
1.  Hertog Jan III. In 1329 deed hij afstand van zijn rechten in Dongen nadat de heer van Loon aan Willem van Duvenvoorde zijn be-
zittingen in Dongen, inclusief de hoge jurisdictie, in leen gegeven had. Dat was de basis voor de hoge rechtsmacht van Dongen 
gedurende een paar eeuwen. (Bron: Brabantcollectie: Docum Brabantiae, Editie Plantijn)
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1  Van Vuren, Rechterlijk Organisatie en rechtspraak, 79. 
2  Cerutti, Middeleeuwse Rechtsbronnen I, 137-138, charter 138, 5 oktober 1328.

�Dongen:�een�hoge�heerlijkheid.
Tornen�aan�de�rechtsmacht�van�een�dorp
in�het�Land�van�Breda

door
Han Verschure

In 1997 werden Dongen en ’s Gravenmoer samengevoegd tot een nieuwe gemeente Dongen. 
Weinig mensen zullen er toen bij hebben stilgestaan dat Dongen al sinds de middeleeu-
wen bij Brabant hoorde en dat ’s Gravenmoer tot het einde van de Franse Tijd een Hollands 
dorp was. En het feit dat het om twee dorpen ging die enkele eeuwen de status van hoge 
heerlijkheid hadden, heeft in die dagen de krant ook niet gehaald. Beide dorpen raakten 
die status vóór het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) tijdens de Tachtigjarige Oorlog kwijt. 
’s Gravenmoer stelde vanaf 1645 gedurende een eeuw veelvuldig pogingen in het werk 
om in zijn oude recht hersteld te worden. Het leverde een rechterlijk touwtrekken op dat 
in 1740 werd afgesloten in het voordeel van ‘s Gravenmoer, nadat een doortastende heer 
van dat dorp, Adriaan van der Duin, het Hof van Holland tijdens een proces van zijn gelijk 
wist te overtuigen. Het hoger beroep, door de baljuw van Dordrecht aangespannen, werd 
afgewezen.1 

In Dongen hadden de ontwikkelingen op rechterlijk gebied een minder bevredigend 
slotakkoord dan bij de Hollandse buren in ’s Gravenmoer. In dit artikel wordt de geschie-
denis van de hoge jurisdictie van Dongen onder de loep genomen om enig zicht te krij-
gen op de gang van zaken. Eerst zal de middeleeuwse rechtspraak kort belicht worden 
met daarin de plaats van de schepenbanken van de dorpen en het speciale belang van de 
schepenbank van Breda. Vervolgens zal de status van Dongen in de loop van de eeuwen 
worden beschreven vanaf de eerste vermelding eind dertiende eeuw tot de teloorgang 
en de verwoede pogingen in de zeventiende en begin achttiende eeuw om vermeende 
rechten terug te krijgen. 

| Lage, middelbare en hoge rechtsmacht

In de stad en het Land van Breda had hertog Jan III de gang van zaken op rechterlijk gebied 
al in de veertiende eeuw geregeld. Op 5 oktober 1328 had hij een oorkonde uitgevaardigd 
waarbij de toenmalige drossaard van Breda en het Land van Breda, Klaas van Nispen, de 
opdracht kreeg om in strafzaken op te treden als rechtsvorderaar (te vergelijken met een 
huidige openbare aanklager).2 Hij had een uitgebreid pakket taken. Hij was voorzitter van 
de rechtbank, commissaris van politie en uitvoerder van het vonnis. Als voorzitter van de 
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schepenbank diende hij de schepenen te manen om vonnis te wijzen. Nadat de schepenen 
dit hadden gedaan, sprak hij het vonnis uit en kon het ten uitvoer worden gelegd. Die uitvoe-
ring van het vonnis zat ook in zijn takenpakket.

Voor het Land van Breda machtigde Jan III in een oorkonde op dezelfde datum Van Nispen 
om overal in het Land van Breda schepenbanken op te richten waarvoor geprocedeerd kon 
worden. De dorpen konden dan altijd op de schepenbank van Breda terugvallen als het over 
zaken ging “die si niet vroet en sijn” oftewel: waar ze geen wijs uit konden.3 

Niet alle schepenbanken hadden dezelfde bevoegdheden. Er werd onderscheid gemaakt 
in lage, middelbare en hoge jurisdictie. De lage justitie hield in dat de schepenbank alleen 
bevoegd was recht te spreken in civiele zaken. Het gaat hierbij om geschillen tussen burger-
lijke partijen die bijvoorbeeld een probleem hadden over een erfafscheiding of het afhande-
len van een financiële transactie. Onder de lage justitie viel ook een deel van de vrijwillige 
rechtspraak zoals transporten van onroerend goed, landerijen, leningen met onroerend 
goed als onderpand, naastingen, testamenten, huwelijkse voorwaarden, boedelinventaris-
sen en dergelijke, zaken die in later tijden door een notaris werden overgenomen.

Had een schepenbank de middelbare jurisdictie dan mocht men tevens rechtspreken in 
criminele zaken waarbij geldboetes konden worden opgelegd. Deze boetstraffelijke zaken 
vielen dus niet onder de hoge maar onder de middelbare justitie.4 

Misdrijven waarop de doodstraf of een lijfstraf stond of waarvoor de beklaagde verban-
nen kon worden uit het gewest vielen onder de hoge justitie. Dat mocht alleen een sche-
penbank met de hoge jurisdictie (die ook alle andere soortgelijke zaken in behandeling 
mocht nemen).

Die hoge rechtsmacht in de Baronie was voorbehouden aan de Bredase schepenbank 
onder voorzitterschap van de drossaard. Dat was in het geval van de dorpen in het Land 
van Breda de aangewezen plaats voor berechting.5 De plaatselijke schepenbanken bezaten 
de jurisdictie op alle overige zaken. Als er in die overige zaken beroep werd aangetekend, 
moest men ook in Breda zijn. De hoofd- en leenbank was daarvoor de aangewezen instantie.6  

Later bleken er echter een paar schepenbanken te zijn die ook recht mochten spreken 
in zaken van hoge jurisdictie. Daarbij ging het om Oosterhout en Roosendaal. Teteringen 
hoorde daar ook bij, maar dat dorp viel met Breda onder één rechtsgebied met de drossaard 
van Breda als voorzitter en in strafzaken als aanklager. Die toestand bleef zo tot 1795.7

| Hoge jurisdictie al in de dertiende eeuw

Het is niet helemaal duidelijk hoe Dongen past in dit plaatje. In feite zou al snel na 1328 
door Van Nispen in Dongen een schepenbank kunnen zijn opgericht, maar of dat ook zo is, 
lijkt erg twijfelachtig. Daar komt bij dat de positie van Dongen in de regio vanaf de zestiende 
eeuw totaal anders was dan voor 1500.

Dongen was in het Land van Breda enkele eeuwen lang een buitenbeentje. De oorzaak 
daarvan ligt voor een belangrijk deel vóór 1300. Het dorp hoorde in eerste instantie name-
lijk niet tot het Land van Breda, maar werd daar gaandeweg wel toe gerekend.8 Het viel 
aanvankelijk onder de bezittingen van de Heer van Venloon (Loon op Zand), die het grond-
gebied van Dongen in leen had van de hertog van Brabant. Venloon hoorde tot de Meijerij 
van Den Bosch.9 Toen Dongen eenmaal zijn totale omvang gekregen had, lag een deel ten 
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3  Cerutti, Middeleeuwse Rechtsbronnen I, 138-139, charter 139, 5 oktober 1328.
4  De lage en middelbare jurisdictie worden ook wel tot één groep samengetrokken en dan gezamenlijk de lage jurisdictie genoemd. Dat doen 

bijvoorbeeld J.P.H. de Monté ver Loren en J.E. Spruit in: Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke organisatie in de noordelijke Neder-
landen tot de Bataafse omwenteling. (1982) 142-144.

5  Cerutti, De institutionele geschiedenis … tot de 15e eeuw, 82-83
6  Cerutti, De institutionele geschiedenis … tot de 15e eeuw, 82-83
7  Sanders, Noord-Brabant tijdens de Republiek.., 93 en 497.
8  Zie o.a. Inventaris van het Archief van de Nassause Domeinraad: Raad en Rekenkamer te Breda, 1170-1580, In de beschrijving van het Land 

van Breda en Steenbergen, 17.
9  In feite had de heer van Loon het in leen van de hertog van Brabant. Toen Wouter Volckaert het vervolgens kreeg, werd het dus een achter-

leen van de Hertog van Brabant. Zie voor gang van zaken Hoge Heerlijkheid Kandidaatsscriptie Henk van Leysen, Hfdst V vanaf blz 38.
10  Van Leysen, De hoge jurisdictie van Dongen... 28; Cerutti, Middeleeuwse Rechtsbronnen I, 48-51, charter 64, 20 februari 1287.
11  Cerutti, Middeleeuwse Rechtsbronnen I, 140-141, charter 141, 12-8-1329.

westen van de Donge (dat deel hoorde tot de parochie Oosterhout). Dit was echter maar 
een vijfde van de totale oppervlakte en dat had zeker niet meteen als consequentie dat 
het tot het Land van Breda hoorde. Het was een zelfstandige heerlijkheid die ook de hoge 
jurisdictie had. De Dongense schepenbank mocht daardoor rechtspreken in criminele 
zaken waarvoor lijfstraffen konden worden opgelegd of de doodstraf. Die bevoegdhe-
den had het dorp al vanaf het einde van de dertiende eeuw. Het dorp had die status niet 
gekregen vanuit het Land van Breda, maar vanuit de Meierij waartoe Venloon behoorde. 
Wouter Volckaert kreeg op 20 februari 1287 over het gebied dat hij onder Dongen verwierf 
al “die gereghte hoegh ende nedere”.10 Die hoge jurisdictie ging in 1329 over op Willem van 
Duvenvoorde toen Gerard, heer van Loon, hem beleende met de bezittingen in Dongen.11 
Toen deed opperleenman hertog Jan III van Brabant afstand van al zijn rechten in Dongen. 

