
De Politie te Breda en in de Baronie
gedurende de 17e eeuw

I

Bijdrage tot de geschiedenis van de taak en organisatie der politie
tijdens de Republiek der Verenigde Nederlanden.

door

A. HALLEMA

I. Inleiding.

Het woord of de term politie is in het verleden nog meer dan
in het heden z6 veelsoortig ten aanzien van betekenis en gebruik,
dat het mij noodzakelijk voorkomt eerst vast te stellen, welke van
die vele betekenissen er in de volgende regelen aan moet worden
toegedacht.1 In de thans nog wel gebruikte doch langzamerhand
toch verouderde begrippen bouwpolitie, gezondheids- of medische
politie, veiligheidspolitie en dgl. staat het zorgende en voorkomen
de element van deze dienst, uitgaande van de overheid, op de
voorgrond, ten einde bepaalde gevaren en risico's ten behoeve van
de onderdanen af te wenden. Maar in de meer gangbare begrippen
Rijks- en gemeentepolitie, militaire politie enz. is de functie van
die organen van politie in opdracht van de overheid meer over
gebracht naar het vlak van zorg voor handhaving der openbare
orde, rust en veiligheid, met als noodzakelijke gevolgen en conse
quenties: het opsporingsonderzoek van strafbare feiten, het aan
houden, voorlopig insluiten en verhoren van deswege verdachte
personen en de verdere daarmee in verband staande opdrachten.

Het zijn deze laatste betekenis en functie van de politie, ook van
die in het verleden, waarmee de lezer in volgende regelen te doen
krijgt: het overheidsapparaat, dat zowel voorheen als thans onmis
baar is om de veiligheid van personen en goederen in een welgeor
dende gemeenschap van staatsburgers te verzekeren. Ook voor het
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verleden lijkt mij als aanvaardbare definitie voor politie in het
onderhavige geval deze: de tak van dienst of organisatie vanwege
de overheid in de stad en op het platteland, waarvan de leden van
hoog tot laag zijn belast met de zorg om zoveel mogelijk te voor
komen, dat orde, rust en veiligheid worden verstoord, aldus de pre
ventieve taak der politie. En daarnaast is haar opgedragen om ge
dragingen van leden der gemeenschap, welke in strijd zijn met
's lands wetten, provinciale, gemeentelijke en waterschapsverorde
ningen, vast te stellen en te ontdekken, wie zich daaraan hebben
schuldig gemaakt, deze daders, bedrijvers of althans daarvan ver
dachte personen te achterhalen en zo nodig te arresteren, als zijnde
de repressieve taak van de politie. Haar bevoegdheden daartoe die
nen nauwkeurig te zijn omschreven; haar organisatie heeft in ver
band met en als gevolg van deze taak allengs een wat militair
karakter gekregen, dat zij, behalve in de schutterscompagnieën uit
vervlogen eeuwen, destijds niet rechtstreeks bezat en haar betrouw
baarheid moet uit het oogpunt van discipline en autoriteit van de
overheid boven elke twijfel verheven zijn.2

Deze omschrijving van de thans algemeen gangbare betekenis
van politie geeft de nodige beperking aan het hier behandelde on
derwerp: de beschermende en afwerende taak als onderdeel van de
staatszorg, welke de politie naar de herkomst van dit woord, dus
etymologisch gezien, oorspronkelijk heette te vertegenwoordigen.
Eerst onder Franse invloed en volgens het Franse voorbeeld der
politie-organisatie in dat land zijn, ook in ons land, tegen het einde
der 18de eeuw met het woord politie in de moderne betekenis
eveneens haar organisatie en structuur van de Fransen overgeno
men. De taak van de schout, tot dan officier van justitie en hoofd
der politie beide, werd voor het tweede deel overgenomen door de
commissaris van politie. De ouderwetse schoutendienaren, rakkers,
stoepen, rode roeden, vorsters of hoe zij ook verder mochten
heten, werden voortaan agenten van politie (steden) of veldwach
ters (platteland) genoemd, terwijl bij uitbreiding van de politiële
tak van dienst in de loop der 19de eeuw een reeks nieuwe namen
voor nieuwe rangen en graden werd ingevoerd.
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Geringe belangstelling voor de geschiedenis van de politie
in ons land.

Ondanks het feit, dat de politie in de samenleving een onmis
bare functie vervult en dus een belangrijke plaats inneemt in de
maatschappij, is er tot dusverre weinig gedaan aan haar geschied
schrijving. In de bestaande handboeken over dit onderwerp3 begint
de geschiedenis der politie, ook in Nederland, feitelijk met die
tijdens en na de Franse bezetting, toen de huidige politie haar vorm
en gestalte kreeg. De geschiedenis daarv66r wordt in enkele, zo
niet een paar bladzijden afgedaan.4 Wel zijn er over enkele steden
monografieën over dit onderwerp in het licht verschenen5 of zijn
daaraan in stadsgeschiedenissen een of meer bladzijden gewijd, doch
om een samenvattende geschiedenis van de politie in Nederland
v66r de Franse tijd te kunnen schrijven, moet in alle provinciën
nog veel archivalische voorarbeid worden verricht. 6

Een dergelijke lacune in de geschiedschrijving van v66r 1800
is wel enigermate te verklaren, o.m. als gevolg van: 1e. de grote
verscheidenheid van plaatselijke instellingen voor de publieke
veiligheid; 2e. gebrek aan een algemeen geldend wetboek van straf
recht en een dito voor strafvordering; 3e. geringe belangstelling
voor dit object van onderzoek in de kringen van politie en justitie
zelf, waardoor geen middelen worden gevonden of beschikbaar ge
steld, om een eventuele publicatie met de resultaten van be
doeld archiefonderzoek financieel mogelijk te maken.7 Het lijkt mij
daarom voor de eerstvolgende jaren onmogelijk om binnen afzien
bare tijd te komen tot een historisch en wetenschappelijk verant
woorde geschiedenis der politie, al zou die zich beperken tot het
tijdvak der Republiek of enkel tot de Gouden Eeuw! Om nog
andere redenen heb ik mij voorlopig in hoofdzaak beperkt ten aan
zien van de Bredase politie in het verleden tot de periode der
Republiek, aangezien mij bij de voorstudie betreffende dit onder
werp bekend werd, dat voor de jongste tijd, i.c. de 19de en 20ste
eeuw, reeds enige tijd geleden een onderzoek naar de geschiedenis
van de politie te Breda wordt ingesteld, waarvan het resultaat in
gedrukte vorm eerlang tegemoet mag worden gezien.8
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De Schout van Breda.
De taak der politie in het heden was in vervlogen eeuwen in

handen gelegd van de schout, (al of niet bijgestaan door een of
meer onderschouten), en zijn helpers.

Feitelijk behoeven te dezer plaatse het ambt, de taak en de
positie van de schout van Breda niet meer de anders soms nood
zakelijk geachte historische fundering, nu we sedert enige jaren
in het bezit zijn van de lijvige, rijk geïllustreerde en uitstekend ge
documenteerde publicatie van Mr. Dr. F. A. Holleman, Vice-presi
dent van de Arr. Rechtbank alhier, getiteld: ,;Dirk van Assendelft,
Schout van Breda en de zijnen", een boekwerk van 649 bladzijden.9

Wie zou beter dan deze rechtshistoricus mijn lezers de schout van
Breda in zijn dubbele taak van officier van justitie en politie-com
missaris, anders gezegd hoofd van de politie in stad en bij ont
stentenis van de drossaard ook van de Baronie van Breda, kunnen
schetsen? Maar, niet alle lezers van dit Jaarboek zullen door ge
noemd boek met Dirk van Assendelft als schout hebben kennis ge
maakt en het is bovendien de vraag of alle bezitters van dit rijke
boek zich de moeite hebben kunnen of willen getroosten, om nu
eens precies te weten wat in de 16de eeuw deze functionaris al zo
te doen stond.

In hoofdstuk drie van dit werk onder het hoofd "Dirk van
Assendelft en zijn ambt",lO wordt de justitiële zowel als de politiële
taak van de schout van Breda in de 16de eeuw duidelijk omlijnd
en uitvoerig beschreven. De eed, welke hij v66r het aanvaarden van
zijn dubbele functie had af te leggen, verplichtte hem de rechten
en belangen der stad te verdedigen en te behartigen zonder aanzien
des persoons en de onkreukbaarheid bij het waarnemen van zijn
ambt boven alles te stellen. Als een weleer vaak voorkomende
vorm van ambtelijke corruptie kon in die tijd echter niet altijd en
niet in alle opzichten worden aangemerkt de toepassing van de
compositie, het geld, dat de delinquent betalen moest, wilde hij een
rechts- en strafvervolging ontlopen, maar dat bij vele baljuwen
en schouten niet altijd terecht kwam in de schatkist van stad of
district en maar al te vaak in hun eigen zak.ll Natuurlijk kan men
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tot zekere hoogte ook gunstig oordelen over de compositie, in oor
sprong en wezen bij de natuurvolken de afloop van de bloedwraak,
als vrijwillige compositie de bevoegdheid om geld als afkoopsom
voor vervolging aan te nemen en als gedwongen compositie het
verplicht aannemen van deze schadeloosstelling, doch het was in
later eeuwen vooral het misbruik er van, dat de compositie zo ver
dacht maakte. Aan deze ontoelaatbare ambtelijke bevoordeling
heeft de auteur van genoemd werk de held van zijn verhaal, Dirk
van Assendelft, noch diens zoons, die ook het schoutambt te Breda
hebben bediend, schuldig bevonden. Dat zulk een eervol testimo
nium niet aan alle Bredase schouten in het verleden kan worden
uitgereikt, bewijst o.m. de levensgeschiedenis van Mr. Johan van
Goor, vader van de bekende, Bredase stadsbeschrijver Mr. Thomas
Ernst van Goor.12

De aard van de werkkring, welke de schout in ons land had,
wordt het best gekend uit de oudst bewaarde instructie van 13
november 1594, door griffier Adriaan Havermans afgeschreven uit
het 16de eeuwse "Buysenboeck ", zo genoemd, omdat Goris Buy
sen, in 1549 reeds schepen der stad en in 1601 in die kwaliteit over
leden, het heeft aangelegd. De copie van Havermans en het register
van Buysen, zijn in het Gemeente-archief bewaard gebleven, eerst
gemelde in een recueil met instructies. In theorie liggen in deze
handschriftelijke bronnen de werkzaamheid en plichten alsmede
de taakomschrijving van de schout en zijn voornaamste helpers,
de roedragers en de klerk van den bloede (griffier voor criminele
zaken), voor de lezer open.13

Deze instructies moeten ons dus leren, waaruit het werk van
de schout als hoofd van de politie bestond.14 Daarnaast vervulde
hij het ambt van de huidige Officier van Justitie en had ook be
voegdheden, welke thans toekomen aan de President van de Recht
bank, n.l. het bannen van de vierschaar, d.w.z. het bijeenroepen
van de rechters en het openen en sluiten van de rechtbank; het
manen of vorderen, dat de schepenen vonnis zouden wijzen zowel
in criminele als in civiele zaken. Voorts behoorde tot zijn taak als
ambtenaar van het O.M. het executeren van die vonnissen, civiel
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en crimineel, en het toezicht op de naleving der ordonnanties, door
de Heer van de stad Breda uitgevaardigd.

Het opsporen van verdachte delinquenten, die een misdrijf of
een overtreding zouden hebben begaan, hun arrestatie en verhoor
waren in hoofdzaak begrepen onder zijn politiële werkzaamheden
en daarover gaat het dus in hoofdzaak in deze bijdrage. Dat blijkt
vooral uit de artt. 13 en 14 van zijn instructie, ingevolge waarvan
hij zich in het bijzonder en volledig op de hoogte moest stellen
van gevechten en misdrijven van allerlei aard, die in de stad ge
houden en gepleegd waren, voorzover het zijn ambtsgebied, de
jurisdictie van de stad Breda, betrof, hierin bijgestaan door zijn
roedragers.

Dit rechtsgebied strekte zich uit over het bebouwde en onbe
bouwde deel van de stad binnen de wallen en daarbuiten het ter
ritoir, ongeveer begrensd door Emelenberg noord van de stad aan
de rechteroever van de Mark, IJpelaar en de Molengracht, het
Verde- of Voortbos aan weerszijden van de Teteringsedijk tussen
het zg. mesmakers- en het lazarijhuisje.15 Maar daarbuiten moest hij
met zijn mannen ook assistentie verlenen aan de drossaard, als
die in het veld was op jacht naar delinquenten of verdachten in
de Baronie. Hij had in alles de leiding van het politieel onderzoek
en in die kwaliteit kan men hem dus vergelijken met de huidige
commissaris van de gemeentelijke politie.

Roe- of roededragers, de assistenten en ondergeschikten van de
schout.

Mr. Holleman stelt deze dienaren van de schout q.q. op één
lijn met de gerechtsboden van thans, parketwachters, personeel,
dat werkzaam gesteld en verbonden was aan de vierschaar.16 Ik
zou nog wat verder willen gaan en hun a.h.w. een dubbele dienst
willen toeschrijven: gerechtsboden, deurwaarders, soms ook gevan
genbewaarders of cipiers, en tevens werkzaam als onze huidige
straat- en veldpolitie. Ik meen daarvoor steun te vinden niet alleen
in het 13de artikel van de schouts-instructie, dat hem o.a. voor
schreef "ende sal mette roydraegers bijstaen ende assistentie doen
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den drossaert int vangen ende spannen vanden de delinquanten
alomme binnen der Stadt ende vierschaere van Breda naer ouder
gewoonten en hercomen", doch vooral in de instructie van de roe
dragers zelf, ook gedateerd 13 november 1594.

