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VOORAF 
 
‘ U bent nu toegelaten tot de promotie, wij spreken daarbij altijd de hoop uit dat u daarvan 
gebruik zult maken’. Aldus de woorden van de voorzitter van de examencommissie, toen ik 
op 23 februari 1973 mijn doctoraalbul aan de Vrije Universiteit in ontvangst mocht nemen. 
Hoewel ik graag aan die uitgesproken hoop wilde voldoen, is het daar een aantal jaren niet 
van gekomen. Na afloop van mijn betaalde werkzame leven kwam er wat meer tijd 
beschikbaar om dat voornemen alsnog uit te voeren. Dat het over een aspect van het 
Utrechtse platteland zou moeten gaan werd allengs duidelijk. Mijn binding met de streek, 
waar mijn familie al gedurende vele generaties woont, gecombineerd met werkzaamheden 
voor de Historische Kring Loenen wezen in die richting. Nu zit er best aardig wat ruimte 
tussen het bedenken van het plan en de uitvoering ervan. Een belangrijke bijdrage aan de 
verwezenlijking werd geleverd door professor Maarten Prak, die bereid was als promotor op 
te treden. Om te beginnen zette hij me op het juiste spoor en vervolgens hield hij door zijn 
correcties, steun en aanmoediging de vaart er in. Daarzonder zou dit project niet voltooid 
zijn, waarvoor mijn hartelijke dank. 
Ook wil ik graag de medewerkers van de verschillende archieven bedanken. Om te beginnen 
van het RHC Vecht en Venen in Breukelen. Omdat de studie twee dorpen betrof waarvan de 
archieven daar aanwezig zijn, kwam ik er zeer vaak over de vloer. In mijn voortdurende 
behoefte aan steeds weer andere archiefstukken werd altijd blijmoedig voorzien. Het archief 
van Soest is ondergebracht in het gemeentehuis aldaar. De beide archiefmedewerkers wisten  
steeds weer een ruimte te vinden, waar ik het aangevraagde materiaal kon raadplegen.  
Het RHC Rijnland en Lopikerwaard, werd in verband met een verbouwing tijdelijk verhuisd 
van Woerden naar Oudewater. Ondanks het feit dat de aangevraagde Lopikse archiefstukken 
op aanvraag van elders moesten worden aangevoerd, verliep het raadplegen daarvan 
probleemloos. De Amerongse archieven berusten bij het RHC Zuid Oost Utrecht in Wijk bij 
Duurstede. Zowel van de medewerkers als van medebezoekers van de studiezaal aldaar 
ontving ik extra informatie ten behoeve van dit onderzoek. Ook mijn dank aan de 
medewerkers van de Utrechtse universiteitsbibliotheek. Zij zorgden er voor dat de grote 
hoeveelheid literatuur die ik aanvroeg steeds snel beschikbaar was. 
Dat dit leesbaar is geworden heb ik te danken aan Wilma de Kruijter-Zandstra en Maaike van 
Schaik-Dijkstra, die vele uren hebben besteed  aan het kritisch doornemen van de tekst.  
Voor het feit dat een en ander in gedrukte vorm op papier is gekomen gaat mijn dank naar 
Hans Stuart, die de typografie verzorgde. 
Tot slot: Maaike, bedankt voor het geduld dat je de afgelopen vijf jaar hebt gehad en de steun 
die ik van je ontving.  
       
 





INLEIDING 

 
1. Dorpsbestuurders in een turbulente tijd 
Jasper van den Helm (1764-1823) was van 1795 tot 1811  schout van het Utrechtse dorp   

Westbroek. Zijn vader, Marten van den Helm, was notaris, aanvankelijk in Utrecht en vanaf 

1771 in Nieuw Maarsseveen. Zoals  dikwijls het geval was, combineerde Van den Helm sr. 

zijn notariële werkzaamheden met een aantal bestuurlijke functies. Zo was hij ook schout van 

Nigtevecht, Maarsseveen en Westbroek. Hij moet een ijverig man geweest zijn, die ook 

politiek duidelijk kleur bekende. Als notaris publiceerde hij een bewerking van een, ten 

behoeve van de opleiding van aankomende vakgenoten, veel gebruikt notarisboek.1 Als 

schout liet hij in de jaren 1784-1787, bij de oprichting van het Maarssense vrijkorps en als 

hoofd van de plaatselijke schutterij, geen misverstand bestaan over zijn patriotse 

sympathieën.2 De Pruisische interventie in september 1787 en het daarop volgende herstel 

van de stadhouderlijke regering leidden dientengevolge tot zijn ontslag als schout. Zijn 

opvolger, Pieter Samuel Röell, moest op zijn beurt het veld ruimen toen de Fransen in 1795 

de Bataven aan de macht hielpen. Zoon Jasper van den Helm, inmiddels ook notaris, was toen 

secretaris van het gerecht Westbroek en zou dus ook, zoals alle gezagsdragers, geamoveerd 

moeten worden. Hij werd echter, weliswaar provisioneel, als secretaris getolereerd. Al op 6 

maart 1795 werd hij door de gecommitteerden van de bijeengekomen Westbroekse burgers 

tot schout en secretaris benoemd.3 

 In 1803 werden de bordjes opnieuw verhangen en konden de functionarissen die in 

1795 waren ontslagen kiezen voor herbenoeming. Röell mocht zijn plaats dus weer innemen 

maar hij zag daar van af. In Westbroek bleef, zonder dat daar kennelijk veel woorden aan 

besteed werden, de situatie zoals ze was en Jasper van den Helm bleef schout/secretaris. In 

1811 hield hij, om redenen waarnaar we slechts kunnen gissen, het bestuurlijke werk in 

Westbroek voor gezien en verplaatste hij zijn notariskantoor van Maarsseveen naar het aan de 

overzijde van de Vecht gelegen Maarssen. Tot zijn dood in 1823 bleef hij als notabele 

ingezetene op huize Diependaal in Maarsseveen wonen.4 De naam Van den Helm was met 

zijn vertrek nog lang niet verdwenen uit het Westbroekse dorpsbestuur. Tussen 1817 en 1849 

werden achtereenvolgens Frederik Hendrik van den Helm en Isaac Jan van den Helm als 

schout, respectievelijk burgemeester van Westbroek benoemd. In kort bestek blijkt hier hoe 

landelijke politieke ontwikkelingen op dorpsniveau hun weerslag vonden: Marten had het 

schoutambt gekocht van de ambachtsheer, Jasper ontving zijn ambt namens de Westbroekse 

burgers en zijn opvolgers werden benoemd door de keizer, respectievelijk de koning. 

 De schout was de voorzitter van het dorpsbestuur, maar formeel werden de 

beslissingen genomen door de overige leden van het gerecht. Zij vormden een 

vertegenwoordiging van de gezamenlijke buren, een overblijfsel uit de tijd dat besluiten door 

burenvergaderingen werden genomen. Ook op hun benoeming hadden de politieke 

ontwikkelingen invloed. De schepenen en buurmeesters, zoals zij tijdens de Republiek 

werden genoemd, werden door de ambachtsheer benoemd uit de plaatselijke bewoners. 

