequalificeerde ende meest 
gegoede ingesetenen, bestaende alle in eenendartigh persoonen onder welcken twaelff persoonen 
sullen wesen negen binnende vrijheijt woonagtigh ende drie in den gehugte van Carckhoven, de 
welcke alle gehouden sijn eedt te doen in de handen van den hooftschout ende bij aflijvicheijt, 
vertreck als andersints van deselve negen persoonen sullen de resterende andere gehouden sijn 
binnen ses weecken wederom andere in desselfs plaats te verkiesen ende aen te stellen, gelijck die van 
Karckhoven in dier voege mede sullen moeten doen, dat oock geene sollicitatien soo tot ontlastinge, 
remissien, atterminatien en surcheantien als andersints ten voordeele ofte tot voorcominge en 
weringe van schade en nadeel van’t gemeene corpus en derselver geerfdens en ingesetenen te doen 
sullen vermogen nogte konnen werden aangevangen nogte gedaen dan naer voorgaende convocatie, 
bewillinge,  toestemminge ende goetvinden der voorschreve representen van’t gemeene corpus als 
voor, dog dat alle negrotatien van penningen, processen, condemmatien, sollictatien met de costen 
van dien gedaen en aengevangen, sonder convocatie, bewillinge, toestemminge ende goetvinden 
der twee derden parten van de voorgemelde representanten van’t gemeene corpus en daerop gevolge 
octroij, permissie ende authorisatie van haer Ho: MO: sullen comen sijn en blijven buijten laste en 
costen van’t gemeene corpus en alleen maer komen, zijn en blijven ten lasten en kosten van die gene 
de welcke sodanige negotiatien van penningen sullen hebben gedaen, processen aengevangen off 
gedefendeert en sollicitatien begonnen en vervolgt.

2.
Dat het beleggen der vergaderingen en t’convoceren der voorschreve gesamentlijcke leden, 
t’gemeene corpus representerende, sal staen aen den hooftschout, sijn representerende persoon, 
den president of een der regerende borgemeesteren ende dat die lieden vergadert wesende men 
met de presente sal besoigneren die de absente vervangen sullen.

3.
Dat het bewint, directie ende behandelinge ontrent het judicieel of regtssake sal staen en blijven 
aen schepenen alleen ende wat belangt de dagelijxe loopende politie sal staen aen de schepenen 
ende de regerende borgemeesteren.
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4.
Dat den hooftschout gehouden sal sijn precise van veertien tot veertien dagen (uijtgenomen wan-
neer de ordinaire vacantien sijn) te leggen genegt of regtdag, en daer van sondaegs te vorens bij 
publicatie kennis te geven, dat bij absentie van den hooftschout sulx gehouden sal sijn te doen 
den president opdat de justitie in het alderminste niet en werde gestremt, maer haren ordente-
lijcke en behoorlijken cours of loop hebben en blijft houden.

5.
Dat egene requesten, rescriptien van wat natuer of name deselve soude mogen hebben in verga-
deringe van schepenen sullen mogen werden geadmitteert, veel min bij haer daer op sal mogen 
werden gedisponeert, tensij deselve eerst voor al getekent sullen sijn door een procureur, sullende 
anders de dispolitien daerop gedaen wesen wil ende van geender waerden.

6.
Dat den hooftschout ende sijn edele representerende persoon, schepenen, auditeuren, secretaris 
ende alle andere haer sullen moeten en hebben te vergenoegen met hunne respective salasissen 
van ouds daertoe gestaen hebbende.

7.
Dat alle genegt of regtdagen, gelijck oock mede alle gemeijntens en schepenen vergaderingen sul-
len moeten werden gelegt ende gesouden in de raedcamer, alwaer bij wintertijde als andersints 
van gemeijntens wesen sal werden gesorgt en beschicht den noodigen brant, vier ende ligt, sul-
lende egeene der voorgemelde vergaderingen mogen werden gelegt of gehouden in eenige andere 
plaetsen en insonderheijt niet in eenige herbergen, veel min aldaer of elders anders daerop tot 
lasten van de gemeente eenige de alderminste verteringe gedaen te werden.

8.
Dat de schepenen in de maent September naer onder gewoonte sullen worden verandert tot wel-
cken eijnde de oude schepenen een dag of twee tevoren aen den officier in geschrifte sullen over-
geven seven gequalifiteerde persoonen die tot het voorschreven ampt nut en meest bequaem sijn 
om bij den hooftschout door den vorster te doen dagen en daernaer te eede naer ouder manieren.

9.
Item dat de nieuwe schepenen met de vier gecommiteerdens articul sestien vermelt tegens Janu-
arij daeraen volgende sullen nomineren of bij geschrifte aen den hooftschout overgeven twee van 
de bequaemste en gequalificeerste ingesetenen tot borgemeesters, waervan den eenen sal woonen 
aen het Kerckeijnt ende den anderen aen het Linteijnd, de welcke voor haere administratie ende 
collectloon sullen genieten voor een tractement de somme van hondert guldens

10.
Dat alle jaer op sekeren geprefigeerden dagh sullen vergaderen de schepenen en gecommiteerdens 
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articul sestien vermelt, de welcke alsdan sullen verkiesen een collecteur tot den ontfangh der ver-
pondinge, gelijck sij mede op sekeren geprefigeerden dagh sullen verkiesen een collcterur tot den 
ontfangh der bede en het welcke sijn begin sal nemen, te weten dat van de verpondinge met pri-
mo Januarij 1722 en dat van bede den 17e September daer [doorgehaald: naervolgende] bevorens.

11.
Dat diegene de welcke een jaer als borgemeester gedient hebben daer na den tijt van vijf jaeren 
vrij sullen wesen.

12.
Dat de borgemeesters voor haer collectloon niet meer sullen vermogen te pretenderen als articul 
9 deser reglement is vermelt.

13.
Dat de borgemeesters daerentegen sullen gehouden sijn te betalen en te voldoen naer de verval-
dag de jaerlijxe renten en intressen der capitalen staende tot laste van’t gemeene corpus, oock alle 
wettige schulden en lasten der gemeente ende die sodaniglijck promptelijck te voldoen dat de 
gemeente of regenten daerover geen schade of kosten komen te lijden op pene dat de schade aen 
haer collecloon gecort sal worden en verders op haer persoon en goederen bij paratie executie.

14.
Dat de borgemeesters geene betalinge en sullen mogen doen van eenige gemeijntens schulden die 
komen te excederen de somme van drie gulden dan op voorgaende ordonnantie, uijtgenomen 
alleen der jaerlijxe renten of intressen,  d’ordinaire tractementen, wedden, recognitien en 
correspondentie gelden die men jaerlijx gewoon is van de gemeijntenswegen te geven, waertoe 
geen ordonnantien van nooden hebben, maer daervan sal aen haer op sijn behoorlijken tijt een 
generale leijst moeten worden gegeven omme die op de vervaldagen te voldoen, als wanneer 
sullen volstaen met de bloot quitantie van betalinge gestelt onder ieder post op de voorschreven 
leijste staende,des sullen de posten op de voorschreven leijste so ver van den anderen gestelt 
worden dat daer behoorlijke quitantien tusschen beijde gestelt kunnen worden.

15.
Dat alle ordonnantien sullen moeten werden gestelt onder de rekeningen, specificatien, ofte ten 
minsten daeraen geannexeert en vast gemaeckt, ende onder de ordonnantie de quitantie, ende 
dat bij gebreck van t’een of t’ander de gedaene betalinge niet in reeckeninge voor uijtgave sullen 
mogen werden geleden onder een apostil van debeth, quitantie, specifitaie of ordonnantie, maer 
geroijeert en doorgeslagen.

16. 
Dat alle ordonnantien op de borgemeesters te geven in een apart register sullen werden geschre-
ven en dat in het slaen derselver daer bij sullen moeten wesen ten minsten vier schepenen ende 
vier uijt de twaelff gemeentensmannen, uijt den hare daertoe te committeren, ende sullen de 
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voorschreve vier gemeentensmannen voor twee jaren werden gecontineert, des sullen naer ex-
piratie van het eerste jaer naer het arresteren van desen reglemente daer twee moeten afgaen in 
wiens plaetse andere twee gecommitteert sullen moeten werden en sullen de gecommitteerdens 
ten dien tijde vrij wesen van alle gemeentensbedieninge en welcke ordonnantien bij schepenen en 
voorschreven gecommitteerdens ten registere geteeckent sullen moeten werden.

17.
Dat de voorschreve ordonnantien niet en sullen mogen werden geslagen dan naer dat de oorsaeck 
en wettigeheijt der schult neffens de specificatien, declaratien, rekeningen etcetera alvorens eerst 
wel ende rijpelijck hebbe geexamineert ende de deugdelijckheijt van dien aen haer geblecken is.

18.
Dat tot dien eijnde de schepenen en gecommiteerdens sullen gehouden sijn ten minsten alle twee 
a drie maenden eens bij den anderen te komen neffens den secretaris omme de rekeningen, spe-
cificatien en memorien der schulden, die tot laste vant gemeijne corpus werden gepretendeert 
en sijn  overgegeven, met de stucken daertoe gehoorende te examminien en deselve deugdelijck 
bevindende alsdan daerop ordannatie van betalinge te slaen en die te stellen onder de overgele-
verde reeckeningen, specificatien of memorien der schult invoegen als hier voren articul 14 ge-
ordonneert.

19. 
Dat oock alle jaren in de eerste weeck naerdat de nieuwe borgemeesteren haeren eedt sullen heb-
ben afgelegt bij den anderen geconvoceert sullen werden den hooftschout, mitsgaders alle de 
schepenen ende gecommitteerdens ende dat aen de selve door den hoofdschout, president of bor-
gemeester van’t voorgaende jaer sal werden voorgedragen hoeveel schulden in’t voorgaende jaer 
ten laste van de vrijheijt sullen sijn gemaeckt en wat daer tegens te goede is bij sloten van reecke-
ningen om alsoo een ballans te konnen maken hoe veel personele settinge daertoe van node sijn, 
dewelcke bij de voorschreven schepenen en gecommiteerdens alsdan sullen werden omgeslagen, 
ende bij verschil ende ontstentenis van deselve sal het geschieden door de leden articul primo 
vermelt, ende sullen egeene persoonen buijten eedt sijnde in gemeijntens nogh schepenen verga-
deringe mogen compareren, maer de facto daer uijt moeten vertrecken.

20.
Dat men in alle ordonnantien van betalingen, sal moeten laten influeren en prefigeren eenen 
seeckeren corten tijt, ten minsten van twee, drie, vier, vijf a ses weecken, binnen welcke de beta-
linge sal moeten worden gedaen, ten ware in saken van acceleratie, in welck geval men den tijt 
sal mogen vercorten.

21.
Dat de ordonnantien in voegen als voor geslagen ende uijtgemaeckt sijnde, die sullen moeten 
werden uijtgegeven en overhandigt aen diegene ten wiens behoeve de selve geslagen zijn om de 
voldoeninge alsdan in te vorderen van die gene tot welkers laste deselve geslagen sijn.
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22.
Dat den hoofschout, sijn edele gecommitteerde, schepenen, den secretaris ende voorts genera-
lijck  niemant hij sij, wie hij  oock mogte wesen, eenige de alderminste ontfang of manuantie 
sullen mogen hebben van de gemeijntens penningen, revenuen, incomsten en settingen, soo or-
denaere als extraordinaire dewelcke sijn gehoorende en gedaen werdende tot verval ende betalin-
ge der lasten ende oncosten van’t gemeen dorpshuijshouden, mede dat alle deselve sullen moeten 
werden gecollecteert, geinnet, ontfangen ende uitgegeven bij en door de borgemeesteren alleen 
ende sal dit sijn begin nemen met primo januarij 1717.

23.
Dat egeene de minste vereeringen, schenckagien, recognitien nogte correspondentiegelden van 
gemeijntenswegen aen iemant, hij zij wie hij zij, sullen mogen werden gedaen dan op ordonna-
tien van schepenen en voorschreven gecommitteerdens ende sullende in de ordonnantien moe-
ten werden uijtgedruckt d’oirsake en redenen van de giften, schenckagien etcetra, buijten allen 
t’welcke vooorschreven geene giften, schenckagien, recognitien en correspontiegelden in de re-
kenningen voor uijtgave sullen mogen werden geleden.

24.
Dat de borgemeesteren binnen den tijt van een jaer en vijff maenden naer expiratie van het eer-
ste jaer sullen moeten gereet hebben alle de documenten tot verificatie van haere reeckeninge, 
welke reeckeninge alsdan sal moeten werden gepresenteert, overhoort, gedebatteert, gesloten, ge-
passeert en geteeckent aen ende bij den heer hooftschout, twee uijt het collegie van schepenen, 
twee raedsmannen, sijnde de jongst afgegane schepenen, midsgaders de twee outste van de  voor-
schreve vier gecommitteerdens, de welke ieder sullen genieten voor auditiegelt, den heer hooft-
schout ses gulden en de verdere ses auditeuren ieder drie gulden sonder meer, die daervoor oock 
mede sullen moeten afdoen het sluijten der reeckeninge de fouten, sonder eenige verteringe op 
de voorschreve reeckeninge te mogen doen, ende sal den dagh der voorschreve reeckeninge agt 
dagen te vorens voor de kerke door een der vorsteren werde gepubliceert om bij een jeder buijten 
de voorschreve genomineerde autiteuren te mogen worden aenhoort, mits hen in alle modestie 
dragende, en sal den secretaris tot het gene voorschreven sig selve moeten voegen en gereet hou-
den, en sal sulex sijn begin nemen met primo Januarij 1717.

25.
Dat oock de voorschreven auditeuren sullen moeten opnemen en sluijten de reeckeninge der ge-
meene middelen ende dat voor het selve salaris als in de hier evengemelde articul is gestatueert.

26.
Dat de auditeuren in het naersien en opnemen der respective reeckeningen door den secretaris 
in margine van t’hooft derselver sullen laten aanteeckenen, op wat dag en aen wien de reecke-
ningen is gepresenteert om opgenomen, gesloten en geteeckent te werden, gelijck ook mede voor 
ieder cappittel van eenen besonderen ontfangh door den selve secretaris in margine van dien sul-
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len laten aenteeckenen, dat de heffinge of den ontfang haer is gebleecken conform te wesen de 
quohieren, heff of setboecken door de regenten geformeert en aen den rendant om te innen en 
te collecteren ter hant gestelt, alsmede conform de octroijen, authorisatien of andere actens uijt 
welkers cragte deselve sijn geheven met expressie van den dag, maent en jaer derselver en voor 
soo veel den uijtgave aengaet, soo sal den secretaris in margine van t’hooft moeten stellen, dese 
ende de volgende posten gebleecken bij specificatie, ordonnantie en quitantie, uijtgenomen daer 
anders voor staet geteeckent.

27.
Dat de reeckeningen behoorlijck opgenomen, gesloten ende geteeckent sijnde en bij het sloth 
bevonden werdende dat de rendanten meer hebben ontfangen, dan uijtgegeven ende vervolgens 
dat deselve sekere somme van penningen aen dese gemeente verschult blijven, dat in sulken ge-
valle de auditeuren bij het sluijten der reeckeninge aen het slodt de rendanten ordinneren om 
die penningen d’eene helft te voldoen binnen den tijt van drie maenden ende de andere helft 
binnen drie maenden daeraen volgende, alles aen den volgende borgemeester, die gehouden sal 
wesen het slodt der voorschreve reeckeninge in een apart capittel te verantwoorden en voor ont-
fangh te brengen.

28.
Maer soo ter contrarie van dien bij slodt der reeckeninge bevonden wort dat de rendant of ren-
danten meer hebben uijtgegeven dan ontvangen en vervolgens dat de gemeente aen deselve se-
kere somme van penningen verschult blijft, dat in sulke geval bij het sluijten der reeckeninge de 
schepenen en gecommitteerdens eene ordonnantie sullen moeten slaen ten laste van den alsdan 
regerende borgemeester omme t’voorschreven slodt der reeckeninge ten uijterste binnen den tijt 
van drie maenden aen den rendant off rendanten te voldoen en te betalen t’gene sij in haere te 
doene borgemeestersreeckeninge in een apart cappittel wederom voor uijtgave sullen hebben in 
te brengen aen haer  geleden sal moeten werden, mids blijckende quitantie van de voldoeninge 
van’t voorschreven slodt en ordonnantie.

29.
Dat den secretaris oock gehouden sal sijn de reeckeninge te schrijven niet dubieus maer verstaenbaer, 
te weten dat hij agter den generalen ontfanh sal uijttrecken wat den eersten en tweeden rendant 
daerin ontfangen heeft, gelijck mede agter de respectieve capittels van uijtgaeff sal stellen t’gene bij 
ieder rendant daerin is uijtgegeven, gelijck mede gehouden sal sijn sulx te doen agter den generalen 
uijtgaeff, ten eijnde daerdoor de rendanten op haere reeckeningen kunnen beoogen, wat ijder 
ontfangen als uijtgegeven heeft omme alsoo sonder costen van den anderen te comen.

30.
Dat in cas van verpagtingen der gemeene Landsmiddelen en impositien, men die van de pagters 
ten behoeve van’t gemeene corpus niet sal mogen overnemen, dogh soo deselve aen het gemeene 
corpus bij haer Ed: Mog: de Heeren Raden van Staten der Vereenigde Nederlanden sijn of wer-
den aengeschreven omme die te doen ofte laten collecteren en daer mede des Lands comptoiren 
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te voldoen, dat in sulke gevallen de set, hef of collectboecken in’t geheel sullen moeten werden 
geformeert bij die gene aen wien sulx bij resolutie of ordres van’t Landt aenbevolen wert, en sulx 
in maniere naervolgende te weten.

31

Het seth, heff, of collectboeck van den impost van’t hooftgelt in plaetse van’t gemael conform de 
placaeten en ordonnantie op den opheff van’t selve middel geemaneert.

32.
Het seth, heff of collectboeck van den impost op de cleijne specien naer de proportie der con-
sumptien die in ieder huijsgesin ten opsigte van de voorschreve specien komt te doen.

33.
Het seth, hef of collectboeck tot den ontfangh der personeele quotisatie sal moeten geformeert 
ende gereguleert werden naer de proportie der jaerlijxe revenues en incomsten, waermede den 
eenen ingeseten boven den anderen van den hemel is begunstigt en gesegent daeronder gecom-
prehendeert de welke swaere incomsten sijn hebbende ontrent haere offitien.

34.
De heff of collectboecken der verpondingen en bede sullen werden geformeert bij diegene de 
welcke sulx van ouds gewoon zijn te doen, maer dewijle deselve jegenwoordig in een slegten staet 
sijn, sullen deselve op het spoedigste werden nagesien en in behoorlijke ordre werden gebragt.

35.
Dat in conformiteijt van de resolutie van de Ed: Mog:  Heeren Rade van State der Vereenigde 
Nederlanden de dato den 30e  October 1709 tot de insamelinge en collecteren van alle gemeene 
Landsmiddelen, als daer sijn d’impositien der cleijne specien, van’t gemael nu hooftgelt, der 
bieren en dranken, der besaeijde mergens en hoorngelden, alsmede de personeele quotisatie, 
midsgaders van alle s’Landsmiddelen en impositien albereijts opgestelt of naer desen nogh op te 
stellen sullen moeten werden van jaer tot jaer aengestelt, een, twee of meer besondere persoonen 
of wel andersints de collecten publieck ende voor alle man aen de minstwillende aennemen voor 
een, twee, drie of meer jaeren aanbesteet, soo ende gelijck men sulx sal oordeelen ten meesten 
nut en oorbaer der gemeijnte te sullen wesen, mids dat in cas van aenbestedinge en aenneminge 
de aennemers sullen gehouden zijn te stellen twee suffisante borgen ten genoege der aenbeste-
deren, tot welke aenneminge egter niet en sullen mogen werde geadmitteert den officier, bor-
gemeester, schepen, notaris, procureur, deurweerders, vorsters, veel min persoonen buijten loco 
woonaghtigh.

36.
Dat de borgemeesters agtervolgens haer Ed: Mog: voorgementioneerde resolutie van den 30  ͤ  Oc-
tober 1709 geene de alderminste ontfang mogen hebben van eenige gemeijne s’Landspenningen, 
middelen off imposten, selfs oock niet bij publiecke aenbestedinge en aenneminge, maer sullen 
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niet anders vermogen ontfangen dan alleenelijck de jaerlijxe ordinaire en extraordinaire revenues 
en incomsten, midsgaders de reële verpondinge en personele settinge die bij de setters worden ge-
daen tot betalinge der jaerlijxe renten en intressen der capitalen tot laste van het gemeene corpus 
staende, alsmede van de verdere en wettige schulden en oncosten van het gemeen dorpshuijshou-
den en sulx alles volgens de set, heff ende collectboecken daervan geformeert en door de regen-
ten aen haer ter handen gestelt, welcke personele omslagen gedaen sullen werden als articul 18 is 
gestatueert.

37.
Dat de penningen procederende van torff, hout, vlaggen en anderesints op de vroente ende ge-
meente vallen en van gemeentenswegen worden vercogt, sullen worden ingevordert bij de borge-
meesteren, de welcke sij voor een apart capittel in haere borgemeestersreeckeninge voor ontfang 
sullen verantwoorden.

38.
Dat het seth, hef of collectboeck van den voorschreven reelen omslag sal moeten sijn geformeert, 
gereet ende veerdig tijde als de nieuwe borgemeesteren haeren eedt hebben afgelegt en alsdan 
aenstons de selve ter hant gestelt te worden.

39.
Dat alle de set, heff of collectboecken, soo van des gemeene Landspenningen, middelen ende im-
posten als van de borgemeesters bij latera aen wederseijde sullen moeten werden opgereeckent en 
uijtgetrocken, wat deselve komen te beloopen en alsdan in het laeste alnogh verders in’t generael 
tot wat somme het seth of hefboekc in’t geheel en alles is monterende, sullende t’zelve bij die gene 
de welcke het setboeck hebben geformeert en uijtgegeven neffens den secretaris moeten werden 
onderteeckent, welke setboecken ter secretarije of in der gemeijntenscommen sullen moeten wer-
den bewaert en een copie autentiecq daervan aen de respective collecteurs, aennemers of borge-
meesters uijtgereijckt en ter handen gestelt omme de inninge conform deselve te doen

40.
Dat in het hooft van alle de seth, heff of collectboecken copielijck sal werden gestelt uijt wat 
hoofde ofte uijt wat cragte van welck octrij, permissie, authorisatie en resolutie de reele en perso-
neele settingen werden gedaen.

41.
Dat aen niemant van wat staet, conditie of qualiteijt hij oock sij of wesen magh, t’zij den hooft-
schout, schepenen en secretaris, predicant en in’t generael, wie het oock soude mogen wesen, sal 
mogen werden vergunt en geaccordeert vrijdom, exemptie of verschooninge van eenige gemeene 
Lands reele of personele settingen, gelijck oock niet van de reele verpondingen of personele om-
slagen en settingen, die gedaen worden tot betalinge van des gemeijntens wettige schulden, uijt-
genomen die van den armen sijn levende.
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42.  
Ende sal den seretaris geobligeert sijn aen de leden articulo primo vermelt ten allen tijde als het 
haer belieft, soo te saemen als een ijder besonder, te geven acces en visie der reslolutien der re-
genten, t’gemeene corpus raeckende, genomen en selfs copien autentiecq ten haere versoeken.

43.
Dat de predicant en die geene de welcke over de arme reeckeninge sijn staende geen daggelt sul-
len mogen vorderen conform den 33 articul van het kerck en armreglement door haer Ho: Mog: 
in dato des 16e Meert 1700 geemaneert, oock sal den offisier niet meerder mogen vorderen als een 
rijxdaelder daegs, en voorts als bij voorschreven articul.

44.
Item dat ten thijde van het jaergedingh een eerlijke en redelijcke maeltijt gehouden sal worden 
en dat daertoe geroepen sullen werden alle de gene die van ouds gewoon sijn geweest aldaer te 
komen en sal daervoor de borgemeesters in henne reeckeninge gepasseert worden de somme van 
veertigh gulden of daer omtrent.

45.
Item en sal voortaen op de extraodinairisse regtdagen maer eenen vorster bij de schepenen behoe-
ven te komen omme de schepenes te dienen daer sij hem dien dagh van nooden hebben, maer op 
de jaergedinge sullen bijde vorsteren compareren en sullen aldaer partije bij ordre oproepen en sal 
de maeltijt van deselve vorsteren ten laste van de vrijheijt oock gebragt mogen werden.

46.
Item de pæne en boete procederende van de becalangieringe, t’zij van dijcken, graften, heijnin-
gen, waterlaten, wege en diergelijcke t’elcke reijse pertinentelijck aen te teijckenen ende die in 
twee portien te stellen, daeromme eenen borgemeester tegens den heer hooftschoudt sal loten 
van welcke helligte aen de borgemeester te vallen, hij ten behoeve der vrijheijt getrouwelijck sal 
verantwoorden en een leijste overbrengen en sal den heer officier, schepenen, borgemeesters daer-
op mogen verteren seven gulden tien stuijvers sonder meer.

47.
Dat egeene commissien en sullen werden gegeven om van wegen de vrijheijt off gemeente te 
compareren op eenige dagvaerdingen van de Meijerije of quartier van Oosterwijck dan door 
schepenen, borgemeesteren en de vier gecommitteerdens en dat men op deselve dagvaerdinge 
niet meer sal mogen senden dan eenen ofte ten hoogsten in gewigtige saken twee persoonen 
en dat men zal besorgen dat alvoren te compareren sal werden bekent gemaeckt waerover de 
dagvaerding geschiet en wat aldaer te proponeren sal vallen om te konnen deliberen en te gelasten 
wat haere gecommitteerde seggen er stemmen sullen.

48.
Item dat alle die gene die met commissie, last of procuratie van de representanten of wel twee 
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derde van dien eenige besoignes, sollicitantien of andere saken sullen doen, dat die t’elcke reijse 
tot henne wedercomsten aen henne committenten sullen doen rapport met overlevering van den 
staet der sake en stucken daertoe gehoorende omme die in de secretarije of comme gelegt en be-
waert te worden.

49.
Dat de processen jegenwoordigh hangende ongedecideert, t’sij als eijscher, t’sij als verweerder, sul-
len op nieuws werden nagesien ende geexamineert bij de regenten articul primo vermelt om te 
sien en verstaen of die dienstigh zijn vervolgt of nedergelegt ten beste van de gemeente.

50.
Ende alsoo men ondervonden heeft datter van tijt tot tijt [doorgehaald: bij schepenen en ande-
re] tot laste van’t gemeene corpus, verscheijde en menigvuldige groote en excessive verteringen 
sijn gedaen geworden en in reeckeninge gebragt en geleden, soo sullen om die in toecomende 
te prevenieren en af te snijden bij de schepenen en alle andere naer dato van het arresteren van 
deses reglemente geene de minste verteringe tot laste van’t gemeene corpus worden gedaen nog-
te in reeckeninge voor uijtgaeff gebragt ende geleden, maer in plaetse van dien sullen de sche-
penen jaerlijx voor haere besoignes, vacatie ende verleth binnen dese vrijheijt t’gemeene corpus 
aengaende over het bijwoonen der gemeentensvergadernge en andere dorpen saecken genieten, 
te weten den president vijftien ende de verdere schepenen jeder twaelff gulden, de setters sullen 
haer oude loon genieten.

51.
Dat niemant der voorschreve leden buijten dese vrijheijt met behoorlijke commissie vacerende 
soo dat hij wederom savons kan tuijs sijn voor sijn daggelt, vacatien reijs en teercosten te samen 
en sonder meer sal genieten twee gulden en tien stuijvers des daeghs, ten ware in saeken daer je-
mant in meerder qualiteijt als daer is den schouth, secretaris, advocaat, doctor of andere prac-
tisijn moeste werden gecommitteert ende geemplojeert, die alsdan voor sijn vacatie, verleth, reijs 
en teergelden sal genieten soo veel als de regenten te vorens met den selven sullen komen te ac-
coderen en bij geen accord vier gulden des daeghs, waer onder begrepen sal sijn de verteringe.

52.
Dat egeene voenten of gemeenten en sullen mogen werden vercogt dan met voorgaende consent 
en toestaen van twee derde parten der leden articul primo vermelt.

53.
Dat egeenen broeder of swager of naer bloetverwanten en in een huijs woonende te samen sche-
pen sullen mogen wesen.

54.
Dat egeene werken sullen mogen worden gemaeckt ten lasten van’t corpus dan naer voorgaende 
publicatie en publiecke bestedinge, ten ware in cleijne saken bedragende onder de tien guldens.
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55.
Ende alsoo men bevint dat in de voorschreve vrijheijt van Oosterwijck veele arme luijden komen 
woonen van buijten, waer door de gemeente merkelijck wert beswaert, soo sullen allen die gene 
die daerin van buijten komen woonen gesouden sijn borgen te stellen voor drie hondert gulden 
eens tot verseeckeringe dat de arme goederen daer mede niet en sullen werden beswaert.

56.
Sullende oock niemant van de nabueren haere huijsinge mogen verhueren aen eenige buijten luij-
den, t’sij  aen haer eerst ende voor al gebleecken sal sijn de voorschreve borgtogte, op pæne van 
die ter contrarie komen te doen verbeuren sullen een amende van  vijfentwintigh guldens, een 
derde part ten behoeve van den heer officier, het tweede ten behoeve van den armen, en het res-
terende ten behoeve van den aenbrenger, alles in conformite der publicatie van den 6e April 1686 
de welcke op den sevende dito voor de kerke van Oosterwijck is gepubliceert en op den 14e Janu-
arij 1691 gerevoceert en op nieuws voor de voorschreve kerck gepubliceert, blijvende niettemin in 
zijn geheel de resolutie van haer Ho: Mo: van dato den  25e Meert 1720. 

57.
Dat oock niemant hem sal hebben te verstouten van in sijne huijsinge te nemen ofte daer inne 
te laten vernagten eenige ongetrouwde vrouwspersoonen, die swanger soude mogen wesen ende 
verlost sijnde onmagtigh, om haer kint of kinderen te onderhouden op pæne dat den onder-
hout van soodanigh kint of kinderen sal sijn en blijven ten laste van die gene, dewelke soodanige 
vrouwspersoonen ingenomen ofte t’haren huijse sullen laten vernagten.

58.
Den provisoir sal in het onfangen van de pagten, renten en chijnsen houden pertinent regis-
ter met dagh en jaeren oock door wien de selve coornpagten, renten en chijnsen betaelt werden 
omme alsoo gevoeghlijck (desnoots sijnde) den laesten herbrenger te connen uijtvinden waernaer 
den secretaris in het schrijven van den register van ontfanch hem sal hebben te reguleren om in 
de rekening van den provisoir in het hooft van jederen tekst de laesten betaelder te annoteren en 
sal den provisoir geene coornpagten, renthen of chijnsen ten agteren laten staen dan alleenlijck 
om notoire redenen.

59.
Den secretaris sal gehouden wesen aen den provisoir, aengestelt en nogh aen te stellen, uijt te 
geven een gefolieert register van alle coornpagten, renten, chijnsen, verpagte hoeven, acker en 
weijlanden, mitsgaders van alles dat aen den ontfangh der arme taeffelel specteert, behoorlijck 
gecollationeert, geautentiseert en geteeckent.

60.
Dat de reeckeningen en liquidatien van de provisoirs der arme taeffele in de kercke ofte wel in 
den raedthuijse binnen dese vrijheijt gedaen sal werden alle twee jaeren en sulx ten overstaen van 
den heer hooftschout ofte sijnenen gecommitteerden, midsgaders alle de schepenen, den heer 
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predicant ende de voorschreven vier gecommitteerdens, welcke reeckeningen alle twee jaeren 
sal gedaen werden op den eersten maendagh in de Vasten, van het doen van welcke reeckeningh 
agt dagen te vorens publicatie voor de kerke sal werden gedaen om bij een jeder de voorschreven 
reeckeningh te connen werden aenhoort, mids sigh in alle modestie gedragende.

61.
Ende sullende egeene capitalen ten behoeve van den heijligen geest armen alhier uijtstaende op-
gesegt mogen werden dan bij convocatie ende met consent en last der leden articul primo ver-
melt, en in cas eenige debiteuren der gemelde heijlige geest armen capitalen quaemen op te 
seggen ende te schieten, soo sal de cassatie geschieden door de scheenen en voorschreven gecom-
mitteerdens en sullen de geschotenene penningen, soodra doenlijck, wederom ten meesten in-
tresse ten laste van dorpen daer de selve op te crijgen soude mogen sijn werden uijtgeset anders 
op suffisante panden.

61.
Blijvende niettemin alle vorige reglementen, ordonnantien, statuten ende hercomen voor soo 
veel in desen niet gealtereert bevonden in haer figeur en observeringe.

63.
Dat de schepenen en gecommitteerdens alle vier jaeren sullen hebben te kiesen vier keurmeeste-
ren en vijff setters, hen die ampten verstaende, die den hooftschoudt ten overstaen van schepenen 
sal hebben ten overstaen van schepenen sal hebben te beedigen, en zal in’t begaen van de brant-
schouw mogen werden verteert seven gulden tien stuijvers. 

64.
Dat  de vier zegelaren van den wollen ambagte met ende beneffens vier van de outste ende be-
quaemste mannen den wollen ambagte exercerende, sullen stellen ende nomineren dekens van 
den wollenambagte, die het selve dekensampt twee jaeren sullen bedienen en den  ambagte re-
geren, soo sulcx van ouds gewoon is te geschieden, welke dekens sullen geedigt werden bij den 
hooftschout of sijn edele gecommitteerden ende dat ten overstaen van schepenen.

65.
Den president sal sorg dragen dat in den  vergaderingh soo van de leden als schepenen goede ordre 
werde gehouden sonder daer disrespectiuse bejegeningen, injurien, lasteringen, derijgementen, veel 
min met handadigheden malcanderen te beledigen, ende sulx geschiedende sal den president dat 
stellen aen het oordeel van schepenen en gecommitteerdens die den contraventeur promptelijck 
sullen mulcteren met een temporale suspensie van sijn ampt en pecuniale boete van twaelff gulden 
of zoo veel min of meer als naer æquiteijt van saken bevonde zal werden te behooren.

66

Eijndelijck dat dit voorschreven reglement sal werden geregistreert in het prothocolboeck van 
de voorschreven vrijheijts secretarije en alsdan daervan oock eenige exemplaren gedruckt en 
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een daervan in den raadhuijse tot narichtinge opgehangen ende telcken jaere sondagh na het 
veranderen van de Weth sal staen t’publiceren ter plaetse daer men gewoon is publicatie te doen 
ende dat de besorginge daervan sal incumberen den borgemeestere of president schepen.

Aldus geconcipieert ende gearresteert bij schepenen, borgemeesteren, raedsmannen kerck en heijlige 
geestmeesteren, dekens en segelaren van den wollen ambagte en de notabelste gegoedens en geerfden 
deser vrijheijt van Oosterwijck in den raadhuijse, heden desen elfden Januarij seventien hondert een-
entwintige.

10.2.19.3.2  Reglement, 1721

Vaststelling
9 Oktober 1721 door de Raad van State op basis van een door de Raad en rentmeester-generaal 
der Domeinen becommentarieerd ontwerp van de regeerders en de meest gegoeden en geërfden 
van Oisterwijk. 

Bron
NA, RvSt. 1552, nr. 147 
BHIC, LTK 49, inv.nr. 49

SA’s-H, OSA 9195.

Editie
RATb, DB Oisterwijk 56.

Reglement voor de vrijheijt Oosterwijck
1.
Eerstelijck dat in cas van eenige te doene negotiatien van penningen of van eenige aan te vange pro-
ceduren, het zy eijssichender of verweerder gewys, ten behoeve en tot koste en laste van het gemeene 
corpus der vrijheyt Oosterwyck soodanige negotiatien,of processen niet en sullen vermogen noghte 
konnen werden gedaan, geenthameert, aangevange ende gedefendeert dan sonder eerst ende voor 
aldaar toe versoght ende geobtineert te hebben octroy permissie en authorisatie van haar Hoogh 
Mog. de Heeren Staten Generaal der Veenighde Nederlanden conform der selver placaat van den 
31 october 1695 en der selver resolutie van den 30 October 1674, noch selfs het versoeck daar toe 
gedaan dan naar voorgaande convocatie, bewilligingh ende toestemminge hoofsgewys van de twee 
derde parten der leden het gemeene corpus representerende, dewelcke sijn den quartierchout en by 
sijn Edele absentie des selfs representeerende persoon, schepenen, burgermeesteren, raadtsmannen, 
zijnde de twee jonghst afgegaane scheepenen, kerckmeester, heylige geestmeester, deeckens en zege-
laren van den wollen ambaghte ende twaalf van de qualificeerde ende meeste gegoede ingezetenen, 
bestaande alle in twee en dertigh persoonen, onder welcke twaalf persoonen sullen wesen negen 
binnen de vryheyt woonaghtigh, ende drie in de gehughte van Karkhoven, welcke alle gehouden 
zijn eedt te doen in handen van den hooftschout ende bij aflyvigheyt, vertreck als andersints van 
de selve negen persoonen sullen de resterende andere gehouden zijn binnen ses weecken wederom 
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andere in des selfs plaats te verkiesen ende aan te stellen, gelijck die van Karckhoven in diervoegen 
mede sullen moeten doen, dat oock geene sollicitatien, soo tot ontlastinge, remissien, atterminatien 
en sucheantien als andersints ten voordeele ofte tot voorkominge en weringe van schaden en nadeel 
van het gemeene corpus en der selver geerfdens en ingezetenen te doen, sullen vermogen nochte 
konnen werden aangevangen, nochte gedaan dan naar voorgaande convocatie, bewillinge, toestem-
minge en goetvinde der voorschreve representanten van het gemeene corpus als voor, doch dat alle 
negotiatien van penningen, processen, condemnatien, sollicitatien met kosten van dien gedaan en 
aangevangen sonder convoatie, bewillinge, toestemminge en goedtvinden der twee derde parten 
van de voorgemelde representanten van het gemeene corpus en daar op gevolghde octroy permissie 
ende authorisatie van haar Hoogh Mog. sullen komen, zijn en blijven buyten laste ende kosten van 
het gemeene corpus en alleen maar komen, zijn en blyven ten laste van kosten van die geene dewel-
cke soodanige negotiatien van penningen sullen hebben gedaan, processen aangevangen of gedefen-
deert en sollicitatien begonnen en vervolght.

2.
Dat het beleggen der vergaderingen en het convoceeren der voorschreve gesamentlijcke leden, 
het gemeene corpus representeerende, sal staan aan de hooftschout, sijn representerende persoon, 
den præsident of een der regeerende burgermeesteren en dat die lieden vergadert wesende, men 
met de presente sal besoigneeren, die de absente vervangen sullen.

3.
Dat het bewindt, directie ende behandelinge omtrent het judicieel of reghts saake sal staan en 
blyven aan schepenen alleen, ende wat aangelange de dagelycksche loopende politie sal staan aan 
de quartierschout of sijn geauthoriseerde scheepen ende de gecommitteerdens.

4.
Dat den hooftschout gehouden sal zijn precise van veertien tot veertien dagen (uytgenomen wan-
neer de ordinaire vacantien zijn) te leggen geneght of reghtdagh en daar van sondaaghs te voo-
ren bij publicatie kennis te geven, dat bij absentie van de hooftschout sulcks gehouden sal zijn te 
doen den præsident, opdat de justitie in het alderminste niet en werde gestremt, maar haren or-
dentelycken en behoorlycken cours of loop hebben en blyft houden. 

5.
Dat egeene requesten, rescriptien, van wat natuur of naame de selve soude mogen hebben, in ver-
gaderingen van scheepenen sullen mogen werden geadmitteert, veel min bij haar daarop sal mo-
gen werden gedisponeert, tenzy de selve eerste voor al geteekent sullen zijn door een procureur, 
sullende anders de disposietien daarop gedaan, wesen nul ende van geender waarden.

6.
Dat de hooftschout ende sijn edele representerender persoon, scheepenen, auditeuren, secretaris 
ende alle andere haar sullen moeten en hebben te vergenoegen met hunnen respective salarissen 
van oudts daartoe gestaan hebbende.
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7.
Dat alle geneght of reghtdagen, gelijck oock mede alle gemeyntens en scheepenen vergaderin-
gen sullen moeten werden geleght ende gehouden in de raadtkamer alwaar by winter tyden als 
anderminst van gemeyntens wegens sal werden besorght en beschickt den nodigen brande, vier 
ende light, sullende egeene der voorgemelde vergaderinge mogen werden geleght of gehouden in 
eenige andere plaatse en insonderheyt niet in eenige herbergen, veel min aldaar of elders anders 
daarop tot laste van de gemeente eenige de alderminste verteeringe gedaan werden.

8.
Dat de scheepenen in de maande September naer onder gewoonte sullen werden verandert, tot 
welcken eynde de oude scheepenen een dagh of veertien te vooren aan de officier in geschrifte 
sullen overgeven seeven gequalificeerde persoonen die toe het voorszeijde ampt nut en meest be-
quaam zyn om by den Hooftschout door den vorster te doen dagen en daar naar te eede naar 
ouder maniere.
9.
Ithem, dat den quartionschout en de nieuwe scheepenen, met de vier gecommiteerdens, articul 
sestien vermeldt, tegens Januarii daar aanvolgende sullen verkiesen twee van de bequaamste en 
gequalificeerste ingezetenen tot borgemeesters, waarvan den eense sal woonen aan het Kerck-
Eyndt, ende den anderen aan het Lindt-Eyndt, dewelcke voor haare administratie ende collect-
loon sullen genieten voor een tractement de somme van hondert guldens.

10.
Dat alle jaar op seekeren gepresigeerden dagh sullen vergaderen den quartierschout, schepenen 
ende gecommiteerdens, articul sestien vermeldt, dewelcke alsdan sullen verkiesen een Collecteur 
tot den ontfangh der verpondingh, gelijck sy meede op seekere gepresigeerden dagh sullen ver-
kiesen een collecteur tot den omfangh der beede en het welck zijn begin sal neemen, te weeten 
dat van de verpondinge met primo Januarii seeventien hondert twee en twintigh, en dat van de 
beede den seeventienden September daar bevoorens.

11.
Dat die geene dewelcke een jaar van borgemeester gedient hebben daarna den tydt van vyf jaren 
vry sullen wesen.

12.
Dat de borgemeesteres voor haar collectloon niet meer sullen vermogen te pretendeeren als arti-
cul neegen deser reglement is vermeldt.

13.
Dat de borgemeesteres daarentegens sullen gehouden syn te betaalen en te voldoen naar de ver-
valdagh de jaarlijcksche renten en interessen der capitalen staande tot laste van het gemeene cor-
pus, oock alle wettige schulden en lasten der gemeente ende die soodanighlijck promptelijck te 
voldoen, dat de gemeente of regenten daarover geen schaden of kosten komen te lyden, op pæne 

PS_LL_def.indd   1765 19-11-20   13:07



1766

dat de schaden aan haar collectloon gekort sal worden en verders op haar persoon ende goederen 
by parate executie.

14.
Dat de burgermeesteres geene betalinge en sullen mogen doen, van eenige gemeyntens schulden 
die komen te excederen de somme van drie guldens dan op voorgaande ordonnantie, uytgeno-
men alleen der jaarlijcksche renten of interessen, de ordinaire tractementen, wedden, recognitien 
ende correspondentie gelden, die men jaarlijcks gewoon is, van de gemeyntens wegen te geven, 
waartoe geen ordonnantien van noden hebben, maar daar van sal aan haar op zijn behoorlijcke 
tydt een generale lyste moeten werden gegeven omme die op de vervaldagen te voldoen, als wan-
neer sullen volstaan met de bloote quitantie van betalinge gestelt onder yeder post op de voor-
schreve lyste staande, des sullen de posten op de voorschreve lysten soo ver van de anderen gestelt 
worden dat daar behoorlijcke Quitantien tusschen beyde gestelt kunnen worden.

15.
Dat alle ordonnantien sullen moeten werden gestelt onder reekeningen, specificatien ofte ten 
minste daaraan geannexeert en vastgemaackt ende onder de ordannantie de quitantie ende dat 
by gebrek van het een of het ander de gedaane betalinge niet in reekeninge voor uytgave sullen 
mogen werden geleden, onder een apostil van debet quitantie, specificatie of ordonnantie, maar 
geroyeert en doorgeslagen.

16.
Dat alle ordonnantien op de borgermeesteren te geven in een apart register sullen worden ge-
schreven en dat in het slaan der selver den quartierschout, vier scheepenen ende vier uyt de twaalf 
gemeentens mannen uyt den hare daartoe te commiteeren, en sullen de voorschreve vier gemeen-
tens mannen voor twee jaaren werden gecontinueert, des sullen naar expiratie van het eerste jaar 
naar het arresteren van desen reglement daar twee moeten afgaan in wiens plaatse andere twee 
gecommiteerdens ten dien tyde vry wesen van alle gemeentens bedieningen en welcke ordonnan-
tien by quartierschout, scheepenen en voorschreve gecommitteerdens ten registere geteekent sul-
len moeten worden.

17.
Dat de voorschreve ordonnantien niet en sullen mogen worden geslaagen dan naar dat de 
oorsaack en wettigheyt de schult neffens de specificatiën, declaratien, reekeningen etcetera al-
voorens eerst wel een rypelijck hebbe geexamineert ende de deughdelijckheyt van dien aan haar 
gebleeken is.

18.
Dat tot dien eynde den quartierschout, scheepenen en gecommitteerdens sullen gehouden zyn 
ten minsten alle twee a drie maanden eens by den anderen te komen neffens den secretaris omme 
de reekeningen, specificatien en memorien der schulden, die tot laste van het gemeyne corpus 
worden gepretendeert ende zyn overgegeven, met de stucken daartoe gehoorende te examineeren 
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en de selve deughdelijck bevindende alsdan daarop ordonnantien van betaalinge te slaan ende die 
te stellen onder de overgeleeverde reekeningen, specificatien of memorien der schuldt, in voegen 
als hier vooren articul veertien is geordonneert.

19.
Dat oock alle jaaren in de eerste weeck naar dat de nieuwe borgermeesteren haaren eedt sullen 
hebben afgeleght by den anderen geconvoceert sullen worden den hooftschout, mitsgaders alle 
de scheepenen ende gecommitteerdens ende dat aan de selve door den hooftschout, præsident 
of borgemeester van het voorgaande jaar sal werden voorgedragen hoe veel schulden in het voor-
gaande jaar ten laste van de vryheyt sullen zyn gemaackt en wat daar tegens te goed is by sloten 
van reekeningen om alsoo een ballans te konnen maaken hoe veel persooneele settinge daartoe 
van noode zyn, dewelcke by de voorschreve quartierschout, scheepenen en gecommitteerdens 
alsdan sullen werden omgeslagen ende by verschil en ontstentenis van de selve sal het geschie-
den door de leeden articul primo vermeldt, ende  sullen egeene persoonen buyten eedt zynde in 
gemeyntens noch scheepens vergaderinge mogen compareeren maar de facto daar uyt moeten 
vertrecken.

20.
Dat men in alle ordonnantien van betaalingen sal moeten laaten influeeren en prefigeeren eenen 
seekeren korten tydt, ten minsten van twee, drie, vier vyf a ses weecken, binnen welcke betaalinge 
sal moeten werden gedaan, ten waare in saacke van acceleratie, in welck geval men den tydt sal 
mogen verkorten.

21.
Dat de ordonnantien in voegen als vooren geslaagen ende uytgemaackt zynde, die sullen moeten 
werden uytgegeven ende overhandight aan de geene ten wiens behoeve de selve geslaagen zyn 
om de voldoeninge alsdan in te vorderen van die geene tot welckers laste de selve geslaagen zyn.

22.
Dat den hooftschout, sijn edele gecommitteerde, schepenen, den secretaris en voorts generalijck 
niemandt, hy sy wie hy oock mochte weesen, eenige de alderminste ontfangh of manuantie sullen 
mogen hebben van des gemeyntens penningen, revenues, inkomsten ende settingen, soo ordinaire 
als extraordnaire, dewelcke sijn gehoorende en gedaan werdende tot verval ende betaalinge der 
lasten ende onkosten van het gemeen dorps huyshouden, maar dat alle de selve sullen moeten 
werden gecollecteert, geinnet, onfangen en uytgegeven by en door de borgemeesteren alleen, 
ende sal dit zyn begin nemen met primo Januarii seeventien hondert seeventien.

23.
Dat egeene de minste vereeringen, schenkagien, recognitien nochte correspondentie gelderen van 
gemeyntens wegen aan yemandt, by zy wie hy zy, sullen mogen werden gedaan dan op ordon-
nantien van de quartierschout, scheepenen en voorschreve gecommitteerdens ende sullende in de 
ordonnantien moeten werden uytgedruckt de oorsaacke en reedene van de giften, schenkagien, 
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etcetera, buyten allen het welcke voorschreve geene giften, schenkagien, recognitien ende corres-
pondentie gelden in de reekeningen voor uytgaave sullen moogen werden geleeden.

24.
Dat de borgemeesteren binnen tydt van een jaar en vyf maanden naar expiratie van het eerste 
jaar sullen moeten gereet hebben alle de documenten tot verificatie van hare reekeninge, welcke 
reekeninge alsdan sal moeten werden gepresenteert, overhoort, gedebatteert, geslooten, gepasseert 
ende geteekent aan ende by den heere hooftschout, twee uyt het collegie van scheepenen, twee 
raadtsmannen, zynde de jonghst afgegaane scheepenen, mitsgaders de twee oudtste van de 
voorschreve vier gecommitteerden, dewelcke yeder sullen genieten voor auditie geldt, den heere 
hooftschout ses guldens ende de verdere ses auditeuren yeder drie guldens sonder meer, die daar 
voor oock mede sullen moeten afdoen voor het sluyten der reekeninge de fouten, sonder eenige 
verteeringe op de voorschreve reekeninge te mogen doen ende sal den dagh der voorschreve 
reekeninge te mogen doen aght dagen te voorens voor de kercke door een der vorsteren werden 
geplubliceert om by een yeder buyten de voorschreve genomineerde auditeuren te mogen werden 
aanhoort, mits hen in alle modestie dragende, en sal den secretaris tot het geene voorschreve is 
sich selven moeten voegen en gereet houden, en sal sulcks sijn begin nemen met primo Januarii 
seeventien hondert seeventien.

25.
Dat oock de voorschreve auditeuren sullen moeten opneemen en sluyten de reekeninge der ge-
meene middelen ende dat voor het selve salaris als in de hier evengemelde articul is gestatueert.

26.
Dat de auditeuren in het naarsien en opneemen der respective reekeningen door de secretaris 
in margine van het hooft der selver sullen laten aanteekenen op wat dagh en aan wien de reeke-
ninge is gepresenteert om opgenomen, gesloten en geteekent te werden, gelijck oock mede voor 
yeder capitaal van eene besonderen ontfangh door den selven secretaris in margine van dien sul-
len laten aanteekenen dat de heffinge of den ontfangh  haar is gebleecken conform  te wesen de 
quohieren, hef- of setboecken door de regenten geformeert en aan de rendant om te innen en te 
collecteeren ter handt gestelt, alsmede conform de octroyen, authorisatien of anderen actens uyt 
welckers kraghte de selve zijn geheven met expressie van den dagh, maandt en jaar der selver, en 
voor soo veel den uytgaave aangaat, soo sal den secretaris in margine van het hooft moeten stellen 
dese ende de volgende posten, gebleecken by specificatie, ordonnantie en quitantie, uytgenomen 
daar anders voor staat geteekent.

27.

Dat de reekeningen behoorlijck opgenomen, gesloten ende geteekent zijnde en by het sloth be-
vonden werdende dat de rendanten meer hebben ontfangen dan uytgegeven ende vervolgens 
dat de selve seekere somme van penningen aan deze gemeente verschult blyven, dat in sulcken 
gevallen de auditeuren bij het sluijten der reeckeninge aan het slot de rendanten ordonneeren 
om die penningen de eene helft te voldoen binnen de tydt van drie maanden ende de andere 
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helft drie maanden daar aanvolgende alles aan den volgende burgermeester, die gehouden sal 
wesen het slot der voorschreve reekeninge in een apart capttel te verantwoorden en voor ont-
fangh te brengen.

28.
Maar soo ter contrarie van dien by slot der reekeninge bevonden wordt dat den rendant of ren-
danten meer hebben uytgegeven dan ontfangen en vervolgens dat de gemeente aan de selve see-
kere somme van penningen verschult blyft, dat in sulcken geval by het sluyten der reekeninge den 
quartierschout, scheepenen en gecommiteerdens eene ordannantie sullen moeten slaan ten laste 
van den als dan regeerende burgermeester omme het voorschreve slot der reekeninge ten uytter-
ste binnen den tydt van drie maanden aan den rendant of rendanten te voldoen en te betalen, het 
geene zy in haren te doene burgemeesters reekeninge in een apart capittel wederom voor uytgave 
sullen hebben in te brengen en aan haar geleden sal moeten werden, mits blyckende quitantie van 
de voldoeninge van het voorschreve slot en ordannantie.

29.
Dat den secretaris oock gehouden sal zijn de reekeninge te schrijven niet dubieus maar verstaanbaar, 
te weten dat hy aghter den generalen ontfangh sal uyttrecken wat den eersten en tweeden rendant 
daar in ontfangen heeft, gelijck mede aghter de respecive capittels van uytgaaf sal stellen het geene 
by yeder rendant daarin is uytgegeven, gelijck mede gehouden sal zijn sulcks te doen aghter den ge-
neralen uytgaaf ten uyteynde daardoor de rendanten op hare reekeningen kunnen beogen wat yeder 
ontfangen als uytgegeven heeft omme alsoo sonder kosten van den anderen te komen.

30.
Dat in cas van verpachtinge der gemeene Landts middelen en impositien men die van de pach-
ters ten behoeve van het gemeene corpus niet sal mogen overneemen, doch soo de selve aan het 
gemeene corpus by haar Edele Mog. de Heeren Raden van State der Vereenighde Nederlanden 
zijn of werden aangeschreven omme die te doen ofte laten collecteeren en daar mede des Landts 
comptoiren te voldoen, dat in sulcken gevalle de set-, hef- of collectboecken in het geheel sullen 
moeten werden geformeert by die geene aan wien sulcks by resolutie of ordres van het Landt aan-
bevoolen werdt en sulcks in maniere navolgende, te weten. 

31.
Het set-, hef-, of collectboeck van den impost van het hooftgeldt in plaatse van het gemaal con-
form de placaten en ordonnantie op den ophef van het selve middel geëmaneert.

32.
Het set-, hef- of collectboeck van de impost op de kleyne specien naar de proportie der consumptien 
die in yeder huysgesin ten opsighte van de voorschreve specien komt te doen.

33.
Het set-, hef- of collectboecken tot den ontfangh der personeele quotisatie sal moeten geformeert 
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en gereguleert werden naar de proportie der jaarlijcksche revenues en inkomsten waarmede de 
eenen ingezetenen boven den anderen van den hemel is begunstight en gesegent daar onder ge-
comprehendeert dewelcke sware inkomsten zijn hebbende omtrent hare officien.

34.
De hef- of Collectboecken der Verpondingen en Beede sullen werden geformeert, by die geene, 
dewelcke sulcks van oudts gewoon zijn te doen, maar dewyle de selve jegenwoordigh in een 
sleghten staat zijn, sullen de selve op het spoedighste werden nagesien, en in behoorlijcke ordre 
werden gebraght.

35.
Dat in conformiteyt van de resolutie van de Edele Mog. Heeren Raade van Staate der Vereenigh-
de Nederlanden de dato den 30 October 1709 tot de insamelinge en collecteeren van alle gemeene 
Landts middelen, als daar zijn impostien de kleyne specien, van het gemaal nu hooftgeldt, der 
bieren en drancken, der bezaayde mergens en hoorngelden, als mede de personeele quotisatie, 
mitsgaders van alle ’s Landts middelen en impositien albereyts opgestelt, of naar desen noch op te 
stellen, sullen moeten werden van jaar tot jaar aangestelt een, twee of meer bysondere persoonen 
of wel andersints de collectens publicq ende voor alle man aan de minst willende aannemen voor 
een, twee, drie of meer jaaren aanbestelt soo ende gelijck men sulcks sal oordeelen ten meesten 
nut en oorbaar der gemeynte te sullen wesen, mits dat in cas van aangesteedinge en aanneminge 
de aannemers sullen ghouden zijn te stellen twee suffisante borgen ten genoegen der aanbestee-
deren, tot welcke aanneminge echter niet en sullen mogen werden geadmitteert den officier, bur-
gemeester, scheepen, notaris, procureur, deurwaarders, vorsters, veel min persoonen buyten loco 
woonaghtigh.

36.
Dat de borgemeesteres aghtervolgens haar Ed. Mog. voorgementioneerde resolutie van den der-
tighsten october seventien hondert neegen geene de alderminste ontfangh mogen hebben van 
eenige gemeyne Landts penningen, middelen of imposten, selfs oock niet by publicque aan-
besteedinge en aanneeminge, maar sullen niet anders vermogen ontvangen dan alleenlijck de 
jaarlijcks ordinaire en extraordinaire revenues en inkomsten, mitsgaders de reële verpondige en 
personeele settinge die by de setters worden gedaan tot betaalinge der jaarlijckse renten en intres-
sen der capitalen tot laste van het gemeene corpus staande, alsmede van de verdere en wettige 
schulden en onkosten van het gemeen dorps huyshouden, en sulcks alles volgens seth, hef of col-
lectboecken daaraan geformeert en door de regenten aan haar ter handen gestelt, welcke perso-
neele omslagen gedaan sullen werden als articul neegentien is gestatueert.

37.
Dat de penningen procedeerende van turf, hout, vlaggen, en andersints op de vroente en ge-
meente vallende en  van gemeentens wegen werden verkoght sullen werden ingevordert by de 
borgermeeteren, de welcke sy voor een apart capittel in haar borgemeesters reekeninge voor ont-
fangh sullen verantwoorden.
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38.
Dat het seth of collectboeck van de voorschreven reeelen omslagh sal moeten zyn geformeert, ge-
reet en veerdigh tyde als de nieuwe borgemeesteren haaren eedt hebben afgeleght en alsdan aan-
stondts de selve ter handt gestelt te worden.

39.
Dat alle de seth, hef of collectboecken, soo van des gemeene Landts penningen, middelen en im-
posten als van de borgemeesters by latera aan wedersyde sullen moeten werden opgereekent en 
uytgetrocken wat de selve komen te beloopen en alsdan in het laatste al noch verder in het ge-
neraal tot wat somme het seth of hefboeck in het geheel en alles is monteerende, sullende het 
selve by die geene dewelcke het sethboeck hebbe geformeert en uytgegeven neffens den secreta-
ris moeten werden onderteekent, welke sethboecken ter secretarye of in der gemyntens kommen 
sullen moeten werden bewaart en een copie authenticq daarvan aan de respective collecteurs, 
aanneemers of Borgemeesters uitgereyckt ende ter handen gestelt omme de inninge conform de 
selve te doen.

40.
Dat in het hooft van alle de seth-, hef- of collectboecken copielijck sal werden gestelt uyt wat 
hoofde ofte uyt wat kraghte van welck octroy, permissie, authorisatie en resolutie de reeele en 
persooneele settinge werden gedaan.

41.
Dat aan niemandt van wat staat, conditie of qualiteyt, hij oock zy of wesen magh, het zy den 
hooftschout, scheepen en secretaris, praedicant en in het generaal wie het oock soude mogen we-
sen, sal mogen werden vergunt en geaccordeert vrydom, exemptie of verschooninge van eenige 
gemeene Landst reëele of persooneele settingen, gelijck oock niet van de reeele verpondingen of 
persooneele omslaagen en settingen die gedaan worden tot betaalinge van des gemeyntens wet-
tige schulden, uytgenomen die van de armen zyn levende.

42.
Ende sal den secretaris geobligeert zyn aan de leeden, articulo primo vermeldt, ten allen tyde 
als het haar belieft, soo te saamen als een yeder besonder, te geeven acces en visie der resolutien 
der regenten het gemeene corpus raakende genoomen en selfs copien authenticq ten haaren 
versoecken.

43.
Dat den prædikant en die geene dewelcke over de arme reekeningen zyn staande geen daghgeldt 
sullen mogen vorderen conform het drie en dertighste articul van het Kerck ende Arm Regle-
ment door haar Hoogh Mog. in dato den sestienden Maart Seventien hondert geëmaneert, oock 
sal den officier niet meerder mogen vorderen als een rijcksdaalder daaghs, en voorts als by voorsz. 
articul.
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44.
Item, dat ten tyde van het jaargedingh een eerlijcke en redelijcke maaltydt gehouden sal worden 
en dat daartoe geroepen sullen werden alle die geene die van oudts gewoon zyn geweest aldaar te 
komen, en sal daar voor de borgemeesters in hunne reekeninge gepasseert worden de somme van 
veertigh guldens of daar omtrent.

45.
Item, en sal voortaan op de extraordinarisse reghtdagen maar eenen vorster by de scheepenen be-
hoeven te koomen omme de scheepenen te dienen daar sy hem dien dagh van nooden hebben, 
maar op de jaargedingen sullen byde vorsteren compareren en sullen aldaar parthye by ordre oproe-
pen, en sal de maaltydt van de selve vorsteren ten laste van de vryheyt oock gebraght mogen werden.

46.
Item, de pæne en boete procedeerende van de becalangeeringe het zy van dycken, graften, heynin-
gen, waterlaten, wegen en diergelijcke t’elcke reyse partinentelijck worde aangeteekent door den 
secretaris ten behoeve van den quartierschout voor soover den Rentmeester der Domeynen en 
sijn gereghtigheyt niet wordt benadeelt, ende sal den officier, scheepenen, borgemeesters daarop 
mogen verteeren eens seeven guldens tien stuyvers sonder meer.

47.
Dat egeene commissien en sullen werden gegeven om van wegen de vryheyt of gemeente te com-
pareeren op eenige daghvaardinge van de Meyerye of quartier van Oosterwyck dan door den 
quartierschout, scheepenen, borgemeesteren ende vier gecommitteerdens, en dat men op de selve 
daghvaardinge niet meer sal mogen senden dan eenen ofte ten hooghsten in gewightige saaken 
twee persoonen, en dat men sal besorgen dat alvoorens te compareeren sal werden bekent ge-
maackt waarover de daghvaarding geschiet en wat aldaar te proponeeren sal vallen om te konnen 
delibereren, ende te gelasten wat hare gecommitteerde seggen en stemmen sullen.

48.
Item, dat alle die geene die met commissie, last of procuratie van de representanten of wel twee 
derden van dien eenige besoignes, sollicitatien of anderen sacken sullen doen, dat die t’elcke rey-
se tot hunne wederkomste aan hunne committenten sullen doen rapport met overleveringe van 
den staat der saake en stucken daartoe gehoorende omme die in de secretarye of kommen geleght 
en bewaart worden.

49.
Dat de processen jegenwoordigh hangende ongedecideert, het sy eysser, het sy als verweerder sul-
len op nieuws werden nagesien ende geëxamineerd by de regenten articul primo vermeldt om te 
sien en verstaan of die dienstight zijn vergolght of nadergeleght ten beste van de gemeente.

50.
Ende alsoo men ondervonden heeft dat er van tijdt tot tijdt tot laste van het gemeene corpus 
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verscheyde en meenighvuldige groote en excessieve verteeringe zijn gedaan geworden en in 
reekeninge gebraght en geleden, soo sullen om die in toekomende te provenieren en af te snyden by 
der scheepenen en alle andere naar dato van het arresteeren van desen reglemente geene de minste 
verteeringe tot laste van het gemeene corpus worden gedaan nochte in reekeninge voor uytgaaf 
gebraght ende geleden, maar in plaatse van dien sullen de scheepenen jaarlijcks voor hare besoignes, 
vacatie ende verlet binnen dese vryheyt het gemeene corpus aangaande over het bywoonen der 
gemeentens vergaderinge en andere dorpen saaken genieten, te weten den præsiden vyftien ende de 
verdere scheepenen yeder twaalf gulden, de setters sullen hare oude loon genieten.

51.
Dat niemandt der voorschreve leden buyten dese vryheyt met behoorlijcke commissie vacerende 
soo dat hy wederom des avondts kan t’huys zijn voor sijn daghveldt, vacatien, reyse en teerkos-
ten tesamen en sonder meer sal genieten twee guldens en tien stuyvers des daaghs, ten ware in 
saake daar yemandt in meerder qualiteyt als daar is den schouteth,  secretaris,  advocaat, docter 
of andere practisyns moeste werden gecommitteert ende geemployeert, die alsdan voor sijne va-
catien, verlet, reys en teergelden sal genieten, soo veel als de regenten te voorens met den selven 
sullen komen te accordeeren en by geen accord vier guldens des daaghs waaronder begrepen sal 
zyn de verteeringe.
52.
Dat egeene vroenten of gemeenten en sullen mogen werden verkoght dan met voorgaande con-
sent en toestaan van twee derde parten der leeden, articul primo vermeldt.

53.
Dat egeene broeder of swager of naar bloetverwanten en in een huys woonende te samen schee-
pen sullen mogen wesen.

54.
Dat egeene wercken sullen mogen werden gemaackt ten laste van het corpus dan naar voorgaan-
de publicatie en publicque besteedinge, ten waren in kleyne saaken bedragende onder de tien 
guldens.

55.
Ende alsoo men bevint dat in de voorschreve vryheyt van Oosterwyck veele arme luyden komen 
wonen van buyten waardoor de gemeente merkelijck werdt beswaart, soo sullen allen die geene 
die daar in van buyten koomen woonen gehouden zijn borge te stellen voor driehondert guldens 
eens tot verseekeringe dat de arme goederen daarmede niet en sullen worden beswaart.

56.
Sullende oock niemandt van de nabuuren haar huysinge mogen verhuuren aan eenige buyten 
luyden, het zy aan haar eerst ende voor al gebleeken sal zyn de voorschreve borghtoghte op pæne 
van die ter contrarie koomen te doen verbeuren sullen een namende van vyfentwintgh guldens, 
een derdepart ten behoeve van den hooftofficier, het tweede ten behoeve an den armen en het 
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resterende ten behoeve van den aanbrenger, alles in conformité der publicatie van de sesden April 
sestien honderts sesentachtigh, dewelcke op den seevenden dito voor de kercke van Oosterwyck 
is gepubliceert en op den veertienden Januarii sestien hondert eenentnegentigh gerenoveert en 
opnieuws voor de voorsz kerck gepubliceert, blyvende niet te min in zyn geheel de resolutie 
van haar Hoogh Mog. van dato den vyf en twintighsten Maart seventien hondert twintigh. 

57.
Dat oock niemandt hem sal hebben te verstouten van in sijne huysinge te neemen of daar inne te 
laaten vernachten eenige ongetrouwde vrouwspersoonen die swanger soude mogen wesen en ver-
lost zijnde onmaghtigh om haar kindt of kinderen te onderhouden, op pæne dat den onderhoudt 
van soodaanigh kindt of kinderen sal zyn en blyven ten lasten van die geene dewelcke soodaanige 
vrouwspersoonen ingenoomen ofte t ‘haaren huyse sullen laaten vernachten.

58.
Den provisoir sal in het ontfangen van de pachten, renten en chynsen, houden pretinent register 
met dagh en jaar ende oock door wien de selve koornpachten, renten en chynsen betaaldt wor-
den omme alsoo gevoeghlijck (des noodts zynde) den laatsten herbrenger te konnen uytvinden, 
waarnaar den secretaris in het schryven van den register van ontfangh hem sal hebben te regulee-
ren om in de reekeningh van de provisoir in het hooft van yeder text de laatsten betaalden te an-
noteeren en sal den provisoir geene koornpachten, renten of chynsen, ten aghteren laaten staan 
dan alleenlijck om notoire redenen.

59.
Den secretaris sal gehouden weesen aan den provisoir, aangesteldt en noch aan te stellen, uyt te 
geven een gefolieert register van alle de koornpachten, renten, chynsen, verpachte hoeven, acker 
en weylanden, mitsgaders van alles dat aan den ontfangh der armetaaffele specteert, behoolijck 
gecollationeert, geauthentiseert en geteekent.

60.
Dat de reekeninge en liquidatien van den provisoir der armetaaffele in de kercke of wel in de 
raadthuyse binnen dese vryheyt gedaan sal worden alle twee jaaren en sulcks ten overstaan van de 
heer hooftschout ofte sijnen gecommitteerden, mitsgaders alle de scheepenen, de heer prædicant 
ende de voorschrevee vier gecomitteerdens, welcke reekeningen alle twee jaaren sal gedaan wer-
den op den eersten maandagh in de vasten, van het doen van welcke reekeningh aght daagen te 
vooren publicatie voor de kercke sal werden gedaan om by een yeder de voorschreven reekeningh 
te werden aangehoort, mits sich in alle modestie gedragende.

61.
Ende sullende egeene capitalen ten behoeve van den heyligen geeft armen alhier uytstaande op-
geseght mogen worden dan by convocatie en met consent en last der leeden, articul primo ver-
meldt, en in cas enige debiteuren der gemelde heylige geeft armen capitalen quamen op te seggen 
ende te schieten, soo sal de cassatie geschieden door de scheepenen en voorschreve gecommit-
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teerdens en sullen de geschootene penningen, soodra doenlijck, wederom ten meeste intresse ten 
laste van dorpen, daar de selve op te krygen soude mogen zyn, werde uytgeset, anders op suffi-
sante panden.

62.
Blyvende niettemin alle voorige reglementen, ordinnantien, statuten en herkomen, voor soo veel 
in desen niet gealtereert bevonden, in haar figeur en observeringe.

63.
Dat den officier, schepenen en gecommitteerdens alle vier jaaren sullen hebben te kiesen vier 
keurmeesteren en vyf setters, hen die ampten verstaande, die den hooftschout ten overstaan van 
scheepenen sal hebben te beeedigen, ende sal in het begaan van de brandtschouw mogen werden 
verteert seeven guldens tien stuyvers.

64.
Dat de vier zegelaren van de wollen ambaghte met ende beneffens vier van de oudtste ende be-
quaamste mannen, den wollen ambachte excerceerende sullen stellen ende nomineeren deekens 
van den wollen ambachte, die het selve deekens ampt twee jaaren sullen bedienen en den am-
bachte regeeren soo sulcks van oudts gewoon is te geschieden, welcke deekens sullen beëedight 
werden by den hooftschout of sijn edele gecommitteerden en dat ten overstaan van Scheepenen.

65.
Den quartierschout en by sijn absentie den præsiderende sal sorgh dragen dat in de vergaderingh, 
soo van de leeden als scheepenen, goede ordre werden gehouden sonder daar disrespectieuse be-
jegeningen, injurien, lasteringen, drygementen, veel min met handigheeden malkanderen te be-
leedigen, ende sulcks geschiedende, sal den præsident dat stellen aan het oordeel van scheepenen 
en gecommitterdens, die den contraventeur promptelijck sullen mulcteeren met een temporale 
suspensie van sijn ampt en pecunieele boete van twaalf guldens of soo veel min of meer als naar 
æquiteyt van saacken bevonden sal worden te behooren.

66.
Eyndelijck, dat dit voorschreven reglement sal werden geregistreert op de Leen- en Tholkamer 
der stadt en Meyerye van ’s Hertogenbosch, alsmede in het prothocolboeck van de voorschreven 
vryheyts secretarye en aldan daarvan oock eenige exemplaren gedruckt en een daarvan in de raad-
thuyse tot naarightinge opgehangen en t’elcken jaaren sondagh na de veranderenen van de Weth 
sal staan te publiceeren ter plaatse daar men gewoon is publicatie te doen en dat de besorginge 
daar van sal incombeeren den Borgemeester of Præsident Scheepen.
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10.2.20 Oss 1700

10.2.20.1 Eerste ontwerp-reglement van de regeerders, 1700
10.2.20.2 Ontwerp-reglement van de Raad en rentmeester-generaal der Domeinen, 1700
10.2.20.3 Tweede ontwerp-reglement van de regeerders, 1700
10.2.20.4 Vastgestelde versie van de Raad van State, 1700
10.2.20.5 Wijzigingen van Oss 1700 

Genese
9.2.20.

10.2.20.1 Eerste ontwerp-reglement van de regeerders, 1700

Vaststelling
22 April 1700 door de schout en regeerders van Oss naar aanleiding van een initiatief van de Raad 
van State.

Bron
BHIC, SB Oss 67, fo. 24-28.

Articulen beraemt ende opgestelt door den officier ende regenten van Os over het beleijt des vrijhe-
ijts saecken ende overgegeven aen den Raet ende Rentmeester Generael der Domeijnen in het quartier 
van sHhertogenbosch in confomiteijt van de resolutie van Haer Ed: Moog: Heeren Raeden van Staete 

der Veenighde Nederlanden in dato den 16 januarij 1700.

1.
Sullen de schepenen geene besoinges mogen leggen raeckende de gemeene saecke van Os in eeni-
ge herberge maer gehouden sijn te besoighneren binnen de vrijheijts raetcamer.

2.
Sullen de seven schepenen genietten voor de besoinges binnen de stadt ende vrijheijt van Os val-
lende jaerlijckx eene somme van tweenveertigh gulden sonder dat de selve voor eenige verteringh 
oft vacatie sullen mogen declareren.

3.
Sullen de schepenen gehouden sijn haer te reguleren naer de resolutien van Haer Ed: Moog: mijn 
heeren de Raeden van Staette na date den 24 augustij 1684.

4.
Soo bij aldien eenige schepenen bij resolutie van haer Hoogh Moog: ofte Ed: Moog: heeren Rae-
den van Staetten ofte Ed: Raede van Brabant wierden geordonneert oft beschreven naer Den 
Haege ofte bij de regenten tot bevorderinge van eenige affairens de gemeentte raeckende wert ge-
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commiteert sullen voor haere vacatie ende verteringe des daeghs genietten eene somme van twee 
gulden, sonder verders jets te mogen declareren als alleenlijck haere carre ende scheeps vraghten, 
waervan sij behoerlijck specificatie bij ’t doen van haer rapport sullen moetten overleveren.

5.
Jemanden uijt ’t collegie van de schepenen gecommitteert werdende naer de stadt van 
s’Hertogenbosche sal niet meerder mogen declareren voor sijne vacatie, reijs costen en verterin-
gen als eens des daeghs eenen gulden vier stuijver behoudens nochtans dat soo wanneer eenige 
oncosten in’t besoingeren met advocaetten ofte jemande anders ten dienste der gemeente eenige 
verteringe mochttte comen te vallen sullen daer voor apart mogen declareren ende daervan over-
leveren behorelijcke specificatie om bij den officier en schepenen naer examinatie ende taxatie te 
werden gemodereert.

6.
Soo wanneer jemanden van de schepenen op eenige Meijerijsse oft quartiersvergadringe t’sij tot 
s’Hertogenbosch, Os ofte elders binnen de Meijerij sal des daegs genieten voor sijnne vacatie, ver-
teringen en carre vraght eenen gulden sestien stuijvers.

7.
Sullende alle placcaetten, ordonannanttien gepubliceert werden door den vorster off jemanden 
anders qualiteijt daer toe hebbende ten overstaen van den officier en twee schepenen die het re-
laes van de publicatie sullen moetten onderteeckenen ende alsdan de publicatie ter secretarij 
moeten werden geregistreert dat het placcaet van Haer Hoogh Moog: in dato den ……. is ge-
publiceert.

8.
Sullen alle collectens gedaen ende bestelt werden soo van verpondinge, hooftgelden, cleijne spe-
cie, personele quotisatie als andere collectens soo nu sijn ende naermaels mochten comen bij 
schepenen publicq ten overstaen van den officier moetten werden bestelt en sullen de collecteurs 
offte aennemers gehouden sijn te stellen twee suffisantte borge binnen de stadt oft vrijheijt van 
Os woonende ende sullen de collecteurs ofte aenneemers van eenige collecttens gehouden sijn te 
doen behorelijcke reeckeninge ende dat binnen den tijt van ses maenden naer ’t verloop van den 
tijt haerder collecte voor den officier en schepenen.

9.
Sullen de regenten op’t jaergedingh dat gehouden wert op den eersten woensdagh naer Drie Co-
ningen niet meer mogen verteren als eene somme van vijftiengulden.

10.
Als wanneer de generaele straetschouwe sal werden gevoert door de dorpen van Os, Berchem 
ende Deuren volgens de caerte en previlegie der stadt ende vrijheijt van Os ten welcken tijde op 
de geseijde schouw ontrent de vijffentwintigh personen sijn comparerende niet meer te mogen 
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werden verteert als eene somma van vijfftigh gulden, sullende de regentten als dan geen verder 
vacatie mogen inbrengen.

11.
Op’t veranderen van de borgemeesters, t’welcke moet geschieden als van outs op Vrouw Licht-
temis dagh door schepenen ende gesworens werden aengestelt sall als dan bij de geseijde schepe-
nen offten aencomende borgemeesteren niet meerder mogen werden verteert als eene somme van 
veertigh gulden sonder iets verder te mogen declaren.

12.
Sal op’t veranderen van de Weth ende electie welcke jaerelijckx op Banis dagh door den officier 
geschiet bij affgaende ende aencomende regeringe als van outs gewoon sijn met den anderen te 
letten niet meerder mogen werden verteert als een somme van sesendartigh gulden. 

13.
Item sal op’t doen van de dorpsreeckeningen t’elck jaerlijckx publicq werden  gedaen ten over-
staen van den offficier ende vijff leden niet meerder mogen werden verteert als eene somme van 
dartigh gulden.

14.
En sullen geen extraordinarisse betalinge ofte ordonnantie mogen werden geslaegen bij eenige 
regenten ten sij alvorens de specificatie bij den officier ende seven schepenen sullen sijn geexami-
neert en als dan naer taxatie ende moderatie van de selve ordonnantie daer van werde gedepes-
seert en bij den officier en niet minder dan vier schepenen moetten sijn onderteeckent.

15.
En sal den officier en schepenen van Os sigh exactelijck gehouden sijn te reguleren naer de regele-
ment op de politique reformatie in de Meijerij van s’Hertogenbosch bij haer Hoogh Moog: de 
Heeren Staeten Generael der Vereenighde Nederlanden gearresteert op den 1. April 1660.

16.
Dat de ordonnantie achtervolgens de voorschreven regelementte sijnde gegeven gelijck oock alle 
de andere dorpskeuren ende ordinaire schulden bij haer Ed: Moog: vastgestelt sijnde door de bor-
gemeesters in der tijt wesende op de verschijndaege promptelijck sullen moetten betaelen sonder 
die betalinge op eenigh pretext van geen gelt te hebben ofte andere hoe danigh die oock souden 
mogen wesen uijtstellen als moettende die selve borgemeesters haer te vreden houden nopende 
haer verleth met den tantieme daertoe gestelt, sijnde vijff ten hondert.

17.
Dat in cas van nalatigheijt der borgemeesters in der tijd de selve niet wegen van parate executie 
door de regenten sal mogen werden bedwongen sonder daer toe te behoeven te lichtten eenige 
brieven executorie.
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18.
Dat van gelijcke soodane naelaetige borgemeesters sal mogen werden geexecuteert door de per-
soon ofte persoonen tot wiens behoeff de ordonnantien is geslaegen oft die de rente ofte ordi-
naire schult ten laste der gemeijntte is hebbende ende in cas eenige van de regentten off andere 
van de gemeijntte voor sodane schult der gemeijnte wiert gemolesteert, gearresteert ofte geinco-
mondeert, soo sal soodanige borgemeester in der tijt door wiens naelatigheijt sulcx voortcompt 
gehouden sijn den selve cost ende schadeloos te indemneren.

Aldus gedaen, beraempt ende opgestelt bij den officier en regenten van Oss en binnen de voorschreven 
vrijheijt onderteeckent desen 22 april 1700,
Ende was onderteeckent,
[volgt de ondertekening].

10.2.20.2 Ontwerp-reglement van de Raad en rentmeester-generaal der Domeinen, 1700

Vaststelling
28 September 1700 door de Raad en rentmeester-generaal der Domeinen aangeboden aan de 
Raad van State tot uitvoering van een dienoverkeenkomstige opdracht van die Raad.

Bron
BHIC, SB Oss 66

BHIC, SB Oss 67, fo. 31-41.

Concept Regelement voor de stadt ende vrijheijt van Osch
1.
Dat voortaen sonder octroij van de Hooge Overichheijt in gevolge het placaet van den 31 octo-
ber 1695 geene reële  omslagen sullen moogen werden gedaen noghte eenige penningen gelicht 
ende genegotieert tot laste ende hijpothecatie der stadt ende vrijheijt, noghte oock dat het ver-
soeck dient halven te doen meede sal moogen geschieden ofte gedaen werden dan nae voorgaen-
de convocatie, toestemminghe van de vijff leden het corpus der voorschreven stadt en vrijheijt 
representerende ende die anders soude moogen en comen te doen, dat de voorschreven omsla-
gen, negotiatie ofte opneminge van penningen sullen comen ende blijven tot lasten der geene die 
soodanige omslagen ofte negotiatie hebben gedaen.

2. 
Dat oock de persooneele, soo ordinaeijre als extraordinaeijere omslagen off setttingen insgelijckx 
niet anders en sullen moogen gedaen worden dan met volcome kennisse, toestemminge ende 
consent der gesaementlijcke regenten als voor.

3.
Dat de borgemeesters in der tijt wesende sullen moeten innnen, ontfangen ende opbeuren de 
voorschreven reële omslagen en personeele settingen die de regenten sullen noodigh oordeelen 
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en aen haer ordonneeren tot onderhout van des gemeijntens particuliere huijshoudinge op te 
haelen mits gaders alle de anderen gemeijntens revenues en incomsten en boovendien oock de 
coonincxbeede.

4.
Dat de selve borgemeesters sullen gehouden sijn op den verschijndagh oft vervaldagen t’Comptoir 
der beeden mitsgaders des gemeijntens jaerlijckxce rentten ofte intresten en allen andere ordinae-
rije gemeijntens lasten t’sij van tractementten als andersints gelijck oock mede alle ordinnantien 
achtervolgens dese regelemente gegeven ende geslagen soodanigh promptelijck te voldoen ende 
te betaelen dat de gemeijnte daerover niet en worden geexecuteert ofte gemolesteert sonder de 
voorschreven betaelinge te moogen uijtstellen op eenige pretexten van geen gelt te hebben ofte 
andere hoedanigh die oock souden moogen wesen off dat andersints de voorschreven onwillige 
ende gebreeckige borgemeesters daertoe bij penaele ordonantien sullen moogen bedwongen, ge-
constringeert werden ende bovendien alsnog gehouden ende te refundeeren de costen van execu-
tien, processen en alle andere schade dienthalve te gerijsen.

5.
Dat de verpondinge, t’hooft gelt, gemael, de cleijne specie, personeele quotisatien en alle andere 
gemeene Landts middelen nu sijnde ofte naermaels comende ende waervan de collectie off insa-
melingh bij de placaten off ordonnantien bevolen en geinjugeert wordt aen de regentten, door de 
schepenen ten overstaen van den officier publicq ende voor alle man aen den minste aennemende 
sullen worden aenbestelt ten waere dat men profijtelijcker en t’oirbaerste voor de gemeente oor-
deelde daertoe collecteurs aen te stellen, sullende in cas van aenbestedingehe de aennemers ge-
houden wesen te stellen twee sufffisante borge binnnen de stadt ende vrijheijt van Os woonende 
en s’Landts comptoiren soodanigh promptelijck te voldoen en bij te betaelen dat de gemeijnte 
oft de regentten daerover niet en werden geexecuteert off dat andersints de costen van exectien en 
schaden dieswegen te lijden sullen comen tot lasten der voorschreven aennamers ofte collecteurs.

6.
Dat de voorschreven aennemers off collecteurs binnen ses maenden naer verloop van den tijt 
haerder collecte ende de borgemeesters binnen s’jaers naerdat sij sijn affgegaen gehouden sullen 
wesen van hunnen ontfanck, bewijnde ende administratie behoorlijcke reeckeninghe, bewijs 
ende reliqua te doen.

7

Dat de voorschreven reeckeninge naer voorgaende drie sondaegse publicatien sullen werden ge-
presenteert aen de regentten als van oudts omme  bij en de door haer exactelijck geexamineert 
ende de behoeften wel naergesien sijnde, met meerderheijt van stemme daerop geresolveert en 
naer behooren gespasseert off geroijeert, mitsgaders geslooten en geteijckent te werden, waerbij 
oock sullen coomen moogen alle andere des gelievende die wel mede sullen connen en mogen 
gehoort worden, dogh geene stemme nog teijkeninge hebben.
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8.
Dat in cas eenige reeckeninge van gemeijntens penningen a tergo buijten de gesamentlijcke ver-
gaederingh ofte alle de regenten daerover niet geroepen sijnde mogte werde gedaen, dat de selve 
sullen worden gehouden voor niet gedaen, niet geslooten en gepasseert.

9.
Dat alle openstaende en ongedaene reeckeningen van eenighe borgemeesters, bedeheffers, ver-
pondinghbeurders, kerck off heijlige geestmeesters mitsgaders van alle andere die eenigh ont-
fankck ofte bewindt hebben gehadt van des gemeijntens penningen met den alder eersten en ten 
langhsten binnen vier maenden naer het arresteeren van dit regelement aen de regenten sullen 
werden voort gebraght omme bij haer oversien ende geexamineert, mitsgaders geslooten en gete-
ijckent te werden.

10.
Dat de regentten in de gemeijntens reeckeningen geene posten in uijtgaeff sullen moogen lijden 
dan die met behoorlijcke quitantien geverifieeert ende daertoe ordonnantie wert vereijst de or-
donnantie daervan sij gebleecken ende geexhibeert, sullende bij gebreck van dien soodanige pos-
ten moeten geroijeert worden en doorgeslaegen ten waere omme de cleijnigheijt der saecke de 
posten bij bloote affirmatie wierden aengenoomen en gepasseert.

11.
De regentten sullen oock gehouden wesen in het doen der reeckeninge door haeren secretaris 
voor jderen post die in ontfanck werdt gebroght in maringe van dien te laeten aenteijckenen dat 
de heffinge van dien ontfanck haer is gebleecken conform te wesen de quohieren, setcedullen, 
lijsten, octroijen off andere actens uijt welckers cracht ende de selve sijn geheeven met expressie 
van den dagh, maent en jaer der voorschreven actens ende voor soo veel den uijtgaeff aengaedt in  
het hooft ofte begin te stellen dese ende naer volgende posten, gebleecken bij quitanttie, ordon-
nantie et etcetera, uitgenoomen daervoor anders genoteert staedt sullende telckens bij de pos-
ten waervan geen quitantie is moeten stellen en uijtdrucken waerom die geleeden worden t’sij op 
simpele affirmatie off andersints.

12.
Dat de reeckeninge behoorelijck opgenomen, geslooten, gepasseert ende geteijckent wesende en 
bevonden wordende dat den redant of rendanten meer hebben ontfanghen als uijtgegeven en dat 
sij vervolgens seeckere somme van penningen aen de gemeijnte ten achtteren en verschult blij-
ven, dat in sulcken gevallen geen naerreeckeningen bij de rendantten en sulen mogen werden 
gedaen maer sullen de regentten den selve moeten ordonneeren omme de voorschreven pennin-
gen die sij  bij  t’slot hender reeckeninge aen de gemeijnte sijn schuldgh gebleven binnen de tijt 
van drie maenden te voldoen en te betaelen aen de als dan regerende borgemeesters oft collec-
teurs die gehouden sullen wesen de voorschreven somme in henne te doene reeeckeninge voor 
ontfanck in te brengen.
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13.
Maer soo ter contrarie van dien bij t’sloth der reeckeninghe compt te blijcken dat de rendan-
ten penningen van de gemeijnte sijn competerende als meerder uijtgegeven dan ontfangen heb-
bende, dat als dan de regentten gehouden sullen wesen de borgemeesters off collecteurs die in 
bedieninge sijn aenstonts te ordonneeren om ten uijtersten twee maenden aen den rendant off 
rendantten te betaelen de somme die den selven bij t’sloth derselver reeckeninge van en tot lasten 
van de gemeijnte is competerende, mits dat hem sulcx wederom in uijtgaeve bij haere te doen 
reeckeninge sal werden geleden.

14.
Dat niemandt van wat staet, conditie off qualiteijt hij is sal mogen pretenderen ofte aen den sel-
ven geaccordeert worden exemptie, vrijdom off verschoninge van de verpondinge, beede off an-
dere lasten die wegens de stadt en vrijheijt op te brengen ende te vergelden staen.

15.
Dat oock de borgemeesters, collecteurs der verpondinge en andere bewindt en ontfanck hebbers 
van gemeijntens weege niemandt sullen moogen overvallen ende beschadigen met sommatien off 
executien tensij de selve haere debiteuren eens off twee mael civielijck gemaendt ende gewaer-
schouwt hebben.

16.
Dat egeene gemeene nieuwe wercken off reparatien ten lasten van de gemeijnte sullen moogen 
werden gemaeckt en gedaen dan op een behoorlijck besteck en naer voorgaende publicatien en 
openbaer aenbestedinge ten waere in cleijne saecke niet exederende de somme van vijfftien gul-
den.

17.
Dat alle veranderingh 3778  van de regentten tot wat tijt en over wat saecke het oock soude moogen 
wesen sullen moetten werden geleght ende gehouden in des vrijheijts raetcamer ende dat geene 
verteeringe oft schenkagien bij schepenen off borgemeesters ofte andere tot laste van het corpus 
sullen moogen gedaen werden onder wat naame off pretext ofte aen wien het oock soude moog-
en wesen, sonder voorgaende convocatie, consent en bewillingh van  de vijff leeden, twaelff der 
principaelste geeffdens uijtgenomen dat jaerlijcx tot laste van de gemeijnte bij den officier en re-
gentten sal moogen werden verteert de somme van ….. [niet ingevuld] gulden eens sonder meer 
als namentlijck op den eersten woendagh naer drie Coningen, wanneer het jaergedingh gehou-
den wordt …. [niet ingevuld] gulden, op Vrouw Lichtmis dagh wanneer de borgemeesters ver-
anderen …. [niet ingevuld, item op Bamisdagh waneer de Wedt off schepenen verandert werden 
…. [niet ingevuld] gulden en laetstelijck wanneer de gemeijntens reeckeninghe geschiede en ge-
daen worden …. [niet ingevuld] gulden.

3778  Lees: vergaderinghe (vergelijk Oss 1700/17).
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18.
Dat oock schepenen van veertien tot veertien dagen wanneer het geen vacantie is haere genecht 
off gerechtdagen in’t voorschreven raetshuijs sullen moeten houden sonder eenigerhande ver-
teringe te moogen doen tot laste der gemeijntte ofte voor haere vacatien ietwes anders te pre-
tenderen als de ordinaire leges tot soodanige functie staende, mitsgaders nogh eene somme van 
…. [niet ingevuld] gulden jaerlijcx ider schepen voor alle ordinaerijresse en extraordinarisse va-
catie en besongies binnen de stadt ende vrijheijt de gemeijnte aengaende als van reeckeningen, 
t’begaen der schouwen en alle andere, egeene uijtgesondert en hoedanigh die oock souden moog-
en wesen en genoempt worden.

19.
Dat egeene processen nogh in qualiteijt als aenleggere, noghte van verweerderen tot laste van de 
gemeijnte te sullen moogen aengevangen worden dan met eenparigh consent ende goetvinden 
van de vijff leeden, t’corpus der voorschreven stadt en vrijheijt representeerende ofte ten minsten 
van twee derde parten van dien, de welcke alle in cas sulcx goet vinden de resolutie, acte ofte pro-
curatie in het resolutieboeck oft ten prothocolle ter secretarije van Os sullen moeten teijckenen.

20.
Gelijck oock mede geene sollicitatien in s’Gravenhage ofte elders anders t’sij tot affweeringe 
van eenige swarigheden off tot voordeel van de gemeijntte sullen moogen werden aengevangen, 
noghte dienthalven eenige commissie gegeven dan naer voorgaende convocatien en eenparigh 
goetvinden der voorschreven vijff leeden ofte ten minsten twee derde parten der selver, die insge-
lijckx de resolutien, acte off commissie ter secretarije sullen moeten teijckenen als voor.

21.
Dat egeene commissien en sullen worden gegeven om van wegens de stadt ende vrijehijt te 
compaereeren op eenige daghwaerden van de Meijerije ofte quartiere van Maeslandt dan bij de kenisse 
ende daertoe last sij gegeen als voor, welcke daghvaerdinge men niet meer sal mogen committeren ofte 
senden dan eenen off ten hooghsten in gewichtige saecken twee persoonen die daervoor jeder dagh 
dat sij vaceren niet meer sal moogen declareeren dan eenen gulden sestien stuijvers, waeronder dan 
meede sullen begreepen wesen de verteringe en karrevraghten, dogh alvorens te committeren offte 
te compareeren sal men besorgen dat bij de uijtschrijvingh van de daghvaerden wordt uijtgedruckt 
waerover de daghvaerdinge geschiet ende wat aldaer te proponeeren sal vallen omme in de vrijheijt 
te connen werden gedelibereert ten besten ende aen de gecommitteerden ofte gecommitteerdens 
instructie gegeven ende gelast wat seggen en stemmen sullen.

22.
Dat verders imandt van regentten buijten den voorschreven vrijheijt behoorlijcke commissie va-
ceeren soo dat hij s’avonts wederom can thuijs voor sijn daghgelden, vacatien, reijs en teer costen 
te saemen sal genieten eenen gulden vier stuijvers des daeghs, dogh soo imandt moghte gecom-
mitteert worden ofte wegens gemeijntens saecke beschrevn naer s’Gravenhage sal hebben twee 
gulden des daeghts sonder ietwes verders te moogen declareeren dan alleen de carre en scheeps 
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vragten waervan sij bij ’t doen van haare rapporten behoorlijcke specificatien sullen moeten over 
leveren, ten waere noghtans in saecke waertoe imandt in meerdere qualiteijt moste gecommit-
teert ende geemplojeert werden, de welcken als dan soo in t’een als in t’ander geval voor sijn 
daghgelden, vacatien, reis en teercosten sal hebben ende genieten soo veel als de voorschreven 
committenten met denselven sullen overeencomen en accorderen.