2.   Standbeeld van Willem van Duvenvoorde in Oosterhout, ontsproten aan de artistieke fantasie van Niel Steenbergen. Van Duvenvoorde 
verwierf voor het veertiende-eeuwse Dongen al de hoge jurisdictie. (Foto auteur)
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In 1339 verwierf Van Duvenvoorde ook Breda. Roelof van Dalem, die getrouwd was met 
Beatrix van Duvenvoorde, kreeg Dongen in 1357 in leen van de heer van Breda. De heerlijk-
heid mocht op dat moment enkel aanspraak maken op de lage jurisdictie, maar de latere 
heren van Dongen (te beginnen bij hun zoon Willem Roelofs van Dalem) kregen weer 
wel het hoge jurisdictie en mochten dus ook rechtspreken in “halszaken”.12 Dat recht bleef 
gehandhaafd en in 1474 bleek de toenmalige heer Roelof (de vader van Joos, de laatste zelf-
standige heer van Dongen) het nog steeds te bezitten.13 Er zijn in de vijftiende eeuw een paar 
schepenakten opgemaakt waarin de hoge jurisdictie van de schepenbank van Dongen tot 
uiting komt. Zo is bij een opgelegde straf in 1455 sprake van een vonnis waarbij een inwoner 
werd verbannen en dat is alleen mogelijk binnen de hoge justitie.14

Metseltekens in de oude kerk

In twee metseltekens in de toren van de oude kerk in de Kerkstraat wordt door menigeen nog steeds 
een bevestiging gezien van de status als hoge heerlijkheid. Zowel aan de noord- als aan de zuidzijde is 
een maalkruis aangebracht dat zou aangegeven dat er op die plaats rechtgesproken werd. Verscheidene 
onderzoekers halen echter de bodem onder die mooie veronderstelling weg. Nergens in de literatuur 
wordt namelijk melding gemaakt van een link naar hoge rechtspraak, zodat de hele interpretatie enkel 
in stand blijft door een (minimale) mondelinge overlevering. Ook het feit dat dit soort tekens alleen in 
bakstenen gebouwen voorkomt maakt de veronderstelling niet aannemelijker. Eén van de onderzoekers 
merkt daarover op: “gesteld dat de tekens in de rechtspraktijk een voorname rol speelden, waarom 
zouden ze zich dan beperken tot gebouwen die in baksteen zijn opgetrokken? Met het gebruik van een 
ander bouwmateriaal verandert toch niet de rol van het recht in de maatschappij?”16 
Maar ook zonder deze zichtbare tekens blijft het een feit dat Dongen rond 1500 een hoge heerlijkheid was.

3.   Zowel aan de noord- als aan de zuidzijde van de toren van de oude kerk in Dongen is een metselteken te zien in de vorm van een 
maalkruis. De veronderstelling dat dit verwijst naar hoge rechtspraak is onjuist. (Foto auteur)
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12  Drossaers, Archief Nassauschen domeinraad, 91 (regest 215, 216, 217, 218).
13  Cerutti Middeleeuwse Rechtsbronnen II, 589-606, charter 783 en 785, beide 15 juli 1474.
14  Van Leysen, De hoge jurisdictie van Dongen .., 32
15  Cerutti, Middeleeuwse Rechtsbronnen, Deel III, 149-150, charter 986, 24 januari 1500.
16  Strijbos, H., Tekens van tegenspraak 12. Ook Marc Robben gelooft niet in de link met criminele rechtspraak. Zie www.academia.edu/137031/

Magische Metseltekens, 37 en 51-52.
17  Cerutti, Middeleeuwse Rechtsbronnen I, Inleiding LVII.
18  NAG, 4.VTH 1644, 1532.

Geen twijfel mogelijk over de hoge jurisdictie tot 1500.
In dat jaar werd voor Dongen een belangrijke stap gezet om tot het Land van Breda 

gerekend te worden. Joos van Dalem verspeelde toen, ten gevolge van een veroordeling 
wegens moord en enkele andere misdaden, de heerlijkheid Dongen. De heerlijkheid viel 
toen terug aan de leenheer, de heer van Breda, en werd niet meer in leen uitgegeven. De 
dagelijkse gang van zaken werd vervolgens niet meer vanuit Dongen geregeld, maar 
vanuit Breda. Saillant detail daarbij is dat ruim drie weken later voor het eerst melding 
gemaakt werd van een schout in Dongen. Die moest op 24 januari 1500 een eed van trouw 
aan de heer van Breda afleggen.15 De heer van Dongen, die op het kasteel woonde, had 
blijkbaar zelf de rechtspraak voor zijn rekening genomen. In alle bekende oorkonden is 
vóór 1500 nooit sprake van een schout die namens de heer onder andere de rechtspraak op 
zich nam. In de oorkonden is wel steeds sprake van de heer van Dongen en de schepenen.

Toen de Nassaus de heerlijkheid Dongen in 1500 in eigen beheer kregen, bleef de hoge 
rechtsmacht voor de heerlijkheid behouden. Cerutti vermeldt dan ook in zijn inleiding tot 
de middeleeuwse rechtsbronnen van Breda dat Dongen, samen met de schepenbank van 
Roosendaal en Oosterhout, een uitzonderingspositie innam, omdat die drie plaatsen de hoge 
jurisdictie uitoefenden. De overige dorpen waren voor de hoge rechtspraak aangewezen op 
Breda.17 

Een bewijs voor de hoge jurisdictie vormt de aanwezigheid van een galg in Dongen. Hij 
stond op de plaats waar nu de aardappelgroothandel Jansen gevestigd is, Vierbundersweg 
nummer 90. Op een kaart van 1532, die vooral gemaakt werd om moervelden in kaart te 
brengen, is de galg getekend. Om misverstand te voorkomen schreef de landmeter erbij: 
tgerecht va(n) donghe(n).18 Op die kaart blijkt ook dat de galg van Loon en Dongen niet ver 
van elkaar stonden. 

| Heer Willem van Oranje bevestigt hoge jurisdictie

Het moet ergens in de tweede helft van de zestiende eeuw geweest zijn dat Breda de hoge 
rechtspraak naar zich toe begon te trekken. Dat wil niet per se zeggen dat het stadsbestuur 
daar de stuwende kracht achter moet zijn geweest. Het kan even goed de drossaard geweest 
zijn die in het bemachtigen van de hoge jurisdictie een welkome bron van inkomsten zag. 
Veel vonnissen leverden hem namelijk geld op, omdat een veroordeelde door middel van de 
zogenaamde compositie zijn straf kon afkopen. Werd iemand in een strafproces veroordeeld, 
dan werden zijn bezittingen verbeurd verklaard en ook daar profiteerde de drossaard in 
ruime mate mee. Een en ander betekende een niet te versmaden financiële aanvulling op 
zijn salaris. Dat het composeren alleen was weggelegd voor de meer draagkrachtigen was 
geen reden om slapeloze nachten te krijgen.
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In het huidige strafrecht kennen wij nog wel oplossingen die vergelijkbaar zijn met de 
compositie. Bij lichtere vergrijpen stelt het OM vaak een schikking voor in de vorm van 
een geldboete. Gaat een verdachte akkoord dan wordt de zaak als afgehandeld beschouwd.

Vanaf het begin heeft Dongen zich hevig tegen het dreigende verlies van de hoge jurisdictie 
verzet. Dat bleek op den duur echter een te zware opgave tegen een stad van het kaliber van 
Breda. Het aantal inwoners, dat in 1437 ongeveer 600 bedroeg, groeide tussen 1525 en eind 
zeventiende  eeuw weliswaar van ongeveer 1000 naar 2250 inwoners, een rijk dorp was 
het bepaald niet.19 In de zeventiende eeuw liep de moernering ten einde en de landbouw 
(met onder andere rogge en boekweit) en veeteelt (koeien en schapen), waren niet in staat 
de welvaart naar een hoger niveau te tillen. In de lasten die Dongen moest opbrengen voor 
het Land van Breda was Dongen altijd te vinden bij de vier dorpen die het minst bijdroegen. 
Geen echt goede basis om Breda effectief partij te geven.