Aanvankelijk was dat een lokale aangelegenheid tussen het zittende gerecht, dat een 

voordracht deed en de heer die benoemde, maar het accent verschoof, na een kort intermezzo 

van benoemingen door het volk, na 1798 al snel naar de provinciale overheid. Aanvankelijk 

was daarbij nog sprake van voordrachten, in de grondwetten van 1801 en 1805 werd in dat 



verband nog gesproken over ‘volkskeuze’. Uiteindelijk kwam de benoemingsbevoegdheid in 

1816 bij de  Provinciale Staten terecht.  

  Een vergelijkbare ontwikkeling deed zich voor ten aanzien van het te voeren beleid. 

Tijdens de Republiek konden de dorpsbesturen, weliswaar onder goedkeuring van de 

plaatselijke ambachtsheer, met het oog op de omstandigheden in hun dorp vrij veel zelf 

regelen. Natuurlijk waren er ook wel provinciale voorschriften, die de gerechtsbesturen  

gedetailleerde instructies gaven. Bijvoorbeeld de bepalingen die in de jaren-1770 werden 

afgekondigd ten aanzien de armenzorg en het gebruik van de akten van indemniteit daarbij 

(en de persoonlijke aansprakelijkheid van het dorpsbestuur bij een onjuiste uitvoering). Dat 

stond echter in geen verhouding tot de toenemende druk die in de eerste drie decennia van de 

negentiende eeuw kwam te liggen op de uitvoering van door hogerhand opgelegde regels. 

Met de plaatselijke invloed leek het toen grotendeels gedaan te zijn. 

 Dit boek bevat een verhaal over dorpen en hun besturen in de decennia rondom 1800. 

In de periode 1785-1815 ontwikkelde Nederland zich in goed dertig jaar tijd, via twee 

revoluties, drie staatsgrepen, zes grondwetten en zes regeringsvormen, van de Republiek der 

Verenigde Nederlanden naar het Koninkrijk der Nederlanden. Hoewel de meest dramatische 

veranderingen in de genoemde dertig jaar plaatsvonden, wordt de betekenis van deze periode 

pas echt duidelijk tegen de achtergrond van wat er aan voorafging en wat er op volgde. Was, 

achteraf gezien, alles veranderd of bleken er toch veel dingen bij het oude gebleven te zijn? 

Om daarvan een indruk te krijgen is gekozen voor een iets langere periode en wel die tussen 

1780 en 1830. 

 Er is al veel geschreven over het revolutietijdvak, zowel over landelijke 

ontwikkelingen als over de gebeurtenissen in een aantal plaatsen. Wat die plaatsen betreft  lag 

de nadruk op de steden; voor wat er in de dorpen gebeurde was veel minder aandacht. Het is 

evenwel te verwachten dat genoemde ontwikkelingen ook daar invloed gehad hebben. Het 

gaat hier om de vraag welke deze invloed was, zowel ten aanzien van de personele bezetting 

van de dorpsbesturen als ten aanzien van de mogelijkheid om een eigen beleid te voeren. Dit 

is een tweeledige kwestie: wat was de rol van de dorpelingen in het dorpsbestuur in de 

voorrevolutionaire situatie en welke verandering trad daarin op tijdens en na de 

revolutieperiode.      

   

2. Enkele opvattingen over de transitiejaren 1780-1830 
De gedachten en gebeurtenissen uit deze periode zijn meteen al vastgelegd in een stroom 

geschriften van tijdgenoten die de pen voerden om de door hen gewenste politieke 

veranderingen te bewerkstelligen. Met weemoed werd door velen teruggekeken op de 

voorafgaande Gouden Eeuw. De Republiek was zijn overheersende positie in de 

internationale handel kwijtgeraakt en dat had zijn weerslag op het bedrijfsleven. Daarnaast 

werden de burgers geconfronteerd met de veranderde wijze waarop er geregeerd werd. Na het 

Tweede Stadhouderloze Tijdperk was Willem IV in 1747 benoemd als erfstadhouder van alle 

zeven gewesten. De sterke positie die hij en de met hem verbonden regenten ten opzichte van 

de vroedschappen en de Provinciale Staten innam werd vooral duidelijk in de provincies  

Gelderland, Overijssel en Utrecht. Daar werd het regeringsreglement uit 1674 opnieuw 

ingevoerd. Dat was deze gewesten indertijd door Willem III als strafmaatregel opgelegd 

omdat zij zich in zijn ogen in 1672 onvoldoende tegen de Franse inval teweer hadden gesteld. 



Het gaf de stadhouder een overheersende invloed op vele bestuursbenoemingen. Toen na het 

uitbreken van de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784) bevestigd werd hoezeer de 

krachtsverhoudingen veranderd waren, ten gunste van Engeland en ten nadele van de 

Republiek, kwam de onvrede tot uiting.  Op de ochtend van 26 september 1781 kon de 

bevolking van de grotere steden kennisnemen van het daar verspreide anonieme vlugschrift 

Aan het volk van Nederland. Het tekortschieten van het stadhouderlijk bewind dat daarin 

werd uiteengezet kwam ook uitvoerig aan de orde in de patriotse pers zoals, onder vele

andere, De Post van den Neder-Rhijn van Pieter ’t Hoen uit Utrecht en de Amsterdamse 

periodiek  De Politieke Kruijer met Johannes Christiaan Hespe als redacteur.5  Joan Derk van 

der Cappellen tot den Pol, die meer dan honderd jaar later geïdentificeerd zou worden als de 

schrijver van bovengenoemd vlugschrift, was ook een van degenen die werkten aan een 

verbetering, of herstelling, van de staatkundige toestand, onder de toepasselijke titel 

Grondwettige Herstelling van Nederlands Staatswezen. In dit werk, waarvan overigens ten 

gevolge van de Pruisische inval slechts twee van de drie delen verschenen, werd het herstel 

met name verwacht van het herleven van oude rechten en privileges.6 Daarnaast werd in het 

Leids Ontwerp, het resultaat van een in Leiden gehouden provinciale vergadering van 

afgevaardigden van de gewapende korpsen in Holland, een aantal regels gegeven voor de 

gewenste inrichting van de staat. Elk ‘gedeelte der algemene Maatschappij’ zou het bestuur 

over de eigen zaken moeten hebben. Deze bijzondere Maatschappijen benoemden vervolgens 

vertegenwoordigers voor het bestuur van de gezamenlijke belangen van de provincie en de 

provincies benoemden een staatsvergadering om zich bezig te houden met de uitwendige 

belangen van het bondgenootschap.7 De burgerij en hun organisaties, in het bijzonder de 

schutterijen, zouden dus een grotere rol moeten gaan spelen in de verkiezing van de 

bestuurders.8 In het Concept-reglement voor de stad Utrecht werd dat uitgewerkt. Behalve 

grotere invloed van de burgers op de wijze waarop vacatures vervuld werden, zou er ook een 

college van burgergecommitteerden als toezichthouders moeten gaan functioneren.9 Deze 

ontwikkeling werd door de Pruisische inval in september 1787 in de kiem gesmoord.      
 Nadat het revolutionaire vuur jarenlang, op afstand in Frankrijk en in het verborgene 

in Nederland zelf, brandend was gehouden, kwam in 1795 de mogelijkheid om het bestuur 

opnieuw vorm te geven. De vormgeving van de Bataafse Republiek vond in eerste instantie 

plaats via de  grondwet van 1798. Aan de redactie van deze grondwet is in het bijzonder de 

naam van Willem Anthonie Ockerse verbonden.10 Via de grondwetten van 1801 en 1805 

vonden vervolgens ingrijpende veranderingen plaats, waarna het staatsbestuur door 

achtereenvolgens het Koninkrijk Holland en het Franse Keizerrijk werd overgenomen. 