Volgens deze instructie moesten zij niet alleen de wegens delic
ten verdachte personen arresteren, hen preventief gevangen zetten,
maar tevens hen helpen bewaken in de Gevangentoren, het toen
malige Huis van Bewaring, tot 1707 tevens hulpstrafgevangenis
aan de Oude Vest te Breda. Aangezien ook hun instructiebrief
zowel in het Buysenboeck als in het recueil van Havermans is op
genomen, is het mogelijk precies na te gaan waaruit hun werk
zaamheden in dienst van de stad en ten behoeve van justitie en
politie beide, zowel gedurende de late Middeleeuwen als tijdens de
Republiek hebben bestaan.l7

In de eerste plaats dan was het aantal roedragers te Breda vier,
evenals te Leiden, terwijl dat in Amsterdam twaalf bedroeg.18 Zij
hadden, verbonden aan hun woningen, een zg. vrunte, d.w.z. een
lichte gevangenis, met arrestlokalen of politiekamers om de door
hen gearresteerde verdachten voor een eerste of politieverhoor te
kunnen insluiten.19 Tevens diende deze vrunte tot gijzelkamer voor
personen, die weigerden hun schulden te betalen. Van de ingeslo
tenen zonder onderscheid toucheerde de roedrager per persoon
en per dag vier stuivers aan kostgeld en eenzelfde bedrag bij in
komst en ontslag, tenzij hun crediteuren met een minder strenge
afzondering genoegen namen. Doch waren de aldus gedetineerden
onmachtig om deze gevangeniskosten te betalen, dan kon de roe
drager hen overbrengen naar de Gevangentoren aan de Oude Vest.

Een tweede taak van de roedragers was het overbrengen naar
de Gevangentoren van wegens ernstige misdrijven verdachte en
gearresteerde personen, hetzij in de stad, hetzij in de Baronie ge
vangen genomen, als zijnde op heterdaad betrapt dan wel op aan
klacht gearresteerd. Zij werden daar ingesloten onder verantwoor
delijkheid van de roedrager, die bij toerbeurt tevens cipier van dit
toenmalige huis van bewaring was. De roedragers konden echter
niet op eigen gezag arrestaties verrichten, doch moesten daartoe
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volmacht (of last) van de drossaard of de schout hebben. Alleen
wanneer er gevaar bestond, dat de verdachten of schuldigen door
de vlucht zich aan rechtsvervolging trachtten te onttrekken of zich
schuil zouden houden om berechting te ontgaan, mochten de roe
dragers naar bevind van zaken, dus eigenmachtig optreden. In dat
geval werden de gearresteerde personen door de roedragers ook
eerst in hun eigen vrunte of politiekamer in bewaring gehouden,
voordat ze met goedkeuring van drossaard of schout in de Ge
vangentoren preventief werden gedetineerd.

En ook daarna moesten de roedragers assistentie verlenen bij het
verhoor der gearresteerden en de verdere strafprocedure. Zoals
thans de parketwachters doen, zorgden drie en meer eeuwen ge
leden de roedragers voor het overbrengen van de preventief gede
tineerden naar de vierschaar ten stadhuize of leidden hen naar de
pijnbank voor het zg. scherpe verhoor, dat zij nolens volens moes
ten bijwonen om de waarlijk niet prettige opdrachten van het in
dit opzicht wel zeer inhumane strafrecht uit vervlogen eeuwen te
helpen toepassen. Gelukkig voor hen was deze vorm van volgens
onze gevoelens weerzinwekkende rechtspleging in onze goede stad
wel uitzondering op de regel en verkreeg de rechter de destijds zo
onmisbaar geachte bekentenis doorgaans wel zonder de horribele
middelen van de pijnbank, doch ook de roedrager moest toen toch
wel sterke zenuwen hebben.

Hij zal het dan ook ongetwijfeld een prettiger opdracht hebben
gevonden om als bereden politiedienaar te paard de drossaard te
volgen, wanneer deze "in sijn officie" door de Baronie reed, gekleed
in de door de heer van de stad voorgeschreven uniform of dienst
kleding, al moesten er dan bij zulk een gelegenheid ook wel eens
hardhandige arrestaties worden verricht en zich schuilhoudende
verdachten worden opgejaagd om hen te vangen. Het voor zulke
dienstreizen buiten de stad benodigde dienstpaard moest de roe
drager zich echter zelf aanschaffen en het eveneens voor eigen
rekening onderhouden. Ook lezen we in zijn instructiebrief niets
over vergoeding van uniformkleding, die hij niet alleen tijdens de
vorenbedoelde dienstreizen moest dragen doch ook "in alle groote
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en solemnele vergaderingen ende daer doen des (wat) hem die dros
saert of scoutet bevelen".

Een bij zulke gelegenheden onmisbaar attribuut was de doorn
roede, het embleem van zijn ambt, waarvoor hij ook zelf had te
zorgen. Deze was rood geschilderd en daaraan dankte hij zijn amb
telijke naam van rode roede of roedrager. Van dit te Amsterdam
door de 12 roedragers meegevoerde onderscheidingsteken is een
korte beschrijving bewaard in Hans Bontemantel's uitgebreide ver
handeling over "De regeeringe van Amsterdam, soo in 't civiel als
crimineel en militaire (1653-1672)", waarnaar wij hier verwijzen,
omdat deze attributen, voorzover in de stoet meegedragen of in de
vierschaar tijdens een rechtszitting, omhoog gehouden, wel overal
dezelfde zullen geweest zijn.2o Te Breda zijn ze helaas niet bewaard
gebleven.

Bontemantel, zelf meermalen schepen en in 1672 waarnemend
schout geweest,21 dus met de praktijk der rechtspleging in zijn stad
terdege op de hoogte, schreef over deze doornroede o.m. het vol
gende: "Nae een wynich cilentie22 beurde" (de als schout van de
hoofdstad geïnstalleerde Gerrit Hasselaar) "het hooft op en sach
nae de roede van justitie, die gewoon is te steecken aen de rechter
hant bovenaen het gestoelte" (van de schout in de vierschaar).
"Deze roede is een doornestock, van voor veel jaren daertoe ge
bruyckt, van tame1ijcke lanckte en dickte. Den Heer van Outs
hoorn23 heeft somwijle verhaelt, dat gedurende sijn bedieninge de
dieners24 heeft belooft een vereeringe, soo langer en rechter25

conden uitvinden; dat in het Sticht van Utrecht en Goylant daer
wel sijn op uyt geweest, maer geen hebben connen aentreffen, die
dese verbeterde".

Hadden schout en schepenen met hun griffier in de vierschaar
plaats genomen en waren de preventief gedetineerden door de roe
dragers binnen geleid, dan hield de schout deze roede in zijn hand
omhoog26 en vroeg de president-schepen de zitting te openen, te
Amsterdam met de plechtstatige woorden als een vaste formule:

"Ick vermaene het vonnisse wegens de Heeren Staaten van
Hollant en Westfrieslant, of het hooch genoech op den dach is om
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vierschaer te spannen, recht en justitie te administreeren naer ouder
costumen en privilegie deser stede?". De president antwoordde
daarop in de regel bevestigend, waarmede de zitting een aanvang
nam.

De rode roede of de roede der justitie werd weer "ingenomen"
als de gecondemneerde was berecht en gevonnist, inzonderheid met
voltrekking van de doodstraf. Een andere symboliek daarbij was
het gebruik van de zg. bloedrok, wel niet in alle vierscharen in
zwang, doch in elk geval wel in die van grote steden als Amster
dam. Op de dag der executie hulden schout, schepenen en burge
meesters, voorzover ook de laatsten bij de executie tegenwoordig
waren, zich in dat gewaad, om de eis van het strenge recht ook
symbolisch kracht bij te zetten. Er was door de gevonnisten on
schuldig bloed vergoten en ter vergelding en verzoening daarvan
moest, - zo zag men het toen -, het bloed van de schuldigen
vloeien. "Welcke rocken sijn van swart laaken, een satijne bef en
opslagen, bijnae in maniere als de raetsheeren aen hebben, als ter
audientie op de rolle sitten; over de slincker schouder van voore
tot achteren neder is genayt een root fluweele reep, daerop silveren
cruysen op swart felp".27 Voeg daarbij de roede der justitie, door
een der roedragers boven het hoofd van de schout, - de stok was
± 2 m lang -, gedragen op weg naar de executieplaats en men
kan zich gemakkelijk voorstellen, dat bij deze aanblik ook de toe
schouwers een huivering door de leden voer van wat er dan stond
te gebeuren. Behalve het element der vergelding verkreeg door
deze attributen ook dat van afschrik door de straf ruimschoots
zijn gelding.

De roede was dus behalve symbool en werktuig van tucht, o.a.
als voormalig strafwerktuig met de plak op de ouderwetse scholen,
staf der gerechtigheid, inzonderheid van de schout en zijn dienaren;
verder bij uitbreiding van betekenis die van het rechterlijk gezag
en dito macht, in abstracto zowel als in concreto. In het eerste geval
heeft men daarbij te denken aan de omvang en uitgebreidheid der
jurisdictie en in het tweede geval aan deze jurisdictie zelf. Inzonder
heid gold dit voor Brabant en Vlaanderen, veel meer dan voor
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Holland en de andere gewesten van ons land. "Roede voor rechts
gebied", aldus nog in de 19de eeuw de Bredase rechtsgeleerde en
classicus Mr. J. H. Hoeufft in een zijner geschriften,28 "vindt men
in de manier van procederen te Breda" volgens het destijds in zijn
bezit zijnde handschrift: "Item is nog een manier van procederen
en instantie te doen in Breda van contracten, coopmanschappen
en geloften, die binnen der stad van Breda geboren, bij eenige per
sonen, geseten op de dorpen van Breda, die onder de roede van de
selve sijn". In dit geval kan men roede dus veilig gelijkstellen met
de omvang van het Bredase rechtsgebied of de jurisdictie.

Het is niet met zekerheid vast te stellen, wanneer de functie
van roedrager te Breda en in de Baronie is ingesteld, doch in de
15de eeuw werden de Bredase schoutendienaren reeds vrij algemeen
met deze term aangeduid. In een ordonnantie van 1508, uitgevaar
digd onder het bewind van graaf Hendrik III van Nassau als heer
der stad en Baronie, vinden we voor het eerst de roedrager en wat
hem als "salaris" toekwam, qualitate qua vermeld. Het ging daarin
om het recht van inhalen of ingebieden, de bevoegdheid der sche
penen van Breda om kennis te nemen van de geschillen over ver
bintenissen, die te hunnen overstaan met ingezetenen van het land
van Breda waren aangegaan en welke tax daarop was gesteld ten
behoeve van de schout en zijn roedragers. De ordonnantie vangt
namelijk aldus aan: "Item van yemanden te halen oft in te gebieden,
die geseten is oft woont onder de prochie van Rosendale ende onder
de roey van Breda behoirt, den roydragher voir sinen salarys oft
loon vyer stuivers".

Moest enige civiele actie, pandzetting, aanklacht of gerechtelijke
dagvaarding worden uitgebracht aan een preventief gedetineerde
op de Gevangentoren, dan was het tarief voor de schout twee en
voor de roedrager één stuiver: "Item van arbeyt te begheren op
yemanden oft van yemande, opter poirten oft gevangenis sittende,
te bezwaren, sal men geheven den schoutet twee stuivers, ende den
roedrager van der weten te doen eenen stuiver." Een zelfde tarief
gold voor arrestatie: "Item van yemanden te arresteren, die een
ondersaet is des lants van Breda, sal men gheven den roeydrager
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eenen stuiver; ende indien partijen te recht spreken, soe sal die
schoutet hebben twee stuivers".29

Betrof het in de ordonnantie van 1508 nog dikwijls werkzaam
heden, welke de roedragers toen in hun kwaliteit van gerechtsbode
en deurwaarder verrichtten, in de 17de eeuw assisteerden zij de
drossaard en schout vooral als politie-beambten. Bleek dat reeds
uit de hiervoor besproken instructie van 1594, uit de 17de eeuw
zijn nog diverse commissiebrieven, akten van autorisatie en regle
menten bewaard gebleven, waarin van roedragers als ordebewaar
ders, bereden en onbereden politiemannen, melding wordt gemaakt.

Zo kreeg in 1648, de 16de juli, Gerard Pauw als commandant
en geleider van soldaten, die roedragers heetten, opdracht tot zui
vering en beveiliging van de Baronie van Breda, ten einde daaruit
te verdrijven "alle quaatwillige(n) ende stroopers". Het waren
twaalf kloeke mannen, uitgerust met geweer en andere wapens, om
"door Onse voornoemde Baronnye te reyden, de wegen ende straa
ten veyl te houden ende de huysluyden van alle overlast ende uyt
teringen te bevrijden". Pauw zelf was wachtmeester en substituut
baljuw van Den Haag en hij werd tijdelijk ter beschikking gesteld
van de Bredase drossaard en schout, om mee te helpen de destijds
enorme misdadigheid in de Baronie te bestrijden, welke verband
hield met het afdanken van troepen door het sluiten van de vrede
te Munster en Osnabrück in genoemd jaar.

Dit was een extra-detachement orderbewaarders, want met de
reeds in dienst zijnde roedragers kon de drossaard niet voldoende
het hoofd bieden aan de ernstige toestand. Evenals, (zo heet het
in de acte van autorisatie voor de drossaard, om dit extra korps
aan te werven), na het sluiten van het Twaalfjarig Bestand in 1609
"de wegen ende straten binnen Onsen Lande ende Baronnye van
Breda seer onveyl zijn geweest door verscheyde Moescoppers,
Knevelaars, Vagebonden ende alderhande soorten van Bedelaars",
die de reizende man langs de weg afpersten en niet zelden ernstig
mishandelden, zo niet erger, was het ook in 1648 na het sluiten
van de vrede te verwachten, dat dergelijke praktijken in nog be
denkelijker mate zouden toenemen. En dan zou de drossaard "met
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syne ordinaris Roydragers ende Dienaars van de Justitie" niet bij
machte zijn een dam op te werpen tegen deze golf van misdadig
heid. Dat te meer, "door dien de voorsz. Roydragers volgens haar
ampt dagelijks in de ordinaire exploicten van de Justitie bij parti
culiere geëmployeert worden ende besigh zijn, gelijk mede de
Vorsters ten platten lande". M.a.w. de roedragers werden van
particuliere zijnde tevens als deurwaarders benaderd, dezen in de
stad en de vorsters in de Baroniedorpen.