Een niet weg te poetsen steun in 
de rug voor het behouden van de 
hoge jurisdictie meende het dorps-
bestuur van Dongen te zien in een 
charter uit 1550 van Willem van 
Oranje als heer van Breda, waarin 
Hendrick Rutgers (van der Vloeten) 
werd aangesteld als schout van 
Dongen. In de aanhef werd name-
lijk gezegd dat de heer van Breda, 
die ook heer van Dongen was, 
Rutgers benoemde “met oock last 
om alle misdadigen te vangen ende 
trechten” en dat het dorp aan die 
van Breda “egeen roede subject” 
was. Op het gebied van crimi-
neel recht zouden ze dus geheel 
onafhankelijk zijn. Zoals de heer 
de rechtspraak in Breda over liet 
aan de Bredase schepenbank, zo 
diende dat in Dongen te gebeuren 
door de Dongense schepenbank. 
Ook het arresteren, opbrengen en 
berechten zouden ze in eigen hand 
hebben.20

In de costumen van 1570 werd gemeld dat de Bredase schepenbank competent was in alle 
zaken van hoge jurisdictie omtrent feiten door ingezetenen of vreemdelingen begaan in Stad 
en Land van Breda, uitgezonderd wanneer de delinquenten te Roosendaal en Oosterhout, 
welke zelf hoge justitie bezaten, gearresteerd werden.21 Daar werd Dongen niet vermeld. 
Daarbij dient wel opgemerkt te worden dat de Bredase magistraat deze costumen zelf had 

4.   De jonge Willem van Oranje gaf Dongen argumenten in handen voor de 
claim op hoge jurisdictie door de bepalingen bij de benoeming van schout 
Hendrick Rutgers van der Vloeten in 1550. (Jaap ter Haar: Willem van 
Oranje, fotokatern editie Kampen 2009)
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19  Schattingen aan de hand van: Cuvelier: Les dénombrements de foyers .. 472-473 en AAB, inv. nr A 112, visitatieverslagen bisdom Antwerpen 
van 1681 en 1689

20  RAT, OADD 144, Memoriael dienende tot het recht van hoge jurisdictie opgesteld 1612.
21  Van Goor, Beschryving van stadt en Lande van Breda, 326 Costuimen artikel 35.

5.   Een kaart uit 1532 van het veengebied in het uiterste noord-oosten van Dongen vormt het ultime bewijs voor de hoge jurisdictie van Dongen. 
De landmeter heeft hier in 1532 bij de grens met Tilburg een galg(je) getekend met het bijschrift: tgerecht va(n) donghe(n). Een paar honderd 
meter daar vandaan, op het Galgeneind onder Loon op Zand, was het gerecht van Loon op Zand. (Bron: NAG, 4.VTH nummer 1644)

5a.   Twee uitsnedes uit bovenstaande kaart:  
De galg van Dongen bij de grens met Tilburg.

5b.  Het Galgeneind onder Loon op Zand met een afschrik-
wekkende hoeveelheid executiewerktuigen.
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opgesteld op verzoek van landvoogd Alva. De Bredase heren hebben daarvan wellicht 
gebruik gemaakt om hun bevoegdheden uit te breiden.

De costumen vormden de schriftelijke neerslag van het gewoonterecht. Het feit dat 
de costumen werden opgetekend, kwam niet uit de lucht vallen. De centrale overheid in 
Brussel drong er op aan om vervolgens de gang van zaken in verschillende steden en streken 
beter op elkaar af te kunnen stemmen. De gedachte daarachter had iets van toekomstmu-
ziek. Brussel streefde naar een standaard voor de costumen waaruit dan in de toekomst één 
wetboek zou kunnen worden ontwikkeld voor heel Brabant of, als dat een brug te ver was, 
voor een deel van het hertogdom. Het zou overigens bij een loffelijk streven blijven.22 Het 
verzoek aan de stadsbesturen om de costumen op schrift te stellen kwam er wel. Breda deed 
dat in 1547 en 1570, maar in beide gevallen werden niet alle costumen erin opgenomen. De 
op schrift gestelde rechten van 1547 over de competenties van de rechtbanken in Stad en 
Land van Breda vermelden alleen hoever de bevoegdheden van de Hoofd- en Leenbank strek-
ten.23 In artikel 89 wordt wat betreft Dongen melding gemaakt van een afwijkend erfrecht in 
het gehucht Stabroeck. Maar niets dus over het recht op de hoge jurisdictie. 

Meermaals heeft Dongen geprobeerd zijn recht op hoge jurisdictie terug te krijgen, 
maar met grote broer Breda was het slecht kersen eten (grote vissen eten nu eenmaal de 
kleine). Begin zeventiende eeuw was wel duidelijk dat de feitelijke uitoefening van de 
hoge jurisdictie niet meer door de schepenbank van Dongen werd uitgeoefend, maar de 
status die de hoge rechtspraak met zich meebracht was daarmee blijkbaar toch niet geheel 
verloren gegaan. In 1597 kreeg de vergadering van de dorpen in de Baronie een permanent 
karakter toen Maurits de Landsvergadering oprichtte. Daarin werden elk jaar in mei en 
oktober allerlei zaken van gemeenschappelijk belang besproken onder voorzitterschap 
van de drossaard van Breda.24 Twee dagen duurde zo’n vergadering in een herberg in Breda 
en de zitplaats van de deelnemers tijdens de bijeenkomst was geen aangelegenheid die aan 
het toeval werd overgelaten. De drossaard, als voorzitter, werd geflankeerd door de afge-
vaardigden van Oosterhout en Roosendaal. Meteen daarnaast was de plaats van Dongen.25 

6.   Schepenbank van Breda. Dorpen die niet de hoge jurisdictie hadden, waren voor zaken waarvoor lijfstraffen, de doodstraf of verbanning kon 
worden geëist, aangewezen op de schepenbank van Breda. (Bron: Brabantcollectie KOD 1663 BR1: Van Vliet, ‘t Recht van successie volgens 
de costumen… Titelpagina)
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22  Monté ver Loren, Spruijt, Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke organisatie.., 206-207.
23  Van Goor, Beschryving van stadt en Lande van Breda, 320, artikel 87.
24  Sanders, Noord-Brabant tijdens de Republiek.., 82.
25  NAG, NDR 8016 , fol. 364, 1677.
26  Veel gegevens uit RAT, OADD inv. nr. 144.
27  Bij de officiële invoering van het kadaster in 1832 bleek de oppervlakte van Dongen ten westen van de Donge 17,8 procent van het geheel. 

De totale oppervlakte was 23748693 m2 en Dongen ten westen van de rivier 4231264 m2. Een paar latere kleine grenscorrecties hebben 
het beeld niet grondig gewijzigd.

28  Gegevens over geschil vijfde penning: RAT, OADD 118, 1587-1601.  RAT, OADD 118, 24-05-1587 en 31-03-1588.
29  Cuvelier: Les dénombrements de foyers ..

Dat was een plaats in de rangorde waarmee het dorp hoger werd aangeslagen dan de 
dorpen die enkel beschikten over de lage en middelbare jurisdictie. Het is overigens ook 
goed denkbaar dat de rangorde in de vergadering een voortzetting was van de volgorde 
die al was vastgelegd voor de vergaderingen die tevoren op afroep gehouden werden als 
daartoe aanleiding was. 

In de loop van de zeventiende eeuw werd die plaats betwist door onder andere Etten, maar 
de afgevaardigden van Dongen verzetten zich daarbij hevig. Maar daarover later. 

Die vooraanstaande plaats tijdens de Landsvergadering bleek echter zeker niet te bete-
kenen dat Dongen zijn activiteiten als hoge heerlijkheid mocht uitoefenen. 

| Dongen hoort niet bij Land van Breda

In 1612 werd door Dongen een poging gedaan om het oude recht terug te krijgen en een 
belangrijk argument was (en zou het ook blijven bij latere pogingen) dat Dongen niet bij 
het Land van Breda hoorde.26 Dat idee stamde waarschijnlijk nog uit de dertiende en veer-
tiende eeuw. Het grondgebied van Dongen hoorde toen bij Loon op Zand en dat viel onder 
de Meierij. Dat was nog te zien aan de ligging. Van de totale oppervlakte van Dongen lag 
immers meer dan 4/5 deel ten oosten van de Donge en dus aan de Meierijse kant. Dat is 
overigens nog zo: het overgrote deel van het dorp ligt ten oosten van de rivier.27

Het dorpsbestuur had al duidelijk laten blijken dat het dorp niet bij de Baronie hoorde 
nadat Breda in 1590 in Staatse handen gekomen was. In de jaren negentig van de zestiende 
eeuw waren er namelijk hevige conflicten tussen Dongen en Oosterhout over het innen 
van de vijfde penning. Het ging hier om een plaatselijke belasting die gebaseerd was op 
20 procent van de geschatte huurwaarde van land en huizen. Dat gaf veel problemen en 
die werden voor de belastingbetalers beslist verergerd door het feit dat de belastingdruk 
toch al erg hoog was als gevolg van de oorlog. Toen het conflict escaleerde wendden de 
beide twistende partijen zich tot de Raad van Brabant. Oosterhout trachtte zijn recht te 
krijgen bij de nieuwe Raad van Brabant in Den Haag en Dongen bij de Raad in Brussel.28 
De Meierij was immers nog Spaans. De beide dorpen bleken de goede instantie gekozen te 
hebben voor hun probleem, want zowel Dongen (in Brussel) als Oosterhout (in Den Haag) 
werden in het gelijk gesteld. Als de bewering van het dorpsbestuur van Dongen door Breda 
geaccepteerd werd (en Dongen zou niet tot de Baronie behoren), dan zou de schepenbank 
van Breda geen aanspraak kunnen maken op de hoge rechtspraak in Dongen. Het argu-
ment lijkt echter niet sterk omdat Dongen in de haardstedetellingen van de Meierij in de 
zestiende eeuw niet voorkomt.29 En als de overheid in Brussel Dongen niet in de Meierij 
situeerde, dan zou Breda dat zeker niet gaan bestrijden. Verder werd Dongen wel genoemd 
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als een van de dorpen in het Land 
van Breda in een denombrement 
(verslag waarin de bezittingen 
werden beschreven) van het leen 
Breda dat Engelbrecht II in 1474 
naar Brussel opstuurde.30 Maar hoe 
het ook zij: de hoge rechtspraak 
moest (volgens Dongenaren) in 
Dongen plaats vinden.