Tijdens de Bataafse Republiek kwamen beleidsmakers zoals het fiscaal genie Alexander 

Gogel en de agent voor Nationale Opvoeding Johannes van der Palm naar voren. Omstreeks 

1805 werd de nieuwe natie, mede op basis van hun ideeën juridisch vorm gegeven. Na de 

Franse overheersing brak vanaf 1813 een periode aan waarin de verschillende machten in het 

nieuw gevormde Koninkrijk der Nederlanden hun plaats moesten vinden. Beeldbepalend in 

deze periode, die tot 1848 zou duren, waren de grondwetontwerpers Gijsbert Karel van 

Hogendorp en Johan Rudolph Thorbecke. 

 Latere schrijvers hebben bij hun behandeling van deze periode met name hun 

aandacht gericht op twee kwesties. Dat was in de eerste plaats de vraag of de ontwikkelingen  

rondom Bataafse Revolutie een autochtoon karakter hadden, of dat zij werden geregisseerd 



vanuit Frankrijk. De tweede vraag was of het uiteindelijke resultaat van de revolutionaire 

ontwikkelingen leidde tot een wezenlijke verandering in het democratisch gehalte van het 

bestuur.  

  Voor wat betreft de eerste vraag werd de toon decennialang gezet door het werk van 

H.T. Colenbrander, die hier omstreeks de vorige eeuwwisseling uitvoerig aandacht aan 

besteedde. Volgens hem was de revolutie vooral een Frans product en toonden de 

Nederlandse revolutionairen weinig eigen initiatief: zij waren ijverige leerlingen van de 

Franse Leerschool.11 Na de Tweede Wereldoorlog kwam er een herwaardering voor hun rol. 

P. Geyl, die jarenlang de opvatting van Colenbrander gedeeld had, veranderde van mening. 

Hij ontdekte bij de Bataafse revolutie een eigen, door het vaderlands verleden bepaalde 

ontwikkeling, die zich wel degelijk onderscheidde van gebeurtenissen in Frankrijk.12 Vooral 

C.H.E. de Wit was heel uitgesproken. Bijna alle componenten die in de Nederlandse revolutie 

werkzaam waren geweest, deden zich later ook in Frankrijk voor, maar dan in duidelijker 

vormen en met duidelijker resultaat: in Frankrijk hield de nieuwe orde stand.13 Als er al van 

buitenlandse invloed sprake zou zijn, zou die volgens hem eerder vanuit Amerika afkomstig 

geweest moeten zijn.14 Dat sluit aan bij de opvatting van de Amerikaan R.R. Palmer. Volgens 

zijn these zou de revolutie geen verschijnsel van een bepaald land zijn, maar zouden 

verschillende revolutionaire bewegingen allemaal deel uit maken van een grote Atlantische, 

democratische revolutie.15 De Nederlandse revolutionairen speelden daarbij volgens Palmer 

een rol als voorlopers. De uit hun revolutie ontstane Bataafse Republiek werd door de 

Italiaanse, Zwitserse, Duitse en Ierse revolutionairen als een nastrevenswaard  model 

beschouwd.16 De contacten die al voor 1789 tussen politieke vluchtelingen uit verschillende 

landen in Frankrijk waren ontstaan hadden ten tijde van de regering van Lodewijk XVI het 

revolutionaire elan sterk bevorderd. Bij de uitwisseling van ideeën die daar plaatsvond, 

zouden van Nederlandse kant ideeën ingebracht zijn als: democraten en aristocraten als 

tegenpolen van het conflict, het begrip volkssoevereiniteit, de aristocratische revolutie, 

gevolgd door de burgerlijke, het volk gelijkgesteld aan de derde stand.17     

 Heel duidelijk  over het belang van de patriotten was S. Schama waar hij, naar 

aanleiding van de rehabilitatie door Thorbecke van de naam Patriotten, opmerkte: ʻDaarmee 

verleende hij een periode die gebrandmerkt was als een grijze en onbeduidende episode, een 

product van buitenlandse inmenging, haar rechtmatige plaats als een van de beslissende 

keerpunten in de Nederlandse geschiedenis: de overgang van de eerste nationale staat naar de 

tweedeʼ.18  Ook R.E.de Bruin benadrukte de eigen inbreng van de patriotten in het 

revolutionaire proces. Hoewel de meest fundamentele veranderingen die voortvloeiden uit de 

Bataafse revolutie, zoals de eenheidsstaat, het vertegenwoordigend stelsel en de scheiding der 

machten, van Franse oorsprong waren, wilde dat volgens hem nog niet zeggen dat het door 

een bezetter opgelegde maatregelen waren die niet aansloten bij de Nederlandse 

samenleving.19 N.C.F. van Sas ging nog verder. Volgens hem forceerde de Nederlandse 

revolutie, die onder meer was getoonzet door de politieke leerschool van de patriottentijd, een 

echte omwenteling. Dit in tegenstelling tot de Franse Revolutie, waarvan de breuk die erdoor 

werd veroorzaakt in het verlengde lag van de absolutistische machtspolitiek van het Ancien 
Régime.20   

Daarmee komen we op het tweede punt: werd, volgens de schrijvers, deze zo 

turbulent begonnen periode gekenmerkt door verandering, of was er uiteindelijk veeleer 



sprake van continuïteit? Wat gebeurde er volgens hen met de machtsverhoudingen, zowel die 

tussen de verschillende overheidsmachten (centralisatie), als binnen de bestuurlijke eenheden 

(democratisering)?  

Voor Colenbrander was dat duidelijk. Doordat de Bataven zelf niet in staat waren 

geweest de Republiek te hervormen is dat door vreemde handen gebeurd. Daarmee hadden de 

revolutionairen het bestuur over hun eigen lotgevallen verloren.21 De acceptatie van de 

grondwet van 1801 bevestigde hem in zijn opvatting: de grote macht die het Uitvoerend 

Bewind toen kreeg ten opzichte van het Wetgevend Lichaam was zuiver ‘Bonapartisme’.22 

Toen in 1813 alsnog de gelegenheid kwam om tot restauratie over te gaan, hebben we in 

Nederland, aldus Colenbrander, besloten het wezenlijke der nieuwe instellingen te behouden. 