Deze twaalf man politiehulptroepen moesten worden gesalari
eerd uit een fonds voor bijzondere- noden, verkregen uit een omslag
over alle Baroniedorpen, terwijl de schouten, vorsters en zo nodig
de dorpsbevolking, in geval van nood, alle assistentie en verzochte
hulp aan de roedragers moesten verlenen. Op 28 juli 1648 werd dit
hulpkorps gesteld op zes man te paard en acht te voet en werden
de tractementen bepaald op 120 gulden per maand voor twee paar
den ten behoeve van de drossaard; 50 gulden per maand en per
paard voor de luitenant van de drossaard; 24 gulden per maand
en per ruiter en 12 gld. per maand en per man te voet, of samen
410 gulden ten laste van de Baronie. Dit bedrag werd nog vermeer
derd met 150 gulden "tot aanrits- ende loopgeld", m.a.w. voor al
lerlei aanschaffingskosten voor uitrusting en andere bijzondere
uitgaven.

Dit stelsel van gewone en buitengewone korpsen van roedragers
tot handhaving van orde en veiligheid in de Baronie bleef de ge
hele 17de eeuw in zwang, doch met de beschikbaarstelling der
gelden liep het niet steeds vlot. In verband daarmee stelde in 1677
de koning-stadhouder Willem III als heer van Breda de eis aan "de
officieren en regenten der Baronnie, dat sij de penningen, tot noch
toe tot het onderhoud van de voors. soldaten van de Roede ge
employeert, sullen overleveren ende brengen in handen van ge
meiten heere drossard of desselfs stadhouder, om die daer uit be
taelt te worden". Werd daaraan niet tijdig en geregeld voldaan, dan
zou de beveiliging van orde en rust niet op dezelfde voet kunnen
worden voortgezet.

De hulp van de roedragers werd eveneens ingeroepen, wanneer,
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zoals in 1679 geschiedde, aan de ontheiliging van de zondagen en
Christelijke feestdagen naar de gedurende de 17de eeuw hier te
lande algemeen heersende opvattingen paal en perk moest worden
gesteld. Publieke verkopingen, cafébezoek tijdens de godsdienst
oefeningen, openbare winkelverkoop, volksspelen op de straten en
wegen enz., konden voortaan onder geen beding worden getole
reerd. De drossaard van Breda en diens substituut, de schout als
mede de dorpsschouten kregen opdracht "door hunne vorsters,
ondervorsters en soldaten van de Roode Roede de herbergen en
winkels in hunne respectieve districten nauwkeurig te visiteren, de
transgresseurs tegens 't genot van voornoemde praemie van vyftigh
guldens voor de eerste ende honderd gulden voor de tweede reyse
aen te brengen". Wel ging van die premie een derde deel over in
handen van de aanbrengers, doch dgl. douceurtjes wekten in die
tijd wel de activiteit van de dienaren van de schout op om achter
de overtreders van bedoeld plakkaat aan te zitten! Alleen van vier
uur in de namiddag tot negen uur des avonds mocht er in normale
tijden op zondag vertier worden gezocht in de herbergen, welke
er toen vele waren in de stad en de Baronie. En bleven de dienaren
der politie in gebreke om dit euvel te bestrijden, dan werden ze
zelf vervolgd, ook in het geval, dat ze eigenmachtig een oogje dicht
knepen of zich de handen lieten stoppen.

Maar al te vaak stagneerde de uitbetaling der lonen of tracte
menten en van die wegens vergoeding voor het onderhoud van de
paarden der bereden manschappen, zodat de koning-stadhouder in
1680 bepaalde, dat hij de drossaard en diens plaatsvervanger zou
machtigen "de voorsz. betalinge bij parate executie op de personen
en goederen van de respective schouten ende regenten te vorderen
ende haer de somme van yder termyn alsoo effectivelyck t'elckens
te bekomen, behoudens deselve schouten ende regenten wederom
haer verhael op de respective ingesetenen".

Ook de vorsters en schutters ten plattelande werden in de 17de
eeuwen naar het schijnt ook reeds in de 15de eeuw of vroeger -,
ingezet bij de bestrijding van de misdaad en dus om politiediensten
te verrichten, zodra en zo vaak deze van hen werden gevorderd.
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Uitdrukkelijk werd dit geëist en openlijk uitgesproken in het plak
kaat "teegens de Doodslagers ende andere Delinquanten" in de
Baronie, door de koning-stadhouder uitgevaardigd op 3 juli 1683.
In deze bekendmaking werden verschillende aanslagen op de veilig
heid der bewoners van dit gebied nog eens nagegaan en werd ge
constateerd, dat het met de bestrijding der criminaliteit in de
omgeving van Breda nog niet zo bijster vlot ging, dat de daartoe
genomen maatregelen vaak weinig effect sorteerden, vooral door
dat de bevolking zelf onvoldoende meewerkte om de daders op te
sporen, bekend te maken en aan de justitie over te leveren. Vrees
voor wraakneming was daarvan een der voornaamste oorzaken
doch lang niet de enige. Verdachte en achtervolgde personen werd
niet zelden een schuilplaats verschaft, om zich enkele dagen of
weken te "versteken" of ze kregen op andere wijze hulp bij ont
vluchting uit de voorlopige hechtenis in een of ander poreus dorps
kot. Ook weigerden toeschouwers, bekend met de omstandigheden
en plaats van de misdaad, maar al te vaak als getuigen te verschij
nen of "getuygenisse der waerheydt te geven van tgeene sy dien
aengaende hebben gesien en gehoort", ja ook "de nedergeslagene
Lichamen worden verborgen, verstompelt of verbracht, voor en
aleer de behoorlyke schouwinge daer over is gedaen". Zo werd het
werk van de politie op allerlei wijze bemoeilijkt, zodat de "Rech
ters dickwils dilayeren decreet van apprehensie teegens soodanige
Delinquanten te verleenen ende dat de crimineele besoignes ende
proceduren niet met soodanige vigilantie als wel behoort en werde
voortgeset". Onder de plattelandsbevolking van de Baronie werd
dus wel eens een laakbare obstructie gevoerd tegen het politieel
vooronderzoek bij de bestrijding van de misdadigheid, niet enkel
in 1683, het jaar waarin het plakkaat tegen de "doodslagers ende
andere delinquanten" werd uitgevaardigd, doch gedurende de hele
tweede helft van die eeuw blijkens het toen bij herhaling afkon
digen van dit soort decreten.3o

Hoge boeten en arbitrale correctie werden ingevolge voor
noemd plakkaat gesteld op het verbergen van een doodslager direct
en indirect (200 gulden), op het weigeren van toegang tOt of toe-

194

Jaarboek De Oranjeboom 13 (1960)



grendelen van woningen, die de politie voor het opsporingsonder
zoek wenste of nodig achtte te betreden en onderzoeken (200
gulden), terwijl hulpverlening aan de politie om zodanige verdach
ten in handen te krijgen, zou worden beloond met een premie van
100 gulden. Weigering om als getuige op te treden zou worden
beboet voor elke dag verzuim na de oproeping met zes gulden
en na afloop van de derde dag zou arrestatie van de weigerachtigen
volgen. Werd iemand bij drinkgelagen in een herberg doodgestoken
of ernstig gekwetst, dan zouden de daarbij aanwezigen moeten ge
tuigen, wie de dader was geweest en hoe de aanslag of vechtpartij
had plaats gevonden, bij weigering waarvan van elk van hen een
boete van 100 gulden werd gevorderd en om als medeplichtig aan
de misdaad te worden vervolgd. Het verbergen van het stoffelijk
overschot van de verslagene werd beboet met 200 gulden, evenals
het schuil houden van gekwetsten, die een aanslag hadden over
leefd. Dit gold vooral de waarden of waardinnen van een herberg
en verder ook alle particulieren, in wier woningen zich zulk een
veldslag zou hebben afgespeeld. Elke strafbare handeling met als
gevolg zwaar lichamelijk letsel van een of meer personen moest
binnen een uur na de aanslag aan de schout of zijn plaatsvervanger
zowel in de stad Breda als in de dorpen van de Baronie worden
gemeld op straffe van 50 gulden boete bij verzuim en "arbitrale
correctie naer exigentie ende gelegentheidt van saecken".

Hoe zeer niet alleen de bewoners van het platteland der Baronie
doch ook hun overheden bij het vangen van verdachten, het voor
onderzoek betreffende gepleegde misdaden en de hulp bij elke
politiële actie, in gebreke bleven, blijkt verder uit het feit, dat de
koning-stadhouder er nogmaals op aandrong, dat er registers zou
den worden aangelegd van te kwader naam en faam bekend staande
personen in de Baronie, van arrestaties van verdachte personen,
tegen wie rechtsingang was verleend of die gezocht werden in ver
band met gepleegde misdrijven, van de gevallen van preventieve
hechtenis in de dorpen en van het ter beschikking stellen van
verdachte personen aan de drossaard en alles wat verder de zaak
van een doeltreffende strafvordering betrof, een en ander in het
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belang van de justiciabelen zelf in dit gebied. In de praktijk is ook
daarvan helaas weinig terecht gekomen, want in geen der archieven
van de plattelandsgemeenten, die vroeger de dorpen of heerlijk
heden der Baronie hebben uitgemaakt, heb ik registers of losse
bescheiden van dien aard aangetroffen, die het bewijs leveren, dat
inderdaad het daartoe strekkende voorschrift van 1683 is opge
volgd. Een nader onderzoek in de collectie Pels Rijcken, berustende
in het Rijksarchief te 's-Hertogenbosch, zou misschien in deze nog
iets kunnen opleveren. Ik werd hierop geattendeerd door de redac
tie-secretaris, doch te laat om er gebruik van te maken. Elders
in Noord-Brabant bleef de term roedrager en speciaal die van rode
roede tot in de 19de eeuw synoniem met die van bedeljager. Daar
om ook over deze functionaris in zijn verhouding tot het bedel
gespuis op het platteland enige bijzonderheden.

De term rode roede of bede/voogd kwam vooral in de gewesten
Brabant en Limburg gedurende de eerste helft der vorige eeuw nog
wel voor als benaming van die suppoost of ambtenaar der gemeente
wiens taak het speciaal was om de bedelarij, landloperij en "leur
handel" met de mars te bestrijden. Curieus was echter wel, dat deze
functie toen werd "aanbesteed tegen den minsten prijs" ten laste
der gemeente. Wie dus gegadigde voor dit officie was, leverde bij
de opperste dorpspotentaat, president-schepen, burgemeester of
schout, zijn briefje in tegen welk salaris hij deze post wilde waar
nemen; wie dan laagste inschrijver was, werd benoemd! Gewoonlijk
had zulk een aanbesteding in het openbaar plaats, meestal bij de
aanvang van het jaar en steeds waren er voldoende liefhebbers voor
het door velen begeerde baantje. De burgemeester of andere macht
hebber ter plaatse had het recht - zulks in zijn kwaliteit van aan
besteder - om eventueel de laagste inschrijver te passeren voor een
meer geschikte candidaat en hij alleen kon iemand weren als "een
onbequame ofte yemant, die de gemeente niet en wel aenstont".

De uitmonstering van zulk een rode roede zouden we thans nog
al potsierlijk vinden; destijds zag men er echter iets krijgshaftigs
en mari:iaals in: de man was gestoken in een lange pandjas met
halfhoge hoed of een groene versleten jagermeestersrok met een
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muts of ander hoofddeksel, dat het midden hield tussen kolbak
en sjako, terwijl "een snaphaen, een suffiçant zijdgeweer, een
pistool" de uitrusting voltooiden en zich dikwijls contradictoir
stelden tegenover de meer burgerlijke "rock ende hoet".

Bij het eindigen zijner ambtsbediening leverde de rode roede
de wapens en uniformkleding in met uitzondering van het "zijd
geweer", dat hij tot aandenken mocht behouden!

Overigens reikte 's mans opdracht en vrijheid van handelen
nog al ver, want hij was niet alleen politieman, jachtopziener, even
tueel nachtwacht en porder, doch vooral het bedelgespuis was in
zijn nabijheid niet veilig en bij de uitoefening zijner ambtsplichten
kon hij gerust vrij hardhandig te werk gaan. Meestal kwamen de
bedelaars en vagebonden in die tijd in benden, gesinden, kluften
en hoe die groepen verder mochten heten, de boer en buitenman
lastig vallen, waarbij niet zelden geweld en afpersing werden ge
bruikt, zodat met het verjagen en verdrijven van die lieden al veel
was gedaan. Stelden ze zich te weer, dan mocht de rode roede "mit
de stucken betalen", dat wil dus zeggen op zijn beurt hen met
"alle gewelt tegen staen hetzij mit slaen, stooten, schieten, naer
verijs van saken".

Doch als de overmacht te groot was, dat hij alleen tegen zulk
een groot aantal niets vermocht, dan was zijn eerste plicht "soo
haest mogelick de alarmklock te luyden, opdat de richterbode en
naburen hem souden mogen assisteren". De uitslag der handtaste
lijkheden werd dan op oud-Brabantse wijze met een "bier" besloten,
d.w.z. dat de helpers en handlangers op een ton bier werden ge
tracteerd, waarvan de kosten voor de helft ten laste der gemeente
kwamen en voor de andere helft moesten worden gedragen door. . .
de rode roede!