In de zeventiende eeuw werden 
allerlei zaken naar voren gebracht 
(de eerste keer in 1612) waaruit 
moest blijken dat Dongen wel 
degelijk nog steeds een hoge 
heerlijkheid was en wat de hoge 
rechtspraak betreft bevoegd om 
zelfstandig te handelen. Die argu-
menten werden voor een laatste 
poging in 1700 in een aantal docu-
menten bij elkaar gezet.31 

De onafhankelijkheid op het gebied 
van de rechtspraak veranderde 
volgens het dorpsbestuur niet toen 
Dongen in 1500 door de heren van 
Breda werd geconfisqueerd wegens 
de misdaden die de laatste heer van 
Dongen had begaan. Dat bleek uit 
Dongense keuren en ordonnanties 
die werden aangehaald. Zo werd er 
een lijst met vergrijpen opgesomd, 
met de daarbij passende straffen, 
waar de schepenbank van Dongen zich aan diende te houden. Wie iemand met een mes 
verwondde of een hoofdwond toebracht kreeg een boete van 10 pond. Met een ander scherp 
voorwerp was de straf vijf pond. Wie iemand met een “geloijde kolf” sloeg (een dodelijk wapen 
waarbij een knots met lood was verzwaard), moest twee pond betalen. Bij elk vergrijp was de 
boete hoger als er bloed vloeide en hoe groter het wapen hoe hoger de straf. Als de dader geen 
wapen gebruikte maar met een voorwerp sloeg dat toevallig voorhanden was (als voorbeeld 
werd een “potcan” genoemd) was de boete naar verhouding lager, maar ook weer naargelang 
de verwonding. De bestemming van de boetes was ook duidelijk: de helft ging naar de schout 
en de andere helft naar de rechtsprekende schepenen.32 Al die vergrijpen met bijbehorende 
straffen zouden toch niet zijn opgesteld als het dorp geen recht had om die vergrijpen te 
berechten.

Het dorpsbestuur ging nog verder. Er werden tal van rechtszaken aangehaald waarbij 
zaken met naam en toenaam en met de opgelegde straf werden vermeld. Helaas konden 
niet alle processen worden getoond, omdat door “de troubele van Oorloge” enkele proces- en 

7.   Nadat in 1500 de laatste zelfstandige heer van Dongen uit zijn rechten 
was gezet, kwam de heerlijkheid terug aan de leenheer van dat mo-
ment, Engelbrecht II van Nassau, en werd niet meer in leen uitgegeven. 
Volgens de Dongense magistraat bleef de hoge rechtsmacht door die 
verandering onaangetast. (Bron: Breda’s Museum, nr. S 8474)
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30  Cerutti, Middeleeuwse Rechtsbronnen II, nr 783.
31  RAT, OADD inv. nr. 144.
32  RAT, OADD 144, folio 40, 11 oktober 1612. In 1700 zijn allerlei gegevens rond de hoge jurisdictie verzameld. De hier aangehaalde documen-

ten staan daar vermeld in een “memoriael” uit 1612. 
33  NAG, NDR, 1.08.11 nr. 11994, 20 september 1578.

vonnisboeken waren verdwenen of verbrand. Enige boeken waren zelfs op voorstel van 
“eenen Cornelis Jansz Haen woonende opte hoeff van Lichtenbergh” met behulp van een troep 
soldaten geroofd, nadat hij door de schout in een criminele zaak voor de schepenbank 
was gedaagd. Er waren echter nog verscheidene zaken “uijt alle oude rollen en dingtalen 
van Dongen” om duidelijk te maken dat rond 1600 schout en schepenen nog misdadigers 
berechtten en waarbij de schepenbank zich als verdediger van “lijff en goet” (het leven en 
de goederen) van de dorpelingen manifesteerde. In 1599 werd ene Jan Peter Anthonissen 
veroordeeld tot genoegdoening en herstel van schade die hij Adriaen Wouter Denis had 
aangedaan. Jan moest de gevangenis in tot alles geregeld was en als er niet naar behoren 
vergoed werd, volgde straf aan lijf en goed. Straf aan lijf en goed volgde ook in 1601 en 
1603 voor onrecht dat schout en schepenen was aangedaan door het vervalsen van een 
kwitantie. In 1608 had Cornelis de Haen een probleem met de dorpsbelasting en was 
zijn vee naar de schutskooi gebracht als onderpand. Cornelis had een paar “koijdieven” 
in de arm genomen om zijn vee weer terug te krijgen. Toen het uitkwam kostte het hem 
300 pond. Het pond was een rekeneenheid die overeen kwam met de waarde van twintig 
stuivers. Vaak werd de term ook gebruikt als equivalent voor de Carolusgulden die bij de 
introductie in 1521 een waarde had van 20 stuivers.

Adriaen Joachims van Hoven kreeg een wel zeer bijzondere straf. Er zou een schilderij 
gemaakt worden om in de vierschaar te hangen “en daerbij te stellen de naem en om wat reden 
dat was gegeven”. Verder moest hij nog “blootshoofts en berrevoets in de vierschare comen ende 
bidden God ende de justitie om vergiffenisse”. 

Na 1610 blijkt er een grote uniformiteit in de straffen. Of het nu ging om turfgrond in 
brand steken, een paard stelen, een slachtoffer “quetsen slaen oft stoten”, een grote hoeveel-
heid turf stelen, stelen van vee uit de schutskooi; de straf was telkens 60 oude schilden. 
Bij oude schilden ging het over een niet meer bestaande munt die in Dongen een waarde 
van 28 stuivers vertegenwoordigde.33 Dat was niet overal hetzelfde. In Den Bosch werd 
voor een oude schild 30 stuivers gerekend. Al zijn die bedragen nauwelijks om te zetten in 
huidige geldwaarden en wat daarvoor aan voedsel of goederen te koop is, toch is het wel 
duidelijk dat het bij een boete van 60 oude schilden om een heel hoog bedrag ging, genoeg 
om potentiële daders af te schrikken. 

Het dorpsbestuur wilde er geen misverstand over laten bestaan: alle genoemde rechts-
zaken hadden in Dongen plaatsgevonden en voor de rechtspraak en het arresteren van de 
verdachten was de drossaard niet ingeschakeld.

De meeste aangevoerde zaken staan naar mijn gevoel echter los van de hoge rechts-
macht. Het gaat vooral om boetstraffelijke zaken. Het ging immers niet over zaken waarbij 
misdadigers konden worden opgehangen, gegeseld of uit Dongen verbannen. Maar het feit 
dat er ook lijfstraffen mogelijk waren (zoals in 1599, 1601 en 1603) duidde wel degelijk op 
hoge jurisdictie. Die boetstraffelijke zaken werden mogelijk niet alleen aangevoerd bij 
de pogingen om de hoge rechtsmacht te herkrijgen, maar ook omdat men zich bedreigd 
voelde in het uitoefenen van de middelbare rechtspraak. 
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| Scherprechtergeld 

In het begin van de zeventiende eeuw werden volgens het dorpsbestuur dus nog zaken van 
hoge justitie afgehandeld door de schepenbank van Dongen. De uitzonderingspositie (alsof 
het dorp geen deel zou uitmaken van de Baronie) was in feite niet aan de orde, want Dongen 
nam gewoon deel aan de landsvergaderingen in Breda, die vanaf 1597 een vaste status gekre-
gen hadden met een vast vergaderschema. In die kommervolle tijden van de Tachtigjarige 
Oorlog zal dat beslist zijn voordelen gehad hebben. 

In de dorpsrekeningen werd elk jaar vermeld dat er scherprechtergeld betaald werd 
aan Breda. De rode roede kwam dat twee keer per jaar innen: 7 gulden plus twee keer 
6 stuivers voor het innen.34 Deze dragers van de rode roede stonden ten dienste van de 
drossaard en de schout van Breda. Hun taken waren wel te vergelijken met die van de 
vorster in de dorpen. Het waren in Breda vier gerechtsboden die niet alleen in de dorpen 
scherprechtergeld kwamen innen, maar ook bijvoorbeeld gevangenen naar de gevangenis 
begeleidden. Ze hadden een uniform “cledinghe ende coleur‟ van de heer en als teken van 
hun bevoegdheid droegen ze stok of staf.35 

8.   Het grondgebied van Dongen zoals het in 1866 door J. Kuyper werd getekend. De Donge is hier geaccentueerd. Het is duidelijk dat het 
overgrote deel van het dorp (viervijfde deel) ten oosten van de rivier en dus aan de kant van de Meijerij ligt. (Bewerking: Ranko Hamelinck)
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34  RAT, OADD 760, 21-4-1606 en september 1606. En verder jaarlijks terugkerend.
35  Van der Meij: Tussen Oranje en Spanje, 110
36  Toorians, Heren en Heerlijkheid.., 140 en 141.
37  RAT, Dorpsarchief Oosterhout 126, 1619-1621.
38  RAT, OADD, Dorpsrekeningen inv nr 760 (1604-1607) 765 (1608-1609) 766 (1609-1610) 776 (1626-1628)
39  BHIC, Archieven Raad van Brabant 788.0440, 1621-1623. 
40  Cerutti, De institutionele geschiedenis … tijdens de Nassaus, 193-194.
41  Cerutti, De institutionele geschiedenis … tijdens de Nassaus 193.