23.
Dat geene ordonnantien tot betaelinge van eenige penningen sullen moogen werden gegeven 
ende verleent dat naerdat de oirsaeck ende wenselijckheijt der schult met de redenen van dien, 
oock de commissien die daertoe soude moogen gegeven sijn en de specificatien daer neffens ge-
annexeert [ bij de vijff leeden sijn geexamineert 3779] en bij de selve daer op ordonnanite verleent, 
welcke acte van ordonnanttie bij den secretaris sal werden opgestelt, geteeckent ende uijtgegeven 
met dese verstaende nogthans dat in saecken van vijfftien gulden ende daer onder de ordonnant-
tie bij t’collegie van schepenen alleen sal mogen werden gegeven ende geslagen onder restictie 
als voor.

24.
Dat alle placcaten ende ordonnantien sullen werden gepubliceert door den vorster off imand an-
ders daertoe last hebbende ten overstaen van den officier en twee schepenen die t’relaes van de 
gedaene publicatie sullen moeten onderteeckenen welck placaet off ordonnantien met het on-
derstaende relaes naer dat het dobbelt van t’selve ter gewonelijcke plaetse sal wesen geaffigeert sal 
werden gebracht ter secretarije en aldaer aen een liache gedaen en boovensdien in een apart regis-
ter daertoe te maecken aengeteijkent dat soodanigh een placaet off ordonnantien de dato den … 
en van inhout et cetera is gepubliceert en geaffigeert.

25.
Dat den officier en schepenen haer verders exact sullen hebben te reguleren naer het regele-
ment der politicque reformatie bij de Hoogh Moog: Heeren Staeten Generael der Vereenighde 
Nederlanden op den eersten aprill 1660 gearresteert en gedaen emaneren over de meijerije van 
S’hertogenbos mits gaders de resolutie van de Ed: Moog: Heeren Raden van Staten der ver-
eenighde Nederlanden de dato den 28en augustus 1684.

26.
Ende opdat de voorschreven poincten en ariculen wel ende puntuelijck moogen werden ach-
tervollight naergecoomen en geobserveert dat ider der overtreeders van dien sullen werden ge-
mulcteert en vervallen in eene peene van vijfftien gulden ten behoeve van s’Landts Domijnen te 
verdeijlen naer Domijnens reghten welcke peene den Rentmeester der Domijnen van Brabant in 
t’quartier van s’Hertogenbos der tijt wesende van de contraventeurs bij parate executie sal vor-
deren.

3779  De tussen [ ] gestelde passage is in de tekst abusievelijk weggevallen; vergelijk Oss 1700/23.
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27.
Eindelijck dat dit regelement soo op de Leen en Tolkamer binnen s’Hertogenbos als ter secreta-
rije van Os ten prothocolle sal werden geregistreert, mitsgaders ter gewoonelijcke plaetse ende 
daege gepubliceert ende de publicatie van t’selve van jaer tot jaer op den eersten sondagh naer’t 
veranderen van de Weth vernieuwt.

10.2.20.3 Tweede concept van de regeerders, 1700

Vaststelling
26 September 1700 door de schout en regeerders in reactie op het ontwerp-reglement van de raad 
en rentmeester-generaal der Domeinen. 

Bron
BHIC, Schepenbank Oss 80, fo. 103-112.

Artiquelen beraempt ende opgestelt door den officier, regenten ende viff leden van Os over het beleijt des 
vrijheijts saecken ende overgegeven aen den Raet ende Rentmeester Generael der Domijnen in’t quar-
tier van s’Hertogenbossche in conformiteijt van den resolutie van haer Ed: Mog: de heeren Raaden van 
Staetten der Vereenighde Nederlanden de dato den 16 Januarij 1700.

1.
Eerstelijck dat de regenten geene omslagen t’sij reele of personele noch oock eenige penningen 
gelight ende genegotieert tot laste ende hijpoticatie van de vrijheijt Osch nogh oock dat ’t versoeck 
dienthalven te doen mede sal mogen geschieden off gedaen werden dan naer voorgaende convocatie 
en toestemminge en bewillinghe van den officier en vijff leden het corpus der voorsschreven 
vrijheijt representerende en die anders soude mogen comen te doen dat de omslagen, negotiatie off 
opneminge van penningen in gevolge het placaet van den 31 October 1695 sullen comen en blijven 
tot lasten der genen die soodanige omslagen off negotiatie hebben gedaen.

2.
Sullen de seven schepenen off de vijff leden geene besoighnes mogen leggen raeckende de ge-
meene saecken van Os in eenige herberge, maer t’selve moeten doen in de raetcamer van de vrij-
heijt.

3.
Sullen de selve schepenen jaerlijcx genieten voor hare besoignes binnen de vrijheijt van Os voor 
vallende jder des jaers eene somme van twaelff guldens sonder dat de selve voor eenige verterin-
gen off vacatien soo als de selve soude mogen werden genoemt sullen mogen declareren.

4.
Soo bij aldien eenige schepenen bij resolutie van Haer Ho: Mog: off Ed: Mog: de Heeren Raden 
van Staten off de Rade van Brabant wierden geordonneert off beschreven naen Den Haegh off bij 
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de regenten tot bevorderinge van eenige affairen de gemeente raeckende wierden gecommitteert 
sullen voor hare vacatie en verteringh des daeghs genieten twee gulden [doorgehaald:thien stuij-
vers] sonder jets mogen declareren als alleen haer kar en scheepsvraght waervan sij behoorlijcke 
specificatien bij ’t doen van haer rapport sullen moeten overleveren.

5. 
Jmant uijt ’t collegie van schepenen gecommitteert werdende naer de stadt van s’Bosch sal niet 
meer mogen declareren voor sijne vacatien, reijscosten ende verteringen als eens des daeghs eene 
gulden [doorgehaald: sesthien] vier stuijvers  behoudens nogtans dat soo wanneer eenige oncosten 
en verteringen int besoigneren met advocaten off jemant anders ten dienste van de gemeente co-
men te vallen sullen daervoor apart mogen declareren ende overleveren behoorlijcke specificatie 
om bij den officier en schepenen naer examinatie en tauxatie te werden gemodereert.

6.
Soo wanneer jmant van schepenen op de quartiers vergaderinge t’sij tot s’Bosch off in de Meije-
rije wert gecommitteert sal genieten voor sijne vacatie, reijscosten en verteringen eene gulden 
sesthien stuijvers.

7.
Sullen alle placaen ende ordonnantien te publiceren door den vorster oft jmant anders qualiteijt 
daertoe hebbende moeten geschieden ten overstaen van den officier en twee schepenen die het 
relaes van de publicatie sullen moeten onderteeckenen en sal de publicatie alsdan ter secretarije 
moeten werden geregistreert dat de placaten off ordonnantien in dato ….. sijn gepubliceert.

8.
Sullen alle collecten bestelt en gedaen moeten worden soo van verpondingen, hooftgelt en cleine 
specien, personele quotisatie oft andere collectens soo nu sijn oft te naermaels mogte comen bij 
schepenen publiquelijck ten overstaen van den officier, ende sullen de collecteurs oft aennemers 
gehouden sijn te stellen twee sufficante borgen binnen de vrijheijt Osch woonende en gehouden 
sijn van hare collectens te doen behoorlijcke reeckeninghe binnen den tijt van ses maenden naer’t 
verloop van den tijt haerder collectens voor den officier en schepenen.

9.
Sullen de jaerlijxe borgemeestersreeckeningen ses maenden naer expiratie van haren tijt moeten 
geschieden naer voorgaende drie sondaeghsse proclamatien.

10.
Sullen de borgemeesters gehouden sijn veertien dagen voor het doen van hare reeckeninge over 
te leveren haer reeckeninge en documenten aen den officier en schepenen om bij de selve en de 
vijff leden geexamineert te worden off de documenten tot de voorschreven reeckeninge specte-
rende sijn gequalificeert.
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11.
Dat geene reeckening van gemeentens penningen sullen mogen werden gedaen buijten de 
gesamentlijcke vergaderinghe oft alle de regenten daerover niet geroepen sijnde de selve sullen 
worden gehouden voor niet gedaen, behoudens nogtans de regenten behoorlijck geconvoceert 
sijnde en niet en compareren sullen verbeuren eene boete van drie gulden, d’eene hellicht voor 
den officier en de wederhellicht voor den armen tensij om wettelijcke redenen soo van sieckte als 
buijten dorps op die tijt soude geweest.

12. 
Dat alle openstaende en ongedane reeckeningen van eenige borgemeesters, beedenheffers, ver-
pondinghbeurders, kerckmeesters mitsgaeders van alle andere die eenigh bewint hebben gehat 
van gemeentens penningen met den aldereersten en ten langsten binnen vier weecken naer het 
arresteren van dit reglement sullen werden voortgebracht aen de regenten om behoorlijck over-
sien en geexamineert sijnde geslooten en geteeckent te werden.

13.
Dat geene posten in de borgemeesters ende gemeijnttens reeckeningen sullen mogen werden gebracht 
oft geleden dan die met behoorlijcke specificatien, ordonnantien en quitantien werden geverifieert en 
alle andere posten met soodanige documenten niet geverifieert werdende sullen werden geroijeert, ten 
ware eenige posten om de cleijnigheijt der saecke bij affirmatie werden aengenomen en gepasseert.

14.
Dat de reeckeningen behoorlijck opgenomen, gesloten en geteeckent wesende bevonden werdt 
dat den rendant oft rendanten meer hadden ontfangen als uijtgegeven dat sij daer volgens die 
somme aen de gemeente verschult wesende daervan geene naereeckeninge sullen mogen doen, 
maer sullen de regenten deselve moeten ordonneren om de voorschreven penningen bij’t sloth 
van hare gedane reeckeningen binnen den tijt van drie maenden te voldoen ende te betalen aen 
de alsdan regerende borgemeesters oft collecteurs die gehouden sullen wesen de voorschreven 
somme in haere te doene reeckeninge voor ontfanck te brengen.

15.
Dogh soo bij aldien compt te blijcken bij’t sloth der gedane reeckeningen dat den rendant oft 
rendanten penningen van de gemeente sijn competerende, dat alsdan de regenten gehouden sul-
len wesen de borgemeesters oft collecteurs die alsdan in bedieningh sijn aenstonts te ordonneren 
om ten uijtterste binnen den tijt van twee maenden het sloth van hare reeckeninge te voldoen en 
overbrengende behoorlijcke quitancie in uijtgave sullen valideren.

16.
Dat geene gemeentens nieuwe wercken ende reparatien tot lasten van de gemeente sullen mo-
gen werden gemaeckt ende gedaen dan bij behoorlijcke besteck ende naer voorgaende publica-
tien voor alle man sullen moeten werden bestelt ten waren in cleijne saecken niet excederende de 
somme van vijftien gulden.
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17.
Dat geene ordonnantien tot betalinge van eenige penningen sullen mogen werden gegeven en ge-
passeert, hoedanigh die oock soude mogen werden genoemt, dan alvorens de specificatien bij den 
officier en schepenen geexamineert sijnde ende alsdan ordonnantie daerop sal werden gedepes-
scheert, die sal moeten werden onderteeckent bij den officier en niet minder dan vier schepenen.

18.
Dat de regenten sullen observeren het politijcq reglement en alle andere placaten en resolutien, 
soo van Haer Ho: Mo: als Ed: Mo: de Heren Raden van Staten en alle de verdere de politie con-
cernerende.

19.
Sullen de regenten op’t jaergedingh dat gehouden wert op den eersten sondagh naer Drie Conin-
gen niet meer mogen verteren als eene somme van vijftien gulden.

20.
Als wanneer de generale straetschouw sall werden gevoert door den dorpe van Os, Berchem en 
Deuren volgens chaertte en privilegie der vrijheijt Os ten welcke tijde op de geseijde schouw ontrent 
de vijffentwintigh personen sijn comparende niet meer te mogen worden verteert als eene somme 
van vijfftigh guldens, sullen de regenten alsdan geene meerdere vacatien mogen inbrengen.

21.
Op’t veranderen van de borgemeesters t’welcke moet geschieden als van outs op Vrouw Licht-
mis dagh sal alsdan bij de geseijde schepenen, gesworenen off de aencomende borgemeesters niet 
meer mogen werden verteert als eene somme van veertigh guldens sonder jets verder te mogen 
declareren.

22. 
Sal op’t veranderen van de Weth ende electie het welcke jaerlijcx op Bamisdagh door den officier 
geschiet bij de affgaende en aencomende regeringh als van outs gewoon sijn met den andere te 
eeten niet meerder mogen werden verteert als sesendartigh gulden.

23.
Item sal op’t doen der dorpsreeckeningen t’welcke jaerlijcx publicquelijck wert gedaen ten over-
staen van den officier en vijff leden niet meerder mogen werden verteert als eene somme van 
[doorgehaald: dartigh] twintigh guldens.

24.
Item sullen den officier en regenten alnogh jaerlijcx voor extraordinaire voorvallen mogen vertee-
ren eene somme van …. t’welck wert gestelt ter discretie van U Ed: Mog:.
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25.
Dat de ordonnantien achtervolgens den voorschreven reglemente sijnde gegeven gelijck oock alle 
andere dorps rentten ende ordinaire sculden bij Haer Ed: Mog: vastgestelt sijnde door de bor-
gemeesters in der tijt wesende op de verschijndagh promptelijck moeten betaelen sonder die be-
talinge op eenigh pretext van geen gelt te hebben offte andere hoedanigh die ook soude mogen 
wesen uijt te stellen als moetende die selve borgemeesters haer te vreden houden nopende haer 
verschoth met den tantièma daertoe gestelt, sijnde vijff ten honderrt, sullende de borgemeesters 
veertien daege van te vooren werden gewaerschouwt.

26.
Dat in cas van naerlatigheijt des borgemeesters in der tijt de selve niet wegen van parate executie 
door de regenten sullen mogen werden bedwongen sonder daertoe behoeven te lichtten eenige 
brieven van executoriael.

27.
Dat van gelijcke soodanige naalatige borgemeesters sullen mogen werden geexecuteert door den 
persoon oft persoonen tot wiens behoeff de ordonnantien sijn geslagen oft die de rent off ordi-
naire schult tot laste der gemeente is hebbende ende in case enige van de regentten oft andere van 
soodanige scult der gemeente wert gemolesteert, gearresteert oft geincommodeert, soo sal sooda-
nige borgemeester in der tijt door wiens naerlatigheijt sulcx voorcompt, gehouden sijn den selven 
cost ende scadeloos te indemneren.

28.
Ende opdat de voorsschreven articulen in dit reglement vermelt exactelijck mogen werden on-
derhouden ende naergecomen, soo sullen ider der overtreders van dien vervallen in eene boete 
van vijffentwintigh guldens, d’eene hellicht ten behoeve van den officier ende wederhellichte ten 
behoeve van den armen der vrijheijt Os, sullen de overtreders daervoor paratelijck werden ge-
executeert.

29.
Ende opdat niemand van dit reglement ignorantie soude connen pretenderen, soo sal t’selve naer 
approbatie van haer Ed: Mog: mijn heeren de Raden van Staten ende de registratie van dien ter 
secretarije van den Raedt van State ende ten prothocolle van Osch moeten werden gepubliceert 
ende van jaer tot jaer daerinne gecontinueert op den eersten sondagh naer ’t veranderen van de 
Weth.

Aldus gedaen, beraempt ende opgestelt bij den officier, regentten ende vijff leden van Os ende binnen 
de raetcamer der voors[chreven] vrijheit onderteeckent, den 26 September 1700,
[Volgen de handtekeningen van zestien ondertekenaars]. 
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10.2.20.4 Vastgestelde versie van de Raad van State, 1700

Vaststelling
24 November 1700 door de Raad van State op basis van een door de Raad en rentmeester-gene-
raal der Domeinen opgesteld ontwerp.

Bron
BHIC, RRG 500

BHIC, Collectie Santvoort 3, 278r-282v.
BHIC, Schepenbank Oss 80, fo. 129(66r)-142(72r).
       

Reglement op’t beleijt der finantie ende gemeijntens saecken der vrijheijt Osch.
1.
Dat voortaen sonder auctrooij van haer Hoo: Mo: in voegen van der selver placcaet van den 31 
october 1695 geene reele omslagen sullen mogen worden gedaen noch eenige penninge gelicht 
ende genegotieert tot laste ende hipoticatie der stadt ende vrijheijt noch oock daertoe versoeck 
gedaen, dan naer voorgaende convocatie toestemminge ende bewillige van de vijff leeden het 
corpus der voorschreven stadt ende vrijheijt representerende ofte ten minsten van de twee derde 
paerten van de stemmen, welck vijff leeden bestaen uijt seven schepenen, vijf geswoorens, vier 
borgemeesters, twee kerckmeesters ende twee armmeesters ende sal geen een persoon twee van 
dese ampten mogen bedienen opdat het corpus altijt uijt twintigh persoonen bestaet ende die an-
ders souden coomen te doen, dat de voorschreven omslaghen ende negotiatie ofte opneminghe 
van penningen sullen coomen ende blijven tot laste der geene die soodanigh omslagh ofte nego-
tiatie hebben gedaen.

2.
Dat oock de persoonele soo ordinare als extraordinare omslagen ofte settinge insgelijcx niet an-
ders en sullen mogen gedaen worden dan met volcoomen kenisse toe stemminge ende consent 
der gesamenteleijke regenten ofte ten minsten twee derde paarten der selver als voor.

3.
Dat de borgemeesters indertijt wesende sullen moeten innen, ontfangen ende opbueren de voor-
schreven reele omslagen ende persooneele settinge die de regenten sullen noodigh oordeelen ende 
aen haer ordonneeren tot onderhout van des gemeentens particuliere huijshoudinge op te hae-
len, mitsgaders alle de andere gemeentens revenuen ende incomsten ende boven dien oock de 
coninckxbeede.

4.
Dat deselve borgemeesters sullen gehouden sijn op de verscheijn ofte vervaldagen t’Comptoir 
der beeden, mitsgaders de gemeentens jaerlijckse renten ende interessen ende alle andere ordi-
nare gemeentens lasten t’sij van tractementen als andersints, gelijck oock mede alle ordonnantien 
achter volgens dese reglemente gegeven ende geslagen soodanig promptelijck te voldoen ende te 
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betaelen dat de gemeene daerover niet en werde geexecuteert ofte gemolesteert sonder de voor-
schreven betaelinge te mogen uijtstellen op eenige pretexten van geen gelt te hebben ofte andere 
hoedanigh die oock soude mogen weesen ofte dat andersints de voorschreven onwilligen ende 
gebrekige borgemeester daertoe bij speciale ordannantie sullen mogen gedwongen werden ende 
bovendien alnoch gehouden te betaelen en de gemeente aff te houden de costen van executie, 
processen ende alle andere schade dienthalven te rijsen, sullen de borgemeesters haer te vreden 
moeten houden met het tantieme van haeren ontfanck sijnde 5 ten houndert.

5. 
Dat de verpondinge, t’hooft gelt, ofte gemael, de cleijne specie, personele quotisatie ende alle an-
dere gemene s’Lants middelen, nu sijnde ofte naemaels coomende en waer van de collecte ofte 
insamelinge bij de placcaeten offe ordonnantien bevolen wert aan de regenten, door de schepe-
nen ten overstaen van den officier publiekelijck ende voor alle man aen de minste aennemende 
sullen worden aenbesteedt, ten waeren dat men profijtelijck ende voor t’oerbaerste voor de ge-
meente oordeelde, daertoe collecteurs aen te stellen, sullende in cas van aenbestedinge de aen-
neemers gehouden weesen te stellen twee suffisante borge binnen de stadt ende vrijheijt van Os 
woonende ende s’landts comptooren soodanigh promtelijck te voldoen ende bij te betaelen dat 
de gemeente ofte regenten daerover niet en werde geexecuteert ofte dat andersints de costen van 
executien ende schaden dieswegens te lijden sullen coomen tot lasten der voorschreven aenne-
mers ofte collecteurs.
6.
Dat de voorschreven aennemers ofte collecteurs binnen ses maenden naer verloop van den tijt 
haerder collecte ende de borgemeesters binnen s’jaers naerdat sij sijn affgegaen gehouden sullen 
weesen van hunnen ontfanck, bewindt, aministratie behoorlijcke reeckeninge, bewijs ende reli-
qua te doen.

7.
Dat de voorschreven rekeningen naer voorgaende drie sondaegse publicatie sullen werden gepre-
senteert aen de regenten als van outs omme bij ende door haer exactelijck geexamineert ende de 
behoeften wel naergesien sijnde met meerderheijt van stemmen daerop geresolveert ende nae be-
hooren gepasseert ofte geroijeert, mistgaders gesloten ende geteijkent te worden waerbij oock sul-
len mogen coomen alle andere des gelievende die wel mede moeten gehoort worden, dog geene 
stem ofte teijkeninghe hebben.

8.
Dat in case enige rekeningen van gemeentens penningen a tergo buijten de gesamentlijcke ver-
gaderinge ofte alle de regenten daerover niet geroepen sijnde, moghten werden gedaen, de selve 
sullen worden gehouden voor ongedaen, niet gesloten ende niet gepasseert.

9.
Dat alle openstaende ende ongedaene rekeninge bij eenige borgemeesters, beedeheffers, verpon-
dingh beurders, kerck ofte heijligeest meesters, mitsgaders van alle andere, die eenig ontfanck ofte 
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bewint hebben gehadt van des gemeijntens penningen met den alder iersten ende ten langsten bin-
nen vier maenden naert’arresteren van dit reglement aen de regenten sullen werden voorgebracht 
omme bij haer oversien ende geexamineert, mitsganders geslooten ende geteijkent te worden.

10.
Dat de regenten in de gemeentens rekeningen geene posten in uijtgave sullen mogen lijden dan 
die met behoorlijcke quitantien sijn geverifieert ende daertoe ordonnantie wert verijst, de ordon-
natie daervan sij gebleken ende geexhibeert sullen bij gebreck van dien soodanige posten moe-
ten werden geroeijeert ende doorgeslagen ten waere om de cleijnigheijt der saecken de posten bij 
blote affirmatie wierde aengenomen ende gepasseert.

11.
De regenten sullen oock gehouden wesen in het doen der rekeningen door haer secretaris voor 
ideren post die in ontfanck wert gebragt in margine van dien te laeten aenteeckenen, dat de hef-
finge van dien ontfanck haer is gebleken conform te weesen de quohieren, setcedullen, lijsten, 
auctroeijen ofte andere actens met expressie van den dagh, maent ende jaere der voorschreven 
actens ende voor soo veel den uijtgaeff aengaet in’t hooft ofte begin te stellen dese ende volgende 
posten gebleken bij quitantie ordonnantie uijtgenomen daer anders voor genoteert staet, sullen 
t’elckens bij de posten waervan geen quitantie is moeten uijtdrucken waerom die geleden wor-
den, t‘sij op simpele affirmatie ofte andersints.

12. 
Dat de rekeningen behoorlijck opgenomen, geslooten, gepasseert ende geteijckent weesende 
ende bevonden werdende dat den rendant oft rendanten meer hebben ontfangen als uijtgegeven 
ende dat sij vervolgens seeckere somme van penningen aen de gemeente schuldich blijven bij de 
rendanten geene naer reeckeninge sullen mogen werden gedaen, maer sullen de regenten de sel-
ven moeten ordonneren de penningen die sij bij ’t sloth hunder reekeningen aen de gemeente 
sijn schuldigh gebleven binnen de tijt van drie maenden te betaelen aen de als dan regeerdende 
borgmeesteren ofte collecteurs, die gehouden sullen weesen de voorschreven somme in hunnen 
te doene rekeninge voor ontfanck in te brengen.

13.
Maer soo ter contrarie van dien bij t’sloth der rekeninge compt te blijcken dat de rendantten pen-
ningen van de gemeente sijn competerende als meerder uijtgegeven, dan ontfangen hebbende, 
dat als dan de regenten gehouden sullen weesen de borgemeesters ofte collecteurs die in bedie-
ninge sijn aenstonts te ordonneeren om ten uijtersten binnen twee maenden aen den rendant 
ofte rendanten te betaelen de somme die den selve bij t’sloth der selver rekeninge van ende tot 
laste van de gemeente is competeerende, mits dat sulcx hun weder in uijtgave bij haer te doene 
reekeninghe sal worden geleden.

14. 
Dat niemant van wat staet, conditie ofte qualiteijt hij sij sal mogen pretenderen ofte aen den sel-
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ven geaccordeert worden exemptien, vrijdom ofte verschooninghe van de verpondinghe, bee-
den ende andere lasten, die wegens de stadt ende vrijheijt op te brengen ende te vergelden staen.

15.
Dat oock de borgemeesters, collecteurs der verpondinghe ende andere bewint ende ontfanck 
hebbende van gemeentens weegen niemant sullen overvallen ende beschadegen met sommatie 
ofte executie sonder de debitueren eens ofte twee mael civilijck gemaent ende gewaerschout te 
hebben.

16.
Dat egeene gemeene nieuwe wercken ofte reparatie ten lasten van de gemeente sullen mogen 
werden gemaeckt ende gedaen dan op een behoorlijck besteck ende naer voorgaende publica-
tie ende openbaere aenbestedinghe ten waere in cleijne saecken niet excederende de somme van 
vijftien gulden.

17.
Dat alle vergaderingen van de regenten tot wat tijt ende over wat saecken het oock soude mogen 
weesen, sullen moeten werden geleght ende gehouden in des vrijheijtd raetcamer ende dat egene 
verteringe sullen mogen gedaen worden ten laste van het corpus uijtgenomen dat jaerlijcks bij 
den officier ende regenten sal mogen werden verteert de somme van 171 guldens eens sonder meer 
als namentlijck op den eersten woensdagh naer Drie Cooningen, wanneer het jaergedinghe ge-
houden wort, vijfftien gulden op Vrouwe Lichtemis dagh wanneer de borgemeesters veranderen, 
40 gulden item wanneer de generaele straet schouw gevoert wort over Osch, Bergen ende Deuren 
vijfftich gulden, item op Bamisdagh wanneer de Weth ofte schepenen verandert worden 36 gul-
den ende laestelijck wanneer de gemeijntens rekeningen gedaen worden 30 gulden.

18.
Dat oock schepenen van veertien tot veertien dagen wanneer het geen vacantie is haer gerecht 
ofte genechtsdagen  in’t voorschreven raethuijs sullen moeten houden sonder eenigerhande 
verteringhe te mogen doen tot laste der gemeente ofte haere vacatie ietwes anders te preten-
deeren als de ordinaere leges tot soodaenige funtie staende, mitsgaders de somme van 12 gul-
den s’jaers ider schepen voor alle ordinarisse ende extraordinarisse vacatien ende besoignes 
binnen de stadt ende vrijheijt de gemeente aengaende als van rekeningen, te begaen de schou-
wen ende alle andere geene uijtgesondert ende hoedaenig die oock soude moogen weesen ofte 
genoempt worden.

19.
Dat egeene processen noch in qualiteijt als aanleggeren noch als verweerderen tot laste van de 
gemeente sullen mogen werden aangenomen dan op voorgaende consent van haer Hoo: Mo: in 
conformiteijt van der selver resolutie van de 30 september 1674 ende dat t’selve consent niet sal 
mogen versocht worden sonder eenpaerigh goetvinden van de vijff leeden, t’corpus der voor-
schreven stadt ende vrijheijt representerende ofte ten minsten twee derde paarten van dien, de-
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welcke alles in cas sulcx goetvinden de resolutie, acte ofte procuratie in het resolutieboeck ofte 
ten prothecolle ter secretarije van Osch sullen moeten teijckenen.

20.
Gelijck oock mede geene sollicitatien t’sij tot affweeringh van eenige swarigheden ofte tot voor-
deel van de gemeente sullen mogen werden aangevangen noch dienthalve eenige commissie ge-
geven naer voorgaende convocatie ende eenparigh goetvinden van den voorschreven vijff leeden 
ofte ten minste twee derde paarten der selver die insgelijcx de resolutie, acte ofte commissie ter 
secretarije sullen moeten teijkenen als voorschreven

21.
Dat geene commissie sullen werden gegeven van wegens de stadt ende vrijheijt te comparee-
ren op eenige daghvaerdinge van de Meijerije ofte quartiere van Maeslandt dan bij voorkennis-
se ende dat daertoe last sij gegeven als voor, op welcke dagvaerdinge men niet meer sal mogen 
committeeren off senden dan eenen ofte ten hoogsten in gewightige saecken twee persoonen die 
voor ideren dagh dat sij vaceren niet meer sal mogen declareeren dan ider eenen gulden sestien 
stuijver waer onder dan meede sullen begrepen weesen de verteeringhe ende carrevrachten, doch 
alvoorens te committeeren ofte compareeren sal men soo veel mogelijck besorgen dat bij de uijt-
schrijvinge der daghvaerden wert uijtgedruckt waerover de daghvaerdinge geschiet ende wat al-
daer te proponeeren sal vallen omme in de vrijheijt te connen werden gedelibereert ten besten 
ende aen den gecommitteerde ofte gecommiteerdens instructie gegeven ende gelast wat seggen 
ende stemmen sullen ende soo sulcx niet mogte uijtgedruckt wesen in de uijtscrijvinge sullen de 
gecommitteerden niet moogen consenteeren in saecken waerdoor t’corpus soude belast werden 
met vijffentwintich gulden ofte daerboven.

22.
Dat verders imant van de regenten buijten de voorschreven vrijheijt met behoorlijcke commissie 
vacerende, soo dat hij savons werderom can tuijs sijn voor sijn daghgelden, vacatie, reijs ende 
teercosten te samen sal genieten eenen gulden vier stuijvers des daegs, maer soo imandt mogte 
wegens gemijntes saecken beschreven naer s’Gravenhage sal hij hebben twee gulden des daeghs 
sonder ietwes verders te sullen mogen declareeren dan alleen de carre ende scheepsvrachten, 
waervan sij bij ’t doen van haere rapporten behoorlijcke specificatie sullen moeten overleveren.

23.
Dat geene ordonnantiën tot betaelinge van eenige penningen sullen mogen werden gegeven ende 
verleendt dan naer dat de oorsaeck ende wettigheijt der schult met de redenen van dien oock de 
commissie die daertoe souden mogen gegeven sijn ende de specificatie daer neffens geannexeert 
bij de vijff leeden sijn geexamineert ende bij de selfde daerop ordonnantie verleent, welcke acte 
van ordonnantie bij den secretaris sal werden opgestelt ende geteijkent ende ten minsten door 
drie uijt de regenten sijnde van verscheijde leeden ende door den secretaris met desen verstande 
nochtans, dat in saecken van vijftien gulden ende daer onder de ordonnantie bij ’t collegie van 
schepenen alleen sal mogen werden gegeven ende geslagen, onder restrictie als voor.
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24.
Dat alle placcaeten ende ordonnantien sullen werden gepubliceert door den vorster off imandt 
anders daertoe qualiteijt hebbende ten overstaen van den officier ende twee schepenen, die t’relaes 
van de gedaene publicatie sullen moeten onderteeckenen welck placcaet ofte ordonnantie met 
het onderstaende relaes, naerdat het dubbelt vant t’selve ter gewoonlijcke plaetse sal wesen geaffi-
geert sal werden gebraght ter secretarije ende aldaer aen een liasse gedaen ende boven dien in een 
appart register daertoe te maecken aengeteijkent dat soodanigh een placcaet ofte ordonnantie de 
dato den ….. ende van inhout is gepubliceert ende geaffigeert.

25.
Dat den officier ende schepenen daer verders exactelijck sullen hebben te reguleeren naer het re-
glement van den politique reformatie bij haer Hoo: mo: heeren Staaten Generael der Vereenigh-
de Nederlanden op den eersten april 1660 gearresteert ende gedaen emaneren over de Meijerije 
van s’Hertogenbosch.

26.
Ende opdat de voorschreven poienten ende articulen wel ende punctuelijck mogen werden ach-
tervolcht naergecomen ende geobserveert, dat ider der overtreders van dien sullen werden ge-
mulcteert ende vervallen in eene pæne van vijftigh ten behoeve van s’Lants Domijnen t’verdeijlen 
naer Dommijns regten, welcke pæne den Rentmeester der Domijnen van Brabant int quartier 
van SsHertogenbosch in der tijt wesende van de contraverteurs bij parate executie sal vorderen 
ende innen.

27.
Eijndelijck dat t’reglement soo ter secretarije van de Raet van Staate als ter secretarije van Osch  
ten prothocolle sal werden geregistreert mitsgaders ten gewoonlijcke plaetsen ende dagen gepubli-
ceert ende de publicatie van’t selvige van jaer tot jaer op den iersten woensdagh naer t‘veranderen 
van de Weth vernieuwt.

Aldus gedaen ende gearresteert in den Raet van Staate in s‘Gravenhage den 24 november 1700, 
[Volgt de ondertekening].

10.2.20.5 Wijzigingen van Oss 1700 

a.
Aanvulling van Oss 1700

Vaststelling
1 November 1719 door de Raad van State naar aanleiding van een initiatief van de schout van Oss.

Bron
NA, RvSt 200, fo. 968r-969r
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BHIC, SB Oss 36, fo. 282v-283v.

Dictum van de resolutie van de Raad van State van 1 november 1719 tot aanvulling van Oss 
1700.

Waerop gedelibereert zijnde, is goedt gevonden en verstaen bij ampliatie van het voorschreven 
reglement te ordonneeren en te statueeren dat alle de regenten van de voorsschreven stadt en vrij-
heijt onder wat benaeminge het zij in eedt sijnde tot het reguleeren ende bewaeren van der selver 
stadt en vrijheijd finantie door den officier, president, schepenen ofte anderen daertoe gequalifi-
ceert, behoorelijck geciteert zijnde om ter gebruijlijcker plaetse te compareren tot het besoignee-
ren over saaken de voorsschreven stadt en vrijheijt raekende aldaer sullen moeten compareeren en 
blijven totdat op het geproponeerde een ordentelijcke besluijt sal wesen genoomen en sij van de 
presideerende sullen weesen gedimitteert, op eene boete van twintig stuijvers ijder reijse ter con-
trarie doende te verbeuren, te appliceeren de eene hellicht ten behoeve van den officier, d’ander 
hellicht ten behoeven van den arme, van welcke pæne niemand sal werden geeximeert, uijtge-
sondert in cas van bedijnckelijckheijt bij de naeste vergaderring sal worden geoordeelt en sonder 
eenige verder delaij aenstonts gedisponeert in die boete die verbeurt sal wesen geexecuteert, dat 
ook weijders geen ordonnantien sullen mogen worden geslaegen als nadat de deugdelijckheijt 
der schult in welckers voldoeninge deselve ordonnantien souden worden gegeven aen de presente 
leeden sal sijn gebleeken en dat sij deselve ordonnantie door den secretaris sullen moeten laaten 
registreeren op pæne van nulliteijt en dat de betaelingen welcke ter contrarie gedaen soude mo-
gen sijn in reeckening niet geleeden sullen mogen worden en wordt alle en een ijder die het aen-
gaet gelast sig hier naer te reguleeren.

b. 
Wijziging van de artikelen 17 en 18 van Oss 1700.

Vaststelling
29 Mei 1739 door de Raad van State op verzoek van de regeerders van Oss.

Bron
BHIC, LTK 55, ongefolieerd, op datum ingeschreven
BHIC, Collectie Santvoort 6, 185r-187r.  

Dictum van de resoltie van de Raad van State van 29 mei 1739 tot wijziging van de artike-
len 17 en 18 van Oss 1700. 

Den Raad, gehoort rapport van den Heer Thesaurier Generaal de la Bassecour, heeft naar deli-
beratie en in agting genoomen zijnde dat het verzoek van de supplianten voor zoo veel het selve 
strekt omme door een mindere jaarlijxe verteeringe haare tractementen te mogen verhogen ver-
schilt van het verzoek ten voorschreven eijnde door de supplianten predecesseurs in den jaare 1735 
gedaan, is goedgevonden en verstaan, aan de supplianten en haare succeseurs in officio te per-
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mitteren omme in plaats van hondert een en seventig gulden jaarlijx te mogen verteeren tagtig 
gulden en vervolgens met de overschietende een en negentig guldens het tractement van de sup-
plianten als schepen, dewelke seven in getal zijn tot vijfentwintig guldens te augmenteeren, aan-
vang nemende met de laadste aanstellinge van de supplianten geweest zijnde October laastleeden 
ende vervolgen den 17 en 18 Artikel van het voorschreven reglement in zoo verre te altereren, mits 
nogtans dat de supplianten gehouden sullen zijn deese haer Ed: Mo: permissie ten comptoire van 
haer Ed: Mo: Domeijnen te doen registreren en dezelve verder ter Leen en Tholkamer bij het exa-
mineeren van haare Dorps Reekeningen over den voorleeden jaare over te leggen.

10.2.21 Schijndel 1662

Vaststelling
3 Mei 1662 door de Raad van State op basis van een ontwerp van de regeerders, geërfden en inge-
zetenen en een daarover door de Raad en rentmeester-generaal der Domeinen uitgebracht advies.

Bron
NA, SG 7598 onder datum 22 november 1700

BHIC, RRGD 61, fo. 201r-207v.

Genese
9.2.21.

Reglement voor de regeerders ende nabueren van den dorpe van Schijndel, geraempt op het beleijt 
van den voorschreve dorpe in’t opbeuren van de lasten ende andere.

1.
In den eersten, dat tot den ontfanck van den verpondinge eenige collecteur ofte borgemeester 
met goetvinden van de geërfdens off meeste ingesetenen van Schijndel in conformite van de plac-
caten ende daerop gevolgde resolutien van haere Ho: Mo:3780 sal werden gestelt, die deselve sal 
ofte sullen ophaelen ende ontfangen sonder vermenginge van andere lasten.

2. 
Dat het cohier van verpondinge van de meeste geërfdens ofte ingesetenen sal werden oversien 
ende opgerekent om versekert te sijn, dat t’selve den justen taux van verpondinge is opbrengende.

3.
Dat den ontfanck tot betalinge van het Comptoir van de beeden ook sal werden opgehaelt son-
der vermenginge van andere lasten.

3780  “Ho: Mo:” (= Staten Generaal) is vermoedelijk een verschrijving voor: “Ed: Mo” (= Raad van State); 
vergelijk: Sint Oedenrode 1660/1 en Veghel 1662/1.
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4.
Dat de sethcedulle van de beede bij de voorschreve persoonen oock sal werden oversien als voor.

5.
Dat de regeerders van Scheijndel geene Landsmiddelen en sullen mogen pachten dan met expres 
consent van het gemeen corpus van Schijndel.

6.
Item sullen egeene vereeringe ofte verteringe bij schepenen, borgemeesteren ofte andere tot las-
te van het corpus mogen werden gedaen als strijdende tegen het placcaet van haer Hoog: Mo:.

7.
Item dat de betaelinge van de verpondinge, beede ende andere lasten sullen bij de respective col-
lecteurs ende borgemeesters op haeren toegevoechden salaris soodanich moeten worden betaelt 
ende voldaen, dat de gemeente daer door egeen schade compt te leijden, op peene van soodanige 
schade selfs te moeten dragen.

8.
Dat den ontfanck ende uijtgeeff van de verpondinge ende bede ider sal worden gederigeert in 
een besondere rekeninge.

9.
Item dat de rekeninge van de borgemeesters alle jaer precies in de maent van Maij naer voorgaen-
de drie sondaeghse proclamatien sullen moeten werden gedaen, beginnende maendags s’morgens 
ten acht uren precies ende naermiddach ten twee uren waertoe den clockenslach sonder tegen-
seggen van jemant sal werden gebruijckt, de behoefte van dien daer naergesien ende geexami-
neert, ende alsoo verhoort, geapprobeert ende gesloten niet alleen bij de Weth, maer oock bij 
acht gecooren mannen van de nabueren sijnde van haer daertoe gecommitteert met meer andere 
gequalificeerde ingesetenen, ende offte eenige debat quam te vallen over eenige posten derselver 
rekeninge, dat sulcx bijgeleijt sal moeten worden naer advenant de meeste stemme van de gerff-
de gebueren, sonder dat de auditeurs of jemant van dien eenige vacatien ofte verteeringe sullen 
mogen pretenderen, dat men oock met de presenten sal mogen besoigneren ende met de reke-
ninge voortvaren sonder eenichsints nae de absenten te derven wachten, wie die selve soude mo-
gen wesen.

10.
Item dat oock de rekeninge achter malcanderen sal moeten affgedaen worden ende geduerende 
den tijt die onderhouden sal sijn deselve met de behoefften van dien sal blijven onder de borge-
meesters de rekeninge doende, ende naerdien de secretaris versocht sijnde naelatich bleef om de 
gemeente in’t affdoen ofte d’appostilleren der rekeninge te dienen, dat een van de schepenen ofte 
achtmannen ofte ingelanden daertoe versocht de penne sal mogen voeren ende de rekeninghe 
appostilleren.
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11.
Ende indien jemant van de achtmannen quame afflijvich te worden, dat alsdan binnen een maent 
naer afflijvicheijt van den verstorven bij de gemeene geërffde naebueren van Schijndel een ander 
in sijn plaats sal worden geëligeert.

12.
Item indien jemant onder eet des dorps van de voorschreve achtmannen was comende sal alsdan 
insgelijcx een ander bij de voors. geërffdens in sijn plaets geëligeert ende gesurogeert worden.

13.
Dat de Heere Officier soo voor hem als sijne stadthouder jaerlijcx niet meer en sal genieten als 
eene somme van vijftich stuijvers, sonder eenige verteringe ofte andere pretensien soo ter saecke 
van eedt van schepenen, borgemeesters, setters ende geswoorens af te nemen off van te staen meer 
te mogen eijsschen, insgelijcx verobligeert sijnde heijlige geestmeester ende kerckmeesters den 
eedt af te nemen sonder vorderen laste.

14.
Dat de schepenen voor haeren schepenstoel jaerlijcx jeder apart sullen genieten eens de somme 
van ses guldens sonder eenige vacatien, costen ofte pretensien voor haer dienst te mogen inbren-
gen op het corpus.

15.
Dat oock bij schepenen ende regeerders egene andere omslaegen als voorschreven is tot laste van 
de gemeente en sullen mogen werden gedaen dan met kennisse van de voors. gecoren achtman-
nen ende gemeene geërffdens van Schijndel.

16.
Item dat egeene processen t’sij in materie als aenleggers ofte verweerders en sullen mogen wer-
den aengenoomen tot laste van de gemeente dan met voorgaende communicatie, consent van de 
achtmannen ende gemeene geërffdens van Schijndel.

17.
Sullen oock in den Haege aen haer Hoo: Mo: de heeren Staeten Generael ende de Ed: Heeren 
Rade van Staeten ofte van Justitie egeenen sollicitatiën ofte affweringe van eenige swaricheeden 
ofte tot voordeel van de gemeente mogen werden gedaen ofte daertoe eenige commissie gemaekt 
dan met express consent als voor.

18.
Item dat de schepenen hun genecht ende gerechtdaagen sullen besitten ende bedienen sonder last 
der gemeente op hunne behoorlijcke wedden ende proffijten van de processen ende judiciele ac-
ten vallende, sonder tot laste van de gemeente eenige verteringe daerop te doen.
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19.
Dat tot laste van de gemeente egeene penninge op interest sullen mogen werden gelicht dan met 
expres consent als voor.

20.
Item dat egeene gemeene werck sullen werden besteet dan naer drie voorgaende publicque veijlinge 
ende consent van de achtmannen ende geërffdens ende als dan voor alle man besteedt te werden.

21.
Dat die borgemeesters van het ophaelen off opbeuren van haere affgegeven ofte op te haelen pen-
ningen sullen proffiteren van de gulden eenen stuijver.

22.
Item indien jemant gecommitteert wert t’sij hij in eedt des dorps is ofte daer buijten, soo nae 
s’Hertogenbosch ofte elders in de Meierije, dat deselve voor sijne vacatie ende costen daegelix ge-
nieten sal eenen gulden sonder meer.

23.
Insgelijcx indien eijmant nae den Haege wert gecommiteert sal dagelix voor sijne vaccatien ende 
costen profiteren de somme van eenen gulden tien stuijvers, sulcx dat hij sijn vrachtgelt sal mo-
gen inbrengen, dat hem mede van’t corpus sall goet gedaen worden.

24.
Item dat den vorster voor sijnen dienst, die hij het gemeen corpus is doende ofte sal doen, jaerlix 
van dorps wegen sal genieten ende profiteren de somme van vierentwintich guldens eens, mits-
gaders oock om sijn nieuwjaergelt sal vermogen om te gaen, achtervolgens ouder gewoonte son-
der eenige nieuwe inventien ofte andere costuijmen als van oudts wegen geweest sijn ende andere 
vorsters van dartich, veertich jaren herwaerts gehadt hebben te introduceren.

25.
Item dat de geswoorens hare officie op hare banders ende boeten sullen moeten bedienen sonder 
eenige costen op het corpus te mogen doen ofte inbrengen.

26.
Item dat den secretaris pertinente aantekeninge sal houden van sijnen dienst, die hij voor het 
dorp sal hebben te doen, dies van dorps wegen versocht sijnde waervan hij sijnen behoorlijcken 
salaris van dorpswegen sal betaelt werden sonder iets meer te mogen eijsschen ofte inbrengen.

27.
Item dat den schutter sijnen schot jaerlijx sal genieten van het corpus de somme van drie gulden 
drie stuijvers behalve dat hij goede opsicht sal dragen in sijn officie te exerceren sonder eenige si-
mulatie ofte oogluijkinge.
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28.
Item dat de nabueren promptelijck op haren sullen moeten betaelen hare quote aen de collec-
teurs ofte borgemeesters ofte andersints aen de gemeenen ontfangers sullen mogen werden aan-
gegeven.

29.
Item dat een jder, die etwas rechtverdich ten laste der gemeijnte te pretenderen heeft, daer aff sij-
ne specificatie binnen 14 dagen, dat de schult ofte pretentsie gebooren is, die sal moeten aenbren-
gen aen de borgemeesteren ende bij gebreecke van dien dat den defaliant naederhandt deselve 
niet en sal mogen inbrengen noch daer op gehoort worden.

30.
Item dat de rekeninge van heijlige geest en van de kerck mede t’elcken jaren sullen moeten wer-
den gepresenteert niet alleen oock aen de regeerders, maer mede aen de achtmannen voorschre-
ven, die de selve rekeninge naer equitabel bevindinge t’samen sullen verhooren, passeren, sluijten, 
betekenen naer behooren.

31.
Item dat de schepenen, secretaris ende vorsters haer sullen moeten vernoecht houden metten 
loon ende salaris, gelijck daertoe voor desen ende van oudts ten opsien van elcke sake ofte ex-
ploict gestaen heeft.

32.
Item dat mede gelijck van oudts gebruijckelijck de borgemeesters, bedeheffers, verpondingsbeur-
ders, ende andere collecteurs, bewijnt ofte ontfang hebbers van gemeentswegen niemant en sul-
len overvallen ofte beschadigen met sommatie ofte executie, voor ofte alleer hen debiteurs eens 
ofte tweemael civilijck sullen hebben gemaent.

33.
Item dat egeen secretaris sal mogen houden herberge.

34.
Item dat de buijten luijden, die binnen dese dorpe sullen willen komen woonen, ook alvooren 
sullen moeten stellen borge voordat door deselve noch den haeren den heijlige geest ofte de ge-
meente niet en sullen werden gecharcheert ofte belast, ende andere.

35.
Dat de innemers van soodanige persoonen ende die desen souden mogen huijsvesten voor de 
schade ende lasten van dien sullen moeten ende blijven responsabel.

36.
Item dat den schouth ofte sijnen stadthouder in een ende t’selve jaer niet en sal mogen stellen in’t 
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schepenampt t’samen vader ende soon, broeder ende swager.

37.
Item dat de deliquanten ende overtreders van eenige deser sullen verbeuren ten behoeven van 
s’Lands Domeijnen de pene van vijftich goude realen paratelijck te executeren door den Raet 
ende Rentmeester der Domeijnen in’t quartier van s’Hertogenbosch.

38.
Ende lestelijck, dat de schepenen gehouden sullen wesen dit reglement te doen registreren in haer 
ordinarisse prothocolle ende t’elcken jaere naer ’t veranderen van de Weth te laten publiceren ten 
dage ende ter plaetse daer men gewoon is publicatie te doen om etc.

10.2.22  Sint Michielsgestel 1663

10.2.22.1 Reglement, 1663
10.2.22.2 Wijziging 1663

Genese
9.2.22. 

10.2.22.1 Reglement, 1663

Vaststelling
24 Februari 1663 door Elisabeth gravin Van den Bergh, markgravin van Bergen op Zoom naar 
aanleiding van een verzoek van een aantal inwoners.

Bron
HC Het Markiezenhof, Raad en Rekenkamer van de Markiezen van Bergen op Zoom, 53, fo. 
162 e.v.
BHIC, Schepenbank Sint Michielsgestel 52, fo. 31v-36v.

Toelichting
Bij de desbetreffende artikelen is met een asteriks aangegeven of deze bij de wijziging van 3 sep-
tember 1663 (10.2.22.2) zijn betrokken.

Elisabeth, bij der gratie Godes princess douariere Zu Zollern, geboren gravinne Van den Bergh, 
marcgravinne van Bergen op den Zoom, vrijvrouw tot Hedel, vrouwe tot Sinte Miechielsgestel, Oudt 
Herlaer, Borchvliet, Bersele, Braine l’Alleud, Spalbeeck, Opvelp, Muijlstede, erfbaender vrouwe des 

vorstendoms Gelre ende graefschaps Zutphen, et cetera,

Doen te weten, dat Wij gesien ende gelesen hebbende seeckere remonstrantie bij enige van den ingesete-
nen Onser heerlijkheijt van Sinte Michielsgestel onderteeckent ende gepresenteert ende daerop gehoort 
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het advijs van die van Onsen Raede, vinden ende oordelen het versoeck der supplianten ten aensien 
van het aenstellen der achtmannen met het gevolgh van dien strijdende tegens de oude en loffelijcke 
gewoonten ende herkomen der regeerders ende wethouders Onser heerlijkheijt van Sinte Michielsge-
stel voorschreven ende cOnsequentelijck tot alteratie van de gemeijne ruste aldaer, oock mede tegens de 
hooge jurisdictie, recht ende gerechticheden Ons aldaer competerende, 
Dan in gevalle bij den hooftofficier ende de regeerders der voorschreven plaetsen eenige beswaernis 
ofte disordere streckende tot merckelijcke belastinge ende naerdeel van Onse goede onderdanen ende 
ingesetenen mochten ingevoert ende voorgenomen werden, sal sulx bij de supplianten specialijck ver-
thoont ende beleesen sijnde bij Ons geremedieert worden naer billijcheijt ende behooren,
Ende opdat in het toecomende onder Onse gemeijnte geene voordere onlusten souden mogen ontstaen 
van eenige articulen ende poincten in het pretense reglement voorgedraegen,
Soo is’t dat Wij met communicatie ende advijs van die van Onsen voornoemde Rade goetgevonden 
hebben te beramen den naervolgende poincten, ordonnerende Onsen drossaert, schepenen ende ge-
meentenaren aldaer sich exactelijck daernaer te reguleren.

1.
In den eersten, dat tot den ontfanck van den verpondinge bij Onsen voornoemden drossaert 
ende regeerende magistraet sullen aengestelt worden drie collecteurs, die elck in den hoeck van 
hun districkt deselve sullen collecteren volgens de ordere ende placcaet van haer Ho: Mo: midts 
dat het sijn bequaeme persoonen daermede de ingesetenen ende samptelijcke geerfden Onser 
voorschreven heerlijckheijt Sinte Michielsgestel genoechsaem mogen sijn beswaert.

2.
Welcke collecteurs schuldich ende gehouden sullen sijn aen het Comptoir van den ontfanger 
soodanige betaelinge te doen, daermede de goede ingesetenen ende geerfdens buijten alle voor-
dere schade van sommatie, executie ende dergelijcke werden gehouden, op pene dat alle wijdere 
costen ende schaden op haer luijden sullen worden verhaelt, ende voor haeren loon, verteeringe 
ende bedieniinge niet voorders sullen moogen pretenderen als haer tot dien eijnde sal worden 
toegeleght, gelijck oock ten opsien van de bede ende andere dorpslasten sal worden geobserveert.

3.
Item dat bij Onsen voornoemden drossaert, schepenen, burgemeesters ende dergelijcke regeer-
ders geene extraordinarisse verteeringe tot laste van het gemeijne corpus sullen mogen worden 
gedaen nochte ingevoert.

4.
Item dat den ontfanck ende uijtgeve van de verpondinge, als oock de bede ende des burgemeesters 
ontfanck ende uijtgeve sullen worden gestelt ende geredigeert elck in eene bijsondere rekeninge.

5.*
Item dat de respective reeckeningen soo van verpondingen als des borgemeesters sullen gedaen 
worden alle jaeren naer voorgaende sondaghsche proclamatien met opene deuren, ten overstaen 
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van Onsen voornoemden drossaert ende schepenen naer ouder gewoonten ende dat achter den 
anderen sonder eenige intermissie van dagen, drie maenden naer expiratie van haere bedieninge.

6.*
Item opdat aldaer int toecomende geene voordere dispuijten mogen ontstaen van wegen het trac-
tement van Onsen voornoemden drossaert, soo hebben Wij goedtgevonden tot meerdere gerus-
ticheijt van den gemeente t’ordonneeren, dat den voornoemden drossaert voor alle sijne diensten 
ende vacatien binnen den districte van Onsen voorschreven jurisdictie aldaer, voorts over het af-
nemen van den eedt van schepenen, borgemeesters, geswoorens, verpondingh-, kerck ende he-
ijlighgeestmeesters ende alle andere in publicken dienst der gemeente sijnde, eens jaerlijcks sal 
genieten de somme van twee hondert caroli gulden, daermede den selven sich sal moeten verge-
noegen, behoudelijck het recht van auditie van alle dorpsrekeningen den selven van oudts com-
peterende,  met vast vertrouwen dat Onsen drossaerdt voornoemt sich in alles soo danich sal 
acquiteren, daermede Wij ende die goede ingesetenen ende geerfdens satisfactie mogen nemen.

7.*
Ende voorders sullen alle commissien buijten dorps, raeckende de ingesetenen ende geerfdens 
van dien bij den voorschreven officier waergenomen ende uijtgevoert worden nevens adjunctie 
van sulcken persoon ofte persoonen als die van de magistraet tot meesten oorbaer ende proffijt 
sullen goedtvinden te committeren.

8.*
Ende sal den voorschreven officier dagelijcx voor sijne vacatie ende besoignes hebben ende ge-
nieten vijf caroli guldens sonder dat den selve eenige voordere declaratie van andere costen van 
vrachten, verteringe ofte diergelijcke sal mogen inbrengen, ende die persoon ofte persoonen, die 
Onsen voorschreven officier in overcomende commissien bijgevoeght sullen worden, ingevalle 
hetsij eene adelijcke uijt Onse voornoemden heerlijckheijt, sal insgelijcken genieten vijff guldens 
ende soo het eene uijt den magistraet ofte andere ingesetenen sij sal hebben twee caroli guldens 
sonder meer.

9. 
Item een ijder van Onse schepenen sal jaerlijcks genieten voor den last in’t bedienen van haeren 
schepenstoel de somme van ses guldens sonder eenige vacatien, verteringen ofte andere preten-
sien tot beswaernisse van het dorp te mogen inbrengen.

10.
Item sullen den officier, schepenen ende andere respective regeerders Onser voorschreven 
heerlijcheijt op den dach als de magistraet aldaer verandert wordt mogen genieten eene redelijcke 
maeltijt tot recreatie, niet extenderende de somme van vijfentwintich gulden.

11.*
Item dat bij de schepenen ende regeerders geene ommeslagen tot laste van het dorp anders tot 
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t’geene voorschreven sullen mogen gedaen worden dan met toestaen van Onsen rentmeester 
ende eenige van den principaelste geerffdens door Onsen voorschreven drossaert daertoe behoor-
lijck geconvoceert sijnde.

12.
Voorders alsoo men bij experientie bevindt dat eenige particuliere sich derven ondernemen buij-
ten kennisse van Onsen officier conventiculen ende monopolien te maecken raeckende de poli-
cie ende andere dorpssaecken, streckende tot oproercheijt, onruste ende groote schade van den 
goede ingesetenen, gelijck sulcx in’t voorgaende tijden tot groote bedroeffenisse sich heeft toege-
dragen ende men noch dagelijcx siet geschieden in andere naebuurige plaetsen, soo ist dat Wij 
wel ernstelijck hier mede ordonneren ende beveelen Onsen voorschreven drossaert sich tegens 
soo danige onruste geesten wel t’informeren ende naer merijten van de saecke een ander tot een 
exempel te stellen.

13.* 
Item dat oock geene processen t’sij active ofte passive sullen worden gepleeght ende aengenomen 
tot laste van de gemeijnte dan met rijpe deliberatie ende consent als boven.

14.*
Insgelijcen en sullen geene procuratien ofte commissien gegeven worden omme in s’Gravenhage 
bij haer Ho: Mo:, Ed: Mo: heeren Raden van Staten ofte andere hoven van Justitie eenige sollici-
tatien te doen sonder consent als voornoemt.

15.
Item dat den officier ende schepenen hunne genecht ende rechtdagen sullen besitten ende bedie-
nen sonder last van den gemeente ende dat op hunne behoorlijcke wedden ende proffijten van 
processen ende judiciele acte tot laste van partien litiganten ende voorts in conformiteijt van den 
17en artijckel van t’reglement van de politijcque ordonnantie van hare Ho: Mo: over de Meijerie 
van s’Hertogenbosch geemaneert in date den eersten april 1660, ende sal den secretaris des van 
den officier vermaent sijnde altijt schuldich ende gehouden sijn aldaer te compareren met de rol-
le, appendentien van dien ende andere nootsaeckelijkcke pampieren.

16.*
Item dat geene penningen tot laste van’t voorschreven corpus sullen worden genegocieert ofte op-
genomen als met bewillinge ende consent als vooren.
Wordt mede verstaen, dat alle gemeijne wercken tot laste van den dorpe staende publijckelijck 
sullen besteedt worden aen den minst biedende ten overstaen van Onsen voornoemden drossaert 
ende schepenen naer voorgaende sondaeghse publicatie.

17.
Item dat de geswoorens bij Onsen voorschreven officier ende die van de magistraet aengestelt 
hunnen officien sullen hebben te bedienen op haere ban en boete sonder jet tot laste van den ge-
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meente in te brengen, oock mede dat deselve naer behoorlijcke veijlinge ten overstaen van den 
voornoemden officier sullen moeten vercoopen vlaggen, strouwsel ende diergelijcke tot meesten 
proffijt van de gemeente ende niet privativelijck ofte uijtterhandt, ende sullen deselve gehouden 
sijn jaerlijcks voor Onsen officier ende schepenen op den laetsten schouwdach bewijs ende re-
keninge te doen van allen haeren ontfanck ende administratie, hoe die oock mochten genoemt 
worden onder expressen last, dat deselve van den officier vermaent sijnde sich onder eede sullen 
hebben te expurgeren geene penningen achter sullen houden.

18.
Item dat den secretaris alle jaeren bij pertinente aenteeckeninge ende specificatie bij dach ende 
datum aen den officier ende schepenen sal overbrengen sijne diensten aen den gemeente gedaen 
omme naer behoorlijcke examinatie hem daer voor sijnen salaris toegevoecht te worden.

19.
Item dat geene ordonnantien van schepenen sullen worden gegeven als onder de specificatien bij 
den pretendenten ingelevert.

20.
Item dat de respective rekeningen van den heijligengeest ende kerckmeesters preciselijck alle jaers 
binnen den tijt van twee maenden naer expiratie van hunnen bedieninge sullen moeten gedaen 
worden ende wordt den officier gelast hier op goede reguarde te nemen.

21.
Item dat alle collecteurs, beurders ende borgemeesters eens ofte tweemael het sij bij publijcque 
sonnedaeghse proclamatien ofte wel persoonlijck tot haeren optie ende welgevallen de ingesete-
nen sullen manen voor ende aleer sij deselve met sommatie ende executie sullen mogen overval-
len.

22.
Item werdt den officier gelast den inhoude van dit reglement alle jaer op de veranderinge van den 
magistraet te doen publiceren ter plaetsen daer men naer ouder gewoonte gewoonlijck is sulcx 
te doen.

23.
Item alsoo men seeckerlijck weet dat verscheijdene oude besegelde brieven, documenten ende 
charters raeckende de rechten, privilegiën, oudt herkomen ende die limijtscheijdinge Onser 
voorschreven heerlijcheijt sijn gedemanueert ende berusten soo onder affgegaene presidenten als 
andere particuliere persoonen, soo ist, dat den officier wel expresselijck geordonneert ende bevo-
len wordt dat hij de selve in persoon, haere erfgenamen ende alle andere daerop eenige suspicie 
soude mogen vallen, sal hebben te sommeren ende op haeren eede te constringeren soodanige 
pampieren ende besegelde brieven, dienende ten eijnde als vooren promptelijck in te brengen 
ende over te leveren in sijn handen omme deselve te doen inventariseeren, ende sullen ondertus-
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schen den officier ende die van den magistraet doen maecken eenen pertinenten staet niet alleene 
van alle pampieren ende charters, die alberijts in de komme sijn, maer oock van den gene die je-
genwoordichlijck onder den secretaris sijn berustende, omme alle deselve daer naer onder eenen 
pertinenten, generalen ende welgereguleerde inventaris geredigeert ende in de comme bewaert te 
worden, waervan den drossaert eenen, den president den anderen ende  den secretaris den der-
den sleutel sal hebben te bewaeren.

24.
Voorders soo reserveren Wij aen Ons de vermeerderinge, minderinge ende interpretatie deses re-
glements, soo ende gelijck naer gelegentheijt van tijt tot meesten proffijte Onser voornoemden 
heerlijcheijt ende derselver ingesetenen bevonden sal worden te behooren.

Gegeven in Onse stadt Bergen op den Zoom onder Onse signature ende vorstelijcke cachette desen XXI-
III Februarij 1663,
Ende was onderteeckent,
[volgt de ondertekening].

10.2.22.2 Wijziging 1663

Vaststelling
3 September 1663 door Elisabeth gravin Van den Bergh, markgravin van Bergen op Zoom op ver-
zoek van een aantal inwoners.

Toelichting
De hieronder opgenomen artikelsgewijze nummering correspondeert met de desbetreffende ar-
tikelen van het reglement (10.2.22.1).

Bron
HC Het Markiezenhof, Raad en Rekenkamer van de Markiezen van Bergen op Zoom, 53, fo. 
181v e.v.
BHIC, Schepenbank Sint Michielsgestel 52, fo. 37r-38v.

Elisabeth bij der gratie Godes princesse douariere Zu Zollern, geborene gravinne Van den Bergh, 
marcgravinne van Bergen op den Zoom, vrijvrouw tot Hedel, vrouwe tot Sinte Michielsgestel et 

cetera, erffbaender vrouwe des vorstendoms Gelre ende graefschaps Zutphen et cetera,

Doen te weten, dat Wij gesien ende geexamineert hebbende de remonstrantie aen Ons nu onlancx 
gedaen bij de gemeijne geerffdens Onser heerlijcheijt Sinte Michielsgestel, waerbij deselve versoecken 
veranderinge in de respective vijfde, sesde, sevenste, achtste, elffste, derthienste, veerthienste ende 
sestienste artijckelen van’t reglement bij Ons gemaeckt ende laeten emaneren tot beter directie ende 
administratie van des dorpsmiddelen van Sinte Michielsgestel voorschreven, daerop gehoort het advijs 
van die van Onsen Rade hebben
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(5)
op het eerste artijckel van den voorschreven remonstrantie wel willen verclaren tot elucidatie van’t 
vijfde artijckel van Ons voorschreven reglement, dat Wij goedtvinden connen, dat op de reeke-
ningen van den verpondinge ende bede de ingeerffden mogen erschijnen soo’t haer goedt dunckt, 
omme met interventie van’t gesagh van drossaert ende schepenen de selve rekeninge aen te hooren 
ende soodanige omslagen als gerequireert sijn te helpen doen,

(6)
Op het tweede artijckel van den voornoemde remonstrantie verclaeren Wij bij provisie tot het 
vinden van onderlinge goede intelligentie ende gehoort de voluntaire submissie van Onsen dros-
saert het seste artijckel van het voorschreven reglement bij Ons gestatueert den 24en Februarij 
lestleden te alteren en in plaetse van dien te ordonneren, dat Onsen voorschreven drossaard sal 
blijven jouisseren alle iura als van oudts, vertrouwende dat desselfs goede diensten ende vacatien 
nevens de redenen militerende voor het verhoogen van de oude gerechticheden als alomme plaets 
hebben gevonden bij die van den magistraet ende ingeerfden t’elcken op het doen van den reeke-
ninge behoorlijck sullen worden ingesien ende erkent t’welck Wij van haere discretie verwachten.

(7)
Op het derde artijckel van den voornoemde remonstrantie verclaeren Wij te persisteren bij het 
sevenste artijckel van Ons voorschreven reglement, oordelen nijettemin dienstich, dat in sooda-
nige voorvallen bij de drossaert ende schepenen met communicatie van den ingeerfde jemande 
van de bequaemste uijt derselver geassumeert ende gecommitteert werden.

(8)
Op het 4e verclaeren Wij, dat den drossardt ofte adelijcke persoone behoorlijck gecommitteert 
sijnde niet min en can werden toegevoecht als Wij voor henen bij het achtste artijckel van Ons 
meergemelte reglement gestatueert hebben dan wel goedt te vinden, dat gecommitteerde uijt de 
magistraet sullen getracteert worden als van oudts.

(11)
Op het vijfste persisteeren Wij bij t’genen in’t elfde artijckel van Ons voornoemde reglement is 
gestatueert, alsoo niet sonder confusie alle ende jegelijcke ingeerfde soude worden geconvoceert 
ende dat de voornaeme ende principaelste ingeerfden gevoeght bij Onsen drossaert, rentmeeter 
ende schepenen bequaem sijn op alles goede acht te nemen.

(13)
Op het 6e verclaeren Wij tot ampliatie van de derthiende artijckel van Ons voornoemde reglement, 
dat geene processen van apparente groote costen ende importancie tot laste van de gemeijnte sullen 
geentameert worden als met deliberatie ende consent van drossaert, schepenen ende de ingeerfde.

(14)
Op het 7e verclaeren Wij Ons als op het seste gedaen hebben.

PS_LL_def.indd   1808 19-11-20   13:07



1809

(16)
Op het achtste verclaeren Wij tot alteratie van t’sestiende artijckel van Ons voorschreven re-
glement, dat de negotiatie van penningen tot laste van t’corpus niet en sal geschieden als met 
consent van vier gecommiteert uijt de ingeerfde, welcke sullen voteren met ende nevens Onsen 
drossaert ende schepenen ende sal de conclusie bij pluraliteijt van stemmen genomen worden.

Aldus gestatueert bij provisie ende voorbehoudens Ons recht van interpretatie, vermeerderen ende ver-
minderen naer gelegentheijt van saecken in Onse stadt Bergen op den Zoom den 3 September 1663,
Ende was onderteeckent,
[volgt de ondertekening]. 

10.2.23  Sint Oedenrode 1660

10.2.23.1.1 Ontwerp-reglement, 1659
10.2.23.1.2 Reglement, 1660
10.2.23.1.3 Interpretatie en wijziging reglement, 1661

10.2.23.1.1 Ontwerp-reglement, 1659

Vaststelling
Secember 1659 door de regeerders op aandrang van de ingezetenen. 

Bron 
BHIC, DB Sint Oedenrode 550.

Genese
9.2.23.

Alsoo door verscheijde ingesetenen deeser vrijheijdt St Oeden Rode de schepenen in’t minnelijck werden 
aengemaent ende versocht ten eijnde men in’t toecomende mochte hebben vasten voet ende reglement 
waernaer hen magistraetspersoonen souden sellen te reguleeren, soo is op het selve versoeck bij de regee-
rende schepenen voor soo veele hen is aengaende bij provisie goetgevonden ende geraemt te stellen deese 
naervolgende articulen ende die selve bij der ingesetenen gevisiteert sijnde daerop te seggen hun belang.

1.
Ierstelijck datter egeene verteeringe die bij de regenten in toecomende in eenige herbergen sullen co-
men te gerijsen sullen mogen werden gebracht tot laste van deese gemeente ofte eenige reeckeninge 
daer mede mogen werden belast, maer sal ieder schepen voor henne binne vacatien die sij binnen dee-
sen vrijheijdt ten dienste van deese gemeente sullen comen te doen, hoedaenich die oock mochte wee-
sen egeene vuijtgescheijden ofte gereserveert, sullen genieten ende profijteeren van dese gemeente op 
hennen eijgen coste ende defroijemente jaerlijcx jeder de somme van (doorgehaald: vijffende) twintich 
gulden eens, ende den president ofte jersten schepen de somme van dertich gulden eens.
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2.
Item als jemant van de schepenen buijten deeser vrijheijdt t’sij binnen Den Bosche, Hellemont 
ofte elders ten dienste van deese gemeente met kennisse van het collegie sijn vaceerende sullen 
hebben ende genijeten een gulden vijff stuijvers ende den president naer qualiteijt.

3.
Item iemant van de voorschreven regenten met procuratie ofte commissie van het volle collegie 
vaceerende ten dienste van deese gemeente naer s’Gravenhaege sal hebben op eijgen cost daechs 
twee gulden ende daerenboven voor schips ende wegevracht gins ende weder eens twee gulden 
ende den president naer qualiteijt.

4.
Item den secretaris vaceeerende ten dienste van deese gemeente sal genieten soo veel als jemant 
van de schepenen ende niet vaceerende sal moeten gestaen met het recht van sijne iura.

5.
Item alsoo gebruijckelijck is dat heer officier, schepenen, secretaris ende vorsters voor deesen al-
len de costen die sij quaemen te doene op de jaergedinge dat die altemael quamen tot laste van 
de gemeente, soo wert het selve nu gestelt in discretie van de ingesetenen hoeveel sij voor iederen 
dach sullen toeleggen.

6.
Van gelijcken oock werdt in discretie gestelt den maeltijdt van St. Michielsdach.

7.
Item dat de borgemeesters ofte renthierbeurders voortaen niet meer en sullen mogen hebben tot 
beurloon als van jederen gulden eenen stuijver.

8.
Item dat in toecomende egeene nieuwe processen bij schepenen sullen mogen werden aenverdt 
dan met kennisse van de thien mannen ende de vier leden.

10.2.23.1.2 Reglement, 1660

Vaststelling
16 Maart 1660 door de Raad van State op basis van een door hem ongewijzigd ontwerp van 12 fe-
bruari 1660 van de regeerders en van de gecommitteerden van de geërfden uit de vijf hoeken en 
die van de te ’s-Hertogenbosch wonende geërfden.

Bron
BHIC, LTK 133, fo. 234v-251r.
BHIC, RRGD 61, fo. 209r-216r.
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SA’s-H, OSA 9194

SA’s-H, 5526, fo. 66r-72r.
SA’s-H, 5526, fo. 249r-258v.

Toelichting
De bij de interpretatie en wijziging van 1661 van het reglement (10.2.23.1.3) betrokken bepalingen 
zijn aangeduid met een asterisk. 

Genese
9.2.23.

Reglement ende ordre op het beleijt van het opbeuren ende jaerlijcx omslaen van de penningen dienende 
tot betaelinge van de commeren ende lasten van de vrijheijt van St Oeden Rode, geraemt bij de heeren 
schouteth, schepenen, gecommitteerden van de geerffdens uijt de vijff hoecken der voorschreven vrijheijt, 

mitsgaders bij de gecommitteerde van de geerfdfens binnen de stadt s’Hartogenbosch woonachtich.

1.
In den eersten, dat totten ontfanck van den verpondinge een collecteur met goetvinden van de 
geerffdens oft ingelanden in conformite van de placcaten ende daerop gevolgde resolutien van 
haer Ed: Mo: sal worden gestelt, die deselve sal ophaelen ende ontfangen sonder vermenginge 
van andere lasten.

2. 
Dat het cohier van verpondinge bij gecommitteerde mede van de buijten geerffdens oft ingelan-
den sal worden oversien ende opgereeckent om verseeckert te sijn, dat t’selve de juste taux van 
verpondinge is opbrengende.

3.
Dat den ontfanck tot betaelinge van’t Comptoir van de bede oock sal worden opgehaelt sonder 
vermenginge van ander oft meerder lasten.

4.
Dat de setcedulle van de voorschreven bede insgelijcx sal worden oversien bij gecommitteerden 
als vooren is geseijt.

5.
Dat mede den omslagh tot betaelinge van de jaerlijcxs renten, die het corpus is geldende, ins-
gelijcx sonder vermenginge van meerder lasten sal worden ontvangen ende opgehaelt, ende dat 
door de borgemeester ende geen particuliere heffbeurder.

6.
Ende dat de setcedullen ofte rentyerboeken, alle jaer tot dyen eijnde te formeeren, oock sullen 
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worden geexamineert als voor, ende mede om te sien op wat maniere men de vrijheijt van de ren-
ten sal connen ontlasten.

7.
Item indyen in het toecomende bij het corpus den impost vant geslacht ende gemael wyerde ge-
pacht, dat den selve impost niet sal mogen worden omgeslaegen ende opgehaelt op de maniere 
van de bede (gelijck tot noch toe is geschiet), maer hoofsgewijs naer’t getal van de persoonen, die 
in yeders huijs sijn, sonder exemptie van ymant, uijtgenomen de kynderen van arme persoonen 
onder de twaelff jaeren out sijnde, het welck sal staen ter discretie van de regeerders.

8.
Indyen den impost op de besaeijde mergen ende hoorngelden bij het corpus wyerde gepacht, dat 
deselve sal worden omgeslaegen ende opgehaelt naer de groote van yeders culture ende quanti-
teijt van beesten.

9.
Dan den impost op de bieren ende wijnen bij het corpus niet sal mogen worden gepacht nochte 
omgeslaegen opdat alsoo de gemeene huijsluijden die geen bier noch wijn en drincken met den 
selven impost niet en worden beswaert.

10*.
Item sullen egeen verteeringen noch vereeringen bij schepenen, borgemeesteren ofte andere tot 
laste vant corpus mogen worden gedaen, ten waere in saecken ende aen persoonen, daerinne de 
dienst van de gemeente waere gelegen, om met genoegen van de geerffdens ende ingelanden oft 
derselve gecommitteerden in’t opnemen der reeckeningen in consideratie genoomen ende naer 
derselver goetvinden gepasseert te worden.

11.
Dat de betaelinge van de verpondinge, bede, renten ende andere lasten sullen bij de respective 
collecteurs, rentyerbeurders ende borgemeesteren op haeren toegevoegden salaris sodanig moeten 
worden betaelt ende gedaen, dat de gemeynte daerdoor geen schade comt te lijden, op pene van 
soodanigen schade selffs te moeten draegen.

12.
Dat den ontfanck ende uijtgeeff van de verpondingen, van de bede, ende vant rentyergelt yeder 
sal worden gedirigeert in een besondere reeckening.

13*.
Dat de reeckeningen alle jaer precise naer voorgaende drye sondaegse proclamatien sullen moe-
ten worden gedaen, de behoeften daertoe dienende naergesien ende geexamineert, ende alsoo 
voorts verhoort, geapprobeert ende geslooten niet alleen bij schout, schepenen ende regeerders 
ende gecommitteerden uijt de geerffdens van de vijff hoecken binnen Rode, maer oock bij de ge-
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committeerde uijt de geerffdens ofte ingelanden binnen s’Hartogenbosch die daertoe tijdelijck 
sullen moeten worden verwitticht, ende voorts mede ten overstaen ende bijwesen van alle geïn-
teresseerden die daer bij willen comen.

14*.
Ende sullen bij schepenen ende regeerders geen andere omslaegen dan voorschreven is tot laste 
van de gemeynte mogen worden gedaen dan met kennisse ende consent van de geerffdens oft 
ingelanden soo binnen Rode als s’Hartogenbosch woonachtich oft derselver gecommitteerden, 
gelijck oock in  geene hoecken ennige omslaegen sullen mogen geschieden dan met kennisse als 
voor.

15*.
Dat geene processen t’zij in materie als aenleggere oft verweerders sullen mogen worden aenge-
noomen tot laste van de gemeente dan met voorgaende communicatie van de geerfden oft inge-
landen ende schriftelijck consent van de voormelte gecommitteerden.

16*.
Ende de processen tegenwoordich sijnde, tzij in materie van defensie oft aenleggers, sullen mede 
geexamineert werden off  die dienstich sijn vervolcht off geassopieert te worden ten meesten 
voordeele voor die van de geerffdens.

17*.
Sullen oock in Den Haegen aen den Ho: Mo: Heeren Staeten Generael ende Ed: Mo: Heeren 
Raeden van Staten off Justitie geene sollicitatien tot affweering van eenige swaricheeden off tot 
voordele van de gemeijnte mogen worden gedaen off daer toe eenige commissie gemaeckt dan 
wel met expres consent als voor.

18.
Item, alsoo in den jaere 1654 ende volgende jaeren een merckelijcke quantiteijt van de vroenten 
off gemeijnte is vercoft, soo sal daervan binnen den tyt van twee maenden moeten worden ge-
daen behoorlijcke reeckeninge voor heeren Rentmeester van de Domeijnen ende Leenmannen 
in conformite van de octroije uyt crachte van de welcke de vroente off gemeijnte is vercoft, ende 
mede ten overstaen van de gecommitteerden als van andere reeckeningen is geseijt.

19.
Ende ingevalle in toecomende eenich van de gemeynte oft vroente sal worden vercoft, dat t’selve 
niet sal mogen geschieden dan met voorgaende consent van de geerffdens ofte ingelanden ende 
publyckelijck naer voorgaende veijlinge ende alvoorens de vercopinge te doen, dat met de heeren 
Rentmeester van de Domeijnen ende Leenmannen sal moeten worden geaccordeert wat deselve 
in plaets van hunne vacatien ende costen sullen genieten ende voorts alles van wegen de vrijheijt 
doen sonder eenige onkosten.
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20.
Dat geene bijeencompsten nochte vergaderingen bij schout, schepenen ofte andere in gemeijnte 
saecken besoigneerende sullen mogen worden gehouden in herberge om oncosten te schouwen 
maer sullen deselve bijeencompsten geschieden in een caemer off plaatse daertoe geordonneert 
ende dat sonder oncosten tot laste van de gemeente te doen anders dan dat des winterdaegs no-
telijck vyer ende licht sal worden gemaeckt ende gestoockt.

21.
Dat oock nyemant buijten de vrijheijt met behoorlijcke commissie vacerende voor sijn vacatie 
ende verlet op sijn eijgen costen meer sal mogen eijschen off pretenderen dan een gulden vijf 
stuijvers voor yeder dach.

22.
Ten waere in saecken daertoe yemant van meerder qualiteijt diende gecommitteert ende geem-
ploijeert, die alsdan sodanig voor sijn vacatie ende verlet sal genieten soo men te vorens met hem 
sal accorderen ende dat neffens consent van de voorschreven gecommitteerden.

23.
Dat de schepenen hunnen genecht ende rechtdagen sullen besitten ende bedienen sonder last der 
gemeijnte op hunne wedden ende proffijten van de processen ende judiciele acten vallende, son-
der tot laste van de vrijheijt enige verteringen daerop te doen.

24.
Dat tot laste van de gemeijnte geen penningen op interest sullen mogen worden gelicht nochte 
oock bij de uijthoecken.

25.
Item dat op het jaergedinge niet meer sal mogen worden verteert tot laste van de vrijheijt als vijff 
ende veertich guldens eens in’t jaer.

26.
Dat de setters, die alle jaer de bedecedullen ende renthyerboecken sullen maecken, niet meer sullen 
hebben op haeren eijgen cost als daervoor is toegestaen, te weten yeder twee gulden thyen stuijvers.

27.
Item dat geene gemeene wercken sullen worden gemaeckt dan naer voorgaende publycke veijlin-
ge ende alsdan voor alleman besteedt.

28.
Dat de penningen, procederende van vercopinge van turff, hout als anders t’geene van gemeijnts 
wegen wort vercoft ofte de gemeijnte is raeckende, alle jaer bij borgemeesteren in haere reecke-
ningen sullen worden verantwoort.
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29.
Dat de borgemeesteren ende rentyerbeurders voor het ophaelen van haer affgegeven ende op te 
haelen penningen sullen proffiteren van de gulden eene stuijver.

30.
Dat op de maeltijt van recreatie alle jaer naer ouder gewoonte te houden op St. Michielsdach 
in’t veranderen van de magistraet ende alwaer ten selven daege bij de regeerders mede verhandelt 
wort het naesien van de gemeijnte caerten, privilegiën ende andere examineren van de jaerge-
boden als andersins niet meer tot laste van de gemeijnte sal moegen worden verteert als dartich 
gulden eens.

31.
De magistraets persoonen om op wettige saecken de vrijheijt raeckende te besoigneren gecon-
voceert wesende, sullen daerover insgelijcx tot laste van de gemeijnte geene verteeringe mogen 
doen, maer in plaetse van deselve ende voor haer vacatie ende verlet genieten yeder int jaer eens 
de somme van twaelff gulden sonder meer.

32.
De gezworenen van de gemeente zoo grauwe als groene zullen op haare breuken moeten leven 
zonder tot laste van de gemeente eenige kosten te mogen brengen.

Aldus bij de voorschreven heere schouteth, schepenen ende gecommitteerden in’t minnelijck geraemt 
ende gesloten ende opdat dit voorschreven reglement altoos onverbreckelijck mach en sal worden on-
derhouden ende punctuelijck bij yedereen naergecomen ende achtervolcht, is goedgevonden van haer 
Ed: Mo: de heeren Raeden van Staaten der Vereenichde Nederlanden te versoecken, dat haer Ed: Mo: 
gelieven te ordonneren, dat t’selve reglement op seeckere peene also sal werden achtervolcht ende geob-
serveert,

Des t’oirconde dese onderteeckent binnen St Oedenrode op de 12e Februari XVIc ende sestich
[Volgt de ondertekening.]

Dictum van de resolutie van de Raad van State van 16 maart 1660 tot vaststelling van het reglement.

Is goetgevonden het selve reglement in dato den 12 Februarij lestleden in alle sijne poincten te ap-
proberen ende te ordonneren dat een yder des aengaende hem daernae preciselijck sal hebben te 
reguleren sonder daertegen off contrarie te mogen doen op pene van t’elcken te verbeuren vijftich 
Caroli guldens tot behoeff van de Domeijnen bij den rentmeester paratelijck te doen executeren,
oock met desen verstande dat bij occasie van te moeten vercoopen eenige vroente off gemeente 
ende het reeckenen van dien haer punctuelijck sullen hebben te reguleren naer het consent off 
octroij van desen Rade daertoe verwerven ende houden dien voet die tot noch toe daerin is ge-
observeert, doende oock het voorschreven reglement neffens dese resolutie registreren in de Leen 
ende Tolcamer tot ’s-Hartogenbosch.
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10.2.23.1.3 Interpretatie en wijziging van het reglement, 1661

Vaststelling
Bij besluit van 18 juni 1661 is het reglement door de Raad van State op verzoek van de regeerders 
bij wijze van interpretatie en wijziging bijgesteld. 

Toelichting
De bijstelling betreft de artikelen 10, 13, 14, 15, 16 en 17.

Bron
NA, RvSt. 82, fo. 244r-v.

Genese
10.2.23.

Dictum van het wijzigingsbesluit van de Raad van State van 18 juni 1661

Is na deliberatie bij den Raedt goet gevonden ende verstaen het eerst gemaeckte en op den 16. 
Meert geapprobeerde reglement van nieuws te approberen bij dese om in alle sijne pointen pre-
cijse achtervolght ende nagecomen te werden op den penen daerin vermelt, emmers gedurende 
den tijt van vrede, doch met de volgende interpretatie dat het 10. 13, 14, 15, 16 ende 17e articu-
len alwaer van consent t’sij schriftelijck ofte anders gesproken wert van de geerffdens binnen ’s 
Hertogenbosch woonachtich, het selve te verstaen is, ende de geseijde articulen soodanich sullen 
gereguleert ende geobserveert worden, dat in voorvallende saecken in de voorschreven ses articu-
len vermelt tot het welcke de regeerders van St. Oedenrode bij het geseijde reglement gehouden 
werden alvorens het consent te hebben van de geerffdens van St. Oedenrode ofte namaels op het 
doen van hare vrijheijts rekeninge, bij tijdelijck ende behoorlijck sullen convoceren de gecom-
mitteerde van de vijff hoecken van St. Oedenrode ende mede de gecommitteerde van den geerff-
dens binnen ’s Hertogenbosch woonachtich, ende dat in dese vergaderinge alle consenten sullen 
genomen werden met de meerderheijt van de seven stemmen die bestaen sullen de eerste uijt 
schepenen, burgemeesters ende andere regeerders van St. Oedenrode, de gecommitteerde uijt de 
vijffhoecken, elcken hoeck een stem, ende de sevende uijt de gecommitteerde van de geerffdens 
binnen ’s Hertogenbosch, onaengesien de persoon die die van de vijff hoecken, ofte de geerff-
dens in den Bosch geseten sullen gelieven te seijnden, blijvende het committeren van twee off 
meer persoonen aen het oudt gebruijck ofte welgevallen van de vijff hoecken off geerffdens bin-
nen den Bosch geseten, 
Latende voorts aen de regieringe van St. Oedenrode soo als die van oudts is geweest ende vol-
gens het privilegie geobserveert wert, in alle andere saecken daer het consent niet gerequireert en 
wert in’t reglement, disponeren soo als bevinden sullen te behooren, sonder haer selven eenige 
dispositie aen te matigen ofte eenigsins aen te trecken, daerna d’een ende d’ander heur hebben 
te reguleren.

PS_LL_def.indd   1816 19-11-20   13:07



1817

10.2.24  Someren 1681

Vaststelling
18 December 1681 door de Raad van State. 

Bron
NA, RvSt 102, ongefolieerd.
RHCe, GB Someren, 118 VI 3. fo. 14r-15v. 

Editie
Van Emstede, Varia Peellandiae Historiae ex fontibus, band Someren, DR 2-4.

Genese
9.2.24.

Dictum van de resolutie van de Raad van State van 18 december 1681

Is naer deliberatie goetgevonden ende verstaen mits desen te approberen het provisioneel regle-
ment voor die van Someren, sulcx als t’selve van woort tot woordt staet geinsereert.

Provisioneel Reglement voor die van Someren tot redres van haer verloop door de Heeren alle jaer 
gaende op de verpachtinge der thienden te doen onderhouden, oock door den Quartierschout Van 

Crommon ende den rentmeester Beresteijn.

1.
Dat de magistraet van Someren stricktelijck wordt verboden sonder behoorlijcke octroij eenige 
penningen te negotieren, tensij om andere capittalen alreets genegotieert te refunderen.

2.
Dat de burgemeesters indertijt de s’Lants compotoiren altoos op sijn tijt precise sullen moeten 
betalen ende voldoen.

3.
Ende dat alle oncosten van deurwaerders door hunnen quade voldoeninge gecauseert bij hun sel-
ver sullen gedragen worden ende niet mogen comen tot laste van het dorp.

4.
Dat binnen een jaer naer expiratie hunner burgemeesterschap sullen doceren met behoorlijcke 
quitantien haere reeckeninghen voldaen te hebben.

5.
Dat alle de geene dorpsontfangh gehadt hebbende de slooten haerder reeckeninge sullen hebben 
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te voldoen binnen drie maenden naer date deses sonder verder dilaij.

6.
Dat tot het maecken van den jaerlijcxen taks off repartitie der lasten op’t sluijten van des dorps-
reeckeningen mede sullen moeten compareren, waertoe die bij desen worden geauthoriseert, de 
principaelste geërfdens ende met namen van weghen den Staet als meest geerfdfde Thomas Be-
resteijn als rentmeester der gemelte goederen, den heer Grave van Berlo, den advocaet Donckers, 
den advocaet Runnen, etcetera ende andere gelijcke geërffdens, edoch proprijs sumptibus, sonder 
dat het dorp Someren jet daerover sal moeten off mogen te coste sijn.

7.
Dat vermits de saijlanden door veele van de ingesetenen worden geabandonneert, doordien de 
ingesetenen als sijnde huijrlingen de landen te swaer belasten ende hun met de Peel generen op 
t’torff steecken, vervoeren ende verhandelen van torff, sal gestelt worden een redelijcken taks tot 
proffijt van t’dorp tusschen dit ende den eersten Maert toecomende door de bovengemoemde 
geerffden daerop gehoort hebbende de consideratien van den regeringe van Bercheijck ende daer-
op soo veel doenlijck reguardt nemende. 

8.
Dat de borgemeesters ende regenten worden geauthoriseert bij desen om de ledige liggende en 
geabondonneerde goederen te mogen publicq voor alle man naer behoorlijke publicatie te ver-
coopen door de vorster zonder deur-waerder om te eviteren de oncosten van de selve, dickwels 
meer bedraegende als de cooppenningen.

10.2.25 Son, 1662

Vaststelling
27 Oktober 1662 door de Raad van State op basis van een door regeerders en een aantal ingeze-
tenen geformuleerd ontwerp en een daarover door de Raad en rentmeester-generaal der domei-
nen uitgebracht advies.

Bron
Zie onder Toelichting.

Toelichting
De tekst van dit reglement is in de meest daarvoor in aanmerking komende archieven en ander 
bron-materiaal niet aangetroffen.3781 Hierin komen slechts verwijzingen naar het reglement als 
zodanig dan wel naar afzonderlijke bepalingen voor. Op grond van en naar aanleiding van die re-

3781  In dat verband zijn bezien: NA, RvSt; BHIC, RRGD, LTK en diverse collecties: Van Cooth, Sant-
voort, Van Leefdael. In de serie schepenprotocollen van het in het RHCe berustende archief van de sche-
penbank Son en Breugel (aanwezige protocollen: inv.nr.: 18 - 1650/1660 respectievelijk 19 - 1666/1667) 
ontbreken de jaren 1661-1665.
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ferenties kan een dertiental bepalingen worden gereconstrueerd. Per artikel is aangegeven, waar-
aan het is ontleend. Een drietal veronderstelde bepalingen is aangeduid met X, Y en Z.

Genese
9.2.25.

Gedeeltelijke reconstructie van Son 1662

X.
Instelling van een college van achtmannen
Af te leiden uit 7. 

7. 
Bevoegdheid van de achtmannen bij de nominatie van schepenen 
NA, RvSt 84 I, fo. 286v, d.d. 23 mei 1663

20.
Geene Verteringen mogen geschieden tot lasten van het Corpus van Son, veel min in Rekening 
gebragt
Santvoort, Manuaal 2, 268

29.
De Borgemeesters zullen jaarlyks voor het in de Heyden reyden ten tyde van het Torven voor haar
verlet, en Dag-gelden genieten f 3:0:0 als van ouds, en den gewoonlyke Hey-chyns.
Santvoort, Manuaal 2, 266-267

30. 
Het inrichten van een raadkamer buiten een herberg
NA, RvSt 84 II, fo. 365v, d.d. 26 november 1663.

31.
Die buyten den Dorpe met behoorlyke Commissie vaceeren, zullen des daaghs, op haar eygen 
kosten, niet meer genieten als f 1:0:0: en na ’s Hage f 2:0:0:
Santvoort, Manuaal 2, 266

35. 
De Setters, jaarlyks de Bede-cedullen, ende van andere lasten makende, zullen niet meer hebben 
dan het geen haar by Schepenen, en Agtmannen zal worden toegelegt.
Santvoort, Manuaal 2, 265

36. 
Geen Gemeents Werken zullen gemaakt moogen worden, dan naa voorgaande publiecque veylinge 
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en bestedinge, ten ware in kleyne saken, bedrgende onder de tien gulden.
Santvoort, Manuaal 2, 265

38.
In het veranderen van de Borgemeesters zal ten laste van de Gemeente niet meer mogen verteert 
worden als f 12:0:0 eens.
Santvoort, Manuaal II, 268

39. 
Tractement – Ieder Schepen f 10:0:0:, dus voor 4. f 40:0:0: waar voor gehouden zyn, op ordinaris-
se, en extraordinarisse wettige saken, de Gemeente aangaande, te compareren, zonder ten lasten 
van de Gemeente eenige kosten, ofte Verteringe te mogen doen, eysschen ofte genieten.
Santvoort, Manuaal 2, 265

Waarschijnlijk tenminste twee (algemeen gebruikelijke) slotbepalingen:
Y.
boete bij overtreding: boetebepaling (f 50,00 bij overtreding) 
NA, RvSt 83	II, fo. 266v, 27.10.1662

Z.
registratie van het reglement.
NA, RvSt 83II, fo. 266v, 27.10.1662

10.2.26 Tilburg 1688-1732

10.2.26.1 Ontwerp-reglement, 1688
10.2.26.2 Ontwerp-reglement, 1723
10.2.26.3 Reglement, 1732

10.2.26.1 Ontwerp-reglement, 1688
10.2.26.1.1 Ontwerp-reglement van de ingezetenen
10.2.26.1.2 Ontwerp-reglement van de regeerders 

10.2.26.1.1 Ontwerp-reglement van de ingezetenen

Vaststelling
‘Anno 1688’ door ingezetenen van Tilburg ter fiattering door de heer en ter goedkeuring door de 
Staten Generaal; het ontwerp is door beider hoger gezag nimmer vastgesteld.

Bron
RA Tb, DB Tilburg 92.
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Genese
9.2.26.