Kortom: een duidelijke breuk met het verleden. J. Romein bezag de breuk met de Republiek 

minder dramatisch. Hij richtte zijn aandacht vooral op Pieter Vreede en de andere radicalen 

van de revolutie van 22 januari 1798. Zij hadden hervormingen in gang gezet, waarop geen 

terugkeer mogelijk was. Om deze reden zag hij eerder hen als stichters van het huidige 

Nederland dan Van Hogendorp. Echter, doordat de revolutie anders verliep dan de radicalen 

beoogden, zou de generatie van Thorbecke opnieuw de eisen hebben moeten stellen die de 

patriotten niet verwezenlijkt hadden.23 Niet iedereen zag deze noodzaak tot het herhaald 

stellen van eisen. L.J. Rogier had weinig problemen met het minder democratische karakter 

van de opeenvolgende regeringsvormen. Hoewel hij de troonsbestijging van Willem I als een 

heugelijk feit memoreerde, voegde hij daar direct aan toe dat het geen vertrekpunt was voor 

een nieuwe tijd. Die cesuur lag voor hem in 1795. Daar werd de aanzet gegeven om uit 

verdeeldheid tot eenheid te komen; een volgens hem om verschillende redenen heilzaam 

unificatieproces, dat door de opvolgende regeerders werd voortgezet. In een opgaande lijn 

zag hij de wetgevende arbeid onder Schimmelpenninck, de bevordering van wetenschap en 

kunst door Lodewijk Napoleon, invoering van de burgerlijke stand door Napoleon. Dit alles 

leidde tot de regering van Willem I, de grootste koning die Nederland heeft bezeten, die 

overigens ook een aantal gehate maatregelen overnam die Napoleon had ingevoerd.24   

In tegenstelling tot Rogier kon De Wit weinig positiefs in deze staatkundige 

ontwikkeling ontdekken. Volgens hem was er sprake van een voortdurende strijd tussen 

democratie en aristocratie: die was er al tijdens de Republiek en zou aanhouden tot 1848. Het 

democratische deel van de patriottenbeweging, volgens hem degenen die de revolutie hadden 

gedragen, had na 1801 het onderspit gedolven ten opzichte van de aristocratische factie. Door 

de laatsten was het land uiteindelijk, via personen als Schimmelpenninck en Van Hogendorp, 

opgezadeld met een kiesstelsel dat de oligarchie herstelde. Wilde er iets gebeuren in het 

algemeen belang, dan was dat alleen mogelijk via de sterke macht van de koning.25 De Wit 

zag het optreden van Willem I  als een belangrijke fase om uiteindelijk tot ingrijpende 

veranderingen te komen. ‘Door het verbond met de aristocratie te verbreken redde hij zijn 

dynastie en (vervolgens) maakte zijn autocratische regering de gelukkige omkeer van 1848 

mogelijk’.26 E.H. Kossmann verklaarde de snelle en zeer drastisch politieke veranderingen 

tussen 1798 en 1813 als onderdeel van een voortgezette nationaliteitsvorming. Die was al 

ruim vóór 1780 begonnen en zou duren tot in de jaren-1840. Nadat dit proces in de jaren-

1780 was vastgelopen in partijstrijd en buitenlands ingrijpen, werd  in 1798 voor een radicale 

unitaristische grondwet gekozen. Die keuze werd volgens hem in hoge mate bepaald door de 

kiezers in de gewesten buiten Holland. De paradoxale situatie deed zich vervolgens voor dat 



deze gewesten geen personen naar voren konden schuiven van het nodige bestuurlijke kaliber 

om de nieuwe staat vorm te geven. Deze taak kwam daardoor toch weer in Holland terecht bij 

daar werkzame moderaten zoals Schimmelpenninck en de steeds minder radicale Gogel.27 

Ondanks het feit dat de aanzet tot de staatkundige verandering van buiten dat gewest kwam, 

hield Holland op deze wijze zijn overheersende positie ook in de Bataafse Republiek. 

Schama, die zich door De Wit liet inspireren, beschreef dit als een tijdperk waarin 

onomkeerbare stappen werden gezet op weg naar een liberale monarchie. Ook al ging het om 

onomkeerbare stappen, de oude orde wist zich tot 1848 te handhaven.28     

Hierboven bleek al dat autocratische regeringsvormen soms op de koop toe genomen 

werden bij de voordelen die gecentraliseerd beleid op een aantal terreinen bood. T.J.E.M. 

Pfeil beschreef dit voor wat betreft het financiële beleid dat tijdens de Bataafse Republiek 

vorm gegeven werd. De abominabele toestand van de staatsfinanciën, waaronder de 

Republiek al gebukt ging, werd nog verzwaard door de oorlogssituatie in Europa, waardoor 

de nationale onafhankelijkheid voortdurend op het spel stond. De strijd om versterking van de 

uitvoerende macht en de centralisatie van het financiële bestuur was daarom een strijd ʻtot 

redding van het vaderlandʼ.29  In de eerste fase van de Bataafs-Franse tijd (1795-1805), door 

hem aangeduid als de revolutionaire fase, bleef die in goede bedoelingen steken. In 1805 trad 

de postrevolutionaire fase in, waarin democratie werd vervangen door bureaucratie.30  Die 

maakte invoering van het door Gogel ontworpen stelsel voor algemene nationale belastingen 

mogelijk. Er kwam een Rijksbelastingdienst en daarmee verschoof de zeggenschap over de 

geldmiddelen van lokaal naar nationaal. Hoewel dat aanvankelijk positief uitwerkte, doordat 

de opbrengst steeg terwijl de staatsschuld daalde, was het niet voldoende. In 1809 kon de 

rente op de staatsschuld niet meer betaald worden. In feite kwam er daarmee toch een 

staatsbankroet. De ‘Sanering’ van Napoleon in 1811 redde het stelsel, dat daarna door 

Willem I werd overgenomen.       

  Volgens J.J. Kloek en W.W. Mijnhardt waren de patriotten hoogst modern, maar 

hadden zij met de Grondwettige Herstelling het verkeerde verleden op het oog. De door hen 

beoogde verbinding van politiek participatorische tradities met een uitbreiding van de 

medezeggenschapsrechten was volgens hen een onmogelijke en dat betekende de 

zwanenzang van het Nederlandse republikanisme.31 Evenals De Wit en Schama zag Van Sas 

Thorbecke als degene die het hervormingskarwei van de patriotten en vooral van de Bataven 

voltooide.32 De kern van de omwenteling werd volgens hem gevormd door de Bataafse 

terreur tussen 22 januari en 12 juni 1798.33 Deze periode bracht een geforceerde doorbraak in 

het eindeloze constitutiedrama en werd afgesloten door de afzetting van het radicale regime.34 

De datum 12 juni 1798 vormt daardoor voor hem het kantelpunt in een transitieproces tussen 

ongeveer 1750 en 1848. Daarna leidde de gedeelde ervaring van de toenemende Franse druk 

vervolgens in de periode 1800-1813 tot een verdieping en intensivering van het vaderlands 

gevoel.35 Er werden daarbij een aantal cruciale keuzes gemaakt die bepalend waren voor de 

vorming van een Nederlandse staat na het vertrek van de Fransen.36 Evenals bij De Wit werd 

de verlicht despotische regering van Willem I niet negatief geduid, vooral vanwege zijn 

daadkracht.37     

 

In de genoemde studies stond de staatsvorming als nationaal verschijnsel, dus van bovenaf, 

centraal. De provincie en de gemeente bleven daarbij goeddeels buiten beeld. In een aantal 



studies werd in plaats van deze macrobenadering gekozen voor een beschrijving van de 

nationale politieke processen vanuit het plaatselijk gebeuren.  