Blijkbaar werd de scherprechter van Breda bij de uitvoering van vonnissen ingeschakeld. 
Op zich was dat niet zo uitzonderlijk, want ook in Oosterhout werd de uitvoering van de 
straffen voor criminelen aan Breda over gelaten. Een eigen scherprechter was voor Dongen 
ook veel te duur. Scherprechters hadden namelijk een monopolie op de uitvoering van 
lijfstraffen en rekenden enorm hoge tarieven. In 1354 was al bepaald dat misdadigers die in 
Oosterhout werden veroordeeld, binnen drie dagen moesten worden overgedragen aan de 
heer van Breda. Dat moest dan gebeuren op de grens van Oosterhout en Breda. Oosterhout 
hield daarbij wel het recht om een veroordeelde gratie te kunnen verlenen. In de praktijk 
betekende dit vaak dat de straf werd afgekocht waardoor de beurs van de Oosterhoutse 
schout geen inkomsten misliep. Dat gebruik was eind zestiende eeuw nog van kracht.36 
En in de zeventiende eeuw betaalde Oosterhout scherprechtergeld aan Breda.37 Dongen 
deed dat ook. Niet alleen omdat het veel te duur was, maar het dorp had in de zeventiende 
eeuw ook geen galg meer en Breda zal er niet veel problemen mee gehad hebben als zijn 
scherprechter ook werd ingezet voor vonnissen van elders. Als er maar voor betaald werd.38 
Het feit dat de uitvoering van de straf elders plaats vond, zegt dus niets over het al of niet 
bezitten van de hoge jurisdictie. Het geeft hoogstens aan dat een scherprechter voor kleinere 
plaatsen niet te betalen was en dat het werk aan Breda werd uitbesteed. Dat was een praktijk 
die uit andere streken van de Lage Landen ook bekend is.

| Breda mengt zich in civiele kwesties

Het was dus een geaccepteerde zaak dat de roededragers van Breda het scherprechtergeld 
kwamen innen. Daarover werden nooit problemen gemeld. De situatie veranderde echter 
op het moment dat de roededragers van Breda ook voor zaken werden ingezet waardoor 
Dongen zich in zijn rechten voelde aangetast. Dat gebeurde vanaf 1620 op het gebied van 
het civiele recht. Het lijkt erop dat het dorpsbestuur bang was dat in de slipstream van de 
verloren hoge jurisdictie ook allerlei andere rechten zouden worden aangetast.

Dongen spande in die tijd voor de Raad van Brabant een proces aan tegen de magistraat 
van de stad Breda over het recht van ingebod voor Bredase poorters in dorpen van de 
Baronie.39 Als Bredanaars volgens een Bredase schepenbrief een schuld te vorderen hadden 
op iemand uit het Land van Breda, dan konden ze die schuldenaar voor de Bredase sche-
penbank dagen en hoefden dus hun recht niet te halen bij de schepenbank van het dorp.40 
Dit heette inhalen of ingebieden. Dat was natuurlijk in het voordeel van de schuldeiser in 
Breda, want een schepenbank was vaak geneigd het eigen volk te bevoordelen. 

Dat inhalen werd gedaan door de leden van de Bredase rode roede. Die zou mensen 
in Dongen in zulke zaken mogen dagvaarden en opbrengen naar Breda. In 1509 hadden 
ze dat recht nog niet, maar in 1570 was dat veranderd en hadden ze zich dat recht van 
ingebieden toegeëigend tot ongenoegen van Dongen.41 Bredase roededragers hadden in 
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1621 de Dongenaar Stoffel Peters voor de schepenbank in Breda gebracht, omdat hij zich 
daar moest verantwoorden voor een financiële kwestie. Hij zou van een obligatie nog 26 
gulden en 13 stuivers moeten betalen aan Wouter Cornelisse van Rijckevorsel in Breda. 
De Dongense magistraat kwam hevig in het geweer omdat de Bredase rode roede geen 
bevoegdheden zou hebben op Dongens grondgebied. 

Volgens Breda zou de Bredase schepenbank het recht hebben om al haar debiteuren 
uit het Land van Breda voor de schepenbank te brengen. Maar de Dongense overheid wist 
allerlei bewijzen tevoorschijn te halen dat Breda zijn boekje te buiten ging. Zo haalde ze 
een zestiende eeuws “roijdraegers buijtenboeck” uit Breda aan waarin expliciet vermeld werd 
dat de roededragers mensen mochten ophalen in “tlant onder Nassauw” behalve “die van 
Dongen en Oosterhout”.

De argumenten gingen zelfs terug naar het begin van de zestiende eeuw. Op 17 decem-
ber 1509 had Hendrik van Nassau een ordonnantie uitgevaardigd waarin de dorpen 
vermeld werden waar de roededragers van Breda het recht hadden om mensen voor de 
Bredase schepenbank te dagen en waar ze ook “hen zalaris oft loon van d’inhalinghe souden 
genieten”.42 Bij de genoemde dorpen ontbraken Oosterhout en Dongen. Daar hadden de 
roededragers dus niets te zoeken.

In 1602 had de Bredase 
schepenbank de visie van 
Dongen zelfs nog onder-
steund. De schepenbank 
had in dat jaar geoordeeld in 
een zaak tussen Bredanaar 
mr. Polet en Dongenaar Jan 
Gerritse de Roij. De laatste 
was door de roededragers 
voor de Bredase rechtbank 
gehaald in verband met 
een vermeende schuld. 
De Bredase schepenbank 
oordeelde na een aanklacht 
van De Roij dat de “inhae-
ling” van Jan Gerritse niet 
in het werkterrein van de 
roede viel, met het gevolg 
dat “De Roij triumphert wiert 
en geabsolveert”  en Polet 
werd veroordeeld tot de 
kosten van het proces. 

Dat was men twintig jaar 
later in Breda waarschijnlijk 
vergeten in bovengenoemde 
zaak van Cornelis Wouterse 
van Rijckevorsel, toen een 
roededrager uit Breda naar 

9.   Een deurwaarder, met als teken van zijn ambt, een “stoxken” in de hand. Een der-
gelijk attribuut zullen ook de dragers van de rode roede gehad hebben. (Bron: Joost 
den Damhouder: Practijcke in civiele saken. Rotterdam 1660)
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42  RAT, OADD 144, Memories en notities betreffende het recht van Dongen op hoge jurisdictie, 1700. In 1700 werden blijkbaar voorbereidingen 
getroffen voor een nieuw proces waarvoor allerlei stukken die op het gebied van de jurisdictie gespeeld hadden, werden gebundeld.

43  BHIC, Archieven Raad van Brabant 788.0440, 1623. Daaruit komen alle gegevens rond deze zaak.
44  Van der Meij: Tussen Oranje en Spanje, 124.

Dongen kwam om Stoffel Peter Cornelisse voor de schepenbank in Breda te brengen. 
Dongen bracht de zaak voor de Raad van Brabant in Den Haag. Die nam de Dongense klacht 
heel serieus en bereidde een proces voor. De Bredase schepenbank kreeg een aanschrijving 
dat ze zich, lopende het proces, van verdere acties moest onthouden en geen Dongenaren 
meer in dergelijke zaken voor de Bredase schepenbank mocht brengen. Dat was op 3 decem-
ber 1621. Breda wenste zich echter niet te laten ringeloren en al in februari 1622 werden drie 
mensen naar Breda gehaald om voor het gerecht te verschijnen in een civiel proces. Toen 
Breda zich tenslotte toch diende te verweren klonk het nogal uit de hoogte. De klacht uit 
Dongen werd als “frivool” bestempeld. Met andere woorden: te belachelijk om over te praten. 
Op een groot aantal punten van de aanklacht wilde men niet eens ingaan.43

Een snelle afhandeling van de zaak zat er niet in. Breda traineerde het proces enorm. 
Soms hadden ze aanschrijvingen niet ontvangen of die waren aan de verkeerde instantie 
gericht. Het proces sleepte zich voort tot het beleg van Breda in 1624/1625, waarna Breda 
aan Spaanse zijde stond en Dongen blijkbaar geen problemen meer ondervond met het 
(vernieuwde) Bredase stadsbestuur. Het recht mocht weer zijn loop nemen zoals het sinds 
mensenheugenis het geval was geweest. 

| Nieuwe kansen na de overgave van Breda in 1625 

In 1627 werd voor de Dongense schepenbank een proces gevoerd dat zonder twijfel onder 
de hoge jurisdictie valt. Een wever (Peeter Joos) werd voor “stecken ende quetsen mette roede 
gestraft”.