Concept Reglement gemaeckt over de Heerlijchheijt Tilburg anno 1688

Alsoo het conventieert, dat de disordres en abusen van tijde tot tijde ingecroopen in onse heerlijckhee-
den ende gemeijnten van Tilborg en Goirle (zooveel doenlijck zij) werden gecorrigeert, ende dat tot 
dien effcte het geraden is te inpetreeren een reglement politicq waermede deseve souden werden besnee-
den, Soo hebben wij ondergeschreven Josephus Bonaventura de Grobbendonck, als Baron van Tilborg 
ende Goirle et cetera tot welstant van onse gemeenten well willen consipieeren beneffens onse ingesete-
nen omme ’t samen ter hant te concipieeren soo tot reglement van onse naebueren als andersints een 
diergelijck reglement omme t ‘selve neffens onse authoriteijt daertoe te laten gebruijcken te versoecken 
aen haer Ho: Moogh de heeren Staten Generael in s’Gravenhage approbatie ende authorisatie van den 
selven op conditie, dat deselve onse gemeijnte tot wiens oirbaer ende conservatie sulcx principalijk is 
streckende, dragen en besorgen de oncosten daertoe noodigh tot onse ontlastinge ende indemniteyt Ende 
dat in voegen ende manieren hier naer volgende, behoudeijck nochtans de ordre ende dispositie hier-
oppe van haer Ho: Mo: voornoemt in s’Gravenhage aldus gedaen.

1.
Eerstelijck, dat alle genechten ende alle magistraets vergaderingen raeckende de generaliteijt ofte 
gemijnte niet en sullen gehouden worden dann alleen in de raethuijse daertoe alreede geappro-
prieert tot welcken vergaderinge alleen den drossaert of sijnen præsident sall gesach heben omme 
die ten raedhuijse te werden geleght.

2.
Dat de verkiesinge van de schepenen, borgemeesters, elff à twaelff collecteurs, vijff setters ende 
vijff geswoorens bij den heer van Tilborg off sijnen gecommitteerden jaerlycks sall moeten ge-
schieden omtrent nieuwjaer ende dat de tweeentwintigh mannen naer gelieven van den heer van 
outs in gebruijck sullen worden gecontinueert ofte verandert, tot welcke tweeentwing mannen, 
sullen bij den selven heere worden gecosen vier persoonen tot reeckenmeester ende andere dorps 
affaires.

3. 
Dat de borgemeesters deeser heerlijckheijt hunnen reeckeningen de gemeente aengaende t’sij 
van ordinarisse ofte extraordinarisse verpondingen off andere lasten, hoe danigh die souden 
mooghen wesen, sullen hebben te præsenteren aen wethouderen en vier beeedigde personen 
voorschreven, doch dat de schepenen bij non comparitie van de voorschreven beeedigde vier 
persoonen (tot sulcx wettelijk geinsinueert) mette reekeninge effenwel sullen voortvaren ende 
ingevalle van eenige difficulteijt, dat alsdan de reekeningen ende sluijten van dien gehouden sall 
worden in suspens, indien verstande, dat deselve bij provisie sullen worden gehoort, opgenomen 
en geslooten van de wetthouders als auditeurs ende dat ten overstaen van drossaert en schepenen 
ende bij hun te teijkenen.
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4.
Dat de borgemeesters ende collecteurs insgelijcks van hunnen onfanck ende administratie van 
jaere tot jaere sullen hebben te doen henne pertinente reekening, bewijs en reliqua binnen een 
jaer naer huns jaers expiratie ende ingevalle het gebuerde datter moeste werden gedaen eene 
naerdere reeckeninge, dat diegene sal moeten geschieden binnen s’jaers nae de voorschreven 
expiratie, alles ten overstaen van den heer of sijnen gecommiteerde, den drossaerd, schepenen, 
vier voornoemde beeedigde persoonen ende regeerders met opene deuren op ten raetshuise.

5.
Dat de aen te stellene borgemeesters ende schepenen alle moeten sijn bequame persoonen min-
sten yder binnen de heerlijckheijt gegoeijt tot vijffhondert gulden.

6.
Datter binen twee maenden nae publicatie deeses sal worden geformeert eenen pertinenten staet 
van de opgenomene penningen tot laste van de gemeijnte, gelijck oock den dagh van de afflos-
singe sall worden aengeschreven omme bij de regeerders ende vier reekenmeesters daerop regart 
genomen te worden nae behooren, alles onder behoorlijcken salaris van den secretaris.

7.
Ende en sullen bij schepenen ende regeerders geene extraordinarisse omslagen moogen werden 
gedaen, als met volcomen kennisse ende consent van de vier beeedigde persoonen bij den heere 
uijt de tweeendetwintgh te eligeeren als vooren.

8.
Dat geene processen noch in qualiteijt als aenlegger, noch van verweerder sullen moogen worden 
aengegevangen ten laste van de gemeente, dan met consent ende goedvinden als vooren die alle 
in cas van sulx goet te vinden de actens ende procuratien meede sullen moeten teijkenen.

9.
Dat de processen tegenwoordigh hangende ongedecideert t’sij als eijscher of verweerder sullen 
op nieuws worden geexamineert meede bij de voorschreven vier persoonen ende andere bij haer 
te assumeeren (is ’t noot) omme te sien ende verstaen off die dienstigh sijn vervolgt of neederge-
leght ten besten van de gemeente.

10.
Dat oock geene sollicitatien in s’Gravenhaege off elders t’sij tot affweeringe, tot voordeel van de 
gemeijnte sullen aengevangen noch en sullen dien’t  halve geene commissien gegeeven worden 
dan alleenlijck bij goetvinden als boven in de raadhuijse.

11.
Dat insgelijcks geene commissien sullen werden gegeven omme van weege gemeijnte te com-
pareeren op eenige dagvaerden van de Meijerij off quartier van Oosterwijk als bij voorkennis-
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se ende daertoe last gegeeven sijnde als vooren ende dat men tenselven daghvaerden niet meer 
en sall moogen senden dan een ende ten hooghsten twee persoonen in gewigtige saeken en dat 
men sall besorgen dat alvoorens te compareeren sall worden aengeschreven waerover den dagh-
vaerdinge geschiet ende wat aldaer te proponeeren sal vallen omme te konnen in de gemeijnte 
geraemt worden ten besten ende haere gecommiteerde gelast ’t  gheene sij seggen ende stemmen 
sullen ende sullen daervoor genieten idere gecommitteerde als articulo (nummer van dit artikel 
niet ingevuld].

12.
Item dat den drossard, de schepenen, vier reekenmeesters ende borgemeesters als vooren behoor-
lijck gecommitteert sijnde naer Den Haege off elders buijten de Meijereij off Baronnie van Breda  
voor vacatie daegs sullen trecken op hun eijgen costen te weten
den drossard  f 4:-:-
yder schepen  f  3:-:-
vier rekenmeesters yder  f 3:-:-
borgemeester  f 0:-:-

Doch sullen voor waegen, peerden, schuit, vragten declareeren ende niet meer, ende op die dagh-
vaerden sullen de selve hebben booven des quartiers verteeringe ijder het derde part.

13.
Dch als iemant van hun luijden off iemand anders uijt de gemijnte (als vooren schrijftelijcke 
commissie hebbende) uijtgaet om weegens de selve gemeijnte te vaceeren binnen de stadt van 
s’Hertogenbos ofte andere omliggende steeden sullen de selve s’daegs hebben op haer eijge costen 
als sij daegs connen t’huijs coomen
den drossard    4:-:-
yder schepen, borgemeester
reekenmeester   2:10:-

14

Dat oock tot de gemeijnte penningen niet en sullen moogen gedaen worden eenige schenkagien 
oft donnatien anders als ten overstaen ende consense als vooren tensij de saeke geen uijtstel con-
de leijden in welcken gevallen sij daervan aenstonds sullen gehouden sijn kennisse te geeven aen 
den voorschreven regeerders en vier mannen op pæne van selfs responsable op hunnen persoo-
nen te sullen sijn.

15.
Dat scheepenen ende de vier reekenmeesters gehouden sullen sijn d’ingeseetenen bij den præci-
sen dagh van de te doene reeckeninge van den gemeijnte van Tilborg te adverteren dat deselve 
reeckeninge gereet is ende distinctelijck sal worden opgeleesen ende daernae sonder intermissie  
van daegen geexamineert tot sluijtens toe ende dat yder vrij sall staen de fouten die hij sall mo-
gen oordeelen daerinne te sijn met alle respect ende modestie te kennen geeven om daerbij de 
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regeeringe ende magistraet van Tilborg voorschreven behoorlijcke reflexie gegeeven te worden, 
ende dat de voorschreven reekeninge in den voege wettelijck ende nae behooren gedaen, opge-
nomen en geslooten weesen deselve geen vorder recherche noch van weegen geerfde off gemeijne 
ingesetenen noch ook van borgemeester of iemant subject sal sijn als binnen ses maenden naer 
dato van ’t sluijten van de voorschreven reekeninge.

16.
Dat geene vercooping van erffgoederen ‘tsij aengaende weduwen off weesen sullen worden ge-
daen in herbergen maer om d’oncosten te eviteeren op ten  raedhuijse als ook geene reekeningen 
van weduwen off weesen sullen werden gedaen als in de raethuijse als vooren.

17.
Dat de oude scheepenen de nieuwe aencomende scheepenen sullen vermoogen te noodigen ten 
jaer gedinge tot laste van de gemeijnte, nogtans dat niet meer en sall moogen werden verteert als 
de somme van sestigh guldens en samen over het verkiesen van de borgemeesters, collecteurs, set-
ters ende geswoorens.

18.
Ende alsoo men bevint dat in de voorschreven heerlijckheeden van Tilborg ende Goirle daeglijcks 
veele arme luijden coomen te woonen van buyten, waerdoor de gemeijnte merckelijk word 
beswaert, soo sullen alle de gheene, die daer van buijten inne coomen gehouden sijn borge te 
stellen voor de somme van vijffhondert guldens eens tot verseekeringe dat den armens goederen 
daermeede niet en sullen werden beswaert volgens out gebruijck.

19.
Dat egeene nieuwe wercken en sullen worden gemaeckt tot laste van het corpus tensij met over-
staen van den heer drossard scheepenen ende vier gecommitteerde persoonen off reekenmeesters 
ende dat nae voorgaende publicatie ende publique bestedinge ten waere in cleijne saeke bedrae-
gende onder de tien gulden.

20.
Dat meede geene penningen de gemeijnte concerneerende sullen werden uijtgegeven ofte betaelt, 
ten sij bij kennisse van saeken met specificatie van de schult, oock met blijck van de commissie en 
dat in præsentie van vier schepenen t’selve toestemmen en de voornoemde vier reeckenmeesters, 
ten ware de somme onder de thien gulden, welcke ordonnantie tot betaelinge bij de secretaris 
selfs sal moeten gestelt ende geteekent zijn of den oudsten schepen ende sal den borgemeeter ver-
daght zijn geene ordonnantiën aen te nemen off betalen anders als voor op pæne van roijeeringe.

21.
Item dat den oppervorster sal gehouden zijn eer hij publicaties doen sall de boeken als andere 
papieren die hij publiceeren sall te brengen des sondaegs voormiddaegh ten elff uijren in het 
raethuijs, opdat de scheepenen alsdan moogen sin wat gemeijnteswegen oock moet gepubliceert 
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worden, principaelijck hoeveel settingen de schepenen sullen goetvinden afffgecondight te 
worden om soo de gemeijnte te beeter voor schaede te houden en om soo te sien waernae te 
reguleeren.

22.
Item datter niemand in deese gemeijnte door de geswooren setters gesett sijnde die betaelen con-
nen sall vrij sijn, wie het oock soude connen weesen, sonder iemand uijt te scheijden off sonder 
aensien den persoonen, om alsoo de lasten malcander te beeter connen helpen dragen.

23.
Item sullen des heeren gecommitteerde scheepenen, reekenmeesters ende regeerders op genegh-
ten oft vergaderingen in geender manieren moogen doen eenige verteeringen tot laste van de 
gemeijnte off voor haere vacatie iets pretendeeren mooghen als gesaementlijck eene somme van 
tweehondert guldens voor alle ordinarisse en extraordinarisse vacatien ende besoignes binnen 
s‘dorps de gemeijnte aengaende als van reeckeningen ende andersints sonder meer ende dat vier 
en light weegens de gemijnte sal daertoe besorght wroden.

24.
Dat meede geene broeders off swagers off nabloets verwanten in een huijs woonende samen in 
regeringe sullen moogen weesen.

25.
Dat den borgemeester van ’t oude jaer het resteerende gelt of penningen de gemijnte raekende 
aen den aengenoomen borgemeester des volgenden jaers sall overtellen.

26.
Item dat alle oude papieren den heerlijckheyt Tilborg ende de gemeijnte eenigsints conceneeren-
de, documenten, privilegien, statuten, reglementen van Raeden als andersints alnoch berustend 
onder eenige familien voor deesen in functie deeser gemeente hebbende geweest op seekere pæne 
binnen een maend nae publicatie deeser sullen werden gebragt ten secretarije alhier met voorken-
nisse van schepenen ende regeerders voorschreven

27.
Item dat ingevalle als nu ofte in ’t toecomend eenige vroente ofte gemijnte mach weesen of sall 
ingegraven worden sonder daertoe behoorlijck decreet te hebben soo van den heer van Tilborg 
off sijnen gecommitteerde, drossard, schepenen ende geswoorens of dat sal worden gehouden 
invalide ende dat het selve sal worden gestelt ter boete en restauratie ten iudicatuure van d’heer 
drossard, schepenen, geswoorens ende vier voornoemde reekenmeesters off geeligeerde persoo-
nen met dispostie ende octroij van haer Edel Moogh:

28.
Dat tot laste van de voorschreven gemeijnte geene penningen sullen worden genegotieert off op-
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genomen, tensij ten overstaen van d‘heeren drossaerd, schepenen ende vier genomineerde per-
soonenen daertoe wettelijk geconvoceert sijnde op pæne dat sulke opneeminge op den opneemer 
eijgen sall responsabel sijn ende welcke opneeminge ter secretarije sall worden geregistreert.

29.
Dat bij den præsisdent den scheependoms zeegel sall worden bewaert, mitsgaeders den eenen 
sleutel van de komme ende den anderen sleutel bij den secretaris omme alsoo gesamentlijck ten 
komme voorschreven te mogen gaen alwaer des gemeijnte papieren worden bewaert.

30.
Item dat den heer drossaerd gaende met scheepenen ende gesworens omm te beschouwen stroo-
men, waeterlaten, waterlosssen wegen et cetera sal hebben voor ijder calangeeringe seeven stuij-
vers op sijnen coste saemen voor schepenen sonder prejudicie van placaten van den Lande deeses 
aengaende gelijck tot Oisterwijk  ende Helvarenbeeck welcke calangeeringe niet sall hebben ef-
fect ten sij bij schepenen selfs daerover staende geschiede.

31.
Item den heer drossaerd sall hebben voor d’auditie der reekeninge des borgemeesters ende teijke-
nen derselve achtentwintig guldens.

32.
Item yder schepen als articulo…..[nummer niet ingevuld] is gesegt sijnen jaerlijksen salaris voor 
alle comparitien de gemeijnte concerneerende.

33.
Item den heer off sijnen gecommitterde met de vier rekenmeesters off beëdigde personen ut su-
pra.

34.
Item den secretaris volgens den reglement daervan bij den Ed: Mo: Raede van Brabant geema-
neert den 9 julij 1659 ende 19 januarij 1662 respective.

35.
Item dat den secretaris sall hebben ende genieten voor ’t maecken ende instellen van ijder cedulle 
van coopinge van erffgoederen voor ijder parceel ….. [bedrag niet ingevuld].

36.
Item ijder schepen voor sijnen salaris van overstaen en stipuleeren ….. [bedrag niet ingevuld].

37.
Item den vorster voor ’t affroepen….. [bedrag niet ingevuld].
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38.
Item voor den veste van ijder parceel sall den secretaris genieten met het uytmaeken van vest-
brief…… [bedrag niet ingevuld].

39.
Item alsoo daeglijcks veele rusien ende swarigheden sijn voorcoomende door ’t overloopen der 
beesten, peerden ende schaepen uijt d’eene ingesetene erve op anderen luijdens erven, gronden, 
erven of heijvelden waer vooren de vorsters ofte schutters deselve beesten, peerden off schaepen 
geschut hebbende de luyden heel insolentelijck sijn eijschende ende affpersende, streckende alsoo 
tot groot naedeel der arme ingeseetenen, jae diemaels sonder last off ordre den eijgenaers der lan-
den off gronden dat naer out gebruijck den vorster ofte schutter de schuttinge derselver beesten 
gedaen hebbende sal hebben te weten 
   voor ijder paert  f -:10:-
   voor ijder beest  f -:5:-
   voor ijder schaep  f -:1:-,
mits nogtans, dat den vorster off schutter te vooren lst hebbe van de beschadigde.

40.
Item dat van weegen de gemeijnte tot securiteijt van de geschutte beeesten sullen gemaeckt wor-
den een, twee of meer schutkoijen ter ordonnantie van de regeerders omme de geschutte beesten 
aldaer nae behooren te worden ingebragt.

41.
Dat geene officieren, secretarissen, vorsters offte dienaers van de justitie en sullen vermogen te 
houden herberge op pæne van de voorschreven officien vervallen te sijn.

42.
Item ten eijnde de gemeijnte des te beter van de vorsters moogen worden gedient, sullen de selve 
geene collecten van impostien moogen doen nochte ook eenige pagtingen innepagten noch dier-
gelijk3782 noch indirectelijk meedest anders moogen sijn op pæne van cassatie hunner ampten.

43.
Dat de vorsters gehouden sullen sijnen de placaeten van de Lande ende alle andere wettige ordon-
nantiën die geaffigeert sullen worden naer de gedaene publicatie met relaes daeronder binnen den 
tijt van vierentwintig uijren te brengen ter secretarije omme deselve aldaer bewaert te worden.

44.
Dat schepenen willende bij den anderen comen tot houden van comparitie in stuck van justitie, 
leesen van processen ofte andere juditieele actens, dat alsdan den drossart gehouden sall wesen 

3782  Lees: directelijk.
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de voorschreven convocatie te laten doen sonder den vorsten daer inne te mogen beletten ende 
dat bij weijgeringe d’eerste præsentatie schepenen den vorster tot de voorschreven convocatie 
sal mogen gebruijcken, sullende den vorster datelijk oock moeten obedieeren aen schepenen op 
pæne van cassatie.

45.
Dat in’t executien, drijven van eenige gemijntens lasten gebruijkt moeten worden eenen vorster 
en geenen deurwaerder.

46.
Ende opdat deese articulen ende poincten getrocken soo uijt placaten als naerburige reglemen-
ten preciselijck werden naergecomen soo sall desen reglemente in het prothocolboeck van onse 
heerlijckheijts secretarij worden geregistreert en t’elcken jaere des sondaeghs naer het veranderen 
van de Wet sal worden gepubliceert ten plaetse daer men gewoon is  publicatie te doen en dat het 
besorgen van dien sall sijn tot laste van den præsident schepen van elcken jaere alles op pæne, dat 
die ter contrarie van deesen sullen doen sullen verbeuren eenen somme van vijfftich guldens, de 
helffte ten profijte van den armen ende d’andere helfft ten profijte van den drossaerd.

Wij…… [niet ingevuld] schepenen, borgemeesters oude en nieuwe, Item setters, geswoorens, kerck 
ende heijlige geestmeesters ende tweeentwintig mannen soo mede nieuwe als oude, beneffens de meest 
gegoeijde der gemeijnte van Tilborg, gesien ende geexamineert hebbende de hiervooren in proemio 
staende gewillige praesentatie van onsen heer Baron van Tilborg gedaen, hebben deselve danckelijk 
geaccepteert, gelijk wij accepteren mits desen, beloovende denselven onsen heere Baron te indemnee-
ren van alle oncosten, die tot het impetreeren der approbatie ende confirmatie bij de Ho: Mo: heeren 
Staeten Generael der geunieerde provincien souden mogen noodigh weesen, ons in alles submitterende 
aen derselver souveraine dispositie daer toe committeerende den heer Baron ofte sijnen gecommitteerde 
……… [niet ingevuld] ende………… [niet ingevuld] uijt deser heerlijckheijts collegie omme de ap-
probatie ende ratificatie der vcoorstende articulen te versoecken bij haer Ho: Mo: voornoemt tot confir-
matie van ’t welcke wij deese met onse eijgenhand hebben onderteekent deesen……… [niet ingevuld],
Onderstond [volgt de ondertekening].

10.2.26.1.2 Ontwerp-reglement van de regeerders 

Vaststelling
Anno 1688 door de regeerders in reactie op het ontwerp-reglement van de ingezetenen.

Bron
RATb, DB Tilburg 93.

Toelichting
Onder genoemd inventarisnummer is het document in tweevoud aanwezig, respectievelijk in de 
vorm van een voorontwerp en het hieronder opgenomen ontwerp. Tussen beide bestaan enkele 
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verschillen, die hieronder niet verder zijn aangeduid.

Genese
9.2.26.

Poincten en articulen waerop de gecommitteerdens van schepenen van Tilborgh en Goirle bidden, 
dat haer Ho: Mo:  in het arresteren van het reglement over Tilborgh ende Goirel gelieven te nemen 

soodanigh reguard als haer Ho: Mo: sullen oordeelen te behooren.

1.
Eerstelijcken, dat tot voorcominge van alle ongeregeltheden ende onkosten niemant van de re-
genten sal vermogen eenige vacatien te doen voor de gemeente van Tilborgh off Goirel  tensij 
daertoe van’t meeste deel van’t vollegio sijn gecommitteert ende voorsien met behoorlijcke com-
missie op pene van die contrarie doet geene onkosten sullen worden gerestitueert.

2.
Dat de selve gecommitteerde off gecommitteerdens in’t wederom comen van haere commissien 
gehouden sullen wesen te doen rapport ende alsdan meteenen te exhiberen haere specificatien 
van verschoth als andersints omme naer examinatie daervooren toegevoeght te worden soodanch 
als men van outs ende in de redelijckheijt sal bevinden te behooren.

3.
Dat den drossaert vacerende buijten den dorpe van Tilborgh ende Goirel gehouden sal wesen in-
gevolge van haeren Hoogh Mo: resolutie sijne plaetse te laeten bedienen door de outsten schepen 
in rangh sonder ijmant anders buijten het collegio daertoe te mogen authoriseren.

4.
Dat den drossaert geene rechtdagen off gemeentens reeckeningen en sal vermogen te laeten be-
leggen dan met consent ende voorweten van schepenen omme alsoo alles ordentelijck te doen.

5.
Dat schepenen willende bij den anderen comen tot houden van comparitien, lesen van processe 
als andersints dat alsdan door ordere van de president schepenen off in des selffs absentie den vol-
gende schepen door den voorste den schepenstoel off soo vele alsser van noode sullen wesen sal 
doen convoceren op pene van naelaticheijt dat de selve vorsters de facto sullen worden gecasseert.

6.
Dat den drossaert gehouden sal wesen alle ordonnantien bij schepenen te nemen door den vor-
ster ter executie te laeten leggen sonder sulcx aen de selve te interdiceren.

7.
Dat alle brieven houdende aen drossaert ende schepenen niemant van’t collegio gehouden sal 
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wesen die te openen dan ten bijwesen van de meeste van’t collegio ende dat in den dorpshuijse 
ten waere van absentie alsdan de selve te openen bij de presente doch mede in den dorpshuijse.

8.
Dat den drossaert willende eenige wegen, straeten off andere loopen begaen, het selve sal hebben 
voor de te doene publicatie te communiceren aen schepenen omme tot assistentie van den selven 
drossaert twee schepenen neffens den secretaris uijt het collegio te worden gecommitteert omme 
alsoo alles in behoorlijcke ordere te verrichten.

9.
Dat de vosters soo van Tilborgh ende Goirel geen publicatien en sullen vermogen te doen, tensij 
de selve alvoorens door den drossaert ende schepenen sullen wesen gezien ende geexamineert, tot 
welcken eijnde de vosters des sondaeghs smorgens ten elff uren haere te doene publicatien ge-
houden sullen wesen te brengen in den dorpshuijse op pene van naerlaticheijt, dat de selve sullen 
wesen van haer ampt vervallen.

10.
Dat de vosters gehouden sullen wesen soodra de placaeten die gepubliceert sijn als in toecomende 
mochte worden gepubliceert met behoorlijcke relaes van de gedaene publicatie sullen hebben te 
brengen ter secretarije omme deselve aldaer bewaert te worden ende te diennen daer’t behoort.

11.
Ende vermits de gemeente soo van Tilborgh ende Goirel met diversche ende vele schulden sijn 
belast waeromme dient gemenageert, soo dat geene verteeringe soo van jaergedinge als andersints 
sullen worden goetgedaen anders als op’t doen van de reekeningen van de gemeente ende dat 
soodanige somme als van outs daertoe is staende.

12.
Dat geene affaires van de gemeente sullen worden gedaen off verricht dan in den dorpshuisse van 
Tilborgh sonder ijetwes in de herberge te mogen doen op pene van de sulcx sal worden gehou-
den van geender waerden.

13.
Dat den drossaert off in sijne absentie den outsten schepen willende schepenen doen vergaderen, 
gehouden sullen wesen het selve daeghs te vooren te doen leggen ende daervan behoorlijcke com-
municatie doen, ten waere de saake haest waeren vereijschende als wanneer drossaert ende sche-
penen gehouden sullen wesen op’t spoedighste in den dorpshuijse te compaereeren.

14.
Dat den drossaert ende schepenen gehouden sullen wesen alle achterstellige reekeningen te suij-
veren ende de restanten te doen voldoen binnen den tijt van een jaer eerstcomende.
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15.
Ende voorders dat alle aen te stellen borgemeesters gehouden sullen wesen binen den tijt van 
twee maenden naer’t expireren van’t jaer van haer borgemeestersampt sullen moeten doen be-
hoorlijcke reeckeninge, ende binnen den tijt van twee jaeren daer naer haer sloth moeten voldoen 
op pene van naerlaticheijt dat den gebrekelijcken borgemeester gehouden sal wesen te voldoen 
de onkosten die de gemeentens daerdoor soude comen te lijden waervooren den selve paratelijck 
sal mogen worden geexecuteert.

16.
Eijndeling, ten eijnde dat de gemeente des te beter van de vorsters soude mogen worden bedient, 
soo sullen de selve geene collecte van wat nature die mogen wesen mogen aennemen op pene van 
cassatie ende dat andere in haere plaets sullen worden gestelt.

10.2.26.2 Ontwerp-reglement, 1723

Vaststelling
Anno 1723, formeel geformuleerd als een initiatief van de plaatselijke heer, maar in feite afkom-
stig vanuit de ingezetenen.

Bron
RATb, DB Tilburg 94.

Genese
9.2.26.

Concept Reglement van Tilborgh en Goirle

Alsoo veele cooplijden en ingeseetenen van Tilborg en Goirle aen ons ondergeschreven Willem Prince 
van Hessen etc. als heer van Tilborg ende Goirle et cetera bij requeste hebben geaddreseert, vertoonen-
de dat in onse voornoemde heerlijckheden van Tilborg en Goirle zeedert eenige jaren herwaerts veele 
disorders en abuijse in de politque en æconcomiqie regeering, mitsgader finantie waren ingecroopen en 
dat  om die reeden in den jare 1688 den voorgaende heer van Tilborg en Goirle te dier teijt al hadde 
doen consipieeren en opstellen met concurrentie van de principaelste en meest geintresseerde ingesee-
tenen aldaer een reglement naer’t salutaire exempel van hare nabuuren omme daer op door den heer 
voornoemt van haar Ho: Mo: de heeren Staaten Generael der Vereenigde Nederlanden te woorden ver-
socht approbatie en authorisatie welcke resolutie desteijts wel was geconsipieert en opgestelt en door de 
regeerende scheepens, geswoorens en setters te dier tijt onderteeckent, maer door het overlijden van  den 
doenmaligen heer niet en was vervolght soodanig dat het bij haar ho: Mo: geapprobeert en geoctroij-
eert is geworden, derhalven hadden de voornoemde ingesetenen ons versoght dat wij alsnogh gelieffden 
soodanigh reglement te doen opstellen ende daerop de approbatie van haer Ho: Mo: te versoecken opdat 
alsoo een goeden regel en ordere moght worden vast gestelt tot nutte van de selve onse gemeijnte en tot 
voorcoomige van de voorschreven disorders en abuijsen in gevolge van welcke versoeck en tot welwesen 

PS_LL_def.indd   1831 19-11-20   13:07



1832

van en onse heerlijckheijt van Tilborg en Goirle Wij hebben doen opstellen ende met de voornoemde 
princpale ingesetenene geresumeert ende beraemt het reglement hier nae volgende.

1.
Eerstelijck, dat bij voorval van extra omslagen, settingen en repartiten van dien soo van impositien, 
hooftgelt, gemael als van clijne specie, personele quotisatie, halve verpondinge ende alle andere 
van wat namen die souden sijn die aen deese gemeente van haer Ho: Mo:  de heeren Staten 
Generael der Vereenigde Nederlanden en van haer Eedel Moogh: d’heeren Raaden van Staate 
alreets sijn en nog sullen werden aengeschreve, soo sullen de selve settingen en repartitien niet 
mogen geschieden als volgens de placaeten en ordonanntien bij haar Hoogh Moogh: en haer Edel 
Moogh: daer op gemaneert en met kennisse van ons offte onse gecommitteerden door drossaert, 
schepenen, borgemeesteres, setters en geswoorens, mitsgaders met overlegh en bijwesen van de 
tweeentwintig mannen als van outs door ons, te weeten twee van ijder gehught op nominatie der 
respective ingesetenen aen te stellen, uijt welcke voorschreven tweeentwintig mannen door ons 
nogh sullen aengestelt worden vier tot raatsmannen offte reeckenmeesters uijt een nominatie van 
acht persoonen door de tweeëntwintig mannen uijt den haren op te geeven, dat alle jaren twee 
van de voorschreven raetsmannen of reeckenmeesters sullen affgaan en uijt een nominatie als 
vooren van vier persoonen door den heer weder twee nieuwe sullen gekooren worden ofte ook 
bij versterff van een van de selve weder op nominatie als vooren een ander uijt een dubbel getal 
omme te sitten, aen te hooren, te debatteren ende helpen sluijten alle ordinare en extraordinare 
reeckeningen eenigsints onse heerlijckheijt van Tilborg of der selver gemeijnte aengaende, welcke 
tweeentwintigh mannen sullen moeten doen den eet in handen van onsen drossaert, dat sij 
niets sullen doen of betragten als het welwesen van onse heerlijckheijt en gemeijnte ende de 
vier daeruijt gecore raetsmannenn of reeckenmeesteres, dat sij alle reeckeningen soo ordinaar als 
extraordinaer wel sullen examineeren of daerinne volgens dese ordonnantie is gehandelt en soo 
ist bevonden ter contrarie  het selve aen onse gecommiteerde voor te dragen omme sigh verders 
daer over te adresseren soo als bevonden sal werden te behoren.

2.
Bij afflijvingheijt van een off meer van de voorschreven tweeentwintig sullen uijt het selve ge-
hught weeder andere in plaets als vooren werden aangestelt.

3.
Dat het beleggen der vergadering en ’t convorceeren der voorschreven gesamentlijcke leden, het 
gemeene corpus representeerdende, sal staan aen den drossaert en schepenen gesamentlijck en 
dat de leeden vergadert wesende met de præsente sal besoignieren, die d’absente vervangen sul-
len.

4.
Dat den drossaert gehouden sal sijn præcis van 14 tot veertien dagen, uijtgenomen wanneer de 
ordinaeire vacatien sijn te leggen, genecht of rechtdag en daervan sondags te vooren publicatie 
kennis te geven op dat de justitie in het alderminste niet en werde gestremt maar haren behoor-
lijcke cours blijft houden.
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5.
Den drossart, de banck of het genecht gespannen hebbende, ende schepenen gemaent om goet 
cort reght te doen aen een ijder sal daerop aenstontsuijt de vergaderinge van schepenen moeten 
gaan ende schepenen alleen laten omme in processen en saaken de justitie raeckende soodanig te 
sententieren als naer reghten en conscentie sullen vinden te behooren.

6.
Dat den drossaert ofte in sijne absentie den præstident schepen in de mandt Januarij van ijder 
jaer sal moeten bijeen roepen en vergaderen de gesamentlijcke leedens hier vooren gemelt ten 
raethuijse omme gesamenlijck te overleggen hoe veel penningen men voor dat jaer tot het dorps 
huijshouden sal nodig hebben en soo veel settingen om te slaen als men sal ordeelen voor dat jaar 
noodig te hebben, sullende op dien tijt ook moeten worden aangestelt als naer ouder gewoon-
te de kerck en armenmeesters volgens het reglement van haar Ho: Mo: van den 16 Meert 1700.

7.
Vorders sal den drossardt, secretaris en schepenen aen  de vier en twee raetsmannen of reecken-
meesters moeten geven acces en viesie ende des noot sijnde copij van alle ordonnantie en reso-
lutien van haar Ho: Mo: of de Edel Mo: de heeren Raden van Staten, deese gemijnte aengaende 
ende tot de voorschreven  omslagen der gemeene Landts middelen specteerdende.

8.
Dat oock van onse heerlijckheyt van Goirle sullen worden aengestelt ses mannen uijt de gemeen-
te door ons op nominatie der ingesetenen aldaer te verkiesen, de welcke oock sullen den eedt 
doen in handen van onsen drossaert om bij alle extra omslagen, settingen, sollicitatien en an-
dere impositien soo van clijne specie, personeele qoutisatie et cetera præsent te sijn, daermede te 
overleggen of het selve tot nut en profijt van de gemeente dienstig is uijt welck ses mannen twee 
mede tot raetsmannen of reeckenmeesters sullen worden aengestelt, als vooren om te staan over 
alle ordinare en extraordinare reeckeningen tot Goirle voornoemt ende verders daer in te doen 
soo ende gelijck hier voor in onse heerlijkheijt van Tilborg geordonneert is.

9.
Dat de borgemeesters, ontfangers of collecteurs van bijde onse heerlijkheden van Tilborg en 
Goirlen hunne reeckeninge de gemeentens aengaende, het sij van ordinaris of extraordinaris ver-
ponding ofte andere laste, hoedanig die soude mogen genoemt werden, sullen hebben te præten-
deren aen ons ofte onsen gecommitteerde wethouderen en vier beedigde persoonen tot Tilborg 
en twee van Goirle daertoe alvoor behoorelijck geconvoceert sijnde door den drossaert of den 
præsident van schepenen, soo als articulo 6 gesegt is, ten welcke eijnde de voorschreven reec-
keninge met documenten ende verificatie daertoe specteerende veertien dagen te vooren sullen 
moeten oopen leggen op de secretarije ofte raethuijse omme aldaer te connen geexamineert wor-
den soo ras de publicatie sal geschiet sijn van de voorschreven vier en twee raetsmannen of reec-
kenmeesters dat het doen van de voorschreven reeckeningen ten minsten ook veertien dage van 
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te vooren sal worden behorelijck gepublicieert ende bekent gemackt aen de gemijnte en vervol-
gens de selve gedaen met oope deuren en vensters ten bij weesen van die geene die daer præsent 
willen wesen opdat de selve connen weten waer toe de penningen die door de selve sullen moeten 
worden opgebrocht gebruijckt sijn.

10.
Dat wijders ook alle ontfangers en collecteurs bij het aennemen van haeren ontfanck soo van 
ordinaer als extraordinaire suffisante borge in loco sullen moeten stellen om alle banqurouten, 
schade, swarigheden voor te comen.

11.
Dat ook de collecten, soo van imposten die tegenwoordig het gemeene Corpus werden aenge-
schreven als ook alle ordinare en extraordinare omslagen of settingen de gemeente van Tilborg en 
Goirle raeckende publieqc en voor alle man sullen besteet worden, om die geene, die het minste 
aennemen wil te laten collecteren mits stellende als voorschreven suffisante borge en dat sulcx 
sondags te vooren sal moeten worden behoorelijck gepubliceert.

12.
Dat op het doen van de selve reeckeninge het een ijder sal vrij staen de excesen ende abuijsen 
die sij souden mogen oordeelen daerinne te sijn met alle respect en modestie te kennen te geven, 
maer geen stemme hebben dan alleenlijck omme daerop door de regeringe, vier en twee raets-
mannen of reeckenmeesters behorelijck reflectie te worden genomen en dat den secretaris gehou-
den sal sijn de reeckeninge wel deugdelijck te schrijven en dat voornamenlijtlijck den ontfanck 
sal moeten correspondeeren en overeencomen met de qouhieren, heff en setboecken daer aff sijn-
de, die daerop oock van de raetsmannen of reeckenmeesters sullen moeten worden naegesien en 
sullende voor in ’t hooft der selver reeckeningen door den secretaris ook moeten gestelt worden 
uijt wat hooft en cragten van octroij die worden geheeven.

13.
De heff of collectboecken der verpondingen en beede settingen sullen worden geformeert bij die 
ghene de welcke sulcx van outs tot nu toe gewoon sijn geweest te doen doch alles met overlegh 
en bij wesen als op articulo primo vermelt en dat voornamentlijck die van Goirle haaer eijgen set 
en heff boecken door haer setters sullen mogen doen formeeren soo van oude tijden bij haer voor 
deesen geschiet is tot profijt van de gemeijnte.

14.
De reeckeninge alsoo wettelijck ende naer behoren opgenomen en gesloten sijnde in conformi-
teijt van de set en hef boecken, sal deselve noch van wegen geefden ofte gemijnde ingeseetenen 
geen verder recherche subject sijn als binnen ses maenden nae ’t sluijten der voorschreven reec-
keningen.

15.
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Dat de borgemeesters, ontfangers of collecteurs van hunnen ontfanck en administratie van jaer 
tot jaer sullen hebben te doen pertinente reeeckeninge, bewijs ende reliqua binnen een jaer naer 
huns jaers expuratie alles ten overstaen als voornoemt.

16.
Datter binnen twee maenden naer publicatie deses sal worden geformeert eenen pertinente 
staet van de opgenomen penningen tot laesten van de gemijnte met specificatie waertoe die 
geemploijeert sijn omme bij onse ende de regeerders, mitsgaders de aengestelde raetsmannen 
of reeckenmeesters daer behoorlijck regard opgenomen te worden en dat daertoe door onsen 
gecommiteerde en de vier voornoemde en twee raetsmannen of reeckenmeesters sullen mogen 
naergesien worden alle de voornoemde reeckening of so veel als sij sullen nodigh oordelen omme 
niet alleen te konnen sien of die behoorlijck gebruijckt sijn, maer daerenboven noch of in deselve 
reeckeninge geen ongehoorlijcke posten gebrocht zijn.

17.
Dat oock tot laste van onse gemeijnte van Tilborg ende Goirle geene penningen en sullen 
moogen genegotieert of genomen worden tensij met consent van ons of onsen gecommitteerde 
ten overstaen van drossaert, schepenen, setters en de tweeentwintig en acht mannen hier vooren 
genoemt, daertoe wettelijck geconvoceert sijnde op pene dat alsulcke opgenomen penningen 
sullen tot des opnemers eijgen lasten en daervoor responsabel sijn en, indien noodigh mocht 
geordeelt worden eenige penningen te moeten negotieeren, daertoe behoorlijck octroij sullen 
versoeken van meer hooggemelte haer Ho: Mo: ende de Edelmoghende de heeren Raden van 
Staten respective.

18.
Dat geene processen noch in qualiteijt als aenlegger of verweerder sullen mogen werden aen-
gevangen ten lasten van dese gemeente dan met consent en goedvinden van ons of onsen ge-
committeerde en de tweeentwintig en acht mannen, de welcke daerin consenteerdende, soo sal 
d’acte en procuratie trnminste door twee en een van de hiervooren genoemde raetsmannen of 
reeckenmeesters moeten geteijkent worden en dat de processen tegenwoordig hangende meede 
als voorntoemt sullen moeten geexamineert worden omme te sien of die dienstig sijn vervolgt of 
neergeleght ofte daerover geacoordeert, getransigeert of anders, soo als voor de gemijnte dienstig 
sal worden geordeelt.

19.
Dat ook geen commisien en sullen worden gegeven tot eenige sollicitatien of anders waervan de 
vacatien souden mogen coomen tot lasten van de gemijnte als met overlegh en consent als voo-
ren.

20.
Dat den drossaerd, schepenen, borgemeesters en reeckenmeesters alsoo behoorlijck gecommi-
teert sijnde nae s’Haege ofte elders bijten Meijereij voor vacatien sullen mogen trecken s’daegs op 
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hen eijgen cost te weten
den drossaerd   f 4: 0:-
ijder scheepen   f 3: 0:-
ijder borgemeester               f 3: 0:-
ijder raetsman of  
reekenmeester  f 3: 0:-

21.
Maer alsoo den ontfanger van Tilborg voor alle reijse costen, transport van gelt naer Den Bosch 
eens voor al jaerlijcks is toegeleijt de somme van hondert en vijfftig guldens, soo moet den selven 
daer meede te vreden sijn, sonder verders eenige verteeeringen ofte andere oncosten van die na-
tuur tot lasten van de gemeente te brengen.

22.
Edoch sullen d’andere personen hier vooren articulo 20 gemelt voor waegevraghten declareren 
ende niet meer ende op de daegvaerden des quartiers sullen de selve hebben boven des quartiers 
verteeringe ijder het derde part van de salarissen hier vooren articul 20 vermelt, dogh gaende bin-
nen de stadt s’Hertogenbos of andere omleggende steeden sullen de selve hebben op haere eijgen 
costen des daeghs connende te huijs comen
den drossaerd  f 3:0:-
ijder schepen  f 2:10:-
ijder raetsman of
reekenmeester  f 2:10:-

23.
Dat oock uijt de gemenijntes penningen door de drossaerd, schepenen, ontfangers, borgemees-
ters of collecteurs niet sullen mogen gedaen worden eenige schenkagien ofte verteeringe als naer 
behoorlijcke beraming, resolutie en consent als vooren ten sij de saecke geen uijtstel conde leij-
den in welcken geval sij aenstonts daernae sullen gehouden sijn kennisse te geven aen onsen ge-
committeerde en de voornoemde tweeentwintig  en ses mannen respective op pæne dat de selve 
anders in de reeckeninge niet sullen geleden, maer geroijeert worden.

24.
Dat vorders niet van de penningen der gemijnte en sal mogen woorden uijtgegeven ofte betaelt 
als met kenisse van saecken met specificatie van de schult of met blijck van de commissie op be-
hoorlijcke ordonnantie en dat alle ordonnantien sullen moeten worden gestelt onder de reecke-
ningen, specifcatien of declaratien of ten minsten daeraen geannexeert en vast gemaackt en onder 
de ordonnantie quitantie ten minsten in præsentieen met consent van vier schepenen ende twee 
van de voornoemden raetsmannen of reeckenmeesters en van Goirle meede door twee schepenen 
en twee raetsmannen of reeckenmeesters geteijckent, als mede door den secretaris ende andere 
orinare reeckenigen bij quittantien en sal ook bij die quittantien indien se van vervallen intres-
sen moghten weesen wel uijtdruckelijck moeten staan tot wat tijt toe die intressen daermede sijn 
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betaelt, en dat van een geheel jaer of sullen de borgemeester, ontfanger of collecteur anders in 
sijne reeckeninge niet moghen geleeden worden, ofte dat onder den appostille van debet quitan-
tie veel min eenige posten sullen mogen doorgaen, maar geroijeert worden bij gebreeck van ‘t 
een ofte ander.

25.
Vorders, dat den borgemeester of ontfanger geene betalinge sal mogen doen van eenige gemeen-
tens schulden als op conditien soo in ’t voorstaende capittel is geordonneert op articul 24, uijtge-
nomen alleen de jaerlijckse renten of intressen, de ordinare recognitie en correspondentie gelden, 
tractementen, die men jaerlijcks gewoon is van de gemeijntens wegen te geven, en waertoe geene 
ordonnantiën van nooden hebben, maer daervan sal aen haer een generalen leijst moeten werden 
gegeven om die op de vervaldagen te voldoen, als wanneer sullen volstaen met de bloote quitantie 
van betaling gestelt onder ijder post op de voorschreven lijst staende en dat leeden sullen gehou-
den sijn ten minsten alle twee maenden eens bij een te comen beneffens den secretaris omme de 
reeckeningen, specificatien, memorien der schulden, die tot laste van ‘t gemeen corpus werden 
geprætendeert en sijn overgegeven met de stucken daertoe behorende te examineren des selffs 
deugdelijckheijt bevindende alsdan daerop ordonnantien van betalinge te slaen en die te stellen 
onder de overgeleverde reeckeninge, specificatien of menorien der schult in voegen als hier voo-
ren articul 24 is geordonneert.

26.
En dat alle slooten van voorgaende borgemeesters, ontfangers of collecteurs die de selve mogten 
aen de gemeente sijn schuldig gebleven, soo van halve verponding, clijne specie, personeele quo-
tisatien of andere impositien en settingen, sullen als voorschreven is door de vier raetsmannen 
of reeckenmeesters aldaer en twee tot Goirle worden naergesien ende geexamineert of de selve 
behoorlijk aen de respectieve gemeentens sijn voldaen, soo niet de selve tot betalinge worden ge-
constringeert, het sij met der minne of met reght.

27.
Voorders sullen alle borgemeesters, ontfangers of collecteurs alle de slooten haerrer reeckenin-
gen binnen twee maanden nae ’t sluijten aen de gemeente hebben te voldoen om de penningen 
daervan te worden geempojeert tot afflossinge van capitalen tot laesten der gemeijnte of andere 
gebruijkt, soo als met gemijne consent sal worden geoordeelt te behooren op pæne dat naer ver-
loop van de voorschreven twee maenden daervan intressen sullen moeten betalen tot vijff ten 
hondert in ’t jaer sonder nogtans dat sij onder pretext van’t betalen der voorschreven intressen de 
voorschreven slooten langer sullen mogen onder sigh houden als het bij onsen gecommitteerden, 
drossaert, schepenen en de respective raetsmannen of reeckenmeesters sal worden goedgevonden 
en dat geene naer reeckeningen en sullen mogen geschieden.

28.
Wijders sal den ontfanger, borgemeester of collecteur niets mogen declareeren voor overbrengen 
van gelt op s‘Lants comptoiren of andere maer moeten te vreeden sijn met sijnen ordinaren tan-
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tieime ende toegelegde somme voor alle reijsecosten soo als hier vooren op articul 21 weegens den 
ontfanger van Tilborg alreets gemelt is, maer wat aengaet die van Goirle sullen als van outs daervoor 
moogen declareeren ende de collecteurs voor’t geene sij de collecte sullen hebben aengenoomen 
ende daervoor de gemijnte buijten executien en schaade houden en soo die mochten geschieden, 
sullen de selve tot hare particuliere lasten sijn ende door haer worden voldaen en betaalt,

29.
De geswoorens en setters deser gemijnte sullen ijder van dese gemeijnte nae forme van haren eedt 
setten in de personeele als andere settingen ende daerinne getrouwelijck handelen sonder daer je-
mant uijt te laten, wie het ook souden cunnen weesen sonder aansien van persoonen als die no-
toir van den armen sijn levende op dat de lasten alsoo egaelijck mogen worden gedragen.

30.
Dat oock geene verteeeringe sullen mogen werden gedaan door onse gecommitteerden, den dros-
saerd, schepenen en reeckenmeesters of raetsmannen, secretaris et cetera op genegten ofte ver-
gaderingen en reeckeningen in geender manieren, maer alleen hebben haere ordinaire auditie 
gelden mogen verteeren op vergadering van de respectieve magistraten eene somme van hondert 
gulden, daerinne die van Goirle hun aendeel sullen dragen, waeronder ook sal wesen begreepen 
de verteeringe der voorsteren en dat de voorgemelde genegten sullen moeten gehouden worden 
in den raetshuijse en niet in herbergen en dat voorts generalijck en geduerende een geheel jaer op 
de gemijnte van Tilborg of Goirle niet meer sal mogen verteert worden sullende van de gemeente 
daerenboven noch vuer en light besorght worden op den raethuijse.

31.
Dat oock geen nieuwe wercken en sullen werden gemaeackt ofte besteet tot laeste van de gemijn-
tens, ten sij met overlegh en toestemmigh van de heer ofte sijnen gecommitteerden raetsmannen 
of reeckenmeesters en dat het selve werck als dan naer voorgaende publicatien public sal worden 
besteet ten ware in klijne saken bedragende onder de tien gulden.

32.
Item dat in gevalle als nu of in ’t toecomende eenige vroente of gemeente word ingegraven sonder 
daer toe te hebben behoorelijcke decreet van den heer of sijnen gecommitteerde den drossaerd, 
schepenen ende geswoorens, dat de selve ingravinge sal weesen nul en van geender waerden en 
daertegens geprocedeert soo als bevinden sal te behooren.

33.
Item den drossaert met schepenen ende gesworens om te beschouwen stroom en waterlaten, 
waterlosen, wegen et cetera sal hebben van ijder calangeeringe seven stuijvers op sijnen coste te 
samen voor schepen sonder præjuditie van de placaten van de Landen des aengaende, welcke ca-
langgeringe niet en sal hebben effect ten sij met consent van schepenen daerover staende.

34.
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Ende alsoo daegelijcks veele rusien ende swarigeheeden sijn voorcoomende door het overloopen 
der beesten, peerden, schapen et cetera uijt d’een ingeseetne erve op d’andere erve ofte heijvelden 
et cetera, soo sal den vorster of schutter (des versoght sijnde) mogen brengen in de schutkoijen 
deser gemijnt ende voor schutgelt genieten als volght sonder meer 
van een paert   10 stuijv.
voor ijder beest    5 
voor ijder schaep                 1,
en voor buijten geseetene sal men reguleeren soo als door de omleggende dorpen geschiet.

35.
Aengaende de salarissen van de secretaris sal den selven sigh hebben te reguleeren naer d’acte van 
approbatie op het reglement van de Raet van Brabant op den 9 julij 1659 gemaekt ende op den 
19 januarii 1662 geappobeert.

36.
Dat voorschreven hij secretaris sal gehouden sijn met goetvinden van ons in onse absentie van 
onsen gecommitteerde in sijn absentie aen te stellen een geswooren clercq, soo als sijne voorsa-
ten altijt gedaen hebben en die geen schepen sal mogen wesen, nochte oock geen clercken ter se-
crearije schrijvende om alle abuijse voor te comen.

37.
Dat alle sommatien, renovatien en executien over het panden van deese respective gemeentens 
penningen sullen gebruijckt worden de vorsters der beijde heerlijckheden en dat op en taxatie 
van schepenen, raetsmannen of reeckenmeesters.

38.
Item dat den drossaerd, secretaris en alle andere die tractementen trecken, soo ras de tweeen-
twintig en ses mannen wederom sullen in usantie weesen aen ons of onsen gecommitteerde en 
deselve als het gemeene corpus representeerende sullen moeten copije authenticq over gegeven 
van die contracten waerbij sij die hebben vercregen omme daer uyt te connen sien op wat wijs 
sij aen die tractementen sijn gecomen en wat voor diensten sij daer voor moghten hebben ge-
looft voor de gemeentens te doen omme alsoo door ons of onsen gecommitteerden en de selve 
tweeentwintig en ses mannen te worden geexamineert en geoordeelt of die alsoo voor het ge-
meene best dienen te worden gelaten, ingetrocken of verandert behoren te worden en dat de 
schepenen niet sullen bevoeght sijn nu of oijt aen jemand eenigh tractement toe te staen ten 
sij alvoorens met volcomen consent van ons of onsen gecommitteerde de tweeentwintig en ses 
mannen het gemeene corpus representeerde sullen hebben bekomen, soo ook van oude tijden 
altijt in gebruijck is geweest.

39.
Dat ook de setters tot laesten van de gemijnte niet sullen mogen teeren maar sullen daer voor 
s’dags ijder voor haer vacatie genieten vijff en twintig stuijvers.
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40.
Ende alsoo men bevindt dat in de voorschreven heerlijckheden van Tilborg en Goirle veele arme 
luijden coomen woonen van buijten waerdoor de gemeentens meerckelijck worden beswaart, soo 
sullen alle die geene die daer inne van buiten comen te woonen gehouden sijn borge te stellen 
voor drie hondt guldens.

41.
Ook sal niemant van d’innegesetenen hare huijse verhueren aen buijten luijden ten sij voor en al-
leer is gebleecken de voorschreven borgtoghten op pæne die ter contrarie comen te doen verbeu-
ren sullen eene amende van vijffentwintigh guldens, een derde ten behoeven van de officier, het 
tweede voor d’armen en het resterende ten behoeve van de aenbrenger.

42.
Dat geene der regenten nochte ook de ingesetenen en geerfdens der heerlijckheden van Tilborg 
en Goirle nogte ook niement anders, hij sij wie hij sij over de pointen vervat in desen reglemente 
en in ’t generael ook niet over eenige andere ponten specteerende tot policie ende finantien der 
selver heerlijckheeden haer sullen vermogen te addresseren ofte provisie van justitie te versoecken 
aen eenige Hoven van Justtie of reghtbancken, maar gehouden sijn daerover sigh alleen te ad-
dresseeren aen haer Ho: Mo: d’heeren Staaten Geenerael der Vereenigde Nederlanden omme bij 
deselve buijten figuur van proces summarie ende plane daerop soodanigh te werden gedisponeert 
als sullen vinden te behoren.

[Slotbepaling]
Ende op dat dese voorschreven articulen te beeter mogen worden geopserveert ende alle indragh-
ten daertegen geweest en voorgecomen soo als tot noch toe tot groote naedeel van de gemijnte is 
geschiet, sal alle jaer in de beginne van dien immediatelijck nae de vergadering van de regeering 
dese reglemente naedat de selve bij haer Ho: Mo: sal weesen geapprobeert, werden gepubliceert 
en affgelesen ter plaatse daer men gewoon is publicatie te doen, welcke publicatie wij willen dat 
onsen drossaerd sal moeten besorgen en dat naer d’erste publicatie deeser reglemente door onse 
secretaris ten protocolle sal moeten worden geregistreert en als daen daervan ook eenige exempla-
ren gedruckt en een daer van in de raethuijs tot narigtingh van een ijder opgehangen sal moeten 
worden en opdat alle de voorgemelte pointen en articulene wel ende puntueelijck mogen worden 
achtervolght ende naergecomen, soo sullen ijder der overtreeders van de selve gemulcteert wer-
den ende vervallen sijn in eene boete of amende van vijfftig Caroli guldens ten behoeve van ons 
en onsen drossaert, die de selve bij parate executie van de contraventeurs sal in vorderen. 

T’oriconde deeses hebben wij sulcx door onsen gecommitteerden uijt cragte van specaele procuratie 
doen onderteeckenen ende met ons cachet becragtigen, Actum Tilborgh den ………. [datum niet in-
gevuld].

Wij drossaert, schepenen, ontfanger, borgemeesters, oude en nieuwe, item setters, geswoorens, kerck en 
heijlige geestemeesters ende de meest gegoeijde er gemeentens van Tilborg en Goirle, gesien ende geexa-
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mineert hebbende het hier vorenstaende concept reglement van onsen heer van Tilborg ende Goirle 
gedaen, hebben eenpaerlijck geoordeelt de selve te sullen strecken tot voordeel van onse respectieve ge-
meenten en derhalven voor soo veel in ons is, het selve mede onder het goetvinden van Ho: Mo: de 
heeren Staten Generaal te approberen, beloovende den selven onsen heer te indemniseeren van alle on-
costen die tot het impetreeren der approbatie ende confirmatie bij de Ho: Mo: heeren Staten Generael 
der Geunieerde provintien sal nodig weesen, ons in alles submitteerende aen de selven Souveraine dis-
positie, daertoe committerende den heer Johan Anthonij Nehring, secretaris en rentmeestere van gemel-
te Sijne Hoogheijt ende van wegens de ingesetenene of geerfdens …………… [namen niet ingevuld] 
uijt deser heerleykheijts colegie, omme de approbatie ende ratificatie der voorenstaende articulen te ver-
soecken bij haer Ho: Mo: voornoemt,
tot confirmatie van ’t welcke wij deese onse eijghen hand hebben onderteckent. Tilborght, den ….. 
[datum niet ingevuld].

10.2.26.3 Reglement, 1732

10.2.26.3.1 Ontwerp-reglement, 1731 
10.2.26.3.2 Reglement, 1732
10.2.26.3.3 Latere verwikkelingen betreffende de tekst en strekking van Tilburg 1732 

10.2.26.3.1 Ontwerp-reglement, 1731 

Vaststelling
19 Mei 1731  door de drossaard en schepenen in samenspraak met anderen in opdracht van de 
Raad van State om in eerste instantie door de Leen- en Tolkamer te worden beoordeeld.  

Bron
RATb, DB Tilburg 95

RATb, DB Tilburg 95ter.

Toelichting
In inv.nr. 95 bevindt zich naast het hier opgenomen ontwerp nog een document met een tekst, 
die op onderdelen, soms substantieel, van dit ontwerp verschilt. Deze tekst, die als voorontwerp 
kan worden beschouwd, is buiten beschouwing gelaten, ook zijn de verschillen tussen vooront-
werp en ontwerp niet geduid. Voornaamste reden hiervoor is het feit, dat het ontwerp van de re-
geerders als zodanig niet tot zelfstandig reglement is verheven.

Het voorontwerp bevat grotendeels een doorlopende nummering van de artikelen. Het hieronder 
opgenomen ontwerp kent daarentegen zo’n nummering niet; de gehanteerde artikelsgewijze inde-
ling is mede afgestemd op de wijze, waarop verschillende bepalingen uit het ontwerp door de Leen- 
en Tolkamer in haar ontwerp-reglement (10.2.26.3.2) zijn verwerkt. Om die reden is ook gekozen 
voor een andere artikelaanduiding van de bepalingen van het ontwerp. Zie over de invloed van het 
ontwerp op de inhoud van het vastgestelde reglement ook 8.7.18, in het bijzonder Tabel 8.36. 
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Genese
9.2.26

Concept reglement tot subsistentie en beter bestand van de huijshoudinge off æconomie van de regeerin-
ge der heerlijckheden van Tilborg ende Goirle, gedaen ontwerpen ende opgestelt bij drossaert ende sche-
penen der voorseijde heerlijckheden met overlegh van de respectieve beeedigde setters ende taxateurs, 
mitsgaders respectieve capiteijns ende de meeste ende principaalste geerfdens en innegesetenen uijt de 
respectieve wijcken ende heertgangen, die dije meede hebben geresumeert ende de oude en jonge reecke-
ningen daerop naergesien, ende alles gestelt ende gereguleert om inne gevolge de resolutie van haar Ed: 
Mo: de heeren Raden van Staten der Vereenigde Nederlnden de dato 18 ͤ Jnuarij 1731 ten comptoire 
der Domijnen van Brabant tot s’Bosch overgebragt te worden, welcke huijshoudinge ofte æconomie van 
Tilborg en Goirle van outs heeft en alsnog is bestaande in maniere naervolgende om dit project regle-
ment van financtie daertoe betrekkelijck te maaken.

A
Soo sij dan geweeten, dat van alle oude tijden hier in observantie is, alle jaeren soodra drossaert 
ende schepenen der geseijde heerlijckheden worden aengemaant van ofte uijt naem van den heer 
te formeeren eene lijste van schepenen, borgemeesters ofte ontfangeren der gemeentens lasten, 
setters ende geswoorens van Tilborg ende Goirle waertoe haer behoorelijck doen infformeeren 
wien de beste, nutste ende bequaemste tot die bedieninge sijn en die dan aen den heer off sijne 
ordre hebbende in de maent van December ter hant stellen om daeruijt door den heer eene aen-
stellinge off nominatie voor’t aenstaende jaer te depesjeeren die dan door den heere drossaert uijt 
naem van den heer worden geistalleert en beeedigt,

B
Ende dat gedaen wert bij die vergadering ordinaer beraemt den regtdagh te beleggen op den 
naestvolgenden maendag voormiddaghs en worden dan tegens die tijt geciteert de borgemeesters 
off ontfangers, setters ende geswoorens om dan voor dat jaer geinstalleert ende beeedigt te 
worden, als wanneer schepenen alle compareeren ende de banck gespannen door den heere 
drossaert uijt naeme van den heer, 

C
Ende wordende dan de regtdagen van veertien tot veertien dagen gehouden alle maandagen, be-
halvens in de vacantie ende de vacantie geeijndigt sijnde wordt den regtdag weder door den vor-
ster aen de geboode beleijt tegens maandags in acht dagen ten eijnde een jder in sijn regt niet en 
worde geffrustreert, waertoe bij drossaert, schepenen ende secretaris tellekens wordt gevaceert,

D 
Ende wert bij drossaert, schepenen ende secretaris van Tilborgh op de politiedagen te weeten 
alle maendagen van negen tot twaelff uren ten raethuijse gevaceert om alle luijden te hooren en 
expedieeren in alle dagelijcxe gelegentheden ende voorvallen, inconvenientien, doleantien over 
beswaer van lasten als andersints, welcke klagten van beswaar soo van personeele, gemeentens als 
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andere s’Lants impositielasten dan worden genoteert ende ter naesten vergaderingh van de acht 
geswoorene mannen ende taxateurs als vaceeren tot affdoeninge van fouten worden voorgebragt, 
die op de armoede en onmagt der mensen dan mede inquireeren en oordeelen off remissie moe-
ten hebben dan niet om also de arme luijden en innegeseetenen te behouden dat niet geheel door 
executie kosten ende affpanding van’t weijnige dat se hebben en worden geruineert, niettemin 
worden door de schepenen ende geswooren taxateurs de saakken ende taxen evenwel soodaanig 
gereguleert dat den dorpe ende s’Lants penningen ende impositie lasten worden opgebragt,

E
Ende worden door drossaert, schepenen ende secretaris van Tilborg alle saterdagen voormiddag 
van negen tot twaelff uren ten raethuijse gevaceert omme, is’t noodigh de armmeesters, setters 
ofte geswoorens te hooren, oock om te besoigneeren ende resolveeren wat de aenstaende weeck 
nootsaeckelijck dient gedaen ende soo publicatie tot dien eijnde wert gerequireert, des sondags 
kan worden gepubliceert, alsmede dan oock door haer offte bij commissarissen uijt de selve wort 
waergenoomen de saterdagse rolle van cleijne saecken ende ook alle geschillen tussen geringe 
ende arme luijden, is’t doenlijck, worden geassopieert ende bevredigt off anders bij een dictum 
de saecke worden affgedaen,

F
Gelijck oock in die ordinaere vergaderingen worden verleent ende gegeven alle ordonnantien op 
specificatien ten laste der gemeente,

G
Ende buijten die vergaderingen niet gelijck almede door den heere drossaert met voorkennisse 
van schepenen alle jaeren op sijne behoorelijcke tijt aen de geboode laetende beleggen alle schou-
wen van heijrbaanen, groote ende cleijne straeten ende weegen, item van stroomen ende water-
loopen ten eijnde dat alles behoorelijck worde gemaakte tot gerieff ende nut van alle ende eenen 
jgelijcken ende de gebreeckelijcke daerover gecalangiert ende ’t gebreck ten haren lasten besteet, 
tot welck begaen van schouwen schepenen ende secretaris tellekens oock moeten vaceeren, als-
mede de vorsters ende geswoorenen die daetoe worden geciteert,

H
Gelijck oock door den heere drossaert moet worden aghtgegeven op alle lantloopers, vagebon-
den, goudieven ende schellemen waertoe hem de vorsters, schutters en beedelvoogden ten dienste 
staen ende inne cas van apprehensie off geweldenareijen van goudieven ende schelmen geassis-
teert door de respectieve capiteijns uijt de wijcken met soo veel gemanschap als wort gerequi-
reert, gelijck sij oock assisteeren in’t recruteeren ende bewaeren van dien, vermits soo eene groote 
gemeente ende beset met seer veel geringe ende alderleij soort van menssen, alsoo in vijligheijt 
moet worden gehouden,

I
Ende wanneer eenige delinquanten met decreet vn schepenen sijn geapprehendeert worden or-
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dinaer ten eersten geexamineert, waertoe schepenen ende secretaris moeten vaceeren ende as-
sisteeren, gelijck oock moeten doen in’t affleijden van alle attestatien , preparatoire ende andere 
infformatien, scherper examen ende torture alsmeede tot de crimineele regtdagen, verbale proce-
duren, sententieeren ende assisteeren in de executie ende allen’t geene daeraen dependeert, gelijck 
sij oock ten allen tijden moeten vaceeren om inspectien oculaer te neemen op dijcken, bruggen, 
dammen, cassaijwegen, dorpsgevangen, predikants ende schoolhuijsen als brantspuijthuijsjens, 
oock op alle besteedingen van reparatien ende restoratien, die onvermijdelijck aen soo een groot 
begrip ende district vallen moeten, oock tot visiteeren van schoorsteenen en ovens, mitsgaders 
van gequetste, gedoode, verdronken en verongeluckte lichaamen ter requisitie van den heer offi-
cier haer moeten vervoegen ter plaetse waer die sijn gelegen sonder dat jetwes ten laste van de ge-
meente door de regenten wort gebragt, als alleen dat de vragten aen de voerman die de regenten 
transporteert wert betaelt, vermits de quade wegen ende dickwils verre affgelegentheijt,

J
Gelijck almede de drossaert, schepenen ende secrtaris de deurwaerders ende exploicteurs telle-
kens in cas van affpandinge ende executien over gemeentens ende s’Lants impositie penningen 
voor de ontfangers ende collecteurs het geheele dorp door in conformite van haer Ed: Mo: reso-
lutie de dato 1ͤ December 1686 omme alsoo oock te beter den staet ende gelegentheijt der men-
schen te ondergaen,

K
Ende bevindende gans arme ende dickwils siecke en miserable huijshoudens, die executie te we-
der houden en de totale ruine der mensen, die anders dan tog geheel vervallen tot de armekasse, 
te prævenieeren die dan ter naester vergaderinge van de geswooren setters ende taxateurs worden 
gebragt die daer dan over besoingeeren en delibereeren wat met die ten nutste der gemeente ende 
behout der selver dient gedaen te worden sonder dat in’t assisteeren van dien eenige verteeringen 
ten laste der gemeente off jetwes ten laste der geexecuteerdens van wegens de regenten wort ge-
bragt, maer haer stiptelijck reguleeren naer’t reglement van haer Ed: Mo: de dato 10ͤ Julij 1727 als 
oock mede de deurwaerders ende executeurs,

L
Gelijck oock de drossaert, schepenen ende secretaris haer verder in’t uijtreeckenen der collect-
boecken, stellen van reeckeningen, examineeren van alle documenten specteerende tot de selve 
ende gestelt sijnde voor’t sluijten die sullen overgeven ter Leen en Tolkamer tot s’Bosch en haer 
verders gedragen naer de formulieren, speciaele en generaele reglementen, ordonnantien en re-
solutien van den Landen, daertoe eenige jaeren herwaerts bij de Souverijnen van den Landen 
geëmaneert ende gestatueert waerinne alles genoegsaem is gereguleert en waertoe dienthalve ten 
dese om cortheijtshalve wert gereffereert, ende dus overgaende tot de tractementen en jura der 
officianten en ’t geene tot subsidie van de voornoemde huijshoudinge en æconomie behoort.

M 1
Soo sij dan geweeten dat ten opsigte van den drossaert sijn tractement van outs heeft bestaan, 
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althans seedert den jaere 1695 in eene somme van tweehondert gulden voor binnenvacatien tot 
dienst en welstant der gemeente en daerenboovens ende behalvens sijne ordinaere jura auditiegelden 
der respective dorps en impositie reeckeningen, halen van vont, halen van eijck en pegel der 
brouwketels, helpen taxeeren en reguleeren der collectboeken als andere ap- en dependentien van 
dien, ’t geene dan in den jaere van 1727 om alle declaratien aff te snijden en op te volgen de intentie 
van haer Ho: Mo: resolutie van den 25 ͤ Juny 1727 is gereguleert en gemodereert dat den drossaert 
eens s’jaers van de gemeente soude trecken seshondert dartig gulden waervoor alles moeste doen, 
soo inne loco als binnen de hooftstadt van s’Bosch, Meijerije en Barronije van Breda verteeringen, 
transporten, brieffporten, in’t kort alles bedagt ende onbedagt, uijtgenoomen dat daer niet onder 
was gecomprehendeert de reijskosten, verteerinen en vacatien als in commissie moeste gaen naer 
Hollant, s’Gravenhaage ofte elders aldaer, waer voor dan noch s’daegs soude trecken vijff gulden 
tien stuijvers en achtien guldens voor sijn transport sonder jet verders ’t sij voor knegt, schip off 
wagenvragten te mogen declareeren, alles breeder bij de actens en resolutien van den 6 ͤ en 21 
ͤAugustij 1727 gementioneert die aen het berigt van de ses gecommitteerdens van het quartier 
van Oosterwijck, Meijerije van s’Bosch geannexeert op approbatie van haer Hoog en Ed: Mo: 
waermede den drossaert als doen geen genoege was neemende en sulcx aen de decisie en goetvinden 
van haer Hoog en Ed: Mo: heeft gereffereert, soo als wij alsnoch meede sijn doende onbewust sijnde 
daeromtrent alsnoch bij haer Ed: Mo: is geresolveert, dico 630:0:0

M 2
En wat belanght het tractement van den secretaris is in den jaere 1724 ingevolge haer Ed: Mo: re-
solutie van den 4 ͤ September 1724 gemodereert en gereguleert op negen hondert gulden s’jaers, 
waervoor alles moet doen ende schrijven t’geene inne loco voorvalt ende de gemeente eenigsints is 
concerneerende, bedagt en onbedagt, hetgeen bij haer Ed: Mo: oock is geapprobeert, dus 900:0:0

Ende treckt dan jaerlijcx noch voort leeveren van int, pennen, lack en papier voor de gemeente 
de somme van 50:0:0

M 3
En sij geweeten dat binnen de heerlijckheijt van Tilburg sijn vijff scheepenen die ider jaer van 
outs hebben getrocken, altants seedert den jaere 1695, voor alle het geene hiervoor gementioneer-
de segge jeder hebben getrocken eene somme van vijfftigh, 
ende trecken dan noch in de ordinaere borgemeesterreeckening jaerlijcx ider voor auditie en hel-
pen uijtreeckeninge der boecken de somme van seven gulden ses stuijvers, 
ende in de reeckening van den extraordienaeren reëlen omslag heeft jder getrocken voor auditie 
en helpen uijtreeckenen als voor de somme van twee gulden acht stuijvers,,
item uijt de reeckening der drancken, voor halen van den vont bij de weerts het heele dorpe 
door, item voor’t halen van den eijck en pegel der brouwketels en voor’t taxeeren van alle de in-
negesetenen alsmede herbergiers en brouwers, mitsgaders voor auditiegelt van’t overstaen der 
reeckeningen ende helpen uijtreeckenen en suijveren der boecken jder schepen eene somme van 
eenentwintig gulden, 
gelijck deselve oock trecken van de verdere impositien, te weeten voor’t formeeren der hooftlijsten 
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helpen uitreeckenen en maecken der collectboecken en conditie gelden en wat verders daeraen 
dependeert, jder de somme van veertien gulden twaelff stuijvers,
’t geene bij den anderen gereeckent, soo blijckt dat jder schepen jaerlijcx voor alle vacatien ende 
moeijten die bij haer alle dagen maeken en komen te vaceeren, alsoo in soo eene groote gemeente 
tog geduerig wat te doen is, van de gemeente kompt te trecken de somme van vijffentnegentig 
gulden ses stuijvers.

M 4
Item sij geweeten dat de gemeente van Tilborgh jaerlijcx van outs tijts aff sijn gewoon aen den 
Heer van dese plaets een recognitie te doen voor alle dienstenaen de gemeente offte wel aen sij-
ne lasten te laten costen in de ordiaere borgemeestersreeckening eene somme van eenentseventig 
gulden vier stuijvers en twaelff penningen ende in de reeckening van den extraordinaere reëlen 
omslag eenentseventig gulden vier stuijvers twaelff penningen, maakende tesamen eene somme 
van 142:9:8

M 5
Ende wert jaerlijcx dan noch aen den rentmeester van den heer voor de moeiten ende besoignes 
etcetera wegens het veranderen van de Wet betaalt van wegens de gemeente de somme van eenen-
tagentig gulden achttien stuijvers, waervan in Goirle een sesde, dus voor Tilborg voor vijff sesde 
68:5:0

M 6
Item wert van wegens de gemeente van Tilborg jaerlijcx betaelt voor tractement aen den opper-
vorster negenentwintig gulden,
en voor ’t publiceeren van alles ’t geene de gemeente concerneert noch tien gulden,
maakende tesamen 39:0:0.

M 7
Ende sijn dan noch twee ondervorsters, die jder oock trecken negenentwintig gulden s’jaers,
maakende tesamen eene somme van 58:0:0.

M 8
Item trekt den schutter jaerlijcx van de gemeente eene somme van  14:0:0.

M 9
Ende geven dan jaerlijcx noch aen den vorster van Goirle acht gulden ’t geene van oude tijden 
altoos daeraen is betaelt, dies 8:0:0.

M 10
Item sijn dan ordinaer in de heerlijckheijt van Tilborg noch twee beedelvoogden, die met de 
maent worden betaalt, te weeten s’maens jder vier gulden
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M 11 
Den oppasser en vierstoocker etcetera op’t raathuijs treckt jaarlijcx 37:16:0.

Vier en ligt in schepencamer en ter griffie is van outs aff bij de gemeente betaalt en kan op geen 
preciese somme getaxeert worden.

M 12
Den medicijne doctor treckt jaerlijcx van de gemeente voor medicijnenen visiten aen de arme 
luijden eene somme van / 100:0:0

M 13
Item is van wegens de gemeente aengestelt oock een chirurgijn tot het bedienen der armen den 
welcke jaerlijcx van de gemeente treckt de somme van  50:0:0.

M 14
Ende sij geweeten dat aen de kerckis gestelt een vroetvrouw die jaerlijcx treckt van de gemeente 
voor de arme vrouwen te assisteeren de somme van  50:0:0.

M 15
Ende sijn dan noch een vroetvrouw aen de Velthoven en een aen den Heijcant, treckende ordi-
naer jder s’jaers vijfftien gulden, is samen s’jaers 30:0:0.

M 16
Item wert van wegens de gemeente betaalt aen den coster en schoolmeester voor sijn tractement 
als coster jaerlijkx de somme van veertig gulden, ende treckt den selven noch van de gemeente als 
van outs veertien gulden, is samen 54:0:0.

M 17
En betaalt de gemeente oock aen den schoolmeester aen de Velthoven s’jaers voor tractement 
150:0:0.

M 18
Item betaalt de gemeente aen den schoolmeester aen den Heijcant s’jaers 150:0:0.

M 19
En aen den schoolmeester tot Corvel s’jaers 100:0:0.

M 20

De gemeente betaelt jaerlijcx aen den nagtroeper van Kerck en Heuvel 25:0:0.

En alle twee jaeren een rock.
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M 21

Ende dan sijn noch ordinaer vier nagtroepers in de andere wijcken, dien jder trecken van de ge-
meente twaelff gulden tien stuijvers , maakende samen eene somme van 50:0:0.

En moeten dien alle twee jaeren een rock hebben.

M 22

De gemeente betaelt s’jaers noch aen den dootgraver voor tractement 15:0:0.

M 23

De gemeente betaelt jaerlijcx aen den dorps eijckmeester voor tractement voor’t visiteeren van 
alle tonnen, vaten, maeten en gewigten bij alle brouwers, herbergiers, winckels, backers en grut-
ters, waertoe drossaert, schepenen ende secretaris oock moeten vaceeren het heele dorp door  
10:0:0

M 24

De geemnte betelt oock jaerlijcx aen de geswoorens en setters als haren eet doen 7:16:0.

M 25

Ende betaalt noch jaerlijcx aen de respectieve commersetters voordat de selve naer de verhuijs-
dagh omgaen van huijs tot huijs het geheele dorp door om te weeten wie en waer de menschen 
woonen en de verdere moeijtens tot het formeeren der boecken van de personeele lasten eens 
12:0:0.

M 26

Ende den geswooren clercq treckt ordinaer s’jaers van de gemeente voor alle moeijten en vacatie 
daer voor 37:16:0.

M 27

Ende sij geweeten, dat als wanneer de commersetters met den secretaris off geswooren clercq va-
ceerende tot het taxeeren ende formeeren der boeckn naersien en suijveren van ontvallen posten 
van onvermogen, doot en vertrocken persoonen vn outs sijn en worden van de gemeente gedef-
frfroijeert en haere verteeringen van de gemeente betaalt ’t geene om alles te limiteeren, men 
soude konnen reguleeren dat alsdaer toe vaceeren niet meer sullen moogen verteeren als jder vijf-
fentwintig stuijvers daags.

M 28 
Gelijck men oock de verteeringen op’t veranderen van de Magistraat ende beeedigen van dien 
als andere officianten voor dat jaer, mitsgaders houden van ’t jaergedingh tesamen soude konnen 
reguleeren dat niet hooger soude moogen loopen als jaerlijcx eene somme van hondert gulden, 
waervan in Goirle een sesde ende sulx voor Tilborg voor vijff sesde parten 83:6:10.
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M 29

Gelijck men almeede om de menagie te betragten soude komen reguleeren dat alle de verteerin-
gen diender een heel jaer vallen in’t begaen van alle de straeten en weegen, mitsgaders begaen van 
stroomen, leijen ende waterloopen, besteedingen etcetera, waertoe al veel dagen moeten en ko-
men te vaceeren, segge die verteeringe over ’t geheel jaer niet hooger sullen moogen loopen als 
tot de somme van  130:0:0.

M 30

Ende sij geweeten, dat van de gemeente mede betaalt wort de post van verteering in de ordinaere 
ontfangers off borgemeestersreeckening, die van outs beloopt de somme van 15:0:0.

M 31

Ende den post van verteering in de reeckening der extraordinaere reelen omslag beloopt 18:0:0

M 32

Ende de posten van verteeringen in de reeckeningh van de gemeene Lants impositien beloopen te 
samen sesendartig gulden, die welcke men wel soude konnen brengen op de helfte, dus tot 18:0:0.

M 33

Ende sij verders geweeten, dat de crimineele costen soo van’t bewaren van gevangenen en voede-
ren van dien ende als schepenen gaen ter advisen en advies gelden, oock de executiekosten van 
den scherpregter, item setten en maaken en weeder affbreecken van schavot en executiekosten 
wegens verteeringen der capiteijns en gecommandeerde manschap om de executie te assisteeren, 
schrijffsalarissen van den secretaris en verschotten van segels daertoe gerequireert van outs altijt 
sijn betaelt geworden door de gemeente waertegens de gemeente oock weer treckt het geene dae-
rvoor van weegens het quartier en ’t Lant wort goet gedaen.

M 34

Welck gaen ter adviese ’t sij naer Den Bosch ofte Breda inne cas van crimineele saacken als in 
andere dorps voorvallende saacken souden konnen worden gereguleert, te weetendat den secre-
taris en schepenen soude hebben voor haere vacatie ende verteering behalvens het verschot aen 
de advocaten voor adviseeren jder des daegs de somme van vier gulden naer het exempel van die 
van Rosendael.

Ende daerenboven voor karrevragt des daegs twee gulden tien stuijvers als van outs. 

M 35

Gelijck oock almeede sij geweeten, dat op den 20 ͤ December 1724 is gereguleert, dat als eenige 
delinquanten off vagebonden worden gevangen, ordinaer eerst worden gebragt ten huijse van de 
vorsters om ondervraegt te worden, den vorster voor huijsvesting, vuer en ligt bij’t wintersaijsoen 
sal hebben van den 18 ͤ October tot den lesten Meert alle vierentwintig uren eenen gulden vier 
stuijvers en voor’t somer saijsoen achtien stuijvers,
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Ende voor eeten en drincken voor jder gevangen persoon tien stuijver,

Den vorster sal hebben voor jder vrierentwintig uren wercken en bewaren eenen gulden,

Ende voor vangen en assisteeren in de executie nihil,

De wagt die gecommandeert wort door de respectieve capiteijns om de gevangenen mede te hel-
pen bewaren sal jder persoon van haer hebben twee kannen bier ofte wel vier stuijvers,

En als een gevangen op’t gevangenhuijs sitten in stricte gevanckenis water en broot off ander ee-
ten wert gegeven daervoor sal den vorster daegs voor’t brengen en openen en sluijten van de ge-
vanckenis hebben ses stuijvers,

De respectieve capiteijns met haere gecommandeerde manschap tot assistentie der executie sullen 
jder man te verteeren hebben twaelff stuijvers,

En den capiteijn vierentwintig stuijvers,

Gelijck de selve voor jder man oock sullen hebben in’t probeeren van de brantspuijten twaelff 
stuijvers,

En den capiteijn vierentwintig stuijvers.

Hier volgen dan noch ’t geene de particuliere huishoudinge van Goirle is raakende als sijnde wel in ju-
ditio met Tilborg gecombineert doch in finantie gesepareert.

N 1
Den drossaert is jaerlijcx gewoon te trecken voor tractement van de gemeente van Goirle vijfftig 
gulden en uijt de ordinaere borgemeestersreeckening s’jaers twaelff gulden, item uijt de s’Lants 
verpondingreeckening twee gulden, twee stuijvers, mitsgaders dan noch uijt alle de s’Lants impo-
sitiereeckening seven gulden,veertien stuijvers,vier penningen, maakende alsoo tesamen de som-
me van eenentseventig gulden, sestien stuijvers en vier penningen, 
En alsoo den drossaert daermede geen genoege was neemende en sijne belange daer omtrent op 
het quartier heeft opgebragt reffereert sig insgelijcx aen het berigt van’t quartier van Oosterwijck, 
Meijerije van s’Bosch aen haer Hoog en Ed: Mo: toegesonden en laet sulcx mede aen de decisie 
en goetvinden van haer Ed: Mo: waeraen ons daermede reffereerden,

N 2
Den secretaris heeft jaerlijcx voor tractement volgens conventie de somme van  100:0:0.

En dan oock voor papier, pennen, int en boodeloonen etceteras’jaers 7:10:0.
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N 3
Ende sij geweeten, dat van wegens de gemeente betaalt wort aen den coster en schoolmeester 
voor zijn tractement als coster jaerlijcx sesendartig gulden, en dan noch voor’t middagluijden 
vijff gulden 41:0:0.

N 4
Item wordt van wegens de gemeente betaelt voor tractement aaen den vorster jaerlijcx tien gul-
den,
En dan noch voor een paer schoen als van outs twee gulden, tien stuijvers,
Item noch als beedelvoogt sesendartig gulden, is samen 48:10:0.

N 5
Item wert oock van wegens de gemeente betaalt aen de respectieve setters als vaceeren soo tot 
doen van den eet als maaken en reguleeren der personeele listen daegs twaelff stuijvers.

N 6
Den geswooren clercq is gewent te trecken van de gemeente s’jaers 3:3:0.

N 7
En sij geweeten dat binnen Goirle sijn twee schepenen, die jder uijt de borgemeestersreeckening 
jaerlijcx trecken ses gulden en uit de ordinaere s’Lants verponding de somme van eenen gulden, 
eenen stuijver, gelijck den selven dan oock noch jder trecken uijt alle de impositie reeckeningh 
seven gulden, veertien stuijvers en vier penningen, ’t geene bij den anderen gereeckent soo blijckt 
dat jder schepen treckt de somme van veertien gulden vijfftien stuijvers en vier penningen.

N 8
Item wert van wegens de gemeente mede betaelt de verteering op de borgemeesters reekening 
ende die van s’Lants verponding, samen 25:0:0.

N 9
En wert op alle de s’Lants impositie reeckening verteert 11:0:0.

N 10
Item op’t houden van ’t jaergedingh etcetera verteeringh voor een sesde van Goirle 16:13:6.

N 11
Item voor’t veranderen van de Magistraet etcetera aen den rentmeester van den heer voor een 
sesde s’jaers 13:13:0.

N 12
Item wert dan van wegens de gemeente s’jaers betaelt voor huer van schepenscamer en vuer 
10:0:0.
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N 13
Item alle verteeringen die der in een geheel jaer komen te vallen wegens begaen der schouwen, 
soo van de herbane, groote en cleijne straete en weegen, item van stroomen en waterloopen etce-
tera soude men konnen reguleeren op eene somme van 44:0:0.

N 14
Schepenen hebben jder als ter dagvaarding naer Tilborg op de regtdagen off andere judicieele saa-
ken koomen jder reijs met de verteering tien stuijvers.

N 15
Item als schepenen off borgemeesters in commissie gaen naer t’quartier jder eens sonder meer 
daags eenen gulden tien stuijvers.

N 16
Item als gaen naer s’Bosch des daegs sonder meer twee gulden.

N 17
Item trecken de schepenen noch als in de straet gaen om lant en beesten te brengen in’t hoorengelt, 
item halen van vont, eijck en pegel der brouwketels, item de verckens en beesten aen te teeckenen 
in’t slag etcetera daegs jeder eenen gulden, te weeten als heele dagem vaceeren.

N 18
Ende als de schouwen begaen en vaceeren tot maaken der boecken en verdere onmijdelijcke be-
soignes in loco trecken dies daegs voor jder twaelff stuijvers.

Aldus dese opgestelt naerdat alvorens alle de ouder en jonger reeckeningen hierop sijn naergesien, mits-
gaders bij de geswooren, setters ende taxateurs, capiteijns ende principaal geerffdens uijt de respectieve 
wijcken dese mede onderteeckent, geresumeert en alles in opmercking en consideratie genoomen sijnde 
vermeenen onder correctie dat soo soude konnen worden gearrestert egter en niettemin laatende alles 
aen haer Ed: Mo: goede wijse en hooge directie, hoopende de ondergeteeckende voor soo verre aen opge-
melte haer Ed: Mo: resolutie van den 18 ͤ Januarij 1731 te sullen hebben voldaan.

[volgt de ondertekening]
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10.2.26.3.2 Reglement, 1732

Vaststelling
8 Mei 1732 door de Raad van State op basis van een door de Leen- en Tolkamer geformuleerd 
ontwerp.

Bron
NA, RvSt 1554, nr. 50.

In druk 
NA, Collectie Fagel 1724 
BHIC, Collectie Santvoort 6, fo. 49r-60v.
RATb, DB Tilburg 96 (handgeschreven), 97 en 97a (beide gedrukt). 

Toelichting
De hieronder weergegeven (gedrukte) versie bevat een artikelsgewijs geordend register met een 
samenvatting van elk artikel (zie hierover ook artikel 74). Die samenvatting per artikel is hieron-
der bij wijze van opschrift bij de desbetreffende bepaling opgenomen.
In deze tekstuitgave zijn de zetfouten in die versie, zoals deze in handschrift in de in RATb, DB Til-
burg 97 opgenomen gedrukte versie zijn vermeld, (behoudens in artikel 2) stilzwijgend verwerkt.

Genese
9.2.26.

Reglement voor de Huyshouding en Finantie van de Heerlijckheden van Tilburg en Goirle

1. Houd in de verandering der regenten
In den eersten, dat alle jaaren voor den laesten December door drossaart, schepenen en secretaris 
sal werden gemaakt een nominatie van schepenen ende borgemeesters, setters en geswoorens van 
Tilborgh en Goirle ende sulcx uyt de nutste en bequaamste tot die bedieninge, daerin observee-
rende het voorschrift van den 13e articul van haar Hoogh Mog: reglement op de Politicque refor-
matie van dato 1 April 1660. welcke nominatie insgelijcx voor den laasten December ter handt 
gestelt sal moeten worden aen den Heere van Tilborgh ende Goirle, om daaruyt uytterlijck voor 
den laatsten Februari schepenen, borgemeesters, setters et cetera voor’t volgende jaar te verkiesen, 
welke keuse gedaan en terug gekomen zynde, sal den drossaart gehouden sijn binnen veerthien 
dagen daernae door den vorster vergaederinge van schepenen te doen beleggen ten raadhuyse 
binnen Tilborg ende schepenen installeeren en beëdigen.

2. In geval binnen de gesette tijdt
Dat de verandering3783  off continuatie van schepenen stoel jaarlijcx sal moeten gedaan en de selve 

3783  In de gedrukte versie staat abusievelijk: vergadering.
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beedigt syn ten langsten binnen voorschreven tijt, of dat sulcx binnen de voorschreven tyt niet 
gedaan of geschiet weesende in sulcken geval verstaan sal werden, den ouden schepen stoel als 
noch voor ’t volgende jaar gecontinueert te syn.

3. Twee oudste, en bequaemste moeten aenblyven
Dat egter by veranderinge van den schepen stoel, altyt twee van de oude afgegaane schepenen, 
de bequaamste en meeste kennisse van saaken hebbende, sullen moeten blyven continueeren.

4. Schepenen binnen s’jaers stervende, te suppleeren binnen een maent
Dat in cas een of meer schepenen binnen ’t half jaar van haare bedieninge mogten komen te over-
lyden, dat in sulcke gevallen ten langsten binnen een maant, weeder anderen in des overledens 
plaats of plaatsen sullen moeten syn aangestelt en beëdigt in maniere als voorschreven.

5. De behandelinge van Justitie, soo crimineel als civiel, mitsgaders de Politie, aen wie gelaten
Dat het bewint, directie en behandelinge der Justitie soo crimineel als civiel, mitsgaders de dae-
gelijksche loopende Policie sal staan ende blyven aan schepenen alleen met seclusie van andere.

6. Maandag politiedag
Den schepen stoel dus verandert en gecontinueert synde sullen den drossaart en schepenen op 
den eerstcomende maandag voormiddag ten negen uren by den anderen komen, tegens welken 
tyd den drossaert bevorens sal doen citeeren de borgemeesters, setters en geswoorens, kerck en 
armmeesters et cetera om haar voor dat jaar te installeeren en beedigen, en sullen de voorschre-
ven schepenen, borgemeesters, setters en geswoorens ten voorschreven daage en uure gehouden 
syn op de raathuyse te compareeren ter fine voorschreven jeder op eene boete van twaalf Schel-
lingen ten behoeve als van outs.

7. Moeten van 14 tot 14 dagen regtdag syn
De geregtsdagen sullen van veertien tot vertien dagen gehouden werden alle maandagen, te wee-
ten wanneer het geene vacantie is, en sulcx op den raathuyse sonder eenige verteeringen ten lasten 
van de gemeente of andere particuliere wiens saaken behandelt werden te mogen doen, edog de 
vacantie geyndigt synde sal den drost of by syne absenttie den president schepen sonder versuym 
door den vorster laten publiceeren dat den regtdag op maandag in agt dagen sal werden gehou-
den, ten eynde een jeder in ’t vervolgen van syn goet niet en werden verkort, op welcke regtdagen 
schepenen telkens sullen moeten compareeren op de boeten als vooren.

8. Wanneer den drossaard uyt het geregt moet opstaen
Den drossaert, de banck of het geregt gespannen en schepenen gemaant hebbende om goet, kort 
en onvertogen recht aan jeder een te doen erlangen, sal daar op in saaken desselfs officie raeken-
de, het zy crimineel of civiel, aanstonts uyt de vergaderinge van schepenen moeten gaan en sche-
penen alleen laaten om daar in soodanigh te sententieeren of disponneeren als sy naar regten in 
conscientie sullen bevinden te behooren.
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9. In ’t houden  van de rolle moet men sig reguleeren na de Caroline ordonnantie et cetera
In ’t houden van de rolle en de behandelingh van processen soo crimineele als civile, sal men 
sig by continuatie exactelijck reguleeren naar de Caroline Ordonnantie van den Jaare 1530 en 
Albertine Reformatie van den jaare 1599. en dien volgens geen noodeloose alterratie laeten en 
rolleeren of permitteeren en sullen de procureurs geen langer termynen en delayen accordeeren 
als de voorschreven ordonnantien uytgedruckt is.

10. By wien den weeckelijcke maendagh moet werden waergenomen
Den drost, schepenen en secretaris of wel syn geswooren clercq sullen op de policiedagen, te we-
ten alle maendagh van negen tot twaelf uyren ten raethuyse vaceren om alle luyden te hooren en 
te expedieren in alle dagelijcxe voorvallende gelegentheden, dollantien over beswaer van lasten 
als andersints, welke clagten van beswaar soo van personeele gemeentens als andere s’Lants Las-
ten en impositien, dan sullen werden genoteert en ter naester vergaderinge  van de agt geswooren 
mannen en taxateurs, als vaceeren tot afdoeninge van fouten, moeten werden voortgebragt, die 
op de armoede en onmagt van de klageren sullen moeten inquiteeren en dan oordeelen of sy ver-
mindert of geheel ontheven moeten werden of niet, tot vindinge van welke fouten de schepenen 
en geswooren setters de taxen soodanig sullen moeten reguleeren, dat s’Lants en dorps impositien 
en lasten daaruyt ten vollen konnen gevonden en betaelt werden.

11. Saturdag ad idem en moet den secretaris annotitie maaken van de presente leden
Den drossaert, schepenen en secretaris van Tilborg sullen alnog moeten vaceeren alle saterdagen 
des voor de middags van negen tot twaalf ueren naer dat de presentie door den secretaris sulllen 
syn aengeteeckent om des noots de armmeesters, setters of geswoorens te hooren in ’t geenne sy 
souden willen voorstellen en dienvolgens resolveeren wat in de aenstaende weeck nootsaakelijck 
diende gedaen te werden en soo eenige publicatien wierden gerequireert die te vervaerdigen om 
de selve des sondags bevorens te konnen publiceeren, mitsgaders by de selve ofte commissarissen 
waargenomen te werden de saterdagse rolle van kleyne saecken, oock om alle geschillen tusschen 
geringe en arme lieden is’t doenlik te assopieren en te bevredigen.