 M.R. Prak gebruikte de stad ’s-Hertogenbosch als model voor de politieke 

ontwikkeling in Nederland. De revolutionaire beweging, bestaande uit coalities tussen elites 

en middengroepen en gericht op herstel van corporatieve ontwikkeling op lokaal niveau liep 

vast in haar eigen dynamiek toen de middengroepen het vizier gingen richten op 

samenwerking op nationaal niveau. Een centraliserende tendens die zich steeds meer in 

Franse richting bewoog. Na 1795 kwam een einde aan een aanvankelijk door corporaties, 

zoals gilden en schutterijen, bestuurd sociaal systeem in de steden. Behalve het stedelijk 

bestuur bepaalden zij ook de inbreng van hun stad in het gewestelijk bestuur. Het 

zwaartepunt van de macht lag na 1795 niet langer bij de steden. Dat betekende dat binnen de 

grenzen van de Nederlandse staat  uit het revolutionaire proces een ander soort natie tot stand 

kwam, waarin het (bestuurlijk) handelen nieuwe vormen van sociale, economische en 

politieke samenwerking vereiste.38 In de plaats van de vroegere regering van de gewesten 

door de steden, waarvan de besturen in hoge mate werden gestuurd door de diverse 

corporatieve organisaties, kwam er nu een nationale regering. De gemeenten vormden 

voortaan de onderste bestuurslaag in de bestuurlijke hiërarchie en werden uniform 

aangestuurd.39   

 Evenals Prak zag T. Poell in de interne dynamiek van de revolutie de motor van de 

verandering in Franse richting. Hij onderzocht de gang van zaken in de Amsterdamse 

vroedschap om aan te geven hoe het gebruik dat werd gemaakt van democratische 

verworvenheden de besluitvorming verlamde. Het gevolg was dat de democratie werd 

opgeofferd aan de centralisatie.40 Vanaf 1801 sneuvelden eerst de democratische idealen; 

vanaf 1805 werd vervolgens de vorming van een gecentraliseerde eenheidsstaat met steeds 

meer kracht en ondanks sterker wordende weerstand, doorgevoerd.    

 P.Brusse en W.W. Mijnhardt voerden desurbanisatie  aan als verklarende factor voor 

de verschuiving van de macht. De periode tussen 1750 en 1850 werd gekenmerkt door een 

teruglopend belang van veel steden.41 Doordat de ontwikkeling in de landbouw juist gunstig 

was, werd hun rol overgenomen door het platteland. Een verschuiving van de invloed van 

west naar noord, zuid en oost en van stad naar platteland was het gevolg. Met name de 

groepen die belang hadden in de landbouw, adel en patriciërs, zagen hun invloed stijgen, 

ondersteund door de toenemende macht van het Oranjehuis.42 Pas omstreeks 1850 zou de 

urbanisatie weer de overhand krijgen, met als gevolg dat de burgers de dominantie die zij na 

1750 waren kwijtgeraakt weer terugkregen.43      

 

Over het lokale niveau, waar het gaat om de organisatie en het bestuur van de individuele 

gemeente, verscheen in 1973 de uitvoerige studie van M.J.A.V. Kocken.44 Hij beschreef  de 

invloed van het transitieproces van de  Republiek tot  het Koninkrijk der Nederlanden op de 

vormgeving van de gemeenten, zoals die uiteindelijk in 1851 werd vastgelegd in de 

Gemeentewet. De gemeentelijke autonomie onderging beurtelings een beperking (1798 -

1801), een uitbreiding (1801-1805) en uiteindelijk weer een beperking (na 1805). Na de 

inlijving bij Frankrijk werden alle gemeenten als uniform georganiseerde eenheden, 1118 in 

getal, in de Napoleontische staatsorde opgenomen. Na de bevrijding werd het onderscheid 

tussen steden en plattelandsgemeenten in twee afzonderlijke categorieën, weer ingevoerd. Zij 



werden  geregeerd volgens door Willem I vastgestelde reglementen.  De bij de andere 

schrijvers genoemde ontwikkelingen ten aanzien van centralisatie van de macht kwamen hier 

op plaatselijk niveau terug.   

  De Bruin beschreef in zijn studie over de stad Utrecht achtereenvolgens de 

ontwikkelingen betreffende de directe democratie en die betreffende de 

bestuurssamenstelling. De nieuwe orde werd daar in 1795 met veel ambitie begroet. Per wijk 

kwamen er twee vertegenwoordigende lichamen: 1. een Wijkraad als kanaal voor 

volksinitiatieven die vervolgens werden voorgelegd aan 2. de Grondvergadering van de wijk, 

die wetgevende bevoegdheid had. Uit de uitslagen van de stemmingen en de ingediende 

amendementen van de verschillende Grondvergaderingen werd door de namens de hele stad 

optredende Gecommitteerden tot de Grondvergaderingen vervolgens het resultaat voor de 

hele stad gedestilleerd.45 Aanvankelijk speelden ook de patriottensociëteiten een rol bij de 

besluitvorming, maar deze werd na de twee staatsgrepen in 1798 beëindigd.46 De 

staatsregeling van 1801 beperkte vervolgens de invloed van de stemgerechtigden tot het 

goedkeuren van de grondwet, een procedure die bij de grondwet van 1806 geheel achterwege 

bleef. De gang van zaken voor wat betreft de samenstelling van het bestuur liet eenzelfde 

ontwikkeling zien. Van 1795 tot 1798 werd het stadsbestuur gevormd door gekozen radicale 

en gematigde revolutionairen. Het bestond niet meer uitsluitend uit (patriotse) patriciërs maar 

er zaten ook leden afkomstig uit de gezeten burgerij in en zelfs enkelen uit de hogere 

middenstand.47 In 1798 werd dit bestuur, na de januari-coup, vervangen door een radicaal 

bestuur van meest hogere middenstanders. Hoewel dit als tijdelijk bedoeld was, bleef het, ten 

gevolge van het uitblijven van nieuwe regels voor wat betreft verkiezingen, tot 1803 aan. 

Doordat er daarna ook weer ruimte in de besturen kwam voor minder radicalen en zelfs voor 

orangisten verdwenen veel radicalen uit het bestuur, dat daarna weer in meerderheid uit 

patriciërs bestond. Tot 1808 werden vacatures in het stadsbestuur opgevuld door middel van 

verkiezingen, daarna via benoeming door de koning. In de eerste decennia van het Koninkrijk 

der Nederlanden was het oude patriciaat weer ongestoord aan het bewind, dat na het vertrek 

van de Fransen restauratieve trekken ging vertonen.48   

 Over de inwendige roerselen van het bestuur van Montfoort, Utrechts kleinste stad, 

werd geschreven door K. Vossestein. In de periode 1783-1803 speelden steeds een of meer 

van dezelfde vier ‘grote heren’ een belangrijke rol in het bestuur.49 Hoewel er een sterke 

patriotse factie was, wisten deze heren, in verschillende combinaties, de gang van zaken 

beslissend te beïnvloeden. Zij handhaafden hun positie en in november 1802 werd de laatste 

middenstander uit het bestuur gewerkt.50  Door het provinciebestuur werd in 1803 voor 

Montfoort, evenals voor de plattelandsgerechten, een gerechtsbestuur benoemd. Dat bestond 

uit de voormalige stadregenten plus twee fervente orangisten.51  

 Tenslotte het dorpsniveau. G.J. Schutte concludeerde in zijn studie over de banne 

Graft in de achttiende eeuw dat de situatie in 1810 zo was dat het platteland zijn autonomie 

werd ontnomen en dat het onderdeel werd van een dirigistisch, groter geheel. De 

dorpsgemeenschap werd afhankelijk van elders gevestigde, moeilijk te beïnvloeden en slecht 

begrepen instanties.52 Ten aanzien van de machtsverhoudingen kwam hij tot de conclusie dat 

de uitwerking zeer beperkt was: de oude elites kwamen als overwinnaars uit het conflict.53              