De zaak tegen de wever valt echter in een periode van grote verwarring. Met de overga-
ve van Breda in 1625 werd Breda wel Spaans, maar het is niet zo duidelijk of het Land van 
Breda daarmee ook Spaans werd. De toestand is een beetje te vergelijken met de Meierij 
na 1629: beide partijen betwistten er elkaar de macht. De drossaard in het Spaanse Breda 
mocht niet rekenen op dezelfde rechten als zijn collega van vóór 1625. Jan VIII van Nassau 
Siegen werd (met Spaanse steun) heer van Breda, maar Frederik Hendrik claimde dezelfde 
titel ook. In zo’n tijd van onduidelijkheid mocht Dongen ongetwijfeld rekenen op de steun 
van de verdreven Nassaus en de Republiek. Die vonden Jan van Nassau Siegen beslist 
niet bevoegd. Een mooie gelegenheid voor Dongen om in zo’n onduidelijke situatie zijn 
vermeende recht op hoge jurisdictie uit te oefenen. 

De situatie in Breda leende zich ook niet echt voor een kordaat optreden in het betwiste 
Land van Breda. De nieuwe drossaard, die na de Spaanse inname van Breda werd benoemd, 
was Karel Otto van Haastrecht. Die beschouwde zijn hoge post in de Baronie vooral als een 
erefunctie. Hij was luitenant-kolonel van een compagnie van 500 “hoochduijtsche” soldaten 
in dienst van “sijne Majesteit” in Brussel. Daarom was hij vooral krijgsheer en bijna nooit 
aanwezig in Breda.44 Onder zijn plaatsvervanger voelden de Baroniedorpen zich blijkbaar 
in de positie om zich niet al te zeer aan de richtlijnen van Breda te storen. En Frederik 
Hendrik steunde hen daarin zoveel hij kon. Geen wonder dat Dongen nu geen protest van 
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de Nassause domeinraad hoorde, terwijl die de hoge jurisdictie van het dorp vóór 1625 niet 
erkende. In de periode tussen 1625 en 1637 kregen de dorpen van de domeinraad de opdracht 
om bij rechtszaken waarin hoger beroep mogelijk was zich te vervoegen in Geertruidenberg 
en niet in Breda. De prins stelde daarvoor in principe eens in de veertien dagen “de groote 
voorsaele van onsen huijse aldaer” ter beschikking om een vierschaar te organiseren.45 Dat kon 
daar, omdat Geertruidenberg immers nog gewoon in handen was van de prins van Oranje.

| Een galg en een gevangenis

Het lijkt er op dat de Dongense ambities op het gebied van de hoge jurisdictie werden geho-
noreerd. Dat valt op te maken uit een rekest van december 1627 aan de Nassause domein-
raad naar aanleiding van grote overlast die de Dongense bevolking ondervond van zwervers 
“vagabonden en andere quaetdoeners”.46 Hun dreigementen en geweld leidden tot grote schade, 
onrust en angst onder de bevolking. Dongen wilde weer volledig gebruik maken van zijn 
recht op hoge jurisdictie om de lastpakken zelf te kunnen arresteren, berechten en naar 
behoren te straffen. Om de arrestanten veilig te kunnen opsluiten was er geen goede gevan-
genis en de enige plaats die daarvoor in aanmerking komt was de “thoore vant oude casteel”. 
Als de ontruststokers merkten hoe ze in Dongen werden aangepakt, zouden ze zich wel een 
paar keer bedenken en het dorp met rust laten. Het verzoek aan de prins van Oranje ging 
echter verder. Om de aanpak echt effectief te maken, zou het goed zijn als er weer een galg 
kon worden opgericht op dezelfde “plaets daer de voorgaende galge eertijts gestaen heeft”.

10.   Tekening van Dongen uit 1628. In die tijd meende Dongen weer recht te hebben op de hoge rechtspraak. Dat bleek een paar jaar later een 
pijnlijke vergissing. (Bron: Brabantcollectie, D63/010)
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45  NAG, NDR 7983, fol. 252-253: d.d. 23-01-1627.
46  NAG, NDR 11905 fol. 268, 16 december 1627, rekest van schout Smits.
47  NAG, NDR 11905 folio 269, apostille bij voorgaand rekest.

Dat verzoek tot het oprichten van een galg en het inrichten van een gevangenis in de oude 
toren van het kasteel werd op 16 december goedgekeurd. Die goedkeuring kon de domein-
raad wel geven, maar in feite werd tussen 1625 en 1637 haar zeggenschap in het Land van 
Breda betwist. Volgens de Brusselse overheid had de prins van Oranje na de overgave van 
Breda niets meer te zeggen in de Baronie. Wel werd hier onomwonden duidelijk gemaakt 
dat de raad (die in Den Haag zetelde) zijn claim op de Baronie niet opgaf. Maar als Breda in 
1625 niet in handen van de Spanjaarden was gevallen, zou die toestemming er zeker niet 
gekomen zijn en dan was de feitelijke uitoefening van de hoge jusrisdictie beslist bij de 
Bredase schepenbank gebleven.

De galg mocht dus (van de domeinraad) in 1627 worden geplaatst en de toren kon 
worden ingericht om “aldaer te logeren de quaetdoeners, vagabonden ende andere diergelijke”. 
Om geen misverstanden te krijgen, werd bij die goedkeuring nog wel vermeld dat het dorp 
het zelf zou moeten betalen.47 Het feit dat Dongen voor zo’n vergaande verandering geen 
toestemming aan de drossaard (of zijn stadhouder) vroeg, zegt genoeg over de onduidelij-
ke situatie in de Baronie en het gebrek aan gezag van de Spaanse overheid in de dorpen. 
Van terechtstellingen waarbij de galg werd gebruikt wordt nergens melding gemaakt en 
zelfs niet van het feit dat hij ook werkelijk geplaatst werd.

11.   De Nassause domeinraad had Dongen in 1627 het recht gegeven om de toren van het oud kasteel als gevangenis te gebruiken. 
 (Bron: Brabantcollectie, D63 / 820.11(1)
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| Hoge heerlijkheid met grenzen

Op 29 februari 1636 werd in Dongen een lugubere ontdekking gedaan. Achter de boerde-
rij van de kinderen van wijlen Cornelis Bollekens werd om negen uur ’s morgens naast 
“het schoor” het dode lichaam gevonden van Jan Cornelis Jansen. Het lag in de Donge, met 
het hoofd tegen de kant. Het lichaam zat vol “kynderpoxkens”, maar verder waren er geen 
verwondingen, zwellingen of andere kwetsuren die op een gewelddadig misdrijf zouden 
kunnen wijzen. De plaatsvervanger van de schout en drie schepenen waren snel ter plaatse 
om het lijk “te visiteren”, met andere woorden, om de toestand ter plekke te beoordelen. 
Volgens hun verklaring wees alles er op dat het om een geval van zelfdoding ging. Dat maak-
te de zaak echter nauwelijks minder ernstig, omdat zelfdoding toen als een misdrijf werd 
beschouwd dat gelijk stond aan moord.

Dit trieste geval van zelfmoord kreeg een heel onaangenaam staartje. Toen bleek name-
lijk wat de toestemming van de domeinraad tot het uitoefenen van de hoge jurisdictie 
waard was. Tot dat moment is in de stukken niets te bespeuren van enige actie vanuit 
Breda om de rechten van Dongen op hoge rechtspraak onwettig te verklaren. Nu werd 
echter wel duidelijk dat het de Spaanse machthebbers niet lekker zat.

De Bredase drossaard Van Druijnen hoorde van het voorval en stuurde een bode naar 
Dongen om informatie in te winnen. Naar zijn mening was hij namelijk na 1625 gemach-
tigd om in Stad en Land van Breda misdadigers te arresteren en te laten berechten. De 
informatie die hij kreeg omtrent de vermeende zelfmoord gaf hem aanleiding om de zaak 
ter berechting over te dragen aan de schout van Breda. Door het feit dat de Dongense 
schout Smits op dat ogenblik met een afvaardiging uit de Baronie in Brussel was, kon hij 

12.   Bij archeologisch onderzoek van het oude kasteel van Dongen in 1988 kwamen massieve fundamenten vrij. Dit zou een aanwijzing zijn voor 
de plaats waar een toren gestaan heeft met wellicht een ruimte voor de kerker. (Bron: collectie heemkundekring Dongen)
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48  NAG, NDR 11905 folio 283, 1636.
49  NAG, NDR 11905 folio 284, 1636.

niet zelf reageren. Zijn stadhouder en de schepenen weigerden alle medewerking, omdat 
Dongen “hooge ende laege jurisdictie” had en dat privilege wilde men niet prijsgeven. Volgens 
de drossaard ging het om een ernstige zaak die tot zijn competentie behoorde, maar de 
Dongenaren spraken van een “onnosel ongeluck”. De reactie van de drossaard bood weinig 
ruimte voor overleg. Hij stuurde een deurwaarder en drie gewapende roededragers naar 
Dongen om de stadhouder en een deel van het dorpsbestuur te arresteren en gevankelijk 
naar Breda te voeren.48 Toen vervolgens het dorpsbestuur nog niet wilde meewerken, werd 
de druk nog opgevoerd. Twee willekeurige voerlui die met paard en wagen met een vracht 
handelswaar in Breda waren, werden aangehouden en paarden, wagens en vracht werden 
in beslag genomen. Eén van hen kwam weer snel vrij nadat hij beloofd had zich te melden 
als daarom gevraagd werd, maar de andere bleef veertig dagen gevangen.49

Nadat schout Smits uit Brussel was teruggekeerd, schreef hij eerst een brief aan de prins 
van Oranje om de situatie uit de doeken te doen. Die had op dat ogenblik echter weinig te 
vertellen in Breda, omdat de stad immers sinds 1625 in Spaanse handen was. Vervolgens 
reed Smits spoorslags naar Breda om bij drossaard Van Druijnen te protesteren. Die raakte 
echter niet onder de indruk. Smits kon op zijn wenken bediend worden als hij eerst alle 
onkosten van de actie betaalde (met de vertering van roededragers en deurwaarder erbij 
72 gulden) en de drossaard zijn zin gaf. 