12. De vergaderingh op ’t raathuys te houden
Welcke ordinaere vergaderinge gehouden sal moeten werden op den raethuyse, gelijck oock alle 
byeenkomsten der regenten over wat saken het soude mogen wesen, alwaer by wintertijden van 
gemeynts wegen sal werden beschickt en besorgt den noodigen brand, vuer en ligt, sullende 
egeene der voornoemde vergaderingen mogen werden gelegt of gehouden in eenige ander plaet-
sen en insonderheyt niet in eenige herbergen en dus oock sonder eenige verteeringen ten lasten 
van de gemeente te doen en sal den drossaert en by syne absentie den præsident schepen sorge 
hebben te dragen dat in de vergaderinge der regenten goede ordre werden gehouden, sonder dat 
de regenten malkanderen of andere in de vergaderinge der regenten komende, niemant door dis-
respectueuse bejegeningen, injurien, lasteringen, drygementen toespreekt of ontmoet, en sulcx 
geschiedende sal den officier en by syne absentie den præsident dat stellen aan ’t oordeel van 
schepenen, die den contraventeur promptelijck sullen mulcteeren, indien een regent is met een 
temporeele suspensie van syn ampt en met een pecuniele amende van twaelf gulden, ende in-
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dien’t een ander in de vergaderinge van de regenten komende is met een boete van vyftien gul-
den, beyde te appliceeren gelijck in hooge heerlijckheden gebruyckelijck is ten profyte van den 
officier en indien ‘er feyteijkheden gepleegt syn sal de schuldige daer over gecorrigeert en gestraft 
werden na exigentie van saeken.

13. In de saturdagse vergaderinge moet afgedaen werden alle ordonnantie et cetera
In welcke ordinaris vergaderinge mede sullen werden gedepecheert ende geslagen alle ordonnan-
tien, waervan den secretaris in een apart boeck eene korte notitie sal moeten houden.

14. De borgemeesters mogen geen hoogere betalinge doen als 5 ggulden als op ordonnantie
En sullen de borgemeesters geene betaelinge mogen doen van de gemeentens schulden die ko-
men te excedeeren eene somme van vyf gulden dan op ordonnantien als voorschreven geslagen 
en door de presente en secretaris geteeckent, aen welcke ordonnantien oock sullen moeten aen-
gehegt syn de specificatien en declaratien waertoe de ordonnantien relatief syn en sal de quitan-
tie geschreven moeten werden onder de ordonnantien, en dat by gebreck van’t een of ander de 
gedane betalinge in reeckeningen niet voor uytgaef sullen mogen werden geleden, selfs niet on-
der apostille van debet quitantie, specificatie of ordonnantie, maer moeten geroyeert en doorge-
slagen werden, uytgenoomen alleen de jaerlijxe renten of interessen, de ordinaere tractementen, 
wedden, recognitien en correpondentie gelden die men volgens eene gewoone en egale ongein-
terrumpeerde practycq van dartig jaeren (alsoo dit reglement met den Jaere 1732 sal ingaen) ge-
woon is van gemeyntens wegen te geven, waertoe geene ordonnantie van nooden is, maer van 
soodanige posten sal aen den burgemeester een generale lyste moeten werden gegeven om die op 
de vervaldagen te voldoen op eene quitantie.

15. Gedruckte quitantien van intressen
De quitantien van de interessen sullen moeten gedruckt syn om die door den secretaris in te vul-
len, inhoudende het nomber van jeder capitael waermede de selve ten Comptoire der beeden ge-
registrrert syn in manieren hier naervolgende.

N.
Ick Ondergeschreven bekenne ontfangen te hebben uyt handen van[blanco passage]  Burgemeester der 
Heerlijkheyt Tilborgh (of Goirle) een somme van[blanco passage] in voldoeninge van een jaer intrest 
van een Capitael van [blanco passage] ten laste van voorschreven Heerlijckheyt geconstitueert den 
[blanco passage] en ten Comptoire der Beeden geregistreert sub  Nº. als boven, verschenen den[blanco 
passage].
Actum den[blanco passage]. 

En sulcx ingevolge van haer Ho: Mo: resolutie van dato den 31 Januray 1730.

16. Met geen stucken en brocken te betalen
Dat geene renten en intressen van capitaelen, ordinaris tractementen, wedden en recognitien 
of correspondentie gelden met stucken of brocken sullen mogen werden betaelt, veel minder 
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stucx gewyse in rekeninge gebragt, maer dat een post van betalinge geheel in reeckeninge op 
eene quitantie sal moeten komen en daerentegen dat men oock geene twee of meer schulden 
of intressen schoon een persoon competerende in reeckeninge onder den anderen sal mogen 
combineeren of onder malkanderen in eene post in rekening voor uytgaaff brengen, maer dat 
jeder post van intressen of andere betalinge separaet en distinct in reeckeninge gebragt sal moe-
ten werden.

17. Wat mannier te houden in ’t slaan van ordonnantie
Dat den drossaaert en schepenen egeene ordonnantien tot betalinge van eenige gemeentens 
schulden sullen vermogen te slaen dan naerdat de oirsaeke en wettigheyt der schult, neffens de 
specificatien, declaratien, reeckeningen et cetera alvoorens eerst wel en rypelick geexamineert syn 
en de deugdelijckheyt van dien aen haer gebleecken is.

18. De ordonnantie moeten twee maanden naer dato die uytgegeven syn betaalt werden
De ordonnantien in voegen als vooren geslagen, uytgemaakt en geregistreert synde, sullen de 
selve moeten werden uytgegeven en overhandigt aen den geenen tot wiens behoeven de selve ge-
slagen syn binnen veertien dagen naerdat die geslagen syn om de voldoeninge daervan in te vor-
deren tot lasten van den geenen op wien de selve geslagen syn en sullen alle ordonnantien binnen 
den tydt van twee maenden naerdat die uytgegeven syn moeten betaelt werden.

19. Ordre in betalinge van intressen et cetera.
De borgemeesters sullen eerst en voor al betaalen de jaerlijcxe intressen loopende ten lasten van 
’t corpus, dan de geslagen ordonnantien en daernaer de verdere gemeentens schulden en tracte-
menten, sonder die betalinge te mogen uytstellen op eenige pretexten van geen gelt in cassa te 
hebben of andere, soodanig dat de gemeente ofte de regenten daerover geen schade komen te 
lijden op pæne dat de schade met de kosten daer op te rysen by den onwilligen, gebreeckigen of 
naerlatigen burgemeester sullen moeten werden betaelt en aen haer tantieme of collect loon ge-
cort en verders op haer persoon en goederen by parate executie verhaelt.

20. Geen regent mogen ontfanck hebben
Dat noch den drossaert, noch de schepenen, noch den Secretaris en generalijck niemant, wie het 
soude mogen wesen, eenigen den alderminsten ontfang of maniantie sullen mogen hebben van 
de gemeentens penningen en revenues, incomsten en settingen, soo ordinaer als extraordinaer, 
de welke syn gehoorende tot des gemeentens huyshoudinge, maer dat alle de selve sullen moeten 
werden geint en ontfangen by en door den borgemeester alleen en wederom door de selve uytge-
geven, en in cas van eenige negotiatie van penningen op haer Hoog of Ed: Mog: octroy te doen 
ten lasten van de gemeente, de selve mede alleen by den regeerende borgemeester sullen moeten 
ontfangen werden, waeromme de procuratie om soodanige negotiatie te doen oock alleen op den 
borgemeester sal moeten verleden werden, die de genegotieerde penningen in haere borgemees-
ters reeckeninge in een separaet capittel ingevolgde de formulieren staende agter haer Hoog Mog: 
resolutie van den 20 September 1724 voor ontfangen sullen moeten brengen. 
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21. Geen schenkagie te doen
Dat men aen niemant van gemeentens wegen en uyt gemeentens penningen eenige giften ofte 
schenckagien sal mogen doen en dat soodanige giften en schenckagien in reeckeninge voor uyt-
gaeff gebragt sullen moeten geroyeert werden, uytgenoomen soodanige recognitien die men meer 
als dartigh jaer ongeinterumpeert jaerlijcx betaelt en in reeckeninge successivelijck geleden syn 
om redenen als articul 14. 

22. In cas van negotiatie of procedures octroy et cetera noodig
Dat in case enige penningen souden moeten genegotieert ofte procedures ‘t sy als eysschender of 
verweerender gevoert werden wegens het gemeene corpus, soodanige negotiatien oft processen 
niet sullen konnen gedaen werden dan sonder eerst en alvoorens daer toe versogt en geobtineert 
te hebben octroy of authorisatie van haer Ho: Mog: of Ed: Mog: conform haer Hoog Mog: plac-
caet van den 31 October 1695, vernieuwt den 7 September 1725 en der selver resolutie van den 30 
October 1674, tot verkryging van welcke octroyen en permissen geene versoeken sullen moogen 
werden gedaen dan naer voorgaende speciale convocatie, bewillinge en toestemminge van twee 
derde parten der representatnten van’t gemeene corpus.

Dat oock geene sollicitatien, soo tot ontlastingen, remissien, atterminatien of surchantien sullen 
mogen nogte konnen werden aengevangen, sonder convocatie, bewilliging en toestemminge als 
voor op pæne dat de negotiatien, solicitatien, procedures, en daer over geresen kosten, sullen ko-
men ten lasten van de geenen in syn particulier, die deselve negotiatien, solicitatien, en Processen 
tegens den inhoud deses Artikel gedaen oft gevoert hebben.

23. Door wien de convocatie van de leeden gedaan moet werden
Dat de convocatie der gesamentlijcke leden en representanten van’t corpus sal gedaen werden 
door den officier met voorkennisse van schepenen en dat de leden of representanten van ’t corpus 
vergadert weesende men met de presenten sal besoingeeren.

24. Borgemeesteren moogen geen s’Lants penningen ontfangen
En sullen de borgemeesters agtervolgens haer Ed: Mog: resolutie van den 30 October 1709 geen 
der alderminsten ontfang mogen hebben van eenige gemeene s’Lants penningen, middelen of 
imposten, selfs oock niet by publicke aenbesteedinge en aenneminge, maer sullen niet anders 
mogen ontfangen dan alleen de ordinaere en extraordinaere revenues en incomsten, mitsgaders 
de reele en personeele settingen, die by de regenten werden gedaen tot betalinge der jaerlijxe ren-
ten en intressen der capitaelen tot lasten van de gemeente staende, alsmede de wettige schulden 
en onkosten van het gemeene dorpshuyshouden.

25. Geene nieuwe wercken of reparatien over de 25 gullden dan by publiecque besteedingh
Dat geene nieuwe wercken of reparatien ten lasten van de gemeente sullen mogen werden 
gemaakt en gedaen, dan op behoorlijcke bestecquen naer voorgaende publicatien en openbaere 
aenbesteedinge, ten waere in kleyne saaken niet excedeerende de somme van vyfentwintig guldens.
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26. Wat voor collect gelden te geven
Dat de borgemeesters voor haer collect loon niet meer sullen mogen pretendeeren, genieten noch 
in reeckeninge voor uytgaef brengen of geleden werden dan ten alderhoogsten ses gulden van’t 
hondert te Tilborg en seven ten hondert te Goirle van haeren ontfangh, sonder ter saecken van 
dien jets verders te mogen pretendeeren onder wat pretext het soude mogen syn, uytgenoomen 
dat in cas van negotiatie van eenige penningen sy sullen mogen inbrengen haere vacatien, maer 
geen tantieme of collectloon van genegotieerde penningen die by haer ontfangen syn.

27. De quartiers commissie by een persoon waar te nemen, ten zij et cetera
Dat geene commissien sullen werden gegeven om van wegens het gemeene corpus te 
compareeren op eenige dagvaerden van de Meyerye ofte van het quartier van Oosterwijck 
dan op een persoon of ten hoogsten in gewigtige saeken op twee persoonen, en dat men sal 
moeten besorgen dat by de uyt of aenschryvinge van den dagvaert kennisse wert gegeven en 
uytgedruckt wat aldaer sal werden geproponeert om by de regenten deser heerlijkheden te 
konnen werden instructie en last gegeven aen haere gecommitteerden t’geene hy seggen en 
stemmen sal, sonder te mogen stemmen op andere propositien die souden mogen gedaen 
werden over andere saeken die in de aenschryving van den dagvaert niet syn gespecificeert, 
maer dat de gecommitteerden die sal moeten overneemen om daervan alvoorens kennisse 
te geven aen syne committenten, sullende ook in andere saeken geene commissien mogen 
gegeven werden dan alleen maer op een persoon, tensy in swaere en hoogwigtige saaken en van 
grooter aengelegentheyt op twee persoonen. En sullen de gecommitteerdens tot de quartiers 
vergaderinge haer moeten reguleeren naer haer Ho: Mo: reglement tot beter regeeringe en 
directie van saaken van de vier quartieren dato den 7. February 1714.

28. Van de schouwen et cetera
Den drossaert sal met voorkennisse van schepenen alle jaer op syn behoorlijcke tyt aen de ge-
booden laten beleggen alle de schouwen van de hairbaanen, groote en kleyne straeten en wegen, 
item van de stroomen en waterloopen, ten eynde dat alles behoorelijck werde gemaekt en de ge-
breeckige daerover doen calangieren dat gebreck ten haeren kosten besteeden, alles op de boete 
van dartig stuyvers voor ieder breuke ten behoeve van den drossaert en in cas van besteedinge, dat 
sulcx sal geschieden op den dubbelden weerpenning ten behoeve als voor, tot welck begaen van 
schouwen schepenen en secretaris tellekens oock sullen moeten vaceeren, alsmede de vorsters en 
geswoorens die daertoe geciteert werden.

29. Landtloopers en vagebonden
Den drossaert sal oock nauwkeurige acht doen geven op alle lantloopers, vagabonden, gaudieven 
en schelmen, waertoe hem de vorsters, schutters, en beedelvoogden ten dienste sullen moeten 
staen en des noots in cas van apprehensie van geweldenaers, gaudieven, schelmen sullen de capi-
teyns uyt de respectieve wycken met haere manschap soo veel als gecommandeert sullen werden 
den selven mede assisteeren ende behulpsame hand bieden, alsmede in ’t bewaeren en executee-
ren van dien.
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30. Wat by de regenten moet gedaan werden soo in ’t crimineele als ’t civiele
En wanneer eenige delinquanten met decreet van schepenen of andersints mogten syn 
geapprehendeert, soo sul-len de selve ten eersten ten overstaen van schepenen moeten werden 
verhoort en geexamineert, waertoe schepenen en den secretaris sullen moeten vaceeren, gelijck 
sy oock sullen moeten doen in ’t aflijden van alle attestatien, preparatoire en andere informatien, 
scherper examinatie, torturen, alsmede in de crimineele regtdagen, verbale procedures, het 
sententieren, het doen van de crimineele executie en allen ’t geene daeraen dependeert, 
mitsgaders als noch vaceeren om inspectien oculair te neemen op dycken, bruggen, dammen, 
cassywegen, dorps gevangen huys, prædicantshuys, schoolhuys, brantspuyten huysen, brand 
en andere geriefsberginge, oock op alle besteedinge van reparatien of restauratien die moeten 
gedaen worden, item in ’t visiteeren van schoorsteenen en ovens, mitsgaders van de gequetste, 
gedoode, verdroncken en verongeluckte lichamen ter requisitie van den drossaert en sig tellekens 
mede vervoegen ter plaetse alwaer de selve leggen, oock alle tumulten, byeenrottingen helpen 
weeren, sonder dat den drossaaert, schepenen en secretaris ter dier saeke jetwes ten lasten van de 
gemeente sullen mogen pretendeeren ofte verteeren als alleen vermits dickwijls den quaden weg 
en verre afgelegentheyt dat den voerman die den drossaert en regenten derwaerts transporteert, 
sal betaelt mogen werden syn karre vragt.

31. D’onkosten van de executien in crimineele saaken tot lasten van de gemeente, of soo als volgens de 
præminentien van de hooge heerlijckheden in de Meyerye te doen
De onkosten van de executien in crimineele saeken als van wegens het setten en wegneemen van 
’t schavot, van de scherpregter, het onderhout van de gevangenis en diergelijcke sullen blyven tot 
laste van de gemeente, gelijck volgens gewoonte in Tilborg en Goirle gepractiseert is of soo als 
volgens de prærogatieven en præminentien van de hooge heerlijckheden in de Meyerye geschie-
den moet, als welcke by dese gelaten worden in haer geheel, dogh den drost sal voor vacatien, 
salaris van advocaten en procureurs den selven bedienende of diergelijcke, waertoe hy ratione 
officii gehouden is, geen declaratie tot lasten van de gemeente mogen inbrengen, uytgenoomen 
ten aensien van soodanige vagabonden en grove delinquanten, waertoe het placcaet van den Jae-
re 1707 applicabel is, dewyl de gemeente in possessie is te trecken het geen daervoor toegelegt is, 
en sal derhalven den drost in dat geval mogen tot lasten van de gemeente brengen het salaris van 
den advocaet en procureur den selven bedienende, mitsgaders de verschotten en verder of anders 
niets, voorts tot meerder menagie in crimineele saeken en ontlastinge van de gemeente sullen de 
schepenen voortaen niet meer selfs in persoon ten advise gaen, maer de stucken van het proces 
besegelt aen een advocaet of advocaten toesenden, welcke de selve stucken benevens haer schrif-
telijck advies insgelijcx behoorelijck gecachetteert weder terug sullen senden, sonder dat des we-
gens eenige kosten tot lasten van de gemeente sullen mogen gebragt werden als alleen voor het 
voorschreven schriftelijck advis met de posten van het over en weder senden.

32. In’t executeeren de deurwaarders te assisteeren
Dat wanner eenige deurwaerders afpandinge en de executie over s’Lants impositien, lasten ende 
renten, mitsgaders gepagte tienden, hoeven of landeryen komen doen, dat de regenten en secre-
taris als dan den deurwaerder in het ondersoecken en uytvinden van de chyns en rentgelders en 
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haere goederen sullen moeten adsisteeren, soo in het laten naersien der prothocollen, reeckenin-
gen van goederen, die by haer of haere burgemeesteren en aengestelde curateuren het zy by execu-
tie, evictie of andersints vercogt syn en daeruyt des noots extracten geven ingevolge den 7 articul 
van haar Ed: Mo: reglement voor s’Lants deurwaerders gearresteert den 27 October 1729 en sig 
verders naar dat reglement reguleeren soo veel haar aangaet.

33. Afdoening van fouten
Dan wat aengaet de executien voor de gemeentens rëele of personeele lasten te doen, waarin dros-
sart en schepenen mede sullen moeten adsisteeren, dat soo sy bevinden gans arme en dickwils 
siecke en miserabele huyshoudens, sy die executie provisioneel sullen weder houden om de to-
tale ruine van die menschen, die anders ten laste van de arme casse soude komen te prevenieren 
en die saack weder te brengen in de naaste vergaderinge en met de geswooren setters en taxateurs 
daer over besoingeeren, wat met soodanige arme en ellendige debiteurs ten meesten nutte der ge-
meente en behout der selver dient gedaan te werden, mede sonder des wegens jets ten laste van 
de gemeente of gebreekige te brengen.

34. De tijdt wanneer de collectboeken vaerdig weesen moeten et cetera en het te cort comende by per-
soneele omslag te vinden
Dat geen reeele omslagen sullen mogen werden gedaan dan op voorgaande octroy van haar Ho: 
Mog: en dat het collectboeck van dien sal moeten vaerdig syn binnen ses weecken naar de aanstel-
ling of beediging van de burgemeesters om aan den nieuwen burgemeester ter handt te stellen, en 
wanneer men mogte bevinde dat de ordinare revenuen en incomsten der gemeente met de reële 
omslagen niet suffisant syn om daar mede de jaarlijcxe renten, intressen en vordere oncosten van 
’t gemeene dorpshuyshouden te voldoen, dat men in sulcken geval gehouden sal syn binnen den 
tyt van twee maenden naar de beëdiginge des borgemeesters te moeten doen een personeele om-
slag over alle de ingesetenen deser heerlijckheden, niet van den armen leevende, naar beloop en 
proportie men vermynen sal voor dat jaar als nog van nooden te hebben.

35. De Commersetters moeten ter raetkamere sitten
Dat de commerhef of collectboeken sullen moeten geset en geformeert werden door de geswoo-
ren setters en geschreven door den secretaris en sulcx op den raadkamer buyten kosten en lasten 
van de gemeente, uytgenomen dat jeder setter sal genieten eenen gulden en sal niemant, wie het 
ook sy, heer schoutet, drossaert, schepen, secretaris, predicant, en in ’t generaal wie het soude 
mogen wesen, eenige exemptie of verschooninge van eenige s’Landts reële op of personele lasten 
gelijck ook niet van de reële of personeele omslagh of settingen tot dorpshuyshouding te gebruy-
ken mogen verleent werden, dan alleen ten respecte van de gemeene middelen en personeele set-
tingen aan de geene welcke van de publiecque aelmoessen leven conform haer Ed: Mog: resolutie 
van den 26 Februari 1715, welke  collectboecken den secretaris sal opsommen en lateriseeren in-
gevolge den korten staat van ’t geene de secrearissen moeten doen staande aghter haar Hoog Mo: 
resolutie van den 20 September 1724, sub Nº. 5 en dan by die geene die het geformeert hebben 
neffens den secretaris onderteekent werden.
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36. Van de hooftlyste, et cetera
Dat de hooftlysten tot vindinge van s’Landts gemaal pertinentelijck sullen geformeert werden 
naar den inhoudt in ’t voorschrift van den 7 articul van haar Hoogh Mogende placcaat op den 
opheff van den jmpost op het gemaal en van het hooftgelt ten platten lande de dato 31 Januari 
1716 en dat men daar niemant af sal mogen laaten als alleen de arme, leevende van de publique 
aelmoessen ingevolge den 2 articul van ’t voorschreven placcaat, welcke hooftlyst jaarlijcx voor 
den 1 September ten Comptoire der gemeene middelen sal moeten werden over gebragt soodanig 
dat de regenten daar toe door s’Landts deurwaarder aangemaant werdende, die onkosten niet in 
reekeninge sullen mogen werden ingebragt, maar ten laste vande gebreekige komen.

37. ’t Tantieme van de collecte der gemeene s’Lands middelen, et cetera
Dat de collecte van de verpondinge, beede en alle s’Landts middelen, die aan de corpora aan ge-
schreven werden, door schepenen en ten overstaan van den officier publiecquelijck en voor alle 
man aan den minst biedende sullen werden aan besteed ingevolge de resolutie van haar Ed: Mo: 
heeren Raden van State dato den 30 October 1709, tot vindinge van welck collectloon en voor 
de verdere onvermydelijcke onkosten op de collecte de regenten de tauxen der verpondingen en 
alle andere middelen, waarvan de collecte haer te laaste gelegt wert, sullen mogen verhoogen met 
ses of uyterlijck acht ten hondert sonder meer ingevolge den 2 articul van haar Ed: Mog: ordere 
en reglement op de parate executien van de regenten, verpondingbeurders en collecteurs gear-
resteert den 10 Juli 1727 naar welck reglement sig ook in allen anderen deelen mede sal moeten 
reguleeren, dan voorschreven collectens voor geen agt per cent konnende aan besteedt werden, 
sal men daartoe verkiesen de nutste en bequamste persoonen uyt de ingesetenen die men egter 
nietwes meerder dan 8. pro cent, alle andere onkosten daar onder mede begreepen, voor collect-
loon sal mogen toevoegen.

38. Collecteurs moeten dan alles verders doen buyten costen van de gemeente
Voor welke tantieme de collecteurs of aannemers naar de s’Lants comptoiren sullen moeten gaan 
en de selve voldoen, sonder jetwes verders daarvoor, onder wat pretext het soude moogen weesen, 
te moogen pretendeeren ende s’Lants comptoiren soodanig moeten betralen dat de gemeente of 
regenten wegens wanbetaalinge geen de alderminste schade of executie kosten komen te lyden, 
maar dat soodanige schade en executie kosten sullen syn en blyven ten lasten van den aennemer 
of collecteur ingevolge haar Ed: Mo: resolutie van den 30 October 1709.

39. Boete gestelt tegens de ongereetheyt der boecken van de collecteurs
Ende om de collecteurs daartoe beter in staat te stellen dat de collectboeken binnen den tijt van 
ses weecken naar de aanneminge of aanstellinge de collecteurs ter hant gestelt sullen moeten 
werden ingevolge haar Ed: Mog: publicatie van den 27 Juny 1707, te weeten soo danig dat die 
binnen de eerste drie weeken door de regenten sullen moeten syn geformeert en binnen de drie 
volgende weeken door den secretaris geextradeert op pæne van drie gulden voor ieder dag naer 
voorschreven drie en ses weeken by jeder regent en secretaris respectivelijk te verbeuren ten be-
hoeve van den officier.
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40. Verpondinge en middelen separaat te houden et cetera
En sullen de gecollecteerde s’Lands verpondingh met de gecombineerde beeden en gemeene mid-
delen jeder separatelijck moeten werden gehouden en niet met den anderen, veel min met ge-
meentens penningen, mogen werden gemengt of gediverteert, maar alleenig moeten gebruyckt 
worden tot betaalinge van s’Lands comptoiren en jeder op syn post, waartoe die syn gecollecteert 
in gevolge geallegeerde haar Edele Mog: publicatie van den 27 Juny 1708 en derselver resolutie 
van den 30 October 1709.

41. Collecteurs connen paratelijck executeren
Dat de collecteurs die de collecte het sy by aenneminge of verkiesinge als voor aenvaert hebben 
verpligt sullen syn de collectens te voltrecken en ten eynde te brengen, en daervan in gebreecken 
blijvende, dat de selve daer voor paratelijck konnen geexecuteert werden volgens haer Ed: MoG: 
resolutie van den 3 September 1728. 

42. De Collecteurs moeten behoorlijcke sitdagen houden
Dat de collecteurs, aenneemers en borgemeesters niemant sullen vermoogen te overvallen en 
beschadigen met executien sonder de debiteuren eerst en alvoorens een of twee maelen by pu-
blicatie aengemaent te hebben, ende tot het ontfangen van haere collectens moeten houden de 
sitdagen by het 5 articul van ’t reglement van den 10 July 1727 gementioneert.

43. Vrydom van collecteurs by verkiesinge
Dat de borgemeesters ende de collecteurs die eenige collectens van s’Lants of dorps wegen door 
verkiesinge hebben moeten doen den tyt van drie jaeren naer het expireeren van haere jaer sul-
len moeten vry en exempt syn van gemeentens collectens, daeronder nogtans niet begreepen de 
geene die de collectens by publiecque aenbesteedinge hebben onderstaan.

44. Reekeningen op haar tijd ter Tolkamer te brengen
Dat ingevolge haer Hoog Mog: resolutie van den 31 January 1730 de reeckeningen van de burge-
meesters ende collecteurs van de verpondingen, beeden en gemeene middelen uytterlijck binnen 
het tweede jaer waerover gereeckent wert ter Leen en Tolkamer geexhibeert en overbragt sullen 
moeten werden, ten eynde als in haer Hoog Mog: resolutie van den 25 Juny 1727 om aldaer ge-
examineert te worden.

45. Den secretaris moet reeckeningen stellen als hem de documenten syn ter handt gestelt
Dat den secretaris (wanneer aen hem door den burgemeester, aanneemer of collecteur sullen syn 
ter hant gestelt de behoeftens of documenten tot justificatie van haeren ontfang en uytgeef die-
nende) gehouden sal syn daer uyt tydelijck en ordentelijck naer styl van reekeninge op te stellen 
en te formeeren der selver reeckeningen, maakende ende verdeelende de selve soo wel in ontfang 
als uytgaef in soodanigen separaten capittels als gemelt staen in het formulier gevoegt aghter haer 
Hoog Mog: resolutie van den 20 September 1724, en dat men in jeder post van uytgeef sal moe-
ten uytdrucken aen wien, waerover of ter welcker oorsaeck van schult de betalinge is gedaen met 
applicatie der specificatie, ordonnantie en quitantie, sonder sig te mogen bedienen van generale 
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benamingen van ten dienste der gemeente of diergelijcke volgens haer Ed: Mo: resolutie van den 
16 Augusty 1698.

46. De Collectboeken, hoe te verreeckenen
Dat de collectcedullen ten vollen in ontfang moeten werden ingebragt sonder aftreck van eenige 
fouten of tantieme, welcke fouten en tantieme voor uytgaef gebragt moeten werden.

47. Met geen debet quitantien te reeckenen
Dat men in den uytgeef geene posten onder debet quitantie sal mogen passeeren, maer de selve 
royeren.

48. Geen verschot lysten et cetera
Dat men geen verschot lysten sal mogen inbrengen ofte seggen dat dese of geene soo veel compe-
teert wegens verdiensten, verschotten en vacatien volgens memorie, maer dat alles in reeckeninge 
naer syn aert en eygenschap met een korte extensie specifiecq voor uytgaef gebragt moet werden 
volgens de remarques op den 11 articul van ’t formulier aldaer in margine gedruckt.

49. Hoe de intressen te stellen
Dat de intressen der capitaalen loopende ten laste deser heerlijckheden in reeckening sullen 
moeten werden gestelt naer de ordre der lysten door het Comptoir der beeden aen de regenten 
overgegeven en boven of naest jeder post soodanigen nomber als waermede soodanigen post be-
teeckent is, sonder oock twee of meer posten van de intressen, schoon die aen eenen crediteur 
toebehooren, in eene post te combineeren of ter contrarie een post aen verscheyde crediteuren 
toebehoorende te smal deelen of divideeren.

50. Hoe de reekeninghe
Dat of schoon meer als een burgemeester tot de huyshoudinge ofte meer als een collecteur tot je-
der specie van dien soude mogen syn aengestelt, men egter van jeder geen twee reeckeningen sal 
formeeren, maer dat het geheele huyshouden in eene borgemeesters reeckeninge sal moeten syn 
gecomprehendeert, die men volgens het voorschreven formulier kan divideeren in haertgangen, 
de verpondingen gecombineert met de beeden mede in een reeckening relative tot de selve alleen 
en in een derde plaets oock de gemeene middelen, edoch de gemeene middelen gesubdivideert in 
haere bysondere specien. Dat men die drie reeckeningen alsoo separaat opgestelt, agter den ande-
ren sal inbinden in een ordentelijcken band om de selve alsoo te gelijck aen de Leen en Tolkamer 
ten fine van examen te presenteeren. 

51. Ut supra
Dat de reeckeninge van ’t volgende jaar op de eygenste ordre en fatsoen geschreven sal moeten 
worden als die van voorgaande jaar, dat is, dat de posten die in jeder cappittel op de eerste, twee-
de, derde et cetera plaatse syn gebragt in de volgende reekeninge weder op de selve plaatse sullen 
werden gebragt, sonder te verspringen, om de selve met meerder gemak te konnen confronteeren.
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52. Publicatie tot ’t doen der reeckening
Dat als de reeckeningen ter Leen- en Tolkamere sullen syn geexamineert en weder teruggeson-
den den drossaert en schepenen eene dag sullen moeten beraemen om de selve op te nemen voor 
den eersten september als dan eerstcomende en sulcx drie agter een volgende sondagen by pu-
blicatie moeten doen bekent maaken als wanneer de reeckeningen sonder intermissie of tussen 
koomende andere saeken publiecq voor alle man en met open deuren afgedaan, geslooten en ge-
teekent sullen werden, op welckereeckeninge benevens de leeden van het gemeene corpus repre-
senteerende oock sullen mogen komen alle andere des believende en daarby geintresseert synde, 
die wel sullen mogen gehoort werden, en adviseeren, maer geensints concludeerende stemme of 
teekeninge hebben.

53. Van de appostille op de reeckenningen
Dat de regenten in het naersien en opnemen de respective reekeningen door den secretaris in ’t 
hooft der selver sullen laaten aenteekene den dagh en aan wien de reekening is gepresenteert om 
opgenoomen te werden, alsmede wie buyten de regenten daer verders present syn geweest, gelijck 
mede voor jder cappittel van een besonderen ontfangh door den secretaris sullen moeten laaten 
aenteekenen, dat de heffinge of ontfang haar is gebleecke confform te weesen de quohieren, hef en 
setboeken door de regenten geformeert en voor soo veel den uytgaaff aengaet in marge van ’t hooft 
te stellen dat de volgende posten syn gebleecken by specificatie, ordonnantie en quitantie et cetera.

54. Over geroyeerde posten by de Camer can men sig over addresseeren
Dat de posten, waerop de Leen en Tolkamere eenige remarques gemaakt heeft, die remarques 
moeten naer gecomen of in de volgende reeckeninge gesolveert werden, en soo de voorschreven 
Kamere soude mogen hebben geremarqueert dat dese of geene posten moeten werden geroyeert, 
dat de selve ook sullen moeten geroyeert werden op pæne van 50 gulden ingevolge haer Ed: Mog: 
resolutie van den 10 July 1730, egter dat het gepermitteert sal syn soodanige geroyeerde posten 
met naerder eclaircissement in volgende reeckeninge by verhael te brengen ofte sig in saaken on-
der de 50 gulden: aen de Kamere en daarenboven aen haer Ed: Mog: adresseeren. 

55. Repetitie van ’t geroyeerde
Dat de geene aen wien eenige posten in reekeninge gebragt betaelt syn, welke als vooren geroyeert 
syn geworden, den geenen die de selve ontfangen heeft gehouden sal zyn naar blyk der gedaene 
royeringe de selve aan den burgemeester of rendant te restitueeren ofte by onwilligheyt dat hem 
soodanige post op het volgende jaer aen syn tractement of salaris sal werden gekort, en geen trac-
tement of jet anders hebbende, waeraen dat gerojeerde in volgende reeckeninge gevonden soude 
konnen werden, dat de regenten, de ordonnantien geslagen of betalinge geordonneert hebbende, 
voor restitutie van die geroyeerde posten sorge sullen moeten dragen of dat den gebreeckige daer 
voor door den borgemeester paratelijck sal geexecuteert werden binnen den tyt van ses weeken 
naer geregtelijcke aenmaninge van den borgemeester.

56. ’t Slot van reekening binnen ses weeken te voldoen
De reeckeningen behoorelijck opgenoomen, gesloten en geteeckent synde en by sloote bevon-
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den werdende dat de rendanten meer hebben ontfangen als uytgegeven, dat in sulcken geval geen 
naerreeckeningen sullen mogen werden gedaen, dog sullen de regenten by ’t sluyten der reecke-
ningen de rendanten ordonneeren om dat sloth te betaalen aen den volgende borgemeester of 
collecteur binnen ses weecken naer ’t sluyten van de voorschreven reeckeninge volgens haer Ed: 
Mog: resolutie van den 8 December 1716 om het voor ontfangh te brengen volgens de formulie-
ren, en indien den debiteur van ’t voorschreven sloth langer in gebreeken quame te blyven, dat 
men soodanige penningen by parate executie in sal vorderen door een van s’Lants deurwaerders 
soo verre de rendanten van reeckeninge tot welckers lasten Slooten van Reeckeningen syn geex-
tendeert syn buyten geseten van de plaets, en door den vorster van de plaets soo verre sy in de 
selve woonagtig syn volgens haer Ed: Mog. resolutie van den 9 November 1729.

57. Ut supra
Maer soo contrarie van dien by sloth der reeckeningen bevonden werd dat den rendant of ren-
danten meer hebben uytgegeven dan ontfangen en vervolgens dat de gemeente aen haer seeckere 
somme van penningen schuldig blyft, dat in sulcken gevalle de regenten aenstonts by ’t sluyten 
der reeckeningen een ordonnantie sullen moeten slaan tot lasten van den als dan volgende borge-
meester om het voorschreven sloth ten uyttersten binnen gelijcke ses weecken aen den rendant te 
betaalen, in beyde de gevallen met parate executie, welcke ordonnantie en sloth die betaelders in 
haere te doene reeckeningen in ’t eerste capittel van uytgaef volgens het formulier sullen moeten 
brengen en aen haer geleeden werden, in welcke beyde gevallen by de opneeminge van reecke-
ninge de slooten der voorgaende reeckeninge aldaer in margine sullen moeten gedoyt en gesegt 
werden hoedanig die in volgende reeckeninge verantwoort syn.

58. Alle placcaten en ordonnantien moeten gedaan werden ten overstaan van den officier en twee sche-
penen
Dat alle placaten en ordonnantien sullen werden gepubliceert door den vorster of jmant anders 
daertoe qualiteyt hebbende ten overstaan van den drossaert en twee schepenen, die ’t relaes  van 
de gedaene publicatie sullen moeten onderteekenen, welck placcaet of ordonnantien met het on-
derstaende relaes, naerdat het dubbelt van dien ter gewoonlijcker plaetse sal werden geaffigeert, 
sal werden gebragt ter secretarye en aldaer aan een lias gedaan en boven dien in een apart register 
daar toe gemaakt of nog te maaken aangeteeckent, dat soodanigh placcaat of ordonnantie van 
dato den …. en kortelijck inhoudende dat …. is gepubliceert en afffigeert.

59. Persoonen die vertrecken sonder acte werden vergeten
En of het mogte komen te gebeuren, dat eenige persoonen uyt dese heerlijckheyt mogten komen 
te vertrecken sonder eenige acte van de magistraet te hebben geobtineert naer verloop van een 
jaar en ses weecken niet meer tot dese plaats of heerlijckheden sullen behooren tot sulcken effecte 
dat dese heerlijckheden waervan sy vertrocken syn in dien gevalle niet sullen konnen werden ge-
obligeert om aen soodanige persoonen of der selver kinderen te presteeren de officien van barm-
hertigheyt, die de selve aen haare ingesetenen gewoon syn te laten genieten, sulcx dat soodanige 
persoonen, naerdat de selve in voegen voorschreven een jaar en ses weeken uyt dese heerlijckhede 
vertrocken syn sieck of sugtigh werdende of koomende te overlyden en kinderen sonder midde-
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len van subsistentie naar te laaten, de soodanige persoonen selve of haere voornoemde kinderen 
niet sullen behoeven aengenoomen te werden om in de gasthuysen deser heerlijckheden gelo-
geert ofte andersints gealimentteert te werden ingevolge haar Ho: Mo: resolutie van den 7 Sep-
tember 1731.

60. De Regenten syn niet gehouden eenige persoonen sonder behoorlijck bewys van comportement, en 
cautie te ontfangen
Dat de regenten deser heerlijckheden niet verpligt sullen syn om eenige persoonen van elders 
komende onder haare respective jurisdictien te ontfangen of te admitteeren, welke niet jeder tot 
tweehondert gulden onder de selve haare jurisdictie gegoet syn, ten sy de selve by geregtelijcke 
attestatie van de magistraat van haare geboorte plaats of van de plaats haerer laeste residentie ko-
men te doen blycken van haer goet en deugdelijck gedrag en daerenboven by acte van borgtog-
te van de magistraat van haar geboorte of laaste residentie plaets ofte oock van andere suffisante 
liede ter concurrentie van drie hondert gulden komen te caveeren, dat sy lieden noch haere kin-
dere de welcke reets geprocreeert syn nimmermeer sullen komen tot lasten van den armen deser 
heerlijckheden, waerin sy van meeninge syn sig metter woon te begeven, maer dat in tegendeel de 
soodanig borgen het sy magistraaten of particuliere persoonen den eventuelen last van armoede 
en alimentatie der soodanige persoonen en kinderen op sig nemen en mitsdien belooven dat de 
magistraten en armbesorgers van dese heerlijkheden, waerin sy sig willen begeven, daervan ten 
allen tyden sullen ontlasten en bevryden, hoedanige cautie en acte van jndemniteyt naar verloop 
van een jaar en ses weecken niet sal mogen gevergt werden, mede ingevolge voorschreven haer 
Hoog Mo: resolutie van den 7 September 1731.

61. Verbied de eygenaars van huysen aen vreemdelinge te verhueren
Dat verders om alle clandestine overbrengingen van arme behoeftige luyden soo veel mogelijck 
te beletten jaarlijcxs by publicatie sal werden bekent gemaakt dat alle eygenaars, posseseurs en 
administrateurs van huysen, kameren en andere wooninge binnen dese heerlijckheden geene 
wooningen aen menschen van elders komende sullen mogen verhuuren sonder blyck van acte 
van admissie van de magistraat of speciaale permissie van den drost en regenten op verbeurte 
van vyfentwintig guldens, soo ten lasten van de verhuerder als huerder, de helft ten proffyte van 
den officier ende de weder helft ten voordeele van den armen, voor welcke boete het huys oft 
wooninge aldus door den eygenaar selfs verhuert synde voor de helft sal weesen executabel, en 
ingevalle een huerder van een huys of wooninge soodanige verbooden verhueringe sal hebben 
gedaan, dat als dan de voorschreven boete mede voor de helft op syn persoon en goederen verha-
elt sal werden, doch dat de selve boete naar verloop van een jaar en ses weecken naar de gedaene 
verhueringe sal syn geprescribeert, soo allen ’t selve mede goetgevonden is by haar Hoog Mog: 
voorschreven Resolutie van den 7 September 1731.

62. De regenten moeten haar reguleeren naer de politiecque reformatie, et cetera
Dat den drossaert, schepenen, secretaris en vorsters, andere regenten of bediendens sig pertinen-
telijk sullen moeten reguleren naar haer Hoog Mog: Reglement op de Politiecque Refformatie 
over de Meyerye van s’Bosch, dato den 1 April 1660 en de selve, mitsgaders haer Hoog Mogende 
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reglement en ordonnantie voor kerck en armmeesters als godtshuysen en haere aenstellinge den 
16 Maert 1700 gearresteert.

63. Waar sig te addresseeren over ut supra
Dat den drosaert, de regenten noch ingesetenen of geerfdens deser heerlijkheden over de poin-
ten vervat in dit reglement en in’t generael oock niet over eenige andere poncten specteerende 
tot de policie en finantie deser heerlijckheden haer sullen vermogen te addresseeren of provisie 
van justitie te versoecken van eenige hoven van Justitie of regtbancken, maer gehouden sullen 
syn sig daar over te addresseeren aen haer Hoog Mo: de heeren Staten Generael of aen haer Ed: 
Mog: de heeren Raeden van Staaten der Vereenigde Nederlanden om by de selve buyten figuer 
van proces, sommatie ende plano daerop sodanig te werden gedisponeert als de selve sullen vin-
den te behooren.

64. Recognitie van den Heere
Aen gaende de jaerlijcxe recognitien welcke betaelt worden aen den Heere en des selfs rentmees-
ter wort sulcx gelaten als by resolutie van haer Ho: Mog: van den 25 Juny 1727 op die gelijcke 
subjecten is gereguleert.

65. Van de verteeringe
Dat by de gesamentlijcke regenten tot lasten van’t gemeene corpus jaerlijcx niet meer sal konnen 
nogh mogen verteert werden dan als volgt,

  eerstelijck ten respecte van Tilburg
 by de veranderinge van de magistraet                   83- 6-10
 by het doen van alle schouwen van wegen, stromen 
   et cetera, geen Schouwen uytgesondert   130- 0- 0 
 by het opneemen van alle reekeningen     81- 0- 0
                    Samen  f 294- 6-10

  en ten respecte van Goirle
 by het veranderen van de Wet     16-13-10
 voor alle Schouwen als boven     44- 0-0
 by het opnemen van alle reeckeningen    36- 0-0
         96-14-10

66. Tractement van den drossaerd
Dat den drossaerd voor het overstaen van alle reekeningen soo van de borgemeesters, verpondin-
gen, beden, gemeene middelen, kerk en arme reeckeningen, taxeeren der boecken, besteedingen 
en verpagtingen, voeren van schouwen, vacatien in loco, mitsgaders binnen de stadt s’Bosch, haer 
Majorie en de stadt Breda en Baronnie, beleggen en adsisteeren van regtdagen, banckspanningen, 
veranderen en beedigen van schepenen, ontfangers, borgemeesters, kerk en armmeesters, setters, 
collecteurs, geswoorens ende andere regenten of bedienders der gemeentens, voort overstaen van 
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’t publiceeren van s’Landts placcaten, resolutien en ordonnantien, ’t haalen van eyk en pegel der 
brouwketels en vont by herbergiers en tappers, jtem voor ’t convoceeren der leeden van de re-
geeringe, assisteeren van de maendag en zaterdagse vergaderingen en policiedagen, om over alle 
gemeentens boecken te besoingeeren, resolveeren en helpen afdoen, wat naem het selve soude 
mogen hebben, bedagt ende onbedagt, geen uytgesondert, schryven van brieven en porten van 
dien, mitsgaders alle vacatien, verteeringen en transporten soo in de stadt en Majorie van ’s Bosch 
en in de Baronie van Breda in commissie gaande omme gemeentens affaires, mede geene uytge-
sondert, jaarlijcx sal genieten eens sonder meer,
 wegen Tilborg achthondert gulden,
 en wegen Goirle hondert en vyftien gulden,
welcke tractementen aanvangh sullen neemen ’t zedert dien tijdt dat voor al ’t geene voorschre-
ven is niet meer gedeclareert nogte tractement betaelt is geworden, dan in commissie gaende naar  
’s Hage ofte elders buyten de stadt en Meyerye van ’s Bosch en Barronnie van Breda sal hy ge-
nieten voor hem en syn knegt eens des daegs de somme van vyf gulden tien stuyvers en voor syn 
transport, wagen of scheepsvragt de somme van agtien guldens eens.

67 Tractement van den secretaris
Dat den secretaris voor alle adsistentien in schepenen of gemeentens vergaderingen, schouwen 
et cetera, ’t schryven van alle gemeentens saken soo als die begreepen syn in een korten staat sub 
Nº 5 gevoegt agter haar Ho: Mog: resolutie van den 20 September 1724 en wat vorders van syne 
functie soude konnen syn, bedagt ende onbedagt, en sulcx mede vacatien en schryfloonen in cri-
mineele saaken daaronder begreepen, sonder jetwes ter weerelt voor syn klercq onder wat naem 
het soude mogen syn te pretendeeren of in reekening in te schryven, jaarlijcx sal genieten in ge-
volge haar Hoog Mog: resolutie en reglement van den 19 October 1724 
 wegens Tilborg       900-0-0
 en wegens Goirle			80-0-0
kerck en arme saaken daar in begreepen en bovendien voor pennen, papier, lack, jnct, comptoir 
behoeftens et cetera voor Tilborgde somme van  50-0-0
en voor Goirle de somme van                               7-0-0.
Dat den secretaris syne vaste wooninge en residentie sal moeten houden binnen een deser heer-
lijckheden ingevolge en op pæne als by haar Ho: Mog: resolutie van den 20 September 1724. dat 
in saaken van particulieren waerover den secretaris magh declareeren sig sal moeten reguleeren 
naar haar Hoogh Mog: vernieuwt reglement op het stuck van salaris der secretarissen, dato den 
20. September 1724, en in dorso van de uytgemaakte actens stellen syne jura ’t sy dat de selve be-
taalt syn of niet, ingevolge haar hoog Mog: publicatie van den 21 February 1726.

68. Vacatie van den secretaris buyten de heerlijckheyt
Den secretaris buyten de heerlijckheden vaceerende ofte in commissie gaande sal bovens het 
voorschreven tractement dan nog voor vacatie mogen genieten des daegs de somme van 5-0-0 
daaronder begreepen syn verteeringen, transporten et cetera niets uytgesondert dan in kleyne 
saaken en van geringe importantie, als syn het overbrengen van hooftlysten, liquidatien met de 
’s Lants ontfangers of lossingen van capitaalen en die ten Comptoire der beden te liquideeren, 
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daertoe sal men drossaert nogh secretaris niet mogen committeeren als konnende sulcx door een 
regent op minder onkosten geschieden, en sal den secretaris verobligeert syn aen de regenten ten 
allen tyde als het haer gelieft, soo te samen als jeder in het bysonder te geven acces en visie tot en 
van de resolutien de gemeente raakende, de gemeentens reeckeningen en documenten et cetera.

69. Schepenen tractement en vacatien van deselve, en borgemeesteren
Dat de vyf schepenen van Tilborgh en de twee van Goirle voor alle functien hier vooren gemelt 
ende die sy sonder eenige uyt sonderinge bovendien gehouden syn te doen, daeronder oock 
begreepen het auditiegelt van reekeningen dat men hun voor desen plag toe te voegen, het 
uytreeckenen van boecken, item het haelen van den eyck en pegel van de brouwketels, het 
taxeeren van herbergiers ende brouwers, adsisteeren in ’t maaken van de hooftlijst, niets ter werelt 
uytgesondert, bedagt en onbedagt, jaarlijcx jeder schepen sal mogen genieten te weten 
van Tilborgh 75-  0-0
en van Goirle 14-10-0,
behalvens dat de schepenen van Goirle naar Tilborg op de vergaderinge compareerende boven 
het voorschreven tractement jeder dag sullen mogen genieten voor jeder schepen 0-10-0.
Dan in commissie gaende tot de verpagtinge en andere saaken buyten de voorschreven heerlyck-
heden te verrigten, sullen de selve nog voor vacatie mogen pretendeeren transport en verteerin-
gen daer onder begreepen eens des daegs voor die van Tilborg gaende na 
Den Bosch of Breda 3-10-0
dog ten platten lande 2-16-0
en voor Goirle 2-10-0
als vooren 1-10-0
Welcke somme een borgemeester of ander regent mede in commissie gaende op gelyke wysen sal 
konnen declareeren.     

70. Tractement van den Vorster
Dat de vorsters tot Tilborg voor alle functien dien sy voor de gemeente verpligt syn te doen geene 
uyt gesondert jaarlycx voor tractement sullen genieten 
den oppervorster  39-0-0
en jder ondervorster 29-0-0,
dogh sullen den drost en regenten dese twee tractementen mogen verhogen, het eerste tot 50 
Gulden en het laeste tot 40 gulden.

71. Ut supra
Dat den vorster van Goirle voor alle functien als voor jaerlijcx sal genieten uyt de huyshoudinge 
van Tilborg,
de somme van     8-0-0
en uyt die van Goirle 10-0-0
                 samen f 18-0-0,
en wert de verhooginge hier van gelaaten als in het voorgaande articul, mits in het geheel het trac-
tement niet excedeerende de somme van 30 Guldens.
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72. Van den Schutter
Dat een schutter jaarlijcx sal genieten voor syn diensten jaarlijcx 14-0-0,
en jeder bedelvoogt per maent de somme van 4-0-0, en dus voor de twee 8-0-0 per maent.

73. Van de Commersetters
Dat de kommersetters, die naer de verhuystijt sullen moeten omgaen van huys tot huys om te 
weeten waer de menschen woonen ten eynde om het boeck der personeele lasten te konnen for-
meeren, jaarlijcx sullen genieten 12-0-0, haer verteeringen daer onder begreepen, 
en de geswoorens voor het adsisteeren van de schouwen en ’t gene in de gemeene wercken te doen 
is jeder daegs als in functie syn, twaalf stuyvers.

74. Hout in d’approbatie, en et cetera
Dit reglement geapprobeert en gearresteert weesende sal moeten werden geregistreert ter Leen en 
Tolkamer der stadt en Meyerye van s’Hertogenbosch, als mede ter secretarye der heerlijkheden 
Tilborg en Goirle, en als dan daervan met en benevens de approbatie daerop verleent, ook eenige 
exemplaren moeten werden gedruckt met corte sommatien of inhout der articulen op de kant 
ofwel in plaets van dien een register daeragter, en van die exemplaaren aen jeder der regenten, nu 
synde of naermaals wesende, een tot naerrigt te geven en op de taeffele der regenten te berusten; 
dat het selve reglement aenstonts naer dat het gearresteert en by haar Ed: Mo: geapprobeert sal 
syn ende verders alle jaer op den eersten sondagh naer het veranderen of continuatie van de sche-
penstoel voor den volcke gepubliceert en afgekondigt sal werden.

75. Dat alles sonder præjuditie van haar Hoog Mog: geschied sy en moet jaarlijcx gepubliceert werden
Door dit Reglement sal geen præjuditie of naedeel werden toegebragt aen de Souvrainiteyt, 
Hoogheyt, Jurisdictie of andere gesagh over de voorschreven heerlijkheden competeerende aan 
haer Hoog Mo: de heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden en behouden haar Ed: 
Mog; aen sig alle de voors. articulen ten allen tijde nader te konnen amplieeren en te interpretee-
ren, ook nieuwe en andere reglementen te maaken, gelijk de selve voor den dienst van ’t Land en 
der voorschreven heerlijkheden naer geleegentheyt van tijden sullen bevinde te behooren, soo en 
gelijck sulcx alsoo is verstaan by haar Ed: Mog: resolutie van den 19 February 1663.

10.2.26.3.3 Latere verwikkelingen betreffende de tekst en strekking van Tilburg 1732

a.
Dictum van de resolutie van de Raad van State van 23 juni 1732 naar aanleiding van een 
verzoek van de secretaris tot verandering van het reglement

Bron
NA, RvSt 228, fo. 655r-v.

Waerop gedlibereert zijnde, Is goedgevonden ende verstaen te persisteren bij het voorschreven re-
glement en dienvolgende het verzoek af te slaan en suppliant te ordnnneren haar Ed: Mog: des-
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wegen niet weeder moeijelijk te vallen ten tijde van het arresteren van het voorschreven reglement 
gebleeken zijnde, dat onder des suppliants tractement de vacatien en schrijfloonen in crimineele 
saken begreepen zijn.

b.
Dictum van de resolutie van de Raad van State van 18 fenruari 1739 naar aanleiding van 
een verzoek van de drossaard over de handhaving van zijn reiskostenvergoeding

Bron
BHIC, LTK 55, ongefolieerd.

Waerop gedelibereert zijnde, Is goedgevonden en verstaan, dat aan den suppliant wegens de voor-
schreven zijne reise na Leijden goedgedaan zullen werden de daggelden ende wagevragten vol-
gens het reglement voor de heerlijkheid van Tilborg en Goirle van den 8 Maij 1732, dat insgelijvx 
den suppliant zijn leeven lang gedurende in gelijke gevallen volgens het voorschreven reglement 
getracteert sal moeten werden, maar dat zijn succeseur in officio hem sal moeten reguleeren na 
het generale reglement van den 4 Junij 1734, werdende die van de Leen en Tholkamer mits dee-
sen gelast haer hiernaer te reguleeren.

c.
Dictum van de resolutie van de Raad van State van 3 april 1755 met (onder meer) in-
terpretatie van artikel 35 van  Tilburg 1732 met betrekking tot de vergoeding van de 
kommerzetters.

Bron
NA, RvSt 291, fo. 319v-320v.
BHIC, LTK 63, ongefolieerd.

Waarop gedelibereert en in achting genomen zijnde, dat uit het voorzeijde berigt blijkt, dat de 
post van f 18-.- voor twee dagen vaceeren van de negen commersetters door die van de Leen en 
Tolkamer is geroijeert uit hoofde dat het 35e articul van het reglement van Tilburg bij haar Ed: 
Mog: resolutie van den 8e Meij 1732 gearresteert niet anders medebrengt als dat ijder setter zoude 
genieten een gulden, dog teffens geconsidereert zijnde, dat het werk van het formeren der nieuwe 
personele boeken waartoe de voorschreven commersetters vaceren moeten is van die natuur, dat 
somtijds meerder, somtijds minder tijd daartoe word gerequireert en dat het niet redelijk is dat de 
commersetters ijder maar een gulden voor defroijement zouden genieten zonder onderscheijt of 
maar eenen dag of meerder dagen tot het voorschreven werk met de regenten mochten vaceren, 
Is goedgevonden en verstaan bij interpretatie van het voorschreven 35e articul van het reglement 
van Tilburg te verklaren, dat de commersetters voor defroijement tijde van het formeren der 
nieuwe personele boeken ieder zullen genieten een gulden des daags, met authorisatie op de sup-
plianten om de deswegen geroijeerde f 18.-.- bij verhaal in uijtgaaf te brengen. 
(….)
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En zal extract van deze haaer Ed: Mog: resolutie gezonden worden aan die van de Leen en Tolka-
mer om te strekken tot haar narichting.

d.
Dictum van de resolutie van de Raad van State van 23 april 1761 met interpretatie van 
artikel 1 van Tilburg 1732 betreffende de gehoudenheid van de heer aan de nominatie 
door de zittende regeerders van nieuwe functionarissen.

Bron
NA, RvSt 304, fo. 336r-v.
BHIC, LTK 65, ongefolieerd. 

Waerop gedelibereert zijnde, Is goed gevonden ende verstaan bij forme van interpretatie te ver-
klaren, dat het eerste articul van het reglement voor de huijshoudingh ende finantie van de heer-
lijkheden van Tilborgh ende Goirle van dato den 8e Meij 1732 geene betrekking heeft tot den 
jegenwoordige Heere als zijnde van de gereformeerde religie ende doorgaens in loco præsent, 
ende dat mitsdien de suppliant niet is gebonden aen de nominatie van drossaert, schepenen ende 
secretaris daer bij breder vermeldt, mits sigh voor het overige in alles reguleerende naer het voor-
schrift van het 13e articul van haer Ho: Mo: reglement op de politique reformatie van dato 1 April 
1660.

e.
Dictum van de resolutie van de Raad van State van 11 juni 1765 met opdracht aan de 
schepenen om zich in het bijzonder bij vergaderingen over algemene aangelegenheden 
van beide heerlijkheden en verder in het algeen aan het reglement te houden. 

Bron
NA, RvSt 312, fo. 446v-447v.

Waerop gedelibereert ende in agtinge genomen sijnde dat hoe seer schepenen van Tilburg en 
Goirle bij haare rescriptie off belang op de voorzeijde requeste van de supplianten de sustenuene 
bij deselve requeste vervat niet hebben gecontradiceert, maer in effect hebben geadvoieert en als 
billijk erkent, nogtans ten aensien van het houden van vergaderingen buijten kennisse en con-
currentie van den drossaerd der gemelde heerlijkheden uijt sekere resolutie den 24e September 
1764 genomen is gebleken dat niet alleen een apart register werd gehouden van resolutien welke 
alleen bij president en schepenen van Tilborg en Goirle genomen werden, maer ook specialijk 
dat die vergadering waeruijt gemelte resolutie is geproflueert is gehouden bij gemelde schepenen 
in haere qualiteijt van schepenen geheel buijten kennis en bijsijn van voornoemde drossaerd, 
welke nogtans daerbij notoirlijk hadde behoren geadsisteert te hebben als rouleerende over eene 
materie de gemeene saek en het belang der voornoemde heerlijkheeden concerneerende, sulks 
dat voornoemde schepenen ten dien reguarde hebben gehandelt tegens alle ordre en tegens haer 
voorzeijde eijge adveu en erkentenisse aen, Is goedgevonden en verstaan schepenen van Tilburg 
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en Goirle bij dese ernstelijk te gelasten bij vervolgh van diergelijke handelwijze te onthouden en 
geen saken het gemeene belang der voorschreven heerlijkheden betreffende te verhandelen, veel 
minder daerover te besluiten dan in vergaderingen welke na de ordre sullen belegt sijn en waertoe 
mitsdien den drossaerd en schepenen sullen sijn geconvoceert met verdere recommandatie omme 
voortaen alle saken precieselijk te behandelen volgens het reglement voor de huijshoudinge en fi-
nantie der voorzeijde heerlijkheeden in den jare 1732 vastgestelt ende geapprobeert, gevende aen 
alle vergaderingen en corpora die authoriteijt welke daeraen behoren en gegeven moeten werden.
Ende sal extract deser niet alleen werden gegeven aen den supplianten, maer ook aen den dros-
saerd en schepenen van Tilborg en Goirle voornoemt om te strecken tot haere narigtinge en sig 
bij vervolg daerna preciselijk te reguleeren.

10.2.27  Udenhout 1722

Vaststelling
7 Januari 1722 door de Raad van State op voorstel van de borgemeesters, zetters en principaalste 
ingezetenen en een positief advies daarover van de Raad en rentmeester-generaal der Domeinen.

Bron
NA, RvSt 205, fo. 14r-15r.
BHIC, Collectie Santvoort 4, fo. 146r-147r.

Genese
9.2.27.

Dictum van de resolutie van de Raad van State van 7 januari 1722 tot vaststelling van het 
reglement.

Waerop gedelibereert zijnde, is goedgevonden en verstaan te approbeeren het voorschreven con-
cept reglement sodanig als het selve aan het eijnde deses is geinsereert, met last allen en een yder, 
die het aangaat, hun daarna te reguleeren op pæne dat het geene tegens het selve reglement in 
reekening soude mogen worden gebragt niet alleen sal worden gewijgert, maar dat daarenboven 
ook den borgemeesters of de geene die het selve in reekening inbrengt sal verbeuren de excede-
rende somme ten behoeve van ’s Lands Domeinen, en so het mogte gebeuren dat de auditeurs 
der reekeningen meerder aan de rendanten lieten valideeren als in het voorschreven reglement is 
ter nedergestelt, dat yder der selven meede ten behoeve van de voorschreven Domeinen sal ver-
beuren de somme, welke te veel aan de rendanten geleeden soude mogen zijn, alle welke pæna-
liteyten de Raad en Rentmeester Generaal der voorschreven Domeijnen gelast word bij parate 
executie in te vorderen, (….).
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Reglement
Wij borgemeesters en setters, oversulcx regenten van Udenhout, mitsgaders eenige derselver principaale 
nabuuren hebben vast gestelt en beslooten dat voortaan geen verteering meer gebragt sal worden tot las-
te van3784 het dorp door de regenten op geener hande wijse off maniere, als hierna uijtgedrukt staat3785:

de geene die voor het dorp gaan na ’s Hage sullen voor ieder dag genieten twee gulden, maar 
geen verteering,

op den dag als de regenten verandert worden agt gulden,

op den dag als de hooflijst gemaakt word vijff gulden tien stuivers,

als het gemeen werk op de Creitenheij is, ses gulden tien stuivers,

als de straaten beschouwen worden, tien gulden tien stuivers,

als vonderen en schooren begaan worden, tien gulden tien stuivers,

als’er een burgemeesters off gemeintes rekening gedaan word, twintig gulden,

ten opsigte van den vacatien van dien3786 ieder borgemeester ’s jaars3787 sevenentagtig gulden,

en ieder setter seeven gulden tien stuivers,

daarenboven soo een extraordinaris voorval komt, ’t zij oorlog of anders, als dan soo veel als in 
redelijkheid bestaat en het grootste gedeelte van de regenten goedvinden.

Aldus vastgestelt den 9 November 1721.

[volgt de ondertekening].

10.2.28 Veghel 1662 en 1724

10.2.28.1 Reglement, 1662

3784  Aanvankelijk stond in plaats van “tot laste van”: op. 
3785  Aanvankelijk stond in plaats van “als hierna uijtgedrukt staat”: “uitgenoomen als de regenten veran-
dert worden, als de hooftlijst gemaakt word, en als’er een borgemeesters rekening gedaan word; item als’er 
eenige schouwen vallen op de gemeinte, en als het gebeurt dat’er eenige verteering valt buijten de regenten, 
dat het zijn sal tot laste van het dorp. De regenten sullen niet meer op het dorp mogen verteeren als hierna 
uitgedrukt staat”.
3786  Aanvankelijk stond in plaats van “Ten opsigte van den vacatien van dien”: daar voor sal.
3787  Na “’s jaars” stond aanvankelijk: genieten.
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10.2.28.2 Ontwerp-reglement, 1724

10.2.28.1 Reglement, 1662
10.2.28.1.1 Reglement, 1662

Genese
9.2.28.

Vaststelling
11 Juli 1662 door de Raad van State op basis van een door de geërfden ingediend en de Raad en 
rentmeester-generaal der Domeinen bijgesteld ontwerp.

Bron
BHIC, RRGD 61, fo. 193-200r.
BHIC, LTK 133, 374v-384v. 
BHIC, Collectie Van Santvoort 1, fo. 708r-715v.
BHIC, DB Veghel 70, fo. 3v-8r.
BHIC, DB Veghel 71, fo. 13r-19v.
BHIC, DB Veghel 80.

Editie
Van Emstede, Varia Peellandiae Historiae, band Deurne en Liessel, DR 1-8
Van Asseldonk,  www.oudzijtaart.nl , ‘downloads Vechel’. 

Reglement voor die van den dorpe van Vechel
1.
In den eersten dat tot den ontfank van de verpondinge eenen collecteur met goetvinden van eeni-
ge der principale geerffdens ende ingelanden in conformite van de placaten ende daarop gevolgde 
resolutie van haar Ed: Moog: sal worden gestelt, die de selve sal ophaelen ende ontfangen sonder 
vermenging van andere lasten.

2.
Dat het cohier der verponding mede door de geerffdens ingelande aldaar sal mogen oversien wer-
den en opgerekent om versekert te zijn dat t’selfde de juste taux van verponding is opbrengende.

3.
Dat den ontfank tot betalinge van het comptoir van de beede oock sal worden opgehaalt sonder  
vermenging van andere ofte meerder lasten.

4.
Dat alle setcedulle van de voorschreven beede insgelijcx sal werden oversien bij de gecommit-
teerde off twaalff mannen daer toe verkooren, oock ist noot bij de geerfdens van sHertgenbosch.
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5.
Dat mede den omslag tot betaling van de jaerlijkse renten, die het corpus geldende is, insgelijx 
sonder vermenginge van meerdere lasten sal werden ontfangen ende opgehaalt en dat door den 
borgemeester ende3788 door eenen particuliere heffbuerder.

6.
Ende dat de setcedulle ofte rekenboek alle jaer tot dien eijnde te formeeren oock sullen werden 
geexamineert als voor ende mede om te sien op wat manier men desen dorpe van Vechel van de 
renten sal konnen ontlasten.

7.
Dat het corpus van Vechel egeen Lants middels sal mogen pagten dan met schriftelijk consent 
van de voorschreven geerffdens ende de voorschreven twaalff mannen, als streckende tot der sel-
ver nadeel, oock strijdigh tegens de placaten van haer Hoog: Moog:.

8.
Item en sullen egene vereeringe ofte verteringe bij schepenen, borgemeesteren off andere tot las-
te van het corpus mogen werden gedaan als mede strijdende tegens de voorschreven placaten.

9.
Item dat de betalinge van de verpondinge, beede ende andere lasten bij de respective collecteurs 
ende borgemeesters op haren toegevoegden salaris soodanig sullen moeten werden betaalt ende 
voldaen, dat de gemeente daar door egene schade en komt te lijden op pæne van sodanige schae-
de selfs te moeten dragen.

10.
Dat den ontfank ende uijtgaaff van de verponding ende van de bede yder sal worden gedirigeert 
in besondere rekeninge.

11.
Item dat rekeninge van de borgemeesters alle jaar preciese in de maent Meij naer voorgaande drie 
sondaagse proclamatien sullen moeten werden gedaen, beginnende smaendags smorgens ten agt 
uuren waartoe den klockenslag sonder tegenseggen van imanden sal werden gebruijkt, de behoeften 
daertoe nodig nagesien ende geexamineert ende alsoo voorts verhoort, geapprobeert ende gesloten, 
niet alleen bij de Weth ende voorschreven geerffdens, maar oock bij de voorschreven gecommitteer-
dens ende twaalff mannen, ende ofte eenig debat quame te vallen over eenige poincten der selver 
rekeninge, dat sulcx bijgelegt sal werden naar advenant de meeste stemmen van de geerffdens son-
der dat die auditeurs ofte imant van dien eenige vacatien ofte verteringe sullen mogen pretenderen, 
dat men ook met de presente sal mogen besoigneren ende met de rekening voortvaren sonder des 
eenigsints naer de absente te derven wagten, wie deselve soude mogen wesen.

3788  Na “ende” is vermoedelijk en abusievelijk weggevallen: niet. Vergelijk Sint Oedenrode 1660/5.
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12.
Item dat de rekening agter malkanderen sal moeten afgedaen werden en gedurende den tijt die 
onder handen sal sijn de selve met de behoefte van dien sal blijven onder de borgemeester de re-
keninge doende ende nadien den secretaris, versogt zijnde, nalatig bleeff om de gemeente int aff-
doen ende appostilleren der rekeninge te dienen, dat een van de schepenen ofte geerffdens daer 
toe versogt de penne sal mogen voeren.

13.
Dat ook bij schepenen ende regeerders geen andere omslagen als voorschreven is tot laste van de 
gemeente en sullen mogen werden gedaen, dan met kennisse en schriftelijk consent van voor-
schreven geerffdens ende ingelanden, als ook de voorschreven gecommitteerden ende twaalf 
mannen.

14.
Item dat egene processen t zij in materie als aenleggers ofte verweerders sullen mogen werden 
aengenomen tot laste van de gemeente dan met voorgaande communicatie van de voorschreven 
geerffdens ende schriftelijk consent van de voorschreven gecommitteerdens ende twaalff man-
nen.

15.
Sullen ook in den Hage aan haar Hoog Mo: de heeren Staten Generaal ende Ed: Moog: Heeren 
Raden van State ofte van Justitie eegene sollicitatien tot affwering van eenige swarigheden ofte 
tot voordeel van de gemeente mogen worden gedaan ofte daer toe eenige commissie gemaekt dan 
met expres consent als voor.

16.
gemeente op henne wedde ende proffijten van de processe ende acten vallende sonder tot last van 
de voorschreven gemeente eenige verteringe daerop te doen.

17.
Dat tot last van de gemeente eegene penningen op intrest sullen mogen werden geligt als met 
schriftelijk consent als voor, en dat anders den opnemer die t’zijnen last sal moeten houden en 
dragen ende dat sulx ook niet en sal mogen geschieden sonder octroij van den Ho: Overigheijt.

18.
Item dat egene gemene werken sullen mogen werden bestelt dan naer voorgaande publiecque ve-
ijlinge en schriftelijk consent mede van voorschreven geerfdens en alsdan voor alle man bestelt te 
worden, ten ware in cleene saake onder de tien gulden bedragende.

19.
Dat de borgemeesters voor het ophalen off opbeuren van haar affgegevene ofte op te hale pen-
ningen sullen proffiteren van den gulden eene stuijver.
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20.
Dat egene bijeeenkompsten nog vergaderinge bij schout, schepenen ofte andere in gemene saken 
besoigneren sullen mogen werden gedaen in herbergen om onkosten te schouwen, maer sullen 
deselve bijeenkompsten geschieden in de raatkamer daertoe geordineert, en dat sonder onkosten 
tot laste van de gemeente te doen anders als dat  winterdaags noodelijk vier en ligt sal worden ge-
maekte ende gestookt sonder ietwes meer.

21.
Dat oock niemant buijten dorps  met behoorlijke commissie vacerende voor zijn vacatie en ver-
let op zijn eijgen cost meer sal mogen eijschen off pretenderen dan eene gulden voor yder dag.

22.
Ende voor iemant die naer Den Hage mogte worden gecommitteert sal daags voor zijn vacatie 
op zijn eijgen cost niet meer mogen eijschen als eene gulden tien stuijvers met dien verstande dat 
hem zijn schuijtvragt apart sal worden betaalt.

23.
Dat egene commissien sullen werden gegeven om van wegen den voorschreven dorpe off gemeente 
te compareren op eenige dagvaerden van de Meijerije ofte quartier dan bij voorkennisse ende daar-
toe mede last gegeven zij als voorens, en dat men op deselve dagvaarden niet meer sal mogen ze-
ijnden dan eenen bequamen persoon ofte ten hoogste in gewichtige saken twee persoonen, en dat 
men sal besorgen dat alvoren te compareeren sal worden aangeschreven waarover de dagvaardinge 
geschiet en wat aldaer te proponeren sal vallen, om te konnen in de voorschreven dorpe gedelibe-
reert werden ten besten, ende gelast hare gecommitteerden t’geene zij seggen en stemmen sullen.

24.
De magistraats persoonen om op wettige saaken de gemeente rakende besoignerende, geconvo-
ceert wesende, sullen dan voor insgelijx tot laste van de gemeente egene verteringe mogen doen, 
maer in plaats van den selve ende voor vacatie ende verlet genieten yder int jaer eens de somma 
van ses gulden sonder meer.

25.
Item sullen alle jaer vier persoonen van de twaalff gecommitteerden afgaen ende in plaets van de 
selve weder vier ander bequame persoonen werden gestelt bij de andere agt aanblijvende en de 
borgemeesteren.

26.
Item t’gene de affgegane borgemeesteren schuldig blijven bij slot haerder rekeninge, t’selve sal in 
de volgende rekeninge voor ontfanck moeten worden gebragt.

27.
Item dat het kiesen van den borgemeesteren alle jaar op sondag naer Lichtmis naer ouder ge-
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woonte ende privilegien sall worden gedaen, en welke electie in manieren naer volgende sal ge-
procedeert en die gedaen werden, te weten dat affgaende borgemeesters sullen nomineren mogen 
vier persoonen, de twelff mannen off gecommitteerden mede vier persoonen en de schepenen 
van gelijke vier persoonen, uijt welke twaalf luijden den officier sal nomineren en aenstellen een 
borgemeester naar zijn wil ende goet vinden,  de voorschreven schepenen, affgaende borgemee-
steen en de twaalff mannen respective met haer stemmen ook elk eenen borgemeester.

28.
Item dat den vorster off schutter egeen nieuwigheden sullen mogen inbrengen off pretenderen, 
maar sullen hen te vreden moeten houden met sodanig exemptie ende salaris als van outs tot de-
selve ampten hebben gestaen sonder meer te mogen eijschen.

29.
Item dat ook twee geswoorens sullen gemaekt werden als voor desen naer charte en privilegie 
plagt te geschieden, welke geswoorens op alle de gemeente nau reguarde sullen nemen,  dat de 
selve niet en werde verongelijkt ofte verkort, welke geswoorens den selven ampte sullen bedienen 
op henne keuren, breuken en calangiering sonder des ietwes meer tot lasten van de gemijnte te 
mogen brengen.

30.
Item dat den secretaris pertinente aantekening sal houden van zijn verdiensten die hij voor den 
dorpe sal koomen te doen ter instantie van den regeerders, borgemeesters ende gecommitteerden 
ende jaarlijx bij pertinente specificatie overbrengen om deselve naergesien ende daarover alsdan 
gedisponeert te werden ende betalinge te doen hebben naer behooren sonder t’welke egene be-
talinge sal gedaen werden.

31.
Item off imant de gemeente gedient hebbende ietwes ter sake van vacatie ofte andersints hadde 
te pretenderen, sullen sulx ook tegen het doen der rekeninge bij pertinente specificatie moeten 
overbrengen om deselve gesien insgelijx daer op gedisponeert te werden sonder dat zij ondertus-
schen henne lasten daermede sullen ophouden te betalen, maer sulkx promptelijk de borgemees-
ters betalen naer behooren.

32.
Dat de penningen procederende van verkoping van torff, hout, vlaggen, lant ofte eertsweringe 
ende andere rakende off concernerende de gemeente alle jaer door de borgemeesters in henne re-
keninge behoorlijck sullen moeten werden gebragt en verantwoort, blijvende niettemin ook alle 
voorg: reglementen, ordonnantien, statuijten en herkoomen voor soo veel in dese niet gealtereert 
bevonden in haer vigeur en observantien.3789

3789  Zie over de zinssnede van “blijvende niettemin”: 8.5.6 en 8.6.8, in het bijzonder Tabel 8.22a.
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33.
Ende opdat te beter ook de voorschreven poincten ende articulen wel en punctuelijk werden ag-
tervolgt, naargekoomen ende geobserveert, soo sullen mede de overtreders ende contraveneurs 
van dien werden gemulkteert ende hebben op te leggen tellekens de pæne van vijftig carolij gul-
den ten behoeve ende proffijt van s’Lant Domijnen te verbeuren en paratelijk te executeren.

34.
Eijndelijk dat voorschreven reglement sal werden geregisteert in hetprothocol boek van voor-
schreven dorps secretarije ende t’elken jare sonnedaags naer het veranderen van de wet sal staan 
te publiceren ter plaatse daer men gewoon is publicatie te doen, en dat de besorginge daervan sal 
incumberen den president schepenen van elk jaer.

10.2.28.1.2 Wijziging 1759 van artikel 18 van Vechel 1662

Vaststelling
4 April 1759 door de Raad van State naar aanleiding van een verzoek van regeerders van Vechel en 
na een daarover door de Raad en rentmeester-generaal der Domeinen uitgebracht advies.

Bron
NA, RvSt 300, fo. 320r-321v.

Dictum van de resolutie van de Raad van State van 4 april 1759 tot wijziging van arti-
kel 18 van Vechel 1662.

Waaop gedelibereert zijnde, is goedgevondenen verstaan, aan de supplianten3790 voor dit maal en 
zonder eenige consequentie voor het toekomende te remitteren de boete door haar ingevolge haar 
Ed: Mog: Resolutie van den 11 July 1662 geincurbeert wegens het niet observeeren van het  18 ͤ  ar-
ticul van het voorschreven reglement voor Vechel en haar te permitteeren om de voorschreven ge-
roijeerde posten wegens gedane reparatien aan den tooren, pastorije en schoolhuijs bij verhaal in 
uijtgaaff van haar eerst te doene dorpsreekening te mogen brengen, met last aan die van de Leen 
en Tolkamer om de voorschreven geroijeerde posten daarin te laaten valideeren,
Wijders in agting genoomen zijnde, dat volgens het voorschreven 18 ͤ articul van het reglement 
van Vechel geen gemeentens werken mogen worden besteld zonder publique besteeding dan in 
kleine zaaken onder de tien guldens en dat de gemelde bepaaling van kleine zaaken onder de tien 
guldens wat te naauw en  in allen opzigte niet wel te practiseeren is, bij alteratie van het gemelde 
18 articul te verklaaren, dat voortaan geen gemeentens werken tot Vechel buijten publique  aan-
besteeding gemaakt off eenige reparatien daaraan gedaan zullen mogen worden dan zodanige 
welke geen f 30,- bedragen, met last aan de supplinten en hare successeurs om het voorschreven 
reglement met uijtsondering van de gemelde alteratie voortaan preciselijk nae te koomen en het 
zelve met bijvoeging van de bovenstaande verklaaring in conformiteit van het 35 articul van het 

3790  Dit zijn een tweetal zittende schepenen, een oud-president-schepen en twee oud-schepenen..

PS_LL_def.indd   1881 19-11-20   13:07



1882

voorschreven reglement jaarlijx des zondags na het veranderen van de Wet te doen publiceeren, 
alles op pæne van te incurbeeren de boete vervat in haar Ed: Mo: resolutie van den 11 July 1662 
waerbij het meergemelde reglement is gearresteert, 
(…)
Wordende de supplianten gelast deese haar Ed: Mog: resolutie te laten registreren ten comptoire 
der Domeinen van Braband en ter griffie van de Leen ende Tolkamer tot ’s Bosch.

10.2.28.2 Ontwerp-reglement 1724

Vaststelling
Ongedateerd (in de hierna te noemen brontekst tussen akten van 27 januari en 2 februari 1724 
geplaatst) door de regenten van Vechel.

Toelichting
Blijkens de considerans vastgesteld met de bedoeling hierop het fiat van de Raad van State in te 
winnen; dit verzoek aan de Raad is echter achterwege gebleven.

Bron
BHIC, DB Veghel 68, fo. 151r-158r (oorspronkelijk: fo. 160r-167r).

Reglement ende ordonnantie gemaackt bij de regenten des dorps van Vechel, met advoij ende 
communicatie van alle die in eedt sijnde leeden, representeerende het selve corpus, tot onderhoudinge van 

goede ordres, politie ende welstandt der gemeente ende der selven ingeseetenen, alles op approbatie van 
haar Ed: Moo: de Heeren Raden van Staten der Vereenigde Nederlanden.

1.
Dat dewijle den ligger tot heffingh van s’Landsverponding en andere reele lasten door de autheijt 
de naamen der persoonen en selfs de panden der goederen onkenbaar waren, dat dat veele jaren 
herwaarts t’ elckens met de schadbeurders veele oneenigheeden ontstonden vermits de eijgenaars en 
ook de panden niet konden uijtvinden om hare executie tot becooming der lasten daaraan te verha-
len ende over sulx voor fout pretendeerde in te brengen ende alsoo een merckelijcke somme daar-
aan jaarlijcx door de ingeseetenen tot supplement van den vollen taux mogt werden gefurneert, ende 
omme soodanige jaarlijxe schaden voor te komen heeft de magistraat geresolveert t’selve verponding 
off schatboek, is’t doenlijk, weederom op de naam der tegenwoordige eijgenaars en possesseurs der 
panden te brengen, waaraan ende tot herstelling van dien nu twee jaren herwaarts met veele moeijte 
en assistentie van oude lieden ende vigilantie van den secretaris soodanig ende tot genoege van alle 
ingeseetenen tot dien staat sijnde gebragt, dat al het selven den ordinaren quota is rendeerende en 
nu maal alleen sorge moet gedragen werden daar inne te houden, hebben sij regenten geordonneert, 
soo als sijn doende bij desen.

2. 
Dat alle de geene de welcke eenige vaste goederen, huijsen, landen en waarvan de verponding binnen 
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dese platse werde geheeven aankomt t’zij bij versterff, testament off ander maacksel off geschriffte, 
ook bij koop off opdragt off uijt wat hooffde sulcx soude mogen sijn, de soodanige gehouden sijn 
binnen ses weecken off uijtterlijk twee maanden daarnaar tr secretarije op haren naam te doen stellen 
op de boete van …….. [bedrag niet vermeld] guldens, een derde tot proffijt van den armen, t’voor 
den aanbrenger ende het resteerende derde voor den officier die de calangie sal doen, ende dat dat 
daarvoor der selver panden off goederen bij parate executie aanspreeckelijk soude weesen.

3.
Dat soodanige op off affschrijvinge, schoon bij reglement van den Ed. Rade van Brabant ende Leen-
hove van Brabant op de salarissen der secretarissen geemaneert, den secretaris daar is toegelegt van 
jeder parceel ses stuijvers, niet meer bij hem secretaris soo lange met dese gemeente in accoordt is, sal 
mogen vorderen ende proffiteeren als drie stuijvers jeder parceel, ende dat maar alleen van dat geene 
jmandt door koop aankomt ende andersints jemandt uijt anderen hooffden aancoomende voor niet 
moet geschieden.

4.
Dat men ondervonden heeft sommige persooen met de respective collecteuren reeckenende verswij-
ge haar gebruijckte parceelen te regt te noemen off op te geeve ende vervolgens die dan blijven staan 
aan den naam van den eijgenaar ende alsoo dubbelde moeijte aan den respective collecteurs aandoen, 
t’geene soo niet behoort, soo ordineeren de regenten, dat die geene gereeckent hebbende ende daar 
maer bevonden wordende eenige parceelen te hebben verswegen, de soodanige voor jeder parceel sul-
len verbeuren drij gulden, een derde voor den aanbrenger, ende twee derde voor den officier, die de 
calangie sal doen, paraat te executeren.

5.
Dat haar Hoog Mog: de Heeren Staaten Generael der Vereenigde Nederlanden naar ingenoomen ad-
vies van haar Ed: Mog: ende onder het betalen van eenen jaarlijxe recognittechijns aan de Domijnen 
aan dese gemeente goetgunstelijk hebbe gelieven te vergunnen vier vrije jaarmerckten en een week-
merckt tot welcken eijnde bij de respective ingeseetenen dan oock is gemaakt een bequaam booter 
off waaghuijs, ’t geene althans reedelijck van zucces is, ende tot geformeert dese ordonnantie, soo als 
naar informatie op alle plaatsen in de Meijerije voorsien sijnde van een weeckmerckt practicabel is.
[Volgt op fo. 162r-163v de ordonnantie op de waag, hier niet opgenomen.]

6.
Dan niemandt deser ingeseetenen met hare booter buijtens dorps ter merckt mogen sal gaan sonder 
alvoorens alhier op de weekmerckt te hebben gepresenteert op pæne van …. .. [bedrag niet vermeld] 
guldens te verdelen als articulo twee staat gementioneert boven verbeurte van den booter.

7. 
Ende want men ondervonden heeft dat quaataardige ende ondeugende persoonen haar niet ontsien 
hadden quaade ende miserabele booter van binnen met andere vuijle specie gevult ende van buijten 
geheel cierelijk opgepronckt ende alsoo voor schoone booter debiteerende ter merckt quame, waar-
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door de coopliede wierden bedroogen, soo sullen die geene bevonden werden met dergelijke ondeu-
gende bootter ter merckt koomen niet alleen verbeuren de korff met den booter, maar daarenboven 
als een bedrieger off bedriegster van de merckt affgejaagt werden ende nog vervallen in de boete van 
……. [bedrag niet vermeld] guldens, te appliceeren als voor.

8.
Dat tijde der jaarmerckte alle inwoonderen alhier aan de Straat ende alwaar de ordinare merckt werdt 
gehouden des daags te voren hare mist, asse off santhoopen van de gemeene straat ende voetpaden 
moeten ruijmen op verbeurte van drije gulden.

9.
Dat ook alle de lieden deses dorps in eedt van de gemeente weesende en behoorlijk bij proclama-
tie off citatie des vorsters off ondervorsters tot een gemeentens vergadering geroepen sijnde niet 
en compareert, sullen verbeuren eenentwintig stuijvers bij de presente te verteeren ende daarvoor 
paraat geexecuteert te werden ende sullen niettemin de comparanten met hare deliberatie mo-
gen voortvaren.

10.
Dat oock alle nieuwe wercken ende reparatien van gemeentens weegen bij de borgemeesters off an-
dere regenten niet uijtter handt moogen werden bestelt, maar alles publicq naar voorige proclama-
tien opgeveijlt werden, op pæne van nulliteijt.

11.
Dat oock den vorster des sondaags smorgens voor’t doen der gebooden aan’t huijs van den secretaris 
sal koomen vragen ende afhaalen de proclamatien van gemeentens weegen etcetera te doen, soo ende 
gelijk althans is doende.

12.
Schoon dat ook alle collecteurs van s’Lants ende dorpslasten ende borgemeesters etcetera naar ver-
loop van hare jren ter simpele vermaane gehouden sijn te doen reeckeninge, bewijs ende reliqua, 
ende daartoe overleeveren ter secretarije hare documenten van ontfanck ende uijtgaaff, sommige 
daarvan in gebreecke blijven tot prejuditie des gemeente, soo ordonneeren de regenten dat wanneer 
eenige der selver collecteuren, eenmaal door de geregsboode daartoe sijn aangemaant ende daaren-
boven eens bij geschrifte tot het doen der selver geciteert, alsdan nog in gebreecke blijven, sullen ver-
beuren ijder eene somme van …… [bedrag niet vermeld] gulden, paratelijk door den officier deser 
plaatse daarvoor te werden geexecuteert, dog daarvan een derde voor den armen, boven het betaalen 
der kosten van de schriftelijke citatie en interpellatie.

13.
Ende want alsdan nog in mora blijven verder bij gijselinge daartoe te worden gehouden.

14.
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Dat op gelijcke wijse alle voogden der onmondigen waarvan den magistraat verplicht reeckeninge 
gedaan behooren te werden, daartoe moeten werden geciteert ende gehouden op verbeurte ende met 
verdere constringatie als in de twee voorige articulen, waartoe werdt gerefereert.

15.
Dat sommige aangestelde voogden goederen van den onmondigens uijtter handt kooemn te ver-
handelen tot prejuditie der pupillen ende strijdig tegens de wetten deser Lande, soo ordonneeren 
schepenen ende regenten dat niemandt sulcx in toecoomende sal hebben te ordo  eeren, maar alles 
publicq handelen ende vercoopen op pæne van ….. [bedrag niet vermeld] in te vorderen ende te ap-
pliceeren als articul 12.

16.
Dat men meede ondervonden heeft wat divoiren door den officier deser plaatse sijn aangewent 
tot agterhaling der frouden en de overtreeding soo deser ordonnantie als andere wetten en pla-
caten van den Lande, egter de getuijgen declineeren te compareeren om getuijgenisse der waar-
heijt te geeven, niet tegenstaande iterative citatien des vorsters, dat wel soodanige getuijgen door 
de Wet daartoe bij ordonnantie kan werden geconstringeert, maar dat off om de geringe pæne 
dan ook door de ligtveerdigheijt der getuijgen, die veeltijts niet te verliesen hebbeb off dat het de 
getuijgen oock dickwils soecken aff te weeren uijt schrick van den overtreeder en meede off bij 
affkeere vn de kosten door den officier daartoe te suppediteeren soodanige goede saake ende het 
straffen der overtreeders agterweegen blijfft, t’welck alsoo niet ende behoorde, soo verclaren de 
regenten alhier, dat wanneer den officier eenige persoonen tot het geeven van attestatie behoor-
lijk heeft laaten citeeren ende andermaal bij geschriffte heeft gedaan alnog in gebreeken blijfft 
omme op de poincten en articulen haar voor te houden getuijgenisse te geeven, sal verbeuren 
eene pæne van ……. [bedrag niet vermeld], twee derde voor den officier en een derde den armen 
paraat daar voor te executeeren.

17.
Ende want veele geerffdens ende ingelanden soo in’t Leegh Verdronken Veld genaamt het Abroek, de 
Hel, Agter Ham ende andere, de regenten instantelijk hebben doen versoecken dat haar Eerw: mid-
delen gelieven te beramen ende ordre te stellen ten eijnde zij neffens de meede proprietarissen mo-
gen werden geconstringeert haar slooten ende gragten soo als die voorheen sijn geweest ende alnog te 
sien off sooals de regenten best souden oordeelen te doen graven opdat het water des te beeter naar 
de rivier kan affsacken ende alsoo jaarlijx de opcomste der geseijde landerijen (t’geene nu veeltijts 
alle vier, 5 a 6 jaren maar gebeurt) vermogen te proffiteeren, derhalven de regenten overwoogen ende 
geconsidereert niet alleen het voordeel t’gene de eijge ingelanden en de geerffdens van dien daarbij 
soude proffitteeren, nee maar selffs dese gemeente daar ontrent veel genot soude geniete, soo is’t dat 
de regenten allen eenen jgelijcke aldaar geerffft sijnde bij desen de oude slooten soo als die alnog te 
sien off sooals de regenten sullen oordeelen ende aan te wijsen moeten opgraven op pæne, die geene 
daarvan nalatig blijfft sal verbeuren eene somme van …… [bedrag niet vermeld] gulden, een derde 
voor den armen en t’resteerende voor den officier, die de calangie sal doen paraat op de personen off 
op de geseijde goederen te executeeren ende verhaalen, ende dat daarenbooven in cas alnog weijgerig 
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sijn t’selve graven tot lasten van deselve eijgenaren, publicq ten haren kosten sal werden bestelt, ende 
daarop met de kosten van dien, paraat als voor sal werden verhaalt.

10.2.29  Waalwijk 1662-1682

10.2.29.1  Periode 1662-1663
10.2.29.1.1 Uitspraak Raad van Brabant, 1662
10.2.29.1.2 Reglement Raad van Brabant, 1663  
10.2.29 1.3 Interpretatie Raad van Brabant van diens uitspraak onder 1, 1663
10.2.29.1.4 Compromis regeerders en geërfden tot een reglement, 1663
10.2.29.1.5 Bevestiging Raad van Brabant van het reglement onder 4, 1663  

10.2.29.2 Periode 1681-1682
10.2.29.2.1 Ontwerp-reglement geërfden, 1681
10.2.29.2.2 Reglement Raad van Brabant, 1681
10.2.29.2.3 Reglement Staten Generaal, 1682
10.2.29.2.4 Wijziging Raad van State van het onder 3 genoemde reglement

Genese 
9.2.29.

10.2.29.1  Periode 1662-1663
10.2.29.1.1 Uitspraak Raad van Brabant, 1662
10.2.29.1.2 Reglement Raad van Brabant, 1663  
10.2.29.1.3 Interpretatie Raad van Brabant van diens uitspraak onder 1, 1663
10.2.29.1.4 Compromis regeerders en geërfden tot een reglement, 1663
10.2.29.1.5 Bevestiging Raad van Brabant van het reglement onder 4, 1663  

10.2.29.1  Uitspraak van de Raad van Brabant, 1662

Vaststelling
25 Juli 1662 geeft de Raad van Brabant in een uitspraak richtlijnen omtrent de wijze van afdoe-
ning van een aantal bestuurlijke, vooral financiële aangelegenheden.

Toelichting
De tekst van deze uitspraak is niet aangetroffen. Een deel van de inhoud ervan kan op hoofdlij-
nen, zij het waarschijnlijk niet uitputtend, worden gereconstrueerd.

De desbetreffende procedure wordt gevoerd door twee oud-borgemeesters tegen opponerende 
geërfden. De kosten van deze procedure worden door de Raad van Brabant voor een derde deel 
aan de beide oud-borgemeesters toegerekend, voor het andere, dus grotere gedeelte aan de tegen-
partij. Deze verdeelsleutel is indicatief te achten voor de inhoud van de uitspraak, namelijk dat 
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de eisende meer dan andere partij in het gelijk heeft gesteld. Ook het feit, dat de regeerders in 
deze uitspraak een aanleiding en mogelijkheid zien voor het formuleren van een reglement (zie 
10.2.29.2), wijst er op, dat de uitspraak meer in het voordeel van de eisende partij is uitgevallen.

De uitspraak van de Raad is een meeromvattend vonnis, omdat deze zich kennelijk niet alleen 
uitspreekt over het litigieuze geschil als zodanig. Het vonnis bevat ook algemene en specifieke 
regels omtrent het toekomstig jaarlijks afhoren van de borgemeestersrekening en andere financi-
ele aangelegenheden. Uit de onder 3 opgenomen interpretatie van de Raad van deze uitspraak is 
af te leiden, dat het tenminste drie procedureel-inhoudelijke algemene elementen kent, te weten 
over de verantwoording van de uitgaven in de rekeningen, de betrokkenheid van de geërfden bij 
de afdoening ervan en hun betrokkenheid bij andere financiële aangelegenheden als de jaarlijkse 
belastingomslag en het extern lenen van gelden. Daarnaast bevat het ook specifieke zaken als een 
vaste jaarlijkse vergoeding per schepen van f 20,00 per borgemeester van f 25,00. 

10.2.29.2  Reglement Raad van Brabant, 1663

Vaststelling
20 Februari 1663 stelt de Raad van Brabant een, aan de hand van een door de regeerders op basis 
van de uitspraak van de Raad onder 1 geformuleerd ontwerp, reglement vast.  

Toelichting
De tekst van dit reglement is niet aangetroffen. Het wordt reeds 4 april 1663 op voorstel van de 
regeerders en geërfden door deze Raad ingetrokken (zie onder 5). 

10.2.29.3 Interpretatie Raad van Brabant van zijn uitspraak onder 1, 1663. 

Vaststelling
22 Februari 1663, dus vrijwel gelijktijdig met het onder 2 bedoelde reglement, geeft de Raad van 
Brabant op verzoek van de geërfden een uitleg van zijn uitspraak van 25 juli 1662. Deze uitleg 
wordt bij de vaststelling (4 april 1663) van het onder 4 te noemen reglement in stand gelaten. 