Vorsters en schutters als politie-beambten in de Baronie.

"Dat oock de Vorsters ende Schutters ten platten Lande (van
Breda) alle delicten, dewelcke tot haere kenisse sullen komen, aen
stondts ende sonder uytstel sullen moeten bekent maecken aen den
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crimineelen ende civilen Officier ofte aen derselver substituyten,
ten eynde dat de voorsz, respective Officieren, yeder in sijn functie,
het recht van Hooge Overicheyd jegens de delinquanten sal konnen
en mogen waernemen. Sullende mede de voorsz. Vorsters ende
Schutters alle devoir en naerstigheydt hebben aen te wenden, om
de crimineele delinquanten te apprehendeeren ende ghehouden
zijn de crimineele officieren ofte derselver substituyten in 't vangen
van deselve te assisteeren, alles op poene van arbitrale correctie".31

Met dit besluit schakelde prins Willem III als heer van Breda
ook de vorsters en schutters in als dienaren van de politie bij de
handhaving van orde en veiligheid en voor de bestrijding van de
misdaad in zijn domein. En ook de vorsters kregen evenals de roe
dragers daardoor een dubbele functie, een meer criminele naast hun
oorspronkelijke civiele taak, speciaal uniek voor Brabant en het
land van Breda. De term vorster, in het Middel-nederlands ook
gespeld als vorster en vurster, eigenlijk forestier, dus opzichter van
het jachtveld, jagermeester, boswachter, werd volgens Verdam in
diens bekende Woordenboek in Brabant een ruimere betekenis toe
gekend, namelijk die van gemeentebestuurder, houtvester en ge
rechtsbode. Inzonderheid de waldvorster was houtvester, speciaal
in het Limburgse. Mr. Hoeufft kende in de vorige eeuw echter
de vorster nog als gerechtsdienaar en niet als gerechtsbode, aange
zien hij in zijn hier meer aangehaald werk over het Bredase taal
eigen bij het woord vorster het volgende commentaar geeft: "Zoo
noemt men in sommige dorpen der Baronie de gerechtsdienaars.
Op eenige plaatsen, waar buiten hen nog één of meer gerechtsdie
naars zijn, zijn dezelve wel is waar van hen in naam onderscheiden
(veldwachters), doch enkel ook in naam, zijnde tegenwoordig hunne
ambtsbezigheden dezelfde, ten minste in de Baronie van Breda:
want in de Meijerij van 's-Hertogenbosch schijnt eenig meerder
aanzien aan dien post gehecht te zijn, alwaar de gerechtsbode alge
meen vorster genaamd wordt". Hoeufft achtte dus de gerechtsbode,
deurwaarder, een klasse hoger te staan dan de gerechtsdienaar,
diender of politiedienaar, in Brabant beiden met vorster aangespro
ken of aangeduid.32
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Doch ook in de Baronie van Breda was de vorster in de 17de
eeuw v66r alles een justitieel ambtenaar, wiens taak in de eerste
plaats een administratieve was: het uitbrengen van exploten, arres
ten en executiën en de hulpverlening daarbij, als van de sterke arm
moest worden gebruik gemaakt om aan het recht der overheid
te voldoen. Dat blijkt uit de commissiebrieven uit die tijd, dienende
als akte van aanstelling van nieuw benoemde vorsters in de dorpen
van de Baronie, waarvan ik die voor Wouter van Opstal als vorster
van Chaam in 1674 bij wijze van voorbeeld onder de bijlagen hierna
heb opgenomen.

Ook in de aanstellingsakten van de schout in de Baroniedorpen
blijkt niet rechtstreeks, dat zij zich in hun gebied vooral met de
bestrijding van de misdaad, het achtervolgen en opsporen van des
wege verdachten en het vastzetten en verhoren van dezulken moes
ten bezig houden. In bedoelde akten immers wordt wel gesproken
van "recht en justitie te administreren", de vierschaar te spannen
en op gezette tijden de schepenen voor de periodiek te houden ver
gaderingen op te roepen, doch dit laatste was een bestuurlijke taak
en tevens de voornaamste. De rechtspleging met inbegrip van het
vangen en verhoren van wegens misdaad verdachten en vervolgden
toch was in handen gelegd van de drossaard van Breda en diens
substituut, de schout aldaar. De dorpsschouten hadden hierbij een
adviserende taak, moesten betreffende gepleegde misdrijven in hun
ressort onmiddellijk daarover rapport uitbrengen en assistentie ver
lenen bij de opsporing en achtervolging. Slechts in het geval, dat
ontvluchting buiten de landsgrenzen te duchten viel, konden zij
naar bevind van zaken handelen en dus meer eigenmachtig en zelf
standig optreden. Ook van deze commissiebrieven heb ik er een
als voorbeeld onder de bijlagen opgenomen, namelijk de aanstelling
van Goswinus Bernagie als schout en stokhouder van Alphen,
BaarIe en Chaam in 1675. Intussen moge nog even worden opge
merkt, dat de bevoegdheid der schouten van Etten, Oosterhout en
Roosendaal groter was dan in de andere Baroniedorpen.
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Klerk van den bloede als administrateur van politie en justitie te
Breda.

Ten slotte moeten we de lezer nog in kennis brengen met een
functionaris, die ook zijn aandeel had in het werk der politie te
Breda gedurende de 17de eeuw. Dat was de klerk van den bloede,
een op het oog deftige titel maar bij nadere kennismaking een
nuchtere typering van de taak: griffier van een rechtscollege voor
de lijfstraffelijke rechtspleging, waarbij niet zelden bloed vloeide.
Dit ter onderscheiding van het eveneens Middelnederlandse sche
penclerc, secretaris van het schepencollege, wiens "clercambacht"
in veel opzichten overeenkwam met het werk van de secretaris
ener stad.33 Men noemde hem ook griffier bij het halsgerecht en
hij tekende in een register der preventief gedetineerden aan wat
dezen bij zich hadden en moesten afgeven aan de schout. Op zijn
beurt moest deze van de ingenomen zaken, voorwerpen, bezittin
gen, geldswaarden enz., op de gedetineerde bevonden, verantwoor
ding doen aan de klerk van den bloede. In veel gevallen waren
dit eigendommen van geringe waarde, doch omdat ze bij executie
van een doodvonnis in de regel verbeurd verklaard werden ten
behoeve van de heer, de armen der stad en de aanbrenger, elk voor
een derde deel, moesten ze nauwkeurig geregistreerd worden, nog
te meer omdat bij de berechting kon blijken, dat men. de verkeerde
man te pakken had en de onschuldige dus recht had op de terug
gave van zijn hem afgenomen eigendommen.

In de Costumen van Antwerpen op het jaar 1545 vindt men
deze verhouding klerk en schout aldus omschreven: "Item als
yemant gevanghen wordt van saken, den lyve aengaende, zoe is
dofficier oft schoutet schuldich bij den clerck vanden bloede oft
anderen wettighen persoon te doen maken inventaris ende bescriven
al tgene dat de selve gevangene over ende bij hem heeft. 34 Op het
einde dier eeuw, in 1594, moest zijn Bredase collega eveneens nauw
keurig te boek te stellen alle composities, door de drossaard in
tegenwoordigheid van de schout gemaakt, dus in die gevallen,
waarin de schuldigen hun straf afkochten tegen een overeengeko
men bedrag, hetwelk ten voordele kwam van de heer. Van die
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baten moesten echter worden afgetrokken de gerechtskosten, die
voor juridische adviezen en vergoeding van schade, als politie en
justitie hadden misgegrepen. In deze notities waren verder begre
pen die betreffende de preventieve detentie van verdachten, datum,
oorzaak of reden daarvan, hun naam en verdere bijzonderheden,
opname en ontslag, ingeval de betrokkenen ten onrechte bleken
vastgezet te zijn. Ook van hun betekenis, vrijwillig of met behulp
van de pijnbank afgelegd, en van de verhoren, hun door drossaard
en schout in tegenwoordigheid van schepenen afgenomen, moest
de klerk een zo uitvoerig mogelijk verslag opmaken.

In een ander hoofdstuk in hetzelfde memoriaal had hij de ter
kennis van de roedragers, vorsters en andere dienaren van drossaard
en schout gebrachte misdrijven te notuleren met opgave van dag
der aangifte en naam van de aanbrenger. Deze laatste had recht op
een deel der compositie behalve het gebruikelijke douceurtje, dat
wijngeld heette, indien het tussen schout en verdachte tot campa
seren kwam, welk deel zo spoedig mogelijk door de klerk aan de
aangever van het delict moest worden uitbetaald. Noch in het
Buyssenboek noch in Havermans' recueil is echter dit percentage
genoemd; het getal daarvan is open gelaten. Datzelfde geldt betref
fende zijn aandeel in de composities, keuren en breuken, waaruit
tevens blijkt, dat hij evenmin als de schout en roedragers een vast
jaar- of maandsalaris genoot, doch voor zijn vacaties werd betaald
uit de opbrengst van de boeten en composities.35

Hiermede is dan een opsomming gegeven betreffende de func
tionarissen van de voormalige politie in stad en lande van Breda,
hun onderscheiden taak, plichten en verantwoordelijkheid, hoe zij
moesten samenwerken om orde en veiligheid te handhaven, de mis
daad bestrijden en door preventieve middelen de justitie zoveel
doenlijk dienden te ontlasten. Door het samenvallen van beide
diensten in het belang van politie en justitie, vooral in de persoon
van drossaard en schout, was er echter toen niet als thans een
scheiding mogelijk tussen de politiële en justitiële functies, bevoegd
heden en verantwoordelijkheid. Ook gold dit voor de lagere or
ganen, zoals wij hebben gezien: de roedrager was zowel politieman
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3.

15e - 18e
eeuw «4.

1.
Leiden 5.

6.

als deurwaarder en gevangenbewaarder of Clpler; de klerk van
den bloede leverde ook zijn aandeel in beide sectoren: administra
teur der politie en griffier van het gerecht, terwijl van de vorster
in de dorpen der Baronie op lager niveau hetzelfde gold.

Vergeleken met de politie-functionarissen in de Hollandse ste
den tijdens de Republiek, waarvan we Leiden als voorbeeld nemen,
was er wel enig verschil in structuur en benaming met die in Breda
en de Baronie. Dat moge blijken uit de beide onderstaande schema's
van bezetting, taakverdeling en rangen: eerst die in Leiden en daar
na die in Breda e.o.

(1. schout met onder- of substituut-schout en voor
de nachtelijke uren nachtschout, belast met de
politiële werkzaamheden;

2. schoutendienaren, -boden, -knechts, -rakkers,
diefleiders, stoepen, verklikkers, allen recht
streeks in dienst van de schout;

schutters, helpers van de politie in oorlogstijd,
bij opstanden, oproer, enz.;

binnenwachters, des nachts in en bij de stads
poorten;

waardgelders, apart militiekorps als onder 3;

nachtwakers, klapwakers of rate/wacht, politie
mannen, die per wijk alleen 's-nachts dienst de-
den;

7. torenwachter, uitkijkpost en brandwacht vanaf
een of meer torens in de stad;

8. poortwachters, sluiters, die allengs de taak sub
4 overnamen.
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1. schout, zelfstandig, tevens plaatsvervanger van
de drossaard van Breda en de Baronie (verge
lijk met laatstgenoemde de baljuw van Rijn
land); belast met de leiding der politiële werk
zaamheden in stad en Baronie, competent in
zake alle criminele zaken;

2. schouten in de dorpen der Baronie, onderge
schikt in criminele zaken aan drossaard en
schout te Breda;

roedragers, schoutendienaren in de stad en Ba
ronie, belast met arrestatie, voorlopige inslui
ting en verhoor, hadden aan huis een eigen po
litiekamer of cachot; bereden en onbereden po
litiedienaren;

vorsters in de dorpen van de Baronie, behalve
plaatselijk gerechtsbode, deurwaarder ook hulp
politie-agent;

5. klerk van den bloede, griffier van het halsge
recht en tevens belast met de administratie der
politie;

6. poort- en torenwachters, als onder I (4,6 en 7);

7. wachten uit het garnizoen der vesting Breda bij
de bestrijding van onlusten, oproer en massaal
verzet.

In een tweede, misschien slotartikel onder het hoofd "Bredase en
Baroniese politie in de 17de eeuw" hoop ik in een volgend deel van
ons Jaarboek de hierv66r verstrekte theoretische gegevens betreffen
de organisatie, taak en plichten der politie in Breda en de Baronie
blijkens de haar vanwege de heer der stad verleende instructie- en
commissiebrieven te toetsen aan de praktijk. Dat wil dus zeggen: het
antwoord te geven op vragen als: hoe trad in de 17de eeuw de politie
hier op? welke successen boekte zij? waarin schoot zij te kort? hoe
moeten en kunnen we voor de aangeduide periode deze tak van
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overheidsdienst objectief beoordelen? De bouwstoffen daarvoor zijn
voor een deel te vinden in de processtukken van Hoofd- en Leen
bank, van de schepenbank, de registers van vonnissen, de resoluties
van de magistraat, enz., waarin ook het bonte leven des volks in
vervlogen eeuwen zijn afspiegeling vond.

BIJLAGE I
INSTRUCTIE VAN DEN SCHOUTET VAN

DER STADT VAN BREDA36
1. In den iersten de schouteth van Breda zal die vyerschaere der voors. stadt

bannen ende dezelve tot gewoonlicke vuyren openen ende sluyten ende den
schepenen om vonnisse manen in alle zaecken criminele ende civile van
wat conditien offt natuere die oock zijn ende vuyt wat zaecken oock
spruytende.