 
 



3. Tegen wil en dank geaccepteerd autoritair bestuur 

In het bovenstaande bleek dat er over de authentieke Nederlandse inbreng in de 

revolutionaire ontwikkelingen in 1780-1815 een redelijke mate van eenstemmigheid is 

ontstaan. Die inbreng was er. Met name de ideeën die tijdens de patriottentijd in discussie 

kwamen hadden een directe invloed op de internationale revolutionaire gedachtewisseling 

van die dagen. In Nederland zelf zouden deze ideeën gedurende de nog volgende vijf 

decennia een rol spelen bij de strijd die uiteindelijk zou uitmonden in een constitutionele 

monarchie met een parlementair stelsel. Nadat de bedoelde ideeën gedurende de regering van 

Willem I nauwelijks zichtbaar op de achtergrond waren gedrongen, kwamen er in de jaren-

1840, in het kader van een beperking van de koninklijke macht, een aantal in de nieuwe 

grondwet terecht. 

 Ten aanzien van het tweede punt: of er gedurende deze periode sprake was van 

continuïteit of verandering, zowel voor wat betreft centralisatie als democratisering, is het 

beeld minder eenduidig. Om te beginnen met de schrijvers die de nadruk legden op 

verandering. Colenbrander nam definitief afscheid van de Republiek en was niet gelukkig 

met wat daar voor in de plaats kwam. Van Sas beschreef hoe de Nederlandse Verlichting 

plaats maakte voor een aantal zakelijke beslissingen omtrent de inrichting van de nieuwe 

staat. De overheidsfinanciën van de nieuwe staat verschilden grondig van die onder de 

Republiek en dat bracht nieuwe zeggenschapsverhoudingen mee, hetgeen door Pfeil werd 

beschreven. Voor Rogier vormde het jaar 1795 het breekpunt tussen oud en nieuw: in de 

plaats van verdeeldheid een streven naar eenheid. Dezelfde overgang die door Prak in 

verband werd gebracht met het einde van het corporatisme in de stedelijke en daarmee 

indirect ook in de nationale, regering. Schutte kwam tot een zelfde conclusie voor het dorp 

Graft. Bij continuïteit ging het om dingen die niet veranderden. De Wit en ook Schama 

legden de nadruk op een voortdurende strijd tussen democratie en aristocratie, die, in hun 

opvatting, pas met de grondwetsherziening van 1848 beslecht zou worden. De Bruin 

beschreef eenzelfde ontwikkeling voor de stad Utrecht. Bij Poell liep de ambitieus begonnen 

democratisering vast in procedurekwesties en bleef de oude garde uiteindelijk aan de macht. 

De conclusie van Kloek en Mijnhardt, dat de patriotten met het verkeerde verleden zaten 

opgescheept, dat zich onmogelijk liet rijmen met de door hen gewenste medezeggenschap, 

leidde tot hetzelfde resultaat. Kossmann kwam, evenals Pfeil, uit bij de belastingwetgeving 

van Gogel. Voor Pfeil was dat echter het beginpunt van een nieuwe landelijke organisatie, 

terwijl Kossmann in de belastingvoorstellen juist de terugkeer zag van de bevoordeling van 

het Hollandse handelskapitalisme, zoals dat tijdens de Republiek ook het geval was geweest. 

Romein had het over een gestabiliseerde wereld van rentetrekkende rijken zonder zorg en 

steuntrekkende armen zonder hoop. De rust van het verleden was een idylle, waarvan het 

herstel was toevertrouwd aan vader Willem. Brusse en Mijnhardt tenslotte konden door hun 

keuze voor een economische insteek het politieke proces goeddeels buiten beschouwing 

laten. Ook zij kwamen overigens uit bij een herstel van oude  verhoudingen na 1848.       

 Uit deze beknopte staalkaart van meningen uit de literatuur blijkt dat er op nogal wat 

verschillende manieren tegen de gebeurtenissen in deze periode kan worden aangekeken. Dat 

er veranderingen waren is duidelijk. In hoeverre die veranderingen blijvend waren, of slechts 

als een opmaat gezien moeten worden naar verdere veranderingen, met name die na 1848, is 

lastiger te zeggen. Dat geldt ook voor de vraag of deze ontwikkelingen geheel nieuw waren 



of dat zij deel uitmaakten van een al veel eerder begonnen proces. De vraag of er sprake was 

van  continuïteit of verandering is dan ook niet in zijn algemeenheid te beantwoorden. Vanuit 

democratisch oogpunt was er onder het bewind van Willem I een stap terug gedaan, 

vergeleken met de ambities die er vijftien jaar eerder geweest waren. Toch bestond er, in 

ieder geval bij een aantal schrijvers, wel begrip voor. Het was in ieder geval een slagvaardig 

bestuur met, op het eerste gezicht, goede economische resultaten.  

 De conclusie dat er op institutioneel gebied veel veranderde, maar dat er sprake was 

van personele continuïteit, lijkt niet al te gewaagd.54 Hierbij ging het met name om 

ontwikkelingen die zich op nationaal, provinciaal en stedelijk niveau afspeelden. Ons 

onderwerp betreft de situatie op het platteland. Hoe zat het daar? Was er in de dorpen in de 

periode 1780-1830 sprake van continuïteit of verandering voor wat betreft de samenstelling 

van de dorpsbesturen en het door hen gevoerde beleid? 

   

4. Het platteland: een lege vlek?  
Staats- en natievorming, centralisatie, verlies van autonomie, bureaucratisering, dat waren  

thema’s die de gemoederen, zowel van tijdgenoten als van de latere geschiedschrijvers, bezig 

hielden. De steden verloren hun autonomie. In de plaats van hun eigen regelingen ten aanzien 

van de organisatie van zaken als het economisch leven, de verdediging, het onderwijs en 

dergelijke, kwamen er in toenemende mate wetten en andere directieven van hogerhand. 

Hogerhand betekende niet meer, zoals voorheen, de provinciale overheid, maar 

achtereenvolgens het Uitvoerend Bewind, het Staatsbewind, de Raadpensionaris, een Koning, 

de Keizer en uiteindelijk weer een Koning. De provinciebesturen fungeerden nog slechts als 

doorgeefluik en de gemeenten hadden het beleid maar uit te voeren. Aangezien met name de 

provinciale en de stedelijke besturen, als voormalige dragers van de soevereiniteit, autonomie 

te verliezen hadden, werden zij door deze ontwikkeling serieus geraakt. Op het platteland lag 

dat anders. Formele autonomie hadden de gerechten, de voormalige organisatievorm van de 

dorpen, niet. Weliswaar werden zij middels resoluties en ordonnantiën door de Provinciale en 

Gedeputeerde Staten aangesproken, maar de bestuursbevoegdheid lag bij hun eigenaar: de 

Staten of, zoals dat in de provincie Utrecht tijdens de Republiek vaak het geval was, de 

ambachtsheer.55 Als gevolg daarvan kwam de belangstelling voor de dorpsbesturen in de 

literatuur pas vrij laat op gang. Aanvankelijk werd het dorpsbestuur vooral vanuit een  

institutionele invalshoek beschreven. In 1910 verscheen de studie van B.C. de Savornin 