Bron
BHIC, RvBr 829.7745.

Nicolaes Baltus de Wit, gewesene burgemeester in den iaere 1659, mitsgaders het merendeel van de 
principaelste gerffdens der vrijheijt van Waelwijck, supplianten

Adriaen Danielssen van Gent ende Dirck de Wolff, mitsgaders Jan van Andel, gecommitteert van de 
regeerders der selve vrijheijt ende sulcx met de selve gevoecht, rescribenten 

Gesien in den Raede van Brabant de requeste bij ofte van weghen de voorschreven supplianten 
op den IX’ December 1662 aen den voorschreven Raede gepresenteert,

PS_LL_def.indd   1887 19-11-20   13:07



1888

Gesien tot dije de rescriptie bij de rescribenten daer tegens ingedient, 
Ende op alles gelet,
Den Raedt interpreterende het eerste articule van de sententie in date den XXVen Julij 1662, ver-
claert haere meijningen te sijn, dat in toecomende de borgemeesters in der tijdt gehouden sullen 
sijn in hunne reeckeningen te nomineren aen wien ende waerover sij de betaelingen int voor-
schreven eerste articule gementioneert sullen hebben gedaen, 
ende nopende het tweede poinct, dat al voorens de reeckeningen sullen werden gedaen, sulcx 
publijckelijck sal werden affgecondicht, ende bij affixie van billietten goed ende tijdelijck iedereen 
bekent gemaeckt ten eijnde dat de geerffdens ende ingesetenen hun op den raedthuijse connen 
laeten vinden ende dat de selve reeckeningen ten selven daghe met opene deuren publijckelijck 
ende in het aenhooren van een iedereen werden gedaen, ende naer ouder gewoonte geslooten, ende 
oock bij soodaenige geerffdens geteeckent als deselve willen teijckenen, behoudens de geerffdens 
hun regres aen de justitie, indien sij sullen vermeijnen ietwes in de te doene reeckeninge te wesen 
gepasseert t’welck naer hun meininge nijet en behoorde gepasseert te werden, 
ende wat aengaende het derde ende laetste poinct, den Raedt infererende  het temperament soo no-
pende den overslach van de deboursementen (dewelcke sijn voorsien dat in het alsdan aenstaende 
iaer sullen moeten gedaen werden), dewelcke sal geschieden ten tijde van de reeckeninge ende ten 
overstaen van de geerffdens die aldaer sullen willen present sijn ende deleberative stemme te heb-
ben, als raeckende de ontvoorsiene ende nootsaeckelijcke gevallen, dewelcke geen vuijtstel en lij-
den sonder merckelijcke schade ende naedeel van de vrijheijt, dewelcke gereguleert sullen werden 
met kennisse van ‘tmerendeel der aenwesende schepenen, verclaert verders dat soo wanneer den 
nootsaek vereijsschen (buijten grooten haest) dat eenige penningen tusschen tijdts sullen moe-
ten werden verschaft, dat het selve sal moeten geschieden met kennisse ende ten overstaen van de 
geerffdens alvoorens daertoe te roepen, ende dat men alsdan met de presenten sal delibereren in 
wat voegen men sich in soodaenigen noot sal hebben te gedraeghen, tsij met negotieren van pen-
ningen ofte bij ommeslach over de morgentalen, als wanneer het meerendeel van de geerfdens 
willende sustineren dat het opnemen ofte ommeslaen onnoodich is ende connende aenwijsen 
andere middelen, waerdoor de gemeijnte buijten schaede sal connen gehouden worden, ’t selve 
beleeffdelijck aen de magistraet sal demonstreren ende indien de selve daermede geen contente-
ment en neemen sich addresseren aen de justitie op cost van ongelijck, sullende ondertusschen de 
oplichtinge van penningen ofte ommeslach gestaeckt blijven voor den tijdt van veerthien daghen.
Aldus gedaen in ‘Sgravenhaghe den XXII februarij 1663. 

10.2.29.4 Compromis tussen regeerders en geërfden tot een reglement, 1663 
10.2.29.5 Bevestiging Raad van Brabant van dit compromis, 1663 

Vaststelling 
20 Maart 1663 sluiten de regeerders en geërfden een compromis tot de vaststelling van een nieuw 
reglement, dat door hen bij wijze van willige condemnatie aan de Raad van Brabant wordt voor-
gelegd. 4 April bevestigt de Raad dit compromis.

PS_LL_def.indd   1888 19-11-20   13:07



1889

Toelichting
Het compromis is onderdeel van de bevestiging van de Raad van Brabant.

Bron
NA,  SG 7508.

D’eerste Presiderende ende andere Raeden van Brabandt, allen den genen die desen tegewoordigen sul-
len sien ofte hooren lesen, Saluijt,
Doen te weten, dat op huijden datum deser voor ons gecompareert is Johan Molengraeff als procu-
reur van de gemeene ingesetenen ende ingeerfddens der vrijheijt van Waelwijck requiranten, ende den 
voorschreven Raede versoeckende seeckere compromis op den 20en Martij 1663 voor de notaris Gillis 
Marcelis de Laet ende seeckere getuijgen binnen de vrijheijt Waelwijck voorschreven aengegaen ende 
gemaeckt, mitsgaders de wtspraecke van gedelegeerde arbiters daerop gevolcht tusschen de requiranten 
ter eenre ende Jan Gerrits van Andel, borgemeester, soo voor hem selven als mede vervangende sijne 
mede confraters Pieter Claessen Hoevenaer, Gerrit Drossaerts, president schepen, Jan de Bie, Ger-
rit Dircxen van Nederveen, mr. Hendrick Verschueren, Jan Buijs ende Bastiaen Cent, alle schepenen 
ende borgemeesters respective vervangende, ende de rato caverende voor haer absente mede confraters 
in offitio ende sulcx representerende de gemene regenten der voorschreven vrijheijt, mitsgaders Adriaen 
Daniels van Gent voor sijn selven ende als last ende procuratie hebbende van Dirck de Wolff, t’samen 
gewesenen borgemeesters in den jaere 1658 gerequireerdens ter andere sijde, versochten daerop condem-
natie achtervolgende de poincten ende articulen in den voorschreven compromisse ende uijtspraecke 
geroert, waerop Pieter van Oostrum als procureur van de voorschreven gerequireerdens verclaerde vol-
gens sijne speciale procuratie in de selve vervath, in’t voorschreven versoeck te consenteren, versoeckende 
insgelijcx condemnatie met insertie van den voorschreven compromisse ende wtspraecke, luijdende van 
woorde te woorde als volcht.

Op huijden den XXen dach der maent Martij 1663 compareerde voor mij Gielis Marcelis de 
Laet, openbaer notaris bij den Ed: Raede van Brabandt geadmitteert binnen de vrijheijt Wael-
wijcq residerende ende den getuijgen naergenoemt, d’eersame Jan Gerrits van Andel, borge-
meester soo voor hem selven als mede vervangende sijnen confrater Peter Claessen Hoevenaer, 
Gerit Drossaerts, president schepen, Jan de Bie, Gerit Dircxen van Nederveen, mr. Hendrick 
Verschueren, Jan Buijs ende Bastiaen Cent, alle schepenen ende borgemeesters respective der 
voorschreven vrijheijt van Waelwijck, vervangende ende de rato caverende voor haere absente 
mede confraters in offitio ende sulcx representerende de gemeene regenten der voorschreven 
vijheijt, mitsgaders Adriaen Daniels van Gent voor sijn selven ende als last ende procuratie 
hebbende van Dirck de Wolff, t’samen gewesen borgemeesters in den jaere 1658, ende compa-
reerden noch den voorn. Jan Gerrits van Andel in qualiteijt als gecommitteerde van de voor-
schreven regenten volgens acte ende commissie daer van sijnde op sijn eede gepasseert ter eenre 
ende Cornelis van Heijst, Ivo Emonts, Jan Beris, Adriaen Goijaerts, Goosen van Heijst, Jan 
Goijaerts, Gijsmaer van Heijst, Jacob Adriaens Crillaers, Adriaen Wouters Mulder, Willem 
Stevens Hooffmans, Gerit Lauris van Gellicum, Roeloff Jans van Noort, Antonis van Thulden, 
Jan Peters van IJsendoornen, Cornelis Buijs ende Bastiaen Lamberts voor haer selven ende van 
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wegen de gemene ingesetenen ende ingeerfdens der voorschreven vrijheijt ter andere sijde, te 
kennen gevende, hoe dat tusschen henlieden comparantensijn geresen ende gemoveert ver-
scheijde questien, verschillen ende processen, waervan eenige bij den Raede van Brabandt sijn 
gedecideert ende dat daer uijt te beduchten staet, sullen comen te ontstaen verdere onlusten 
ende questien, die alle soude comen te strecken tot meerdere verwerringe tot groote excessive 
costen van de voorschreven regeerders ende gemeente, dat oock geoordeelt wert, dat het laeste 
reglement wegens eenige van de regeerders der voorschreven vrijheijt van den Ed: Raede van 
Brabandt geobtineert verscheijde onlusten ende swarigheden soude connen te veroorsaecken, 
soo hebben de voorschreven comparanten, ijeder in henne respective qualiteijt, omme’t selve 
te eviteren ende voor te komen, verclaert, gelijck sij verklaren bij desen alle hare questien ende 
geschillen soo van geresene costen, processen als andersints, egeen uijtgesondert noch gereser-
veert hoedanich de selve souden mogen sijn, clacxalingh ende in’t geheel te verblijven ter arbi-
tragie ende uijt spraecke van de voorschreven Jan Gerits van Andel, Gerit Drossaerts ende Jan 
de Bie, mitsgaders Cornelis van Heijst, Jan Govaerts ende Goosen van Heijst bij wedersijden 
van de comparanten geeligeert met macht dat deselve arbiters sullen mogen opstellen sood-
anige ordre ende reglement als deselve tot meesten dienst ende oirbaer van de voorschreven ge-
meente ende geerffdens van dien sullen bevinden te behoren, met authorisatie om het selve bij 
haer gearresteert sijnde, het selve reglement aen den voorschreven Raede van Brabandt over-
gelevert te werden ende daerop van den gemeldten Rade te versoecken ende obtineren acte in 
forma, renuncieerende sij comparanten dienvolgende van het voorschreven eerste reglement 
ende andere actens ende declaratie voor date deses bij den voorschreven Raede van Brabant 
verleent ende gedecerneert, houdende het selve voor gecasseert ende vernieticht, doch met dien 
reserve bij soo verre de voorschreven arbiters in het formeren van het voorschreven te maecken 
reglement den anderen niet en connen te verstaen, dat alsdan de voorschreven comparanten 
ende regenten nopende het selve sullen blijven in het geheel, ende bij soo verre de arbiters den 
anderen in’t gene voorschreven is niet en souden connen verstaen geven sij comparanten de-
selve arbiters de macht om een superarbiter te verkiesen ende eligeren, met gelijcke magt ende 
authoriteijt als vooren, welcke voorschreven arbiters ende superarbiter haere uijtspraecke sul-
len doen mitsgaders het voorschreven reglement formeren binnen soodanigen tijt als deselve 
op het spoedighste sullen bevinden te behooren, 
Geloovende sij comparanten van waerden te houden ende doen houden allen hetgene bij de 
voorschreven arbiters ende superarbiter in desen sullen werden gedaen ende verricht onder ver-
bant van haere respective personen ende goederen, onder bedwangh van allen rechten ende rech-
teren ende specialijck den Ed: Raede van Brabandt te vreden sijnde sij comparanten haer lieden 
in den innehouden deses als mede in te doene uijtspraecke bij den gemelten Ed: Raede vrijwil-
lighlijcken te laten condemneren, constituerende tot dien eijnde Pieter van Oostrum, Adriaen 
van Veen ende Jan Molengraaff, procureurs voor den voorschreven Raede, soo om de voorschre-
ven condemnatie te versoecken als daerinne te consenteren,

Aldus gedaen ende gepasseert in de voorschreven vrijheijt inne presentie van Adriaen Corsten 
van Druenen ende Nicolaes Jacobse Tach, schepenen van’t Gravenmoer als loffwerdige getuijgen 
ten desen gerequireert, die de minute deses neffens de respective comparanten hebben onderteij-
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ckent, ten dage, maent ende jaere voorschreve, ende was onderteijckent:
[volgt de ondertekening]

Ingevolge van den compromisse tusschen de gesamentlijcke regeerders der vrijheijt van Waelwijck 
ende gemene ingesetenen ende geerffdens der selver vrijheijt op den XXen Martij 1663 voor den no-
taris Gielis Marcelis de Laet ende seeckere getuijgen binnen de voorschreven Vrijheijt van waelwij-
ck aengegaen ende gemaeckt, hebben wij ondergeschreven arbiters met voorgaende communicatie 
ende goetvinden van de voorschreven schepenen ende regeerders mitsgaders eenige van de notabel-
sten geerffdens beraemt ende gearresteert de pointen ende articulen hier naer volgende.

1.
Eerstelijck, dat alle vergaderingen van de regeerders van Waelwijck tot wat tijt ende over wat sae-
cke het oock soude mogen wesen sullen moeten werden geleijt ende gehouden op het stadthuijs 
deser vrijheijt van Waelwijck.

2.
Ende dat de schepenen oock haer gerechte ende rechtdagen aldaer sullen moeten houden, gelijcq 
van outs sonder dat deselve eenigerhande verteringen tot laste van de vrijheijt sullen vermogen 
te doen.

3.
Ende dat de schouwen voortaen, gelijcq altijt gebruijckelijck is geweest, sullen werden gedaen 
ende gedreven op hare ordinarisen tijt ende dat met soodanige personen als van outs daerover 
hebben geweest, namentlijck ten hoochsten met vijff a ses personen op welcke ordinarij schouda-
gen bij de selve sal mogen worden verteert als naer ouder gewoonte.

4.
Dat borgemeesters deser vrijheijt gehouden sullen sijn haere reeckeninge jaerlijcx te doen ende sluij-
ten ten langhsten binnen den tijt van ses weecken ofte twee maenden naer het expireren van haeren 
tijt als borgemeesters ende naerdat andere borgemeesters in haere plaetse in bedieninge sijn geweest.

5.
Mits dat alvoorens de reeckeningen sullen werden gedaen sulcx publijcqelijcq sal werden aff-
gecondicht ende bij affixie van billietten goet tijts ijedereen bekent gemaeckt ten eijnde dat de 
geerffdens ende ingesetenen hun op den raethuijse connen laten vinden.

6.
Ende dat deselve reeckeningen ten selven geprefigeerden dage met open deuren publijcquelijck 
ende in het aen hooren ende ten overstaen van eenijeder een van geerffdens op de selve present 
comende werden gedaen ende naer ouden gewoonten geslooten ende oock bij schout ende sche-
penen mitsgaders eenige van de notabelsten ingelanden ende gerffdens ondertekent als van outs 
altijt is geschiet ende gedaen is geweest.
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7.
Ende bij soo verre als dan bevonden wert dat den rendant ende affgaende borgemeesters bij 
sloth van reeckeninge te boven comt ende sulcx meer ontfangen als uijtgegeven heeft, dat deselve 
overige penningen alsdan aen den volgende burgemeesters sullen werden overgetelt omme 
tot oirbaer van de gemeente te werden geemploijeert ende verstreckt ofte aen de selve andere 
verseeckeringe ende contentement gedaen.

8.
Ende indien deselve rendant bij sloth van de voorschreven reeckeningen te kort mochten komen 
ende meer uijtgegeven als ontfangen te hebben, sullen tselve oock gehouden sijn de rendanten 
te restitueren ofte gelijcke verseeckeringe doen op peijne dat deselve regerende burgemeesters 
daervan met parate executie ende affpandinge sullen werden geconstringeert.

9.
Dat mede indien bij de regenten bevonden wordt, dat de vrijheijt eenige penningen noodich sou-
den mogen hebben, sullen deselve regeerders de geerffdens daervoor bij den anderen convoceren 
ende doen vergaderen ende alsdan mette selve soodanigen overslach ende expedient werden be-
raemt ende gevonden als ten meesten dienst van deselve gemeente bevonden sal werden te be-
hooren ende dat buijtendien de gemeente niet en sal mogen werden belast ofte beswaert, gelijck 
mede communicatie ende verhoor sal werden gedaen aen de selve gemeente, soo wanneer de re-
geerders eenige processen de gemeente toucherende sullen willen moveren ofte voor andere in-
tervenieren als mede oock de processen die door andere dese vrijheijt sullen worden aengedaen, 
omme dienaengaende gesamentlijck geresolveert ende gearresteert te werden als men bevonden 
sal totten meesten oirbaer van de selve vrijheijt sal strecken.

10.
Dat in alles verders sal werden gereguleert volgens de interpretatie van den Raede van Brabandt 
den XXIIen februarij lestleden verleent.

11.
Ende dat de regeerders gesamentlijck jaerlijcx sullen genieten voor verteringen die jaerlijcx wer-
den gedaen als de regeerders werden verandert ofte de weth verseth als andersints de somme van 
hondertt gulden eens sonder meer.

12.
Dat voorts hier mede voor gecasseert ende vernieticht wert gehouden het reglement hier bevorens 
op den XXen februarij 1663 bij den Ed: Raede van Brabandt de regeerders deser vrijheijt verleent 
ende  dat de gemelten ed: Raede van Brabant sal werden versocht, gelijck versocht wert bij desen 
ten eijnde dat het voorschreven reglement van dato voorschreven sal werden ingetrocken ende 
vernieticht.
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Ende dat voorts alles sal werden gedaen, gereguleert ende onderhouden als van outs gebruijcke-
lijck is geweest.

Alle welcke voorschreven pointen ende articulen wij ondergeschreven met communicatie ende 
goetvinden als vooren, hebben beraemt, uijtgesproocken ende gearresteert, ende dat ter oirconde 
bij ons ondertekent heden den XXIen martij 1663, 
ende was ondertekent:
[volgt de ondertekening] 

Gehoort welck versoeck, verklaren ende consent ten wedersijden, gesien mede den voorschreven compro-
misse ende uijtspraecke hier vooren geinsereert, 
Soo ist, dat wij de saecke overgemerct ende rijpelijck geleth hebbende opt’gene des men in desen behoor-
de te letten, hebben de voorschreven requiranten ende gerequireerdens dienvolgende gecondemneert, 
soo wij haerlieden condemneren bij desen den voorschreven compromisse ende uijtspraecke t’volcomen 
volvoeren ende t’achtervolgen in alle de pointen ende clausulen naer den innehouden ende teneur, ge-
lijck die in deselve sijn uijtgedruckt, verlenende daer af de voorschreven dese tegenwoordige acte van 
willige condemnatie met insertie als vooren om haerlieden te dienen ende daer mede te behelpen daer 
ende alsoo des behooren ende van nooden wesen sal.

Gedaen ende alsoo gepasseert in S’Gravenhage vier dagh in de maent van Aprill int’Jaer ons Heeren 
1663,
T’oirconde den zegel van den voorschreven Raede hier aen doen hangen,
Onderteeckent bij d’voorschreven eerste presiderende ende andere raeden, 
ende was geteeckent, N. van der Hoeve.

10.2.29.2 Periode 1681-1682

10.2.29.2.1 Ontwerp-reglement geërfden, 1681
10.2.29.2.2 Reglement Raad van Brabant, 1681
10.2.29.2.3 Reglement Staten Generaal, 1682
10.2.29.2.4 Wijziging Raad van State van het onder 3 genoemde reglement

10.2.29.2.1  Ontwerp-reglement van de principaalste geërfden, 1681

Vaststelling
Najaar 1681 dienen de principaalste geërfden bij de Raad van Brabant, op uitnodiging van deze 
Raad, een ontwerp voor een reglement in.

Bron 
BHIC, RvBr 842.
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Project Reglement
Aen den heeren Willem van Vierssen ende Salomon Dierkens, raeden ordinaris in den Raede van Brabandt 
als geeligeerde arbiters in desen overgegeven uijtten naeme off van wegens de meeste ende principaelste 
geerfddens van den vrijheijt Waelwijck om daer uijt bij gemelte heeren te worden gearbitreert hoedanigh 
reglement in toecomende over de voorschreven vrijheijt behoort te worden gearresteert.

1.
In den eersten sullen de borgemeesters en schepenen jaerlijcx moeten werden verandert als van 
outs altijt is geschiet.

2.
Gelijck mede de tienmannen representerende de respective ingelanden gekosen sullen worden, 
gelijck eenige jaeren herwaerts gebruijckelijck is geweest, namentlijck bij de gemeijnte, drie da-
gen naer het aenstellen van de borgemeesters.

3.
Des soo sullen tot borgemeesters off schepenen over de vrijheijt niet mogen gekosen off aenge-
stelt werden herbergiers.

4.
Ende sullen daerenboven de voorschreven aen te stellene borgemeesters ende schepenen alle moe-
ten sijn bequame persoonen ider ten minsten binnen de vrijheijt gegoeijt tot ses hondert gul-
dens, die van de gereformeerde religie altijt voor andere geprefereert sonder dat twee broeders of 
broeder en swager ofte naeder verwant te samen gekosen ende aengestelt sullen mogen werden.

5.
Dat in’t reguarde van de voorschreven thien mannen niemant mede sal werden daertoe geeligeert, 
ten sij gegoeijt binnen Waelwijck voornoemt, ten minsten met twee Suijt hollantsche mergen, 
ende daer en boven bequaem om de gemeijntes intrest behoorlijck waer te nemen.

6.
Dat daerenboven de borgemeesters voor den aenvanck van haer borgemeestersampten voor haer 
administratie ende den ontfangh van de penningen sullen moeten stellen twee suffisante borgen, 
die jder in solidum sullen moeten geobligeert off dat andersints den magistraet in haer prive voor 
de trouwe van haer geeligeerde borgemeesters sullen moeten instaen soo verre dat de portie van 
eenen off meerdere regenten insuffisant bevonden wordende aen de andere suffisant sijnde sal 
werden verhaelt.

7.
Dat voor de voorschreven bedieninge jder der schepenen boven de emolumenten of profijten 
van de processen ende andere judiciële ende schabinale actens sullen van de gemeijntes mogen 
genieten indien sij sulcx begeren jder tien guldens in’t jaer, ende de borgemeesters ider vijftien, 

PS_LL_def.indd   1894 19-11-20   13:07



1895

bedragende te samen hondert guldens sonder ietwes ten laste van de gemeijnte verders te mogen 
brengen, met dien verstande nochtans dat de portie van die geene die de gemeente uijt liefde sul-
len willen dienen d’anderee niet sal accresseren, maer bij de voorschreven gemeijnte geprofijteert 
worden.

8.
Edoch de voorschreven tien mannen de gemeente representerende sullen gratis gehouden sijn te 
dienen.

9.
De voorschreven borgemeesters ende seven schepenen mitsgaders thien mannen sullen gesamentlijck 
ende met meerderheijt der stemmen moeten beraetslagen ende arresteeren de naervolgende saecken 
of pointen.

10.
Eerstelijck het formeren, sluijten ende uijtreeckenen van alle soo ordinarisse ende extraordinaris-
se omslagen, soo wel reele als personele, sonder eenige reserve of exceptie.

11.
Het aenstaen off overnemen van eenige gemeijne Lants pachten, impositie oft andere dierge-
lijcke.

12.
Het opnemen ende sluijten van den gemeijntes reeckeningen, soo borgemeesters als andere rae-
ckende het gasthuijs ende den heijligengeest, waervan acht dagen voor het publiceren of presen-
teren jeder rendant gehouden sal wesen aen den tien mannen een autentijcque copie te leveren 
ende dat op ende ten laste van de gemeijnte.

13.
Het doen ende bestellen van nieuwe wercken, mitsgaders het besorgen van nieuwe lasten als le-
veren van karren ten dienste van den staet off legers, arbeijtsluijden, pallisaden ende diergelijcke.

14.
Dat egeen processen, soo in qualiteijt van aenlegger als verweerder sullen mogen werden aenge-
vangen sonder gesamentlijck consent van borgemeesters, schepenen ende tien mannen.

15.
Sullen alle commissien ‘tsij naer den Haagh, naer het leger of eenige andere mindere troupes te 
vereijsen, processen te entameren of vervolgen, te solliciteren ende alle andere hoedanich die sou-
den mogen sijn, gegeven moeten worden bij de voorschreven borgemeesters, schepenen ende 
tien mannen.
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16.
Sullen egeen vereringen ofte schenkagien mogen werden gedaen als met gemeijn advis en con-
sent als boven.

17.
Sullen oock egeen penningen mogen werden genegotieert als bij de voorschreven borgemeesters, 
schepenen ende tien mannen gesamentlijck.

18.  
Dat het formeren van billietten van inquartieringe sal geschieden in den raedt of gasthuijse ten 
overstaen van borgemeesters, schepenen ende tien mannen, of wel die gene de welcke daertoe 
bij de voornoemde borgemeesters, schepenen ende tien mannen sullen werden gecommitteert.

19.
Alles op pæne dat indien jegens de voorschreven saecken ietwes wert gestelt ende anders verright 
niet alleen t’selve sal wesen nul ende van onwaerde, maer dat daerenboven die geene dewelcke 
aen de transgressie schuldigh sullen sijn, gehouden sullen wesen alle kosten, schulden ende inte-
ressen daerdoor te veroorsaecken promptelijck te vergoeden boven de peene van vijfftigh guldens 
bij jeder schultpligtige te verbeuren.

20.
Ende sullen de naer volgende verrichtingen bij borgemeesters ende schepenen alleen ende sulcx 
sonder de tien mannen werden gedaen.

21.
Eerstelijck het besteden of affhangen van de collecten ende omslagen, gearresteert in voegen als 
hier boven, des dat die publijckelijck ende voor alle man moeten werden gedaen van outs ge-
bruijckelijck.

22.
Ten tweeden het besteden van nieuwe wercken, mede bestemt  als boven, mitsgaders het besor-
gen van alle noodige reparatien der oude, mede publijckelijck als vooren te doen.

23.
Ten derde het leggen ende begaen van de schouwen op den tijt als van outs gebruijckelijck, daer toe 
niet meer als vijff persoonen sullen werden gebruijckt die daer voor jeder t’ellekens sullen genieten, 
boven de schou boeten, twaelff stuijvers sonder meer, ende specialijck sonder eenige verteeringe te 
mogen doen, uijtgesondert het resumeren van de gedaene schouwen, sijnde de gelaeckte wercken 
waervoor de hergangers te saemen sullen genieten eenen gulden vijff stuijvoorschreven

24.
Ten vierden de judicature over alle regts saecken mitsgaders het bestellen van voogden ende het 
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opnemen der selver reeckeningen ende wat daeraen dependeert.

25(a).
De regeringe in dier voegen sijnde gereguleert, soo sullen de voorschreven regenten alle hare ver-
gaderingen, soo over de policie als justitie moeten houden in het raedhuijs, sonder eeniger hande 
verteeringen, selfs niet over het bestellen ende veranderen van de magistrature te mogen doen, 
uijtgenomen dat deselve alleen in vier en licht des winters sullen mogen werden gedefroijeert.

25(b).
Dat de borgemeesters, mitsgaders gast- ende heijlighgeestmeesters gehouden sullen sijn haere 
reeckeningen te doen ten langhsten binnen den tijt van twee maenden naer het expireren van je-
der sijne tijt ende naer dat andere in henne respective bedieninge sullen sijn gecomen.

26.
Welcke reeckeningen sijnde ordentelijck geformeert ende jeder post onder sijn distincte capittel 
gebracht sullen werden gedaen bij affixie van billietten om’t selve goet tijts bekent te maken ten 
eijnde dat de verdere geerfdens hun in den gast- of raedthuijs mede konnen laten vinden.

27.
Alwaer de voorschreven reeckeningen ten geprefigeerden dage met open deuren publijckelijck 
ende in het aenhoiren ende ten overstaen van een jeder van den geerfdens present wesende sullen 
werden gedaen ende geslooten ende oock bij schout ende schepenen, mitsgaders eenighe van de 
notabelste ingelanden geteeckent.

28.
In distincte cappittulen sullen moeten werden gebracht ende gesepareert de betalinge der verpon-
dinge ende beden soo ordinaris als extraordinaris.

29.
Betalingen van alle andere des gemeene Lants lasten soo wel personeel als reeël.

30.
Betalinge van alle intresse der opgenomene penningen, mitsgaders van de afgeloste capitalen in-
dien in dat jaer eenige sijn gedaen.

31.
De oncosten over het repareren van wegen, stegen of ander wercken, soo oude als nieuwe.

32.
De oncosten van commissien, tractementen en salarissen, soo van schout, secretaris, regeerders, 
schoolmeesters etcetera.
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33.
De lasten der contributien aen de vijanden.

34.
Het leveren van karren, uijtkoop van inquartieringe ende ’t geene verders ter saecke van den oor-
logh de gemeente soude mogen worden opgedrongen.

35.
De vereeringen indien eenige in voegen als voorschreven werden gedaen, mitsgaders de salarissen 
van de advocaten, procureurs, solliciteurs ende meer andere van die natuijre.

36.
Ende bij soo verre bevonden wort dat d’afgaende borgemeesters bij slot van reeckeningh te bo-
ven komen ende sulcx meer ontfangen als uijtgegeven hebben, dat de selve overige penningen als 
dan aen de volgende borgemeesters sullen werden overgetelt omme ten oirbaer van de gemeente 
te werden geemploijeert off aen de selve andere verseekeringh of contentement gedaen.

37.
Ende indien deselve rendanten bij sloth van henne reeckeningen te cort mogen komen ende meer 
uijtgegeven als ontfangen hebben, sal t’selve bij de regerende borgemeesters aen hen werden ge-
restitueert of gelijcke verseeckeringe gedaen, op pæne van daer toe met parate executie ende af-
panding te sullen worden geconstringeert.

38.
Gelijck mede de heijlichgeest ende gasthuijsmeesters ider naer het verloop van twee jaren binnen 
den tijt van ses weecken gehouden sullen wesen henne reeckeningen te doen ende aen haere suc-
cesseurs de slooten te suijveren of daer van satisfactie becomen, alles op d’executien wedersijts, 
als ten reguarde van de burgemeesters is gedisponeert.

39.
Dat meede de geene die met behoorlijcke commissie buijten dorps sal reijsen niet meer sal mogen 
declareren of eijsschen als eenen gulden tien stuijvers des daeghs, op sijn eijgen costen, ten waer 
dat eenige saecken noodich requireerde de reijse naer den Haagh of elders sijnde ten minsten vijf 
of ses uijeren buijten de vrijheijt, in welcken gevalle aen soodanige sal mogen gegeven worden 
twee gulden tien stuijvers daeghs, mede op sijn eijgen cost, edoch sal den selven noch mogen eijs-
schen behoorlijcke defrojjement der vrachten.

40.
Dat den secretaris nogh derselver klerck niet en sullen mogen herberge te houden. 

41.
Dat de collecteurs, borgemeesters, regeerders ende thien mannen niemant sullen mogen ver-
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schoonen, maer alle egalijck naer behoorlijcke proportie belasten ende tot betalinge van hare res-
pective quoten constringeren.

42.
Dat alle registers ende manualen moeten worden gebracht in schepen kiste of comme die daertoe 
is of sal werden geordonneert.

43.
Dat alle minuten van obligatien tot laste van de gemeente sullen werden geschreven in een regis-
ter, mitsgaders daerin onderteeckent, gelijck oock den dach van d’afflossingen daer in sal werden 
aengeschreven.

44.
Dat aen de tien mannen sal werden opgegeven eenen pertinenten staet van alle schulden ende 
opgenomen penningen.

45.
Dat sal werden gemaeckt een register om daer in te worden geregistreert de resolutien tusschen 
de regenten ende de thien mannen te beraemen.

46.
Dat van vrijheijts kiste of comme gemaeckt sullen worden drie sleutels waer van den eenen sal 
werden bewaert van de borgemeesters, den tweeden bij schepenen ende den anderen bij de thien 
mannen.

47.
Dat den secretaris sich precijs sal hebben te reguleren nae’t reglement op’t salaris van de secreta-
rissen bij den Raedt van Brabant gemaeckt ende uijtgegeven van dato den negenden Julij XVIc 
negen en vijftich.

48.
Eijntelijck sal dit reglement worden geregistreert in het protocol of register van de vrijheijt ende 
sal t’selve t’elken jare sondaeghs naer het veranderen van de weth gepubliceert werden ter plaet-
sen daer men gewoon is publicatie te doen ende sal de besorginge daer van incumberen den eer-
ste borgemeester van elcken jaere.

49.
Ende op dat te beter dese voorschreven poincten ende articulen naer gekomen achtervolght ende 
geobserveeert mogen worden, soo sullen de overtreders van dien t’ellekens hebben op te leggen 
een poene van vijfftigh guldens ende voorschreven peene te verbeuren ten behoeve van de ge-
meente voor d’een hellifte ende den armen, voor d’ander hellifte paratelijck t’executeren bij den 
officier van de plaetse ende bij desselfs naerlaticheijt bij den quartierschout off armmeesters ende 

PS_LL_def.indd   1899 19-11-20   13:07



1900

sal daerenboven den secretaris niet vermogen eenige verbodene posten mede in de reeckeningen 
te brengen op poene van vijff guldens voor jeder post die daerinne sal werden gebracht.

10.2.29.2.2  Reglement van de Raad van Brabant, 1681

Vaststelling
12 November 1681 door de Raad van Brabant van het door hem op onderdelen van het door de 
principaalste geërfden bij hem ingediende bijgestelde ontwerp-reglement.

Bron
NA, SG 7508.

D’Eerste presiderende ende andere Raden van Brabant, Allen den genen die desen jegenwoordigen 
sullen sien ofte hooren lesen, Saluijt,

Doen te weten dat voor den selven Rade ontstaen sijnde veele onlusten ende processen tusschen borge-
meesters ofte regenten van de vrijheijt Waelwijck ter eenre ende de geerfdens der voorschreven plaetse ter 
andere sijde, ende de voorschreven onlusten meest alle door commissarissen van den voorschreven Rade 
volgens den verbale begonnen den 29 Martij 1678 ende geslooten den 30 Julij daer aen volgende, sijnde 
geassopieert ende verders verdragen, dat vermits het reglement van den 4 April 1663 in veele poincten 
niet en wierde geobserveert ende oock verscheijdenen saecken daerinne waren geommitteert ende over-
geslagen, de gedeputeerdens van de geerfdens souden opgeven een concept van een nieuw reglement, 
waernaer de regeerders ende geerfdens ofte wel derselver gedeputeerdens in conformite van het accoort 
van den 19 Februarij 1676 in allen saecken de gemeente betreffende haer respectivelijck in het toeko-
mende souden hebben te reguleren ende dat de regenten daer tegens souden vermogen hun belangh in 
te brengen om het selve gedaen ende partijen hinc inde was’t noot nader mondeling gehoort sijnde bij 
de voorschreven commissarissen daervan rapport gedaen ende bij den Raedt daer inne gedisponeert te 
werden, soo als bevonden soude worden te behooren, 
Soo ist, dat den Raedt gehoort hebbende het rapport van den gemelten Heeren Commissarissen ende 
van poinct tot poinct geexamineert hebbende het voorschreven project reglement, alsmede de bescheijden 
ende de deductien ten wedersijden overgelevert, vastgestelt, beslooten ende gearresteert heeft, soo gelijk 
deselve vaststelt, besluijt ende arresteert bij desen, de navolgende articulen. 

1.
In den eersten sullen de borgemeesters en schepenen jaerlijcx moeten werden verandert als van 
outs altijt is geschiet.

2.
Gelijck mede de acht mannen representerende de respective ingelanden gekosen sullen worden 
bij de gemeijnte, drie dagen naer het aenstellen van de borgemeesters sonder dat de selve noch-
tans sullen wesen een lit van de regeringe, maer alleenlijck gekent werden in soodanige saecken 
als hier naer sullen werden gespecificeert.
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3.
De borgemeesters ende schepenen in der tijt sullen in hare huijsen geen gelagen mogen leggen 
ofte elders eenige verteeringe doen tot laste van de gemeente.

4.
Ende sullen de voorschreven aen te stellene borgemeesters ende schepenen alle moeten sijn be-
quame persoonen ider ten minsten binnen de vrijheijt gegoeijt tot drie hondert guldens, die van 
de gereformeerde religie altijt voor andere gepresenteert sonder dat twee broeders of broeder en 
swager ofte nader verwant te samen gekosen ende aengestelt sullen mogen werden.

5.
Dat in’t reguarde van de voorschreven acht mannen niemant mede sal werden daertoe geeligeert, 
ten sij gegoeijt binnen Waelwijck voornoemt, ten minsten met een Zuijt hollantsche mergen, 
ende daerenboven bequaem om de gemeijntes intrest behoorlijck waer te nemen.

6.
Dat jder der schepenen voor hunne bedieninge boven de emolumenten of profijten van de pro-
cessen ende andere judiciële ende schabinale actens sullen van de gemeijntes mogen genieten 
indien sij sulcx begeren jder tien guldens in’t jaer, ende de borgemeesters ider vijftien guldens, 
bedragende te samen hondert guldens sonder ietwes ten laste van de gemeijnte verders te mogen 
brengen, met dien verstande nochtans dat de portie van die geene die de gemeente uijt liefde sul-
len willen dienen d’andere niet sal accresseren, maer bij de voorschreven gemeijnte geprofijteert 
worden.

7.
Edoch de voornoemde acht mannen de gemeente ende ingelanden representerende sullen gratis 
gehouden sijn te dienen.

8.
De borgemeesters ende seven schepenen mitsgaders acht mannen sullen gesamentlijck ende met 
meerderheijt der stemmen moeten beraetslagen ende arresteeren de naervolgende saecken of 
pointen.

9.
Eerstelijck het formeren, sluijten ende uijtreeckenen van alle extraordinarisse omslagen, soo wel 
reële als personele, sonder eenige reserve of exceptie.

10.
Het opnemen ende sluijten van den gemeijntes reeckeningen gedaen wesende door afgaende bor-
gemeesters waer van acht dagen voor het publiceren of presenteren den rendant gehouden sal 
wesen aen den acht mannen een autentijcque copie te leveren ende dat op ende ten laste van de 
gemeijnte.
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11.
Dat egeen processen, soo in qualite van aenlegger als verweerder sullen mogen werden aengevan-
gen sonder gesamentlijck consent van borgemeesters, schepenen ende acht mannen.

12.
Sullen alle extraordinarrische commissien t’sij naer den Haghe, naer het leger of eenige andere 
mindere troupes te verreijsen, processen te entameren of vervolgen, te solliciteren ende alle an-
dere hoedanich die souden mogen sijn, gegeven moeten worden bij de voorschreven borgemees-
ters, schepenen ende acht mannen, ten ware de saecke soodanich acceleratie vereijschte, dat de 
acht mannen daerop niet souden konnen werden gehoort, in welck geval echter borgemeesters 
en schepenen gehouden sullen sijn aenstonts aen de voorschreven acht mannen van de gedecer-
neerde commissie kennisse te geven.

13.
Sullen egeen vereeringen ofte schenkagien excederende boven de somme van vijfentwintigh gul-
dens mogen werden gedaen als met gemeijn advis en consent als boven.

14.
Sullen oock egeen penningen mogen werden genegotieert als bij de voorschreven borgemeesters, 
schepenen ende acht mannen gesamentlijck.

15.
Dat het formeren van billietten van inquartieringe sal geschieden in den raedt of gasthuijse ten 
overstaen van borgemeesters, schepenen ende acht mannen, of wel die gene de welcke daertoe 
bij de voornoemde borgemeesters, schepenen ende acht mannen sullen werden gecommitteert.

16.
Ende sullen de naer volgende verrichtingen bij borgemeesters ende schepenen alleen ende sulcx 
sonder de acht mannen werden gedaen.

17.
Eerstelijck het besteden of afhangen van de collecten ende omslagen, des dat die publijckelijck 
ende voor alle man moeten werden gedaen van outs gebruijckelijck.

18.
Ten tweeden het besteden van nieuwe wercken, mitsgaders het besorgen van alle noodige repara-
tien der oude, mede publijckelijck als vooren te doen.

19.
Ten derde het leggen ende begaen van de schouwen op den tijt als van outs gebruijckelijck, 
daertoe niet meer als seven persoonen sullen werden gebruijckt die daervoor jeder t’ellekens 
sullen genieten, boven de schou boeten, achtien stuijvers sonder meer, ende specialijck sonder 
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eenige verteeringe te mogen doen, des sullen de hergangers over het resumeren van de gedaene 
schouwen sijnde de gelaeckte wercken, te samen genieten eenen gulden tien stuijvers mede son-
der eenige verteeringe te mogen doen tot laste van de gemeente.

20.
De judicature onder 3791 alle rechts saken mitsgaders het bestellen van voochden ende het opne-
men der selver reeckeningen ende wat daer aen dependeert wert gelaten als van outs.

21.
De regeringe in dier voegen sijnde gereguleert, soo sullen de voorschreven regenten alle hare ver-
gaderingen, soo over de policie als justitie moeten houden in het raedhuijs, sonder eeniger hande 
verteeringen, selfs niet over het bestellen ende veranderen van de magistrature te mogen doen, 
uijtgenomen dat deselve alleen in vier en licht des winters sullen mogen werden gedefroijeert.

22.
Dat de borgemeesters gehouden sullen sijn hare reeckeningen te doen ten langhsten binnen den 
tijt van twee maenden naer het expireren van jeder sijne tijt ende naerdat andere in henne respec-
tive bedieninge sullen sijn gekomen.

23.
Welcke reeckeningen sijnde ordentelijck geformeert ende jeder post onder sijn distincte capittel 
gebracht sullen werden gedaen bij affixie van billietten om’t selve goet tijts bekent te maken ten 
eijnde dat de verdere geerfdens hun in den gast- of raedthuijs mede konnen laten vinden, sonder 
nochtans dat deselve ietwes sullen mogen stemmen ofte inbrengen als alleen door de mont van 
de voorschreven acht mannen.

24.
Alwaer de voorschreven reeckeningen ten geprefigeerden dage met open deuren publijckelijck 
ende in het aenhoiren ende ten overstaen van een jeder van den geerfdens present wesende sullen 
werden gedaen ende geslooten ende oock bij schout ende schepenen, mitsgaders de voorschreven 
acht mannen wegens de ingelanden geteeckent.

25.
In distincte cappittulen sullen moeten werden gebracht ende gesepareert de betalinge der verpon-
dinge ende beden soo ordinaris als extraordinaris.

26.
Betalingen van alle andere des gemeene Lants lasten soo wel personeel als reeël.

3791  Lees: “over”.
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27.
Betalinge van de intressen der opgenomene penningen, mitsgaders van de afgeloste capitalen in-
dien in dat jaer eenige sijn gedaen.

28.
De onkosten over het repareren van wegen, stegen of ander wercken, soo oude als nieuwe.

29.
De onkosten van commissien, tractementen en salarissen, soo van schout, secretaris, regeerders, 
schoolmeesters etcetera.

30.
De kosten der contributien aen de vijanden.

31.
Het leveren van karren, uijtkoop van inquartieringe ende ’t geene verder ter saecke van den oor-
loch de gemeente soude mogen worden opgedrongen.

32.
De vereeringen, mitsgaders de salarissen van de advocaten, procureurs, solliciteurs ende meer an-
dere van die nature.

33.
Ende bij soo verre bevonden wort dat d’afgaende borgemeesters bij slot van reeckeningh te bo-
ven komen ende sulcx meer ontfangen als uijtgegeven hebben, dat de selve overige penningen als 
dan aen de volgende borgemeesters sullen werden overgetelt omme ten oirbaer van de gemeente 
te werden overgetelt, omme ten oirbaer van de gemeente te werden geemploijeert off aen de selve 
andere verseekeringh of contentement gedaen.

34.
Ende indien deselve rendanten bij sloth van henne reeckeningen te cort mogen komen ende meer 
uijtgegeven als ontfangen hebben, sal t’selve bij de regerende borgemeesters aen hen werden ge-
restitueert of gelijcke verseeckeringe gedaen, op pæne van daer toe met parate executie ende af-
panding te sullen worden geconstringeert.

35.
Gelijck mede de heijlichgeest ende gasthuijsmeesters ider naer het verloop van twee jaren binnen 
den tijt van ses weecken gehouden sullen wesen henne reeckeningen te doen ende aen haere suc-
cesseurs de slooten te suijveren of daer van satisfactie bekomen, alles op soodanige executien we-
dersijts, als ten reguarde van de burgemeesters is gedisponeert, des dat de acht mannen niet sullen 
vermogen te staen over der selver reeckeninge.
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36.
Dat mede de geene die met behoorlijcke commissie buijten dorps sal reijsen niet meer sal mogen 
declareren of eijsschen als eenen gulden tien stuijvers des daeghs, op sijn eijgen costen, ten waer 
dat eenige saecken noodich requireerde de reijse naer den Haegh of elders sijnde ten minsten vijf 
of ses uijeren buijten de vrijheijt, in welcken gevalle aen soodanige sal mogen gegeven worden 
twee gulden tien stuijvers daeghs, mede op sijn eijgen kost, edoch sal den selven noch mogen eijs-
schen behoorlijcke defrojement der vrachten.

37.
Den secretaris ofte desselfs clerck indien deselve herbergiers souden mogen sijn sullen geen be-
soignes met borgemeesters of schepenen mogen houden in haer huijs of aldaer eenige verteeringe 
doen tot laste van de gemeente.

38.
Dat de collecteurs, borgemeesters, regeerders en acht mannen niemant sullen mogen verschoo-
nen, maer alle egalijck naer behoorlijcke proportie belasten ende tot betalinge van hare respective 
quoten constringeren.

39.
Dat alle registers ende manualen moeten worden gebracht in schepen kiste of comme die daertoe 
is of sal werden geordonneert, uijtgenomen die geene die volgens speciale placcaten van Haer 
Ho: Mo: vermogen te blijven ter secretarie.

40.
Alle minuten van obligatien tot laste van de gemeente sullen werden geschreven in een register, 
mitsgaders daerin onderteeckent, gelijck oock den dach van d’afflossingen daer in sal werden 
aengeschreven.

41.
Dat aen de acht mannen sal werden opgegeven eenen pertinenten staet van alle schulden ende 
opgenomen penningen.

42.
Dat sal werden gemaeckt een register om daerin te worden geregistreert de resolutien tusschen de 
regenten ende de acht mannen te beraemen.

43.
Dat van vrijheijts kiste of comme gemaeckt sullen worden twee sleutels waer van den eenen sal 
werden bewaert van de borgemeesters en den andere bij schepenen.

44.
Dat den secretaris sich precijs sal hebben te reguleren nae’t reglement op’t salaris van de secreta-
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rissen bij den Raedt van Brabant gemaeckt ende uijtgegeven van dato den negenden Julij XVIc 
negen en vijftich.

45.
Eijntelijck sal dit reglement worden geregistreert in het protocol of register van de vrijheijt ende 
sal t’selve t’elken jare sondaeghs naer het veranderen van de weth gepubliceert werden ter plaet-
sen daer men gewoon is publicatie te doen ende sal de besorginge daer van incumberen den eer-
ste borgemeester van elcken jaere.

46.
Ende op dat te beter dese voorschreven poincten ende articulen naer gekomen achtervolght ende 
geobserveeert mogen worden, soo sullen de overtreders van dien t’ellekens hebben op te leggen 
een pæne van dertich guldens te verbeuren ten behoeve van de gemeente voor een derde part, 
den armen voor een derde part en het resterende derde part voor den officier die de calange sal 
doen, alles paratelijck bij den officier te executeren ende bij desselfs naerlateticheijt bij armmees-
ters in der tijt ende sal daer en boven den secretaris niet vermogen eenige verbodene posten mede 
in de reeckeningen te brengen op pæne van vijf guldens voor jeder post die daerinne sal werden 
gebracht.

Aldus gedaen ende gearresteert in den voorschreven Rade bij den Heeren Pieter de Schilder pre-
ses, Johan Niets, Nicolaes Kann, Salomon Dircquens, Gerard Tuning, Maurits Le Leu de Wil-
hem, Marinis van Vrijbergen, Quirijn van Strijen ende Ernst Pieter van Wevort tot Offenbergh, 
desen 12 November 1681.

10.2.29.2.3 Reglement van de Staten Generaal, 1682

Vaststelling
4 April 1682 door de Staten Generaal na protest van de regeerders tegen het door de Raad van 
Brabant (zie hierboven onder 10.2.29.2.2) vastgestelde reglement.

Bron
NA, SG 3305, fo. 267v e.v.
BHIC, RvBr 353

BHIC, LTK 45 
BHIC, LTK 345

BHIC, Collectie Santvoort 2, fo. 397r-400v.
SALHA, SB Waalwijk 8

Dictum van de resolutie van de Staten Generaal van 4 april 1682tot vaststelling van het reglement

Waerop gedelibereert sijnde, hebben haer Ho: Mo: het voorschreven reglement bij den gemelten Raede 
van Brabant gearresteert den 12 november 1681 gecasseert ende vernietight, soo als het selve gecasseert 
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ende vernietight wert mits desen, ende is voorts goetgevonden ende verstaan de sake te laeten verblijven 
bij t’oude gebruijck ende daer benevens te ordonneren ende te statueren:

1.
Eerstelijk dat alle vergaderingen van de regeerders van Waelwijck tot wat tijt ende over wat saken 
het ook soude mogen wesen, sullen moeten werden geleijt ende gehouden op het stadthuijs der 
vrijheijt van Waelwijck.

2.
Ende dat de schepenen ook haere gerigte ende reghtdaegen aldaer sullen moeten houden, gelijk 
van outs.

3.
Sonder dat deselve eenigerhande verteeringe tot laste van de vryheijt sullen vermogen te doen.

4.
Ende dat de schouwen gelijk altijt gebruijkelijk is geweest sullen werden gedaan ende gedreven 
op haere ordinarissen tijt ende dat met soodanige persoonen als van outs daertoe hebben geweest, 
namentlijck ten hoogsten met vijff à ses persoonen.

5.
Op welke ordinaris schoudagen bij de selve sal mogen werden verteert als naer ouder gewoonte 
sonder meer.

6.
Dat borgemeesters der vryheijt Waelwijck gehouden sullen sijn haer reekeningen jaarlijcx te doen 
ende sluijten ten langsten binnen den tijd van ses weeken ofte twee maenden naer het expireren 
van haer lieder tijt als borgemeester ende naerdat andere borgemeesters in haere plaetsen ende 
bedieninge sijn geweest.

7.
Mits dat alvoorens de reekeningen sullen worden gedaan sulx publijcquelijk sal werden afgecon-
digt ende bij affixie van biljetten goets tijts ijdereen bekent gemaakt ten eijnde dat de geerfdens 
ende ingesetenen hun op den Raedthuijsen connen laeten vinden.

8.
Ende dat de selver rekeninge ten selven geprefigeerden daege met open deuren publijckelijk ende 
in het aenhooren ende ten overstaan van een ijdereen van de geerfdens op de selve present co-
mende sullen werden gedaan ende naer ouder gewoonte geslooten ende ook bij schout ende sche-
penen mitsgaders enige van de notabelste ingelanden ende geerfdens onderteekent als van outs 
altijt is geschiet ende gedaan is geweest.
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9.
Ende bij soo verre als dan bevonden wort dan den rendant ende afgaende borgemeesters bij sloth 
van reekeninge te boven compt ende sulcx meer ontfangen als uijtgegeven heeft, dat de selve ove-
rige penningen als dan aen den volgende borgemeesters sullen werden overgestelt om tot oirbaar 
van de gemeente te werden geemploijeert ende verstrekt ofte aen de selve andere versekeringe 
ende contentement gedaan.

10.
Ende indien den selven rendant bij t’sloth van de voorschreven rekeninge te cort moghten comen 
ende meer uijtgegeven als ontfangen te hebben sullen t’selve ook gehouden sijn de rendanten te 
restitueren ofte gelijke versekering doen op pene dat deselve regerende borgemeesters daarover 
met de parate executie ende afpandingen sullen werden geconstringeert.

11.
Dat mede indien bij de regenten bevonden wort dat de vrijheijt Waelwijck eenige penningen 
noodigh souden mogen hebben, sullen deselve regeerders de geerfdens daarover bij den anderen 
convoceren ende doen vergaaderen ende als dan met de selve soodanigen overslagh ende expediënt 
werden beraempt ende gevonden als ten meesten dienst van  deselve gemeente bevonden sal wer-
den te behooren ende dat buijten dien de gemeente niet en sal mogen werden belast ofte beswaart.

12.
Gelijck mede communicatie ende verhoor sal werden gedaan aan de selve gemeente soo wanneer 
de regeerders eenige processen de gemeente toucherende sullen willen moveren ofte voor andere 
interveniëren, alsmede ook van processen die door andere de vrijheijt sullen werden aangedaan 
omme dien aangaande gesamentlijck geresolveert ende gearresteert te werden als men bevinden 
sal tottten meesten oirbaer van de selve vrijheijt sal strecken.

13.
Ende dat de regeerders gesamentlijck jaerlijcx sullen genieten voor verteringe die jaarlijcx werden 
gedaan als de regeerders werden verandert ofte de weth verseth als andersints de somme van hon-
dert guldens eens naar ouder gewoonte van verkiesen van schepenen sonder meer.

14.
Dat voorts hiermede voor gecasseert ende vernietight wert gehouden het pretens reglement op 
den 12 november 1681 incompetentelijk ende eijgner authoriteijt bij den Raede van Brabandt de 
regeerders der vrijheijt Waelwijk verleent ende dat den gemelte Raede van Brabandt sal werden 
gelast ende geordonneert, gelijk gelast ende geordonneert wert bij desen, ten eijnde dat het voor-
schreven reglement van dato den 12 november 1681 sal werden gecasseert, ingetrocken ende ver-
nietight.

15.
Ende dat voorts alles sal werden gedaan, gereguleert ende onderhouden als van outs gebruijke-
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lijck is geweest, als het reglement van haer Ho: mo: in dato den 1 april 1660 is dicterende ende 
mede brengende.

10.2.29.2.4 Wijziging Raad van State van het onder 3 bedoelde reglement

Vaststelling
2 Juni 1740 door de Raad van State betreffende wijziging van de artikelen 5 en 13 van het onder 
3 bedoelde reglement.

Bron
NA, RvSt 244, fo. 559r-560v.

Dictum van de resolutie van de Raad van State  van 2 juni 1740 inzake wijziging van de ar-
tikelen 5 en 13 van Waalwijk 1682

Waarop gedelibereert en in agting genomen zijnde dat het aan de regenten ingevolge het 5 articul 
van Haar Ho: Mog: reglement voor Waalwijk gearresteert den 4 April 16823792 gepermitteert is op 
de respective schouwdagen te verteeren als van ouds, boven en behalven de hondert guldens, wel-
ke zij volgens het 13 articul van het voorschreven reglement moogen verteeren wanneer de Wet 
off Regering verandert word en wijders uit de suppliantens gemeentens rekeningen over thien ag-
tereenvolgende jaren gebleeken zijnde, dat de respective verteeringen de voorschreven tien jaren 
door den anderen gevalendeert jaarlijx iets meer als 332 gulden hebben bedragen en vervolgens 
gereflecteert zijnde dat het aan de gemeint van Waalwijk eevenveel is of sodanige somme tot de 
verteeringen offwel tot een tractement voor de supplinten en haar successeurs in officio geem-
ploijeert worden, soo als op den 21 Meij 1739 in diergelijk geval ten opsigte van schepenen der 
stad en vrijheid Osch meede begreepen is3793,
Is goedgevonden en verstaan het voorschreven 5 ͤ  en 13 ͤ  articulen van het voorschreven reglement 
in soo verre te alterneren en dus aan de twee eerste supplianten als burgemeesteren toe te leggen 
ieder een jaarlijx tractement van vijffentwintig guldens en aan de tweede in ordine supplianten als 
schepen ieder vierentwintig guldens, te beginnen met de laast gedaane aanstelling van de suppli-
anten, mits nogtans dat de supplianten voorders direct nog indirect niets ten laste van derselver 
plaatse wegens het verrigten van gemeentens saken of binnenvacatien sullen mogen declareeren 
nog verteeren als tweeentwintig gulden jaarlijx  en laastelijk de supplianten te autoriseeren omme 
te stellen een pænaliteit van eene gulden teegens de geenen welke van de supplianten op de be-
legde convocatien over gemeentens saken niet compareeren, soo nogtans dat wettige absentie off 
indispositie haar van de voorschreven pænaliteit sal excuseren, met last aan de supplianten om 
deese Haar Ed: Mo: dispositie ten comptoire der Domeinen te ’s Bosch te laten registreeren en 
deselve ter Leen en Tolkamer bij het examineerrn van haar gemeentens rekeningen  over deesen 
loopenden jaare over te leggen.

3792  In de resolutie staat abusievelijk: 1662.
3793  Zie 10.2.20
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10.3.2 Berlicum 1689-1701

10.3.2.1 Ontwerp-reglement, 1689
10.3.2.2 Resolutie houdende nadere voorschriften aan de borgemeesters, 1695
10.3.2.3 Ontwerp-reglement, 1701
10.3.2.4 Resolutie houdende herziening van een aantal bestuurskosten, 1701

Genese
9.3.2.

10.3.2.1 Ontwerp-reglement, 1689

Vaststelling
3 Augustus 1689 door de heer, drossaard, regeerders en de gecommitteerden van de geërfden om 
door de Staten Generaal te worden goedgekeurd.

Bron
SA‘s-H, OSA 5526, fo. 87r-96v.

Project van Reglement ende ordre op het beleijt ende opbeuren, mitsgaeders jaerlijcxse ommeslaen 
van de penningen dienende tot betaelinge der commeren en lasten van de heerlijckheijt van Berlicum 
naer ingenoomen informatie bij den Ho: Ed: Geb: heere Godert van Thienen als heere van Berlicum 

etcetera ende Jonker Philip van Thienen desselfs heere broeder als drossaert ende regeerders der 
voorschreven heerlijckheijt ende van de gecommitteerdens van de geerfdens soo binnen de stadt 

’s-Hertogenbosch als binnen dese voorschreven heerlijckheijt woonende gearresteert op approbatie soo 
van haer Ho: Mo: de heeren Staten Generael.

1.
Eerstelijck, alsoo het collecteren van de verpondinghe aen den minsten aennemer voor alle man 
wert besteet ende verpacht, soo sal in die gewoonte werden gecontinueert, mits dat die geene de 
welcke het aengnoomen heeft voor de penningen door hem gecollecteert stelle goede ende suffi-
cante cautie ende den gemeente van alle executie vrij houden ende ontlasten.

2.
Dat tot dien eijnde het quohier van de verpondinghe bij gecommieteerdens mede van de binnen 
ende buijten geerfdens sal worden oversien ende opgereeckent om versekert te sijn dat tselve den 
juijsten taux van verpondingh is opbrengende.

3.
Dat den ontfanck tot betaelinge van’t Comptoir van de bede oock apart sal werden opgehaelt 
sonder vermenginge van andere of te meerdere lasten.
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4.
Dat de setcedulle van de voorschreven bede insgelijcx sal worden oversien bij gecommieteerdens 
als voren geseijt is.

5.
Dat oock den omslach tot betaelinge van de jaerlijckse renthen die ’t  corpus is geldende insgelijcx 
sonder vermenginge van meerdere lasten sal worden ontfangen ende opgehaelt ende door borge-
meester ende door geen particuliere beurders.

6. 
Ende dat de setcedulle ofte renthierboecken aller jaer tot dien eijnde te formeren oock sal werden 
geperferctioneert als voor ende mede om te sien op wat maenier men de heerlijckheijts renthen 
sal connen ontlasten.

7. 
Item indien in toecomende bij ’t corpus den impost van ’t geslacht ofte gemael wiert gepaght, dat 
den selven inpost niet en sal mogen werden omgeslaegen ende opgehaelt op deselve maeniere als 
van de bede, maer hoofts gewijse nae de getal van de persoonen die in de ijders huijs sijn sonder 
exemptie van ijemande uijtgenomen, de kinderen van arme persoonen onder de twaelff jaeren 
out sijnde twelcke sal staen ter discrete van de regeerders.

8.
Item, dat indien de inpost op de besaijde mergen ende hoorngelde bij ’t corpus wierde gepacht, 
dat sal worden omgeslaegen ende opgehaelt naer de groote van ijder culture ende quantiteijt van 
de beesten.

9.
Dan den inpost op de bieren ende wijnen bij ’t corpus niet sal mogen werden gepacht nochte 
omgeslaegen, op dat de gemeijne huijsluijden, die geen bier noch wijn en drincken met den sel-
ven inpost niet en werden beswaert.

10. 
Item sullen geene verteeringe nochte vereeringe bij schepenen, borgemeesteren ofte andere tot 
laste van ’t corpus mogen werden gedaen, ten waere aen saecken ende aen persoonen daer inne 
den dienst van de gemeente laegen gelegen om met genoegen van de geerfdens ende ingelanden 
ofte derselver gecommieteerden in’t opnemen der rekeningen in consideratie genoomen ende 
naer derselver goetvinden gepasseert te werden.

11.
Dat de betaelinge van de verpondinghe, bede, renthe ende andere lasten sullen bij de respectieve 
collecteurs, rentierbeurders ende borgemeesters op haer toegevoegden salaris soodaenigh sullen 
moeten werden betaelt ende gedaen dat de gemeente daer door geen schaede coomen te lijden 
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op pene van soodaenige schaeden selfs te moeten betaelen ende aen haer ende haere borge te ver-
haelen.

12.
Dat de rekeningen aller jaer precies na voorgaende drije sondaegse proclamatien moeten werden 
gedaen in het eerste der maent April ende alsoo voorts verhoort, geapprobeert ende geslooten niet 
alleen bij de schout, schepenen ende regeerders maer oock bij de gecommiteerdens van de geerff-
dens ofte ingelanden soo binnen de stadt van s’Hertogenbosch als binnen dese heerlijckheijt die 
daervan tijdelijck sullen moeten werden verwitticht ende voorts ten overstaen ende bijwesen van 
alle geinteresseerden die daer bij willen coomen ende present sijn.

13.
Ende sullen bij de schepenen ende regeerders geene andere omslaegen tot laste van de gemeente 
mogen werden gedaen dan met kennisse ende consent van de geerffdens ofte ingelanden soo bin-
nen de stadt s’Hertogenbosch als dese heerlijckheijt woonachtich ofte wel der selver gecommie-
teerdens gelijck oock in andere gemeene saecken geene omslaegen sullen mogen geschieden dan 
met kennisse ende naer deliberatie als voor.

14. 
Dat geene procesen tzij in cas als aanleggers ofte verweerders sullen mogen werden aangenoomen 
tot lasten van de gemeente dan met voorgaende communicatie van de geerfdens ofte ingelanden 
ende schriftelijck consent van der selver gecommieteerdens.

15.
Dat de processen tegenwoordigh sijnde tsij in materie van deffentie ofte aanleggers sullen geexa-
mineert werden ofte die dienstich sijn vervolght ofte geassopieert te worden ten meesten voordeel 
van de gemeente ende geerffdens.

16.
Sullen mede in den Haegen aen de Ho: Mo: heeren Staeten Generael, de Ed: Mo: Heren Raeden 
van Staten ofte Ed: Raede van Brabant en de Hove van Justitie geene sollicitatie tot afweringe van 
eenige lasten ofte tot voordeel van gemeente mogen werden gedaen ofte daer toe eenige commis-
sie gegeven dan met expres consent als voor.

17.
Dat in toecomende geene gemeente off vroente sal mogen werden vercoft dan met voorgaende 
consent van de geerfdens ofte ingelanden ende sulcx publiekelijcken nae voorgaende veijlinge 
ende alvorens soodaenige vercoopinge te doen dan met den heeren Rentmeester Generaal der 
Domijnen ende leenmannen sal moeten worden geaccordeert wat de selve in plaetse van vaca-
tien ende costen sullen genieten ende voorts alles van wegens de heerlijckheijt doen sonder eeni-
gen kosten.
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18.
Dat geene bijeencompsten ofte vergaederinge bij drossaert, schepenen ofte andere in gemeijnte 
saecken besoijerende sullen mogen werden gehouden in herbergen om oncosten te schouwen 
maer sullen deselve bijeencompsten geschieden in de raetkaemer ofte plaetse sonder oncosten tot 
lasten van de gemeente te doen anders dan des winter daegs maetelijck vier ende licht sal worden 
gemaekt ende gestoockt.

19.
Dat oock niemant buijten de heerlijckheijt in s’Graevanhaege met behoorlijcke commisie vace-
rende voor sijn vacatie ende verleth op sijn eijgen costen meer sal mogen eijschen ofte pretende-
ren dan eenen gulden vijff stuijvers voor ijderen dach, dogh in de stadt ofte Meijerije niet meer 
als twaelf stuijvers.

20.
Te waere in saeken daer toe imant van meerder qualiteijt diende gecommiteert ende geemploij-
eert te worden, die alsdan soodaenigh voor sijn vacatie ende verleth sal werden gesalarieert als 
men te vooren met hem accordeeren sal ende dat met ende neffens ’t consent van de gecommie-
teerdens der geerfdens.

21. 
Dat de schepenen henne gerecht ofte gerichsdaegen sullen besitten ende bedienen sonder last van 
de gemeente op hunne wedde ende proffijten die van de processen ende judiciele actens vallen 
sonder tot lasten van de heerlijckheijt eenige verteeringe daerop te mogen doen.

22.
Dat tot lasten van de gemeente egeene penningen op interesse sullen mogen worden gedaen sonder 
voorgaende van de gecommieteerdens soo binnen de voorschreven stadt van s’Hertenogenbosch 
als deze heerlijckheijt ende dat die in de voorchreven reekeninge sullen moeten werden verant-
woort omme te weten waertoe die penningen geemplijoeert ende of sulcx is ten dienste van de 
gemeente.

23.
Dat op de schouw jaerlijcxs niet meer sal mogen werden verteert als vijfentwintich gulden en an-
ders niet.

24.
Dat geene gemeene wercken sullen mogen worden gemaeckt dan naer voorgaende publicatie 
ende vijlinge ende als dan voorts besteet volgens ende onder conditie dat de bestedinge sal ge-
schieden voor ten minste thien à twaelff jaeren op een behoorlijck besteck ende dat daer op geene 
beaeling sal geschieden tensij het aenbestelde werck alvorens door de heer drossaert ende schepe-
nen ende door derselve behoorlijcke ordonnantie tot betaling van de borgemeesters sij gepasseert.

PS_LL_def.indd   1913 19-11-20   13:07



1914

25.
Dat de borgemeesteren voor haer ophaelen van haere afgegevene ende op te haelen penningen 
sullen proffiteren van de gulden eenen stuijver sonder eenige lasten op de gemeente te brengen.

26.
Dt in’t aanstellen der borgemeesteren ende het doen van den eet door de selve niet meer verteert 
sal worden als ses gulden.

27.
Dat de regeerders ofte magistraets persoonen omme op wettige saecken het dorp raekende te 
besoigneren gecompaereert sijnde daer over ingelijckx tot lasten van de gemeente gheene ver-
teeeringe te mogen doen, maer in plaetse van de selve ende voor haer vacatie ende verleth genie-
ten ijder int jaer eens de somme van ses gulden sonder meer.

28.
Dat den drossaert ende schepenen gehouden sijn de borgemeesters int invorderen van de pennin-
gen soo van s’Lants ende gemeentens wegen ten achteren staende als van andere schulden ende 
lasten de behulpsaeme handt te bieden ende d’onwillege met de middelen daer toe staende ende 
gewoonlijck sijnde tot betaelinge te constringeren.

Poincten te observeren in het doen van dorpsrekeningen.

1.
Eerstelijck dat de dorps rekeningen sullen moeten behelsen alle tgeene door de borgemeesteren, 
mitsgaeders de den Dungense borgemeester wort ontfangen ende van de ingesetene opgehaelt 
ende dat alle het ontfangene door borgemeesteren terstont in rekeninge wierde gebracht ende re-
keninge van dien op eenen dagh wierde gedaen.

2.
Dat de rekeningen in toecomende sullen moeten geschieden des morgens negen uren ende des 
voormiddaeghs afgedaen sijnde te continueren tegen des naemiddaghs ten twee uren ten eijnde 
de rekeninge voorschreven op een dagh afgedaen werdende, de geerfdens binnen de stadt des 
morgens het aenhooren der rekeninghen naemelijck soude comen bijwoonen des avonts naer ge-
daene rekeninge weder in de stadt soude mogen bevinden.

3.
Het sloth het geene naer gedaene rekeninge van allen het geene wegens de vier borgemeesters 
ende den Dungensen borgemeester is opgehaelt ende ontfangen sal bij de vollegend borgemees-
teren in ontfangh gebracht moeten worden, die het selve restant verschuldich sal blijven in ont-
fanck te brengen ende te verantwoorden.

4.
En dat in de uijtgaeff sal werden geexpresseert hoe veel de bede jaerlijckx tot lasten van de dorpe 
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coomen te bedraegen ende alsoo alsdan de betaelinge van dien bij de quitantie verantwoorden op 
peene van uijtreckinge tot haere lasten.

5.
Item dat in rekeninghe alle pachten ende ijder specie van dien in’t bijsonder door ofte van wegen 
den dorpe verpacht ofte overgenoomen sullen moeten werden geexpresseert ende tot wat somme 
ider specie sij gepacht ofte overgenoomen, gelijck mede van den ontfanger der gemeene midde-
len van ijder specie der paghten een bijsonder quitantie sal moeten afgevordert ende bij het doen 
der rekeninghen verantwoort werden.

6.
Item dat de gemeene middelen bij het dorp als voornoemt overgegeven of gepaght niet reeel maer 
persoonlijck sullen moeten werden omgeslaegen.

7.
Item dat alle de renthen ende interessen tot lasten van de dorpe staende sullen nootsaeckelijck 
moeten werden gebracht in een cappittel met expressie van de naeme van den rentheffer ende de 
capietaele somme door hem aen den dorpe verstreckt, mitsgaeders den dagh op welcke de rente 
geconsigneert ende verschijnende is ende het betaeljaer.

8.
Ende sal de gedaene betaelinge der interesssen jaerlijcx behoorlijck moeten werden geverifieert 
met quitantien met expressie van ’t betaelde jaer.

9.
Doch soo eenige geerfde capitaelen door haer aen den dorpe op interest verstreckt den intreste op 
capitaelen soude willen corten ende inhouden om alsoo t’geene deselve als geerfde voorschreven  
aen de borgemeesteren moeten betaelen in voldoeninge van de lasten op haere landen omgeslae-
gen te rescontreren, sullen in sulcken gevalle vermogen aen de borgemeester in voldoeninge van 
de lasten over haere landen omgeslaegen te geven eene quitantie van verschene intresse doch niet 
als naer den verschijndagh der renten.

10. Ende is ten dienste van de dorpe hoogh noodigh, dat geene andere kortinge in de rekeninge 
werden geadmieteert ende geleden als de welcke uijt hoofde van verschenen intresse gecort ende 
ingehouden worden, alsoo andersints aen quaetwilligen ende niet ter goeder proueve gaende luij-
den op de minste dienste ende leverantie aen den dorpe gedaen gelegentheijt gegeven wort omme 
de lasten over haere landen omgeslaegen in te houden ende te corten ende alsoo haere gedaene 
diensten ofte leverantie naer haer eijgen welgevalle te taxeeren ende te estiemeeren.

11.
Weshalven voortaen geene declaratien uijt wat hoofde het selve souden mogen wesen in de reke-
ningh soude behooren te werden geleden als die geene de welcke bij ’t colegie van schepenen be-
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hoorlijck geexamineert bij de schepenen voorschreven onderteeckent ende met de onderteijkinge 
van de secretaris becrachtict waere.

12.
Ende sal dit bovenstaende articul alleeenlijck plaets hebben ontrent soodaenige saeken en spe-
cificatien als een concurdaet accoort ofte reglemente tusschen den heere van Berlicum ende de 
geerfdens tot redres ende menagie maeken ende vast te stellen aen het colegie der schepenen 
voorschreven sal geconsenteert ende toegestaen ende verder niet.

Allen’t t’welcke voorschreven bij  den Ho: Ed: Heere van Berlicum, schepenen, borgemeesteren, kerck en 
de armmeesteren, mitsgaeders de ondergeschrevene geerfdens ende ingelande deser voorschreven heer-
lijckheijt  goetgevonden, vastgestelt ende geordieneert, t’welcke bij haer alsoo wert goetgevonden, met 
ordre dat dit voorschreven in alle sijne poincten naergecoomen ende aghtervolght sal werden, 
Des ter oirconden onderteijckent Berlicum desen drijden dagh Augustij sesthier hondert en negenen-
tachtich.

Ende was onderteijckent:
[volgen de handtekeningen].

10.3.2.2 Resolutie van de regeerders houdende voorschriften aan de borgemeesters, 1695

Vaststelling
24 Februari 1695 door de drossaard, schepenen en naburen en geërfden.

Bron
DB Berlicum 19, fo. 11r-12r.

Op huijden den 24 februarii 1695,

Den officier, schepenen mitsgaders eenige nabuijren ende geerffdens deser heerlijckheijt van Berlicume 
ende Middelrode op het hooren ende sluijten der afgegaene burgemeesters reeckeninge in de raetcamer 
als van outs vergadert wesende, hebben nae het hooren van dien tot redres ende voorkennisse van 
verscheijde onordentelijcheijt in de uijtgeeff der selver reeckeninge voorgebracht, goetgevonden te 
ordonneren dese volgende pointen daer naer de burgemeesteren moeten reguleren.

1.
Eerstelijck is verstaen dat de burgemeesters in toecomende geen somme onder de 25 gulden met 
hen vieren sullen betalen, maer bij een van den selve, op beurte omme voor te komen het onno-
dich schrijven dat anders wert veroorsaeckt.

2.
Dat alle somme bedragende van 25 tot 50 gulden bij hen twee ende alle meerder somme als oock 
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de Comptoiren bij hen vieren sullen moeten werden voldaen als voor desen.

3.
Dat zij burgemeesters niemant eenige penningen sullen mogen laten corten ofte betalen bo-
ven de ses gulden be-dragende over wat saeck ofte pretentien het soude mogen wesen als 
alleenlick met consent ende op ordonnantie van heren schepenen, ten welcken eijnde aen 
haer van alle actien ende behoorlijcken specificatiën eerst sullen werden overgegeven ende 
gevisiteert, omme daer op de ordonnantie van betalinge te doen stellen, soo als bevonden 
sal werden te behooren.

4.
Ende alsoo bevonden wordt de burgemeesters hennen betalinge ende uijtgeeff met den dagh 
ende datum van dien in hare notitieboecken seer confuselijck  dooreen ende t’achtsterstevooren 
setten, daerdoor in’t opstellen hender reeckeningen groote moeijte wert veroorsaeckt, soo is tot 
voorkominge van dien verstaen  dat zij sulcx in haere notitieboecken voortaen sullen stellen soo-
danigh als tot het formeren der op te stellen reeckeninge sal werden vereijst ende hier naer vol-
gen sal, namentlijck 
eerst den uijtgeeff aen den Comptoiren, ijder Comptoir seperaet op henne datums volgens de 
quitantien,
item dan stellen henne alderhande d’uijtgeef volgen ordonnantiën ende quitantien met dagh 
ende datum als voor,
item daer na stellen bij een apart capittel de betalinge aen dorpscommer ofte intresten volgens 
quitantie gedaen,
ende eindelijck belangende de ordinaris certi....3794, soo van de selve ceelen twee als andere mits-
gaders van de inlogeringe van crijgsvolckeren, karvrachten etcetera sal ijder burgemeester in toe-
comende voor soo veel sijnen hoeck off lot aengaet sulcx ijder op eene besondere lijste bij het op 
stellen hender reeckeninge moeten overgeven omme bij schepenen gevisiteert ende uijtgerreckent 
te werden ende als dan ijder voorschreven versoeck bij eenen post in der selver reeckeninge te 
werden gestelt ende goet gedaen nae behooren.

Aldus ter fiene voorschreven geordonneert, goet gevonden ende verstaen gelijck voorschreven staet.
Actum et presentes ut supra.

10.3.2.3 Ontwerp-reglement, 1701

Vaststelling
Begin juni 1701 door de drossaard, regeerders en een groot aantal geërfden en ingezetenen om 
door de Staten Generaal te worden goedgekeurd.

3794  Lezing onzeker.
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Bron
SA’s-H, OSA 9190.

Reglement gemaeckt ende opgestelt door den officier en schepenen, borgemeesters, armmeesters en 
kerckmeesters en een groot gedeelte van de principlaelste geerffdens ende ingesetenen ende inwoonders 
van Berlicom ende Middelrode op het belijdt der finantie in de gemeentens saken, omme het selve te 
versoecken aen haer Ho: Mog: Staaten generael der Verenigde Nederlanden geapprobeert te werden.

1.
Ten eersten, dat alhier tot Berlicom ende Middelrode de regeringe sal alteijdt moeten bestaen 
in vijff leeden, uijtmakende twintigh persoonen, te weten seven schepenen, vier borgemeesters, 
twee armmeesters en twee kerckmeesters en vijff geswoorenen, welcke vijff geswoorenen sullende 
alle jaaren moeten aengestelt worden op den selven dagh als de borgemeesters gemaeckt worden, 
ende sullen moeten wesen van  de grootste geeffdens ende de inwoonders van de heerlijckheijdt 
en den behoorlijcken eedt doen in de handen van den offcier dat zij de intresten van de gemeente 
in allen deelen sullen waernemen volgens de articulen van dit tegenwoordigh reglement, welcke 
vijff leden van de regeringe representerende het corpus.

2.
Dat geene herbergiere en sullen tot schepenen mogen worden aengestelt volgens de resolutie van 
haer Ed: Mog: Raden van Staaten van dato den …… [niet ingevuld] als oock geene schoolmees-
ters en sullen connen in de regeringe van de vijff leden aengestelt worden volgens het vijffde ar-
ticul van het Schoolreglement door haer Ho: Mog: geermaneert op den 3e meij 1655 ende geene 
van dese bovengenoemde 20 persoonen waerinne dat de regeringe van de vijff leden is bestaende 
en sullen connen ofte vermogen bedienen twee plaetschen te samen opdat het corpus daerdoor 
niet comt te soufferen.
3.
Datter in toecomende geene vergaderinge door de regenten en sullen in herbergen mogen gele-
ijdt worden alwaer de corps affairen gedaen sullen werden, maer dat alle gemeentens saken ende 
alle vergaderinge van de regeringe sullen voortaen moeten geschieden in de raadtkamer, alwaer 
oock de dorps comme met nogh een andere sasse sal wesen, waerinne de papieren van de gemeen-
te zijn sullen, van welcke comme ende casse sijnder eijder drije slooten en de sleutels waervan den 
eenen sal bewaert worden door den officier ende den anderen door den president ende den der-
den door den secretaris omme datter geene openinge van die selver papieren en can geschieden 
dan met volle vergaderinge van de regeringe.

4.
Alssoo men voor desen van tijdt tot tijdt hebben gesien, dat alhier tot Berlicom van jaaren ter 
jaaren seer groote ende excessive sommen wierden op de gemeente verteert door schepenen ofte 
regeerders ofte wel door andere persoonen die derselver verteringe op de gemeentens hebben ge-
daen ende geplecht op den naem van de schepenen ende regenten welcke verteringe meest ge-
schiet zijn op de dagen alsser van de gemeijntens wegen door den officier over der heerlijckheidt 
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van Berlicum en Middelrode wierde de schouw gevoert als oock op den dagh voor en naer van’t 
derde jaergedinghe als de reeckeninge van het dorp gedaen wierde gelijck op die dagen, dat die 
reeckeninge van de verpondinge, cotificatie3795, hoofftgelt binnen dorps gedaen wierden oock op 
die dagen als men borgemeensters maeckten, hooftgeltbeurders ende beurder van die cotificatie 
als op dien dagh als men de sluijstrock van de watermeulen ende oock op het voeren van de tuijn-
schouwen ende nogh verders veele onredelijcke verteringen dier van de hant van den officier van 
heer twegen zijn vergaderinge geleijdt omme aen de kerck in herbergen de regeringe en schepe-
nen geciteert zijnde op het pretext van aldaer de affairen van de gemeijnte te doen, dat men in 
plaetsen van de selve saken waer te nemen groote sommen op de gemeijnte verteerde.

5.
Omme te voorcomen alle dese onnodige oncosten van verteringen, soo ist dat wij met malcan-
deren hebben goetgevonden, geijck wij goetvinden mits desen, datter van nu voortaen alhier tot 
Berlicum geene de alderminste verteringen door den officier en schepenen ende verdere regenten 
op wat oorsaken ofte pretext het soude mogen wesen tot laste van de gemeente en sullen geschie-
den ende oock wordt mits desen wel expresselijck verboden dien aengaende geene reeckeningen 
goet te doen ofte in te nemen, maer wort als nu vastgestelt, dat deselve regeerders die de verte-
ringe sullen gedaen die selver sullen gehouden wesen omme uijt haren eijgen sack te betalen maer 
ter contrarie dat noijt van corps wegen niet eenen stuijver en sal worden betaelt.

6.
Alsoo nu alle verteringe alhier tot Berlicum door het maken van dit reglement verboden zijnde, 
datter door schepenen ende regeerders geene de alderminste verteringe meer op de gemeente tot 
laste van de gemeente en aangebraght worden ende dat het oock van den anderen kant geheel 
onredelijck souden wesen dat de schepenen ende regeerders tot………… [niet ingevuld] ende 
doen van dorps affaire sonder somwijlen gehele dagen uijt hare huijsen wesende aen de kerck in 
de raetkamer ende haren eijgen arbeijdt verlatende ende oock souden moeten haer eijgen gelt ver-
teren, soo ist dat aen haer een daghgelt wort toegeleght in plaetse van verteringe op sulcke dagen 
als het van nooden wesen sal, datter in de raetkamer de affairen van de gemeente gedaen worden 
ende op wat dagen datter groote onredelijcke verteringe geschiet zijn geweest.

7.
Soo ist, dat men van nu voortaen schepenen tot staet ende van de gemeente wegen sal geven in 
plaetse van verteringe, gelijck het oock op den dagh van het derder jaergedingh als de regeringe 
verandert wort sal hebben ijderen schepen thien stuijver, oock op dien dagh wanneer de dorps-
reekeninge wort gedaen ende gesloten ijder van de schepenen die aldaer in de raetcamer compa-
reert ende mede de reecekeningen onderteeckenen ijder then stuijver in plaetse van verteringe op 
dien dagh als de reeckeninge gedaen wort van de verpondinge alle die compareeren ijder thien 
stuijver, als mede op den dage als de reeckeninge gedaen wort van de hoofftgeltbeurders ende 
beurders van quotesatie, dewelcke sullen moeten op een dagh gedaen worden oock thien stuij-

3795  Lees: quotisatie.
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ver alle die in de raatkamer compareren ende mede reeckeninge behoorlijck onderteijckenen en 
sluijten.

8.
Nogh wort aen schepenen ende regeerders mits desen toegestaen, dat ijder schepenen sal hebben 
voor een geheel jaer den last te hebben als schepenen ende voor alle haare verdere binnen dorps 
bijcompts van teeringen op haer eijge costen en het doen ende opstellen van alle dorpslijsten van 
de kleijne specie, het hooftgelt, quotisatie, maken van biljetten van de militairen, visiteringe van 
die selve inquartieringe als alle datter van de gemeentens wegen moeten gedaen ende verright 
worden voor ider schepenen int jaar seven guldens, alsoo den meesten last op den president aen 
compt, welcke toegeleijde penningen als oock van haare daghgelden, die aen schpeenen verders 
zijn toegeleijdt sullende die borgemeesters op eene behoorlijcke ordonnantie van de vijff leeden 
gehouden wesen thien dagen voor de veranderinge van regeringe die selve penningen in de raet-
kamer moeten brengen omme soo verders aen ijderen schepen zijn contingent daer van te con-
nen hebben.

9.
Ende datter in toecomende geene vacatie en sullen mogen geschieden tot laste van de gemeente 
naer den Hage ofte in Hollant van niemant niet tenzij dat deselve door de vijfff leden van de re-
geringe behoorlijck sullen gecommitteert wesen ende aen haer gegeven worden een behoorlijcke 
commissie, geteijckent van de twaelff persoonen uijt de vijff leden te weten, bestaende in vier 
schepenen, drie borgemeesters ende een armmeester, eenen kerckmeester ende drie geswoorenen 
als wanneer dier selver sullen hebben ende genieten van de gemeentens wegen voor iederen dagh 
naer den Hagh ofte andere plaetse in Hollandt de officier ende president ende secretaris beson-
derlijck als den president een man is van eenige conditie ende bequaemheijdt ende oock mede 
aen alle geerfdens persoonen binnen den Bosch gecommitteert wesende welcken sullen hebben 
drie guldens vijff stuijvers daags ende aen alle verdere schepenen twee guldens daeghs voor haare 
vacatie sonder meer behalvens noghtans alsser commissie sal worden gegeven omme processen 
tegen eenige parthijen van de gemeenstens wegen te vervolgen ende uijtvoeren, dat alsdan de va-
catien off dagh gelden beneffens alle andere costen van derselver proceduere seullen worden door 
haer Ed: Mog: heeren Raden van Brabandt geerbitereert ende naer behooren worden geraxeert.

10.
Wat aengaet de dagelijcksche voorvallende affairen van ijmant naer den Bosch te committeren 
ofte wel in eenige nabuerige dorpen welcke committeringe sullen connen ende mogen gedaen 
worden door schepenen alleen, mits dat den gecommitteerden t’savonts sal moeten weder thuijs 
wesen ende sullen genieten voor de vacatie van de gemeentens wegen den officier, secretaris voor 
een Bosch reijse eenen gulden tien stuijvers, den president schepenen voor een Bossche reijse ach-
tien stuijvers, voor alle andere schepenen sestien stuijvers ende dat alles op haren eijgen costen, 
verteringe, vraghten, vacatien, verleth in het minste niet meer te mogen inbrengen tot last van 
de gemeenstens als der selver daghgelden ende oock in alle verdere committeringe naer de nabu-
erige dorpen al advanant.
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11.
Dat voortaen sonder octroij van Haer Ho: Mo: ingevolge van derselver placcaet van de 13e oc-
tober 1695 3796 geene reële omslagen en sullen mogen werden gedaen, nogh eenige penningen 
gelight en genegotieert tot laste ende hijpothecatie der heerlijckheijt van Berlicom ende Middel-
roode, nogh oocq daertoe versoeck gedaen dan naer voorgaende convocatie, toestemminge ende 
bewillinge van de vijff leden, het corpus der voorschreve heerlijckheijt representerende off ten 
minsten van twee derde parten van de stemmen uijt de vijff leden voorseijt ende sal het corpus 
altijdt bestaen in dese twintigh persoonene sullen comen te doen dat de voors, omslagen, nego-
tatie off opneminge van pennignen sullen comen ende blijven tot lasten der geene die soodanige 
omslagen ofte negotiatie hebben gedaen.

12.
Dat oock de personele soo ordinaire als extraoridnaire omslagen off settingen ingelijcx niet an-
ders en sullen mogen gedaen worden dan met volcomen kennisse, toestemminge ende consent 
der gesamentlijcke regenten ofte ten minsten van twee derde parten derselver als voor.

13.
Dat borgemeesters indertijdt wesende sullen moeten innen ontfangen ende opbeuren de voors, 
reële ommeslagen ende personele settingen die de regenten sullen noodigh oordeelen ende aen 
haer ordonneren tot onderhoudt van des gemeentens particuliere huijshoudinge op te halen, 
mistgaders alle de andere gemeentens reveunues ende incomsten ende bovendien oock des co-
nincx beeden.

14.
Dat deselve borgemeesters sullen gehouden zijn op de verscheijn off vervaldagen t’Comptoir der 
beeden, mitsgaders gemeijntens jaerlijckse renten ende interessen ende alle andere oridinaire ge-
meijntens lasten t’zjn van tractementen als andersints gelijck oock mede alle ordonnantiën ach-
tervolgens dese reglementen gegeven ende geslooten soodanigh promptelijck te voldoen ende 
betalen dat de gemeijnte daer over niet en werde geexecuteert ofte gemolesteert sonder de voors, 
betalinge te mogen uijtstellen op eenige pretexten van geen gelt te hebben ofte andere hoedanigh 
die oock souden mogen wesen ofte dat andersints de onwillige ende gebreeckige borgemeesters 
daertoe bij penale ordonnantie sullen mogen gedwongen worden ende bovendien alsnogh ge-
houden te betalen ende gemeijnte aff te houden de costen van executie, processen ende alle an-
dere schaden dienthalven te reijsen sullende de borgemeesters haer te vreden moeten houden met 
den tantieme van haren ontgangh zijnde vijff vant hondert.

15.
Dat de verpondinge en hooftgelt off gemael, de kleijne specien, personele quotisatie ende alle an-
dere gemeene Lantsmiddelen nu zijnde ofte naermaels comende ende waer van de collecte ofte 
insamelinge bij de placcaten off ordonnantiën bevolen wort aen de regenten door de schepenen 

3796  Lees: 31 October 1695.
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ten overstaen van den officier publijecq ende voor alle man aen de minst aennemende sullen wor-
den aengestelt ten waare dat men door de vijff leden proffijtelijcker voor de gemeijnte oordeel-
de daer toe collecteurs aen te stellen in cas van aenbestedinge de aennemers gehouden wesen te 
stellen twee sufficante borgen binnen dese heerlijckheijdt van Berlicum woonende ende s’Lants 
Comptoiren soodanigh promtelijck te voldoen dat de regenten off gemeijnten daerover niet en 
werde geexecuteert off dat andersints de costen van executie en schaden dieswegen te lijden sul-
len comen tot lasten der voorschreven aennemers off collecteurs.

16.
Dat de voorschreven aennemers off collecteurs binnen ses maenden naer verloop van tijdt 
haerder collecte ende de borgemeesters binnen s’jaers naer dat zij zijn affgegaen gehouden 
sullen wesen van hunnen ontfanck ende administratie behoorlijcke reekeninge, bewijs ende 
reliqua te doen.

17.
Dat de voornoemde reeckeninge naer voorgaende drie sondaeghsche publicatien sullen werden 
gepresenteert aen de regenten als van outs omme bij ende door haer expressiteijcke geexamineert 
ende behoeften wel naergesien zijnde met meerderheijt van stemmen daer op geresolveert ende 
naer behooren gepasseert off geroijeert mitsgaders gesloten ende geteijckent te worden waer bij 
oock sullen mogen comen alle andere des gelievende die wel meede sullen moeten gehoort wer-
den dogh geene stemme off teijckeninge hebben.

18.
Dat alle openstaende ofte ongedane reeckeninge bij eenige borgemeesters, beedeheffers, verpon-
dinghbeurders, kerck off heijlige geestnmeesters, mitsgaders van alle andere die eenigh bewint 
off ontfangh hebben gehadt van des gemijntens penningen met den alder eersten ende ten langh-
sten binnen vier maenden naer het arresteren van dit reglement aen de regenten sullen werden 
voortgebragt omme bij haer oversien ende geexamineert, mitsgaders geslooten ende geteijckent 
te worden.

19.
Dat de regenten in de gemeijntens reeckeningh geene posten in uijtgeve sullen mogen leijden dan 
die met behoorlijcke quitantie zijn geverifieert ende daertoe ordonnantie wort vereijst  de ordon-
nantie daervan zij gebleecken ende geexhibeert sullende bij gebreck van dien soodanige posten 
moeten werden geroijeert ende doorgeslagen ten waare om de kleijnigheijt der saake de posten 
bij bloote affirmatie wierden aengenomen ende gepasseert.

20.
Dat de reeckeninge behoorlijck opgenomen, gepasseert ende geteeckent wesende ende bevon-
den wordende dat den rendant off rendant meer hebben ontfangen als uijtgegeven ende dat zij 
vervolgens seeckere somme van penningen aen de gemeijnte schuldgh blijven bij de rendanten 
geene nareeckeninge sullen mogen werden gedaen maer sullen de regenten den selven moeten 
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ordonneren de penningen die zij bij t’sloth hender reeckeningh aen de gemeijnte zijn schuldigh 
gebleven binnen den tijdt van vier maenden te betalen aan den regerende borgemeesters off col-
lecteur die gehouden sullen wesen de voorn. somme in henne te doene reeckeninge voor ont-
fanck in te brengen.

21.
Maer soo ter contarie van dien bij t’sloth der reeckeninge compt te blijcken dat de rendanten 
penningen van gemeijnten zijn competerende als meerder uijtgegeven dan ontfangen hebbende, 
dat alsdan de regenten gehouden sullen wesen de borgemeesters of colecteurs die in bedieninge 
zijn aenstonts te ordonneren om ten uijttersten binnen drie maenden aen den rendant off ren-
danten te betalen de somme die den selven bij t’sloth der reeckeninge sal werden geleden.

22.
Dat niemant van wat staet,  conditie ofte qualiteijt hij zij sal mogen pretenderen off aen den 
selven. geaccordeert worden exemptie, vrijdom off verschooninge van de verpondinge, beede, 
hooftgelt, kleijne spetie, cotesatie ende andere lasten die wegens de heerlijckheijdt van Berlicom 
ende Middelrode volgens de ordonnantie ende placcaten op te brengen ende te vergelden staen.

23.
Dat oock de borgemeesters, collecteurs der verpondinge ende andere bewint ende ontfangh heb-
bende van gemeijntens wegen niemant en sullen mogen overvallen ende beschadigen met som-
matie off executien sonder de debiteuren eens off tweemael civielijck gemaent ofte gewaerschout 
te hebben.

24.
Dat geene gemeene nieuwe wercken off reparatien ten lasten van de gemeenten en sullen mogen 
werden gemaeckt ende gedaen dan op een behoorlijck besteck ende naer voorgaende publicatie 
ende openbare aenbestedinge ten waare in cleijne saken niet exederende de somme van vijff gulden.

25.
Dat geene processen nogh in qualiteijt als aenleggere nogte van verweerdere tot laste van de ge-
meijnte sullen mogen aengevangen dan op voorgaende consent van haer Ho: Mog: in confor-
miteijt van derselver resolutie van den 30e october 1674 niet sal mogen versoght worden sonder 
eenparigh goetvinden van’t corpus der voornoemde heerlijckheijdt representerende ofte ten min-
sten van twee derde parten.