2. Ende zal tot behoorlicke executie stellen alle vonnissen bij de Schepenen
der stadt van Breda gewesen; te weten zal bijstaen ende behulpich wesen
den drossaert, wanneer hij ter executien stelt vonnissen in criminele saecken
gegeven ende vonnissen in civile zaecken in Schepenenbancke tot Breda
gegeven, sal de Schouteth sonder den drossaert metten roeydraegeren ende
andere dienaeren ter executien stellen, tzij bij ghijsselingen, lijffpandingen
oft andere manieren van executien, zoo wel op de persoonen als goeden
geseten, gelegen oft bevonden binnen den Schependomme ende vrijheyt van
Breda ende binnen derzelver stadt executabel zijnde. Ende zal bij de exe
cutien in persoon present zijn, wanneer diegeene de d'executie verzoeckt
begeert zijnen persoon aldaer te hebben; gereserveert den drossaert binnen
de voors. stadt d'executie van den vonnisse staende ter kennisse van de
hootbancke, offt mannen van leene, met oock die ter cause van eenige
repartitie gewesen worden, als over fortificatien, pioniergelden, vrachten,
s'heeren diensten offt andere van gelijcke natuere, welcken aengaende hij
over den platten lande bij zijnen Excellencie specialick gelast wordt.

3. Gelijck oick vonnissen bij den Schepenen van Breda gegeven, daeraff
d'executie moet geschieden binnen den lande van Breda buyten den Sche
pendomme ende vrijheyt der Stadt van Breda zullen gedaen worden bij
den drossaert des landts van Breda offt doer zijn schrifftelicke ordonnantie
bij den schoutethen van de vrijheyden oft dorpen, daeronder deselve exe
cutien zullen behooren te geschieden.

4. Item de Schouteth zal neerstich37 toesicht nemen, dat alle ordonnantien
ende politien38 bij de Heere ende Stadt gemaeckt, wel ende scherpelick
worden onderhouden ende geobserveert ende dat bij hem die penen39 ende
breucken,4o spruytende vuyt politicque ordonnantien ende vuyt crachte
derselver binnen der Stadt vallende ende tegen d'overtreders van dezelve
gestatueert, heur affgenomen worden, sonder dat drossaert hem daermede
zal hebben te bemoeyen, dan in cas van negligentie, nalaticheyt ende
merckelicke conniventie, sulcx dat de schouteth daeraff geinsinueert sijnde,
in gebreecke bleve dselve penen te executeren.
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5. Ende aengaende den politicquen saecken ende ordonnantien bij den Heere
ende der Stadt gepubliceert ende daerinne der voors. Stadt het derdendeel
is competerende, daerinne en zal de Schouteth egeene compositien moegen
aengaen, noch nopende den vervallen penen eenich verdrach maecken, dan
in presentie van eenen van den Borgemeesters der voors. Stadt bij tijde
dienende.

6. Item zal calengieren,41 die int vercoopen van heuren goeden ende waeren
gebruycken minder mate oft lichter gewichte ende die in heure neringe
ende coopmanschap tegen de keuren ende breucken anders handelen dan
bij zijnen Princelijcke Excellencie, Borgemeesters ende Schepenen is geordon
neert, wanneer hij daertoe versocht zal zijn, bij den overdeken oHt dekens
van den ambachte.

7. Ende wanneer hij bevinden zal in eenigen deken van den ambachten neg
gligentie42 oft conniventie43 om d'ordonnantien ende politien van zijnen
ambachte te doen onderhouden ten achterdeele44 van den gemeyne welvaert
ende borgeren van de stadt, sal tegen denzelven ende oock tegen die breuck
achtige procederen, zoo hij nae gelegentheyt van der zaecken ende tot
onderhout van alle goede politien zal bevinden te behooren.

8. Item die Schouteth zal calengieren ende composeren van allen civilen
keuren, breucken, penen ende andere ongeregeltheden binnen der Stadt van
Breda ende heurder vyerscharen geperpetreert.45

9. Item de Schouteth van Breda zal voorderen46 ende innen allen die com
positien in zijne presentie bij den drossaert van Breda gemaect metten
geenen, die gedelinqueert47 sullen hebben binnen die Stadt ende onder de
vyerschare van Breda.

10. Item zal ontfangen de borchtochten, die gestelt zullen worden voor de
voors. compositien ende toesien, dat die borgen suHicient zijn, oHt zal
deselve daervoor innestaen.

11. Item zal boven het wijngelt van dry stuvers daeraH in de instructie van
den drossaert is geseyt, noch hebben den vijHentwintichsten penninck48
van 'tgeene dat Zijne Excellencie van elcke compositie zal commen, ende
dat voor d'ontfangen van de voors. borchtochte ende innen van den pen
ningen ende van de rekening daeraH te doene.

12. Item die Schouteth zal schuldich zijn die penningen van compositien,
daeraH49 den termijn is gevallen te Kersmisse oHt daer te vooren, te leveren
voor Lichtmisse daernaest volgende in handen van den Clercq van den
bloede ende zal zijn rekening van dien jaere alsdan oick gereet hebben
ende die den drossaert oft dien van den Raede50 overgeven oft zeynden
om tot behoiringe ende sluyten van dien te procederen d'ierst dat heur
zal zijn gelegen.

13. Item de Schouteth zal hem wel ende volcommelick doen informeren op
alle gevechten ende delicten, die binnen zijn ampte zullen mogen gebeuren
ende geperpetreert worden ende zal metten roeydraegers bijstaen ende
assistentie doen den drossaert int vangen ende spannen van den delinquan
ten alomme binnen der stadt ende vyerschaere van Breda naer ouder
gewoenten ende hercommen.51

14. Ende zal oick zelve vangen ende spannen allen die delinquanten, die hij
binnen der Stadt ende vyerschare van Breda zal cunnen achterhalen ende
die terechte stellen ende bedingen als vooren in de instructie van den
drossaert is begrepen.52
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15. Item zal nae zijn vermogen in alle dingen bewaren, die rechten, hoocheyt
ende heerlicheyt van zijnen Princelijcke Excellencie; ende tot dien eynde
oock mogen compareren ter vergaderinge van den drossaert ende magi
straet, zoo wanneer deselve over politicque zaecken offt ordonnantien bij
den anderen zijn om t'rechte verstant daeraff wel te begrijpen53 ende zoo
hij daertoe mede verzocht zal worden daeroppe te helpen adviseren ende
te besorgen dat dezelve ordonnantien gepubliceert ende tot volcomen ende
behoirlicke executie wel worden gestelt.54

G.A. Breda, inv. Hingman 2203, f. 97v. - f 99.

BIJLAGE II

INSTRUCTIE VAN DEN ROEYDRAEGERS

1. Elck van de vyer roeydragers zal binnen zijnen huyse vrunte55 mogen
houden voor gevangen van56 keuren,57 breucken58 ende civile zaecken
ende zal hebben boeyen ende veteren,59 soe dat hij zijn gevangen verzeeckert
zal zijn.

2. Item die geene die gevangen zullen sitten in de voors. vrunten sullen alle
daege voor heuren cost ende vruntgelt betalen vyer stuvers ende van elcke
reyse dat die gevangen in ende vuytgesiagen60 zullen worden, sal hij schul
dich zijn te betalen vyer stuvers; Behoudelick dat die becommerde61 van
parthije wegen ende hem zelven connen verborgen, oft dat parthije te wiens
verzoecke sij gevangen zijn, tevreden zijn dat zij ongeboeyet ende ongevetert
blijven, nyet en zullen gehouden zijn yet te gevene van in offt vuyt te
slaene.

3. Item zoo verre eenige gevangen ter causen van keuren, breucken offt civile
zaecken, zoo arm zijn, dat zij hon vruntcosten62 nyet en zouden connen
betalen, 500 zullen die roeydraegers die mogen setten opte gevangenpoorte,
aldaer zij bewaert zullen zijn in gewoenlicker manieren.

4. Item die roeydraegers zullen opte gevangenpoorte gevangen stellen alle die
misdadigen, die van den lijve63 0ft anderen criminele correctien gevangen
ende aengetast zullen worden, daeraff den last ende prouffijten hebben
zal den roeydrager, de gevangenpoorte bewaerende zoo gewoenlick is.

5. Die roeydragers en zullen nyemanden vangen, noch arresteren, noch om
criminele, noch om civile zaecken, dan bij ordonnantie van den drossart
offt schouteth offt ten vervolge van partije.

6. Ten waere zij yemanden opt feyt bevonden offt hon aengegeven waren
daerop bevonden te wesene, offt dat die schuldige ende misdadige in
criminele zaecken ende van keuren ende breucken vluchtich64 worden in
der vuegen dat dezelve apparentelicke soude vertogen65 zijn eer die roey
dragers het bevel oft ordonnantie van den drossaert offt schouteth zoude
moegen vercrijgen.

7. Item die roeydragers zullen allen gevangen oock om criminele zaecken
eerste in de vrunte brengen ende nyet leyden opter poorten, dan bij
voorgaende ordonnantie van den drossaert off schouteth.66

8. Item wanneer eenige misdadige ter vyerschaeren wordt gebrocht oft tot
scherper examinatie67 gestelt, soo sullen die roeydragers die gevangen
leyden end daertoe behulpich zijn.68
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9. Soo verre die roeydragers in de executien van daginge,69 inhalinge,70 pan
dinge,71 veylinge72 ende oock van gewesen vonnissen, daeraff partijen hen
die acten gegeven zullen hebben ende daeraH executie aen hen verzocht
hebbende, negligent vielen73 ende dat parthije deur heur negligentie eenige
schaeden oHt verlies lijden, soo zal de schouteth, hem gebleecken zijnde
van de negligentie ende interest,74 den negligenten roeydrager voor d'in
terest van den partijen moegen doen executeren om van stonden aene par
tije geinteresseerde heur schaede ende interest, die zij daerdoer geleden
zouden hebben te betalen zonder cost75 van denghenen daer die executie
op sloech ende zal die schouteth naedyen partije geinteresseerde geclaecht
zal hebben, eenen anderen roeydraeger terstont die executie doen doen.

10. Item die roeydragers zullen ten twee jaeren76 eens cleeden77 op heuren
cost s'heeren cleedinge ende coleur ende eenenyegelicken van hen zal
draegen een doorne roede78 ende hen vynden in allen groote ende solemnele
vergaderingen, ende daer doen des hen die drossaert oHt schouteth bevelen
zullen, ende zal tenminsten een van henlieden gehouden zijn hem nu voor
taene te vynden ende te houden op alle sondaegen ende andere feestdaegen
onder den sermoenen in der kercken79 om te interdiceren ende alle bede
laers, indien te hebben,80 dat zij daer nyet en gaen bedelen.81

11. Item zullen voorts daegelicx op beyde, zoo wel den schoutet als den
drossaert, wachten ende die in alle zaecken staende tot heuren oHicien
obedieren82 ende zullen die roeydraegers henselven omtrent het stadthuys
ende andere principale plaetsen der stadt houden, opdat eenyegelick tot
allen stonden hen bereet83 mach vinden.

12. Item eenyegelick van de roeydraegers zal drymael ter weeken moeten
comen ten huyse van den drossaert ende oock van den schouteth, te weten
des maendaechs s'morgens, des woensdaegs s'morgens ende des saterdaechs
s' morgens, om te weten offt den drossaert oH schouteth yet belieHt
te bevelen, ende daerenboven zullen tenminsten die twee van hen des
sondaechs ende op andere feestdagen gehouden zijn te volgen den dros
saert ende eenen den schouteth bij tour de rolle om denselven te dienste
te moegen staen nae t'verheysschen der voorvallende zaecken.

13. Item zullen ten voors. dry dagen den clercq van den bloede84 getrouwelick
overbrengen alle keuren, breucken, insalentien ende misdaden, die binnen
middelertijde85 gebeurt ende geschiet zullen zijn ende zullen alle neer
sticheyt86 doen, opdat egeen keuren noch breucken verdonckert noch
verholen87 blijven.

14. Ende omme neerstelick te doene zoo zal d'eerste aenbrengere van eenige
keuren oHt breucke hebben het .... 88 van der somme, die de delinquant
composeren ende betalen zal.

15. Elck roeydragere zal gehouden wezen ee~ goet peert te houden89 tot zijnen
coste ende altijt bereet te wezen, wanneer die drossaert in zijne officie zal
reysen90 om metten selven te rijden gecleet zijnde metter cleedinge van
zijnen Princelijcke Excellencie,91 den drossaert getrouwelick bijstaende in
d'apprehensien92 van boeven ende quaetdoenders sonder hen daerinne te
mijden in eeniger manieren.

16. Item de roeydragers zullen eedt doen van alle keuren, breucken ende andere
zaecken, daeraene den Heere gelegen is, met allen diligentien te voorderen93
ende die aen te brengen den drossaert, schouteth aft rentmeestere94 dien't
behooren zal ende dat nyet te laeten om lieff offt leet, om gifte, om vreese
oHt om eenigerley zaecken.
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17. Item die roeydragers zullen borge stellen voor d'misdienen95 eenyege!ijcke
van hen voor de somme van hondert Philippusguldens96 eens.

18. De roeydraegers, hebbende van den schouteth offt zijnen stadthoudere
ontfangen eenige vonnissen offt acten om te executeren ende bij hen onder
teeckent, zullen dese!ve wel oversien ende lezen ende sonder eenich ver
treck97 naer heure forme ter executien stellen, sonder tselve te weygeren oft
hun te excuseren om meer executien te crijgen, noch op de cleynicheyt98
van heuren salaris, op de pene d'ierste reyse van gesuspendeert99 te worden
den tijt van drye maenden van heuren officien ende voorder tweetste
reyse100 op die privatie101 van heuren officien; oick en sullen zij geen
kennisse van zaecken nemen anders offt voorderen dan hen mette acten
ende vonnissen, die zij ter executien stellen, bevolen wordt.