Lohman over de bestuursinrichting van de provincie Utrecht tijdens de Bataafse Republiek, 

waarin ook de inrichting van het plattelandsbestuur in deze periode werd beschreven.56 In 

dezelfde tijd gaf A.S. de Blécourt een beschrijving van het bestuur van het Hollandse dorp 

Kralingen.57 Hoewel de manier waarop het dorpsbestuur opereerde daarin uitvoeriger aan de 

orde kwam, lag ook hier het accent op de bestuurlijke vormgeving en daarnaast met name 

ook op de rechtspraak.58 Ook in het boek van P.H. Damsté over de heerlijkheid Oostbroek en 

De Bilt, dat in 1978 verscheen, lag de nadruk sterk op het gerecht als instituut en met name 

de rol van de ambachtsheer daarin.59       

 In de jaren-1970 kwam er ook aandacht voor andere aspecten van het 

plattelandsbestuur. T.H.F.M. Nieuwenhuis schreef een historisch-antropologische studie over 

de banne Ransdorp, bestaande uit de boerendorpen Ransdorp en Holysloot en het dijkdorp 

Durgerdam in Noord Holland.60 Hoewel het in dit boek vooral om de partijschappen van 



Patriotten en Prinsgezinden ging, kwam ook de samenstelling van de gemeentebesturen in de 
periode 1780-1813 aan de orde. Op het eerste gezicht leek er in de onderzochte periode een 
opkomst van de middengroepen in de besturen plaatsgevonden te hebben. De inkomensklasse 
waarin de Durgerdamse municipalen van 1811 zich bevonden, bleek over het algemeen wat 
lager te zijn dan die van de vroedschappen van 1780-1794. Hoewel dat niet alles zegt, er had 
tegelijkertijd een forse algemene teruggang van de inkomens plaatsgevonden, lijkt het erop 
dat de sociale achtergrond van de bestuurders wel iets was veranderd. Door de invoering van 
verkiezingen en de veranderde eisen waaraan de bestuurders moesten voldoen had er een 
sociale verbreding plaatsgevonden.61 Dat was in Ransdorp en Holysloot nauwelijks het geval, 
zodat daar in feite de oude boeren-regenten via het coöptatiesysteem aan de macht bleven. 
Voor wat betreft het beleid werd volgens Nieuwenhuis in gebieden als Waterland een einde 
gemaakt aan de relatief grote lokale zelfstandigheid in bestuursaangelegenheden, maar zou 
het nog wel even duren voordat de positieve kanten daarvan tot de bestuurden doordrongen.62 
De studie van Schutte over de eveneens in Waterland gelegen banne Graft, bestaande uit de 
dorpen Graft, Noordereind, Oostgraftdijk en Westgraftdijk, kwam tot dezelfde conclusies.63 
Ook daar een grote mate van continuïteit voor wat betreft de sociale achtergrond van de 
bestuurders. Schutte ging met name ook in op hun religieuze achtergrond. Daarbij bleek dat 
nadat zowel doopsgezinden en rooms-katholieken tot de besturen waren doorgedrongen, de 
doopsgezinden zich daar veel beter wisten te handhaven dan de rooms-katholieken. Voor wat 
het beleid betreft werd de autonomie van vroeger opgegeven, maar de verwachte 
gelijkwaardige participatie in de gewestelijke politiek bleef uit.64 Het autonomieverlies 
klemde te meer doordat de ambachtsheerlijkheid van deze Hollandse bannen in de loop van 
de achttiende eeuw door de vroedschappen was gekocht. 
 In Zeeland werd de positie van de plaatselijke machthebbers juist sterker. Uit een 
historisch-sociologische studie naar de politieke verhoudingen op enkele Zeeuwse eilanden 
kwam naar voren dat de lokale machthebbers hun positie wisten te handhaven ten opzichte 
van de ambachtsheren. De studie is gefixeerd op de verhouding ambachtsheer, meestal ‘de 
stad’ en de plaatselijke schouten/maires/burgemeesters, de ‘plattelandselite’. Over de overige 
leden van de dorpsbesturen vernemen we helaas minder. De plattelandselite bestond op de 
onderzochte eilanden Walcheren en Schouwen-Duiveland in overgrote mate uit leden van  
rijke boerenfamilies. Zowel ten opzichte van de ambachtsheren als ten opzichte van de 
machthebbers tijdens de Bataafse Republiek wisten de plaatselijke elites de plaatselijke 
belangen te laten prevaleren. Zij bepaalden voor een belangrijk gedeelte in hoeverre 
hervormingsmaatregelen de dorpsgemeenschap bereikten en of de bewoners binnen de 
dorpen daarin gelijk deelden. Ook in de eerste helft van de negentiende eeuw speelden zij een 
centrale rol op de cruciale beleidsterreinen armoedeondersteuning, gezondheidszorg, 
onderwijs en landbouw.65 Laatstgenoemde studie werd door Brusse en Mijnhardt geplaatst 
tegen de achtergrond van de verhouding tussen afnemende macht van de Zeeuwse steden en 
de toenemende macht van het platteland.66 Deze toenemende macht en daarmee de grote 
beleidsvrijheid die de schouten zich verwierven, was met name het gevolg van de sterk 
toegenomen welvaart van de plattelandselite na 1750.67     
 In de provincie Utrecht kreeg het onderzoek naar de bestuurlijke elite in de periode 
1750-1850 in 2007 een impuls door publicatie van de Leemtelijst Geschiedschrijving 
Provincie Utrecht.68 De eerste leemte op de lijst, Bestuurlijke en maatschappelijke elite, 



leidde tot publicatie van een aantal artikelen in het Jaarboek Oud Utrecht van 2011 en de 

periodieken van de betrokken historische verenigingen.69 Dit project omvatte de plaatsen 

Doorn, Maarssen, Oudewater, Rhenen, Soest, Woudenberg, Wijk bij Duurstede en Zeist. 

Zoals de naam al aangeeft ging het in dit project met name om de personele samenstelling 

van de besturen. Die bleek in 1813 weinig vernieuwing te brengen. Sterker nog: veel 

katholieken, die vanaf 1795 toegang gekregen hadden, zouden na 1814 onopvallend maar met 

veel succes weer van het pluche geweerd zijn.70 Het door de besturen gevoerde beleid kwam  

minder aan de orde. Dat werd iets uitvoeriger beschreven in de bovengenoemde recente 

‘Hollandse’ studies, maar daar ging het over de periode tot 1813. Wat we missen is een 

overzicht van zowel de personen als hun beleid over de hele periode 1780-1830.  

 Als de plattelandsbesturen aan de orde kwamen, dan was de toonzetting waarop dat 

gebeurde nogal eens meewarig. Een voorbeeld daarvan levert De geschiedenis van de 
Provincie Utrecht, waarin over de situatie in 1814 werd opgemerkt: ʻUtrecht telde nu 86 

plattelandsgemeenten, waarvan vele weinig levensvatbaar. De kwaliteit van de dorpsbesturen 

was laag, mede door de geringe bezoldiging en het platteland stond geheel onder voogdij van 

Provinciale Staten, die de gemeenteraden benoemdenʼ.71 Zo’n kwalificatie maakt 

nieuwsgierig. 