26.
Dat geene ordonnantie tot betalinge van eenige penningen sullen mogen werden gegeven ende 
verleent dan naerdat de oorsaack ende wettelijckheijdt der schult met de redenen van dien, oock 
de commisien die daertoe soude mogen gegeven zijn en de specificatie daer neffens geannexeert 
bij de vijff leden zijn geexamineert ende bij den selven daerop ordonnantie bij den secretaris sal 
worden opgestelt en geteeckent door de vijf leden als voor.
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27.
Dat den officier en schepenen haer verders extract sullen hebben te regulieren naer het reglement 
politie reformatie bij de Hoog Mo: heeren Staaten Generael der Vereenigde Nederlanden op den 
eersten april 1660 gearresteert ende gedaen emaneren over de Meijerije van s’Hertogenbosch.

28.
Dat den secretaris alle jaaren veertien dagen alvoor dat de regringe verandert wordt bij pertinen-
te aenteijckeninge ende specificatie  van dagh ende datum van alle dat hij voor de gemijnten ge-
schreven ende gedaen heeft aen de vijff leden sal overbrengen omme door de gantsche regeringe 
te worden naergesien ende sijnen redelijcken salaris sal worden toegeleijdt.

29.
Ende opdat de voorseijde poincten en articulen van dit jegenwoordigh reglement wel en de pun-
tuelijck mogen werden achtervolght ende naergecomen, soo sullen de overtreders na behooren 
gestraft ende sullen oock daerenboven geene penningen mogen werden in de dorps reeckeninge 
ingenomen ofte goetgedaen, die eenighsints de reglement in eenige manieren souden comen te 
contrarieren, maer sullen gehouden worden als qualijck geschiet ende gedaen sonder dat alsul-
cke reeckeninge ofte specificatiën van de gemeijntens wegen niet eenen stuijver daervan sal be-
taelt worden.

30.
Eijndelijck dat dit reglement in de griffie van haer Ho: Mog: sal worden geregistreert als oock 
in de secretarije van Berlicom ende Middelrode mitsgaders ter gewonerlijcke plaetse ende dagen 
gepubliceert ende publicatien van de selffden van jaren tot jaren op den eersten sondagh daer de 
veranderinge van regeringe vernieuwt sal worden. 

10.3.2.4 Resolutie houdende herziening van een aantal bestuurskosten, 1701

Vaststelling
31 December 1701 door de drossaard, schepenen, verdere regeerders en een aantal geërfden en in-
woners  tot herziening van een aantal bestuurlijke kosten.

Bron
BHIC DB Berlicum 20, fo. 29r-30r.
BHIC DB Berlicum 261.

Resolutie door den Heer Officier, schepenen ende regeerders beneffens eenige geerfdens ende 
inwoonders van Barlecom ende Middelrode op het beleijt van de Politie ende Finantie gedaen maken 

soo ende gelijck als volght.

Alsoo alhier tot Barlecom ende Middelrode in ende ontrent de regeeringe door schepenen ende 
regeerders voor desen veel abuijsen zijn gepleeght geweest ontrent politie als in het reguleren van 
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het dorps finantie ende omme deselve begane fauten te redresseren, 
Soo hebben den officier en schepenen beneffens eenige inwoonders ende geerfdens van Barlecom 
ende Middelrode eene concept reglement opgestelt om het selvige van Haer Ho: Mo: de Heeren 
Staten Generael geapprobeert te worden waerinne alle voorgaende fauten geredresseert ende ver-
boden waren en bijsonderlijck in den 4. 5. 6. ende 7. articul van het selvige concept reglement, 
waerbij wel expresselijck de schepenen ende regeerders geinterdiceert ende scherpelijck verboden 
werden van gene de alderminste verteringe tot laste van de gemeente te sullen vermoogen te ma-
ken, het zij op wat naem ofte pretext het soude moogen wesen, gelijck wel expresselijck in den 4. 
articul van het selvige reglement vervat staet, dat geene rekeninge van verteeringe tot laste van de 
gemeente en sullen vermoogen in dorps rekeninge gebracht ofte goet gedaen worden, maer dat 
alle soodanige rekeningen van verteering sullen moeten betaelt worden bij ofte door die schepe-
nen, welke deselve verteeringe op de gemeente sullen hebben gedaen ende gepleeght,
Waertgens in’t selve concept reglement ook staet datte van den anderen kant soude onrede-
lijck wesen, dat de schepenen ende regeerders over Berlicum ende Middelrode dagelijcx voor 
de gemeente uijt haer huijsen voor den dienst van het gemeen dorp souden zijn op haer ei-
gen costen moetende haer eijgen gelt verteeren ende verlettende een geheel jaer hare tijt son-
der van den gemeentens wegen daerover ijetwes te hebben, maer dat sij schepenen voor hare 
binne dorps vacatien, te weten van alle bijeencompsten tot maken van alle lijsten van cleijne 
specien, personeele lasten, quotisatien, inlogeringen van soldaten, maken van biljetten, vi-
siteren van der selver inlogeringe ende wijders alles watter tot dien eijnde van dorps wegen 
soude konnen gedaen worden, ijdere schepen in een geheel jaer soude hebben seven guldens 
en den president tien gulden ende op den dagh dat de schepenen sullen comen te veranderen 
als op den dagh dat de dorps rekeningen gedaen worden ende op den dagh dat de rekeninge 
van de verpondinge, hooftgelt, de quotisatie sullen gedaen worden, dat dan ijderen schepen 
die in de raetcamer present compareren en derselve rekeninge mede sullen hebben onderte-
kent voor die drij dagen int jaer noch (doorgehaald: van dorps ofte burgemeesters rekenin-
gen, hooftgeltbeurders ende] voor ijderen dagh sullen hebben ende genieten in plaetse van 
de verteeringe ijder tien stuijvers,

Ende all soo het selvige concept reglement beneffens een request is overgegeven aen Haer Ho: 
Mo: om het selvige geapprobeert te worden ende van daer gesonden is bij missive aen Haer Ed: 
Mo: Raden van Brabant omme te dienen van bericht en sulcx tot noch toe niet en is afgedaen 
of finalijck op is gedisponeert en de schepenen ende regeerders beneffens eenige geerfdens wen-
schende de politie ende finantie in goeden staet te konnen brengen, 
Soo ist dat den heer officier ende schepenen voornoemt ten dien eijnde verclaeren bij dese haer 
Ed: resolutie te beginnen metten jaer 1701 dat belangende het voorkomen van de voorschreven 
verteeringen als anders voortaen alsoo sal worden achtervolght, namentlijck dat ijderen schepen 
in plaets van dien sal hebben seven gulden ende den president tien gulden jaerlicx voor al haer 
binnen vacatie ende noch drije dagen in’t jaer voor’t hooren der voorschreven rekeningen, ge-
lijck hier boven is geseijt, ijder dagh tien stuijvers in plaets van de verteeringe als voor, ende dat 
alle jaren den eersten dagh van Februarij voor de veranderinge van de regeeringe de behoorlijcke 
ordonnantiën daervan tot behoef van schepenen sullen geslagen worden op de vier regeerende 
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borgemeesters, welke vervolgens ijder sijne penningen promptelijck volgens de voorschreven or-
donnantiën sullen moeten voldoen.
Aldus bij ons officier, schepenen ende geerfdens van Berlicum ende Middelrode tot verhoedinge 
van alle onnutte verteeringe, alsoo goetgevonden ende verstaen als voorschreven staet,

Actum desen 31 December 1701,
Welke wij alsoo bevinden te behoren tot voordeel van de gemeente ende gerechticheijt,

Aldus gedaen ende gearresteert in de raetkamer tot Barlecom ende Middelrode als boven, 
Des geteeckent, [volgen de ondertekening]

10.3.3 Deurne  1662 - 1663 

10.3.3. 1 Ontwerp-reglement van de inwoners, 1662
10.3.3.2 Ontwerp-reglement van de Raad en rentmeester-generaal der Domeinen, 1662
10.3.3.3 Ontwerp-reglement van de plaatselijke heer, 1663

Toelichting
Van verschillende ontwerpen zijn naast de tekst van het vastgestelde ontwerp ook minuten voor-
handen. In deze minuten is ten aanzien van verscheidene artikelen en artikelonderdelen de ont-
wikkeling ervan herkenbaar. Deze ontwikkeling is echter in de hieronder staande uitgave van de 
desbetreffende ontwerpen niet meegenomen, omdat deze in het algemeen ‘slechts’ betrekking 
heeft op een redactionele aanscherping, terwijl eerder geconcipieerde maar alsnog geschrapte 
passages van meer principiële aard en keuze op de vastgestelde versie van het ontwerp niet meer 
van invloed zijn. 

Genese
9.3.3.

10.3.3.1 Ontwerp-reglement van de inwoners, 1662

10.3.3.1.1 Eerste ontwerp-reglement van de inwoners, 1662
10.3.3.1.2 Tweede ontwerp-reglement van de inwoners, 1662

10.3.3.1.1 Eerste ontwerp-reglement van de inwoners, 1662

Vaststelling
19 April 1662, door een factie van burgerlijke opponenten tegen de heer en de regeerders.

Bron
RHCe, GB Deurne 158 
RHCe, GB Deurne 160.
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Editie
Van Emstede, Varia Peellandiae Historiae ex fontibus, band Deurne, DR 1-9
Ouwerling, Geschiedenis der dorpen en heerlijkheden Deurne, Liessel en Vlierden, 246-248.
N.B. Deze editie wijkt op onderdelen af van de hieronder gepubliceerde versie; ook het slot ver-
schilt. 

Reglement voor den dorpe ende heerliickheijt van Doerne, 1661

Concept van reglement ende ordre nopende de regieringe ende administratie van de gemeijne dorps-
penningen als andersints in die heerlijckeyt van Doerne geraempt, geconcipieert ende geconsenteert bij 
schepenen, borgemeesteren, kerck, heijlige geestmeesteren, gemeentemeesteren ende de notabelste oude 
regierders, ingesetenen, meest gegoijde ende geerffden binnen de gemelte heerlijckheijt tot ruste, wel-
vaert, voordeel ende profijt der selver, soo als volcht.

1.
Ierstelijck dat vuijt ieder gehucht oft hertganck onder de selve heerlijkheijt gehoorende sullen 
werden gecoren twee bequaeme persoonen oft enen naer dat den hertganck groot oft cleijn is, die 
men heeten oft noemen sall hertsluijden gelijck voor desen meermaels is geweest.

2.
Welcke hertslieden als nu bij de regierderen ende nabueren desen onderteeckent hebbende sullen 
worden gecosen ende genomineert ende naer afflijvicheijt van jemand der selver hertsliedens sul-
len die selve hertsliedens van de andere hertganghe eenen anderen moghen stellen.

3.
Datter geene penningen tot laste van de gemeente en sullen moegen werden omgeslaegen dan 
met goetvinden ende consent van de voorschreven gecommitteerden oft hertslieden noch oock 
niet ontleent oft opgenomen sonder consent ende procuratie van de selve.

4.
Dat de schepenen ende andere regierders oock egeene ordonnantie op de borgemeesters en sullen 
mogen vuijtgeven sonder bijwesen, kennisse ende toestemminge van de selve herdtslieden of van 
de geenen die sij sullen seijnden, ieder vuijt hennen hertganck.

5.
Dat die voorschreven gecommitteerdens oft hertsliedens mede sullen hooren, examineeren ende 
sluijten die gemeentsreeckeninghe.

6.
Ende die borgemeesters sullen gehouden sijn van haeren ontfanck, adminitratie ende beweijndt 
van jaer tot jaer te doen pertinentelijck hen ierste ende corte reeckeninghe, bewijs ende reliqua, 
niet alleen voor schepenen ende andere regierders, maer daerenboven oock ten overstaen van de 
gemelte hertslieden binnen drie maenden naer het expireeren van het jaer haerder administratie.
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7.
Item en sullen geen verteringhe bij schepenen, borgemeesters oft andere tot last van’t corpus 
der gemeente moegen werden gedaen oft ingebracht ten waere in saecken ende bij persoonen 
daerinne den dienst van de gemeente waere gelegen om met genoegen van de geerffden ende 
ingelanden oft der selver hertsliedens in’t doen der reeckeninghen in consideratie genomen ende 
naer der selver goetvinden gepasseert te worden.

8.
Dat die betaelinge van de verpondinghe, beden ende andere lasten bij de borgemeesters oft 
collecteurs op haeren salaris soodanichlijck sullen moeten werden betaelt, dat die gemeente 
daerdoor egeenen schaede en come te lijden op peene van den selffs te moeten draegen.

9.
Dat egeen processen t’sy in materie van aenleggers, t’sij oock als verweerders en sullen moegen 
werden aengevangen tot laste van de gemeente dan met voorgaende communicatie van de prin-
cipaelste geerffde ende gelande off die voorschreven hertsliedens en schriftelijcken last der selver.

10.
Dat die processen hangende tegenwoordich ongedecideert ende geenthameert, sullen worden wel 
geexamineert oft die dienstich sijn vervolcht oft met accommodatie te nedergeleijt tot meesten 
voordeel van de gemeente.

11.
Dat oock egeene sollicitatien tot affweeringhe van eenige swaerigeden oft van voordeell van de 
gemeente sullen moegen werden gedaen noch daertoe eenighe commissien gegeven dan met ex-
pres consent van de voorschreven herdtsliedens.

12.
Dat nu noch in het toecommende egeene vroenten, heijden, moeren oft gemeenten en sullen 
moegen werden vercocht dat met voorgaende consent ende toestaen van de herdtslieden daertoe 
alvooren hebbende behoorlijcke ende wettich octroij.

13.
Item dat jemandt buijten die voorschreven heerlijkheijt oft dorpe van Doerne vacerende met be-
hoorlijcke commissie voor sijne vacatie ende verleth op sijne eijgen costen nijet meer en sal mo-
gen eijschen oft pretendeeren als vijffendetwintich stuijvers des daechs ende daer van sal hebben 
blijck ende pertinent rapport te doen aen sijne committenten, naementlijck schepenen, borge-
meesteres, kerck en heijlige geest en gemeijntmeesters met die pricipaelste gegoijde oft derselver 
voornoemde gecommitteerdens, genoemt herdtsliedens.

14.
Ten waere in saecke daertoe iemandt in meerder qualiteijt moste werden gecommitteert ende 
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geemployeert, die als dan voor sijne vacatie, teercosten ende verleth sall genieten soo veele als de 
voornoemde committenten met hem sullen connen accordeeren.

15.
Dat die schepenen hennen genecht ende rechtdaegen sullen besitten ende bedienen sonder last 
van de gemeente op hennen wedden ende profijten van den processen ende iudicieele acten 
voorvallende, sonder tot laste van de gemeente eenige verteringhe daerop te doen oft dachgelt te 
trecken.

16.
Dat oock die schepenen voor andere bijeencompsten oft saecken de gemeente raeckende egene 
dachgelden en sullen genieten, mits de oude schepenen in de voorgaende ende trouble tijden des-
halven nijet en hebben genooten, die welcke tijden nu comen te cesseeren.

17.
Dat sij luijden ter saecken oft onder het pretext van dien egeene verteringhe tot laste van de ge-
meente en sullen moegen doen, alsmede met kennisse ende consent van de herdtsliedens.

18.
Dat de setters soo van beden, verpondinge als andersijnts nijet meer en sullen moegen profijteren 
op henner eijgen cost als eenen redelijcken salaris daertoe van oudts gestaen hebbende, als van 
gelt die borgemeesters boecken ende reeckeninghe in ordre te stellen.

19.
Dat egeene gemeene wercken en sullen moegen werden gemaeckt, dan naer voorgaende publicatie 
ende veijlingge ende als dan voor alle man mede ten overstaen van de voorschreven herdtsluijdens 
besteedt te worden.

20.
Dat den officier, secretaris ofte andere dienstvoerende persoonen nijet mede te gelijck schepen en 
sullen moegen sijn nochte eenige andere ampten en sullen moegen becleeden in de selve plaet-
sche, maer dat die selve regieringhe sal blijven in haere volle leden als naer oudts.

21.
Ende alsoo men bevindt, dat die gemeente van Doerne belast wordt met veele arme menschen, 
datter oock veele van buijten incommen, soo sullen die geene, die van buijten onder die voor-
schreven heerlijckheijt willen comen woonen, gehouden sijn borge te stellen in de selve heerlijk-
heijt voor drijehondert gulden, dat de tafele van den heijligen geest daermede niet en sal worden 
belast.

22.
Dat oock den eijgenaer, die sijn goet verhueren sall aen buijtenliedens, daervoor sal moeten in-
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staen, dat die dorpslasten sullen werden betaelt, daervoor den proprietaris ende eijgenaer sall blij-
ven belast.3797 

23.
Idem indyen den noodt Godt betert veroirsaeckten, dat de borgemeesters uut crachte van pro-
curatie penningen sullen moeten oplichten, soo wordt verstaen ende gesloeten, dat de borge-
meesteren die penningen ontfangende gelooven sullen binnen twee jaeren uut hennen heff ende 
beurboecken de selve penninghen te rugge te geven, en welcken den intereste voor den tijt van 
twee jaeren sal goet gedaen ende gepasseert worden.

24.
De selve twee jaeren geexpireert wesende sonder voldoeninghe, sullen penalijcken als boven 
daertoe werden geconstringeert tot restitutie oft well de selve penningen over hen te nemen ende 
henne goederen daer voor te verbinden ende den dorpe van Doerne ende de regierderen van dien 
daervan geheelijck te ontlasten ende indempneeren.

25.
Item alle oude borghemeesters ende collecteurs ende voorts alle andere tegenwoordige ende vol-
gende borgemeesters ende collecteurs daertoe wesende geinsinueert, sullen gehouden wesen 
geheelijck, t’eenmael ende finalijck en de dorpe ende inwoonderen van dijen te voldoen t’slot 
hender reeckeninghe ende volle satisfactie te geven met quitantien, documenten  oft met geree-
den gelde ende blijvende in gebreecke, sullen daer toe met parate executie werden gecompelleert 
ende dat naer expiratie van den iersten jaer ende noch twee andere jaeren daernaer het dorp egeen 
oncosten meer en sal hebben te draghen.

26.
Dat alle dese poincten ende articulen hier boven verhaelt punctuaelijcken sullen werden onder-
houden, achtervolcht ende naergecommen bij ieder een, wie het soude moghen wesen.

27.
Ende sullen de gecommitteerde deser gemeente bij volmacht van den 22 Meert 1661 ende andere 
naervolgende hier in moegen adderen, meerderen, minderen ende veranderen naer hun goedt-
duncken tot voordeele der selver gemeente, deselve daertoe t’samentlijck ende elck in’t besondere 
mits desen comitterende ende authoriserende met geloefte van sulcx altijt voor goedt ende van 
weerden te houden onder verbandt als naer rechten.

Aldus gedaen, geraempt ende gesloten binnen den dorpe ende heerlijckheijt van Doerne op den 19 April 
1662.

3797  In de minuut van het ontwerp staat na artikel 22 een doorgehaalde en daardoor vrijwel onleesbare 
bepaling, waarbij in margine is aangetekend: “juste deletio”.

PS_LL_def.indd   1930 19-11-20   13:07



1931

Ende t’oirconde van desen bij de bovengenoemde persoonen als regenten ende meest geerffde ende ge-
lande onderteeckent,
[volgt de ondertekening].

10.3.3.1.2 Tweede ontwerp-reglement van de inwoners, 1662

Vaststelling
Najaar 1662 door de gecommitteerden van een factie van burgerlijke opponenten tegen de heer 
en de regeerders; geantidateerd op 19 april 1663

Bron
RHCe, GB Deurne 163 [134.rood] 
RHCe, GB Deurne 196 [138.rood].

Editie
Ouwerling, Geschiedenis der dorpen en heerlijkheden Deurne, Liessel en Vlierden, 145-148 in samen-
vatting.

Concept van reglement ende ordre nopende de regeringe ende administratie van de gemeijne 
dorpspenningen als andersints in die heerlijckeyt van Deurne geraempt ende geconcipieert van  

wegen schepenen, borgemeesteren, kerckmeesters,  heijlige geestmeesteren, gemijntmeesteren 
ende de notabelste oude regeerders, ingesetenen, meest gegoede ende geerfde binnen de 
gemelte heerlijckheijt tot ruste, welvaert, voordeel ende profijt der selver, soo als volcht.

1.
In den eersten, wat de justitie oft schepenstoel aengaet, sulcx sal bestaen als van outs in seven schepe-
nen, onbesproocken van leven, van goeden naem ende faem, sijnde geboren Brabanders ofte genatu-
raliseerde volgens het Politique Reglement ende in alles geprefereert die van de gereformeerde religie.

2.
Ende alsoo den heer van Deurne het aenstellen der schepenen is competerende sal daertoe aen-
stellen de meeste gelanden, gegouden ende geerfden daer toe nut ende bequaem wesende uijtte 
gehuchten onder Deurne behorende, alshier onder volcht, mits hebbende in middelen oft erfgoet 
ten minsten werdich de somme van vijf hondert guldens.

3.
Dat den schepenstoel van jaer tot jaer sal werden verandert met nieuw jaer ende op de eerste 
veranderinge vier afgeseth ende andere vier in plaetse gestelt ende dat tweede jaer d’aengebleven 
drije mede sullen werden verandert, het welck alsoo effect sal sorteren voor d’eerste reijse naer de 
publicaties deses.
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4.
Dat d’afgegaen schepenen het eerste volgende jaer niet wederom sullen mogen werden aengestelt, 
maer twee achtereen volgende jaeren buijten den schepenstoel blijven.

5.
Ende mits binnen Deurne ofte jurisdictie van dien sijn elf hertgangen ofte gehuchten, na-
mentlijck De Hoeven, Walberch, Haecheijnde, Kerckeijnden, Het Derp, Seijlberch, Breemor-
tell, Vreeckwijck, Vloeijnde, Liessel, Den Moosdijck met den Heijtrack.

6.
Sijnde Liessel met Den Moosdijck ende Heijtrack in effect een dorp appart, hebbende een ker-
cke, begraeffenisse ende casteele, sijnde wel oft rijckelijck het derde part van Deurne, alwaer voor 
desen ordinaris twee schepenen sijn gestelt geweest, behalve andere regeerden.

7.
Soo sal den heere van Deurne voortaen alsoo gehouden wesen aldaer twee schepenen te stellen 
ende t’selve in toecomende te continueeren.

8.
Mitsdien aldaer de principaelste gegoeijde, geerfde ende de meeste contribueerende sijn wonende 
ende haere goederen sijn hebbende, als onder andere den Ed: Heere Van Albada tot Liessel ende 
den Heere Van Nieuwen-heim op den Heijtrack onder Moosdijck ende de Juffrouwen Van Fla-
deracken op Den Moosdijck voorschreven

9.
De kerckmeesters ende heijlige geestmeesteren sullen geeligeert ende gestelt worden als naer outs, 
met kennisse ende toestaen van den heere predicant in plaetse van den pastoor.

10.
Gelijck insgelijcx sullen worden geeligeert ende gestelt de drije gemeijntmeesters daervan oock 
alle jaer eenen sal worden verandert ten gewoonlijcken tijde.

11.
Dat uijt jeder gehuchte ofte hertganck voorschreven bij de ingesetenen van dien sullen worden 
gecooren eenen, twee ofte drije bequame persoonen, naer dat den hertganck groot ofte clijn is, 
die men heeten ofte noemen sal hertsluijden, gelijck voor desen meermaels is geweest.

12.
Welcke hertslieden alsoo gecoren ende gestelt sijnde eedt sullen doen van getrouwicheijt aen de 
gemeente ende als iemandt der selver aflijvich comt te werden, sullen de andere wederom een 
nieuwen mogen kiesen ende stellen, sonder dat van noode sal wesen t’en een, twee oft meer jae-
ren eenige veranderinge aen de hertslieden te doen.
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13.
Aen welcke hertslieden, mitsgaeders de schepenen, borgemeesteren, kerckmeesteren, heijlige 
geestmeesteren en gemeijntmeesteren alleene ende privative sal competeren de regeering van 
den gemeente ende soodanige collecteurs, heffers, renthierbeurders als andere stellen tot den 
ontfanck van gemeijnts penningen als in de gemeente noodich sullen wesen, concludeerende 
met de meeste stemmen.

14.
Sullen oock in allen gemeijnts saecken gelijcke en effenveel macht hebben ende nergens uijtge-
slooten sijn dan alleen in’t stuck van justitie, die verstaen wert privativelijck te blijven ende ge-
hooren aen den heer en de schepenen.

15.
Ende om de gemeente in goede ruste ende vrede te houden sullen de heere ende samentelijcke 
regeerders haer in alles soo veel doenlijck met het gevoulen van de geerfden accomodabel stellen, 
emmers in gewichtige saecken ende affairen daerover de selve ofte eenige meest verstandige ende 
gequalificeerde hooren.

16.
Datter een bequaem secretaris sal moeten werden gestelt, oock onbesproocken van leven, van 
goeden naem ende faem tot gerieve van den gemeente, die in het dorpe sal woonen ende eenen 
vast comptoir houden daer hij oft sijnen klerck ordinaris tot gerief van elck een te vinden sal sijn 
ende aen jeder des versoueckende visie ende acces geven tot de dingrolle, dorps heeff, verpondin-
ge ende het boecken sonder salaris, ten sij jemant daer van extract begeert, dat hem alsdan onder 
behoorlijck salaris sal voegen.

17.
Dat de jonghste rollen, prothocollen, reeckeningen, documenten ende andere die dagelijcx wor-
den vereijscht altijt sullen sijn te vinden ten comptoire van den selven secretaris ende op geen 
andere plaetsen.

18.
Dat den officier, secretaris oft andere dienstvoerende persoonen niet mede tegelijck schepen en 
sullen mogen sijn nochte andere ampten en sullen mogen becleeden binnen Deurne voorschre-
ven, maer dat die selve regeeringe sal blijven in haere volle leden.

19.
Ende wat aengaet het collecteeren der verpondinge door de borgemeester soft andere collecteurs 
daer toe te stellen bij de voorschreven regeerders sullen de selve penningen moeten ophaelen ende 
verantwoorden sonder vermeijngen van andere lasten, daervan het quohier door de voorschre-
ven regeerders sal werden naegesien ende afgereeckent om verseeckert te connen wesen van den 
jeuijsten taux te confineren.
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20.
Gelijck oock de borgemeesters des jaerlijcx naer behooren aen te stellen tot den ontfanck van de 
beede, daer mede s’Lants Comtoir sullen voldoen ende t’boeck ofte setcedulle daer van gemaeckt 
werden sonder oock vermeijnginge van andere laste ende ten dien eijnde door de selve regeerders 
t’elckens te werden naergesien.

21.
Dat de respective borgemeesteren egeen gelt sullen tellen aen jemandt buijten hare comptoiren 
als met kennisse van de schepenen, kerckmeesters en heijlige geestmeesters ende de respective 
hertsluiden die oock deshalven al voorens in extraordinarisse saecken schriftelijcke ordonnantie 
met de handt van haer allen geteeckent sullen hebben te verleenen.

22.
Dat den nieuwen borgemeester soo wanneer hij eerste betalinge sal doen op de Comptoiren als 
dan den ouden borgemeester bij hem sal moeten hebben, die oock gehouden sullen wesen ge-
lijckelijck den staedt van de Comptoiren op te nemen ende alsdan sonder uijtstel die overleveren 
aen de voorschreven regeerders ten fine van’t geene dat van’t voorgaende jaer resteert, den ouden 
borgemeester te doen bij betaelen ende alsoo jaerlijcx de Comptoiren suijveren.

23.
Dat mede den omslach tot betaelinge van de jaerlijckse renten, die het corpus is geldende, insge-
lijcx sonder vermeijnginge van andere sal werden opgehaelt door de borgemeesters oft eenen dis-
tincten generalen renthierbeurder door de voorschreven regeerders aen te stellen.

24.
Ende dat de setcedulle ofte renthierboecxken alle jaer te furneeren oock geexamineert sullen wer-
den ten eijnde als voor ende dat men sal sien te despicieren ende raetslaen op wat maniere de 
voorschreven gemeente van de renten int heel ofte deel sal connen werden ontlast.

25.
Item soo in toecomende bij toestaen van haer Ed: Mo: gecommitteerde op de verpachtinge van 
de gemeijne middelen souden mogen gepacht oft overgenomen werden door ofte ten behoeve 
van’t corpus d’imposten op’t gemael ende bestiael, dat de penningen daer toe vereijscht om sulx 
te voldoen niet en sullen werden omgeslagen op het reeele oft maniere van de beede, maer op de 
persoonen en hooftsgewijsde sonder oyck exemptie ofte verschoonen van jemanden, vuijtgeno-
men die vann den aermen leven ende onder de twaelff jaeren out sijn, t’welck sal staen ter discre-
tie van de voorschreven regeerders.

26.
Ende indien mede met consent als voor gepacht ofte overgenomen worde den impost van de be-
saeijde mergen ende horen gelden, dat den omslach daervan wel sal werden gedaen naer advenant 
jeders culture ende quantiteyt van beesten.
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27.
Dat de imposten op de drancken als wijnen, bieren ende brandewijnen niet en sullen mogen ge-
pacht werden oft overgenomen door ofte ten behoeve vant corpus.

28.
Item dat egeene verteringen noch vereeringe sal ofte sullen mogen geschieden tot laste van het 
corpus van Deurne, noch voor sulcx in reeckeninge gebracht ofte verantwoort connen werden, 
hoedanich de selve soude mogen wesen, ende dat de geene, die sulcx sal hebben gedaen ofte ge-
procureert t’sijnen eijghen lasten sal moeten houden ende dragen oft ten sij saecke dat sulcx ge-
schiede met gemeijnen consente van de voorschreven gelijcke regeerders.

29.
Dat de betalinge der verpondingen, bede, renthen ende andere gemeijnts lasten bij de respective 
collecteurs, renthierbeurders, borgemeesters ende andere daer af ordre ende maniantie hebbende 
op haeren toegevoegden salaris soodaenich sullen worden gedaen, dat de gemijnte egeene schade 
daeruijt ontstae, die in sulcken cas oock door den defaillandt mede sal ghedragen werden t’sijnen 
particulieren laste.

30.
Dat mede d’administratien van verpondinge, bede ende renthiergelt sal worden gedirigeert in 
besondere reeckeninge.

31.
Dat alle gemijnts reeckeningen als van collecteurs der verpondinge, renthierbeurders, borgemees-
ters, aerm ende kerckmeesters ende andere alle jaer precise naer voorgaende drij sondaechse pro-
clamatien sullen moeten gedaen werden, de behoeften daer toe dienende naergesien ende alsoo 
veerder gehoort ende geslooten naer behooren door de voorschreven regeerders, doch wat aen-
gaet de rekeninge van de armen ende kercke sal daer toe mede moeten geroepen werden den pre-
dicant ende sullen niettemin alle andere van de voorschreven gemijnte ende geinteresseerde daer 
bij mogen kommen om de selve mede te hooren ende welcke oock met alle redelijcheijt sullen 
mogen spreecken ende t’haer seggen om oock gevolcht te werden soo bevonde mocht werden te 
behoren.

32.
Ende sullen oock egeen andere omslagen dan voorschreven is tot laste van de gemeente mo-
gen werden gedaen werden, dan in cas van vereijsch met voorgaende kennisse ende consent van 
t’meerdendeel der geerfden ende ingelanden, mitsgaeders te samen goetvinden ende schriftelijcke 
beteeckende ordre van alle de selve regeerders, geerrfden ende ingelanden.

33.
Ende sullen mede egeene processen t’sij in materie van aenleggeren oft verweerderen mogen wer-
den aengenomen tot laste van de gemijnte dan met voorgaende communicatie van de voorschre-
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ven regeerders met de principaelste geerfden ende als oock in cas van goetvinden niet anders dan 
met beteeckende acten door schepenen ende andere regeerders ende principaele geerfden respec-
tive eenpaerlijck ende samentlijcken te beteeckenen.

34.
Ende de processen die sijn geentameert ende alnoch in decies hangende sullen werden geexami-
neert met adsumptie mede van rechtsgeleerde des noot om te verstaen weder die nut dienen ge-
volcht ofte nedergeleijt, soo men t’beste soude connen.

35.
En sullen mede egeene sollicitatien tot afweeringe van eenige swaericheden ofte voordeel van de 
gemeente in s’Gravenhage en elders mogen werden aengewent noch daer toe commissien gege-
ven dan met communicatie, eenparich goetvinden ende beteeckenen van acten als boven.

36.
Ende soo int toecomende eenige vroenten ofte gemeente sullen voorgenomen werden te 
vercoopen dat t’selve mede niet en sal mogen gedaen werden als met communicatie, eenpaerich 
goedtvinden ende beteeckenen als voor ende dan in allen gevalle mede des niet en sal mogen 
gedaen werden sonder octroij van de hooch  overicheijt ende alles mede dienthalven ten minste 
coste gedirigeert werden, sulcx oock geschiedende met kennis van den heere.

37.
Datter egeene bijeencompste noch vergaderinge bij den heere, schoutet, stadhoudere, schepe-
nen, borgemeesteren, kerckmeesteren, heijlige geestmeesteren, gemeijntmeesteren ende hertslie-
den en sullen werden gedaen in eenige herbergen ofte beslooten plaetsen, maer jeverincx in een 
camer ofte andere bequaeme plaetse bij de voorschreven persoonen als regeerders daer toe te or-
donneren.

38.
Dat oock de borgemeesters de voorschreven regeerders sullen mogen convoceren over saecken 
de gemeijnts penningen raeckende als andersints den dienste van den gemeente concernerende.

39.
Welcke bovengenoemde schepenen, borgemeesteren, kerckmeesteren, heijlige geestmeesteren, 
gemijntmeesteren ende hertslieden als regeerders der heerlijcheijt ende dingbancke van Deurne 
sullen representeren het corpus der selver gemeente ende aen wien de regeeringe alleen sal com-
peteren, uijtgenomen van Justitie gelijck boven is geseijt sal privative gehoren aen den heere met 
de schepenen.

40.
Dat de geene van de selve regeerders buijten de gemeente met behoorlicke commissie van de sel-
ve vaceeren sal des dachs op sijn eijgen costen niet meer sal hebben ofte pretenderen connen dan 
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vijfentwintich stuijvers ende daernaer van sijne verrichtinge aen de selve committenten sal heb-
ben blijck en pertinent rapport te doen mitsgaeders rekeninge ende reliqua et cetera.

41.
Ten waere in saecke daer toe jemant van meerdere qualitijt diende gecommitteert ende geem-
ploijeert die als dan voor sijne vacatien, teercosten ende verleth sal genieten soo veel als die voor-
noemde committenten met hem sullen connen accorderen.

42.
Dat die schepenen hunne genecht ende rechtdage sullen besitten ende bedienen sonder last van 
de gemeente op henne proffijten van de processen ende judicieele acten voorvallende sonder tot 
laste van de gemijnte eenige verteeringen daerop te doen ofte dachgelt te trecken.

43.
Dat de zetters die jaerlijcx de bedecedulle ende van’t renthierboeck sullen maecken niet meer 
sullen hebben dan jeder eenen eenen gulden thien stuijvers ende dat mede op haren eijgen cost.

44.
Dat egeene gemeints wercken sullen gemaeckt mogen werden dan naer voorgaende publijcke 
veijlinge ende besteedinge ten ware in clijnelijcke bedraegende onder de ses guldens.

45.
Dat de borgemeesters, collecteurs en renthierbeurders voor hare afgeven ende op te halen pen-
ningen volgens der selver boeck niet anders sullen hebben oft pretenderen mogen dan als van 
outs ende tot den huijdigen daege gebruijckelijck is geweest.

46.
Dat oock egeene penningen tot laste van den gemeente en sullen werden omgeslagen dan met 
goetvinden ende consent van den gelijkcke regeerders boven genoemt noch oock niet ontleent 
oft opgenomen sonder consent ofte procuratie van de selve.

47.
Dat de heer, schepenen, borgemeesteren, kerckmeesteren, heijlige geestmeesteren, gemijntmees-
teren ende hertslieden als magistraetspersoonen om op ordinarise ende extraordinarisse wettige 
saecken het gemeijn beste aengaende compareerende ende besoigneerende, oock over het in or-
dre stellen, passeeren ende sluijten der collecteurs, borgemeesters ende andere haere reeckeningen 
sullen mede ten laste van de gemeente geen costen ofte verteeringen mogen doen noch voor haere 
vacatien ende verlet jets mogen eijsen nochte genieten dan alleen te samen vijffthien gulden eens.

48.
Ende op het veranderen ende stellen der borgemeesteren, d’welck alle jaer geschiet den seven-
thiende Meert, als andere solemniteijten ende usantien alsdan gerequireert wesende de ordina-
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risse bantschouwe en sal dien dage bij de gelijcke regeerders tot laste van de gemijnte niet meer 
mogen worden verteert als twaelff gulden eens.

49.
Met allen d’welck soo voorschreven is de samentlijcke schepenen ende regeerders hun sullen 
moeten gecontenteert houden sonder vordere verteringe oft salaris, gemerckt die oude schepenen 
ende regeerders in voorgaende troubelen tijden des halve oock egeen salaris en hebben gehadt oft 
genooten, welck tijden nu commen te cesseeren.

50.
Den vorster ende ondervorster sullen op versoeck van de collecteurs, renthierbeurders ende bor-
gemeesters de gebreckelijcke mogen sommeren ende executeren volgens het vonnisse hen ter 
handen te stellen onder den salaris daertoe staende van de gebreckelijcke te voorderen ende te 
innen.

51.
Ende als sij luijden tot voorderen dienst van de selve collecteurs, renthierbeurders ende borge-
meesters ietwes sullen doen dat noodich is voor de selve civilijck maenen oft tot dienst van de ge-
mijnte binnen dorps gaen ofte staen daervoor van de selve niet en sullen voorderen ofte geniten 
maer hen gecontenteert houden gelijck sij deswegen van outs genoten ende geproffijteert hebbe.

52.
Dat egeene commissien sullen gegeven werden om van wegen de voorschreven gemeente te com-
pareren op eennige dachvaerden van de Meijerije oft quartiere dan met voorkennisse ende daer 
toe de voorschreven regeerders mede last sijnde gegeven ende dat men op de selve dachvaerden 
niet meer sal mogen senden dan eene bequaeme persoon door de voorschreven regeerders te no-
mineeren oft ten hoochsten in gewichtige saecken twee ende dat besorcht sal werden dat al voo-
ren te compareren t voorschreven dorp sal werden aengeschreven waerover de dachvaerdinge 
geschieden sal en wat aldaer te proponeren sal sijn om te connen onder de voorschreven gemijnte 
gedelibereert werdende ten beste ende gelast haere gecommitteerde t’geen sij seggen ende stem-
men sullen aldaer.

53.
Ende alsoo men bevindt dat die gemijnte van Deurne belast wort met veele arme menschen, 
datter oock veel van buijten incomen sonder attestatien ofte borge, soo sullen die geene die van 
buijten onder de voorschreven heerlicheijt willen comen wonen behoirlijcke attestatie moeten 
brengen ende daer beneffens gehouden sijn borge te stellen in de selve heerlicheijt voor drijhon-
dert gulden, dat de tafel van den heijlige geest daermede niet en sal worden belast, oock die sedert 
den vrede aldaer sijn in gecomen alles conform het jaerkeurboeck.

54.
Dat oock den eijgenaer die sijn goet verhuren sal aen buijten liedens daer voor sal moeten in-
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staen, dat die dorpslasten sullen worden betaelt, daervoor den proprietaris ende eijgenaer sal blij-
ven belast.

55.
Item indien den noot veroorsaeckten dat de borgemeesteren uijt crachte van procuratie pennin-
gen sullen moeten oplichten, soo wort verstaen ende gesloten dat de borgemeesteren, die pen-
ningen ontfangende, geloven sullen binnen twee jaren uijt hennen heff ende beurboeck de selve 
penningen te rugge te geven, die wesende den interesse voor den tijdt van twee jaren sal goet ge-
daen ende gepasseert worden.

56.
Die selve twee jaeren geexpireert wesende sonder voldoeninge sullen poenalijcken als boven 
daertoe werden geconstringeert tot restitutie oft wel de selve penningen over hen te nemen ende 
henne goederen daervoor te verbinden ende den dorpe van Deurne ende die regeerders van dien 
daervan geheelijck t’ontlasten ende indempneren.

57.
Item alle oude borgemeesters ende collecteurs ende voorts alle andere tegenwoordige ende vol-
gende borgemeesters ende collecteurs alsmede de renthierbeurders daertoe wesende geïnsinueert 
sulle gehouden wesen geheelijck, t’eenemael ende finalijck den dorpe ende inwoonderen van dien 
te voldoen het slot ende reeckeninge ende volle satisfactien te geven met quitantien, documen-
ten oft met gereede gelden ende blijvende in gebreecke sullen daertoe met parate executie worde 
geimpelleert ende dat naer expiratie van den eerste jaere ende noch twee andere jaeren daeraen 
het dorp geen oncosten meer en sal hebben te dragen.

58.
Dat het voorschreven reglement sal werde geregistreerrt in het prothocollboeck des voorschre-
ven dorps secretarij ende alle jaer mede op den 17 Mert ten dage van’t stellen der borgemeesteren 
op die ordinarisse bandtschouw sal worden gepubliceert ende afgelesen ende voor de eerste reijse 
naer approbatie deses sal werden gepubliceert ende afgelesen, daer men gewoon is publicatien te 
doen ende dat de besorginge daer van sal incumberen den president schepen ofte wel de borge-
meesteren van elcken jaere.

59.
Gelijc oock mede als van outs op de ordinarisse jaerlijcse bandtschouwe den 17e Martij sal worden 
gepubliceert ende afgelesen het jaer keurboeck over het gebruijck der gemijnte bij de regeerders 
in voortijden geraemt ende gemaeckt op de pænen ende breucken daer bij uijtgedruckt ende het 
geene in’t selve keurboeck soude mogen dienen verandert, aff oft toegedaen, dat sulcx tot welstant 
der gemijnte bij de boven genoemde ende samentlijcke regeerders sal worden gedaen, sonder be-
creun ofte contradictie van jemande, den heere ende sijnne officier gereserveert de pænen ende 
breucken soo de selve daer bij worden geordonneert ende gestatuteert.
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60.
Eintelijck dat alle dese pointen ende articulen hier boven verhaelt punctuelijcken sullen werden 
onderhouden, achtervolcht ende naer gecomen bij jeder een, wie het soude mogen wesen, op 
verbeurte van alsulcken poenen ende amende als tegen de overtreders ende contraventeurs van 
dien sal worden gestatueert, ten minsten ter somma van vijfftich gulden tot behoef van het ge-
meijn Landt.

Aldus gedaen, geraempt ende geslooten bij schepenen, borgemeesters, kerck, heijligemeestmeesteren, ge-
mijntmeesteren ende notabelste, oude regeerders, ingesetenen, meest gegoede ende geerfde respective bin-
nen de heerlijckheijt van Deurne bovengenoemt op approbatie van haer Ed: Mo: heeren Raden van 
State der Vereenigde Nederlanden.

T’oirconde bij den ondergeschreven als daertoe specialijcken van wegen als boven committeert onder-
teeckent binen Deurne op ten negenthiende Aprilis 1662,

Onderstont en waren onderteeckent,
[volgt de ondertekening].

10.3.3.2 Ontwerp-reglement van de Raad en rentmeester-generaal der Domeinen, 1662

10.3.3.2.1 Eerste ontwerp-reglement van de Raad en rentmeester-generaal der Domei-
nen, 1662
10.3.3.2.2 Tweede ontwerp-reglement van de Raad en rentmeester-generaal der Domei-
nen, 1662

10.3.3.2.1 Eerste ontwerp-reglement van de Raad en rentmeester-generaal der Domeinen, 
1662

Vaststelling
Najaar 1662, eerste ontwerp ten behoeve van een overleg met de betrokken plaatselijke partijen.

Toelichting
In dit ontwerp zijn door de auteur in verschillende artikelen lacunes gelaten, die hieronder met 
een stippelijn zijn aangegeven. 

Bron
RHCe, GB Deurne 161 [133.rood].

Reglement voor die van de heerlijckheden van Deurne en Liessel
1.
In den eersten, wat dat de Justitie ofte Schepenstoel belanght, sal den selven bestaen uijt seven 
schepenen, personen volgens het politique Reglement gepriviliseert.
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2.
Gemelte schepenen sullen haer schepenampt moeten bedienen op haere proffijten van proces-
sen ende andere judiciele acten sonder ietwes in verteringe ofte andersints tot laste van den dorpe 
op te stellen, doch sullen voor alle binne vacatien ende besoignen ten behoeve van de gemeen-
te vallende, gelijck oijck in d ‘overstaen van dorps reeckeningen ende diergelijcke geniten elck 
………… gulden eens s’jaers, behalven dat sij mede ten laste van de gemeente in haer vergader-
camer sullen worden gedefroijeert van behoorlijcke licht ende brant. 

3.
De kerck ende heijlige geestmeesters sullen worden aengestelt van personen van onberispelijcken 
leven. 

4.
Ende alsoo onder den voorschreven dorpen sijn elf gehuchten, naementelijck De Hoeven, Was-
berch, Haecheijnt, Kerckeijndt, Het Derp, Sijlberch, Breemortel, Vreeckwijck, Vloeijeijnnde, de 
Heerlijckhijt Liessel, Moosdijck met den Heijterack sullen volgens het accordt op den ………… 
gemaeckt worden gecommitteert ………… personen dewelcke …………

5.
Sullende de verdere directie van saecken blijven soo als van outs.

6.
Item dat een bequaem secretaris sal moeten werden gestelt, van onbesproken leven, goede naeme 
ende fame, die tot gerieff van de gemeente binnen den dorpe sal moeten wonen.

7.
Dat de loopende rollen, prothocollen, reeckeningen, documenten ende andere die daegelijccks 
souden mogen van nooden sijn ende werden vereijscht, te vinden sullen wesen in schepene ca-
mer.

8.
Dat oock tot den ontfanck van verpondinge, beede, renthiergelden ende andere dorpspenningen 
niet en sullen werden gekosen officieren off andere magistraets persoonen soo lange sij in sulcke 
bedieninge sijn. 

9.
Dat de penningen ter saecke van de verpondinge sullen werden gedirigeert ende verantwoort 
apart ende sonder vermijngen van andere lasten ende dat de setcedullen ofte cohier door de 
regeerders t’elckens sal mogen werden naergesien omme te sien off sulcx den justen taux vervat, 
sullende mede die gene dewelcke jaerlijcks tot het ophaelen ende betalen der beeden worden 
aengestelt daervan bij aparte reeckeninge verantwoorden sonder vermijnige van andere schulden 
en lasten.
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10.
Dat de borgemeesters ende andere maniantie hebbende van dorps penningen buijten hare Comp-
toiren geen gelt  sullen mogen geven ofte tellen aen ijemanden als met kennisse van de regeerders 
die in saecken van grootere belange daeraff schriftelijcke ordonnantie sullen moeten maecken.

11.
Dat den nieuwen borgemeester soo wanneer hij d’eerste betalinge sal doen ten Comptoiren den 
affgaende  borgemeester bij hem sal neemen omme gelijckelijck den staet van den Comptoiren 
op te neemen ende over te brijngen aen de regeerders ten eijnde t’geene soude mogen resteren 
door den affgaende denselven te doen bij betaelen ende alsoo jaerlijcx de Comptoiren te suijve-
ren.

12.
Als mede den omslach tot betalinge van de jaerlijckse renten, die t’corpus is geldende, insgelijcks 
sonder vermijnginge van andere sal werden opgehaelt ende bij reeckeninge verantwoort door den 
genen die daer van jet bewint sal worden gegeven.

13..
Dat de regeerders sullen despicieren ende raetslaen op wat maniere de voorschreven gemeente t’sij 
in heelen t’beste sal worden ontlast. 

14.
Item soo t’eeniger tijt met consent van haer Ed: Mo: Heeren op de verpachtinge d’imposten 
opt’gemael ende bestiael ten behoeve van t’çorpus mochte worden gepacht ofte overgenomen, 
dat de penningen daer van niet en sullen mogen werden omgeslagen opt’reel ofte maniere van 
beede, maer op de personen,  vuijtgesondert die dewelcke bij placcate van den Lande daervan 
sijn verschoont.

15.
Ende indien mede met consent als voor gepacht ofte overgenomen wierde den impost van merg-
engelt ende horengelt, dat den omslach daervan  sal werden gedaen ingevolge ieders culture ende 
quantiteijt van beesten.

16.
Dat ten aensien van de imposten op de drancken als bieren, wijnen, ende brandewijnen …………

17.
Dat egeene verteringe noch vereeringe sullen mogen tot laste van het corpus gebracht als dewel-
cke de regeerders tot dienst ende nut van de gemeente souden oordeelen te moeten geschieden.
18.
Item dat de betalinge ende ophaelen  der verpondinge, beede, renten ende andere gemeents pen-
ningen en lasten door de opbeurders van dien soodaenich ende tijdelijck sullen werden gedaen 
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aen de Comptoiren, dat derhalven egene schade en ontstae, die in sulcken cas door den defaillant 
sal affgedaen ende gedragen moeten werden t’sijnen particulieren laste.

19.
Voorts sullen alle dorpsreeckeningen worden gedaen naer den stijl van reeckeninge soo als die van 
outs altijt sijn gedaen geweest.

20.
Sullen met de presente mogen worden gebesoigneert sonder naer het affwesen van d’een off 
d’ander te wachten.

21.
Den geenen die met behoorlijcke commissie buijten de gemeente sullen vaceren sal daechs op 
sijne eijgene kosten niet meer hebben noch pretenderen mogen dan …………

22.
Ten waere in saecke waer toe ijemant van meerdere qualitijt diende gecommitteert ende geem-
ploijeert, die als dan voor sijne vacatie, teercosten ende verleth sal genieten soo als bij de regeer-
ders naer redelijckheijt sal worden geoordeelt.

23.
Dat de borgemeesters, collecteurs ende rentierbeurders voor haere affgegeven ende op te haelen 
penningen sullen genieten …………

24.
Item dat opt’veranderen van borgemeesters, dat jaerlijcks op den 17 Meert geschiet niet meer sal 
mogen worden verteert dan ………… eens.

25.
Den vorster ende ondervorster sullen op versoeck van de borgemeesters, collecteurs, renthier-
beurders ende andere bewinthebbende van dorps penningen de gebreeckelijcke vermogens het 
vonnisse hen ter hant te stellen mogen sommeren, renoveeren ende executeren onder den salaris 
daertoe van outs gestaen hebbende.

26.
In de voorschreven heerlijckhijt sal nimant worden geadmitteert ten sij hij stelle voor drijhondert 
gulden borge dat de taeffele van den heijlige geest met soodanige niet en werde belast.

27.
Alle d’oude borgemeesteren, collecteuren, renthierbeurderen ende andere als oock de tegenwoor-
dige ende toecomende sullen gehouden wesen geheel ende finalijck t’slot haerder reeckeningen 
met quitantien, documenten ofte gerede gelden promptelijck te voldoen ende de blijvende in ge-
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breke sullen daer toe met parate executie werden geexecuteert.

28.
Dat in dit reglement verstaen werdende onder den naem van regeringe bestaen sal in de 
personen van den heere, officier mitsgaders schepenen, kerckmeesteren, hijligegeestmeesteren 
welckers besoignes ende affhandelinge van saecken in een apart resolutieboeck door de secretaris 
aengeteeckent sullen worden.

10.3.3.2.2 Tweede ontwerp-reglement van de Raad en rentmeester-generaal der Domeinen, 
1662

Vaststelling
30 December 1662, tweede ontwerp ten behoeve van de Raad van State.

Bron
RHCe, GB Deurne 196/4
RHCe, GB Deurne 196/9
[beide oud: 138.rood] (in tweevoud).

Reglement voor die van den heerlijckheijt ende dorpe van Deurne.
1.
In den eersten, wat de Justitie ofte schepenstoel belanght, dat denselven als van outs bestaen sal 
in seven schepenen, persoonen van onbesproken leven, van goeden naeme ende wesende oijck 
geboren Brabanders ofte genaturaliseerde ende volgens het Politiq Reglement, dat soodaenige be-
vonden werdende van de gereformeerde religie aldaer werden geprefereert.

2.
Dat den heere van Deurne, wien competeert d’aenstellen van schepenen, sal int verkiesen ende 
aenstellen van deselve regard draegen, nemen ende promoveren daertoe de verstandichste, nutste 
ende gequalificeerde van middelen, sonder oijck te mogen nehmen deghene wiens goet nijet en 
soude bedraegen ter somme van driehondert guldens eens.

3.
Sullen die oijck nemen ende verkiesen uijt de gehuchten van Deurne ende ten minsten vuijt Lies-
sel twee persoonen van schepenen, die neffens d’andere vijff vuijt de verdere gehuchten bij hem 
te nomineren ende aen te stellen telckens den schepenstoel sullen moeten becleeden.

4.
Ende sal den schepenstoel jaerlijcx werden verandert, doch sullen t’elcken jaere moeten wer-
den affgeseth drie schepenen ende drie andere in plaetse derselver werden aengestelt ende dat 
t’elckens op nieuw jaers dach ende alsoo eerstmael aenstonts naer confirmatie ende publicatie 
van voorschreven reglement.
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5.
Dat die schepen is geweest nijet weder dan nae twee jaeren voor schepen sal mogen werden 
aengestelt.
6.
Dat die schepenen haer schepenampt sullen moeten bedienen op haere proffijten van processen 
ende andere judiciele acten sonder ijetwes in verteeringe ofte anderssints tot laste van den dorpe 
op te stellen, doch sullen voor alle binnen vacatien ende besoignes ten behoeve van de gemeente 
vallende, gelijck oijck in d ‘overstaen van dorps reeckeningen ende diergelijcke genieten ten laste 
van de voorschreven gemeente elck ses gulden eens s’jaers, behalven dat mede ten laste van de 
gemeente in haer vergaedercamer sullen worden gedefroijeert van behoorlijck licht ende brandt 
des vereijscht werdt.

7.
De kerck ende heijlige geestmeesteren sullen genomineert ende aengestelt werden als van outs, 
doch in plaetse van den pastoor sal mede intervennieren ende stemmen den predicant. 

8.
Gelijck mede sal gedaen werden in regarde van de drie gemeentemeesters, waervan oijck jaerlijcx 
eenen sal werden affgeseth ende eenen anderen in plaets aengestelt ten gewoonlijcken tijde.

9.
Ende alsoo onder den voorschreven dorpe van Deurne sijn elff gehuchten, naemente-
lijck De Hoeven, Walsberch, Haecheijnde, Kerckeijnde, Het Derp, Seijlberch, Breemortell, 
Vreeckwijck, Vloeijeijnnde, Liessel, Den Moosdijck met den Heijtrack, dat vuijt den selven 
gehuchten ofte hertgangen sullen werden gekosen negen persoonen, die gequalificeert sullen 
werden hertslieden, te weten door die van Den Hoeven eenen vuijt tselve gehucht, nut ende 
bequaem wesende, door die van t’Kerckeijnt, Walsberch ende Haegheijnt twee persoonen, 
door die van Het Derp eenen persoon, door die van Seijlberch, Breemortel ende Vreeckwijck 
vuijt den gehuchten van dien mede twee persoonen, door die van Vloijeindt mette Bottel een-
en persoon ende door die van Liessel ende Moosdijck metten Heijetrack vuijt deselve gehucht-
ten mede twee persoonen.

10.
Welcke negen hertslieden eedt sullen doen van den getrouwicheijt aen de gemeente ende dat sij 
alles ten effecte als in desen reglemente ten beste ende nutste van voorschreven gemeente sullen 
helpen raemen ende bevoorderen.

11.
Ende soo wanneer ijemant van deselve soude afflijvich werden ofte door diffamerende oorsaecke 
verseth, sullen die van desselffs gehucht ofte gehuchtten een andere in de plaetse stellen ende on-
der eedt als boven geadmitteert werden.
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12.
Aen welcke hertslieden neffens den heere ofte desselffs officier, schepenen, borgemeesters, ker-
ckmeesters, heijlige geestmeesters ende gemeentemeesterren competeren sal de regeringe ende 
policie van de gemeente, midtsgaeders mogen nomineren ende aenstellen de persoonen van col-
lecteurs, setters, rentthierbeurders ende andere maniantie ende beweijnt hebbende van dorpspen-
ningen, concluderende in de selve ende andere saecken als hier onder met de meeste stemmen.

13.
Item dat een bequaeme secretaris sal moeten werden gestelt, van onbesproocken leven, goede 
naeme ende faeme, die tot gerieff van den gemeente in het dorpe sal moeten woonen ende een 
vast comptoir houden daer hij ofte sijne clercq ordinarie tot gerief van elck een te vinden sal we-
sen, verleenende acces ende visie tot de dinghrolle, verpondinge, sett ende heffboecken sonder 
oijck te mogen houden herberge.

14.
Dat de loopende rollen, prothocollen, reeckeningen, documenten ende andere die daegelijcx 
souden mogen noodich sijn ende vereijscht, werden te vinden sullen wesen ten comptoire van 
den selven secretaris ende op egeen andere plaetsen.

15.
Dat den officier, secretaris ofte andere dienstvoerende persoonen nijet mede te gelijck schepen 
en sullen mogen sijn.

16.
Dat oijck tot den ontfanck van verpondinge, beede, renthiergelden ende andere dorpspenningen 
nijet en sullen werden gekosen officiers als schout ofte stadthouder, noch andere magistraetsper-
soonen soo lange sij ten sulcke bedieninge sijn. 

17.
Dat mede egeen officier noch schepenen ten tijde van soodaenige haere bedieninge nijet en sul-
len mogen hebben ontfanck ofte beweijnt van de kerck ende heijlige geest in den selven dorpe 
omdat d’ampten ende bedieninge daer van nijet wel metten anderen en sijn compatibel, als nijet 
connen t’saemen rendant ende auditeur van reeckeninge sijn ende oijck haere reeckeninge door 
authoriteijt, vrese ende ontsach nijet souden doen passeren.

18.
Dat de penningen ter saecke van de verpondinge sullen werden gedirigeert ende verantwoort 
apart ende sonder vermengen van andere lasten ende dat de sethcedulle ofte cohier van dien 
t’elckens sal mogen werden naergesien door de voornoemde regeerders ende hertslieden om te 
sien ofte sulcx den justen taux vervath, gelijck oijck de borgemeesters  die jaerlijcx als van outs 
werden aengestelt, de bede tot betaelinge van s’Lants comptoiren sullen moeten dirigeren ende 
verantwoorden bij aparte reeckeninge ende de sethcedulle daervan gemaeckt werden, sonder 
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oijck vermengen van andere lasten ende ten dien eijnde door de bovengenoempde regeerders 
ende negen hertsluijden t’elckens te werden naergesien.

19.
Dat de borgemeesters ende andere maniantie hebbende van dorpspenningen buijten hare comp-
toire egeen gelt en sullen mogen geven ofte tellen aen ijemanden als met kennis van de voor-
schreven regeerders ende hertslieden die in wat grooter ende extraordinarisse saecken daeraff 
schriftelijck ordonnantie sullen moeten maecken ende beteeckenen t’saementlijcken.

20.
Dat den nieuwen borgemeester soo wanneer hij d’eerste betaelinge sal doen ten Comptoire den 
affgegaene  borgemeester bij hem sal nemen om gelijckelijck den staet van den Comptoiren op 
te nemen ende over te brengen de voorschreven regeerders ende hertsluijden ten eijnde t’ghene 
soude mogen achteren door den affgegaene denselve te doen bijbetaelen ende alsoo jaerlijcx de 
Comptoiren suijveren.

21.
Dat mede den omslach tot betaelinge van de jaerlijckse renthen, die t’corpus is geldende, insge-
lijcx sonder vermenginge van andere sal werden opgehaelt ende bij reeckeninge verantwoort door 
den ghene daervan beweijnt sullende hebben ende sethcedulle ofte renthierboecxken t’elckens als 
boven mede werden naergesien.

22.
Dat men sal despicieren ende raeth slaen op wat maniere de voorschreven gemeente van voor-
schreven renthe in heel ofte deel  sal connen werden ontlast ende dat bij regeerders ende herts-
lieden als boven. 

23.
Item soo t’eenigen tijde met consent van de Ed: Mo: heeren op de verpachtinge d’imposten op 
t’gemael ende bestiael ten behoeve van t’corpus soude mogen werden gepacht of overgenomen, 
dat de penningen daervan nijet en sullen mogen werden omgeslaegen op t’reel ofte maniere van 
de bede, maer op de persoonen ofte hooftsgewijsde, sonder exemptie ofte verschoonen van je-
manden, vuijtgenomen die van den armen leven ende onder de twelff jaeren out sijn, t’welck sal 
staen ter discretie en ordre van de voorschreven regeerders ende hertsluijden.

24.
Ende indien mede met consent als voor gepacht ofte overgenomen wierde den impost van mer-
gen ende horengelden, dat den omslach daervan wel sal werden gedaen ingevolge ijeders culture 
ende quantiteijt van beesten.

25.
Dat d’imposten op de drancken als bieren, wijnen, ende brandewijnen nijet sullen mogen ge-
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pacht werden noch overgenomen door ofte ten behoeve van t’corpus.

26.
Dat egeene verteringe noch vereeringe sullen mogen geschieden tot laste van t’corpus noch voor 
sulcx in reeckeninge gebracht werden ten waere over noodige ende cleijnelijcke ende welcke door 
de voorschreven regeerders ende negen hertslieden sullen blijcken schriftelijck toegestaen ende 
geordonneert te wesen ende die anders sal hebben gedaen ofte geprocuceert tot sijnen eigen laste 
sal draegen ende moeten houden.

27.
Item dat de betaelinge ende ophaelen  der verpondinge, bede, renthen ende andere gemeents 
penningen ende lasten door de opbeurders van dien soodaenich ende tijdelijck sullen werden ge-
daen aen de Comptoiren, dat derhalven egenen schaede en ontstae, die in sulcken cas door den 
defaillant sal affgedaen ende gedragen moeten werden t’sijnen particulieren laste.

28.
Dat alle gemeentes reeckeningen van borgemeesteren, collecteurs van verpondinge, renthier-
beurders, arm ende kerckmeesters t’elckens naer expiratie van haer jaer ende  bedieninge  naer 
voorgaende drie sondaeghse proclamatien sullen moeten gedaen werden, de behoefften daertoe 
dienende wel naergesien ende alsoo voorder gehoort ende geslooten werden door de voorschre-
ven regeerders ende hertsluijden, doch wat aengaet de reeckeninge van den armen ende kercke sal 
daertoe mede moeten geroepen werden den predicant ende sullen nijettemin alle andere van de 
voorschreven gemeente ende geinteresseerde daer bij mogen comen om deselve mede te connen 
aenhooren, die oijck met alle redelijckheijt sullen mogen spreecken ende t’haer seggen om oijck 
gevolght te werden, soo bevonde mochtte werden te behooren.

29.
Dat men oijck met de presenten sal mogen besoigneren ende met de reeckeninge voortsvaeren, 
sonder eenichtsints naer d’absente te wachten ende sullen mede achter den anderen bij de hant 
genomen ende affgedaen werden ende geduerende den tijdt die onder handen sijn blijvende de-
selve reeckeninge met de documenten in handen der rendanten, ten tijde welcke reeckeninge 
besunderlijck nijet en behooren haer t’absenteren de voornoemde regeerders, hertsluijden ende 
secretaris.

30.
Sullen mede allen openstaende ende nijet gedaene reeckeningen van borgemeesters, collecteurs 
van verpondinge, renthierbeurders, kerck ende heijlige geestmeesteren aenstonts naer approba-
tie deser moeten te voorschijn gebracht, gedaen ende behoorlijck gesloten werden ten overstaen 
ende verhoor als vooren.

31.
Item soo en sullen egene nieuwe ofte andere omslagen ten laste van de gemeente mogen gedaen 
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werden dan in cas van noot ende vereijssch met voorgaende kennisse, consent ende schriftelijcke 
beteeckende ordre van de voorschreven regeerders ende  hertsluijden, die oijck daerover alvoorens 
sullen moeten hooren de principaele geerfde ende ingelande ende haer accomoderen met 
t’meerdendeel van haer gesont goetvinden ende  oordeel.

32.
Item soo en sullen mede egeen processen t’sij in materie van aenleggere oft verweerdere ten laste 
van de gemeente mogen werden aengevangen dan met voorgaende communicatie ende  goetvin-
den van de voorschreven regeerders ende hertsluijden ende niet anders als met beteeckende acte 
der selver, die daerover oijck sullen moeten hooren alvoorens de principaele geerfde ende inge-
lande ende haer naer t’gesont ende beste goetvinden van deselve accomoderen.

33.
Ende de processen die geentameert sijn ende noch indecis hangen sullen werden geexamineert 
werden met adsumptie van rechtsgeleerden des noot om te verstaen weder die dienen oirboirlijck 
vervolght oft nedergeleijt om in d’een oft d’ander maniere gevolght te werden.

34.
Sullen mede eghene sollicitatien tot affweringhe van eenige swaericheden ofte voordeel van den 
gemeente in s’Gravenhaege ende elders mogen werden aengewent noch daer toe commissie ge-
geven dan met communicatie ende eenpaerich goetvinden, midtsgaeders als bij beteeckende acte 
van de regeerders ende hertsluijden.

35.
Ende soo int toecomende eenige vroenten ofte gemeenten sullen voorgenomen werden te vercoopen 
dat t’selve mede niet en sal mogen gedaen werden als met communicatie, eenparigh goetvinden 
ende beteeckenen als voor ende dat in allen gevalle mede des nijet sal mogen gedaen werden sonder 
octroij van de Hooch Overicheijt ende alles mede ten minste coste gedirigeert werden.

36.
Datter eghene bijeencompste noch vergaderinge bij den heere, schouteth, stadthoudere, schepe-
nen, borgemeesteren, kerckmeesteren, heijlige geestmeesteren ende hertslieden en sullen werden 
gedaen in eenige herbergen ofte besloten plaetsen, maer jeverincx in een caemer ofte andere be-
quame plaetse bij de voorschreven persoonen als regeerders daer toe t’ordonneren.

37.
Sullen oijck in cas van noot ofte vereijssch de borgemeesters de voorschreven regeerders ende 
hertsluijden mogen roepen ende convoceren over saecke raeckende gemeents penningen ende 
andersints den dienste van den gemeente concernerende om daer op te werden gebesoigneert.

38.
De gene met behoorlicke commissie buijten de gemeente sullen vaceren sal daechs op sijn eijgen 
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costen nijet meer  hebben noch pretenderen mogen als vijffentwintich stuijvers.

39.
Ten waere in saecke waer toe ijemant van meerdere qualiteijt diende gecommitteert ende geem-
ploijeert, die als dan voor sijne vacatie, teercosten ende verleth sal genieten soo veel als de voor-
schreven regeerders ende hertsluijden met hem sullen overcomen.

40.
Dat de setters, die de beede cedulle, verpondinge, renthierboeck ende andere sullen maecken, 
nijet meer sullen hebben noch pretenderen dan elck eenen gulden thien stuijvers ende dat  op 
haeren eijgen cost.

41.
Dat eghene gemeents wercken sullen mogen gemaeckt werden dan naer voorgaende publicque 
veijlinge ende bestedinge ten waere in cleijnelijcke bedraegende onder de thien guldens.

42.
Dat de borgemeesters, collecteurs ende renthierbeurders voor haere afgegeven ende op te halen 
penningen niet anders sullen mogen hebben ofte pretenderen dan als van outs ende tot den huij-
dige daege gebruijckelijck is geweest, te weten enen halven stuijver van den gulden.

43.
Dat oijck egeene penningen tot laste van den gemeente en sullen werden omgeslaegen dan met 
goetvinden ende consent van gelijcke regeerders ende hertsluijden, t’sij bij hypothecatie, leeninge 
ofte obligatie, sonder  procuratie als voor.

44.
Item dat op t’veranderen ende aenstellen van den nieuwe borgemeesteren, die jaerlijcx geschiet 
den 17en Meert, naer oude usantie op de bantschouwe bij regeerders ende hertslieden nijet meer 
ten laste van de gemeente salmogen werden verteert als vijffthien gulden eens.

45.
Den vorster ende ondervorster sullen op versoeck van borgemeesters, collecteurs, renthierbeur-
ders ende andere beweijnt hebbende van dorps penningen de gebreckelijcke vermogens het von-
nisse hen ter handen te stellen mogen sommeren ende executeren onder den salaris daertoe van 
outs gestaen hebbende.

46.
Doch nijemant van den selve borgemeesters, renthierbeurders, collecteurs et cetera sal daertoe 
moogen procederen voor ende aleer haer debiteuren ten minsten tweemael civilijck te hebben 
gemaent.
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47.
Oijck soo en sullen de voorschreven vorster ende ondervorster voor soodaenich civil maenen 
noch oijck voor haer gaen ofte staen binnen s’dorps ten dienste van den gemeente meer mogen 
eijsschen ofte voorderen, maer haer gecontenteert houden met de emolumenten van den oixt 
ende andere vrijheden ende exemptien als van outs.

48.
Item sullen egene commissie sullen gegeven werden om van wegen de voorschreven gemeente te 
compareren op eenige dachvaerden van de Meijerije oft quartiere dan met kennisse ende daertoe 
door de voorschreven regeerders ende hertslieden last gegeven sijnde ende dat men op deselve 
dachvaerden nijet meer sal mogen seijnden dan eenen bequaemen persoon door de voorschre-
ven regeerders ende hertslieden te nomineeren oft ten hooghsten in gewichttige saecken twee 
ende dat besorght sal werden dat al vooren te compareren t’voorschreven dorp sal aengeschreven  
worden waerover de dachvaerdinge gevallen sal en wat aldaer te proponeren sal sijn om bij dese 
regeerders ende hertsluijden gedelibereert te connen worden ten beste ende gelast haere gecom-
mitteerde t’ghene sij seggen ende stemmen sullen.

49.
Ende alsoo men bevint dat de gemeente van Deurne belast werdt ende daegelijcx meer met veele 
arme inwoonderen ende veel oock van buijten in comen sonder attestatie van haer voorgaende 
comportement ende sonder borchtochte, soo sullen de buijtenlieden die binnen den voorschre-
ven dorpe sullen willen comen woonen nijet ingenomen werden sonder blijck van behoorlijcke 
attestatie, noch oijck sonder borge te stellen in den selven dorpe voor driehondert guldens dat de 
tafel van den heijlige geest daer mede nijet en sal werden belast.

50.
Indien in cas van noot de borgemeesters uijt crachte van procuratie als boven penningen souden 
moeten lichten, ofte opnemen, soo sal den selven borgemeester ofte andere wien den omslagh 
tot rescontreringe ende verval van den selve opgenomen penningen gegeven sijnde binnen twee 
jaeren nae dato van dien moeten versorgen daeruijt de restitutie ende aflossen van dien werde ge-
daen ende sal mits dien niet meer oijck dan twee jaere interesse ten laste van de gemeente goet-
gedaen ende gepasseert werden ende ofte de selve naedien de twee jaeren geexpireert sijnde niet 
voldeden ofte aflosten, sullen daertoe pænalijck geconstringeert werden t’sij tot aflossen als voor, 
t’sij mede de penningen over hen nemende ende sufficientelijcken haere goederen daervoor ver-
bindende ende tot geheele ontlastinge ende indemniteijt van den voorschreven gemeente.

51.
Alle d’oude borgemeesteren, collecteurs, renthierbeurders ende andere als oijck de tegenwoordige 
ende toecomende sullen gehouden wesen geheel ende finalijck t’sloth haerder reeckeningen met 
quitantien, documenten ofte gereeden gelde promptelijck te voldoen ende blijvende in gebreecke 
sullen daer toe met parate executie werden geconstringeert.
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52.
Dat in dit reglement verstaen werdende onder den naem van regeerders de heere oft officier 
mitsgaeders schepenen, borgemeesteren, kerckmeesteren, heijlige geestmeesteren ende gemeent-
meesteren, mitsgaders onder hertsluijden de negen persoonen uijt de voorschreven gehuchten te 
nomineren die gelijck nu en dan ten effecte als in voorschreven reglement vergaederinge ende 
comparitie sullen moeten maecken ende houden, deselve nijet en sullen mogen geschieden in 
herberge ofte andere plaetse als in’t cruijskoor van de kercke, sulcx aldaer te houden de dinghrolle 
ende alle vergaderinge tot eene bequaeme caemere sal werden geapporoprieert, sullende tot sood-
aenige comparitie t’elckens de voornoemde regeerders ende hertsluijden werden verwitticht ende 
des gedaen sijnde soo en sal mede met d’affairen ende besoignes van dien niet mogen werden op-
gehouden ofte getardeert midts absentie ofte niet bij comen van eenige, dan sal met de præsente 
de propositie ende afhandelinge werden gedaen ende van het geresolveerde notule ende aenteec-
keninge in een apart resolutieboeck gemaeckt gehouden werden door den secretaris die de voor-
schreven comparitie t’elckens mede sal moeten bij woonen en t’register bewaeren.

53.
Dat dit reglement sal werden geregistreerrt in t’ prothocol boeck der voorschreven dorps secreta-
rie ende jaerlijcx op den 17en Meert ten daege van t’stellen der borgemeesteren op de ordinarisse 
bantschouw sal werden gepubliceert ter plaetse daer men gewoon is de publicatie te doen ende 
dat de besorginge daer van sal incumberen den president schepen.

54.
Eijndelijck dat alle dese poincten ende articulen hier boven verhaelt punctuelijck sullen werden 
onderhouden, achtervolcht ende naergecomen bij ijedereen, wie hij oock soude mogen wesen, op 
pæne dat de ghenen in tegendeel ofte contrarie van dien sullen doen, verbeuren sal den æene van 
vijftich guldens ten behoeve ende proffijte van s’Lants Domeijnen ende paratelijck te executeren.

10.3.3.3 Ontwerp-reglement van de plaatselijke heer, 1663

Vaststelling
9 Februari 1663 door de heer aangeboden aan de Raad van State.

Bron
RHCe, GB Deurne 162 [135 rood]
RHCe, GB Deurne 196/11 [138 rood II minuut.

Toelichting 
De hierna volgende teksteditie is ontleend aan de hierboven eerstgenoemde bron. De tekst van 
deze bron is echter ernstig beschadigd onder meer door waterschade en daarom zo veel mogelijk 
aangevuld uit de tweede brontekst, die de minuut van de eerste is. De hieronder staande tekst be-
vat niettemin enkele onzekere passages. 
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Reglement voor de inwoonderen der heerlijckhijt van Deurne.
1.
Dat de selleve inwoonderen haere geen vrijhijtsprivilegiën ofte stadsrechten als die van 
S’Oedenrode, ofte Os ende andere hebben overgebracht haer genugen sullen als den heere van 
Doeurne den schepenstoel bekleedt met eerlijcke luiden in conformiteijt van den coopbrief der 
sellever heerlickhijt, acte van immissie van date respective den 19 Jennuarij 1660 endie die placae-
ten ende reglementen van de Hooch Overheijt ten selleven effect geemaneert ende te emaneren.

2.
Ende vooral haer remiabel toonen tegens de gereformeerde schepenen ofte andere de selleve toe-
gedaen op peene als naer luijdt de placcaeten ende dienaenvollegende te statueeren wellicke gere-
formeerde schepenen den heere protigeeren ende defendeeren sal.

3.
Den voorgemelden heere desselleve schepenen ende andere dienstdiende te laetten aff ende aen-
setten naer sijn Eed: betaemelijck recht van heerlijckhijts recht op niuwjaers dach, op den 17 
Meerdt oft als het den voorschreven heere sal goetvinden naer staedt ende gelegenthijt der saecke.

4. 
T’sij die te continueeren ofte als dan te licentieeren naer des sellefs goetvinden.

5.
Dat deselve schepenen in het administeeren van de rechtbancke gelijck als voor desen haer met 
de iura contenteeren sullen sonder meer.

6.
Dat de schepenen wettelick van s’heeren van Deurne wegen gedaecht buijten de genechtdaegen 
vaceren elck gelijck 14 stuijvers daeghs op haere kosten, dranck halve dagen naer advenant sonder  
meer volgens d’acte van approbatie van haer Ed: Mo: daervan sijnde.

7.
Dat de geene tot dienst der kercke noodich sullen gesteldt worden bij den heere van Doeurne 
volgens zijn coopbrieff.

8.
Dat deselleve gemeentmeesters tot dienst der sellever heerlijckeijt noodich sijn, den voorschreven 
heer die aenstellen sal volgens sijn coopbrieff.

9.
Dat de gemeene inwoonderen der heerlijckhijt Doeurne geen stadts ofte vrijhijts privilegie heb-
bende overgebracht volgens de mandamenten van de Hooch Overhijt niet meer met niuwe opge-
worpen reglementen regenten oft heerdtsluden voorkomen ofte te empieteeren op de regeeringe 
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der sellever heerlijckhijt maer haer contenteeren danckbaerlijck met die privilegiën die den her-
toch van Brabant met den uijtgedruckten text haere verleent heeft sonder meer, dat den heer in-
gevollich van dien hen sal setten een schudtter.

10.
Ende dien vol genden en hebben te wachten luden op te werpen die eedt souden doen aen de 
gemeente, daer de Hooch Overheijt verstaen heeft dat alle die in eedt komen in de selleve heer-
lijckhijt eedt sullen doen aen haeren getrouwen vassal den heere van Doerne, naer luijt d’acte van 
immissie der sellever heerlijckhijt.

11.
Dat de politie ende de regeeringe der sellever heerlijckhijt ende gemeente sal blijven aen den 
voorschreven heere die t’excerceeren in conformitijt van de wethen ende placaeten van de Lande 
ende die selleve uijt te voeren door die gene die den voorschreven heere tot dienst der sellever 
heerlijchhijt, clemente justitie, kerck, heijlige geest ellick tot haere in haere respective ampten te 
doen sal aenstellen volgens sijn coopbrieff, soe ende  gelijck den voorschreven heere sulcks voer 
sijne Hooch Overhijt sal te meenen verandtwoorden.

12.
Dat soe ende wanneer den heer van Doeurne sal hebben aengestelt den officier ende secretaris 
ende deselleve haer reguleeren naer die placaeten ende wethen van Brabant, oock met neemende 
boven die gestatueerde boetten behoorlijcken salaris daertoe volgens de reglementen ende wethen 
ende ordonnantien gesteldt, den selleven officier en sicretaris haere selve niet en sullen ondtdra-
gen ofte te ondtrecken hebben maer haer met den officier en sicretaris in voege houden, te lange 
haer niet en misdoen tegens de placaeten ende reglementen.

13.
Dat soo den heer van Doeurne  bij wijllen den protocollen, rollen oft reeckeningen naersien wil-
de als heere ende voegt der selleve heerlijckhijt ende gemeente die voer twee schepenen onder re-
cepisse sal lichten en naersien moogen en ten spoedichsten restitueeren.

14.
Ende soo bij manquement des sicretaris soo lange niet gereformeerde bequame persoonen ge-
noech te vinden sijn tot het eene ofte het andere t’sij schepen, kerck oft armen dienst mede sou-
de mogen aengestelt worden midts altijt buijten staen als hij sijn reeckeninge doet oft van sijn 
bewindt voerkomen sal dat sulcks bij provisie tot naerder ordere den meer gemelten heer van 
Doeurne vrijstaet naer het exempel van andere aengelegen plaetsen.

15.
Dat alsoo voernamelijck die vroome officier ende secretarissen dickwils het meeste besneden 
ende in haere emolumenten verkort worden, nochtans eerlijck moetten en noodich sijn, hen niet 
sal onttrocken worden emploien die met haer ampt compatibel sijn.
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16.
Maer dat officieren, secretaris, schepenen et cetera geenen ondtfanck sullen mogen hebben van 
verpondinge, kercke, arme oft andere ondtfanck soo sij daer voor genen sufficante middelen ofte 
borge gesteldt en hebben binnen de selleve heerlijckhijt op conditiën als boven.

17.
Penningen van verpondinge ende der sellever cedullen,
penningen van andere des selleve gemeente lasten ende der sellever cedullen,
penningen van beeden ende der sellever cedulen et cetera ende andere van sulcke nature,
sullen alle separaet gemaeckt, gehouden, uijtgegeven en naergesien worden bij heer en schepenen 
van Doeurne sonder die te vermengen met andere lasten ende die alle jaer op de publique 
reeckeninge van de selleve heerlijckhijt publiquelijck voor allen die naebueren ten toon brengen 
ende daertoe ieder acces geeven, tot wellick t’effectueeren een jeder in eedt sijnde aen den heer 
van Doeurne ofte des sellefs officier eerst de behulpelijcke handt bieden sal tegens allen de geene 
daerttegens maligneeren ofte gemaligneert hebben op dat een jeder weethen mach waer sijn geldt 
gebleven is ende in het toekommen blijven sal.

18.
Dat de bedienende boeurmeesters ofte boeursdragers blijven bedienen sullen den voergemelden 
heere ende schepenen van Doeurne volgens haeren eedt soo ende wanneer hen blijckt schrifte-
lijck bevel bij den heere ofte schepenen uijt des sellefs heeren naem ondertijckent welcken heer 
ende schepenen respectivelijck ageerende op haeren eedt bij ende van wegen die Hooch Overhijt 
hem toevertroudt is van niet te sullen doen ofte ordonneeren als het geen met den oirbaer ende 
proffijte van de selleve inwoonderen ende tot uijtvoeringe van de beveelen van de Hooch Over-
hijt is overeenkomende.

19.
Dat die niuwe boeurmeesters haer eerste betaellinge sullende doen aen de Cantoren den affgegae-
nen geleerden boeurmeester sal moetten mede neemen ende den pertinenten staet sijnner beta-
linge van dat verleeden jaer lichten ende die te leeveren in handen van heer en schepenen omme 
daerop te ordonneeren naer behooren.

20.
Dat den ommeslach tot betaellinge der renten behoorlijck bij heer en schepenen sijn opgenoo-
men van sedert de reductie der stadt ’s-Hertogenbossche uijt jeder boeurmeesters reeckeninge, 
sullen die posten in een quohier aen haer Ed: Mo: heeren de Raedt van State overgesonden sijnde 
met pertinente specificatie en de quitantien aen wie ende waaraen die cappitaellen geemploieert 
met geene andere lasten vermengt ofte verandert worden maer naer kennisse ende des noots cor-
rectie bij haer Ed: Mo: daervan te neeme ofte te doen waertoe deselleve penningen wel ofte qua-
lijck geemploieert sijn, heer ende schepenen jaerlijcks op de gemeene reeckeningen daer van den 
staet opneemen ende publiquelijcken teeckenen.
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21.
Dat heer ende schepenen van Doeurne despicieeren, beraden en resolveeren sullen expediente-
lijck soo veel doennelijck om in het toekommende d’inwoonderen der sellever heerlijckhijt van 
de voorschreven schulden t’ondtlasten t’sij bij onderlinge verdeellinge ofte andersints.

22.
Dat den heer ende officier van Doeurne andermael aenbevoolen wordt niet te gedogen dat tegens 
de placcaetten gemael, bestiael, margentalen, wijnen, bieren ofte andere Landtsmddelen sullen 
mogen overgenoomen worden ten behoeve vant corpus der sellever heerlijckhijt maer degeene 
sulcks doende straffen.

23.
Dat den heer ende officier van Doeurne neerstich sullen hebben te continueeren in het uijtvoe-
ren van het reglement op de poletique reformatie ende andere beveellen van de Hooch Overhijt 
op de behoorlijcke menagie der inwoonderen penningen ende andere saecken gemaneert ende 
voornamelick te belethen dat de vereeringen gedaen ofte van wegen het corpus der sellever heer-
lijckhijt, maer die uit de reeckeningen der boeurmeesteren ende alle andere te roieeren als corup-
teellen ende onvroome practijquen onder wellicke pretex de goede inwoonderen uitgemergelt, 
justitie en policie verdorven ofte gecorumpeert wordt ende de vuijlle posten te laetten tot laste 
van die gene die de selleve inbrengen ofte ingebracht hebben in haere reeckeningen t’sij oopent-
lijck ofte op blinde specificatiën, alle wellicke uijt de reeckeningen sullen geroieert worden van 
sedert de reductie der stadt s’Hertogenbossche gelijck daer van het Reglement op de poletyque 
reglement, articul 20, mede ten deele mentie maeckt ende tot wellick te doen ende te continuee-
ren haer Ed: Mo: Heeren den Raedt van Staet des noots de starcke ende behulpelijcke handt den 
voorschreven heer aanbieden ende verleenen sullen.

24.
Dat die boeurmeesters ofte borsdragers tot dienst der heerlijckhijt Doeurne aengesteldt niet sul-
len hebben tergivicereeren tegens de behoorlijcke beveelen van den voorschreven heere, soo het 
punctueel bij betaellen van de Ccantoiren van den Staet als andere behoorlijcke lasten, dat die 
kosten ende schaden daer uijt geresen ende te gereijssen tot haeren ende niet tot de gemeente last 
blijven sullen ende van weegen de Hooch Overhijt wel eerstelijck bevolen worden t’obedieeren 
in conformitijt van den eedt bij de boeurmeesters ter dientie aen den voorschreven heere en des 
selffs voersaeten van voer veele jaeren gedaen ende noch doen sullen.

25.
Dat niemmandt sal hebben te tardeeren oft tergeverceeren t’sij boeurmeesters oft andere collec-
teurs op het wettich aensegen van s’heeren wegen te doen promptelijck op het eijnde van haer 
gepasseert ende te passeeren in handen van heere ende schepenen van Doeurne te stellen copyen 
van de reeckeningen, bewijs ende reliqua daedellijck respectivelijck sal te doen hebben met clae-
re specificatiën ende quitantien onder recepisse van den secretaris daervoor te lichten, omme bij 
heer ende schepenen t’haerder absentie geexamineert dan naer dry sondaechsche proclamatien 
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publiquelijck bij den officier oft secretaris opgelesen geteeckent te worden met assomptie van die 
van de kercke en armen bedient sijn hoe het den heere goetvindt ende dat naerdien den sicretaris 
voer behoorlijcken salaris alle geerfde uijt de selleve rekeninge ende verificatien van dien sal uijt-
schrijven en colligeren extracten.

26.
Dat alsoo de Hooch Overhijt den heere van Doeurne die goede voersorge en trouwhijt voor ende 
over de inwoonderen der sellever heerlijckhijt als haere wethigen heer ende voocht heeft toever-
trout ende opgedragen hem alsoo niemmandt tot het sluijtten van eenige reeckeningen sal heb-
ben te vervorderen als ten overstaen van den voorschreven heere ofte des sellefs officier daer toe 
expresselijck gemachticht op nullitijt ende peene als aenvollegende te statueeren.

27.
Dat geen nieuw omslagen tot laste der inwoonderen der voorschreven heerlijckhijt sullen gedaen 
worden als met kennisse ende geteeckent consent van den voorschreven heer ofte des sellefs of-
ficier daer toe gemachticht ende met overstaen ende ondertijkinge van schepenen der sellever 
heerlijckhijt.

28.
Item alsoo men bevindt dat van de geene die voer desen date van de reformatie in den dienst 
der sellever heerlijckhijt sijn aengesteldt ende als nu geremovieert sonder tittel, zegel en brieff 
met den uijtgedruckten text van den hertoch van Brabant te  hebben overgebracht, soe voor alle 
behoort hadde, hen gepretendeerde meldende als wel andere vrijheeden ende dorpen des in de 
dommijnen deselleve heerlijckhijt attenteeren ende dien vollegende uijt puere wrevelmoedicheijt 
ende samenrodttinge soo tegens den Staedt als den heere van Doeurne derve onderneemen pro-
cessen tegens de dominiaelle rechten onderlaetten alle aenslaegen van seer quade en schadelijcke 
consequentie tot verderff van d’onnosele ende tot verrijckinge van de attendeerders ende com-
missie suchtige ontrusten wordt den heer, den officier en schepenen van Doeurne als met eede 
aen den Lande verplicht midts desen wel eernstelijuck op haere respective eeden aenbevolen in 
eennigen deelle te gedogen dat de kosten van deselleve processen geantameert ende andere sonder 
tittel met den uijtgedructen text tegens de domijnnen van Doeurne te beginnen niet te gedogen 
dat de selleve eeniger maniere tot last van de gemeene onderdaenen der heerlijckhijt Doeurne 
omgeslagen ofte gebracht worden.

29.
Ende alsoo van haer Ed: Mo: heeren de Raede van Staete voor desen vertoont is dat verscheijde  
tiendheffers geestlijcke en weerlijcke over de 6000 guldens aen d’arme inwoonderen der heer-
lijckhijt van Doeurne wegens de mudgelden der tienden ende moellens ten achteren sijn hebben-
de naergelaten te pareren haer Ed: Mo: placcaetten ofte beveelen daerop geemaneert, dat oock 
uijt de tiende der geestelijcke de kercke van Doeurn niet meer gerepareert wordt, veele kercken 
rendte verdonckert ende diergelijcke onrechtmaeticheeden expres tegens de placcaetten ende dat 
om dese hoogen beveellen voorder te verniettigen ofte die goede intentie van den Staet buijtten 
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effect te houden daertgens gegaen wordt dat heer ende schepenen van Doeurne tot het naerco-
men der meergemelde placaetten ende tot het uijtvoeren van bijbetalinge van dese achterstellen 
sullen hebben voorts te vaeren, oock de kercke tot haere waerige rechten te bevoorderen soo be-
hooren sal.

30.
Ende dat niemandt van degeene buijtten den schepenstoel van den heerlijckhijt Doeurne hem 
met tegenweer der voers. questien tegens die tiendheffers ende andere sullen hebben te bemoien,  
maer heer ende schepenen daer mede laeten geworden soe als sij volgens haeren eedt sullen be-
vinden te behooren.

31.
Dat geene sollicitatien op den naeme van de gemeene inwoonderen der voorschreven heerlijck-
hijt ofte processen en sullen mogen geantameert worden als met schriftelijck consent van heer 
ende schepenen van Doeurne ende haere gegeven en besegelde commissie.

32.
Dat de gemeene inwoonderen der heerlijkhijt Doeurne haer niet verders oft anders met d’eijdele 
plaetsen ofte gemeente van Doeurne en sullen hebben te bemoeien daer op t’attenteeren ofte te 
usurperen sonder consent van voorschreven heere voorder als den hertoch van Brabant hem met 
den uijtgedructen text, zegel ende brieff voor privilegie vergunt heeft maer een ieder met sijne 
differente privilegiën op ende in de gemeente als naer luijdt die brieven van de Hooch Overhijt 
jeder verleent laetten geworden.

33.
Dat niemandt convocatie, bijeenkomste ofte vergaderinge binnen de selleve heerlijckhijt sal doen 
ofte legen mogen als den heer ende des sellefs officier ter plaetse daer men niet en eedt oft en 
drinckt daer het den heer ofte des sellefs officier goedt vinden sal in absentie van den voorschre-
ven heer ofte so het in een herebarge geschieden niet tot laste der gemeene inwoonderen geteert 
sal worden in ofte naer het eijnde der meergemelde vergaderinge.

34.
Dat den geenen buijtten de heerlijckhijt Doeurne gecommitteert sal sijn voor sijn vacatie ende 
verteeringe naer redelijckhijt soo veele hebben als andere voer date van de reformatie gehadt heb-
ben ofte minder soo heer ende schepenen sullen goetvinden ofte ordonneeren tot beeter minagie.

35.
Soo persoonen van qualiteijt met goetvinden van heer en schepenen vaceeren in dienst der voor-
schreven heerlijckhijt dat haere vacatie staen sal int goetvinden van heer ende schepenen als boven.

36.
Dat den heer, officier ende schepenen die de bedecedulle, verpondinge, rentierboeck en andere 
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sullen maecken, den heer, officier voor hen vacatie ellick daechs sullen hebben 2 guldens daechs, 
de schepenen ellick daechs 14 stuijvers, den sicritaris sijn behoorlijck salaris van schrijven, alles op 
haer eijgen kost en dranck ende sal hebben voorts vier en licht sonder haeren kost betaelt worden 
naer wethelijcke convocatie vergadert sijnde.

37.
Gemeene wercken bij heer ende schepenen te besteeden t’sij bij publique vijllinge off andersints 
naer eis van saecken.

38.
Boeurmeesters en collecteurs niet meer sullen trecken voor haeren ondtfanck als 8 penningen van 
den gulden ten waere de Hooch Overhijt anders gestatueert hadden oft statueeren.

39.
Geene penningen tot laste der gemeene inwoonderen deser heerlijckhijt omgeslagen te worden 
als met wille, weethe ende consent van heer ende schepenen ende haere schriftelijck ordere.

40.
Dat alsoo de inwoonderen der heerlijckhijt Doeurne van bij de drijhondert jaeren herwaerts on-
der vassal heren geseten hebbende geene vrijhijts privilegiën hebben bekoomen als die van St. 
Oden Roode ende andere vrijheden oft dorpen omme te mogen ordonneeren jaercoeuren mae-
cken op de gemeente ofte politie ofte eeniche banschouwen ofte vergaderinge legen hun van dit 
dominiaelle recht sullen hebben te onthouden dat te usurpeeren op den heere van Doeurne.

41.
Dat den vorster privative op het versouck van boeurmeesters, schadtheffers ofte collecteurs vol-
gens vonnis ter handen stellen onder behoorlijcken salaris sommeren oft executeeren sal ten wae-
re den heere den schudter daer toe macht gave.

42.
Dat den vorster oft schudter de inwoonderen van Doeurne geene kosten van sommatien ofte 
executien sullen aendoen voor die boeurmeesters, collecteurs et cetera hen inwoonderen twemael 
minnelijck sullen gemaent hebben.