19. Ende en zullen oick nyet vermogen ten platten lande eenige executien te
doene sonder daerover geroepen102 te hebben ende ter presentien van den
schouteth, zijnen stadthoudere oft vorstere,103 offt in absentie van den
ze!ven tenminsten in presentie van twee schepenen van de plaetse.

20. En sullen geene roeydragers worden aengenomen dan die bij den drossart
ende schouteth gesamenderhandt104 bequaem gevonden worden, staende
te goeden name ende fame, warachtig105 zijnde in heure woorden ende
wercken ende die oick wel connen lezen ende schrijven, ende eedt doen
dat zij die acten ende vonnissen heur bij partije in handen ges telt terstont
zullen insinueren106 ende executeren ende d'executien offt oick arresten,
zoo vee! moegelick is, bevoorderen opdat partije bij heuren dilaye107 offt
negligentie geen interest en come te lijden.

21. Sullen oick voortaen gehouden wezen particuliere manualen offt handt
boecken oft noten108 te houden van honne sommatien, executien ende
exploicten, om bij partijen daertoe versocht zijnde, daervuyte t'heuren
coste extraict offt copie te mogen geven.

22. Van gelijcken sullen gehouden wezen heuren tour op de rollen ende recht
daegen te houden109 ende die qualiteyten van partijen, naem ende toenaem
op te roepen ende voorders alle rumoer behoirlick te stillen ende parthije
in behoirlicke reverentie te houden.IlO

23. Ende zullen die voors. roedraegers nochtans op den voet als int derde
voorgaende articule11l mogen aengenomen worden, te wetene die dry bij
den drossaert ende den vyerden bij den schouteth, zulcx dat die eerste
vacerende plaetse bij den voors. schouteth zal worden gegeven ende daernae
die dry vervolgende bij den drossaert ende zoo wederomme die vijffde bij
den schouteth ende die zeste, zevenste ende achtste bij den drossaert ach
tereenvolgende, tot dat anders bij zijnen Excellencie daerinne zal moegen
zijn versien ende geordonneert, sonder dat nochtans deze maniere van
verkiesinge offt aenneminge veroorsaecken zal eenich onderscheyt in den
dienst, gehoorsaemheyt ende respect, die zij den drossaert ende schouteth
resJ'ective!ick soo voors. is schuldich zijn te doen ende te bewijsen, maer
zullen hen dienaengaende quyten ende den dienst waernemen soo voors. is.

24. VerhoudendeIl2 zijne Excellencie aen hem het veranderen, vermeerderen,
verminderen ende interpreteren van alle deze poincten van instructie, soo
wel den drossaert, schoutethen, clerck van den bloede, als den roeydragers
aengaende, soo als hij nae des tijts ende der zaecken gelegentheyt sal be
vinden te behoiren.
Ende dezelve desnyettemin we! ernstelick ende scherpelick lastende, or
donnerende ende bevelende, hun bovenIl3 den voors. poincten altijt te
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BIJLAGE III

draegen ende te reguleren nae tgeene hen bij zijne Excellencie offt den
luyden van zijnen Raide ende Rekeninge zal worden toegeschrevenIl4

belast offt geordonneert.
Aldus gedaen bij zijne Excellencie in s'Gravenhage den negenthiensten dach
der maent van februario in den jaere XVc vierentnegentich ende was onder
teeckent Maurice de Nassaull5 ; onder stont noch geschreven ter ordon
nantie van sijne Excellencie ende onderteeckent Milander ende was met een
segel in rooden wasse in forme van placcate opt spatium gedruct bezegelt.

Gecollationneert tegens zijnen principale, geteeckent ende bezegelt als
boven, is daermede bevonden concorderende. Bij mij openbaar Notaris
hier onderteeckent

(w.g.) Gerard. Hieronymi Campen
1 5 9 4

13 9br.
G.A. Breda, Inv. Hingman 2203, f. 100-102v.1l6

Authorisatie op den drossaerd ende schouteth der
Stadt ende Baronnie van Breda, tot aenstellinge van
eenige bequame persoonen tot soldaten vanden Rode
roede in date 25e juny 1677.

Sijne Hoogheyt authoriseert hier mede den Heere Willem Bentingh, Drossard
ende Schouteth, respective der Stadt ende Baronie van Breda, omme tot sijn
EdtsIl7 assistentie int exerceren1l8 van sijn Drossard ende Schoutet ampt,
respective over de Stadt ende Baronnie voors., te mogen aanstellen ende houden
seven bequame persoonen tot soldaten vande roode roede, die hij Drossard daar
toe aldernutst ende dienstichste sal oordelen, nemende van haar den Eedt van
getrouwicheyt, ende haar gevende Acte in behoorlijcke forme voor hare Com
missie.1l9

Ordonnerende Hooghgemelte Sijne Hoogheyt de Officieren ende regenten
der Baronnie120 voornoemt, dat sij de penningen, tot noch toe tot het Onder
houdt vande voors. Soldaten vande roede geemployeert, sullen overleveren
ende brengen in handen van gemelren Heere Drossard off desselffs Stadthouder,
om die daer uyt betaelt te werden.121

Actum int Leger tot Lokeren, den 25 juny 1677.122

BIJLAGE IV
COMMISSIE VOOR WOUTER VAN OPSTAL, ALS

VORSTER VAN CHAEM, IN DATE 25 JANUARY 1674
Gerard Hendrik Block was in 1674 als vorster in Chaam overleden. In

de vacature werd op 25 Jan. voorzien door de benoeming van "Wouter van
Opstal, in de heerlyckheit van Chaem, hem gevende volcomen macht ende
sonderling bevel, tvoors. Vorsterampt uyt onsen name te aenvaerden, wel ende
getrouwelyck te bedienen, onse hoogheit, jurisdictie, keuren, breucken ende
alle andere heerlijcke regten te bewaren ende voor te staen, alle dagementen,
arresten, executien ende andere exploicten van Justitie op persoonen ende hunne
goederen ter ordonnantie van onsen schouth, des maght hebbende, te doen,
mitsgaders rechtvaerdige relatie te brengen ende voorts generalycken alles te
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doen dat een goet ende getrouw vorster schuldich is ende behoort te doen,
tonen vrijheden, emolumenten ende vervallen daer toe staende ende behoorende.
Waer op ende van hem wel ende getrouwelijck te quijten, den voorn. Wouter
van Opstal gehouden blijft te doen den behoorlycken Eedt ter Camere van
Onsen rade ende rekeninge, Welcken eedt gedaen sijnde, gebieden ende bevelen
wij Onsen Schoureth, Schepenen ende ingesetenen van onsen voorn. Dorpe ende
Heerlyckheyt van Chaem, ende voorts allen anderen, die tse1ve eenichsints
soude mogen aengaen, dat sij den voorn. Wouter van Opstal houden ende kennen
voor Vorster van onsen voors. Dorpe ende heerlyckheit van Chaem ende het
se1ve Ampt ruste1yck ende vrede1ijck laten bedienen ende de gerechticheden
ende proffijten, daertoe staende, laten genieten. Ende dit alles t'onsen weder
roepens. Ende midts dat hij Wouter van Opstal gehouden blijft te betalen in
hande vanden rentmeester van Onse Domeinen der Baronnie van Breda, die
daer van in sijne rekening sal verantwoorden alsulcken jaerlyxen recognitie,
als bij die van Onse Rade ende Rekeninge voor desen is getaxeert.

Gedaen onder Onsen name ende' grooten zegel in 's-Gravenhage 25 Januarij
1674". A.R.A. 's-Gravenhage, Nassau-Domeinarchief, Register heerlijkheden in
de provinciën, 1673-1678, nr. 8, fol. 118. De daarop volgende eed werd door
v. O. gedaan 8 juni 1674.

BIJLAGE V

COMMISSIE VAN GOSWIJN BERNAGIEN ALS SCHOUTETH
ENDE STOCKHOUDER VAN ALPHEN, BAERL ENDE

CHAEM INDE BARONNIE VAN BREDA IN

DATE Xe MAY 1675
Wilhelm Hendrick bijder gratien Godts, Prince van Orange ende van Nassau

etc. allen den genen, enz. salut, Doen te weten, alsoo midts t'overlijden van Jo.r
Hendrick Louis Brouwaert, in sijn leven Schout ende Stockhouder123 van onse
Dorpen ende Heerlijckheden van Alphen, Baerl ende Chaem, gelegen in onse
baronnie van Breda, deselve ampten sijn comen te vaceren, ende daeromme
noodigh is daermede een ander nut ende bequaem persoon te voorsien, Soo
ist dat wij, midts 't goet rapport aen ons gedaen vanden persoon van Goswijn
Bernagien, zone vanden stadthouder Bernagien,124 ende ons daeromme ver
trouwende 't sijnder nutheydt, beqaemheidt ende getrouwicheit, denselven heb
ben geste1t ende gecommitteert, stellen ende committeren bij desen tot Schouteth
ende Stockhouder van Onsen voorn. Dorpen ende Heerlijckheden van Alphen,
Baerle ende Chaem, hem gevende volcomen maght, authoriteit ende sonderling
bevel de voors. Offitien uit Onsen name te aenvaerden ende bedienen, recht
ende justitie aldaer te administreren den genen dien 't behoort, de Vierschare
te spannen, ende Schepenen doen vergaderen, soo dicwils het van noode wesen
sal, onse Hoogheidt, Heerlijckheidt ende preëminentien te bewaren ende voorts
alles te doen ende beneerstigen, dat een goet ende getrouw Schouteth ende
Stockhouder van Alphen, Baerle ende Chaem schuldich is ende vermag en
behoort te doen tot onsen meesten dienst, proffijt ende bescherming van onse
ondersaten aldaer, ter eeren, baten, proffijten ende emolumenten, van oudts
daer toe staende.

Waer op ende van hem wel ende getrouwelyck te quijten, hij schuldig ende
gehouden is te doen den behoorlijcken eedt ter Camere van onsen Rade ende
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Rekeninge ende ter voors. Camere over te leveren suffisante cautie van t'elcken
jare, des versocht sijnde, behoorlijcke rekeninge bewijs ende reliqua te doen,
Ende op alsulcken recognitie te betalen jaerlijcx in handen van Onsen rent
meester van Breda, die daervan in sijne rekeninge sal verantwoorden als bij
die van onsen voors. Rade is getauxeert, ende bij sijn voorsaet in officio is
betaelt geweest.

Welcken Eedt gedaen sijnde, ontbieden ende bevelen wij onsen Drossaert
ende allen anderen Officieren ende gemeine ingesetenen van onsen lande van
Breda, ende versoucken eenen ijgelijcken, dient soude mogen aengaen, den
voors. Goswijn Bernagien te houden en kennen voor Schouteth ende Stock
houder van onse voors. heerlijckheden van Alphen, Baerle ende Chaem ende
hem laten genieten de voors. nutschappen,125 proffijten ende emolumenten van
oudts daer toe staende, sonder hem daer inne te doen eenich hinder ofte letsel
ter contrarien, maer veel eer alle hulpe ende assistentie. Ende dit alles t'onsen
wederroepens.

Gegeven onder Onsen name ende grooten zegel, in 's-Gravenhage desen XI
meij 1675.

A.R.A. 's-Gravenhage, Nassau-Domeinarchief, Register heerlijkheden in de
provinciën, 1673-1678, nr. 8, fol. 98/99.

BIJLAGE VI

INSTRUCTIE VOOR DEN CLERCK VAN DEN BLOEDE

1. In den iers ten de c1ercq van den bloede zal gehouden zijn te houden per
tinenten boeck, daerinne hij neerstelick, getrouwelick zal schrijven allen
compositien bij den drossaert in presentie van Schouteten gemaeckt ende
mede allen keuren ende breucken ende zal dezelve oick ontfangen vuyt
handen van den Schouteten.

2. Item ende van de voors. compositien sal de voors. clerck betalen alle de
costen van justicien, comende ten laste van zijnen Princelijcke Excellencie
als van consultatien in swaere ende twijffelachtige zaecken, onderhout van
den gevangen126 ende andere dyergelijcke.

3. Item die clercq van den bloede zal neerstelick opteeckenen den dach dat
yemandt gevangen opte gevanckennisse tot Breda wordt gebrocht, metten
naem ende toenaem desselffs ende oock wanneer deselve daervuyt compt
ende wordt gelaten met speceficatie hoe ende bij wat redene die gevangen
daer worde gebracht ende doer wat middelen hij daer is gebracht ende
vuytgelaten geweest.

4. Item de clerck van den bloede zal met alle neerstich ende getrouwelicken
beschrijven die confessien ende bekentenissen, zoo die bij den gevangen op
de pijnbancke ende daerbuyten tot vragen ende interrogatie127 van den
drossart offt schouteth in presentie van den schepenen zullen worden
gedaen.

5. Item de c1ercq van den bloede zal in denzelven boeck, maer in een capittel
apart, neerstelick opteeckenen allen c1achten, misdaden, keuren ende breu
cken, die bij de roeydragers, vorsters, ende dienaers van den drossaert ende
schouteth zullen aangebrocht worden, metten namen der aenbrengeren ende
den dach, wanneer yet aengebrocht is geweest.

211

Jaarboek De Oranjeboom 13 (1960)



6. Ende zal de clerck van den bloede den eersten aenbrengere als vooren
betalen ende vuytreycken den .... 128 penninck van tgeene daervooren
t'delict bij hem aengebrocht boven het wijngelt129 gecomposeert zal wezen.

7. Item die clercq van den bloede zal beloven onder eedt, die hij zal doen in
handen van den drossaert ter presentie van den schouteth, dat hij alle
compositien in zijn presentie gemaeckt oft hem als vooren bij den schoute
ten ende delinquanten aenbracht130 ende oock allen clachten, keuren ende
breucken hem aengebracht ende allen bekentenissen, antwoorden ende
confessien van misdadigen131 voor hem gedaen, sal neerstelicken ende ge
trouwelieken te boecke stellen ende voorts nae zijne officie innehoudt.