Smits wilde duidelijk maken dat de drossaard met het ongeluk van Jan Cornelis 
Jansen niets van doen had en hij wilde stukken overleggen om dat te bewijzen, maar Van 
Druijnen wilde ze niet eens inzien. “Ick vaeg er mijn gat aen” zei hij, en beschuldigde Smits 
ervan dat die de prins van Oranje weer in het zadel wilde helpen. “Ick kenne hier gene Prince 
van Oraengien” riep hij en degenen die weer een Oranje naar Breda wilden halen zou hij 
vernietigen en behandelen als zijn minste lakeien. 

Het zinloze overleg werd beëindigd en Smits ging naar zijn kamer in een herberg 
waar hij werd opgewacht door “den ondermajor van Breda” met een flinke delegatie van 
zowel geestelijke als wereldlijke gezagsdragers. Zonder een woord van welkom gaf de 
majoor schout Smits een klap op zijn oog en wilde hem vervolgens met zijn “rappier” 
bewerken. Dat wist Smits te voorkomen door zijn aanvaller tegen de grond te slaan. De 
omstanders kwamen toen tussenbeide en namen Smits zijn “mantel en rappier vant lijff ” 
om verdere ongelukken te voorkomen. Vervolgens werd zijn paard in beslag genomen. Al 
die eigendommen kreeg hij de volgende dag pas terug. Tijdens dat verblijf in Breda werd 
ook duidelijk dat er nog een ander probleem achter de agressie in Breda zat. Dat had niet 
enkel te maken met de inbreuk van Breda op de hoge jurisdictie van Dongen, maar met 
het feit dat de schout van Dongen nog steeds geen eed van trouw aan de koning van Spanje 
had afgelegd. Dat bleek ook te gelden voor een aantal andere schouten in de Baronie. De 
onverkwikkelijkheden rond schout Smits zijn waarschijnlijk aanleiding geweest om die 
weigeraars naar Breda te ontbieden. Op 27 maart 1636 zouden ze daar moeten zijn om de 
geëiste eed af te leggen, maar ze weigerden opnieuw.

Ook vertegenwoordigers van de katholieke kerk bemoeiden zich met de afwikkeling 
van het proces rond de zelfmoord in Dongen. Wat dat betreft maakte het feit dat de 
Baronie in die tijd Spaans was niet zoveel uit, want ook protestanten beschouwden zelf-
doding toen als een misdrijf dat gelijk gesteld werd aan moord. Die kerkelijke autoriteiten 
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kwamen nu dus uit katholieke hoek en zij waren niet voor niets aanwezig bij de warme 
ontvangst van schout Smits op de kamer in zijn herberg. De maatregelen die in verband 
met de zelfmoord geëist werden, logen er namelijk niet om. Jan Cornelis Jansen diende 
namelijk een kerkelijke begrafenis te worden ontzegd en zijn aardse goederen hoorden 
te worden geconfisqueerd. Het is niet duidelijk of de man lopende het proces al begraven 
was. Feit is wel dat hij in het Dongense begraafboek niet voorkomt.50 Het proces in deze 
zaak werd niet gevoerd voor de Bredase schepenbank maar voor de Hoofd- en Leenbank in 
Breda, waar overigens dezelfde drossaard voorzitter was. Tijdens dat proces werd het nodi-
ge duidelijk rond de achtergronden van de wanhoopsdaad van Jan Cornelis Jansen. Zijn 
ziekte, waarvan alleen vermeld werd dat het eruit zag als “kynderpoxkens”, had hem totaal 
overstuur gemaakt. Kort voor 29 februari had hij nog bij de pastoor gebiecht, maar in de 
nacht van 28 op 29 februari was hij blijkbaar de wanhoop nabij geweest “door den brant 
der sieckte”. Buiten zinnen had hij volgens de Dongense getuigen waarschijnlijk ’s nachts 
het huis verlaten en was naar de rivier achter zijn huis gelopen. Daar werd hij ’s morgens 
“teenemael naeckt ende verdroncken” gevonden door zijn zwager Symen Godert Symens.51 
De rechters hadden meer oog voor de situatie dan de drossaard en de geestelijkheid van 
Breda. Uit de getuigenverklaringen was hen duidelijk geworden dat Jan een eerlijke man 
was geweest en ze hadden van “quaet leven” van Jan niets kunnen vaststellen. Omdat Jan 
door zijn ziekte in een toestand van “verstroijtheijt der sinnen” was geraakt, had hij zich, naar 
het oordeel van de rechters, in een vlaag van waanzin van het leven beroofd. In het vonnis 
was daarom van een misdaad, confiscatie en verbod om kerkelijk begraven te worden geen 
sprake meer. Dat was meer in de lijn van wat de magistraat van Dongen van mening was, 
al had de schepenbank van Dongen de zaak niet mogen behandelen.

| Terug naar de verhoudingen van vóór 1625

De toestemming tot het uitoefenen van de hoge jurisdictie werd na verloop van tijd blijkbaar 
ingetrokken. De apostille (beschikking) op het rekest van december 1627, waarin om dat 
recht verzocht was, werd doorgestreept. Dat is beslist gebeurd in, of kort na, 1637 toen Breda 
weer heroverd werd. De prins en de domeinen waren toen weer in hun rechten hersteld en 
instemmen met hoge jurisdictie voor Dongen zou hun invloed beperken. De behoefte om 
de aanspraken van Dongen te steunen was toen verdwenen en de eerdere toezeggingen 
konden ongestraft worden vergeten. Dongen kon zijn galg toen dus, zo die er al stond, met 
gepaste tegenzin weer afbreken. Van hoge rechtspraak zou definitief nooit meer sprake zijn 
in het dorp.

In 1637 werd door de Nassause domeinraad Cornelis van Aerssen als drossaard aange-
steld. Die diende de gang van zaken in Breda en de Baronie weer te gaan regelen naar de 
situatie van voor 1625. Dat was nog niet zo simpel, want de hele rechtsorde moest worden 
hersteld. De schouten in de verschillende dorpen moesten eraan worden herinnerd dat 
nu alles weer bij het oude was. De instructies vanuit Breda moesten weer stipt worden 
opgevolgd. De schouten in het Land van Breda wilden echter hun relatieve vrijheid, die 
ze twaalf jaar gehad hadden, niet zonder meer opgeven. Het duurde enige tijd voor de 
drossaard weer greep had op zijn ondergeschikten in de dorpen.52 Maar toen dat na enige 
tijd wel gelukt was, kwam ongetwijfeld ook de uitoefening van de hoge rechtsmacht over 
Dongen in handen van de schepenbank van Breda.
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50  Die begraafboeken zijn echter in dat jaar beslist incompleet. In maart 1636 zijn drie begrafenissen (een op 3 en 2 op 10 maart) en verder 
geen tot 10 mei.

51  NAG, NDR 11905 folio 287, 1636.
52  Van der Meij: Tussen Oranje en Spanje, 125
53  NAG, NDR 8016, o.a fol. 387 (16-7-1682), 392 (15 augustus 1682), 393 (14-1-1687)

| Rangorde in de Landsvergadering

Met het verliezen van het feitelijke recht op hoge jurisdictie was het degradatieproces 
voor Dongen nog niet afgerond. Het feit dat schout Thomas Claijpole (schout van Dongen 
1653-1681) hardnekkig zijn plaats in de landsvergadering, naast de hoge heerlijkheden 
Oosterhout en Roosendaal, wilde handhaven, wekte de nodige wrevel en ongenoegen bij de 
andere dorpen. Die prominente plaats in de vergadering zorgde ervoor dat Dongen bijvoor-
beeld mocht spreken en stemmen direct na Roosendaal en Oosterhout, vóór de overige 
dorpen.53 Op de vergadering zaten de schouten van Oosterhout en Roosendaal, zoals we 
zagen, ter weerszijde van de drossaard en meteen naast een van hen de schout van Dongen. 
Dat leverde niet alleen praktische voordelen op, maar ook een status die het verdedigen 
alleszins waard was.