43.
Dat den vorster en schudter als diennaaers van den here ende justitie, heer en schepenen sullen heb-
ben op te wachten in alle voervallende occasien daer den here gebiedende sal ende voer haer gaen ende 
staen binnen de selleve heerlijckhijt hebben den oixt hebben met voordere baetten, vrijheeden ende 
exemptien ende hen geen van allen de selleve proffijten t’ondthouden ende sullen de voerschreven 
vorster en schudter naerdat de collecteurs en boeurmeesters voer haer behoorlijcken salaris van op-
geld selffs tweemael in der minne die inwoonderen der heerlijkhijt Doeurne sullen gemaent hebben 
die naerlaetige van s’heeren wegen als boven voor haer salaris sommeeren en des noots executeeren.
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44.
Dat den heer van Doeurne sellefs oft sijn gecommiteerde verschijnen ofte sal senden ter dach-
vaert van een quartiere ofte Lande, dat den brief van convocatie bij den sicretaris gecopieert den 
geenen ter dachvaert verschijnenden leveren, sijn wedervaeren aen heer en schepenen raportee-
ren sal bij geschrifte ende dat hen overgeven t’haerder naerichtinge gesteldt op de voorschreven 
commissie.

45.
Dat alsoo het bijwijlen gebeurt dat eenege gereformeerde christenen genijcht sijn onder de ju-
risdictie van Doeurne te koemen wonen ende dat het oock profitabel is eerlijcke andere fami-
lien nieu te laetten koomen omme heijdtgronden aen te winnen, waer uijt het proffijt van den 
Staet ende heerlijckhijt vollecht, dat den heer van Doeurne niet sal beleth worden vollegens sijn 
Ed: heerlijck recht inne te laeten koemmen die het sijn Eed: gelieft, gelijck de voerige heeren van 
Doeurne meede gedaen hebben.

46.
Dat de bedienende borgemeesters ofte eijgentlijck schadtboeurders oft boeursdragers sonder 
hooghdringende noot niet en sullen commissie gegeven worden bij heer ende schepenen van 
Doeurne om penningen tot last der gemeene inwoonderen op te neemen, dat de gelichte pen-
ningen niet boven twee jaeren sullen staen mogen oft soe de boeursdrager met assistentie van heer 
ende schepnen niet en sorgden tot affquijdttinge den interest tot haeren eijgen boeursdragers last 
loopen sal ende vier jaeren verloopende sonder affquijdttinge dat die hellift van het capitael met 
den intrest van dien tot de voergemelte boeursdragers last blijven sall, dat heer ende schepenen 
tot behoorlijcke afquijdttinge teijtelijck behorlijcke maenboecken die boeursdragers in handen 
sullen gestelt hebben, waer in des schriftelijck geadverteert ende versocht haer mede sullen te 
quijdtten volgens haeren eedt dat oock die opgenomen oft te neemen penningen personneel ende 
sonder d’ouctroij van de Hooch Overhijt niet reëel sijn.

47.
Alle d’oude boeursdragers, collecteurs, rentierboeuders oft borgemeesters ofte andere soo men die 
heeten mach als oock die tegenwoordige ende toekomende sullen gehouden wesen als noch haere 
reeckeningen geslooten ofte niet van sedert de redutie der voorschreven stadt s’Hertogenbossche 
die met claere ende inrepoociabele specificatiën ende quitantien te verifieren voor soo veelle noch 
manqueerende sijn ofte dat die posten daer die manqueeren als corrupteelen en onrechtmatich 
sonder dissimulatie bij heer ende schepenen uijt haere reeckeningen geroieert sullen worden 
ende voer geen betalinge strecken al is’t dat sij voergeeven aen d’een oft d’ander betaelt te heb-
ben die hen vrijstaet te soucken tot haer eijgen last ende hare reeckeningen alsoo geverifieert ofte 
van vuijlle posten gesuijvert bij heer en schepenen als boven publiquelijck getekent het slodt van 
reeckeninge promptelijck voldoen ende blijvende in gebreecke van dien ofte d’andere des voer-
schreven daertoe alle execeptien worden ofte caveren geexcludeert datter contrarien met parate 
executie worden geconstringeert.
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48.
Dat alsoo het privilegie van regeeren ofte den selleven tittel aen niemmandt in Brabant en 
competeert als dat daertoe met des hertochs zegel en brieff gequalificeert sijn, bij dit reglement in 
de heerlijckhijt van Doeurne geene niuwe regeerders genomineert ofte gekendt worden ofte oock 
eennige vergaderingen toe gelaetten anders als van heer en schepenen van Doeurne met die geene 
die den heer ofte des sellefs officier daer toe sullen goetvinden te doen convoceeren ter plaetse 
daer den heer goetvinden sal t’sij in den Neerhuijse daervoer de reformatie de vergadering is 
gehouden oft in een particulier huijs totdat eene bequame camer sal wesen geapporprieert daertoe 
bij den heer t’ordonneeren dat oock niemandt in de selleve vergaderinge hem het voorrecht van 
prepositien hebben aen te matigen aen den heer oft dessellefs officier ende dat den sicretaris 
daervan sal hebben annotitie te houden met het geresolveerde.

49.
Dat dit reglement sal geregistreert worden in het protocol van de selleve heerlijckhijt door den 
secretaris aldaer ende jaerlijcks door den officier der sellever heerlijckhijt voor de gereformeerder 
kercke werden afgelesen oft gepubliceert naer voergaende klockslach.

50.
Ende op dat alle pointen als boven ende in’t besonder onderhouden worden bij de voergemelde 
inwoonders de gebreeckelijcke te verboeuren boven die placcaeten ende landrechten alreede gee-
maneert ofte gestatueert, te emaneren ofte statueeren de somme van vijftich guldens ten proffijte 
van den heere van Doeurne ofte des sellefs officier, reelijck en paratelijck t’executeren.

10.3.5 Geffen, 1702-1726

10.3.5.1 Ontwerp-reglement, 1702
10.3.5.2 Reglement van de Vrouwe, 1726

10.3.5.1 ontwerp-reglement, 1702

Toelichting
18 Juni 1702 levert de Raad en rentmeester-generaal der Domeinen in het kader van een bredere rap-
portage over te Geffen bestaande bestuurlijke problemen bij de Raad van State ook een ontwerp-
reglement in.  De tekst hiervan is niet aangetroffen. Het reglement is uiteindelijk niet vastgesteld.

Genese
9.3.5.

10.3.5.2 reglement van de Vrouwe, 1726

Vaststelling
16 Oktober 1725 door de Vrouwe van Geffen.
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Bron
BHIC, DB Geffen 11, fo. 76r-77r, 16 oktober 1726

Toelichting
Dit alleen door de Vrouwe van Geffen vastgestelde reglement strekt er toe om de eed van de 
plaatselijke regenten (drossaard, schepenen en secretaris) van Geffen te revitaliseren en hun ver-
goedingen nader te regelen. In verband met deze beperkte strekking is dit reglement niet in de 
analyse van Deel I van deze studie betrokken.

Reglement doen formeeren en opstellen door de Wel Ed: Vrouwe Mevrouwe Maria Dorothea Cramer, 
Vrouwe der heerlijckheijt Geffen waernaer de tegenwoordige regenten der selver heerlijckheijt of in 

der tijdt komende als drossard, schepenen en secretaris haer sullen moeten reguleeren.

1.
Eerstelijck sullen de schepenen beeedigt werden volgens ’t formulier van Eedt in ’t Reglement op 
de politique reformatie geemaneert.

2. 
Daer en boven sullen sij op den selven Eedt moeten belooven dat sij altijt sullen compareeren als 
sij van wegen de Ho: Ed: Heeren of Vrouwe van Geffen, haer Ed: Drossard of op de secretarije 
deser heerlijckheijt werden gedaeght op eene peene van eenen ouden schilt of veertien stuivers.

3. 
Item sullen de regenten jaerlijcx tot laste van de gemeente mogen verteeren een hondert gulden 
sonder meer, sullende haer strekken tot een refrissement soo int veranderen de Weth, begaen 
alle de schouwen en in alle gemeents affairen, die sullen voorvallen, sullende de regenten ’t gene 
sij meerder verteeren gehouden sijn uijt haren sack te betalen, alsoo in rekening niet geleden sal 
werden.

4.
De regenten sullen jaerlijcx van de gemeente genieten voor ’t doen van hare verdere vertering en 
vacatien binnen dorps den drossaard, den president ende secretaris ieder twaelf gulden en iederen 
schepen seven gulden tien stuijvers sonder meer.

5.
Voorts sullen de schepenen gehouden sijn alle gemeentens affairen volgens haer Eedt en plight 
binnen dorps waer te nemen sonder daervoor iets te declareeren.

6. 
Item soo iemant van de voorz: regenten buijten dorps gecommiteert sullen daer voor de vacatien 
betaelt werden als van outs.

7.
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Dit reglement sal aenvangh nemen met den 1 october 1725, begeerende dat ’t selve voortaen in al-
len deele sal agtervolght en naergekomen werden.

Actum in Nulant op’t kasteel van Geffen den sestienden October 1726.

10.3.8 Kessel circa 1705

Vaststelling
In Kessel is er een ontwikkeling geweest, die omstreeks 1705 heeft geleid tot de opstelling van 
een onvoltooid gebleven ontwerp-reglement, maar die verder geen vervolg in de vaststelling er-
van heeft gehad.

Bron
SA ‘s-H, OSA 9193.

Genese
9.3.8.

Copie 
Kessel

1.
Dat voortaen sonder octroij van de Ho: Mo: Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden 
conform derselver resolutie en placcaet van den 31 October 1695 geene reële omslagen sullen mo-
gen werden gedaen over de vaste goederen ende gronden van erven, noghte ook eenige capitalen off 
penningen gelicht en genegotieert tot- laste en hijpothecatie der voorschreven gemeente van Kessel, 
noghte selfs oock daer toe het versoek gedaen dan naer voorgaende toestemminge en bewillinge van 
de regenten off twee derden parten van dien, het corpus der voorschreven gemeijnte representeeren-
de, bestaende als van outs in twee borgemeesters, twee armmeesters en twee kerckmeesters, waerbij 
oock sullen moeten geroepen worden eenige der principaelste gegoeijden en geërfdens ten minste 
als voor, dewelcken eghter geene concludeerende, dog maer alleenlijck eene adviseerende stemme 
sullen hebben, sullende de reële omslagen en negotiatie van penningen ter contrarie gedaen, komen 
en blijven tot laste der geene die de selve hebben gedaen en ingewillicht.

2.
Insgelijcx soo sullen tot verval van des gemeijntes wettige lasten en schulden geene persooneele 
settinge off omslagen mogen werden gedaen dan naer voorgaende convocatie ende toestemmin-
ge als voor.

3.
Dat de borgemeesters in der tijd weesende sullen moeten innen, ontfangen ende opbeuren de voor-
schreven reële ende personele settinge, volgens de lijste ende quohieren aen haer door de regenten 
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daer van ter hant gesteld werdende, mitsgadeers alle andere gemeijntes incomsten en revenues.

4.
Dat de borgemeesters voor haere tantieme off collectloon van ideren gulden van haeren ontfanck 
sullen genieten om opsight van de dickwils subjecte inundatie van verscheijde landen aldaer ses 
gulden van ’t hondert als ordinair, sonder dien aengaende ietwes verders te mogen pretendeeren 
off aen haer geleden te mogen werden.

5.
Dat daer en tegens deselve borgemeesters sullen gehouden zijn te betaelen en te voldoen alle or-
donnantiën bij de regenten tot hunnen laste gegeven ende geslagen precidelijk op den tijd in de 
ordonnantie uijtgedruckt sonder de betalinge daer van te mogen uijtstellen op eenige pretexten 
van geen gelt te hebben off andere hoedanig die oock souden mogen wesen, gelijck sij oock mede 
moeten voldoen, de jaerlijcxe ordinaire gemeijntes laste, ’t zij van tractementen als andersints, 
mitsgaders op de verval of verschijndag off ten uijtersten binnen een maent daer naer, alle de ren-
ten en interesten der capitalen tot lasten der gemeijnte staende ende alle het geene voorschreven 
soodanig promptelijk te voldoen en betalen, dat de gemeijnte off regenten daer over geen kosten 
off schaden komen te lijden, op pæne dat alle kosten van processen, executien en alle andere scha-
den die de gemeijnte dienthalven souden konnen overkomen bij haer selfs sullen moeten werden 
betaeldt en op haere persoonen en goederen bij parate executie verhaeldt.

6.
Dat de borgemeesters na dat hun jaer sullen uijtgedient den tijdt van vijff jaeren en de armmees-
ters alleen den tijd van drie jaeren sullen vrij zijn van alle dorpsbedieningen.

7.
Dat de conincxbeden, verpondinge, impost op het gemael off hooftgelt, cleijne specien, perso-
neele quotisatien en alle andere gemeijne Landts middelen nu zijnde of naermaels opcoomende 
en waervan de collecte of insamelinge bij resolutien, ordonnantiën of placcaten van de Landen 
aen de regenten wert aenbevoolen door deselve regenten bij haeren secretaris ten overstaen van 
den officier publique en voor alle man aen de minst aenneemende sullen werden aenbesteedt, ten 
ware dat het de regenten ’t profitelijckste en oirbaerste voor de gemeijnte oordeelde daertoe col-
lecteurs aen te stellen aen welcke eghter niet meer als voor tot collecte loon sal werden gegeven, 
sullende in cas van aenbesteedinge de aennemers gehouden wesen te stellen twee suffisante bor-
gen en vervolgens verbonden (gelijck oock meede de collecteurs in cas van geene aenbesteedinge) 
de ‘s Landts comptoiren soodanigh promptelijk te voldoen en bij te betalen in voegen en op pæne 
als in den bovenstaende articul is gestatuëert.

8. 
Dat in cas van aenbestedinge de quohieren, lijsten off hooft cedullen (waer mede de conincx 
beden, verpondin-gen, ’t gemael of hooftgeldt, cleijn specien en personeele quotisatien en 
alle andere s Landts imposten sullen werden geheven) ider apart bij den secretaris sal moeten 
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werden uijt gemaeckt en aen de regenten veertigh dagen voor de te doene aenbestedinge 
overgelevert neffens de conditie en voorwaerdens waer op de bestedinge sal geschieden opdat 
een igelijk, tot het aennemen genegen zijnde, daertoe kan hebben acces en visie, gelijk oock in 
cas van geene aenbestedinge maer dat daertoe werden gecooren en aengesteldt collecteurs den 
secretaris gehouden sal zijn sorge te dragen en effectuëren dat veertien dagen te voorens eer de 
voorschreven collecteurs sullen werden aengesteldt deselve quohieren, lijste of hooftcedullen 
uijtgemaekt zijn en aen de regenten over gelevert om ten tijde van het aenbestellen der 
voorschreven collecteurs aen de selve te konnen werden ter hand gesteldt, sullende in cas 
van naerlatigheijt en onwilligheijt, het aen de regenten vrij staen omme selfs door een ander 
bequaem persoon de voorschreven quohieren, lijsten of hofcedullen op en uijt te maecken en 
aen de collecteurs over te leveren.

9.
Dat insgelijcx den secretaris gehouden sal zijn te besorgen en te effectuëren dat de quohieren, 
lijste of hefcedullen soo der reële als personeele settinge en omslagen veertien dagen voor het 
aenstellen der borgemeesters zijn uijtgemaeckt ende aen de regenten overgelevert om die aen de 
borgemeesters ten tijde wanneer deselve werden beëdight ter hand gesteldt te werden omme de 
reële settinge eenmael en de personele settingen geduurende haer borgemeesters bedieninge soo 
menichvout te collecteren als de regenten tot verval van des gemeijntes wettige lasten en schulden 
sullen dienstigh en nodig oordeelen ende dat in cas van onwillicheijt off nalaticheijt de regenten 
werden geauthoriseert omme deselve quohieren, lijsten off hefcedullen door ijemandt anders te 
laten uijtmaeken en uijtleveren.

10.
Dat de voorgemelte aennemers off collecteurs der conincx beden, verpondinge, ’t gemael off 
hooftgelt, kleijne specien, personele quotisatien en alle ‘s Landts middelen binnen ses maenden 
naer het verloop van het jaer dat deselve zijn afgegaen ende de borgemeesters binnen ’s jaars naer 
dat haer borgemeesterschap sal wesen geexpireert, sullen gehouden wesen van hunnen ontfanck 
bewindt en administratie te doen behoorlijke rekeninge, bewijs et reliqua, dat oock in de borge-
meesters reekeningen niet anders in ontfanck en uijtgave sal werden gebracht en geleden dan ’t 
geene dat blootelijk en alleen tot des gemeijntes particuliere huijshoudinge is gehoorende, son-
der dat daer inne sullen mogen vermenght worden de conincx beden, verpondinge, ’t gemael off 
hooftgeldt, kleijn specien, personele quotisatien off eenige andere gemeene Landts middelen.

11.
Dat de voorschreven reeckeninge naer voorgaende drie sondaegse publicatien sullen werden ge-
presenteert aen de regenten als van outs, om bij en door haer geexamineert en de behoeftens wel 
naergesien zijnde met meerderheijt van stemmen daer op geresolveert en de selve verder naer be-
horen opgenomen, gesloten ende geteijkent te werden, waerbij oock sullen mogen komen alle 
andere des gelievende en daerbij geinteresseerdt weesende, welcke mede wel sullen moeten ge-
hoort werden, dog geene stemme off teijkeninge hebben.
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12.
Dat alle openstaende en ongedane reekeninge van borgemeesters, bedeheffers, verpondingbeur-
ders, kerck ende heijlige geestmeesters, mitsgaders van alle andere die eenig ontfanck of bewint 
hebben van des Landts off gemeijntes penningen met den allereersten en ten langsten binnen drie 
maenden naer het arresteren van dit reglement aen de regenten sullen moeten worden overge-
braght en den secretaris gehouden deselven binnen dien tijd op te maken om die bij de regenten 
oversien en geexamineert, mitsgaders opgenoomen, gesloten en geteijkent te werden.

13.
Dat in de voorschreven gemeijntens reekeninge geene posten in uijtgave sullen mogen werden 
gebracht dan die met behoorlijke quitantie, specificatie en ordonnantie (daer se werden gerequi-
reert) zijn geverifieert ten ij deselve maer tien stuijvers en daer beneden komen te bedragen ende 
dat bij gebreeke derselve soodane posten souden werden geroijeert en doorgeslagen sonder de-
selve te passeeren onder een debit quitantie ten ware omme de cleijnigheijt als voor de posten bij 
bloote affirmatie van de rendanten wierden aengenomen ende geleden.

14.
De regenten sullen in het doen der voorschreven reekeninge door haren secretaris voor ider post 
die in ontfanck wert gebracht moeten doen aenteekenen: dat de heffinge van dien ontfanck haer 
is gebleeken conform te wesen de quohieren, lijsten, set of hefcedullen aen de rendanten daer van 
door de regenten ter handt gestelt, mitsgaders de octroijen, authorisatien en actens uijt welckers 
craghte deselve zijn geheven met expressie van den dagh, maendt en jaere der gemelte actens en 
voor soo veel aengaet den uijtgaef in het hooft off begin van dien in margine laten stellen, dese en 
de volgende posten bij quitantie en ordonnantie, uijtgenomen daer anders voor genoteert staet, 
sullende ’t elckens bij de posten waer van geen quitantie is en die geleden worden moeten uijt-
drucken waerom deselve gepasseert werden ’t zij bij bloote affirmatie of andersins.

15.
Dat de reekeningen behoorlijck opgenomen, gepasseert en geteijkent wesende ende bevonden 
werdende, dat den rendant of rendanten meer hebben uijtgegeven dan ontfangen en vervolgens 
dat zij seekere somme van penningen van de gemeijnte moeten hebben, dat in sulken gevalle de 
regenten aenstonts een ordonnantie sullen moeten slaen tot laste van de als dan aenwesende bor-
gemeesters of collecteurs omme ten uijtersten binnen twee maenden aen den rendant off rendan-
ten te voldoen en te betalen de somme die de selve bij het sloth der reekeninge van en tot laste 
van de gemeijnte is competerende ’t geene hun weder in uijtgave van hunnen te doene reekeninge 
sal werden geleden.

16.
Maer soo bij het sloth der reekeninge komt te blijken, dat de rendanten meer hebben ontfangen 
als uijtgegeven en dat oversulcx deselve seekere somme van penningen aen de gemeijnte schuldig 
blijven, dat in sulcken gevalle geene naereekeninge en sullen mogen werden gedaen dog sullen 
de regenten deselve aenstonts ordonneren om de penningen die sij bij sloth hender reekeninge 
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aende gemeijnte zijn schuldig gebleven ten uijtersten binnen den tijt van drie maenden te betalen 
aen de als dan reegerende borgemeesters off collecteurs die gehouden sullen wesen de voorschre-
ven somme in hunne te doene reekeninge in een besonder capittel voor ontfanck in te brengen.

17.
Dat oock de borgemeesters en collecteurs der verpondinge en alle andere bewint ende ontfanck 
hebbende van gemeijntes wegen niemant sullen mogen overvallen ende beschadigen bij en met 
sommatie en executien sonder de debiteuren ten minsten eens off tweemael civilijk aengemaent 
off gewaerschout te hebben.

18.
Dat geene nieuwe werken off reparatie van de gemeijnte excederende vijftien guldens tot laste 
van de gemeijnte sullen mogen werden gedaen dan op een behoorlijk bestek en naer voorgaende 
publicatie en openbaer aenbestedinge.

19.
Ende alsoo van tijt tot tijt groote en excessive verteeringe tot laste van de gemeijnte zijn inge-
bracht om de welcke in het toekomende voor te komen en af te snijden, soo sal bij de gemeijnte 
moeten sorge dragen dat d’ordinaire vergaderplaats of raetkamer van allen ’t geene nootsakelijk 
is wel voorsien wert, alwaer de charters, papieren en documenten de gemeijnte concernerende 
sullen moeten werden gebracht en bewaert ter welcker plaetse den officier en de regenten nef-
fens den secretaris t’elckens sig oock sullen hebben te vervoegen en te laten vinden soo dikwils en 
menichmalen alster eenige saecken off besoignes van gemeijntes wegen vervallen, sonder immer-
meer die in herbergen te mogen leggen off bijwonen off sonder eenige de alderminste verteerin-
ge tot laste van de gemeijnte te mogen doen off daer voor ter saecke van vacatie ietwes te mogen 
inbrengen, dog sullen ider der regenten voor hare besoignes en vacatien binnen ’s dorps verval-
lende jaerlijcx genieten en profiteren vijff guldens eens, sullende des winters in de raetkamer den 
brant en licht wegens de gemeijnte besorght worden, item over de veranderinge van de Wet off ’t 
beëdigen van de borgemeesters, kerck en armmeesters jaerlijcx vijftien gulden, over het passeren, 
sluijten van de dorps reekeningen ses gulden mitsgaders over ……. (niet ingevuld).

20.
Dat geene processen tot laste van de gemeijnte sullen mogen werden aengevangen dan op voor-
gaende consent van Haer Ho: Mo: in conformité van der selver resolutie van den 30 October 
1674 ende dat het selve consent niet en sal mogen werden versoght dan naer voorgaende con-
vocatie der principaelste gegoeijdens ende geërfdens consent, toestemminge ende bewillinge der 
regenten off twee derde parten van dien, alles in dier voegen als hier bevorens articul 1 is gesta-
tueert, waer van de resolutie off acte sal moeten werden geregistreert en onderteekent in een 
registerboeck, in welck registerboeck oock sullen moeten werden gestelt de commissien en aen-
teekeninge gehouden van de ordonnantie die van tijt tot tijt sullen werden gegeven ende gesla-
gen, mitsgaders van allen’t geene van tijt tot tijt bij alle vergaderinge wert geresolveert.
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21.
Dat wegens de gemeijnte geene de minste betalinge aen jemant sal mogen werden gedaen dan op 
behoorlijke ordonnantie der regenten het corpus representerende, welcke regenten oock geene 
ordonnantie en sullen mogen slaen ende verleenen, dan naedat de oorsaeck en wetticheijt der 
schult neffens de declaratien en commissien (indien daer commissie toe moghte zijn gegeven) bij 
haer wel en rijpelijk geexamineert en gebleeken, als wanneer de ordonnantien sullen moeten wer-
den verleent en door den secretaris gestelt onder de declaratien en door de regenten onderteekent 
en als dan de quitantie van voldoeninge geschrevenen onder de ordonnantie, met desen verstande 
noghtans dat geene ordonnantie werden gerequireert off nodig zijn tot betalinge van des geme-
ijntes geringe wettige schulden niet excederende de somme van twee guldens, gelijk oock mede 
niet van de ordinaire jaerlijcxe renten en interesten, tractementen, recognitiën en corresponden-
tie gelden, welcke van  jaer tot jaer op eenen vasten voet en somme zijn geregleert en betaelt wer-
den, welcke de borgemeesters sullen moeten en oock gehouden zijn promptelijk te voldoen op 
bloote quitantie sonder voorgaende ordonnantie.

22.
Dat iemant van des gemeijntes wegen moetende gaen en vaceeren op des quartiers vergaderinge 
des daegs voor vacatie, reijs en teer kosten niet meer sal genieten dan eenen gulden vier stuijvers, 
dog vacerende buijten de dingbancke van de Baronnie Kessel, soo sal eenjder des daegs voor de 
veerte off distantie van jeder ure van Kessel aff soo voor vacatie, reijs en teercosten niet meer ge-
nieten dan ses stuijvers, ’t geene echter niet verder moet verstaen werden dan wanneer gevaceert 
werdt naer plaetsen gelegen tot vier uren toe van de Baronnie van Kessel aff, sullende wanneer de 
plaetsen boven de vier uren aff van Kessel zijn gelegen niet meer voor vacatien, reijs en teerkos-
ten aen een jder des daegs mogen betaeldt werden dan vijfentwintig stuijvers, uijtgenomen naer 
’s Gravenhage, als wanneer een jegelijk, ’t zij wie het zij van de ingesetenen off andere, sal werden 
goetgedaen des daegs twee gulden, sonder dat er jetwes verder soo van vracht, passagiegelt en ver-
teeringe sal mogen werden geleden ofte gedeclareert.

23.
Dat de borgemeesters die in ’t toekomende naer dit reglement sullen werden aengesteldt wanneer 
beëdicht werden in het besonder mede sullen hebben den eedt te doen van te sullen punctuelijk 
naer te komen den 3. en 5 articul deser reglemente.

10.3.10 Nuland 1693

10.3.10.1.1 Ontwerp-reglement van de heer, 1693 A
10.3.10.1.2 Ontwerp-reglement van de heer, omstreeks 1693 B

Genese
9.3.10.

10.3.10.1.1 Ontwerp-reglement van de heer, 1693 A
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Vaststelling
29 April 1693 door de heer van Nuland ter goedkeuring bij de Staten Generaal ingediend, maar 
uiteindelijk niet vastgesteld.

Bron
NA, SG 7564. 

Articulen tot beter administratie van de Justitie en de regeringe binnen de 
heerlijckheijt van Nulant

1.
Eerstelijck sullen in proceduren civiel ende criminineel achtervolght werden de costuijmen der 
stadt van s’Hertogenbossche voor soo veel deselve t’gemeene Lantrecht niet en contrarieren de 
Caroline Ordonnantie van den 20 November XVc dertich, Albertine Reformatie van den 20e  
November XVc negenen’tnegentich, het eeuwich Edict van den jaere XVIc elff, mitsgaders alle 
verdere ordonnantiën op het stuck van procederen in de voorschreven. Stad van s’Bossche gere-
cipieert, ende de Raminge tusschen de stadt ende het platte lant gemaeckt.

2.
Schepenen sullen alle saecken onder de tien à twaelff guldens bedragende buijten proces, partijen 
wedersijts gehoort zijnde, aenstonts afdoen sonder in advis te houden op peene van drie guldens.

3. 
In alle geconsesseerde schulden sal den debiteur betalen alle de reghts costen ter taxatie van 
schepenen die volgens den 63en Articule van de Caroline Ordonnantie in taxeren regard sullen 
nemen op de vacatien van partije van buijten comende heeft moeten nootsaeckelijck voor dit ge-
recht doen, t’zij door haer selven of door haere bediendens.

4.
In saecken boven de tien oft twaelff guldens magh schriftelijcke aenspraeck gedient werden ende 
daerinne geprocedeert als vermelt is in den sevenden articule van de Caroline Ordonnantie.

5.
Geene schriftueren sullen ter rolle aengeteijckent worden, ten zij die effective gedient zijn gedu-
erende t’geneght. 

6.
T’geneght sal van veertien dagen tot veertien dagen in civiele saecken op woensdach gehouden 
worden (uijtgenomen de vacantien) ten halff elff uren, sullende de schepenen in de heerlijckheijt 
woonende gehouden zijn precies te compareeren op een boete van drie stuijvers soo een halff uur 
later comen ofte niet comparerende op de boete van eenen ouden schilt te betalen met 14 stuij-
vers. De crimineele sullen nae ordinaris stijl en decreeten werden gereguleert.
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7.
De schepenen die  in de stadt van den Bossche ofte buijten de heerlijckheijt moghten woonen 
sullen precies compareren moeten tegens elff uren op gelijcke boetens, dogh op alle geneghten 
niet behoeven present te zijn, maer als zij bij missive van den heer officier sijn versoght in 
publijcke affairens sonder geexcuseert te werden als absentie uijt de stadt, sieckten ende andere 
nootsaeckelijcke beletselen daer van sij kennisse sullen geven aen de heer officier bij missive op 
peene van insgelijcx te verbeuren eenen ouden schilt als vooren.

8.
Schepenen, secretaris en vorster sullen haeren drossaert ende malcanderen behoorlijck respec-
teren, gelijck oock partijen noghte ijemant van de voorneomde regeringe nogh oock malcande-
ren mogen injurieren off met disrespectueuse bejegeningen, lasteringen, dreijgementen veel min 
hantdadighheden, beledigen op peene van vijffentwintich guldens ende verdere arbitrale correc-
tie van schepenen naar gelegentheijt van saecken in conformité van het placcaet van den 19e Meij 
1673.

9.
Partijen sullen in saecken van kleijnder importantie onder de vijftich guldens bedragende bij re-
queste ten communicatoiren mogen procederen en sullen twee schepenen met kennis van den 
heer officier daer op simpele communicatie off bericht binnen acht dagen mogen stellen.

10.
Partijen sullen voor’t indienen van requesten ende andere communicatoire schriftueren betalen 
drie stuijvers aen den secretaris die dese cleijne iura sal leggen in een busse, sal oock d’andere be-
soignes aenteijckenen en pertinent register met dagh en datum houden van de presente schepe-
nen ende alle het gelt dat sij verdienen registreren, omme alle drie maenden onder die present 
sijn geweest te deelen, doende aenteijckeningen van de uijr en besoignes omme in het verdeelen 
ijder naer dat hij veel ofte weijnich sal hebben present geweest profiteeren.

11.
Den heer drossaertt, secretaris en vorster sullen haere iura ende salaris reguleeren na de ordon-
nantiën daer op geëmaneert bij de Hooghe Overighheijt op peene van dubbelt wederom te geven 
ende den secretaris sich verders reguleren na de resolutie geemaneert op den tweeden October 
1654.

12.
De schepenen sullen in reghs saecken ijder voor een uijr besoignes vijff stuijvers voor haere vaca-
tien buijten t’genecht bij partijen aenstonts aen de secretaris te betaelen.

13.
De schepenen ende andere regeerders sullen geene verteeringen op genecht dagen als andersints 
mogen doen tot laste van den heerlijckheijt ofte gemeijnte, uijtgenomen de maeltijden van 
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schouwe, reeckeninge ende andere daer toe van outs gestatueert ende deselve niet excederende de 
somme van twaelf guldens in alles, ende voor de twee affgaende ende aenwesende borgemeesters 
ende armmeesteren nogh vier gulden daer en boven.

14.
Schepenen, regeerders, partijen noghte iemant anders sullen mogen drincken in de raetcamer 
nogh droncken zijnde, daer in komen op de boeten van drie gulden aenstonts te betalen.

15.
De schepenen sullen in saecken van iniurien ende quade bejegeninge, mitsgaders notoire quat-
willicheden buijten forme van proces den misdadigen mulcteren ende doen straffen na gelegent-
heijt van saecken.  

16.
De schepenen als commissarissen tot twee int’getal (sullende den heere drossaert ofte secretaris 
voor een derde schepenen gereeckent worden) na gelegentheijt van saecken sullen van jder der 
besoignes hebben ijder ses stuijvers. 

17.
Den heer officier sal in saecken concernerende sijn officie gehouden sijn sich te absenteren gedu-
erende de besoignes tenzij schepenen hem expres versoecken.

18.
In sware saecken, de gemeijnte concernerende, sullen na gelegentheijt op het goetvinden van alle 
de schepenen off het meerendeeel (ten minsten vijff in’t getal) neffens twee schepenen, den dros-
saert ende secretaris als commissarissen mogen geëligeert worden onder salaris als boven.

19.
Alle commisoriale schepenen besoignes sullen nergens anders als in de taetcamer geschieden son-
der eenige verteeringe tot laste van de gemeijnte ofte litigerende partijen te brengen op peene van 
drie guldens ijder mael te verbeuren, ende uijt de gemeene casse te betalen tot onderhout en re-
paratie van de raetcamer.

20.
De saecken van arme persoonen sullen gratis geexpedieert worden.

21.
De commissien buijten de heerlijckheijt ende de Meijerije vallende, sullen een à twee commissa-
rissen sonder meer hebben voor daghgelt ijder drie guldens op hare eijgen cost en dranck en de-
claratie mogen geven aan schepenen wegens hare gedebourseerder penningen ten behoeve van de 
gemeijnte ofte heerlijckheijt soo van scheep als karvrachten etcetera, ende de schepenen gecom-
mitteert werdende  naer den Bosch off binnen de Meijerije sullen voor hare daghgelt, verteringen 
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en vacatie niet meer genieten als eene gulden des daeghs.

22. 
Geen commissarissen sullen op de quartiers of Meijerijste vergaderingen consenteren in eenige 
extraordinaris schenckagien, donantie ende remuneratien op peene  van nulliteijt ende daerenbo-
vens te betalen ijder eene boete van vijffentwintich guldens ten waer dat deselve door twee derde 
parten van de andere dorpen overstempt wierden.

23.
Alle openstaende borgemeesters reeckeningen concernerende de  regeeringe van Nulant sullen 
alle jaer op haer behoorlijcken tijt binnen vijf maenden nae de expiratie van het borgemeester-
schap sonder verder naereeckeninge te mogen doen, werden geexamineert ende affgedaen ende 
de sloten der selver gesuijvert in presentie van den heer officier ende alle de schepenen off het 
meerendeel ten minsten vijf in getal sonder dat eenige sloten sullen mogen opgemaeckt worden 
alvoorens de reeckeningen aen den heer sullen wesen overgelevert ende onder den selven veertien 
dagen verbleven onder de jura daertoe van outs gestatueert, sullende de nalatige vervallen in eene 
boete van vijffentwintich guldens ende swaerdere boeten nae gelegentheijt van saecken.

24.
De renten, verpondingen etcetera tot laste van dese heerlijckheijt staende sullen het eene jaer uijt 
het andere gehouden worden ende de verpondinghbeurders sullen haer moeten reguleeren naer 
de bestedinge en conditiën daervan gemaeckt wordende op peene dat de costen van executien tot 
laste van de borgemeesteren off  verpondinghbeurders sullen coomen ende vorders te reguleeren 
naer het placcaet van den 6. April 1680.

25.
Als de saecken van schepenen off haer maeghschap tot in den vierden graet in de raetcamer sul-
len werden verhandelt, sullen de selve gedurende de verhandelinge sich hebben te absenteren op 
boete van twaelff guldens bij de quaetwilligen te verbeuren.

26.
Op alle arresten sal bij den officier werden geleght een dagh van recht ad quindenam, het arrest 
en dagh van recht gepubliceert, aen den eijgenaer insinuatie gedaen ende ten dienenden dage op 
het genecht gepresenteert werden, op peene van desertie ende den vorster sal aenstonts van de-
selve arresten notificatie doen aen den officier op pene van suspenie.

27.
Alle de afgedane processen, stucken, pampieren, reeckeningen ende chartres, concernernde  de 
Regeeringe van Nulant, sullen in de raetcamer opgeslooten worden in een kasse met drie slooten 
en niet te openen als bij den heer officier, secretaris ende president schepen die elck een beson-
dere sleutel sullen hebben, dogh sullen bij absentie uijt de heerlijckheijt deselve sleutels geven aen 
twee anderen schepenen en soo voorts op een peene van drie guldens.
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28.
De litispendente processen sullen berusten onder de secretaris die de geinteresseerdens copije sal  
leveren onder de iura daer toe staende ende de rollen in een goet gebonden boeck houden ende 
alle de apostillen registreren in het selve bouck blijven berusten in de cass van den secretaris bij 
sijne protocollen en andere registers.

29.
Geene berighten ofte andere stucken concernerende de regeeringe van Nulant, sullen na den 
Haegh oft quartiers vergaderingen gesonden mogen worden al voorens deselve bij den heer sijn 
oversien ende verbleven den tijt van vijff dagen, ten waere bij absentie ende dat met eenparigheijt 
van de presente schepenen, ten minsten vijff in getalle, de oversendinge was geconcludeert ende 
den tijt sulcx niet conden toelaten.

30.
Aengaende de transporten, alienatien, belastingen etcetera der onmondigen ende andere onver-
breeckelijcke goede-ren sal stricktelijck geobserveert werden de ordonnantie van Keijser Karel 
van den 12en September 1531 ende het placaet bij Haer Hoogh Mo: geëmaneert op den 12 februa-
rij 1670, sullende in scheijdingen, deijlinge, huwelijckse voorwaerden etcetera mede aghtervolght 
worden het placcaet van Keijse Karel van den …… . [niet ingevuld].

31.
In processen ten thoon gewesen sal den officier en een van den schepenen in het examineren van 
de getuijgen van den beginne tot den lesten present moeten sijn, ende daerin verders gereguleert 
worden na de resolutie op  den 11en Julij 1605.

32.
In evictie van erfgoederen binnen de heerlijckheijt van Nulant sal stricktelijck achtervolght wor-
den het placcaet op den 12 April 1680.

33.
Aengaende de preventie ende verjaeringe der delicten (volgt doorgeslagen, onleesbare tekst van 
driekwart regel) sal geobserveert worden de resolutie van den 29en April 1638.

34.
De ingesetenen van Nulant in recht betrocken off delicten geperpetreert hebbende, sullen in 
prejuditie van de jurisdictie ofte sententien geene militaire persoonen mogen worden volgens 
d’ordre van’t Landt van den 12en december 1655.

35.
Aengaende het beschadigen van de nieuwe verdiepte wateringen, kaden ende vogelkoijen onder 
t’resort van Nulant sal geobserveert worden t’placcaet van den 18en October 1684, soo oock in het 
beschadigen der plantasien de placaten daer op geemaneert.
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36.
Den officier, schepenen ende vorster sullen ontrent de executien aan den ingebieder haer precise-
lijck reguleren nae de gemaeckte ordre bij de raminge daertoe gestatueert.

37.
Den vorster ende ondervorster (soo goetgevonden wert een aan te stellen) sullen weren alle bede-
laers die van buijten inkomen, oock speel luijden, heijdens, sangers, ende alle vagebonden ende 
deselve uijt de heerlijckheijt jagen ende haer aenseggen, soo zij andermael bevonden werden langs 
de deuren te bedelen off aldaer te vernachten, dat se door schepenen arbitralijck sullen worden 
gestraft, waer voor de vorster in cas van vigilantie sal genieten ses guldens jaerlijcx ende anders-
ints niet.

38.
Alle aenteeckeninge van ondertrouw sullen moeten gedaen werden voor het gerechte ofte den 
predicant  in der tijt in de consistoriecamer ende ten behoeve van den kercke betalen een rijxda-
elder ende naderhant in de kercke publijcq trouwen op peene als voor ende voor het publiceren 
der geboden, soo in de kerck als daer buijten betalen twaelf stuijvers.

39.
Den corster en schoolmeester sal wel ende exact op het horlogie hebben te passen en als het 
noodich is door den meester aen wie het onderhout aenbesteet is doen repareren op verbeurte 
van het emolument van outs daer toe geordonneert, dat hij daer voor trecken sal als hij wel doet 
en oock alle vierendeel jaers een lijste overleveren van die geene die in die tijt gestorven en begra-
ven sijn op peene van drie gulden voor de kerck.

40.
Die in de kerck wil begraven sijn, sal daer van betaelen ses guldens aen de kerckmeesters ten be-
hoeve van de kerck te appliceren en die door den Coster wil doen luijen, sal daer voor betaelen 
voor een kint onder de tien jaren met het cleijne clockjen op het middel van de kerck staende 
voor ijder quartier uijr ses stuijvers, voor een ongetrouwde met de cleijnste clock in den toorn 
een half uijr vijf en twintigh stuijvers en met het groot geluijt dobbelt gelt voor ijder half uijr te 
appliceren, half voor de coster en half voor de kerck.

41.
Het sal de nabuijeren vrij staen voor malcanderen te luijen en sal den coster den selven door de 
deuren van den toorn inlaeten en ondertusschen de deur die in de kerck compt van binnen wel 
sluijten op datter geene ongeregeltheden en werden gepleecht op poene van drie guldens bij den 
coster t’elckens te verbeuren ten behoeve van de kerck.

42.
Den schoolmeester en coster sal mede gehouden sijn exactelijck te passen op de glasen van de 
kercke, dat deselve niet werden bedorven ende uijtgeworpen op peene van de selve op sijn eijge-
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ne costen te repareren bij aldien hij de quaetdoenders laet loopen sonder betalinge ende verders 
sich reguleren na t’reglement der schoolmeesters ende costers van den 22en November 1659, mits-
gaders d’interpretatie van den 27en Julij 1661.

43.
Alle bovenstaende mulcten ende boeten sullen bij de contraventeurs paratelijck werden verbeurt 
ende betaelt op peene van executie, coomende een derde part ten behoeve van de kerck, een 
derde part voor den heer officier ende het resterende derde part ten behoeve van den raetcamer.

44.
Alle ordonnantiën bedragende ter somme van vijftich guldens ende daer onder sullen voort aen 
metten officier, twee schepenen ende den secretaris geteijckent werden, die deselve oock sullen 
moeten verantwoorden ende de ordonnantien van meerder somme sullen met het meerder getal, 
te weten ten minsten van vijff schepenen geteijckent worden. 

10.3.10.1.2 Ontwerp-reglement van de heer, 1693 B

Vaststelling
Opgemaakt omstreeks 1693, vermoedelijk nà 29 April 1693 (zie 10.3.10.1.2, Ontwerp A). 

Bron
RHCe, GB Deurne 196/13. 

Reglement tot Nieuwlant
Articulen tot beter administratie van de justitie en policie binnen de heerlijckheijt van Nulant.

1.
Eerstelijck sullen in procedueren civiel ende criminineel achtervolght werden de costumen der 
stadt van sHertogenbosch voor soo veel deselve het gemeene Lantrecht niet en contrariëren, ins-
gelijcx de Caroline Ordonnantie van den 20 November 1530, de Albertine Reformatie van den 
20 November 1599, het Eeuwig Edict van den jaere 1611, mitsgaders alle verdere ordonnantiën op 
het stuck van procederen in de voors. stadt van sHertogenbosch gerecipieert ende de Raminge 
tusschen de stadt ende het platte lant gemaeckt.

2.
Schepenen sullen alle saecken onder de thien off twaelff guldens bedragende buijten proces 
aenstonts afdoen, partijen wedersijts gehoort sijnde sonder in advijs te houden op een peene van 
drie guldens.

3. 
In alle geconsesseerde schulden sal den debiteur betalen alle de rechtscosten ter taxatie van sche-
penen die volgens den drie en t’sestichsten articule van de Caroline Ordonnantie in het taxeren 
regart sullen nemen op de vacatien van buijten comende nootsaeckelijck voor het gerecht heeft 
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moeten doen, t’sij door haer selve of door haere bedienden.

4.
In saken boven de thien oft twaelff guldens magh schriftelijcke aensprake gedient werden, ende 
daerinne geprocedeert als vermelt is in den sevenden articule van de Caroline Ordonnantie.

5.
Geene schriftueren sullen ter rolle aengeteickent werden, tensij de selve effective werden inge-
dient geduirende het genecht t’welck van 14 dagen tot 14 dagen in civiele saecken op woonsdach, 
uijtgenomen de vacantien, sal gehouden worden ten halff elff uijeren voor den middach.

6.
De schepenen in de heerlijkckheijt woonende sullen gehouden sijn precijs op de gestelde uijre te 
compareren op de boete van drie stuijvers ende niet comparerende op de boete van eenen ouden 
schilt te betaelen met 14 stuijvers.
De criminele sullen nae ordinaris stijl en decreten werden gereguleert.

7.
De schepenen in de stadt van Shertogenbosch off buijten de heerlijckheijt woonende sullen precijs 
moeten compareren ten elff uijren op gelijcke boetens, doch op alle genechten niet behoeve present 
te sijn, doch als den selve bij missive van den heer officier sijn versocht op saecken van belangh de 
justitie of policie sullen deselve gehouden sijn te compareren insgelijcx op eene peene van een ou-
den schilt, sullende geene excusen werden aengenomen als van sieckten, absentie uijt de stadt off 
andere onvermijdelijcke beletselen, waervan bij missive aen den drossaert sullen kennisse geven.

8.
Alle commisoriale schepenen besoignes sullen nergens anders als in de raetcamer geschieden son-
der eenige verteeringhen tot laste van de litigerende partijen ofte de gemeente te brengen ende 
sullen geen schepenen noch partijen in de raetcamer moogen drincken noch drancken daer in 
comen op de boete van 3 guldens.

9.
Als de saecken van schepenen off haer maeghschap in den vierden graet in de raetcamer sullen 
werden verhandelt, sullen deselve schepenen gedurende de verhandelinge sich hebben te absen-
teren op eene boete van twaelff gulden bij de quaetwillige te verbeuren.

10.
Schepenen, secretaris ende vorster sullen haren drossaert ende malcanderen behoorlijck respec-
teren gelijck oock partijen ende ingesetenen niemant van de voorn. regeringe nogh malcanderen 
sullen mogen iniureren ofte met disrespecteuse beiegeningen, lasteringen, dreijgementen, veel 
min handadichheden, beledigen, op pene van vijfentwintich gulden ende werdende arbitrale 
correctie nae gelegentheijt van saecken in conformiteijt van het  placcaet van den 19 meij 1673. 
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11.
Schepenen sullen in rechtssaecken ijder voor een uijr besoignes vijff stuijvers voor haere vacatien 
buijten genecht aenstonts aen de presente te betaelen.

12.
Partijen sullen in saecken onder de vijftich guldens bedragende oock bij requeste ten communi-
catoiren mogen procederen en sullen twee schepenen met kennisse van den officier daer simpele 
communicatie off bericht binnen acht dagen mogen stellen.

13.
Partijen sullen voor het indienen van requesten ende anderen communicatoire schriftueren 
betaelen drie stuijvers aen den secretaris die dese cleijne iura sal leggen in een busse om alle 
vierendeel jaers te verdeelen onder de  gelijcke schepenen.

14.
Den drossaertt, secretaris en vorster sullen haere iura ende salaris reguleren naer de ordonnantiën 
bij de Hooghe Overichheijt daerop geemaneert op peene van dubbelt wederom te geven ende den 
secretaris sich verders reguleren nae de resolutie van den tweeden October 1654 daerop geemaneert.

15.
De schepenen ende andere regenten sullen geene verteeringhen op genechtdagen als andersints 
mogen doen tot laste van den heerlijckheijt ofte gemeente uijtgenomen de maeltijden van schou-
we, reeckeninge ende andere van outs gestatueert ende niet excederende de somme van twaelff 
guldens in alles, ende voor de twee affgaende ende aencomende borgemeesters ende armmeesters 
noch vier gulden daerenboven.

16.
De schepenen sullen in saecken van iniurieus ende quade bejegeninge, mitsgaders notoire quat-
willicheden buijten forme van proces den misdadigen mulcteren ende doen straffen nae gelegent-
heijt van saecken.  

17.
De schepenen als commissarissen tot twee int’getal sullen van ijder uijr besoigneren hebben ses 
stuijvers ende sal den drossaert ende secretaris voor een derde mogen geassumeert werden nae ge-
legentheijt van saecken.

18.
Den drossaert sal in saecken concernerende sijn officie gehouden sijn sigh te absenteren gedui-
rende de besoignes ten sij schepenen hem expres versoecken.

19.
[Een artikel onder dit nummer ontbreekt.]
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20.
Geen commissarissen sullen op de quartiers of Meijerijse vergaderingen consenteren in eenige ex-
traordinarisse schenckagien, donantien ende remuneratien op peene  van nulliteijt ende daeren-
boven te betalen ijder van XXV guldens ten ware dat de selve door twee derde parten der andere 
dorpen overstemt werden.

21.
De saken van arme persoonen sullen gratis werden geexpedieert soo bij schepenen als officier 
ende den secretaris.

22.
De commissie buijten de heerlijckheijt ende de Meijerije vallende, sullen een off twee commis-
sarissen sonder meer hebben voor dachgelt ijder op hare eigen cost ende dranck en declaratie aen 
schepenen mogen geven wegen hare gedebourseerder penningen ten behoeve van de gemeente 
ofte heerlijckheijt soo van scheep als karre vrachten, ende de schepenen gecommitteert werdende  
naer Den Bosch off binnen de Meijerije sullen voor hare daghgelden en vacatien niet meer ge-
nieten als eene gulden daegs.

23.
Alle openstaende borgemeesters reeckeningen concernerende de  regeeringe van Nulant sullen 
alle jaer op haere behoorlijcken tijt binnen vijff maenden nae de expiratie van het borgemeester-
schap sonder verder naerreeckeninge te mogen doen werden geexamineert ende affgedaen ende 
de sloten der selver gesuijvert in presentie van den officier ende alle de schepenen off het meeren-
deel ten minsten  vijff int’getal sonder dat eenighe sloten sullen mogen op gemaeckt werden al 
vorens de reeckeningen aen den heer sullen wesen overgelevert ende onder den selven veerthien 
dagen verbleven onder de iura daer toe van outs gestatueert, sullende naerlaetigen vervallen in 
eene boete van XXV gulden ende swaerdere boeten nae gelegentheijt van saken.

24.
De verpondingen renten etcetera tot lasten van dese heerlijckheijt staende sullen het eene jaer uijt 
het andere gehouden werden ende de verpondinghbeurders sullen haer moeten reguleren nae de 
bestedinge ende conditiën daer op gemaeckt op pene dat de costen van executien tot laste van 
den selve verpondinghbeurders of borgemeesters sullen comen ende vorders haer te reguleren nae 
het placaet van den sesten April 1680.

25.
De litispendentie processen sullen berusten onder de secretaris die de geinteresseerdens copije sal 
leveren onder de iura daer toe staende ende de rolle in een goet gebonden boeck houden ende alle 
de apostillen die op requesten gegeven worden registreren in het selve boeck.

26.
Alle affgedane processen, stucken, pampieren ende chartres, oock de reeckeningen concernernde 
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dese heerlijckheijt sullen in de raetcamer opgesloten worden in een kast met drie sloten te ope-
nen, van de welcke den officier, den secretaris ende den president ijder eene sleutel sullen hebben, 
doch sullen bij absentie uijt de heerlijckheijt deselve sleutels geven aen andere schepenen en soo 
voort op een peene van drie guldens.

27.
In processen ten thoon gewesen sal den officier en een van den schepenen in het examineren van 
de getuijgen van den beginne tot het einde toe present moeten sijn, ende daer in verders geregu-
leert werden naer de resolutie van den elfden Julij 1605.

28.
Alle ordonnantiën bedragende de somme van 50 gulden ende daeronder sullen voortaen metten 
officier, twee schepenen ende den secretaris geteijckent werden, die deselve oock sullen moeten 
verantwoorden ende de ordonnantiën van meerder somme sullen met een meerder getal, te we-
ten ten minsten van vijff schepenen, den officier en secretaris geteickent werden, sonder t’welcke 
de selve niet en sullen valideren.

29.
Aengaende de transporten, alienatien, belastingen etcetera der onmondigen ende andere onver-
breeckelijcke goederen sal stricktelijck geobserveert werden de Ordonnantie van Keijser Karel 
van den twaelfden September 1.31, ende het placaet bij Haer Ho: Mo: geemaneert op den 12 Feb. 
1670, sullende in scheijdingen, deijlinge, huwelijcxe voorwaerden etcetera mede achter volght 
worden het placcaet van Keijse Karel …… . [niet ingevuld].

30.
In evictie van erfgoederen sal strictelijck werden achtervolght het placcaet van den 12 April 1680.

31.
Op alle arresten sal bij den officier werden gelecht een dach van recht ad quindenam, het arrest 
en dagh van recht gepubliceert, aen den eijgenaer insinuatie gedaen ende ten dienenden dage op 
het genecht gepresenteert werden, op peene van desertie ende den vorster sal aenstonts van de-
selve arresten notificatie doen aen den officier op pene van suspenie.

32.
Den officier, schepenen ende vorster sullen ontrent de executien aan den ingebieder haer precise-
lijck reguleren nae de gemaeckte ordre bij de raminge daertoe gestatueert.

33.
Alle aenteeckeninge van ondertrouw sullen moeten gedaen werden voor het gerechte ofte den 
predicant  in de consistoriecamer ende ten behoeve van den kercke betalen een rijxdaelder ende 
naderhant in de kercke publicq trouwen op pene als voor ende sullen voor het publiceren van 
haere geboden, soo in de kercke als daer buijten betaelen twaelff stuijvers.

PS_LL_def.indd   1979 19-11-20   13:07



1980

34.
Geene processen van gemeente wegen sullen tegens andere dorpen, collegien off particuliere per-
soonen aengevangen worden, als met goetvinden van den heer en boven den schepenen ten min-
sten met goetvinden van vijff van den hooghste ingelanden. 

35.
Geene berichten ofte andere stucken concerneerende de heerlijckheijt sullen naer Den Haegen ofte 
quartiers vergaderingen gesonden werden al vorens deselve bij den heer sijn oversien ende verbleven 
den tijt van vijff dagen, ten waer bij absentie ende dat met een paericheijt van de presente schepenen, 
ten minste vijf int’getal, de versendinghe was geconcludeert ende den tijt sulcx niet conde toelaten.

36.
Den vorster ende ondervorster sullen weeren alle bedelaers die van buijten incomen, oock 
speel luijden, singers, heidens ende alle vagebonden, deselve uijt de heerlijckheijt jagen ende 
haer aenseggen, soo sij ander mael bevonden werden langhs de deuren te bedelen off aldaer te 
vernachten, dat se door schepenen arbitralijck sullen worden gestraft, waer voor deselve in cas 
van vigilantie jaerlijcx sullen hebben ijder ses guldens ende andersints niet.

37.
De ingesetenen van Nulant in recht betrocken ofte delicten geperpetreert hebbende, sullen in 
prejuditie van de jurisdictie ofte sententien geene militaire persoonen mogen werden volgens re-
solutie van den 12 December 1685.

38.
Alle bovenstaende peenen ende boeten sullen bij de contraventeurs paratelijck werden betaelt op 
pene van executie te appliceren het eene derden deel ten behoeve van de kercke, het ander derde 
part voor den officier ende het resterende derde part ten behoeve van den raetcamer.

10.4.1 Dinther 1713

Vaststelling
16 Juli 1713 door gedeputeerden van de Raad van State naar aanleiding van bij die Raad voorge-
brachte klachten van borgemeesters, geërfden en andere inwoners over de regenten.

Bron
NA, RvSt 1828, fo. 41r-46r,

Editie
BHIC, DB Dinther 110 ( = verkorte weergave van de desbetreffende dispositie).

Genese
9.4.1.
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Ordonnantie van de Gedeputeerden van haer Ed: Mo:, waerbij de regenten werden gelast de staet 
der lasten alle jaer ten comptoire der Domeijnen over te brengen, 16 Julij 1713.

De Gedeputeerden van de Ed: Mo: Heeren Raden van State der Vereenigde Nederlanden etce-
tera ordonneren mits desen, als specialijk by haer Ed: Mo: Resolutie van den 3. Juny laestleden, 
geauthoriseert synde om te disponeren op de klagten van de burgemeesters, geërfden en inwoon-
ders der heerlijkheyt Dinther tegens de regenten aldaer, aen de voornoemde regenten van Din-
ther, dat sy voor het toekomende van jaer tot jaer aen den Raadt en Rentmeester Generael van de
Domeynen van Brabandt sullen hebben over te leveren haren cortceel of staet van lasten om de 
burgemeesters, geërfden en ingesetenen door hem daerop gehoort synde, aen de voornoemde re-
genten weder gegeven of, by het vinden van excessen in deselve, daerover aen den Raad van State 
berigt te werden, en gelasten voorts aen de burgemeesters van ’t voorleden jaer, dat sy de ordon-
nantien, die tot haren laste geslagen syn, sullen hebben te betalen binnen een maandt na dato 
deses, of dat de verleende pænalen tegens haer sullen standt grypen ende ter executie gelegt wer-
den, uytgenomen alleen die ordonnantien, die tot voldoeninge van eenige restanten geslagen syn, 
waer ontrent de regenten alvorens sullen hebben aen te toonen, dat tot inninge van deselve by 
haer behoorlijke middelen syn aengewent.

Actum s’Bosch den 16. July 1713.
Was geparapheert, 
[volgt de ondertekening] 

10.4.2 Oerle 1662

Vaststelling
3 Mei 1662 door de Raad van State ter afsluiting van een conflict tussen enerzijds regeerders, oud-
regeerders en ingezetenen en anderzijds de secretaris.

Bron
NA, RvSt 883 I, fo. 240v-241r d.d. 3 mei 1662.

Genese
9.4.2.

Resolutie van de Raad van State van 3 mei 1662

Gehoort rapport van het verhooren van d’oude schepenen, gesworens, regerende burgemeesters 
ende andere nabuijren, mitsgaders van secretaris Pieter van Aken der vrijheijt van Oerle, alsmede 
Wouter Schooffs, president der voorschreven vrijheijt,

Is goetgevonden ende verstaen dat de jegenwoordige schepenen alle reeckeningen, prothocollen 
ende andere documenten ofte papieren, hoedanich die sijn genoempt, sullen hebben aenstonts 
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over te leveren aen den secretaris Van Aken om onder hem te berusten ende bewaert te werden, 
maer sal de voornoemde secretaris daervan maecken inventaris om bij de schepenen voorschre-
ven bewaert te worden,

dat de voorschreven schepenen de drije laeste reeckeningen met de documenten sullen hebben 
in originali over te brengen binnen drije weecken om gesien ende nader geexamineert te worden,

dat ondertusschen geen nieuwe reeckeningen sullen werden opgenomen,

ende dat voortaen het opnemen van den reeckeningen, doen van omslagen sal moeten gedaen, 
geexamineert ende gesloten voor ende door schepenen ende dat daertoe uijt de nabuijren ende 
meest gegoede sullen worden gecommiteert een gelijck getal als de schepenen sijn met gelijcke 
macht ende stemmen,

ende dat die van de regeringe voorschreven geenerhande registers, prothocollen, ordonnantien, 
resolutien, apostillen off andere acten, hoedanich die oock genoemt, sullen mogen werden, mo-
gen doen instellen off depescheren als door den secretaris op pene als in het placcaet van heur Ho: 
Mo: de heren Staten Generael van den 2 ͤ October 1654.

10.5.1 Ontwerp-Reglement van Policie ende Menage over de geheele Meijerije van 
s’Hertogenbosch, Raad van Brabant 1688 

Vaststelling
31 Mei 1688 door de Raad van Brabant op verzoek van de Staten Generaal.

Bron
NA, SG 5099	I.        

Referentie
4.13.4.

Reglement van Policie ende Menage over de geheele Meijerije van s’Hertogenbosch, waer naer de 
regenten ende bedienden van de vier quartieren in’t generael ende alle de heerlicheden ende dorpen 
(de steden Helmont ende Eijndhoven, mitsgaders de  vrijheden daeronder begrepen) in’t particulier 
daeronder respectivelijcq resorterende, haer in’t toecomende punctuelijcq sullen hebben te gedragen, 

ende dat tot voorcominghe ende weghneminge van veele swaere lasten, ende excessive oncosten 
waermede de respective Plaetsen ende Ingesetenen van dien tot noch toe sijn gedruckt geweest. 

De Staten Generael der Vereenichde Nederlanden, 
Doen te wetene dat gedurende den laesten oorlogh ende van tijt tot tijt daerna bij de goede in ende op-
gesetenen van de Meijerije van s’Hertogenbosch ende andere geinteresseerdens aen Ons menichvuldige 
clachten sijn gedaen over de abuijsen ende confusien in ende ontrent het maniéren ende administreren 
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van de respective gemeijntens middelen ende regeringe,
Waeromme soo is’t, dat Wij op’t advis van Onse lieve getrouwe, die Eerste Presiderende ende andere Ra-
den van den Rade en Leenhove van Brabant ende Landen van Overmaze, die daerop alvoorens hebben 
ingenomen de consideratien van de vier respective quartierschouten, mitsgaders van eenige van de hee-
ren, voorname heerlicheden besittende en van andere bediendens ende geerffdens van de voorschreven 
Meijerije, hebben goetgevonden ende verstaen bij forme van reglement ten meesten dienste en voordeel 
van Onse goede in en opgesetenen voorschreven te beraemen ende te arresteren gelijck beraemt ende ge-
arresteert werden mits desen de pointen ende articulen hier naervolgende.

Ie Capittel
Van de Platte Lantsvergaderinge van de geheele Meijerije.
1.
Dat de regeringe van de geheele Meijerij sal worden bestelt ende de generale vergaderinge van 
het Platte Landt sal worden becleet bij de vier quartierschouten ende gecommitteerden uijt de 
respective plaetsen.

2.
De generale convocatie der vier quartieren sal worden gedaen door den quartierschout van 
Peelant, het welck in tijde van vreede maer eens in twee jaaren sal mogen geschieden in de 
maent Maert off September ende sal den voorschreven quartierschout alsdan gehouden sijn 
een maent te vooren de respective drie andere quartierschouten, de dorpen en heerlicheden, de 
voorschreven steden ende oock de vrijheden daeronder begrepen, in forma met eene expresse 
beslootene missive te beschrijven, inhoudende het subject daerover de deliberatien sullen vallen, 
welcke pointen van beschrijvinge alle in eene missive vervat ijeder in den hare sal hebben te 
communiceren om daerop der respective regenten en geerffdens instructie te ontfangen en alsoo 
behoorlijcq geauthoriseert ter voorschreven vergaderinge te compareren.

3.
Die gene die gecommitteert worden te gaen nae de Meijerijssche vergaderinge sullen niet meer 
voor vacatien, reijs, ende teercosten declareren als drie gulden daeghs (de quartierschouthen hier 
onder niet begrepen) en ijeder in den haeren van hare committenten worden betaelt.

4.
Uijt ijeder heerlicheijt en dorp sal maer comen eenen gecommitteerden ,’t sij uijt de regeringe, ’t 
sij uijt de aengestelde geerffdens naer dat de stemmen loopen sullen.

5.
Alvoorens te treden tot de besognes, sullen die voorschreven authorisatien ende commissien wer-
den geexamineert ende geregistreert.

6.
Op dese voorschreven vergaderinge sal men niets mogen delibereren off resolveren als saecken de 
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vier quartieren in’t gemeen rakende.

7.
Dat in die vergaderinge geen propositie en sal mogen worden gedaen als door den voorschreven 
quartierschout van Peelant ende aldaer alles sal moeten worden geproponeert en daerover gere-
solveert, waervan te voren bij missive notificatie aen de heerlicheden ende dorpen sal wesen ge-
daen, gelijck oock aldaer niet anders in deliberatie sal mogen worden geleijt, veel min beslooten 
als waerover de voorschreven uijtschrijvinge is gedaen.

8.
Dogh indien het moght comen te gebeuren, dat het eene quartier tegens het andere eenige grie-
ven had in te brengen, soo sullen die van de geheele Meijerijs vergaderinge alsdan haer best doen 
om die disputen in der minne door commissarisen bij te leggen ende aff te doen.

9.
Dat van nu voortaen de vier quartieren van de Meijerije van den anderen in haer huijshoudinge 
ende omslagen sullen sijn ende blijven gesepareert.

10.
Dat oock niemant van wegens de gantsche Meijerije ende generalijcq tot laste van de selve sal 
mogen worden gecommitteert ten waere in saecken alwaer de nootsaeckelijcheijt sulcx vereijscht 
en dat nogh niet anders als met twee derde parten van de stemmen, sullende wijders ijeder quar-
tier in het particulier haer interest door haer eijgen gecommitteerde mogen doen waernemen.

11.
Den quartierschout van Peelant sal alvoren eenige beschrijvinge te doen, de andere drie quartier-
schouten bij missive affvragen off sij ijetwes mede hebben op de te houdene vergaderinge in te 
brengen om daervan mede in de Meijerijsche beschrijvinge mentie te maken.

IIe Capittel
Van de vier quartierschouten der Meijerije ende de vier ordinaire gecommiteerdens totte 
voorvallende saken van ijeder quartier.

12.
Eerstelijcq sullen in alle quartiers vergaderingen die gehouden sullen worden Onse respectieve 
quartiersschouten presideren, de propositie doen, dogh deselve gedaen hebbende indien eenige 
leeden sulcx versoecken moeten uijtgaen waernaer de gecommiteerde van de heerlicheijt off het 
dorp dat meest in’t hondert contribueert off dat nae out gebruijck daertoe gerechtight is, de sae-
ck in deliberatie ende omvrage sullen moeten brengen, ende de stemmen gecolligeert hebbende, 
met de pluraliteijt concluderen, de genomene resolutie doen notuleren ende opstellen, ende die 
in de volgende off, soo het de leste sessie is, in deselve te laten resumeren.

PS_LL_def.indd   1984 19-11-20   13:07



1985

13.
En nademael het dicwils gebeurt dat over voorvallende saecken spoedigh ten besten bij een der 
quartieren moet werden geresolveert en dat het costelijcq valt en somtijts niet van veel waerdij is, 
’t geen moet werden vastgestelt ende oock niet mogelijcq het quartier soo aenstonts te vergaede-
ren, soo sullen benevens de vier quartierschouten op d’eerste te houdene quartiersvergadering in 
de vier respective quartieren over ijeder quartier gecoosen worden vier ordinaris gecommitteer-
dern te weten twee uijt Onse dorpen ende twee uijtte particuliere heerlicheden.
Dese voorschreven verkiesinge sal geschieden den lesten dagh voor het scheijden van de vergaderin-
ge bij ordentelijcke omvrage ende meerderheijt van stemmen ende dat uijt de respective leden daer 
present off uijt andere bequame regenten off geerffdens naerdat de meeste stemmen vallen sullen.
Doch sal soo veel doenelijcq moeten geobserveert worden dat die voorschreven ordinaris gecom-
mitteerden sullen sijn van den meeste gegoeijde off geerffdens ende die ten minsten dartigh gul-
den in de verpondinge contribueren.

14.
Welcke vier gecommitteerden tweemael des jaars op beschrijvinge van de respective quartier-
schouten, soo doendelijcq is op een gesetten tijt, ende om andere nootsakelijcke voorvallen oock 
daer buijten, deselve twee reijsen sullen vergaderen omme alsdan alle loopende voorvallende sae-
cken de respective quartieren betreffende nevens Onse quartierschout aff te doen, doch sal den 
quartierschout daerinne niet anders als een deliberative stemme hebben ende sij vier gecommit-
teerdens mogen disponeren over geltsaecken doch niet boven de hondert gulden importerende 
ende dat noch maer soodanigh, dat drie van de voorschreven vier gecommitteerdens sullen moe-
ten sijn van eene opinie, mitsgaders delibereren ende resolveren op de pointen van beschrijvinge 
waerop de generale vergaderinge van ijeder quartier bijeencomen sal, sullen de respective dor-
pen en heerlicheden tot dien eijnden aen hare quartierschouten off een van de voorschreven vier 
gecommitteerden laeten weten en toecomen die pointen dewelcke sij in de naeste te houdene 
quartiers vergadering wenschten ingebracht te hebben, opdat oock daervan in de uijtschrijvinge 
mentie worde gemaect.

15.
De voorschreven vier gecommitteerden sullen van twee tot twee jaeren veranderen, te weten alle 
jaeren twee, een uijt Onse dorpen, ende een uijt de particuliere heerlicheden, de twee eerste jae-
ren bij lootinge ende dan voorts in ordre die langhst gedient sal hebben.

16.
Deselve gecommitteerden sullen op de naeste te houdene generale vergaderinge van ijeder quar-
tier respective gehouden wesen rapport te doen van’t geene bij haer particulierlijcq sal wesen 
gebesogneert en affgedaen om van’t selve aldaer pertinente notulen gehouden te werden naer be-
hooren.

17.
De particuliere vergaederinge van den vier voorschreven gecommitteerden sullen ten tijde van 
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vreede altijt moeten gehouden worden binnen ijeder der respective quartieren.

18.
Dat bij onverhoopte voorval van invasie der vijanden,’t welck God wil verhoeden, ofte dat bij an-
dere nootsaeckelijcheijt van Staet karren, manschap ofte andere behoeften moesten bijgebraght 
werden, soo sal in dien gevalle bij Onsen quartierschout gemaeckt werden een repartitie wat ije-
der dorp daerin sal moeten dragen en contribueren en dat volgens de quote bij den taux van’t 
quartier vastgestelt, welcke repartitie hij aenstonts de respective dorpen sal hebben toe te senden, 
dogh sal ijeder dorp off heerlicheijt sijn eijgen karren en manschap offte ander legerdiensten (’t sij 
sij die crijgen uijt haer eijge oft uijt andere dorpen) moeten bestellen ende leveren ende die oock 
betalen, sonder dat daervan een quartiers reeckeninghe sal worden gemaeckt off voor een post in 
deselve gebracht, ende indien de respective dorpen en heerlicheden haer quote off taux in voegen 
als boven ontfangen hebbende buijten vermoeden in’t contribueren van haer contingent mochte 
comen te mancqueren, soo worden Onse respective quartierschouten en vier gecommitteerdens 
geauthoriseert het defect van de gebreeckige dorpen ofte heerlicheden ’t haeren costen,en lasten 
te suppleren.

19.
De vier gecommitteerden sullen voor alle haere moeijten ende diensten proffiteren ijeder drie 
gulden daeghs wanneer deselve bijeencomen ende dat voor vacatien, reijs en teercosten.

20.
De respective quartierschouten sullen buijten de ordinaire recognitien die sij trecken van de dor-
pen waervan sij schouteten sijn, ijeder van haer quartier trecken een jaerlijcxe somme voor dien-
sten bij deselve binnens quartiers ofte in de stadt ende Meijerije te doen, sullende op de eerste 
quartiers vergaderinge aen elck quartierschouth voor dewelcke tot noch toe op die conditiebij het 
quartier geen jaerlijcxe somme is vast gestelt, op deselve conditie soodanigen somme worden toe-
geleght waernaer vervolgelijck alle de quartierschouten haer preciselijcq sullen moeten reguleren, 
sonder voor eenige diensten, schrijven van brieven, tekenen van resolutien, vacatien, verteringen 
off ijetwes anders, onder wat naam het oock soude mogen wesen, bij haar off haar stadthouders 
binnens quartiers, stadt ofte Meijerije gedaen te mogen declareren.

IIIe Capittel
Van de respective quartiersvergaderingen.

21.
Eerstelijck, dat tot het bevorderne van de saecken de respective vier quartieren rakende, mits-
gaders het consulteren van nootsakelijcke lasten, bij ijeder der gemelte vier quartieren te sup-
porteren, alsmede tot het liquideren ende egaliseren, wat ijeder plaets ofte dorp van den anderen 
mocht hebben te eijsschen in tijde van vreede sal gehouden worden een genrale vergaderinge 
in’t jaar in elck quartier, ende dat in Meij, tijde als den rentmeester sijn reeckeninge moet doen.
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22.
Welcke vergaderinge bij Onse quartierschouten sullen worden uijtgeschreven drie weecken te 
vooren met insertie van die pointen, denwelcke op deselve vergaderinge sullen werden verhan-
delt, sonder daerop eenige andere poincten als in de brieven van beschrijvinge staen vermelt sul-
len mogen werden geproponeert, veel min daerop resolutie genomen.

23.
Doch indien het mochte comen te gebeuren, dat het eene dorp tegens het andere eenige grieven 
had in te brengen, soo sullen die van de quartiers vergaderinge alsdan haer best doen om die dis-
puten in der minne door commissarissen bij te leggen, ende aff te doen.

24.
Welcke uijtgeschreeve pointen alvoorens in de regeringe off gemeijntens vergaderinghe (uijt de 
regeringe ende de aen te stellen geerffdens geconstitueert) van de respective dorpen ende heer-
licheden sullen moeten worden gecommuniceert om haer gecommitteerdens ter vergaderingh 
daerop soodanige last te gevenn als zij sullen bevinden te behoren.

25.
Dat voortaen geen quartiers commissien sullen mogen werden gedecerneert als in de generale 
vergaderinge van ijeder quartier ende als dan niet anders als met pluraliteijt van stemmen ende 
sullen die gene die gecommitteert sijn op de naeste vergaderinge van de verrichtinge haerer com-
missie hebben rapport te doen.

26.
De generale vergaderinge van ijder quartier sal in tijt van vreede niet mogen beschreeven worden 
buijten de quartieren.

27.
Ende alsoo de regeringh sonder opbrengingh van gelden tot support van haere nootsakelijcke las-
ten niet can bestaen ende dat de consenten daertoe bij de respective dorpen ende heerlicheden 
moeten worden gedragenn, soo sal van de selve gedragene consenten bij Onse respective quar-
tierschouten, ijeder in den haren, gemaeckt worden een repartitie die aenstonts aen de dorpen sal 
worden toegesonden ende sal het gedragen consent niet eerder als ses weecken naer de ontfan-
gene repartitie mogen worden geint, ten waere in extraordinaire omslagen die prompter nae tijts 
gelegentheijt souden moeten worden opgebracht.

28.
Dat de gelden tot voldoeninge van sekere saecken gefourneert niet sullen mogen werden gediver-
teert, maer deselve alleen gebruijckt moeten werden ten dien eijnde waertoe die sijn gedestineert.

29.
Dat bij de respectie quartieren geen specificatien off declaratien uijt saken van commissien sul-
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len aengenomen off goetgedaen werden van wie het oock sal wesen, anders als van die gene, die 
met pluraliteijt van stemmen van het quartier gecommitteert sijn geweest ende sullen deselve in 
de volle quartiers vergaderinge moeten werden gelesen ende getaxeert ende sullen de ordonnan-
tien daerop te slaen, mitsgaders oock alle andere moeten werden gestelt achter de voorschreven 
specificatien off declaratien.

30.
Niemant sal in commissie gaende boven sijn daghgelden mogen declareren ter sake van verte-
ringen.

31.
De quartierschouten in commissie gaende buijten de Meijerije sullen daeghs voor vacatien, reijs 
en teercosten hebben ses gulden, de schouten van de particuliere heeren vier gulden ende de re-
genten off geerffdens drie gulden.

32.
Geen vereeringen off donatien, recognitien, correspondentie penningen off defroijementen sul-
len mogen werden geconsenteert dan met speciael consent van tweederde parten van de leden 
van de vergaderingh des quartiers.

33.
Daer sullen geen vereeringen, recognitien, correspondentie penningen off defroijementen wer-
den gedaen van wat natuer die oock soude mogen sijn dan met expressie van de naemen aen wie 
ende van de redenen waerom.

34.
En wanneer bij nootzakelijckelicheijt deselve off een van dien sullen moeten geschieden, sal de 
propositie daervan noijt bij de quartierschouten off drosten mogen werden gedaen, maer alleen-
lijck door een van de regenten ofte geerffdens daertoe uijtten haere specialijck mede behoorlijck 
geautoriseert.

35.
Alle quartiersbescheijden, reeckeningen, ordonnantien ende wes het selve soude mogen raken 
sullen berusten in des quartiers comme ende niet onder de regenten in het particulier, waervan 
een behoorlijcken inventaris sal moeten werden gemaeckt.

36.
Alle de presente leden de quartiers vergaderinge composerende, sullen voor het aenvangen dersel-
ver ijeder in hunne qualiteijt ende ordre door den quartiers griffier worden aengetekent.

37.
De respective quartieren in voegen voorschreven beschreven sijnde, sal aldaervan ijeder dorp niet 
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meer geleden worden als twee persoonen.

38.
Van wegen ijeder quartier sullen noijt meer als twee persoonen naer Den Hage off elders (indien 
hooch nodigh is ende anders niet) mogen worden gecommitteert en dat een uijt de regeerders en 
een uijt de geerffdens op de respective quartiers vergaderingh als dan present sijnde.

39.
Ende sullen soodanige gecommitteerden daeghs naer haer arrivement in de plaets haerder com-
missie deselve sonder fout beginnen in’t werck te stellen, en dispositie op haer versoeck becomen 
hebbende, aenstonts naer huijs reverteren ende op de eerste quartiers gecommitteerdens ofte ge-
meijntes vergaderinge naer gelegentheijt van de commissie daervan schriftelijcq rapport doen.

40.
Dat voortaen geene sollicitatien gedaen, advijsen gehaelt, processen begost off vervolght sullen 
mogen werden tot laste van d’een off d’ander quartier, ten sij bij voorgaende speciale ende schrif-
telijcq consent van de vergaderinge, gelijck oock geene contracten off accorden sullen mogen 
werden aengegaen sonder dusdanige last ofte commissie op pæne dat de contraventeurs het selve 
op henne costen sullen moeten dragen en achtervolgen.

41.
Wanneer de vergaderinge sal worden voorgedragen, dat om merckelijcke en nootsakelijcke rede-
nen eenige vereeringen off recognitien, correspondentie penningen off defroijementen souden 
dienen te geschieden, sullen de leden alvorens daerop te resolveren malcanderen beloven den een 
des anders opinie daerontrent te secreteren, opdat ijeder volcomen vrijheijt magh hebben om 
volgens sijn gemoet in soodanige belastingen te consenteren off niet en sal in saecken van sood-
anige belastingen geen overstemminge plaets grijpen als met tweederde parten van de stemmen.

42.
Alle de leden comende op de quartiers vergaderinge sullen alvorens te treden tot eenige besognes, 
malcanderen onder eede verplichten, dat sij alles, ’t geen tot dienst van het quartier off een parti-
culier dorp derselver sal dienen secreet te blijven, sullen secreteren.

IVe Capittel
Van de rentmeesters en griffiers van ijder Quartier.

43.
Dat van nu voortan het griffier en rentmeester ampt bij twee onderscheijdene persoonen van de 
gereformeerde religie den anderen niet nader als in den vierden graet bestaende sal moeten wer-
den becleet.
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44.
En die gene die nu jegenwoordigh rentmeester en griffier te gelijck sijn, wordt bij desen de keuse 
gegeven, welcke van beijde de ampten hij wil behouden, sullende voor ditmael soodanigh grif-
fier en rentmeester de faculteijt hebben om tot de plaetse die hij affstaet een bequaem persoon en 
hem in grade niet te nae bestaende aen het quartier te præsenteren om met quartiers commissie 
tot dat ampt te worden versien en in toecomende, de vacante plaetsen bij de respective quartie-
ren ijeder in den haeren met pluraliteijt van stemmen vergeven moeten werden ende die ordre 
van tijt tot tijt geobserveert.

45.
Den rentmeester sal voor salaris niet meer mogen genieten als ten hoochste vijff ten hondert van 
sijnen ontfangh sonder dat daerenboven eenige declaratien sal vermogen in te brengen, ten waere 
ten dienste van het quartier hier off daer behoorlijcq was gecommitteert geweest ende dat noch 
over saecken sijn rentmeester ampt off ontfanck niet rakende.

46.
De respective rentmeesters en sullen geen betalingh mogen doen dan op voorgaende ordonnan-
tie van den quartiere.

47.
Gelijck oock niet van commissien als waervan hem sal blijcken, dat in conformité van het 25 en 
29 articul sijn gedecerneert.

48.
Alsmede sal hij geen gelden in uijtgave mogen brengen tot betaling van andere saken als waertoe 
deselve sijn omgeslagen en gedestineert geweest, mede in conformité van’t 28e. articul.

49.
Sal oock geen verteringen in reeckeningh mogen brengen, van wie het oock zij, alsmede geen ver-
teeringen als die gedaen sijn in conformité van 32e, 33e, 34e. en 41. articulen.

50.
Den rentmeester sal geen betalinge gevalideert worden van sommen tien caroli gulden excede-
rende dan op voorgaende ordonnantie van het quartier in voegen voorschreven en behoorlijcke 
quitantie.

51.
Gelijck oock geen posten de somme van eene gulden excederende bij simpele affirmatie aen hem 
sullen worden geleden.

52.
Ende begeeren Wij specialijcken wanneer bij groot nootsaeckelicheijt eenighe vereeringen, recog-
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nitien, correspondentie penningen off defroijementen sullen moeten werden gegeven, dat sulcx 
noijt sal mogen worden geproponeert door den rentmeester. En sal hij rentmeester bij soodanige 
nootsakelicheijt van diergelijcke penningen moeten maken een apart capittel en daervan voor 
ontfanckloon niet meer mogen genieten als twee ende een halff van’t hondert.

53.
Wanneer behoorlijcke ordonnantie sal sijn geslagen tot eenige betalinge, soo sullen de rentmees-
ters niet langer als ses weecken daer nae mogen wachten met die betalinge effective te doen op 
pæne dat bij faute van dien alle de schaden en interessen ter dier oorsake voorvallende sullen co-
men tot haren laste, ende sal haer met eenen soo veel affgecort worden van haer tantieme als den 
interest tegens vijff ten hondert comt te beloope van den tijt dat sij laeter als de voorschreven ses 
weecken nae date van’t slaen van de ordonnantien deselve ordonnantien hebben voldaen.

54.
De rentmeesters sullen in haere reeckeninge niet vermogen te brengen, veel min geleden worden 
eenige blinde posten, maer in ijeder post genoemt werden aen wie en waerom deselve betaelt 
sijn off sullen worden, en ingevalle sulcx contrarie namaels mocht bevonden worden, sullen 
soodanige posten ter auditie van reeckeninge worden geroijeert ende indien de auditeuren 
der reeckeningen in gebreken moghten sijn gebleven van die te doen roijeren, sullen deselve 
auditeuren van soodanige reeckeningen alsulcken blinde ende niet geexpresseerden posten 
dubbelt aen het quartier moeten restitueren.

55.
De respective rentmeesters sullen jaerlijcx van Meij tot Meij haere reeckeningen hebben te doen 
naer voorgaende publicatie ende waerschouwinge ten minsten tweemael van 14 tot 14 dagen van tijt 
en plaetse, en sullen gemelte reeckeninen geschieden met open deure ende met een liber acces voor 
ijeder, die de genegentheijt mochte hebben van deselve bij te woonen, en daerin niets mogen wer-
den gebraght, veel min gepasseert ’t sij in ontfanck off uijtgave, ’t welck met geen behoorlijcke do-
cumenten soude mogen sijn gemunieert off in conformité van het 46e en 47e  en verdere articulen 
deses capittels geconstitueert, sullende de leste veertien dagen voor de te doene reeckeningen, desel-
ve off dubbelt van dien moeten berusten ten comptoiren van den griffier van het quartier om aldaer 
door de respective regenten en geerffdens te connen worden doorbladert en naergesien.

56.
De persoonen dewelcke over de auditie als auditeurs deser reeckeningen sullen staen, sullen we-
sen de vier ordinaris quartiersgecommitteerdens ende dan vorders die gene dewelcke op de quar-
tiers vergaderinge sijn gecommitteert, die in het passeren off roijeren der posten bij pluraliteijt 
van stemmen sullen procederen,ende sal tot dien eijnde de quartiers vergaderingh gehouden wor-
den in Meij ter selver tijt van het doen deser reeckeningen.

57.
De heeren particuliere heerlicheden besittende ende alle andere regenten off geerffdens, die son-
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der commissie en op haer eijgen costen,en bijgevolgh sonder stem te hebben dese reeckeningen 
sullen willen bijwoonen, sullen indien eenigh bedragh, duijsterheijt off merckelijck abuijs daerin 
remarqueren, ’t selve dogh met behoorlijck respect aen de quartiers vergaderinge voorhouden, 
die daerop gehouden sal sijn door den presiderende omvrage te doen geschieden, ende alsoo te 
disponeren als sullen bevinden te behooren.

58.
Den rentmeester van Peelant sal voor sijne administratie moeten stellen goede ende sufficante 
cautie ter somme van negenduijsent gulden, ende die van Kempelant seven duijsent gulden, die 
van Oisterwijck ter somme van ses dusent gulden ende die van Maeslant ter somme van drie duij-
sent gulden ende die van ses tot ses jaren ten contentemente van den quartiere renoveren.

59.
Den griffier sal gehouden sijn all de posten van de te doene reeckeningen selffs te apostilleren en 
bij desselffs sieckte daertoe authoriseren een van de voornaemste regenten off geerfdens in die 
vergaderingh present sijnde, voor welckers doen hij griffier in sulcken gevall sal moeten instaen, 
sullende de respective quartier schouten noijt haer hant tot het voorschreven apostilleren mogen 
leenen.

60.
De griffiers van de respective quartieren sullen op de eerste quartiers vergaderinge een sekere 
somme werden toegeleght waer voor sij sullen gehouden sijn, alles ten dienste van het quartier te 
schrijven ’t zij resolutien, ’t sij apostilleren der reeckeningen, ofte wat het oock sij, dat sij schrij-
ven moeten, en oock bij particulier register pertinente notitie te houden van het gene de quartie-
ren soude mogen aengaen waer toe sij een ijeder, te weten die in de Meijerije geïnteresseert ende 
gegoeijt sijn, altijt acces des versocht sijnde, sullen moeten geven en copije tot costen van den 
versoecker, sonder dat deselve griffiers onder wat naem het oock zij ijets verders tot laste van het 
quartier sullen mogen declareren.

Ve Capittel
Van de schouten der particuliere heerlicheden, substitut schouten der quartiersschouten,
schepenen ende secretarissen

61.
In den eersten, opdat de Justitie behoorlijck worde geadministreert, soo sullen de wethouders 
der respective dorpen alsser processen sijn ofte andere voorvallende saken waerover haer bijeen-
compst vereijscht wort, gehouden sijn te houden haere ordinarisse rechtdagen off genechten alle 
veertien dagen, sonder die vergaderingh aen partijen als een extraordinaris te laten betalen, ende 
sullen soo schout als alle schepenen maken aldaer tegenwoordigh te sijn elcke reijse, ende dat 
op een sekere bestemden dagh, daervan de publicatie sal worden gedaen sondaeghs te vooren ter 
plaetse gecostumeert, gereserveert ten tijde van de vacantien (die onderhouden sullen worden 
naer de vacantie van den Rade van Brabant) gedurende welcke vergaderinghe de wethouderen 
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niet en sullen vermogen te doen eenige verteeringen nochte te reeckenen eenige vacatien ofte ijets 
anders tot laste van de gemeente, als alleen vier ende light en camerhuijren daer geen dorpshuijs 
is, maer ter dier oorsake genieten ijeder een recognitie jaerlijcx, ’t welck bij de eerste gemeijntens 
vergaderingh uijt regenten ende aengestelde geerffdens gecomposeert, sal worden begroot, regard 
genomen op de grootheijt van de incomsten en voorvallende affairen in de respective dorpen, 
edoch soodanigh dat selffs in de grootste dorpen deselve recognitien niet en sullen mogen mon-
teren hooger als 30 gulden waerboven de ordinaire rechten, haer wegens het staen over scabinale 
actens als andersints, competerende.

62. 
Ende om te beletten de menichvuldichheijt van de extraordinaire vergaderingen, die op het pre-
text van eenige vercomende affairen soude mogen werden gepractiseert, soo wort verboden, dat 
de wethouderen eenige diergelijcke vergaderinge sullen mogen houden ten zij om gewichtige sae-
ken, die geene uijtstel connen lijden, tot den ordinairen gerichtdagen en dat sijluijden alvorens 
gerichtelijcq door den vorster van den selven dorpe daertoe sijn gedaghvaert bij voorgaenden last 
van de schouten respective off in haer nodige absentie van een der schepenen daertoe geautho-
riseert, in welcken vergaderinge de wethouderen niet en sullen mogen doen eenighe teeringen 
nochte andere costen maken tot laste van de gemeentens ofte de partije die deselve vergaderingh 
versocht hebben, maer sullen voorgemelte teringe, verlet, ende vacatie proffiteren ijder reijse 
twelff stuijvers tot laste van die gene, die soodanige vergaderingh sal hebben versogt.

63.
Dat van gelijcken in toecomende tijden geene teringen off costen tot laste van de respective dor-
pen wanneer de reeckeningen worden opgenomen sullen worden gebracht geleden, maer sullen 
moeten te vreden sijn met dat geene dat haer hiernaer onder het Capittel van de dorps vergade-
ringh articul … [nummer niet ingevuld] sal worden toegeleght.

64.
De notitien en documenten dienende tot de reeckeningen van de respective dorpen sullen bij de 
borgemeesters ofte anderen, die daervan sullen wesen de rendanten, werden gebraght ten comp-
toire van den secretaris dewelcke ’t henlieden intentie de reeckeningen sal innestellen ende de ve-
rificatien daertoe dienende ijeder op sijn ordre behoorlijck liasseren, opdat alle sijne behoorlijcke 
forma hebbe tegens den dagh van de auditie.

65.
Alsser binnen de respective dorpen de menschen ofte bestialen moeten werden overgeset, tot het 
opbrengen van de  hooftgelden, soo sullen in ijeder dorp ofte ijeder gehucht, daer sulcx bij meer 
districten gewoon is te geschieden, daertoe vaceren, eenen schepen, de burgemeester indertijt, 
ende de laeste affgegane burgemeester als hebbende de beste kennisse van het getal derselver ne-
vens den secretaris, die volgens haren eedt daerin getrouwelijck sullen handelen, en sullen voor 
hun verleth, vacatie ende teeringe proffiteren ijder eenen gulden daeghs behalven den borge-
meester indertijt, die als sijn tantieme treckende geen daghgelden sal hebben, welcke voorschre-
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ven gulden de voornoemde schepen ende afgegane borgemeester oock sullen genieten voor den 
dagh, dat sij sullen vaceren in het overbrengenvan hunne notitie, sonder dat den secretaris dae-
rinne sal vaceren.

66.
Als de keurmeesters van de schapen worden geemploijeert in hunne functie soo sullen deselve  in 
plaetse van teringe voor hun verleth ende vacatie ijeder dagh proffiteren twaelff stuijvers.

67.
Alsser eenige nieuwe gronden ’t sij wegens de Stateten met kennis van den Rentmeester der Domai-
nen, ’t sij wegens  heeren der heerlicheden met kennis  van haer off haeren rentmeester worden ter 
culture gebracht, die van nooden sullen wesen te worden gemeten, om in dorpslasten te worden ge-
taxeert, ’t selve sal geschieden ten presentie ende overstaen van de setters daertoe gestelt, mitsgaders 
van den schout ende secretaris, dewelcke ijeder voor verleth, vacatie, en teeringe sullen genieten 
eenen gulden des daeghs, dogh den schout ende  secretaris voornoemt ijeder 36 Stuijvers.

68.
De kerckmeesters ende armmeesters van de respective dorpen sullen hunnen dienst als van outs 
doen sonder daervan te trecken eenigen salaris anders als den loon Godts, maer als de reeckenin-
gen van de kercke ofte heijlige geest sullen geschieden sullen de respective schepenen, kerckmees-
ters, ofte heijlige geestmeesters ijeder in’t sijne daeghs voor verteringen en vacatien proffiteren 
ijeder eene gulden sonder meer.

69.
Dat in het nemen van den schouw niet meer en sullen comen als de vier outste schepenen, den 
schoutet, secretaris en vorster, waerover den officier, schepenen, secretaris en vorster sullen genie-
ten hunne schouwboeten, als van outs daertoe staende sonder meer.

70.
Op de veranderinge van de Wet sullen de respective schouteten, secretaris en schepenen mogen 
verteren ijeder 24 stuijvers ende ijeder vorster twaelff stuijvers makende alsoo te samen twaelff 
guldenn, sonder eenige verdere teeringe tot laste van de gemeente toe te staen.

71.
Datder in alle de respective dorpen datelijcq nae de publicatie deses sal gemaeckt worden een 
pertinenten staet soo van de capitalen van opgenomene penningen en andere schulden als van de 
achterstellen omme daeruijt vervolgens een repartitie te connen worden gemaect ende naer pro-
portie te connen werden  omgeslagen, soo als tot den meesten dienst, quit ende oirber bevonden 
sal werden te behooren.

72.
Alle vergaderingen van schepenen ende alle rechtdagen sullen moeten geleijt worden in het 
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dorpshuijs, ofte daer geen is, in een camer daertoe privativelijcq geordonneert, sonder dat in soo-
danigh huijs soo lange die vergaderingen off rechtdagen dueren eenige tappen sal mogen gele-
den worden.

73.
Gelijck dan oock geen resolutien van schout ende schepenen off schepenen alleen sullen voor 
resolutien off scabinale actens mogen gehouden worden, veel min eenigh effect sorteren, als die 
dewelcke genomen sijn in de ordinaris vergaderplaets derselver.

74.
Ende op niemant die bijeencomsten ignoreren sal een competente tijt te vooren daervan aen de 
leeden van dien door een vorster behoorlijcke weete gedaen worden.

75.
Sullende oock noijt saecken bij het gerichte worden geexamineert en affgedaen, als naer voor-
gaende bankspanninge.
76.
Wanneer schepenen sullen goetvinden ten advijse te gaen, sal noijt daertoe mogen werden ge-
resolveert, veel min gecommitteert als in pleno collegio van schepenen en niet meer als een ofte 
twee ten hoochsten.

77.
Ende opdat de respective schouten off andere partijen litiganten door geen onnodige costen wer-
den gematteert, sal men niet mogen ten advijse gaen om simpele appointementen interlocutoir 
te geven ende in’t generael niet anders dan als sulcx waerlijcq van nooden sijn sal.