8. Ende sal den voors. clercq van den bloede jaerlicx voor zijn vacatien ende
om te doene alle tgene des voors. is ende zijn officie aengaende, vuyte voors.
compositie, keuren ende breucken ontfangen de somme van .... 132 tot
veranderinge ende verroepinge van zijne Princelijcke Excellencie.
GA Breda, Inv. Hingman 2203, f. 99 - f. 99v.

AANTEKENINGEN.

1 Het "Woordenboek der Nederlandsche Taal", dl. XII, afl. 25, (1934), kol.
3136/3157, heeft aan het artikel "Politie" twaalf bladzijden gewijd om deze
verschillende nuanceringen in de betekenis van dit woord duidelijk te doen
uitkomen, (samensteller Dr. J. H. van Lessen). Vgl. Mr. Dr. J. V. Rijpperda
Wierdsma, Over het woord "politie", in: Rechtshistorische opstellen, aan
geboden aan Prof. Mr. A. S. de Blécourt, Groningen, 1939.

2 Bij J. W. Haarman, Geschiedenis en inrichting der Politie in Nederland,
Alphen aid Rijn 1933 (2e druk), vindt de belangstellende lezer voor het
heden en jongste verleden voldoende litteratuur opgenomen over de or
ganisatie, bevoegdheid taak en recht der politie, om zich te dezer zake te
oriënteren. Ik acht het niet nodig deze gegevens hier over te nemen en aan
te vullen, dit in verband met het meer locaal-historisch karakter van mijn
bijdrage.

3 Haarman l.c., verder P. Stapel en J. J. A. de Koning, Leerboek voor de
Politie, dl. 1.; W. U. Schreuder, Leidraad bij de Vakstudie voor de Politie,
dl. 1.; diverse vakorganen als Politie-Weekblad, Politiegids, Tijdschrift voor
de Politie, Algemeen Ned. Politie-Weekblad, De Christelijke politie-amb
tenaar, De Katholieke Politie-ambtenaar enz., waarin echter gedurende de
laatste jaren steeds minder historische bijdragen beteffende de politie wor
den opgenomen en dan nog zeer beperkt van omvang en in het populaire
genre.

4 Haarman l.c. hfst. 3: "De Politie in Nederland van de oudste tijden tot
de Franse overheersing (1810), blz. 6-13, welgeteld 8 bladz. op een totaal
van 226 blz.!

5 De belangrijkste daarvan zijn: Dr. 1.. Knappert, Leidsche Politie in oude
dagen, Leiden 1905; H. J. Versteeg, Van Schout tot Hoofdcommissaris
(Amsterdam), Amsterdam, 1925; J. J. Dietz, Politie-arbeid in een groote
stad (Rotterdam), Amsterdam, 1931; 100 Jaren politiewerk in Nederland,
Amsterdam, 1929. Buiten onze grenzen: P. Aebischer, La police de la rue,
des jeux et des moeurs à Fribourg aux XIVe et XVe siècles, in: Revue
pénale Suisse XLII (1929), 178-205; J. Ricommard, La lieutenance-générale
de police à Troyes au XVIIIe siècle, 1700-1790, (Thèse), Paris, 1934, een
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werk van maar eventjes 546 bladzijden buiten de grafieken! Daarentegen
blijft een studie als die van A. Welzei, Die historische Entwicklung der
Amerikanischen Polizei, in: Archiv für Kriminologie, dl. 74 (1921) groten
deels beperkt tot de ontwikkelingsgang der politie in de tweede helft van
de 19de eeuw. Wel kan het boek van E. G. Perrier, La police municipale
spéciale et mobile, historique, organisation (Parijs, eerste druk 1919) nog
steeds aan elke geschiedschrijver van de politie ten voorbeeld en ter over
weging worden gesteld. Kortere historische schetsen als die van B. Lonsain,
De Plattelandspolitie in vroeger tijden (Maandblad Groningen, 1920, IU),;
A. J. Marcusse, Het schoutambt te Amsterdam (Algem. Ned. Politieweek
blad, 1919, IV); J. Blok, Geschiedkundig overzicht van de Parijsche politie
(ibidem, 1924, IX); e. dgl. leveren eveneens waardevolle bouwstoffen, doch
hoofdzaak voor de beoefenaar blijft een veelomvattend archiefonder
zoek voor ons hele land, dat feitelijk nog moet beginnen.

6 De onder 5 hiervóór genoemde studie van Aebischer over de laat-Middel
eeuwse politie te Fribourg (Zwitserland) bewijst evenals de publicaties van
A. S. Onderwijzer, Het politiewezen in de Joodsche Oudheid, (in: N. Isr.
Wbl. 5 febr. 1926) en A.S., De politie in de Oudheid (in: Politiegids XXXIX
(1924), 13-74, dat ook over de politie in de Oudheid en Middeleeuwen
voor vele landen, gewesten en steden nog heel wat nieuws valt te leren
en eveneens te onderzoeken.

7 Zelf heb ik ten aanzien van dit gebrek aan belangstelling, niet in het minst
van politiële zijde, waar men die dus wel zou mogen verwachten, ervaring
opgedaan door het grotendeels onbeantwoord laten van een door mij in
gestelde enquête en door het weigeren van plaatsruimte van uit de archieven
bewerkte korte bijdragen tot de geschiedenis der politie onder het motto:
voor de hedendaagse politieman van geen of weinig betekenis! Deze heeft
blijkbaar een historische terugblik of retrospectie voor zijn taak en ambts
vervulling niet nodig, hoewel ook voor hem en zijn werk het heden
is geworteld in het verleden!

8 Informatie, mij verstrekt door de Gemeente-archivaris van Breda.
9 Uitgegeven door N.V. W. J. Thieme & Cie., Zutphen, 1953, in 1954 nog

aangevuld met een artikel in de "Nederlandsche Leeuw" van dat jaar onder
dezelfde titel als het boek draagt.

10 T.a.p. blz. 68-108.
11 Voorbeelden bij Holleman, t.a.p. blz. 71 en 72, en de daarbij behorende

voetnoten.
12 Zie daarover mijn artikel in "De Bredasche Courant" van 7 juni 1947.
13 Havermans, Recueil met copieën van instructies, commissies en andere

stukken betreffende de drossaard, schout, klerk van den bloede, roedragers
enz., afd. IV-I no. 5 G.A. en "Register van privilegiën, costumen en or
donnantiën van de stad Breda en eenige andere notabele acten, dienende
tot instructie van den Magistraat, gecolligeerd bij den burgemeester Gre
gorius Buysen", nr. 2203 G.A. Inv. Hingman. Bijlagen I, U en VI hiervoor
geven de tekst der instructies van resp. schout, roedragers en klerk van
den bloede. Terwille van de overzichtelijkheid zijn zij hier afzonderlijk
uitgegeven, hoewel deze drie in feite mèt de instructie van de drossaard
één geheel vormen. Zie b.v. artikel 24 van de instructie van de roedragers.
De bewuste bijlagen werden gecopieerd door de heer G. J. Rehm, commies
bij het gemeente-archief te Breda, waarvoor hem dank wordt betuigd.

14 Vgl. over deze twee- of eigenlijk drieërlei taak van de schout nader Holle
man, Dirk van Assendelft, blz. 72-73, 83-84, 88-94.
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15 Een geheel juiste precisering van de grens van Bredaas voormalig rechts
gebied is niet wel mogelijk wegens de vage omschrijving daarvan in de
beschikbare rechtsbronnen. Vgl. te dezer zake ook Mr. F. F. X. Cerutti
in "Geschiedenis van Breda", I., blz. 72-79.

16 Vgl. Holleman, t.a.p. blz. 72.
17 Inv. Hingman G.A. (afd. IV-I no. 5), fol. 189 vlg. Ibidem nr. 2203, bij

Hingman aangeduid als "Register van privilegiën, costumen en ordonnan
tiën van de stad Breda enz., in het register zelf als "Costume Boeck der
stadt van Breda raakende, bij een vergaadert door de Hr. Burgem. Buysen"
(16e eeuw). Vgl. daarnaast Mr. W. Bezemer, Oude Rechtsbronnen der stad
Breda, Oude Vaderlandsche Rechtsbronnen, Werken V.U.B.O.V.R. Ie r. no.
14, blz. 77-81. Daarin worden de salariskosten van schout en roedrager
vermeld, doch de instructie van de roedragers was tot dusverre niet uit
gegeven

18 J. J. Orlers, Beschrijvinge der Stadt Leyden, 2e dr. Leiden, 1641: "De vier
Stadt roeydraghers, in de hant hebbende eIck een Pedelstock van Stadts
verwen"; "Handvesten ofte Privilegien ende Octroyen" enz. der stad Am
sterdam (Uitg. door H. Noordkerk), Amsterdam 1748-1788, bladz. 632
(op het jaar 1626): "De twaelf gesworen Roe-dragers ofte Gerechtsboden".
Vgl. verder aldaar blz. 929 op het jaar 1641 en Groot Placaatboek van
Hollandt enz., 's-Gravenhage, I, fol. 2016 op het jaar 1638. Te 's-Hertogen
bosch was deze functionaris voorzien van een groene inplaats van rode
roede en heette daarom "groene roede"; vgl. Tegenwoordige Staat der Ver
eenigde Nederlanden, dl. II (Generaliteitslanden), blz. 51: "De Regeeering
(van 's-Hertogenbosch) heeft daarenboven drie Geregtsboden in dienst,
Dienaars van de groene Roede, of blootelijk de groene Roede geheeten, om
dat zij eene groene Roede, bij het waarnemen van hun Ampt, gewoon zijn
te draagen. Zij nemen het Ampt van Deurwaarders waar". En ten slotte,
om in de buurt te blijven, te Bergen op Zoom, sprak men van "Korte roede
ter aanduiding van deurwaarder. Tegenw. Staat a.v. II, 167: "Men heeft te
Bergen (-op Zoom) twee Deurwaarders, Korte Roeden geheeten, die allerlei
exploicten doen". Buiten Brabant droegen de rode of groen roedens meestal
een andere naam en dan weer steeds in de betekenis van dienaars van
politie, als bijv. in het volgende, ontleend aan de "Nederlandsche Jaar
boeken" anno 1754, blz. 883, betreffende een bericht uit Steenwijk: "Hij
was aangesteld tot Roode Roede of Biezejager" (= veldwachter), "dat is,
zoo als men in Holland spreekt, Dienaer der Justitie, eerst van 't Scholtamt,
en vervolgens ook van de Stad". In de Vlaamse plakkaatboeken, de Costu
men van Antwerpen enz. wordt de (rode) roedrager meestal gekwalificeerd
als dienaar van justitie en politie beide, bijv. aldus: "de roo'roe, sijnde een
soort van drossaerden, die oover al ten platte lande alle geboefte opvatten
en in hegtenis stellen".

19 Vgl. over de betekenis van het woord vrunt, vroente of vroonte in de
zin van gevangenis behalve Verdam, Mnl. Wdb. i.v. vroonte; Willems, Belg.
Museum, I, 249-250, en X, 115; Hoeufft, Proeve van Bredaasch Taal-eigen,
662-664. Idem, Aanhangsel, 61-62; mijn handboek: Geschiedenis van het
Gevangeniswezen hoofdzakelijk in Nederland, 's-Gravenhage, 1958, blz. 21.

20 Uitgegeven en van een hoogst waardevolle inleiding en dito aantekeningen
voorzien door Dr. G. W. Kernkamp, in de "Werken, uitgegeven door het
Historisch Genootschap (Utrecht), 3e S., nrs. 7 en 8, 's-Gravenhage, 1897,
blz. 10 en 11.

21 Ibidem, Inleiding, XX en XXI.
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22 Stilzwijgen, silentium.
23 Cornelis de Vlaming, Heer van Oudshoorn, schepen, schout, burgemeester

lid van de vroedschap van Amsterdam; vg!. bij Bontemantel, I.c. passim.
24 De dienaren van de schout, dus de roedragers.
25 Interpoleer: doornroede, d.w.z., die in de Amsterdamse vierschaar tot sym

bool der justitie diende.
26 Een afbeelding daarvan vindt men bij H. J. Versteeg, Van schout tot hoofd

commissaris, I.c. tegenover blz. 8.
27 Bontemantel, ed. Kernkamp, I.c. I, 66, 241.
28 Mr. J. H. Hoeufft, Aanhangsel op de Proeve van Bredaasch Taaleigen,

Breda, 1838, i.v. roede, blz. 39. Vgl. een soortgelijke betekenis op het jaar
1555 in het Vlaams Plakkaatboek, d!. I, 437. (Gent-Brussel, 1629).

29 Deze ordonnantie is uitgegeven in de "Oude Rechtsbronnen der stad Breda".
O.V.R. N.R. nr. 14, 's-Gravenhage, 1892, pag. 77-81.

30 Deductie der Hooge Rechten en Gerechtigheden van de Baronnie Breda,
special dat aan den Raad van Braband geene surintendance over nog cor
rectie van de Politicque Officieren aldaar competeert, Missive van den Raad
der Domeinen van Sijne Hoogheid den Heere Prince van Orange en Nassau,
heer en baron van Breda etc., fo!. 305-311; 330-335; 341-345 (Biblio
theek Gemeente-archief Breda en Provo Gen. v. Kunsten & Wetenschappen
in Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch).

31 Ibidem, fo!. 343.
32 Mr. J. H. Hoeufft, I.c. Proeve, blz. 661.
33 Zie over deze woordencombinatie en titulatuur behalve Verdam's Mnl.