13.   Poging tot reconstructie van het kasteelterrein in Dongen. Aan de hand van de resultaten van opgravingen is in 1995 een schets gemaakt van 
de gebouwen en de omgeving. In de toren zou volgens het verzoek van de magistraat van Dongen uit 1627 de gevangenis moeten komen. 
(Afbeelding: Ranko Hamelinck)
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Een frontale aanval op die positie vond plaats in de jaren zeventig en tachtig van de zeven-
tiende eeuw onder leiding van Etten en de Haege (Princenhage). Die eisten een plaats vóór 
de schout van Dongen. Via verklaringen werd aan de vergaderde dorpen duidelijk gemaakt 
dat Dongen de vooraanstaande positie ten onrechte innam en dat die plaats al sinds lange 
tijd ook geregeld door hen was bezet. Dongen had daar dan blijkbaar geen problemen mee 
gehad. Als verweer werd daartegen aangevoerd dat Laurens Smits (schout van 1626 tot 1653) 
zijn plaats niet opeiste als hij eens een keer te laat op de vergadering verscheen. Hij nam dan 
een onbezette plaats. Maar dat nam niet weg dat de plaats wel aan Dongen toebehoorde. Al 
bij het installeren van schout Smits in 1626 had de toenmalige drossaard die plaats uitdruk-
kelijk “aengeweesen, de Tweede plaetse van de heer drossaert naest de officieren ofte van Oosterhoudt 
ofte van Roosendael”. En daarbij had hij deze formele woorden gesproken: “Dat is Uwe plaetse”.54 
Die verklaring van Dongen werd later bevestigd door de voormalige stadhouder van Baarle 
en die van Chaam. Ook een voormalige secretaris van Roosendaal en twee leden van de 
rode roede verklaarden hetzelfde.55 Maar ook tegenovergestelde verklaringen door Etten en 
Princenhage werden door verscheidene personen ondersteund. Het probleem hield jaren-
lang de gemoederen in beroering.

In het begin van de jaren tachtig verscheen het item weer op de agenda en Etten kwam 
toen met een onderbouwing van zijn rechten die nog niet eerder vermeld was. Het dorp 
was volgens een verklaring niet zo belangrijk als Oosterhout en Roosendaal, maar het 
stond wel boven Dongen, omdat de heerlijkheid uit drie dorpen bestond, twee “rechtban-
cken” had en het recht om keuren uit te vaardigen. Bovendien had het paardenmarkten. 
Maar wat de positie van Etten een heel ander niveau gaf, was het feit dat “Etten vier mael 
meer” in de lasten die de Baronie oplegde werd aangeslagen dan Dongen. 

Bij de repartities in de jaren zestig van de zeventiende eeuw was het verschil nog niet zo 
groot. Bij een aanslag van 1000 gulden voor het betalen van oorlogslasten voor de Baronie 
werden Etten en Oosterhout in 1667 het hoogst aangeslagen: ieder voor 166 gulden en 10 
stuivers. Dongen betaalde toen 51 gulden en dat komt neer op 30 procent van de bijdra-
gen van Etten en Oosterhout.56 In 1680 betaalde Etten het meest van alle dorpen. In een 
aanslag van 40.000 gulden werd dat dorp aangeslagen voor 6840 gulden. Dat was bijna 
vijf keer zoveel als Dongen dat toen 1433 gulden en 15 stuivers moest betalen57. Met zo’n 
verschil in bijdrage in de gezamenlijke lasten meende Etten wel voorrang te mogen clai-
men op Dongen tijdens de vergaderingen.

Toen de Baronie nog onder de koning van Spanje viel, was het volgens de afgevaardig-
den van Etten zelfs gebruikelijk dat de hoogte van de koningsbeden de rangorde bepaalde 
in vertegenwoordigende vergaderingen. In het “quartier van Santhoven” (ten oosten van 
Antwerpen) was dat nog steeds zo. De dorpen die het meest betaalden in de koningsbeden 
“sullen voor zitten, eerst spreken en opiniëren”. Dat leek Etten een eerlijker gang van zaken. 
Bovendien had Etten veel oudere rechten dan Dongen dat pas na 1500 bij het Land van 
Breda gekomen was.58

De hernieuwde poging van Etten om de rangorde te herzien werd gesteund door afge-
vaardigden van Princenhage. De actie leidde niet tot het beoogde resultaat, maar toch 
werden naar aanleiding van de poging van Etten spijkers met koppen geslagen. Zijne 
hoogheid (de domeinraad dus) wilde voor eens en altijd een einde maken aan de voort-
durende onhebbelijkheden rond de rangorde en hij nam een vergaande beslissing. Alle 
schouten en regenten, zonder aanzien des persoons, zouden voortaan op de landsvergade-
ring (en andere vergelijkbare bijeenkomsten) plaats nemen in de volgorde waarin ze ter 
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54  NAG, NDR 8016 fol. 860vs en 861. Verklaring van 9 januari 1677.
55  NAG, NDR 8016 fol.363 (24-1-1677).
56  NAG, NDR 8017, fol. 130, 4 februari 1667.
57  RAT, OADD 1704, 5 januari 1680.
58  NAG, NDR 8016 , fol. 386, vóór 1682
59  NAG, NDR 8016, folio 387 e.v. 16 juli 1682.
60  NAG, NDR 8016 folio 392-396, 15-8-1686, 14-1-1687, 1-10-1687.
61  RAT, OADD 144, Memories en notities betreffende het recht van Dongen op hoge jurisdictie. 1700.

vergadering verschenen. Dat zou ook de volgorde bepalen van het “voteren en concluderen”. 
Alleen de “twee hooge en halsheerlijkheden Oosterhout en Roosendael” zouden hun plaats als 
vanouds behouden.59 Dongen was daarmee zijn hoge status die het ontleende aan het feit 
dat het aanvankelijk een hoge heerlijkheid was, definitief kwijt.

Etten, weer gesteund door Princenhage en nu ook door de schout van “Alphen, Baerle 
en Chaem”, kwam in 1687 nog wel een keer op zijn vermeende recht terug, maar zonder 
resultaat. Vervolgens verdwenen alle discussies over de rangorde uit de verslagen van de 
landsvergadering.60

Het lijkt er sterk op dat Dongen in het begin van de achttiende eeuw nog een laatste 
poging deed om zijn recht op hoge jurisdictie terug te krijgen. In 1700 werden namelijk vele 
documenten bijeengebracht betreffende het recht van Dongen op hoge jurisdictie.61 Dat leid-
de niet tot een rechterlijk proces, althans niet op een plaats waar dat te verwachten zou zijn. 
Wat er ook met al die gegevens ondernomen werd, het heeft in elk geval niet tot het gewenste 
resultaat geleid. Breda behield de hoge jurisdictie over Dongen en gaf die niet meer af. 

14.   Hoge heerlijkheden in 1795. Slechts Breda, Oosterhout en Roosendaal hadden in het Land van Breda hoge jurisdictie. Dongen niet.  
Wernhout had wel hoge jurisdictie, maar dat was een enclave van de hertog en hoorde dus niet bij het Land van Breda. (Bron: Sanders, 
Noord-Brabant tijdens de Republiek.102, Bewerking Ranko Hamelinck)
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Toen in 1725 vier Dongenaren werden berecht voor heling en hulp aan een zigeunerbende 
in het Ravensbos (op de Hollands-Brabantse grens ten noorden van Dongen), werden die 
mensen in Den Haag voorgeleid voor de Raad en Leenhof van Brabant. Dat leverde heftige 
protesten op vanuit Breda, omdat de schout meende dat deze zaak in Breda diende te worden 
afgehandeld. De Dongense magistraat liet niets meer van zich horen. Die had zich blijkbaar 
bij de situatie neergelegd. De Dongenaren hebben het zoet van een triomf, zoals die van 
’s Gravenmoer in 1742 moeten hebben geproefd toen ze hun recht op hoge rechtspraak 
terugkregen, niet mogen beleven.

| Conclusie

Dongen verwierf al in 1287 de hoge jurisdictie. Behoudens een paar korte onderbrekingen 
in de veertiende eeuw behield het dorp die status zeker tot na 1550. Ergens tijdens de eerste 
helft van de Nederlandse Opstand verspeelde het dorp die hoge rechtsmacht aan Breda. Daar 
hadden de schepenbank en de drossaard het nodige voordeel van de uitbreiding van hun 
bevoegdheden. 

Al rond 1600 bleek Dongen de feitelijke uitoefening van de hoge jurisdictie niet meer 
te hebben. Alleen de “Spaanse periode” tussen 1625 en 1637 was (een weinig succesvolle) 
uitzondering. 

Het dorp bleef nog jarenlang pogingen in het werk stellen om minstens de status van 
hoge heerlijkheid te mogen vasthouden. Buiten de daadwerkelijke hoge rechtspraak zorg-
de die status namelijk voor het nodige prestige en daar hechtte men toen veel waarde aan. 
Het leverde een vooraanstaande plaats op in de landsvergadering waar de status als hoge 
heerlijkheid in naam toch nog enigszins gehandhaafd bleef. Dat bezorgde Dongen naast 
het nodige aanzien wellicht ook meer invloed bij de besluitvorming, omdat de Dongense 
afgevaardigde direct na Oosterhout en Roosendaal mochten spreken en ook “concluderen”, 
vóór de dorpen die lager stonden in de rangorde. Dat wekte de nodige afgunst bij dorpen 
in de Baronie die groter waren, meer inwoners hadden en veel meer betaalden in de lasten 
van de Baronie. Heftige protesten waren het gevolg. Die uitzonderingspositie raakte 
Dongen in 1682 definitief kwijt. De energie die tot het begin van de achttiende eeuw in de 
strijd om het behoud van status en prestige werd gestoken, bleek tevergeefs. 
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