78.
Ende sal daerop sonderlinge moeten werden geleth, dat men altijt ten advijse gaet aen onpartij-
dige rechtsgeleerden woonende op Staaten Bodem off in de Provincien onder de Unie gehoor-
ende ende sulcx dat deselve niet alleen in maaghschap (daer pntrent  naer rechten gedefinieert) 
sullen mogen bestaen aen partijen contendenten, maer oock niet aen ijemant van het gerechte, ’t 
sij schout, schepenen off secretaris.

79.
Het advijs alsoo gehaelt sijnde, sal ’t selve beslooten aan het gerechte worden overgegeven, sonder 
dat die gene die ’t selve advijs hebben gehaelt te vooren ijetwes daervan sullen mogen openba-
ren noch oock niet aen wien men ten advijse gaen sal, soo wel in civile als criminele saecken, op 
pæne dat kenbaer werdende wie sulcx moght hebben geopenbaert, men op desselffs costen voor 
de tweede mael sal ten advijse gaen.

80.
Alle publicatie wegens dorpen off gemeijntens sullen moeten gedaen worden door den vorster 
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naer voorganede communicatie van de respectiev schouten.

81.
Alle schouten en substituijt schouten sullen gehouden sijn te woonen in de plaetse van haer 
respective schoutet ampten ende alwaer eenige substituijt schouten wegens het quartierschoutsampt 
over verscheijdene dorpen sijn gestelt, sullen die t’allen tijde in een derselver moeten woonen, 
sonder daervan om eenige redenen, wat het oock soude mogen wesen geeximeert te sijn, en 
worden die geene die daerin gebreekigh mochten sijn geordonneert, binnen twee maenden nae 
de publicatie deses dit artijckel in practijcq te stellen op pæne van provisionele suspensie.

82.
En wanneer de schouten der particuliere heerlicheden om hare off andere hoogh nodigen affaires 
haer voor een tijt uijt de plaetsen haerder residentien sullen moeten absenteren, dat in soo gevalle 
sullen voor dien tijt van haer absentie ijemant uijt de regerende schepenen van de gereformeerde 
religie tot de voorvallende saecken moeten constitueren, voor welckers doen sij gehouden sul-
len wesen te moeten caveren; doch en sal dit artijckel geen plaets hebben in de heerlicheden daer 
contrarie den inhoude desselffs eenigh speciael reght van substitutie moght sijn.

83.
De respective schouten der heerlicheden sullen jaerlijcx voor een tractement genieten soo veel als 
op de eerste te houdene gemeijntens vergaderinghe haer sal worden toegeleght, sonder dat de-
selve alsdan voor eenige corporele diensten, wat voor naem deselve oock soude connen gegeven 
worden, ijetwes tot laste van den gemeijnte sal vermogen te declareren (het in commissie gaen 
buijten den quartiere alleen uijtgesondert) op pæne van verlies vant voorschreven jaarlijcx trac-
tement, sonder dat dit eens toegeleijde jaerlijcx tractement namaels sal mogen werden verandert.

84.
Wanneer schepenen, geerffdens off borgemeesters reijsen buijten hun dorpen om nodige affaires 
bij kennisse ende deputatie van hun collegie, sullen voor hun vragt, verleth ende verteringe dage-
lijcx hebben eene gulden tien stuijvers wanneer blijven binnen hun quartier en buijten het quar-
tier binnen de Meijerije twee gulden.

85.
Ende wanneer de respective schouten werden gecommittert buijten haer quartier en binnen de 
Meijerije sullen deselve voor reijs ende teercosten en vacatien niet meer mogen hebben als drie 
gulden daaghs.

86.
Die gene, de welcke op de quartiers vergaderingen sullen worden gecommitteert uijt de respec-
tive dorpen ende heerlicheden sullen van het gene aldaer geproponeert ende geresolveert wort ten 
naesten gereght dagh aen de respective schouten en schepenen pertinent relaes doen, die sulcx op 
de eerste gemeijntens vergaderinge insgelijcx sullen moeten relateren.
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87.
Geen quartierschouten, schouten der particuliere heeren, magistraten off ijemant, wie het sij sul-
len, sigh op den naem van haer quartier ofte gemeenten off dorp in eenighe processen mogen 
inlaten, engageren ofte sollicitatien doen, veel min tot laste van’t quartier off gemeente over com-
missien off saecken van die natuer eenige declaratien vermogen in te brengen ofte ordonnantie 
daerop te verleenen als bij speciale consent van de geheele magistraet ende de voorschreven aen-
gestelde geerffdens op pæne van roijeringe van soodanige geoccasionneerde costen, sullen de res-
pective rentmeesters ende borgemeesters van de quartieren, dorpen en heerlicheden haer hiernaer 
hebben te reguleren.

88.
Geen schouten sullen tegelijck mogen secretaris sijn in die plaetsen alwaer sij ’t schoutampt bec-
leden, ende dat die gene die beijde dese ampten tegelijck, selfss ofte door andere bedienen, bin-
nen s’jaers op Onse ofte der respective heeren van de heerlicheden approbatie bij resignatie off 
andersints sigh daervan sullen ontslaen.

89.
De secretarissen sullen t’allen tijden op aenmaninge van den officier gereet moeten sijn de saken 
het offitie off de gemeijnte rakende te expedieren op pæne van de schade te moeten boeten die 
door soodanigh retardement mochten werden gecauseert.

90.
Geen secretarissen sullen vermogen te postuleren ofte sigh als advocaten off procureurs voor de 
gereghten hunner bedieningh mogen behelpen ofte bemoeijen.

91.
De secretarissen van de respective heerlicheden en dorpen, een clerck van nooden hebbende, sul-
len moeten emploijeren een beedight clercq, die daertoe den eedt ten overstaen van den officier 
voor schepenen sal moeten affleggen, en voor dat gerecht als procureur niet vermogen te postu-
leren.

92.
Den secretaris en sal voor het passeren van alle gerechtelijcke acten niet anders trecken als den 
taux die daer eijgentlijcq toestaet, sonder van de luijden die de voorschreven actens ter secreta-
rije comen te lighten ijetwes meer, ’t sij onder pretext van spoedige expeditie oftwe andersints, te 
mogen affeijsschen.

93.
De secretarissen sullen haer wel hebben te waghten als schepenen besigh sijn met dese off geene 
saeck te examineren off aff te doen, van daerin voor d’eene off d’andere partije te spreecken, ten 
sij deselve daerover van schepenen wierde gevraeght, op pæne van tien gulden ijeder reijse te ver-
beuren.
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94.
Geen secretarissen sullen vermogen eenige actien van de luijden opcopen om die uijt te voeren 
op pæne van vijfftigh gulden ende arbitrale correctie.

95.
De secretarissen sullen binnen den tijt van drie maenden nae de publicatie deses van alle dorps 
privilegien, chartres ende papieren in de comme berustende maken een pertinente inventaris op 
pæne van vijfftigh gulden.

96.
De respective secretarissen sullen genieten ijeder sijn jaerlijcx tractement bij de eerste gemeijn-
tens vergaderinge door deselve vast te stellen, ter oorsake van het welcke hij sal gehouden sijn 
te formeren de boecken ofte cohieren van omsettingen, deselve op te rekenen, te formeren des 
dorps rekeningen, notuleren en registreren der genomene resolutien, depesschen van ordonan-
natien van gemeijntens vergaderingen en van magistraet, het maken van een inventaris in den 
vorgaende articul vermelt ende te doen alle devoiren en affairen de gemeente rakende sonder dat 
hij ijets verders onder pretext van advijs, moeijten off andersints van de gemeente sal vermogen 
te eijsschen offte werden goetgedaen, ende sal dit eens vastgestelde jaerlijcx tractement daernaer 
niet weder mogen werden verandert.

97.
Geen secretarissen sullen vermogen herbergh te houden, en sullen alle secretarissen gehouden sijn 
haere protocollen, ende registers te houden naer den regel van Ons placcaet van den 4 Junij 1683 
vastgestelt ende sigh wijders hebben te reguleren naer alle de placcaten ende ampliantien op haer 
subject geemaneert en desen reglemente niet contrarierende.

98.
Gelijck oock alle respective schouten en schepenen sullen hebben te observeren de Politijcque 
Reformatie d’anno 1660 ende andere ordonnantien ende placcaten bij Ons op dat subject gee-
maneert, dewelcke alle voor soo veel dese niet contrarierende alhier worden gehouden voor ge-
repeteert.

99.
Ende naedien het de gemeijnte seer oirbaerlijcq is dat de regeringe op gesette tijden ijeder in den 
haeren worde verandert, soo sal men wanneer de schepenen, geswoorens ende burgeeesters ver-
andert worden, sulcx jaerlijcx moeten geschieden op een ende deselffde tijt acht a tien daghen 
onbegrepen, all was het schoon dat een nieuw heer tot den eijgendom van de heerlijcheijt bij suc-
cessie, coop off andersints mochte gecomen sijn.

100.
De respective schouten ende substituijt schouten, sullen wel sorgh hebben te dragen, dat sij de 
vorsters ende ondervorsters houden in haer devoir ende vigilantie, gelijck die voorschreven vor-
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sters, ondervorsters ende schutters oock alle respect aen haere officiers en de regeringe sullen heb-
ben te dragen ende gehouden sijn bij naght ende bij daegh gereet te sijn omme de saecken het 
officie ende de gemeijnte concernerende met alle vlijt te volbrengen.

101.
De voorschreven vorsters, ondervorsters off schutters sullen van geen ingesetenen, wie het oock 
sij, mogen eijsschen off accepteren eenige nieuwe jaeren, geene ommegangen mogen doen in den 
oeghst noch ter dier saecke eenigh coorn off graen mogen trecken, des sal aen deselve op de eer-
ste gemeijntens vergaderinge daervoor tot laste van de gemeijnten worden toegeleght soodanigh 
jaarlijcx tractement als deselve vergaderinge sal goetvinden, welck jaerlijcx tractement daernaer 
niet weder sal mogen werden verandert.

VIe Capittel
Van de respective particuliere heerlicheden en dorpsvergaderingen sijnde de gemeijntens vergaderingen,
alsmede van het doen der reeckeningen aldaer
102.
Dese gemeijntens vergadering sal bestaen uijt de regenten der respective heerlicheden ende dorpen 
ende uijt de beste gegoeijde ende gequalificeerste geerffdens, op een nae soo veel in’t getal alsser 
regenten sijn, welcke voorschreven geerffdens sullen gecosen werden ende aengestelt door alle de 
gesamentlijcke geerffdens van de respective dorpen ende heerlicheden, te weten die ten minsten 
tot 30 gulden in de verpondinge contribueren, ende daer verscheijdene gehuchten sijn, sal ijeder 
gehucht daer een off twee naer proportie der regenten getal uijtmaken, en daer geen gehuchten 
sijn gesamentlijck, ende sullen alle de geerffdens daerop hebben te letten, dat se daerenboven 
tot die aen te stellen geerffdens nemen de meeste gegoeijde ende contribuerende onder haer, 
sullende een maents naer publicatie deses bij alle de respective heerlicheden ende dorpen, tot 
dit voorschreven aenstellen van geerffdens moeten werden geprocedeert, sonder eenigh uijtstell, 
ende in’t reguard van soodanige buijten geseten geerffdens sullen de respective regeringen XIIII. 
dagen  te vooren bij missive aen deselve wegens de te doene aenstellinge notificatie geven om 
derselver goetvinden dan mede te connen oversenden.

103.
Die voorschreven geerffdens sullen voor dese bijeencompste off gemeijntens vergaderingen niets 
tot lasten van de gemeenten mogen declareren.

104.
De regeringe sal tot geenen omslagh off betalinge van gelden ofte oock opnemen van pennin-
gen mogen consenteren als met toestemmen ende in’t bijwesen van de voorschreven aengestelde 
geerffdens ende gegoeijdens van het dorp off heerlicheijt, welck egalijcq daerin hooft voor hooft 
met de regenten sullen stem hebben ende met meerderheijt van stemmen moeten werden gecon-
cludeert, sullende d’aengestelde geerffdens acht dagen voor die bijeencompsten op de welcke die 
omslagen, betalinge van gelden off opnemen van penningen souden worden geresolveert door de 
regenten daervan  worden gewaerschouwt, opdat de aengestelde geerffdens aen de andere geerff-
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dens haer committenten  behoorlijcke communicatie daervan connen geven.

105.
Wanneer ingevolge van het 22e articul de beschrijvingen aen de respective heerlicheden ende dor-
pen sullen sijn ingecomen, sullen de respective schouten en substitut schouten daerop de Wet off 
regeringe geadsisteert met de voorschreven geerffdens, aenstonts doen convoceren, den inhout 
van ijeder derselver poincten bekent maecken, ende daer over ordentelijcq raetslagen en resolve-
ren om daervan pertinente notulen maecken en voorts een uijt den haere, den schout, substitut 
schout off ander regent nevens een der aengestelde geerffdens committeren om hun genomen 
advijs ende resolutie op de quarrtiersvergadringe in te brengen en aldaer verder te doen ’t geen 
gerequireert mocht werden, sonder eenigh dispensatie, om van’t gene aldaer gepasseert is, ter ver-
gaderinge van de voorschreven magistraet en Wett behoorlijck rapport te doen, die sulcx weder-
om sullen rapporteren in de eerste gemeijntens vergaderinge, alwaer al het selve ten registre sal 
moeten worden gebraght.

106.
Tot de auditie der dorps reeckeningen sullen vaceren de respective schouteten en subsituts 
schoutteten nevens alle de schepenen, mitsgaders de aangestelde geerffdens dewelcke nevens de 
regenten mede stem sullen hebben ende sullen oock present mogen comen alle andere persoonen 
ende ingesetenen die het believen sal, welcke voornoemde schouten, schepenen en burgemees-
ters off collecteurs rendanten sijnde  dagelijcx sullen proffiteren voor hun lieder salaris ende verlet 
ijeder eenen daelder, waerop oock sullen moeten teeren t’hunnen costen, edoch de voorschreven 
ordinaire geerffdens sullen daervoor niets mogen trecken, sullende in de respective dorps reecke-
ningen ter dier saecke geene vacatien worden gepasseert, anders als die alhier sijn ende worden 
geexprimeert, maer sullen deselve werden geroijeert tot laste van de borgemeesters off collecteurs 
die se souden mogen hebben betaelt.

107.
Indien bij de regenten der respective heerlicheden en dorpen bevonden wort, dat eenige pennin-
gen nodigh sijn, sullen de regeerders de aengestelde geerffdens bij den anderen convoceren ende 
alsdan gesamentlijcq soodanigen overslagh ende  expedient worden beraemt als tot meeste nut 
der gemeijnte bevonden sal werden te behooren.

108.
Gelijck mede communicatie sal worden gedaen aen deselve geerffdens, soo wanneer de regeer-
ders eenige processen de gemeijntens rakende sullen willen moveren, off defenderen om dienaen-
gaende mede gesamentlijcq ten meesten nutte te resolveren ende met meerderheijt van stemmen 
arresteren.

109.
Alsmede sullen de regeerders van de respective heerlicheden ende dorpen ijeder in den haeren 
de brieven van beschrijvinge tot de aenstaende vergaderinge ende waerover tijdelijck hebben te 
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communiceren aen de aengestelde geerffdens omme alsoo gesamentlijcq haer consent off resolu-
tie over die saecken als dan te verhandelen en vast te stellen.

110.
Wanneer in onverhoopte voorval eenighe nootsaeckelijcke vereeringen, recognitien, correspon-
dentie penningen off defroijementen souden moeten werden gegeven, sullen deselve noijt mo-
gen werden toegestaen als met twee derde parten van de stemmen der voorschreven gemeijntens 
vergaderingh.

111.
Het quartier, waeronder de respective heerlicheden ende dorpen sorteren, beschreven sijnde, soo 
sal ijeder dorp off heerlicheijt niet meer als twee persoonen naer die vergaderinge committeren, 
van welcke twee persoonen d’eene sal sijn uijt de regeerders ende d’ander een uijt de aengestelde 
geerffdens, door de geerffdens soo wel als door de rengenten gesamentlijcq met pluraliteijt van 
stemmen daertoe te stemmen, ende indien bij de regeerders ende geerffdens moght goetgevon-
den worden naer de Meijerijs ofte quartiers vergaderinge maer een persoon te committeren, soo 
sal den selven persoon soo wel uijt de aengestelde geerffdens als uijt de regeringe mogen gecom-
mittert worden.

112.
Ende alsoo men bevonden heeft, datter somtijts wegens stooringen van papiste vergaderingen, 
ende tot consecutie van de boetens daertoe staende t’zij in’t geheel ofte ten deele ofte op reec-
keninge van deselve omslagen sijn gedaen gewerden over de gantsche gemeijnte, waerdoor dan 
niet alleen onschuldige paepse geerffdens, die in sulcke plaetsen niet en woonen te gelijck met de 
schuldige die in die vergaderingen geweest sijn comen te lijden, maer oock selffs de gereformeer-
de moeten helpen dragen de boetens die de papisten door haer contraventie hebben geincurreert, 
soo werden sodanige omslagen mits desen op het alderscherpste verboden te doen ofte te gedo-
gen, op pæne van arbitraire correctie, soo tegen degene die sulcke omslagen sullen hebben gedaen 
ofte gedooght als tegens officieren die deselve sullen hebben getrocken.

113.
Alsser ijemant van de respective dorpen off heerlicheden sal moeten vaceren in eenige gewich-
tige affaires waervan soude mogen dependeren het welvaert van den voornoemden dorpe ende 
van de gemeente, t’sij binnen Den Hage off elders buijten de Meijerije, dat daertoe niemant sal 
werden gedeputeert off reijsen ten sij met voorweten, resolutie en deputatie van de regenten en 
aengestelde geerfffdens van de respectieve dorpen, die de sake te voorens wel sullen pondereren 
ende tot verrichtinge derselver deputeren die gene die sij daertoe bequaemst en profijtelijcxst tot 
welvaert van de gemeente sullen bevinden, en sullen alsulcke gedeputeerden op hunne vacatien, 
teeringen, en vrachten daaghs genieten drie gulden (doch indien den schout wiert gedeputeert sal 
hebben vier gulden) ende ingevalle hem ijemant in diergelijcke deputatien buijten dese geprescri-
beerde maniere soude mogen hebben geingereert, soo sullen de respective regenten en geerffdens 
de vacatien daervan in ’s dorps rekeningh roijeren.

PS_LL_def.indd   2001 19-11-20   13:07



2002

114.
Door dien de respectieve dorpen door den laesten oorlogh, als oock de voorgaende ende de me-
nichvuldige inlegeringen van het chrijsvolkck van de vijanden als van desen Staat groote somme 
van penningen hebben moeten negotieren ende in cas wederom eenigen oorlogh comt te gerij-
sen, de dorpen ende heerlicheden totaliter geruineert soude sijn, ingevalle de penningen van tijt 
tot tijt niet wierden affgelost, soo sullen de respective officieren alle jaar op den eersten Meijdagh 
de geheele magistraet vergaderen en daerbij roepen de voorschreven gecosene gequalificeerste en 
principaelste geerffdens omme t’saemn alsdan te resolveren hoe veel capitale penningen in dat 
jaar behoorde affgeleght te worden, waervan door den secretaris pertinente notitie gehouden sal 
werden tot hoeveel geconcludeert wort ende sal de conclusie altijt moeten sijn, om ijetwes aff te 
leggen soo sulcx mogelijck is.

VIIe Capittel
Van de burgemeesters  van de respective dorpen en gemeijntens en van henlieder reeckeningen.
115.
Tot de borgemeesters in de respective heerlicheden sullen altijt moeten genomen worden persoo-
nen die de meeste geerft sijn ende de beste gequalificeert.

116.
Ende nadien de heeren, maght hebbende om regenten aen te stellen, somtijts persoonen tot het 
voorschreven burgemeesterampt nemen off voor bijgaen naer haer sinnelicheijt, ende dat daer 
door gemelte heeren van’t betalen harer lasten worden verschoont, het welck dan op de schouders 
van de gemeijnte wert geleght, soo wert bij dezen wel specialijcq aen gemelte respective heeren 
der heerlicheden geordonneert van hen naer het voorgaende articul te reguleren en aen de aenge-
stelde borgemeesters van geensints soodanige verschooningen te doen, ende aen de vier quartier 
schouten ende de respective schouten ijeder in den haren gelast ontrent het aenstellen van bor-
gemeesters en haer gedragh pertinente toesight te nemen dat alles in conformité deser articulen 
worde achtervolght, alsmede dat geen gelt sal mogen werden gegeven om dat borgemeester ampt 
aff te coopen, op pæne dat den gever off den nemer ’t selve viervout ten proffijte van de gemeijn-
te sullen moeten restitueren ende daerenboven den borgemeester die eerst daertoe geconcipieert 
was borgemeester moeten blijven.

117.
De resective borgemeesters ende collecteurs sullen gehouden sijn haere rekeningen jaerlijcx te 
doen en sluijten op eenen precisen daertoe bestemden tijt en dagh door de regeerders en geerff-
dens te prefigeren, ’t welck altijt sal moeten sijn in de maent Meij, welcken bestemden dagh niet 
sal mogen verandert worden, opdat een ijeder geerffde sigh daernaer can reguleren.

118.
Ende sal oock alvorens de reeckeningen publijcquelijcq tot twee reijsen werden affgecondight, 
d’eerste reijs een maent, ende de tweede reijse XIIII dagen te vooren, oock bij affixie van billietten 
ten eijnde de gerffdens en ingesetenen hun op het raadhuijs connen laten vinden.
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119.
Dese voorschreve reeckeningen sullen acht dagen voor het opnemen ter secretarije moeten wesen 
omme aldaer van de regeerders en de aengestelde en andere geerffdens te connen werden nage-
sien ende doorbladert.

120.
De reeckeningen alsoo ten geprefigeerden dage gedaen wordende, sal sulcx geschieden met open 
deure in het aenhooren van een ijeder der geerffdens daerop present willende comen, oock sullen 
de sloten van die reeckeningen behoorlijcq door schout en schepenen en de aengestelde geerff-
dens worden ondertekent.

121. 
Ende indien den rendant en afgaende borgemeester bij sloth van reeckeninge te boven compt, 
sal hij de overige penningen aen de volgende borgemeesters aentellen drie maenden naer het 
geteijckende sloth der reeckeninge, om tot oirbaer van de gemeente geemplijeert te worden op 
pæne dat daerover paratelijcq sal connen werden geexecuteert.

122.
Gelijck oock indien den rendant bij sloth te cort ende meer uijtgegeven als ontfangen heeft, sul-
len de respective volgende borgemeesters ’t selve aen den rendant binnen drie maenden naer het 
geteijckende sloth restitueren op pæne als in het voorgaende articul.

123.
Men sal voortaen in de respective boecken die omgestelt ofte omgeslagen worden voor in de 
præmie offte voorreden ordonneren wat penningen ijeder borgemeester ofte collecteur sal moe-
ten betalen, soo op de Comptoiren als aen interessen van opgelighte penningen, tractementen 
van officier, schepenen, secretaris en vorster sonder dat de respective borgemeesters ijetwes sullen 
mogen betalen sonder quitantie ende niets de somme van vijff gulden excederende dan op or-
donnantie gegeven in’t collegie ten overstaen van schout, schepenen ende geerffdens als vooren, 
wiens namen in deselve ordonnantie sullen worden uijtgedruckt ende en sullen voortaen geen 
ordonnantien in reeckeninge geadmitteert worden ten sij deselve staen op de originele billiet-
ten, specificatien off reeckeningen, dies sal ijeder borgemeester offte collecteur de voorschreven 
tractementen ende ordonnantien ontfangen hebbende, deselve hebben promptelijcq te voldoen, 
ende dat bij faute van dien alle de schade ende interessen ter dier oorsaecke voorvallende sullen 
comen tot haren laste, ende sal haer met eenen soo veel affgetrocken worden van haer tantieme 
als den interest tegens vijff ten hondert comt te beloopen van den tijt, dat sij later als ses weecken 
nae date van de ordonnantie deselve ordonnantie hebben voldaen.

124.
Rakende de settingen soo van Lant boecken als andere omslagen soo extraordinaris als ordina-
ris en sullen oock geen fauten geleden ofte geadmitteert worden, ten sij naer bewijs van uijtter-
ste devoir.
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125.
De respective borgemeesters sullen niet in haer rekeningh off borgemeester boecken mogen ver-
mengen het reeel met het personeel.

126.
Gelijck oock geensints personele lasten op de goederen van de geerffdens reelijcq sullen mogen 
werden omgeslagen.

127.
De borgemeesters sullen hebben te formeren boecken tot de beeden ende tot de omslagen voor 
ijeder een apart, dogh de reeckeningen daervan sullen op eenen tijt successivelijcq nae den ande-
ren moeten gedaen worden.

128.
Ende sullen onder anderen mede pertinente reeckeningen moeten doen van haren ontfangh van 
vercochten turff, hout off andersints haer gemeijntens respective concernerende waervan de ver-
coopceelen tot dien eijnde door schepenen off secretaris binnen een maent nae de publicatie aen 
de borgemeesters sullen moeten werden ter hant gestelt.

129.
Gelijck de rentmeesters der quartieren alsoo sullen oock niet de borgemeesters der gemeijntens 
vermogen in haere reeckeninge brengen, veel min sullen daerin geleden worden eenige blinde 
posten, maer sal altijt moeten geexpresseert sijn aen wie, waervoor ende waerom deselve betaelt 
sullen sijn geworden, op pæne tegens d’auditeurs van de borgemeesters reeckeningh ten proffijte 
van de gemeentens als gestatueert is tegens de quartiers rentmeesters in het 54e  articul onder het 
Capittel van de rentmeesters ende griffiers van ijeder quartier.

130.
De borgemeesters off collecteurs reeckeningen sullen moeten werden door den secretaris selffs 
geapostilleert ende bij desselffs sieckte door sijnen geswooren clercq, specialijcq  daertoe geauto-
riseert voor welckers doen hij secetaris sal moeten instaen.

131.
De borgemeesters off collecteurs die eenige partijen van den omslagh invorderen, sullen voor 
het ophaelen van de penningen genieten vijff ten hondert, met welcke somme de lijste van den 
omslagh sal worden begroot, sonder eenige costen van executie tot laste van het dorp ofte heer-
licheijt te mogen brengen die de gene in haer particulier sullen moeten betalen, die in gebreecke 
blijven die te voldoen.

132.
De respective borgemeesters en bedeheffers vacerende op s’Lants ende andere Comptoiren om 
over beeden ofte andere lasten betalinge te doen en sullen noch verlet, noch vacatien, noch tee-
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ringe reeckenen, genietende tot dien eijnde hunnen ordinairen tantieme van de opgebrachte pen-
ningen.

133.
De respective borgemeesters sullen ijeder in den haren gehouden sijn eenen precisen dagh in de 
weecke te sitten, als wanneer de ingesetenen hunne lasten en contributien aen deselve gehouden 
sullen sijn te comen betalen op pæne dat de nalatige ingesetenen daerover paratelijcq bij de res-
pectieve borgemeesters sullen mogen werden geexecuteert tot hunnen costen.

[Slotbepalingen]
134.
Voorts willen Wij wel expresselijcq, dat alle placcaten, ordonnantien, reglementen, ende resolu-
tien op eenigh deser subiecten geemanert ende genomen sullen blijven in haer geheel ende punc-
tuelijcq werden achtervolght, voor soo verre deselve  desen jegenwoordige reglemente  niet en 
contrarieren, deselve in die gevallen te niet doende bij desen.

135.
Reserverende aen Ons om het selve in die pointen alwaer eenige duijsterheijt in mocht worden 
bevonden te interpreteren, ook te amplieren ende te veranderen, als hier naemaels bevonden 
mocht werden te behooren.

Ordonnerende, dat desen jegenwoordigen reglemente precijse in alle sijne articulen bij een ijeder sal 
werden geobserveert ende achtervolght op pæne van arbitrale correctie, behalven de besondere pænen 
bij de respective articulen uijtgedruckt,
Lastende ende bevelende den Fiscael van Brabant, mitsgaders alle andere officicieren …. [slotpassage 
niet uitgeschreven].

10.5.2 Reglement voor Oudenbosch, Oud- en Nieuw-Gastel, 1675

Vaststelling
18 Februari 1675 door de Raad van State.

Bron
In druk
Tilburg University, Brabant Collectie TRE C 1991.

Editie
GPB 3, 499-500.
Nederlandsch Placaat- en Rechtskundig Woordenboek 5, 180-181.

Referentie
8.6.4, in het bijzonder Tabel 8.18a, alsmede 9.2.29.
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Reglement raeckende de policie voor de dorpen van den Ouden-Bosch, Oudt ende Nieuw-Gastel, 
ghelegen in ’t Oost-Quartier van het Marquisaet van Bergen op den Zoom.

Den Raedt van State der Vereenighde Nederlanden, Allen den genen die desen sullen sien, Saluyt. 
Doen te weten,Alsoo by de hooftingelanden van den Ouden-Bosch, Oudt ende Nieuw-Gastel, ver-
scheyde klachten en remonstrantien, soo aen haer Hoogh Mog. als aen den Raedt zijn ghedaen tegens 
de regenten der voorschreven plaetsen over het opnemen, omslaen, collecteren ende employeren van 
penningen, die ten behoeve van de ghemene saecke ende verval van de domestijcque lasten jaerlijcks 
en successivelijck, soo op de ingezetenen als op de landeryen, huysen, en andere vaste goederen werden 
geheven ende geinnet, waeruyt tot nadeel van den Lande dagelijcks sollicitatien werden gedaen ende 
processen stonden te rysen tot merckelijcken ondienst ende groote kosten van de gemeyntenaren en an-
dere geinteresseerden, waertegens die van de magistraet met veele en verscheyde redenen hebben betoont 
ende aengewesen het ongelijck dat sy vermeynden dat haer ten onrechte wierde aengedaen, waerinne 
willende voorsien, 
Soo is’t dat den gemelten Raed haer beyde willende te ghemoet komen ende der selver welstant beoogende 
heeft goedtgevonden te ordoneeren, gelijck de selve doet by desen, 

1.
Dat voortaen van alle lasten, soo die over het reëel als personeel, sullen moeten werden omgeslagen, 
geheven ende geinnet separate quohieren, registers of lijsten sullen moeten werden ghemaeckt 
met distinctie wat ten behoeve van de gemene saecke en wat tot verval van de particuliere lasten 
de gemeynte ende het drp sullen moeten werden gheheven.

2.
Welcke quohieren soo ghestelt zijnde, sullen de penningen, ’t zy van verpondingen, beeden en 
andere reële of personele lasten, die altijdt vast ende tot gelimiteerde sommen geconsenteert, om-
geslagen en gefourneert moeten worden ten nutte  en dienste van de gemene saecke ende voor 
de generaliteyt ter ghesetter tijdt door de ontfanger of collecteur promptelijck geinnet ende ten 
Comptoire van ’s Lands ontfangers op de behoorlijcke en gestelde tyden moeten worden ghe-
bracht, op pæne dat den collecteur, syne borgen of de magistraet hooft voor hooft daervoor pa-
ratelijck in haer eygen persoon of persoonen en vaste goederen sullen worden geexecuteert ten 
goetduncken van ’s Landts ontfanger.

3.
De particuliere dorps of ’s Landts lasten, die tot de particuliere æconomie, subsistentie van de 
regeringe, onderhoudinge van alle goede ordre, betalinge van interessen, verval tot de onkosten 
van collecten, maecken van wegen, straten, uytkoop van contributien en de vyanden, furneren 
van karren en wagens, en ’t gene meerder tot particulieren laste van de ingezetenen of plattelande 
soude konnen overkomen en betaelt moeten worden, sullen by separate lijsten en quohieren van 
de andere gemeyne Landts lasten by den selven partculieren collecteur of ontfanger mede moe-
ten geinnet ende by distincte capittels van jaer tot jaer in syne reeckeninge worden verantwoordt.
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4.
En gelijck des gemeyne Landts middelen altijdt tot gelimiteerde sommen worden betaelt ende de 
lasten die tot de gemeynte ende gelanden particulierlijck specteren naer gelegentheyt vermeerdert 
of vermindert sullen werden, soo sullen de regenten tot verval van dien eerst en voor al moeten 
en gehouden zijn te employeren de middelen en inkomen die daertoe specteren, ’t zy die in vaste 
goederen, accijnen of andere middelen gestaen ende in cas die tot verval van de selve niet suffisant 
en zijn ende andere meerder sullen werden gerequireert, sullen die gheheven worden in ghevolge 
van de placaten van ’t Landt, sooder eenige toe applicabel zijn, die hier werden ghehouden voor 
gheinsereert, ende by ghebreck van dien, sullen drosssaert, schepenen ende gemeentemannen van 
jaer tot jaer veerthien dagen of drie weecken voor het doen der reeckeninge van ’t ghepasseerde 
jaer eene beraminge doen van de lasten die sy in ’t aenstaende jaer te supporteren sullen hebben 
en die beneffens die reeckeninghe aen de hooftgelanden ende de gemeynte, indien sy daerby wil-
len wesen, communiceren ende daernae met vier a vijf van de ghequalificeerste uyt de selve by 
de præsente te deputeren, overlegghen waeruyt de vereyschte penningen best ende ten minsten 
questen sullen konnen worden gevonden, de selve middelen dan met onderlingh goetvinden in 
’t geheel of ten deele arresteren ende of het gebeuren mochte dat men niet en vermoet als alleen 
willende betrachten het beste, dat parthyen sich niet en konden daerover vergeljcken, soo sal het 
different by een uyt de magistraet, een uyt de gemeentemannen ende een uyt de gelanden ghe-
bracht worden tot decisie van de heeren Gedeputeerden uyt de Raedt van State, die eerst op de 
verpachtinge der gemeene middelen tot Bergen op Zoom sullen komen ende sullen die gene die 
in ’t ongelijck gestelt worden in hun privé moeten dragen de kosten van die deputatie ende den 
interest van de penninghen die middelerwyle by negotiatie of verschot tot betalinge der lasten 
sullen worden gherequireert.

5.
En opdat ydereen die sich aen ’t uytsetten der middelen laet ghelegen wesen, sich oock behoor-
lijck tot het gene voorschreven is, bequaemen mach, soo sal den tijdt tot het doen der voorschre-
ven reeckeningen in Oudt en Nieuw-Gastel wesen twee dagen, naedat ’s Landts reeckeninge is 
afgheleght ende in den Ouden Bosch den derden dagh in Mey van jaer tot jaer.

6.
De collecte, soo van ’s Landts als particuliere middelen, sal staen en blyven aen de magstraet, soo 
en gelijck die van oudts geweest is, of aen den genen die by de magistraet daertoe sal werden ge-
stelt, die voor syne administratie sal moeten stellen twee suffisante borgen, die yder in solidum 
sullen verobligeert blyven boven dat de magistraet in haer privé oock voor de trouw van haren 
geconstitueerden sal moeten instaen.

7.
Aen welcken collecteur de gheseyde magistraet de collecte sal mogen laten uytter handt, midts 
dat hy daer voor niet meer en geniete als uytterlijcken vijf voor ’t hondert of die vermogen ten 
dage van de reeckeninge by publijcquen uytroep aen den minsten aennemer aen te besteden on-
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der borghtocht van twee suffisante borgen als voren geseyt is.

8. 
Voor welcke beloofde of bedongene collectpenningen den collecteur des ghemeyne Landts pen-
ningen oock gehouden sal wesen te brengen ten Comptore van  ’s Landts ontfanger, doende met 
de ontfangen quitantie oock pertinent bewijs en reliqua in sijn reeckeninge, op dat yder mach 
weten of ’t gemeyne Landt betaelt is of niet, ende sullen de inghelanden of hare gemachtghde ses 
dagen voor ’t doen van des collecteurs reeckeninge tot haren redelijcken kosten daervan mogen 
hebben copie om ten dage dienende des te bequamer te mogen wesen om die, des noots, te re-
prochenen ende tot het consenteren ende dragen der nootwendige lasten des te beter resolveren.

9.
Ende opdat oock niemandt synen dienst t’eenemael schadelijck en zy, soo sal den drosssaert, se-
cretaris en schepenen jaerlijcks profiteren als van oudts, sonder dat sy eenige verteringen of ande-
ren onkosten tot laste van de gemeynte of gelanden sullen vermogen te brengen, als den drossaert 
vijf gulden daeghs, een secretaris drie guldens en een schepen twee guldens, soo wanneer sij ten 
dienste van de gemeijnte in commissie ghenootsackt worden uyt te gaen buyten het district van ’t 
Oostquartier, waertoe sy oock niet en sullen mogen werden ghecommitteert als om sacken wae-
raen de gemeynte of de gelanden gelegen is, ende niet ter oorsaecke van particuliere dispunten 
die onder haer souden mogen ontstaen, die door de heeren haer Edele Mog, van tijdt tot tijdt op 
de verpachtinge van de gemene middelen komende, sullen werden afghedaen of by haer Edele 
na gelegentheyt van saecken aen den Raedt gherapporteert om by haer Ed. Mog. daerop ghedis-
poneert te werden.

10.
Ende alsoo het soude konnen gebeuren dat de beraemde en geconsenteerde middelen tot verval 
van de extraordinaris lasten niet en souden toereycken, soo sullen die magistraet met de gemeen-
temannen en assumptie van een of twee van de principaelste gegoedens in loco zijnde vermogen, 
des noots, ende den tijdt geen uytstel lydende, eenighe penningen en niet meerder als tot ver-
val van dien extraordinarsen toeval sullen verreyscht worden te mogen tot laste van de gemeynte 
ende gelanden onder behoorlijck verbandt opnemen, die sy oock in reeckeninge sullen moeten 
verantwoorden met behoorlijck bewijs en reliqua.

Aldus gedaen ende gearresteert in den Raedt van State in ’s Graven-Hage den achtienden Februari 
1675, 
Was geparapheert, 
[volgt de ondertekening].
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10.5.3
Overzicht van trefwoorden in de opeenvolgende versies van het Manuaal (1741)

Toelichting
In dit overzicht, dat aansluit op 3.4.3 van Deel I, zijn per editie de in dat onderdeel beschreven 
vijf opeenvolgende versies (I-V) van het in 1741 in druk uitgegeven Manuaal van Johan Cornelis 
Santvoort vermelde trefwoorden opgenomen als demonstratie van de inhoudelijke ontwikkeling 
en de praktische gebruiksmogelijkheden van dit werk.
De bij de versies II en V gecursiveerde lemmata zijn toevoegingen op de oorspronkelijke uitgave 
van het Manuaal.

I. TREFWOORDEN GEDRUKT MANUAAL 1741

Advisen
Agent
Armen
Auditie-gelden
Bancks-repartitien
Berigt
Bienvenue
Borgemeesters
Capitalen
Capittel
Chynsen
Collecteurs
Collect-loon
Correspondentie-gelden
Deurwaarders
Documenten
Eed
Executie
Eyckmeesters
Gang-boeken

Geroijeerde posten
Interessen
Kercken
Leen- en Tolkamer
Militie
Negotieren
Officiers
Ontfangers
Ordonnantien
Pastoryen
Personele omslagen
Predikanten
Processen
Procuratien
Proponenten
Quartierslasten
Quitantien
Recognitien
Reële omslagen
Reglementen

Rekeningen
Remarque
Renten
Residentie
Schoolen en Schoolmeesters-
  huysen
Schulden
Secretarissen
Segel
Slooten
Toorns
Tractementen
Vacatien
Verklaringen
Verpagtingen
Verpondingen
Verschot-lijsten
Verteringen
Wedden
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II. TREFWOORDEN GEDRUKT MANUAAL 1741 met eerste handschriftelijke 
aanvulling, ca. 1752

Advisen
Agent
Alimentatie van delinquanten
Apostillen
Armen
Auditie-gelden
Bancks-repartitien
Berigt
Bedelaars
Bienvenue
Boeijens
Borgemeesters
Capitalen
Capittel
Chynsen
Collect-boeken
Collecteurs
Collect-loon
Correspondentie-gelden
Delinquanten
Deurwaarders
Documenten
Eed
Executie
Executie-kosten van delinquan-

ten
Eyckmeesters

Gang-boeken
Galge
Geroijeerde posten
Interessen
Kercken
Landlopers
Leedig-gangers
Leen- en Tolkamer
Militie
Negotieren
Officiers
Ontfangers
Ordonnantien
Pastoryen
Præadvisen
Placaten
Personele omslagen
Predikanten
Processen
Procuratien
Proponenten
Quartierslasten
Quitantien
Recepis-boeck
Recognitien
Reële omslagen

Regalia van de Heeren der Heer-
lijkheden

Reglementen
Rekeningen
Remarque
Renten
Residentie
Resoluties
Schoolen en Schoolmeesters-

huysen
Schulden
Secretarissen
Segel
Slooten
Toorns
Tractementen
Vacatien
Verklaringen
Verpagtingen
Verpondingen
Verschot-lijsten
Verteringen
Wedden
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III. TREFWOORDEN MANUAAL ‘Handschrift 13’.

Aanbesteeden
Aanmaningh
Aanstellen
Abuijsen
Advisen
Advocaten
Affixie en publicatie van de te
  doene rekening
Aflossen
Agent
Alimentatie
Apostillen
Armmeesters
Armen
Atterminatie
Auditie-Gelden
Authorisatie
Bancks-repartitien
Beeden
Bedelaars
Berigt
Beroepen
Besoignes
Beestiaal
Besteeding
Betaling
Bewaringh
Bienvenue
Billetten
Boode
Boeijens
Borge
Borgen
Borgemeester,
Brandt
Brandewijnen
Brieven
Capitalen

Capittel
Cautie
Chijnsen
Certificaat
Classis
Collect-boeken
Collect-cedulle
Collecteurs
Collect-loonen
Combinatien
Commissien
Constitutie
Confinemet
Contributien
Convocatie
Correspondentie-
  gelden
Criminele
officiers
Delinquanten
Detentie
Deurwaarders
Declaratoir
Deijken
Dingbancken
Documenten
Dooden
Dorpen
Douceur
Drossaarden
Duplicaten
Eed
Extraordinaire ontfang
Executie
Executoriale
Executie, kosten van
  delinquanten en landlopers
Extracten

Extraordinaire ontfang
Eijckmeester
Fouten
Gaarboeken
Galgh
Gangboeken
Geabandonneerde goederen
Gemeene middelen
Geroijeerde posten
Gevangenhuijs
Goederen
Gratuiteijten
Groenroede
Gijselingh
Herbergiers
Heijrbanen
Heijvlaggen
Heeren
Hoofd-leijsten
Horologien
Inkomsten Informatien
Interessen
Inventaris
Jura
Kaack
Kercken
Klapwakers
Klocken
Kosten en Misen van Justitie
Koop-conditien
Kosten van processen
Landerijen Landlopers
Lands-penningen
Lediggangers
Leen- en Tolkamer
Leening liquideren
Lossinge van capitalen
Lijste
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Middelen
Militie
Misen van kosten van justitie
Missivens
Modellen
Moolens
Molenaars
Negotieren
Nagtwakers
Officieren
Omslagen
Officiant
Omroeper
Onkosten
Onordentelijkheijt
Ontfangh
Ontfangers
Onwilligheijt
Oirsaak
Opnemen van rekeningen
Ordonnantien
Ordres
Overlaten van collectens
Parate executie
Particuliere inkomsten
Pastorijen
Personele omslagen
Placaten
Posten
Predikanten
Processen
Procuratien
Proponenten
Publicatie voor het opnemen
  der rekeningen
Quartierschou ten
Quitantien

Quohier
Rad
Raadhuijs
Recepis-boek
Rechtsgeleerdens
Recognitien
Redres
Reële omslagen
Recognitien
Regalia
Reglementen
Rekeningen
Remarque
Remissien
Renten
Repetitie
Requesten
Residentie
Resolutien
Restitutie
Roijeringe
Schade
Schaarhout
Schavot
Schepenen
Schoolen en School-
  meestershuijsen
Schouwen
Schrijf-gelden
Schuldbrieven
Schulden
Secretarissen
Secretaris
Segel
Slooten
Solutie
Stadhouder

Succeseur
Tauxatien
Toorns
Tienden
Tractementen
Transport
Tugthuijs
Turf
Vacatien
Vacatuure
Vagebonden
Vaste goederen
Verboeken
Verboeking
Verdiensten
Verklaringen
Verkoop
Verpagtingen
Verpondingh
Verpondinghbeurders
Verschijndagen
Verschotten
Verschot-lijsten
Verteringen
Vervaldagen
Visie
Voorlesen
Vorsters
Uniform
Uytgave
Waarschouwingen
Wanbetaling
Wedden
Wegen
Wijnkoop Wijnen
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IV. TREFWOORDEN MANUAAL ‘Handschrift 14’

Abuijsen
Advisen
Aanbesteden
Aflossen
Af- en Opschrijven der namen 

van de verkrijgers van vaste 
goederen op de vaste goe-
deren

Agent
Alimentatie van gevangenen
Appellen
Apostillen
Armen
Atterminatie
Auditie-gelden
Bancks-repartities
Bedelaars
Bellefort
Berigt
Beroepen
Bewaken van Gevangenen
Bewaring van Gevangenen
Blinde Posten
Bienvenue
Boode
Boeijen
Borge
Borgen
Borgemeester(s),
Brand
Brandewijnen
Brieven
Buijten-galg
Capitalen
Capittel
Cautie
Choor
Chijnsen
Certificaat

Classis
Collect-boeken
Collect-loonen
Collecteurs
Combinatien
Commissien
Confinemet
Constitutie
Contributien
Convocatie
Contraventien
Corporele
Correspondentie-gelden
Criminele Justitie
Criminele Procedures
Cijffer-letters
Defroijementen
Delinquanten
Deserte Landerijen
Detentie van Delinquanten
Deurwaarders
Declaratoir
Deijken
Dingbancken
Diensten
Documenten
Dooden
Dormanten
Dorps-Papieren
Douceur
Drossaarden
Duplicaten
Eed
Excessen
Emmers
Executie
Executie-kosten van
  delinquanten, vagebon-
  den en landlopers, etc.

Executorialen
Extracten
Extraordinaire Ontfang
Fouten
Gaarboeken
Galg
Gangboeken
Geabandonneerde landerijen
Gecombineerde dingbancke
Gemene middelen
Gemeentens-papieren
Gemeentenspenningen
Geregten
Geroijeerde posten
Gevangenhuijs
Goederen
Gratuiteijten
Griffiers
Groenroede
Gijselingh
Hagelslag
Haaken
Heeren
Hefcedullen
Heijrbanen
Heijvlaggen
Herbergen
Herbergiers
Hoofdgelt in plaats van Gemaal
Hoofdlijsten
Hooghschout
Horologien
Hoornbeesten en Besaaijde 

Landen
Hoorngelden
Horologien
Houtschatten
Hulde-gelt
Inkomsten
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Informatien
Interessen
Inventaris
Jura
Kaak
Kercken
Kerckelijcke Visitatie
Kerckhoven
Klapwakers
Klocken
Kommen
Koops-conditien
Kosten en Misen van Jus-
  titie
Kosten van proceduuren
Landerijen
Landlopers
’s Landspenningen
Lasten
Lediggangers
Leen- en Tolkamer
Leeningh
Leeren
Letteren Executoriaal
Liquideren
Lossinge
Lijsten
Middelen
Militie
Misen van justitie
Missivens
Modellen
Molenaars
Nagtroepers
Negotieren
Nieuwigheden
Nominatien
Officiant
Officieren
Omroeper
Omslagen
Onderhout van Gevangenen

Onkosten
Onordentelijkheijt
Ontfang(h)
Ontfanger
Onwilligheijt
Oorsaak
Opnemen der Rekeningen
Op- en Afschrijvinge der Na-
  men op de Vaste Goederen
Ordonnantie(n)
Ordres
Overlaten van collectens
Overboeken van Vaste Goe-
  deren op Namen
Papieren
Parate executie
Particuliere inkomsten
Pastorijen
Personele omslagen
Placaten
Posten
Predikanten
Predikstoel
Processen
Procuratien
Proponenten
Publicatien
Quartierslasten
Quartierschouten
Quartierstaux
Quitantien
Quohier(en)
Quotisatie
Raderen
Raadhuijs
Rampen
Recepis-boek
Redres
Reële omslagen
Regalia
Regenten
Reglementen

Rekeningen
Remarque
Remissien
Renten
Reparatien
Residentie
Resolutien
Restitutie
Revisien
Roijeringe
Schade
Schaarhout
Schavot
Schepenen
Schip van de Kerck
Schoolmeester
Schoolen en Schoolmeesters-

huijsen
Schouwen
Schrijf-gelden
Schrijf-letters
Schepen-Schuldbrieven
Schulden
Secretaris(sen)
Segel/Zegel
Sententien
Settingen
Sleutels
Slooten
Solutie
Stadhouder
Succeseurs
Tauxatien
Tienden
Toorns
Tractementen
Transporteren
Tugthuijs
Turf
Uniform
Uijtgaaf
Uijterwaarden
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Vacatien
Vacatuure
Valckeniers
Vagebonden
Vaste goederen
Verboeken
Verboeking
Verdiensten
Verklaringe

Verkopinge
Verkoop-conditien
Verpagtinge
Vermengen
Verponding(e)
Verpachtinge (2e keer!)
Verschotten
Verteringen
Vervaldagen

Visie
Voorlesen
Vorsters
Waarschouwinge
Wanbetalinge
Wedde
Wegen
Wijnkoop
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Advisen
Agent
Armen
Auditie-gelden
Bancks-repartitien
Berigt
Bienvenue
Borgemeester
Bijbels
Brand
Capitalen
Capittel
Chynsen
Clerquen
Collectcedullen
Collecten
Collecteurs
Collectboeken
Commissie
Collect-loon
Correspondentie-gelden
Crimineel
Declaratoir
Deurwaarders
Documenten
Duplicaaten adde Declaratoir
Eed
Executie
Eyckmeesters
Fauten
Gang-boeken

Gevangenen
Huisbraaken
Geroijeerde posten
Interessen
Inventarissen
Kercken
Kerkhoven
Kerken Raad
Leen- en Tolkamer
Militie
Nagtroepers
Negotieren
Officiers
Ontfang
Ontfangers
Ordonnantien
Particuliere Inkomsten
Pastoryen
Placaten
Personele omslagen
Predikanten
Processen
Procuratien
Proponenten
Quartierslasten
Quartiersvergaderingen
Quohieren
Quitantien
Recognitien
Reële omslagen
Reglementen

Rekeningen
Gemeene middelen
Hoorngeld
Remarque
Remissie(n)
Renten
Reparatien
Residentie
Rouwe
Schoolen en Schoolmeesters-

huijsen
Schouwe
Schulden
Secretarissen
Secretaris
Segel
Slooten
T(h)ienden
Toorns
Tractementen
Vacatien
Verklaringen
Verpagtingen
Verpondingh
Verschot-lijsten
Verteringen
Uitgaaf
Wedden
Wegen

V. TREFWOORDEN MANUAAL ‘VAN HEURN’ op basis van druk 1741

PS_LL_def.indd   2016 19-11-20   13:07



2017

10.5.4 Thematisch overzicht van referenties aan andere regelgeving in Eersel, Duizel en 
Steensel 1767

Referentie
5.3.6.2, in het bijzonder Overzicht 5.4.

Toelichting
Dit overzicht bevat alleen een opgave van de regelgeving van de Haagse overheid, waaraan in Eer-
sel, Duijsek en Steensel 1767 nominatim wordt gerefereerd. Indirect herleidbare verwijzingen zijn 
niet vermeld. 

Deze regelgeving is alfabetisch geordend op basis van globale kenwoorden. Op de genese ervan 
wordt niet ingegaan. De afzonderlijke besluiten worden, indien opgenomen in het Groot Plak-
kaatboek, omschreven aan de hand van het daarbij vermelde opschrift dan wel, indien daarin niet 
opgenomen, aan een voor de desbetreffende bepaling(en) tussen [ ] geplaatste samenvatting op 
relevante hoofdlijnen ervan. Verder is vermeld, of een besluit in BHIC, LTK 44-68 “Placaaten en 
resolutien”, “tot banden verenigde afgeschreven resolutiën en plakkaten van de Staten-Generaal 
en Raad van State” (1651-1767) is opgenomen.3798 

In de gevallen wanneer een resolutie onder meer trefwoorden had kunnen worden geduid, is 
deze alleen onder het meest relevante vermeld.

Onder “Ref.” worden de inhoudelijke besluiten aangegeven, die in de Haagse regelgeving, 
waarnaar in het re-glement wordt verwezen, benoemd. Het gaat daarbij in beginsel alleen om een 
verwijzing naar inhoudelijke besluiten, zoals deze in het dictum van een resolutie voorkomen.

In de artikelen van het reglement wordt soms aan de gehele resolutie, dan weer aan onderde-
len ervan gerefereerd. Dat onderscheid wordt in dit overzicht niet gemaakt. Voor de context van 
elk besluit wordt onder “Art(t).” verwezen naar het artikel of de artikelen van het reglement, zo-
als opgenomen in 10.2.7. 

Volledigheidshalve zijn (onder: Suppl.”) ook de aanvullende besluiten, zoals vermeld in de 
tweede druk van Eersel, Duizel en Steensel 1767 van 1668 in dit overzicht opgenomen.

Gebruikte afkortingen
- Art(t): artikel(en).
- Ref.: referentie(s).
- een referentie in vet verwijst naar een besluit elders in dit overzicht.
- een referentie gevolgd door ’GPB’ verwijst naar een vindplaats in deze uitgave.
- een referentie zonder meer verwijst naar een niet in het GPB gepubliceerd besluit.
- Suppl.: Supplement bij de tweede druk van het reglement.
- GPB: Groot Plakkaatboek (deel, pagina of kolomnummer).
- LTK: BHIC, Leen- en Tolkamer (inventarisnummers 44-68, ongefolieerd).
- NA: Nationaal Archief (alleen vermeld indien geen bronopgave uit GPB of LTK.

3798  Deze serie vormt als het ware het ‘bestuurlijke geheugen’ van deze Kamer en is mede de basis voor 
de referenties in het Manuaal van Johan Cornelis Santvoort aan Haagse regelgeving. Zie over dit Manuaal 
3.4.3.
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Beheer van de kerk- en armengelden

1700 16.03. SG Reglement en Ordonnantie, op de aenstellinge van Kerck- en Arm-mees-
ters, midtsgaders van alderhande Godshuysen, als mede op der selver ad-
ministratie en bedieninge in de Meyerye van ’s Hertogenbosch

  Ref.: SG 01.04.1660 (Reglement op de politieke reformatie)
  Art(t). reglement GPB LTK
  70 4, 351-354 - -

1722 04.08 RS [vrijstelling pachter van de novale tienden van de functie van armmeester]
  Art(t). reglement GPB LTK
  10 - - 49

1758 07.11 RS [Nadere voorwaarden voor het sluiten van de armenrekening]
  Ref.: SG 16.03.1700 (reglement voor de kerk- en armmeesters); RS 

04.05.1729, 01. 02.1731 (GPB 6, 603; Resolutie, raakende de Kerk- en Arm-
reekeningen, in de Meyerye van ’s Hertogenbosch, als meede ordre gesteld 
op de Slooten)

  Art(t). reglement GPB. LTK
  70 - - 64

1764 01.08 RS [zonder voorafgaand octrooi van de Raad van State is de verkoop van ker-
kelijke en armengoederen verboden]

  Art(t). reglement GPB. LTK
  70 - - 67

Beheer, incasso en toezicht dorpsgelden en landsmiddelen
1708 27.06 RS Publicatie, noopende de Gaarboecken van Verpondingen der gemeene 

Middelen in de Meyerye
  Art(t). reglement GPB LTK
  24 5, 1324 47

1709 30.10 RS [borgemeesters mogen alleen de penningen collecteren ter bestrijding van 
de kosten van de dorpshuishouding; de collectie van de landsmiddelen 
dient te worden aanbesteed]

  Art(t). reglement GPB LTK
  21 - - 47

- PO: Prins van Oranje.
- RBr: Raad van Brabant.
- RS: Raad van State.
- SG: Staten Generaal.
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1716 08.12 RS [het slot van een rekening dient te worden overgedragen aan de opvolgen-
de borgemeesters]

  Art(t). reglement GPB LTK
  56 - - 48

1720 10.04 RS Resolutie tot observantie van de gemeene Middelen in het ressort van de 
Generaliteyt

  Art(t). reglement GPB LTK
  64 5, 14891490 49

1724 08.09 RS [vorster behoeft voor de executoriale invordering van ’s lands of gemeen-
tepenningen machtiging van de Raad en rentmeester-generaal der Domei-
nen]

  Ref.: RS 10.08.1657 (GPB 2, 1146-1148, Ordre ende Reglement, midtsgaders 
Lyste van Salaris haer naee de Deurwaerders ende Exploicteurs van Comp-
toiren van de Gemeene Middelen, Verpondingen, Domeynen, Beden, 
Geestelijcke goederen, haer sullen moeten reguleren, in ’t doen van eeni-
ge sommatien, renovatien, gyselingen ende verdere executien, die haar bij 
de respective Ontfangers ende Rentmeesters sullen werden aenbevolen); 
RS 08.11.1662 (GPB 2, 2842-2846, Ordre ende Reglement, voor alle Ont-
fangers, Rentmeesters ende Contrerolleurs vande gemeene Middelen, Ver-
pondingen, Beden, Geestelijcke goederen, Renten, ende andere inkomsten 
etc. den Staet der Verenighde Nederlanden competerende, om in ’t toeko-
mende haer nae te reguleren, soo in t beleyt ende directie van hare respec-
tive Functien, als in ’t innen van de penningen van hare administratien)3799; 
RS 27.11.1723 (GPB 6, 1162-1163, Resolutie, de respective Ontfangers en 
Rentmeesters van de Generaliteits middelen gelast, sorg te draagen, dat 
hunne commisen of comptoirbedienden sig onthouden van het onder-
teekenen en uitgeeven van actens van executie); RS 29.12.1723

  Art(t). reglement GPB LTK
  26 - - 49

1724 20.09 SG Resolutie, gearresteert eenige pointen tot verligting der Ingezeetenen van 
de Meyerye van ’s Hertogenbosch en andere Quartieren van Brabant [in 
de bijlagen: formulieren voor de verschillende rekeningen van een dorp; 
salaris van de secretarissen voor de behartiging van de dorpszaken en het 
formuleren van de kerk- en armrekeningen]

3799  In de resolutie zijn de verwijzingen naar de besluiten van onderscheidenlijk 1657 en 1662 abusievelijk 
verwisseld. Die ver-gissing gaat zonder twijfel terug op de omstandigheid, dat de resolutie van 1662 direct 
teruggaat op een besluit van óók 10 augustus 1657.
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  Ref. (ten aanzien van het aspect van het salaris van de secretarissen): 
RBr 09.06.1659; SG 19.01.1662 (salaris van de secretaris); alsmede SG 
07.02.1714 (reglement voor de vier kwartieren van de Meierij) 

  Art(t). reglement GPB LTK
  16, 17, 25, 38,  6, 1163-1175380012 49

  41, 44, 57, 64,  
  65, 71

1727 25.06 SG Resolutie, Ordre op de administratie der Gemeentens Penningen in de 
Meyerye van ’s Hertogenbosch

  Ref.: SG 20.09.1724

  Art(t). reglement GPB. LTK
  16, 49, 51, 55 6, 601 50

1727 10.07 RS Ordre en Reglement voor alle Ontfangers en Rentmeesters van de gemeene 
Middelen, Verpondingen, Domeinen, Beeden, Geestelijke Goederen, Ren-
ten en andere Inkomsten, etc. den Staat der vereenigde Neederlanden com-
peteerende, om in het toekoomende haar na te reguleeren, soo in het beleid 
en de directie van haare respective functien, als het innen van de penningen 
van haare respective administratien [met bijlage: uittreksel uit de resolutie 
van de Raad van State van 10.10.1726 inzake de formulieren van borgtocht] 

  Art(t). reglement GPB. LTK
  22 6, 1212-1219 50

1729 09.11 RS [de regenten van de dorpen en plaatsen in de Meierij van ’s Hertogenbosch 
zijn verplicht de sloten van de rekeningen van borgemeesters en collecteurs 
van ’s lands of gemeentepenningen te doen invorderen overeenkomstig de 
resolutie van de Raad van State van 8 december 1716]

  Ref.: RS 08.12.1716

  Art(t). reglement GPB. LTK
  57 - - 51

1730 10.07 RS [precisering van de resolutie van 25 juni 1727, vide u.s.]
  Art(t). reglement GPB. LTK
  55 - - 51

1733 05.01 RS [gijzeling mogelijk als de borgemeester en collecteur niet tijdig de docu-
menten voor het opstellen van rekening inleveren en als de regneten niet 
tijdig de rekeningen aan de leen- en tolkamer inzenden]

3800 In GPB 6, 1177-1179 ook: RS 28.09.1724, Publicatie, gearresteert eenige ordres ter executie van haar 
Hoog Mog. Resolutie van den 20 deeser, strekkende tot soulaas der Inwoonders van het platte Land van 
Brabant, etc.
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  Ref.: SG 15.06.1729

  Art(t). reglement GPB. LTK
  40 - - 52

1733 16.09 RS Publicatie, raakende de collecte en administratie der penningen gedesti-
neert tot betaaling van ’s Lands Middelen in de Meyerye van ’s Hertogen-
bosch

  Ref.: RS 27.06.1708 
  Art(t). reglement GPB. LTK
  22, 24 6, 1252 52

1733 09.11 RS [posten die door de leen- en tolkamer zijn geroyeerd, dienden door betrok-
kene te worden terugbetaald]

  Art(t). reglement GPB. LTK
  56 - - 52

1734 06.08 RS Resolutie, gearresteert eenige pointen waar na de respective Secretarissen 
in de Meyerye van ’s Hertogenbosch in het opstellen der Dorps Reekenin-
gen sig voortaan sullen moeten reguleeren

  Art(t). reglement GPB. LTK
  16, 47, 52, 54 6, 1279 53

1734 02.11 RS [één vertegenwoordiger van iedere plaats bij de verpachting van de ge-
meene middelen]

  Art(t). reglement GPB. LTK
  18 - -  53

1734 22.12 RS [verbod tot het doen van narekeningen]
  Ref.: RS 08.12.1716, 09.11.1729

  Art(t). reglement GPB. LTK
  59 -- 53

1736 20.09 RS Publicatie, gearresteert eenige pointen omtrent de betaaling en invorde-
ring der Omslaagen in de Meyerye van ’s Hertogenbosch; de Gaar- en Col-
lectboeken van ’s Lands Middelen en Gemeentens lasten; en de betaaling 
van de Interessen der Capitaalen tot laste van de respective Corpora van de 
Meyerye van ’s Hertogenbosch op interest loopende

  Ref.: RS 08.09.1724, 16.09.1733 
  Art(t). reglement GPB. LTK
  21, 24, 26, 29, 42 6, 1283-1285 54

1736 20.09 RS Resolutie, aan de respective Regenten van de Plaatsen en Doren in de Mey-
erye van ’s Hertogenbosch gepermitteert, de Konings Beeden, Verpondin-
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gen, gemeene Middelen, mitsgaders de reëele en personeele Omslaagen, en 
andere Inkomsten te doen ingaderen door een en deselve Persoon, onder 
de precautien in den tekst gemeld

   Ref.: RS 10.07.1727 (reglement voor de ontvangers), 03.09.1728, 16.09.1733 
(GPB 1252, Publicatie, raakende de collecte en administratie der penningen 
gedestineert tot betaaling van ’s Lands Comptoiren van Verpondingen, Bee-
den en gemeene Middelen in de Meyerye van ’s Hertogenbosch) 

  Art(t). reglement GPB. LTK
  21, 22 6, 1285-1286 54 

1737 05.06 RS Resolutie, de Secretarissen van de Dorpen in de Meyerye van ’s Hertogen-
bosch gelast, te observeeren het gestatueerde in de Publicaie van den 20 
September 1736, raakende het formeeren, instellen en uitgeeven der Gaar- 
of Collectboeken; en deselve naader gealtereert en geamplieert ten opsigte 
van de uitleevering van de Quohieren der reëele lasten

  Ref.: RS 20.09.1736, 19.12.1736 
  Art(t). reglement GPB. LTK
  24, 26, 62, 63 6, 1297-1298 54

1738 21.10 RS [de documenten ten behoeve van het opstellen van de rekening dienen tij-
dig door de borgemeesters en collecteurs bij de secretaris te worden ingele-
verd; de secretaris dient binnen twee maanden de rekening te formuleren; 
alles op een boete van f 25,00]

  Ref.: RS 05.01.1733

  Art(t). reglement GPB. LTK
  39 - - 55

1740 25.04 RS Resolutie, gearresteert eenige pointen tot voorkoominge van verscheide in-
convenienten in het opstellen der Dorps Reekeningen door de respective 
Secretarissen in de Meyerye van ’s Hertogenbosch

  Art(t). reglement GPB. LTK
  43, 46 6, 1311-1312 56

1744 24.09 RS [regenten en secretarissen van de dorpen in de Meierij riskeren een boete 
van vier dukatons, als zij, behoudens de beroepsmogelijkheden, weigeren 
te voldoen aan de remarques van de leen- en tolkamer]

  Ref.: SG 25.06.1727, 17.01.1729, 10.07.1730, 26.10.1730; RS 18.01.1732, 
02.07.1742

  Art(t). reglement GPB. LTK
  55 - - 58
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1745 27.08 RS [aanscherping van de resolutie van de Raad van State van 21 oktober 1738 
betreffende het inleveren van de documenten ten behoeve van het opstel-
len van de rekening]

  Ref.: RS 21.10.1738

  Art(t). reglement GPB. LTK
  39 - - 58

1745 28.12 RS [geen collectloon over door een borgemeester of collecteur te restitueren 
penningen]

  Art(t). reglement GPB. LTK
  30 - - 58

1746 02.08 RS [nadere detaillering van de besluiten omtrent het opstellen van de dorpsre-
keningen]

  Ref.: SG 19.01.1662, 20.09.1724 (salaris secretaris) en 15.06.1729, 
21.10.1738, 27.08.1745; RS 04.06.1738

  Art(t). reglement GPB. LTK
  39, 80 - - 59

1751 10.06 SG [verbod om van nalatige ingezetenen meer te vorderen dan hun aanslag]
  Ref.: 
  Art(t). reglement GPB. LTK
  22 - - 61 

1751 22.06 RS [secretarissen dienen een duplikaat van de gesloten rekening te geven aan 
de desbetreffende rendant]

  Ref.: RS 20.09.1736

  Art(t). reglement GPB. LTK
  60 - - 62

1751 30.12 RS [de rendant, die meer betaald dan ontvangen heeft wordt geen rente over 
het slot van zijn rekening vergoed]

  Art(t). reglement GPB. LTK
  58 - - 61

1753 25.04 RS [de duplikaat rekeningen dienen volledig overeen te stemmen met de ori-
ginele rekeningen; declaratoir over van de vernieuwing van het verpon-
dingskohier; declaratoir over de registeratie van alle plakkaren, resoluties 
en publicaties] 

  Ref.: RS 05.06.1737

  Art(t). reglement GPB. LTK
  60, 62, 64 - - 62
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1753 xx.xx LTK  aanschrijving betreffende de modellen van de rekeningen conform de reso-
lutie van de Raad van State van 20.09.1724

  Art(t). reglement
  41

1752 28.12 RS [secretaris dient aan te tekenen, dat de nieuwe borgemeesters en collecteurs 
zijn geïnformeerd wanneer zij hun documenten voor het opstellen van de 
rekening dienen te overhandigen]

  Ref.: 05.06.1737

  Art(t). reglement GPB. LTK
  39 - - 61

1753 20.09 RS [door collecteurs te stellen borgtocht]
  Art(t). reglement GPB. LTK
  21 - - 62

1755 24.06 RS [collecte van de landsmiddelen]
  Ref.: RS 10.07.1727, 20.09.1736

  Art(t). reglement GPB. LTK
  10, 21 - - 63

1755 23.09 RS [aanbesteding van de collecte van de landsmiddelen aan een niet ingeze-
tene onder voorwaarden toegestaan]

  Ref.: RS 24.06.1755

  Art(t). reglement GPB. LTK
  22 - - 63

1766 21.08 RS [regenten en secretarissen van de plaatsen in de Meierij zijn verplicht de 
officier binnen drie dagen op de hoogte te stellen van de datum van het 
lichten en de terugkomst van de dorpsrekeningen; de stadhouders kunnen 
volstaan met er voor zorg voor te dragen, dat die rekeningen vervolgens 
binnen vier maanden daarna worden gesloten]

  Art(t). reglement GPB. LTK
  51 en Suppl. - - 68

1767 06.05 RS [in aanvulling daarop: de officieren van de staatse dorpen in de Meierij 
kunnen volstaan met er zorg voor te dragen, dat die rekeningen binnen 12 
weken worden gesloten]

  Ref.: RS 21.08.1766

  Art(t). reglement GPB. LTK
  Suppl. - - 68
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1767 07.01 RS [de griffier van de leen- en tolkamer is verplicht op iedere rekening de da-
tum, waarop deze wordt gelicht, te stellen en daarvan aantekening te hou-
den]

  Art(t). reglement GPB. LTK
  Suppl. - - 68

1767 20.01 RS [de leen- en tolkamer wordt gemachtigd om het positieve slot van een re-
kening te gebruiken voor de aflossing van kapitalen, die niet op het kan-
toor van de beden zijn geregistreerd]

  Art(t). reglement GPB. LTK
  Suppl. - - 68

1767 24.02 RS [onder rekening in de vorige resolutie is alleen de dorpsrekening te ver-
staan]

  Ref.: RS 20.01.1767

  Art(t). reglement GPB. LTK
  Suppl. - - 68

Benoeming borgemeesters
1664 22.04 SG [vrijstelling molenaars van het borgemeestersambt]
  Art(t). reglement GPB LTK NA
  10 - - - - SG 3270, 261v

1707 10.09 SG [vrijstelling molenaars van het borgemeestersambt]
  Ref.: SG 22.04.1664

  Art(t). reglement GPB LTK
  10 - - 47

1748 03.08 SG Resolutie, houdende interpretatie van Haare Resolutie van den 22e April 
1664, waar by aan de Molenaars in de Meyerye van ’s Bosch is geaccordeert 
vrydom van de collectatie van Dorpslasten

  Ref.: 22.04.1664

  Art(t). reglement GPB. LTK
  10 7, 779 59

1738 24.03 RS [weduwen, meerderjarige ongehwd vrouwen en alleen wonende “quezels”, 
die met personeel “teulderije doen”mogen tot collecteur van de verpondin-
gen, maar niet tot borgemeester worden benoemd]

  Ref.: RS 25.02.1735

  Art(t). reglement GPB. LTK
  10 - - 55
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1762 10.02 RS [weduwen, meerderjarige ongehuwde vrouwen en alleen wonende “que-
zels”, die met personeel “teulderije doen” mogen tot collecteur van de ver-
pondingen, maar niet tot borgemeester worden benoemd]

  Ref.: RS 24.03.1738

  Art(t). reglement GPB. LTK
  10 - - 66

Benoeming schepenen
1678 23.04 RS [vrijstelling van de pachter van de novale tienden gedurende de tijd van 

hun pacht van het borgemeestersschap en andere dorpsbedieningen (waar-
onder het schepenambt)] 

  Ref.: RS 18.04.1677 (ingetrokken)
  Art(t). reglement GPB LTK
  1 - - 45

1701 20.10 SG [1. De verandering van de schepenbank is alleen toegestaan op het daartoe 
aangewezen tijdstip, 2.burgers uit “vaste of besloote steeden” mogen niet 
tot schepen in een dorp worden benoemd]

  Art(t). reglement GPB LTK
  1, 3 - - 47

1740 27.01 SG Resolutie, declaratoir, dat de Commisen ter recherche niet eligibel zyn tot 
Scheepenen, dog dat in Plaatsen alwaar geen Persoonen van de Gerefor-
meerde Religie zyn, de Ontfangers, Contrerolleurs,of Commisen Collec-
teurs van de Convoyen en Licenten, daar toe aangesteld sullen moogen 
worden

  Ref.: (in de inleiding) SG 20.09.1724; RS 09.10.1736; (in het dictum: SG 
22.08.1724 (reglement voor Bladel)

  Art(t). reglement GPB. LTK
  1 6, 1338 56

Beplanten van de Meierij en Pootkaart voor Eersel
1696 29.10 RS Ordre en Reglement, op het beplanten van de Meyerye van ’s Hertogen-

bosch
  Art(t). reglement GPB LTK
  78 4, 1200 46

1714 09.06 RS Ordre op beplanten in de Meyerye van den Bosch [heruitgave in druk van 
het reglement van 1695]

  Ref.: RS 29.10.1695 Ordre en Reglement, op het beplanten van de Meyerye 
van ’s Hertogenbosch

  Art(t). reglement GPB LTK
  78 5, 1328-1330 - -
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1755 03.04 RS [geen verteringen voor het onderhouden en vernieuwen van reeds beplante 
wegen; welk rot voor welk deel van de wegen onderhoudsplichtig is dient 
met palen te worden aangegeven]

  Art(t). reglement GPB. LTK
  20, 78 - - 63

1764 12.06 RS [pootkaart voor Eersel, Duizel en Steensel]
  Ref.: RS 09.06.1714 
  Art(t). reglement GPB. LTK
  78 - - 67

Bevestiging, beroepen en huisvesting van een predikant
1680 16.11 RS [kosten voor verteringen en een maaltijd bij het beroepen en bevestigenvan 

een predikant mogen niet meer bedragen dan f 60,00]
  Art(t). reglement GPB LTK
  76 - - 45

1701 15.08 RS  [het dorpsbestuur dient een predikant te voorzien van een geschikte wo-
ning tegen een huishuur van f 60,00]

  Ref.: in het inleidende rekest wordt verwezen naar een aanschrijving van de 
SG anno 1649

  Art(t). reglement GPB LTK
  76 - - 47

1702 09.03 RS [kosten huur predikantswoning; onderhoudsplicht]
  Art(t). reglement GPB LTK NA
  76 - - - - RvSt 140, 455r-v

1729 18.11 RS Resolutie weegens de onkosten vallende op het Beroep van Predikanten
  Art(t). reglement GPB. LTK
  76 6, 422 51

1731 26.04 SG Resolutie, Predikanten binnen drie jaaren vertrekkende te refundeeren de 
onkosten van haar beroep

  Art(t). reglement GPB. LTK
  76 6, 426 52

1733 20.10 RS [onkosten bij het beroepen van een predikant]
  Ref.: RS 16.11.1680

  Art(t). reglement GPB. LTK
  76 - - 52
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1733 28.10 SG [geen kosten in rekening te brengen bij het verplaatsen van een predikant]
  Art(t). reglement GPB. LTK
  76 - - 52

1741 26.01 RS [bevestiging van de resolutie van 20 oktober 1733, waarbij is vastgesteld, 
dat de kosten van beroep èn bevestiging van een predikant tot ten hoogste 
f 60,00 ten laste van de borgemeestersrekening kunnen worden gebracht]

  Ref.: RS 20.10.1733

  Art(t). reglement GPB. LTK
  76 - - 56

1750 08.06 RS Resolutie, teegens het aangaan van accorden over het repareeren der Pasto-
ryehuizen in de Meyerye van ’s Hertogenbosch

  Art(t). reglement GPB. LTK
  76 7, 725 60

Brandpreventie en nazorg
1717 14.10 SG Reglement, aanstellen van Nachtroepers en weeren van brandt in het 

Quartier van Kempelandt
  Art(t). reglement GPB LTK
  72 5, 677 48

1732 06.02 SG Resolutie, de respective Officieren en Regenten van de Dorpen en Plaatsen 
in het District van de Generaliteit gelast, de noodige ordres te stellen tot 
voorkoominge van brand, als meede in de vermoogende Dorpen Klapwaa-
kers aan te stellen

  Ref.: SG 14.10.1717

  Art(t). reglement GPB. LTK
  72 6, 486 52

1755 19.09 SG Resolutie tot interpretatie van haar Hoog Mogende Resolutie van 14 Juny 
1754, raakende het dekken van de daaken der Huysen met Leyen of Pan-
nen, inplaatse van met Stroo

  Ref.: SG 14.06.1754 (GPB 8, 470, Resolutie van de Staaten Generaal, hou-
dende ordre dat de Daaken der Huyzen te Budel, die met Stroo gedekt 
waaren, ingevalle van reparatie met Leijen of Pannen zouden worden be-
dekt)

  Art(t). reglement GPB. LTK
  72 8, 475-476 63

1765 14.01 SG Resolutie, omtrent het doen van vergoeding aan de Eigenaars van afge-
brande Huysen Stallingen of Schuuren
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  Ref.: SG 04.06.1657 GPB 2, 2473-2474 (Placaet, jegens de Brandstichters 
ende Qaetdoenders in Brabandt)

  Art(t). reglement GPB. LTK
  72 9, 506 67

Deurwaarders
1729 27.10 RS Resolutie, raakende het getal en den ouderdom, etc. van de Deurwaarders 

in ’s Hertogenbosch en de Meyerye, en gearresteert de Ordre en het Re-
glement, mitsgaders de Lyste van salaris, waar na deselve sig sullen moeten 
reguleeren [met als bijlage: “Articulen die applicabel zyn op de Deurwaar-
ders en Exploicteurs, getrokken uit de Reglementen van den 10 July 1727 
voor de Ontfanger en Rentmeesters, en op het invorderen der penningen 
by parate executie]

  Ref.: RS 10.07.1727

  Art(t). reglement GPB. LTK
  73 6, 1228-1235 51

Dorpsarchieven
1702 19.08 SG [overbrengen ten tijde van oorlog van de dorpsarchieven naar een besloten 

stad] 
  Art(t). reglement GPB LTK
  12 - - 47

Echtreglement
1656 18.03 SG Echt-Reglement, Over de Steden, ende ten latten Lande, inde Heerlijck-

heden, ende Dorpen, staende onder de Generaliteyt
  Art(t). reglement GPB LTK
  70 2, 2429-2448 - -

1740 07.01 RS Zie onder: Reglement op de politieke reformatie (1660)

Intrekking reglement
1662 12.10 RvSt vaststelling reglement Eersel, Duizel en Steensel
  Art(t). reglement GPB LTK
  83 -- --

Kwartiervergaderingen
1714 07.02 SG Reglement voor de vier Quartieren van de Meyerye
05.10 SG [toelichting op vijf punten en twee specifieke uitvoeringsbesluiten]
  Art(t). reglement GPB LTK
  17 5, 1332-1336 - -
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Marsreglement
1750 20.07 PO Ordre en Reglement van Zyne Hoogheid, waar na zich de Troupen zoo te 

voet als te paard van ’s Lands Militie, marcheerende of logeerende over en 
op den Bodem van den Staat, preciselyk zullen hebben te reguleeren

  Art(t). reglement GPB. LTK
  77 7, 449-454 61

Notariële archieven
1704 08.04 RBr Publicatie, waar by Notarissen in Brabandt gelast werden haar Prothocol-

len over te geeven
  Art(t). reglement GPB LTK
  81 5, 632633 47

Octrooi leningen en omslagen 
1695 31.10 SG Placaet, tot redres van onnodige lasten omtrent de Ommeslagen etc. onder 

het ressort van de Generaliteyt
  Art(t). reglement GPB LTK
  14 4, 1198-1199 46

1725 07.09 SG Placaat teegens het beswaaren der Plaatsen en Districten onder het ressort 
van de Ge- neraliteit met eenigerhande Capitaalen, onder wat pretext het 
ook soude moogen zyn, nog ook eenige omslagen of settingen te doen, en 
deselve Quartieren etc ontheeven van alle verband daar uit spruitende [ver-
nieuwing plakkaat van 31.10.1695]

  Ref.: SG 31.10.1695

  Art(t). reglement GPB LTK
  14 6, 1187-1188 50

Octrooi processen
1674 30.10 SG [machtiging aanvragen voor het aangaan van processen]
  Art(t). reglement GPB LTK NA
  14 - -  - - SG 3290, 493v-493r

1715 30.07 SG [verbod tot het voeren van processen zonder voorafgaand octrooi van de 
Staten Generaal]

  Ref.: SG 30.10.1674 
  Art(t). reglement GPB LTK
  14 - - 48

Onderhoud kerktorens
1757 29.08 RS [onderhoud kerktoren] 
  Art(t). reglement GPB. LTK
  79 - - 64

PS_LL_def.indd   2030 19-11-20   13:07



2031

1761 17.03 RS [onderhoud van de tiendklok komt onder voorwaarden ten laste van de 
gemeente; met verwijzing naar een plakkaat van de aartshertogen van 1611 
op het onderhoud en reparatie van de kerken in geheel Brabant]

  Ref.: “het Placaat bij de Aarts Hertogen in den jare 1611 op het onderhoud 
en de reparatie der Kerken door geheel Brabant gemaakt”, “decreten en 
(…) resolutien van Haar Ho: en Ed: Mo: als meede (…) de schrijvers, die 
over deese materie handelen als daar sijn Zijperus, Deckius, Anselmus, van 
Epen, Wijnants” 

  Art(t). reglement GPB. LTK
  79 - - 65

Opbrengsten gemeinte en houtschatten
1756 30.01 RS [voorwaarden bij verkoop van turf, heivlaggen, schaarhout enz.] 
  Art(t). reglement GPB. LTK
  43 - - 63

1760 09.07 RS [Ordonnantie op de houtschatten]
  Ref.: “de tegenwoordig in vigeur zynde Ordonnantie”
  Art(t). reglement GPB. LTK
  74 - -  65

1766 07.02 RS [herziene uitgave van de Ordonnantie op de houtschatten]
  Ref.: RS 09.07.1760, 10.09.1760, 03.11.1763 
  Art(t). reglement GPB. LTK
  1, 74 - - 68

Overdracht onroerende goederen
1740 08.07 RS Resolutie, raakende het overboeken van de vaste Goederen in de Meyerye 

van ’s Hertogenbosch, tot ampliatie van de Publicatie van haar Edele Mo-
gende van den 22 January 1732

  Ref.: RS 22.01.1732 (GPB 6, 1246, Publicatie, de Geërfdens en Eigenaars 
van Landeryen en vaste Goederen in de Meyerye van ’s Hertogenbosch, als 
binnen den tyd in den text gemeld, deselve aan te geeven en op te brengen 
aan de Regenten en Secretarissen, die daar van aantekening moeten doen)

  Art(t). reglement GPB. LTK
  63 6, 1313-1314 56

Reglement op de parate executie
1727 10.07 RS Ordre en Reglement op de parate executie van de Regenten van de Dor-

pen en Plaatsen onder het Ressort van de Generaliteit, mitsgaders van de 
Verpondingbeurders en andere Collecteurs in het stuk der Verpondingen, 
Beeden, Hoofdgeld en andere Middelen waar van de collecte aan deselve 
incumbeert
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  Ref.: “voorige Resolutien en Reglementen, het voorschreeve stuk raakende”
  Art(t). reglement GPB. LTK
  22, 32 6, 1210-1212 50

1728 03.09 RS [interpretatie van artikel 3 van het reglement op de parate executie van 
10.07.1727]

  Art(t). reglement GPB. LTK
  22, 31 - - 51

1755 02.09 RS [Reglement op de jura en onkosten van Verkoopingen van Vaste Goederen 
by executie, in de Stad en Meyerye van ’s Hertogenbosch, op authorisatie 
van ’s Lands Ontfangers en Rentmeesters, of in de Meyerye op authorisatie 
van Regenten of der selver Collecteurs gedirigeert wordende]

  Ref.: RS 10.07.1727 (reglement op de parate executie), 27.10.1729 (regle-
ment voor de deurwaarders), 

  Art(t). reglement GPB. LTK
  34 - - 63

1752 13.10 RS [de vorster dient in alle akten betreffende de parate executie en koopcon-
dities de datum van de autorisatie van de raad en rentmeester generaal om 
als vorster te mogen optreden te worden opgenomen]

  Ref.: (in inleiding) 08.09.1727 
  Art(t). reglement GPB. LTK
  26 - - 61

1756 08.03 RS [invordering bij parate executie is niet toegestaan na het verstrijken van een 
jaar waarop het slot van een rekening betaald had moeten worden]

  Ref.: 09.11.1729 
  Art(t). reglement GPB. LTK
  57 - - 63

Reglement op de politieke reformatie
1660 01.04 SG Reglement, Op de Politijcque Reformatie inde Meyerye van ’s Hertogen-

Bosch, ende andere Quartieren van gelijcke natuyre, onder de Generaliteyt 
gehoorende

  Ref.: “alle salutaire Resolutien ende Decreten by Ons hier bevoorens ghe-
nomen op de invoeringe. bevorderinge ende voortsettinge van de Poli-
tijcque reformatie in de Meyerie van ’s Hertogen-Bosch, ende de andere 
Quartieren van gelijcke nature”

  Art(t). reglement GPB LTK
  1, 70 2, 2606-2616 - -
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1740 07.01 RS [het Echtreglement (1656) en het Reglement op de politieke reformatie 
(1660) dienen jaarlijks in de dorpen te worden gepubliceerd]

  Ref.: Echtreglement (SG 18.03.1656), Reglement op de politieke reforma-
tie (SG 01.04.1660)

  Art(t). reglement GPB. LTK
  70 - - 56

Salaris schepenen van Eersel, Duizel en Steensel
1749 20.06 RS [nieuwe vaststelling van het traktement voor de schepenen van Eersel, 

Duizel en Steensel]
  Ref.: RS 03.08.1662 (reglement van Eersel, Duizel en Steensel)
  Art(t). reglement GPB. LTK
  16 - - 60

Salaris officieren
1734 04.06 SG Resolutie, gearresteert de Lyst van de begrooting der Tractementen van de 

Officieren in de Meyerye van ’s Hertogenbosch, en deselve Officieren ge-
permitteert, om voor Buitenvacatien vyf guldens des daags te moogen de-
clareeren

  Art(t). reglement GPB. LTK
  16 6, 1261-1263 53

Salaris van de secretaris
1659 09.07 RBr Reglement, ghemaeckt, op ’t stuck vande Salarisen vande Secretarisen van-

de Meyerye vanden Bosch, Marquisaet van Bergen op den Zoom, en Ba-
ronnye van Breda

1662 19.01 SG Acte van Approbatie (van dat reglement)
  Art(t). reglement GPB LTK
  17, 71 2, 2795-2798 - -

1724 20.09 SG Reglement op het stuck van de Salarissen der respective Secretarissen in de 
Meyerye van ’s Hertogenbosch, Marquisaat van Bergen op den Zoom en 
Baronnie van Breda [bevestiging van de goedkeuring van de Staten Gene-
raal van 19.01.1662 van het desbetreffende reglement van de Raad van Bra-
bant van 9 juli 1659]

  Ref.: RBr 09.06.1659; SG 19.01.1662

  Art(t). reglement GPB LTK
  16, 17 6, 1175-1177 - - 

1726 21.02 SG  Reglement van het geene de Secretarissen van de respective Dorpen in het 
Quartier van Maasland moeten doen en verrigten voor een vaste somme 
jaarlijks by forme van uitkoop, aan haar toegelegt, soo als aan het einde 
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deeses staat uitgedrukt [met hierin opgenomen overzicht van secretariële 
verrichten] 

  Art(t). reglement GPB. LTK
  16, 60, 66, 71 6, 1193-1195 50

1734 18.03 RS [salaris secretarissen voor het schrijven van kohieren]
  Ref.: SG 19.01.1662, 20.09.1724, 21.01.1729; RS 22.01.1732 (zie onder: 

Overdracht onroerende goederen)
  Art(t). reglement GPB. LTK
  63 - - 53

1738 04.06 RS Resolutie, de tractementen der Secretarissen in de Meyerye van ’s Hertogen-
bosch voortaan niet te betaalen als met een agterstand van drie maanden; en 
deselve Secretarissen gehouden, de penningen, van publique verkoopingen 
provenieerende, binnen den tyd van ses weeken te extradeeren

  Art(t). reglement GPB. LTK
  16 6, 1306-1307 55

1755 25.04 RS [secretaris mag van de verwerver eerst iura heffen bij de overdracht van de 
opgemaakte akte]

  Art(t). reglement GPB. LTK
  71 - - - -

1761 02.09 SG [degene, die na het overlijden van een secretaris, diens ambt waarneemt 
heeft over de waarnemingsperiode recht op het traktement van de secreta-
ris] 

  Art(t). reglement GPB. LTK
  80 - - 65

Taken van een secretaris
1743 11.01 RS Resolutie, noopens het ontfangen en registreeren van de Placaaten, Publi-

catien, en Resolutien, zoo Van Haar Hoog Mog. als van gemelde Raade, 
door de Secretarissen in de Meyerye van ’s Hertogenboschh; en op wat 
wyze Zy de porten van dezelve, door Hun betaalt, in reekening moeten 
brengen

  Ref.: SG 20.09.1724

  Art(t). reglement GPB. LTK
  64 7, 78-79 57

1745 26.11 SG Resolutie, waar by de Secretarissen van de Dorpen in de Meyerye van ’s 
Hertogenbosch, dewelke te saamen eene Dingbank uitmaaken, worden 
gelast, om alle maanden ten minsten eenen dach in een der Dorpen van 
haare Secretaryen, daar zy niet woonachtig zyn, te vaceeren
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  Ref.: SG 20.09.1724

  Art(t). reglement GPB. LTK
  65 7, 761-762 46

Vergoeding bestuurskosten
1733 xx.xx LTK  remarque betreffende vergoeding teerkosten schepenen Eersel
1737 xx.xx LTK  remarque betreffende vergoeding teerkosten schepenen Duizel en Steensel
  Art(t). reglement GPB. LTK
  20 -- --

Verpachting van de tienden
1732 23.05 RS Placaat en Ordonnantie, tot weeringe der abuisen en frauden omtrent het 

pagten der Tienden in de Meyerye van ’s Hertogenbosch en andere Quar-
tieren onder de Generaliteit

  Ref.: “verscheide Placaaten, Reglementen en Ordonnantien, als onder 
anderen van dato 19 February 1671 en 20 Mei 1679 (GPB III, 1206-
1209, Placaten van de Edele Mog. Heeren Raden van State der Vereenigh-
de Nederlanden, op het Verpachten der Generale Geestelijcke of andere 
Thienden in de Meyerye van ’s Hertogen-bosch, ende verdere Districten, 
gehoorende onder de Generaliteyt ende Vassallen, Heerlijckheden)” 

  Art(t). reglement GPB. LTK
  64 6, 1247-1251 52

Verkeer met de Haagse overheid
1734 08.01 RS [de kosten van het indienen van een rekest komen, als daartoe een ander 

dan de agent van de Meierij is ingezet, niet ten laste van de dorpsrekening 
worden gedeclareerd]

  Art(t). reglement GPB. LTK
  75 - - 53

1736 21.09 RS Resolutie, raakende het tractement en salaris van den teegenwoordigen 
Agent van de Meyerye van ’s Hertogenbosch, en sijn Sucesseurs

  Ref.: SG 31.10.1712

  Art(t). reglement GPB. LTK
  75 6, 1289-1290 54

1752 29.09 RS [elk rekest aan de Staten Generaal en Raad van State op naam van de re-
genten van een dorp dient voorzien te zijn van een authentieke kopie van 
het daartoe door (een meerderheid van) de regenten genomen besluit]

  Ref.: RS 03.05.1662 (reglement voor Schijndel)
  Art(t). reglement GPB. LTK
  75 - - 61
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Vestiging van nieuwe inwoners
1731 07.09 SG Resolutie, Regenten der Vrijheid Rosendaal en Heerlijkheid Nispen, en al-

len anderen, verleend Acte van indemniteit weegens verarmde Persoonen, 
sig langer dan een jaar en ses weeken geabsenteert hebbende, etc.

  Ref.: SG 04.06.1685 “en andere, ten reguarde van particuliere Quartieren 
en Plaatsen op gelijk subject genoomen”

  Art(t). reglement GPB. LTK
  67, 68, 69 6, 482-483 52

1734 12.02 SG Resolutie, interpretatie van haar Hoog Mog. Resolutie van den 7 Sep-
tember 1731, raakende het verleenen van Acte van indemniteit omtrent 
verarmde Persoonen, langer dan een jaar en ses weeken sig geabsenteert 
hebbende, etc. 

  Ref.: SG 07.09.1731

  Art(t). reglement GPB. LTK
  67, 68, 69 6, 498-499 53

1735 27.10 SG Resolutie, interpretatie van haar Hoog Mog. Resolutie van den 7 Septem-
ber 1731, raakende het verhuuren van Huisen of Kammers aan verarm-
de Persoonen, en de boete daar teegens gestatueert by parate executie te 
moogen invorderen

  Ref.: SG 07.09.1731, 12.02.1734

  Art(t). reglement GPB. LTK
  69 6, 508-509 53

1763 28.10 SG Resolutie, betrekkelyk het bezorgen van Actens van Indemniteit door jon-
ge Lieden, welke in Steeden of Dorpen, alwaar zy gedient hebben, gaan 
trouwen, of op zig zelf huishouden

  Ref.: SG 07.09.1731, 12.02.1734

  Art(t). reglement GPB. LTK
  67, 68, 69 9, 259260 66

Voeren van processen
1530 - - Caroline Ordonnantie 
1599 - - Albertine Reformatie3801

  Art(t). reglement GPB LTK
  8 - - - -

3801 Voor beide ordonnanties: Lijten, Het burgerlijk proces in stad en meierij van ’s-Hertogenbosch 1530-1811, 
29-34 en tekstuitgave: 199-228. 
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1705 05.12 SG [het voeren van processen en wijzen van vonnis alleen toegestaan in het 
raadhuis]

  Art(t). reglement GPB LTK
  9 - -  47

1716 13.07 SG [vereenvoudigde procedure bij het dorpsgerecht Oirschot betreffende pro-
cessen over zaken van minder dan f 12,00]

  Art(t). reglement GPB LTK
  9 - - 48

1716 07.09 SG [vereenvoudigde procedure bij de dorpsgerechten in het kwartier Peelland 
betreffende processen over zaken van minder dan f 12,00]

  Ref.: SG 13.07.1716

  Art(t). reglement GPB LTK
  9 - - 48

2037
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