Woordenboek en het Woordenboek der Nederlandsche Taal i.v. klerk, ook
Verdam's artikel in het Leidse Tijdschrift der Taal- en Letterkunde, dl. 30,
blz. 304 vlg.

34 Recueil des Anciennes Coutumes de la Belgique, Brussel, 1868, I, 112.
35 Deze emolumenten bij elkaar leverden niet bepaald een lucratief bestaan

op en van alle functionarissen, in dienst van politie en justitie te Breda
gold in feite wat nog in 1627 omtrent het inkomen van de Bredase schout
werd getuigd, namelijk "dat het incomen off profijten van het schouteth
ampt deser Stad van Breda c1eijn ende weynich is", in totaal geschat op
ongeveer vierhonderd gulden per jaar! Vandaar, dat schout Gerrit of
Gerard-Pelgrum in het eerste kwart der 17de eeuw blij was, dat hij "con
tinuelijck onder een compagnie ruyteren getrocken off geprofiteert heeft
een maent gagie off soldije als eenen ruyter", een welkome bijverdienste
blijkbaar! G.A. Breda, afd. IV-I, nr. 5, fo!. 69 ro. En de roedragers op
hun beurt waren er mee ingenomen, als zij om in te dagen of te arresteren,
de Baronie konden intrekken, want wat verder van huis, wat hoger het
emolument was. Hun arbeidsterrein strekte zich uit "over alle die dorpen
slants van Breda ende Nassouwe gelegen, behalve in die van Oosterhoudt
ende Donghen", en "daer aff wordt betaelt den salaris nade dystancie vander
plaetse, als oyck van ander weten te doen als te zien is inden formelier
van de solemteyten vande rechtvoerderinge ende van inhalinghe recht".
G.A. Breda, Inv. Hingman, nr. 2203, fol., 126 ro.

36 De instructie van de Bredase schout volgens de tekst van Havermans'
recueil uit het jaar 1647, overgenomen uit het Buyssenboek met een wat
oudere lezing uit het einde van de 16de eeuw (1594), is hier opgenomen
ter correctie van de gedrukte tekst bij Van Goor, welke enkele zinstorende
schrijf- en zetfouten behelst, inz. in de artikelen 10, 12 en 15. Inzonderheid
art. 13 en 14 raakten zijn politiële taak.
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37 Naarstig, vlijtig.
38 Van toepassing op de stadsregering, statuten en verordeningen, oude be

tekenis van politie; vgl. Woordenboek der Nederlandsche Taal, dl. XII, afl.
25, kolom 3137, politie = geheel van regels en instellingen.

39 Straffen.
40 Boeten.
41 Aanklagen, een elS In rechte tegen iemand instellen, een boete vorderen.
42 Verzuim.
43 Samenspanning, medeplichtigheid, vooral door opruiïng.
44 Schade, nadeel.
45 Begaan, volvoerd.
46 Opeisen, vorderen.
47 Een overtreding of een misdrijf begaan.
48 4%.
49 Waarvan.
50 Van de Prins van Oranje als heer der stad.
51 Tot voldoening van het recht van de heer; vgl. Verdam, Mnl. Wdb. I.V.

behoren.
52 In rechte betrekken, rechtsingang tegen iemand verlenen.
53 Zich terdege inwerken in de te behandelen materie.
54 Bij Van Goor, Beschrijving der stad en lande van Breda (Den Haag, 1744),

blz. 211, zijn speciaal in de artikelen 10, 12 en 15 zinstorende drukfouten
of andere misstellingen ingeslopen. Na de instructie volgen in Havermans'
recueil (nr. afd. IV-I no. 5 G.A.) nog een beschouwing "aengaende scou
tets officie" en aantekeningen betreffende zijn rechten en emolumenten,
doch deze zijn niet van direct belang voor de politiële geschiedenis en
worden dus hier niet afgedrukt. Zie over dit officie te Breda in de late
Middeleeuwen verder Mr. F. F. X. Cerutti in "Geschiedenis van Breda",
dl. I, blz. 88-91, 94, 187, 205, 215, 217, 240, 252. Deze auteur vond als
oudst bekende schout van Breda zekere Gielis van de Boeverien op het
jaar 1325. Zie verder dezelfde in "Middeleeuwse rechtsbronnen van stad
en heerlijkheid Breda", dl. 1. (-1405), O.V.R. 3e R. nr. 17), Utrecht 1956,
over het schoutambt te Breda, blz. 65-66, 69, 85, 122, 228, 324 en 355.

55 Gevangenis, politiekamer (zie verder de tekst hierv66r).
56 Wegens overtreding van.
57 Keuren, verordeningen, wetten, strafbepalingen.
58 Vergrijpen, misdrijven.
59 Ketenen, vgl. de Middelnederlandse rechtsterm: "in den stoc" (gevangenis)

slaen of "in die veter stellen".
60 Ontslagen.
61 Persoon, op wie of op wiens goed beslag was gelegd; ook: gearresteerde,

preventief gedetineerde.
62 Verblijfkosten in de vrunte of politiekamer van de roedragers.
63 Wegens strafbare feiten tegen de fysieke integriteit: doodslag, moord, zware

mishandeling.
64 Voortvluchtig.
65 Vertrokken.
66 Een bewijs, dat hun vrunte of politiekamer de bedoeling van preventieve

bewaring of insluiting voor eerste verhoor had.
67 Op de pijnbank gebracht.
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68 De roedragers moesten dus assistentie verlenen bij het verkrijgen van de
op de pijnbank afgedwongen bekentenis; dat heette het scherpe examen
van de verdachte.

69 Dagvaarding.
70 Inning van schulden.
71 Executoriaal arrest; inbeslagname van goederen ter voldoening van schuld.
72 Openbare verkoop van dergelijke aangeslagen goederen.
73 In gebreke blijven.
74 Schade, nadeel.
75 Als voren.
76 Eens in de twee jaar.
77 Nieuwe kleding in de kleuren en met distinctieven, vastgesteld door de

heer der stad, dus een soort uniform. Waaruit deze precies bestond, hebben
we helaas nergens kunnen achterhalen.

78 Vgl. over dit attribuut de beschrijving in de tekst.
79 Een bewijs, dat deze instructie nog stamt uit de tijd van vóór de Reformatie.
80 Indien in de kerk aanwezig.
81 Dus in dit geval vervulde de roedrager de functie van ordebewaarder in

de kerk, hondenslager.
82 Gehoorzamen, onderdanigheid bewijzen.
83 Beschikbaar houden.
84 Griffier van criminele zaken, belast met de administratie van politie en

justitie (zie verder tekst en instructie van deze functionaris).
85 In het Middelnederlands doorgaans "middeltijt", in de tussentijd, thans in-

middels.
86 Vlijt, ijver.
87 Verdonkeremaand en verborgen; niet ter kennis gebracht.
88 Open gelaten, zowel in het Buyssenboek als bij Havermans.
89 De roedragers vormden als veldpolitie dus tevens een afdeling bereden

politie.
90 Buiten de eigenlijke jurisdictie van de stad en vesting Breda zijn ambts-

plichten in de Baronie waarnemen.
91 In uniform, ambtstenue of dienstkleding mee uit te trekken.
92 Arrestatie en gevangenneming.
93 Met alle vlijt nakomen.
94 Abusievelijk voor auditeur; hier: aanklager, vgl. auditeur-militair.
95 Misdienen betekent in het Middelnederlands zowel verkeerd en slecht

dienen als straf verdienen wegens het niet nakomingen van zijn verplichtin
gen; i.c. vallen beide betekenissen van oorzaak en gevolg hier samen.

96 Naam van een gouden munt ter waarde van f 3,75?
97 Uitstel.
98 Klein of gering salaris.
99 Geschorst.

100 Tweede maal.
101 Afgezet te worden.
102 Openlijke afkondiging door een daartoe bevoegd persoon of autoriteit.
103 Gemeentelijk bestuursambtenaar, tevens gerechtsbode, deurwaaarder, zowel

belast met politiediensten als met administratief werk, soms ook tevens
vendumeester of stokhouder (zie verder tekst en bijlage).

104 Gezamenderhand, gezamenlijk.
105 Bedachtzaam.
106 Gerechtelijk betekenen.
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lOS

109

110

111
112

113

114
115

116

117

118
119
120

121

122

123

218

Uitste!.
Aantekening.
Het bij toerbeurt aanwezig zijn op de zittingen van de vierschaar of sche
penbank.
Het schijnt er in de Bredase vierschaar dus nog al eens rumoerig te zijn
toegegaan.
Dus niet het derde doch het 20ste artikel, drie artikelen v66r het 23ste.
Behoudens dat, een weinig gebruikelijke betekenis van verhouden; vgl.
Verdam, Mn!. Wdb. i.v. -
Volgens, ingevolge, overeenkomstig, jegens; afwijkende betekenis van boven,
bij Verdam, Mn!. Wdb. i.v.
Opgedragen.
In de plaats van of namens de toen afwezige halfbroer Filips Willem, Prins
van Oranje, rechtens heer van Breda en de Baronie.
Deze instructie was tot dusverre niet gedrukt en instructiebrieven van
roedragers elders zijn evenmin in druk verschenen. Na de instructiebrief
van de roedragers volgt zowel bij Havermans als in het Buyssenboek nog
een reeks aantekeningen "aengaende d'officie vandenRoydragers ende haren
salaris", doch deze zijn van geen betekenis voor hun politiële taak en dus
hier niet afgedrukt.
Edele's.
Bij de vervulling of uitoefening.
Volmacht om te handelen overeenkomstig hun dienstopdracht.
De dorpsbesturen in de Baronie.
Deze politiemacht werd dus een centraal orgaan voor de gehele Baronie
en kwam in de plaats van de tot dan door de dorpsbesturen apart aan
gestelde rode roeden of politie-agenten. In 1727 stelde het dorpsbestuur
of schepengerecht van Ginneken echter Isaäk Steenhouwer en Jacobus
Peypers aan tot soldaten van de rode roede voor hun gebied, zodat toen
de oude toestand al weer hersteld was. In 1740 had dezelfde heerlijkheid
haar eigen bedeljager, brandwacht, nachtroepers en klapwakers, zowel om
ongewenste personen te weren of te verdrijven als om te waken tegen brand.
Zij liepen 's nachts patrouille in en buiten de dorpen Ginneken en Bavel
en de gehuchten Ulvenhour en Galder. Zij werden gesalarieerd uit de op
brengst van een hoofdelijke omslag ten laste der dorpsbewoners. Wie zich
verdienstelijk maakte met het "vangen van dieven", het "jagen van bede
laars", vooral bij nacht, kreeg een extra beloning toegewezen. (Aanteke
ningen (ongedrukt) betreffende de geschiedenis der voormalige gemeente
Ginneken en Bavel, v66r 1940 door mij verzameld ten archieve v. G. en B.).
Algem. Rijksarchief Den Haag, Nassau-Domeinarchief, Reg. 8, fo!. 420
ro/vo.
Ambtenaar, belast met het houden op openbare verkopingen, vendumeester,
soms in tegenstelling met vrije-stokhouder, die vrijwillige verkopingen
hield; de oudste betekenis van stokhouder was die van cipier, gevangen
bewaarder, ook "stocker" en "stocmeester" (stoc == gevangenis). De stok
houder als vendumeester genoot in de regel geen salaris doch de 20ste pen
ning (5%) van hetgeen de verkochte goederen hadden opgebracht. Mr.
Hoeufft bracht in zijn "Proeve van Bredaasch Taal-eigen" (i.v. stok en
stok-goeden) het woord in verband met de slagroeden, "waarmee men den
koop bij openbare verkoopingen toeslaat, zijnde eene roede eigenlijk slechts
een rijs of stokje". De stokhouder mocht alleen die openbare verkopingen
doen in de Baronie van Breda, want "te Breda heeft de Heer en Baron
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125

126

127
128

129

130
131
132

den stok of het ambt van openbaren verkooper". Dit recht droeg de heer
over aan de schout, vaak ook aan de secretaris der heerlijkheid (dorp),
"zijnde iets met den stok verkoopen hier (in de Baronie) zeer gemeen voor
iets in het openbaar verkoopen" (Mr. Hoeufft, l.c. blz. 577). Vandaar dat
de af- of uitroeper, afslager, vendumeester te Breda e.o. nog in de vorige
eeuw stokhouder werd genoemd. In onze handschriftelijke bron uit het
Nassau-Domein-archief komen nog de volgende commissiebrieven van
schout-stokhouder en secretaris-stokhouder voor:
Commissie van Christiaen Zwaens als secretaris ende Stockhouder der Vry
heidt van Roosendaal ende Nispen, in dato 10 Dec. 1675, fo!. 124;
Commissie voor Johan van Bergen als Secretaris ende Stockhouder van
Zundert en Rijsbergen in dato 20 Jan. 1676, fo!. 134;
Commissie voor Adriaen Bacx als Schoutet, Secretaris ende Stockhouder
van de Hage inde baronnie van Breda, in dato 21 febr. 1676, fo!. 144.
Bedoeld zal zijn Cornelis Wijnand van Bernagien, stadhouder van de schout
van Breda.
Inkomsten, voordelen.
Bedoeld zijn de onderhoudskosten voor de zg. arme gevangenen, die niet
in staat waren de kosten "hunner gevanckenisse ende misen van de justitie"
te betalen.
Ondervraging, verhoor.
Opengelaten, zowel in het recueil van Havermans als in het Buyssenboek;
in te vullen 40ste penning, zoals mij bij vergelijking met andere soortge
lijke instructies is gebleken.
Oorspronkelijk een verering in wijn, van een halve kan of liter tot meer,
naderhand een toeslag in geld.
Foutieve schrijfwijze voor aangebracht, opgegeven.
Verdachten, delinquenten.
Als onder 128; gewoonlijk een bedrag variërend van 100-300 gulden.
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