 

5. Dorpsbesturen: personeel, beleid en ontwikkeling?  
Toch gebeurde er natuurlijk ook op het platteland het een en ander; ondanks het ontbreken 

van formele autonomie werden er door de dorpsbesturen beslissingen genomen en beleid 

gemaakt. Dat beleid hoefde niet minder omvattend te zijn dan dat in sommige  steden. Van de 

indertijd door J.C.N. Raadschelders gegeven opsomming van de taken van de lokale 

overheid, te weten: Algemeen Bestuur, Openbare Orde en Veiligheid, Handel en Verkeer, 

Openbare Werken, Gezondheids-  en Maatschappelijke Zorg, Kerk, Onderwijs en 

Productiebedrijven, werd alleen de laatste in deze periode niet door de dorpsbesturen 

waargenomen.72 Ook was het verschil in inwonertal tussen dorpen en steden vaak niet zo 

groot. In 1795 bedroeg het aantal inwoners van de stad Montfoort 1.316 en dat van het dorp 

Soest 1.277. Bovendien werden in de steden een aantal taken, die in de dorpen voor rekening 

van het plaatselijk bestuur kwamen, uitgevoerd door corporaties zoals gilden en instellingen 

voor weldadigheid. Voordat aan het begin van de negentiende eeuw dergelijke instellingen 

ook in enkele dorpen ontstonden, waren daar de dorpsbesturen verantwoordelijk voor het hele 

spectrum van overheidstaken. Tenslotte, niet het minst belangrijke punt: een groot deel van 

de toenmalige bevolking van Nederland woonde  buiten de steden. Holland was het meest 

verstedelijkte gewest, daarop volgde Utrecht. Ten gevolge van de achterblijvende groei van 

de stedelijke bevolking was in Utrecht  het percentage stedelingen van 59% omstreeks 1580 

tot minder dan 50% gedaald.73 Het is daarom de moeite waard om na te gaan hoe het 

beleidsvormend vermogen van de dorpsbesturen zich gedurende de transitiejaren 1780-1830 

heeft ontwikkeld. Aldus komen we tot de volgende vraagstelling: Was er sprake van 

continuïteit  dan wel verandering in samenstelling, beleid en  zeggenschap van de besturen op 

het Utrechtse platteland in de periode 1780-1830?       

 

 
 



6. Het dorpsbestuur en zijn omgeving  
Tijdens de Republiek werden door veel mensen overheidshandelingen verricht. Behalve uit  

schout en schepenen als dagelijks bestuur, bestond het dorpsbestuur in ruime zin uit een vrij 

groot aantal bestuurders met een beperkte taak, zoals kerkmeesters, armenmeesters en 

ijkmeesters. Hier beperken wij ons tot het dagelijks bestuur: de groep die het algemeen beleid 

voerde. Dat waren aan het einde van de achttiende eeuw de schout en de schepenen, 

incidenteel aangevuld met geërfden.74 De dagelijkse bestuurders werden later onder het 

Koninkrijk der Nederlanden aangeduid met de namen burgemeester, assessoren/wethouders 

en raadsleden. Onder een plaatselijk bestuur konden meerdere dorpen vallen, bijvoorbeeld 

Lopik en Lopikerkapel en gedurende een groot deel van de onderzochte periode Maarssen en 

Maarssenbroek. Bij de hier beschreven dorpsbesturen gaat het om de bestuurlijke 

rechtspersonen, die achtereenvolgens werden aangeduid als: Gerechten (tot 1798), 

Gemeenten (1798-1814), Heerlijkheden/Districten/Dorpen (1814-1816) en Gemeenten (vanaf 

1816). De analyse van de taak van de dorpsbesturen is beperkt tot de hierboven genoemde 

zeven gebieden waarop de dorpsbesturen in deze periode beleid voerden. Bestuurlijke 

activiteiten op het gebied van de polders, de landsverdediging en dergelijke blijven buiten 

beschouwing, tenzij daarbij van betrokkenheid van het dorpsbestuur sprake was. Het 

dorpsbestuur had te maken met hogere overheden. Dat waren tot 1795 de Ambachtsheer en 

de Provinciale/Gedeputeerde Staten en daarna de Gouverneur/Prefect, 

Provinciale/Gedeputeerde Staten en, in mindere mate, Ambachtsheer. Aangezien de 

dorpsbesturen, samen met de waterschappen, bij het laagste bestuursniveau hoorden, werd 

een groot deel van het beleid buiten hen om gemaakt door hogere overheden en was de 

bijdrage die van het dorpsbestuur verwacht werd lang niet altijd duidelijk omschreven. 

Daarom is de insteek hier een pragmatische: dorpsbeleid is beleid waarop het plaatselijk 

bestuur een kennelijke invloed heeft (gehad), zoals uit hun verslaglegging ter zake is af te 

leiden.    

   

7. Tussen autonomie en centralisatie  

Of het gaat om het bijwonen van een voetbalwedstrijd, de verdeling van een erfenis, de 

aanschaf van een auto of het starten van een onderneming: mensen hebben voortdurend met 

elkaar te maken. In een ongereglementeerde samenleving zal dat steeds opnieuw moeten 

leiden tot afbakening van de onderlinge posities; hier respectievelijk ten opzichte van de 

supporters van de tegenpartij, bloed- en aanverwanten, de verkoper en de belastingdienst. Dat 

is een tijdrovend proces, waardoor er minder tijd over blijft voor de bezigheden waarom het 

allemaal begonnen is. Door de hoge kosten die dat met zich mee brengt, de zogeheten 

transactiekosten, is de kans vrij klein dat zo’n samenleving duurzaam is. Voor een vlot 

verlopend sociaal en economisch verkeer is een systeem nodig van regels en toezicht op de 

naleving ervan.  

 De klassieke wijze om dat te realiseren is de organisatie van bovenaf. Een voorbeeld 

van zowel de voordelen als de risico’s van deze keuze was de Habsburgse periode, die in 

Utrecht van 1528 tot 1581 duurde. Het voordeel voor Karel V en Filips II was dat zij 

beschikten over een professioneel, op het bereiken van hun doelen gericht, 

ambtenarenapparaat. In 1528 werd het gewest Utrecht door middel van de introductie van 

instellingen zoals het stadhouderschap, het gewestelijk hof, een gewestelijke rekenkamer en 



het ambt van rentmeester-generaal van de domeinen ingepast in een staatsstructuur, waarvan 
het zwaartepunt in Brussel en Mechelen lag.75Aan de andere kant was het voor hun 
ondergeschikten duidelijk waaraan zij zich dienden te houden. Na een periode van aanpassing 
was rond 1543 op veel fronten orde op zaken gesteld: intern was de belastingheffing geregeld 
en aan de grenzen heerste rust.76 Die duidelijkheid, waarvan de in de jaren-1530 gebouwde 
dwangburcht Vredenburg een symbool was, vormde ook een belangrijk risico. De Staten 
vormden een hecht netwerk; door familiebanden waren de afgevaardigden, dwars door de 
standen heen, onderling verbonden.77 Daar was sprake van een toenemende weerzin tegen de 
bedragen die opgebracht moesten worden ten behoeve van de Habsburgse (oorlogs)uitgaven. 
De sterker wordende repressieve maatregelen, die mede daardoor nodig waren, vormden een 
voedingsbodem voor het uitbreken van de Opstand in 1572. De toenemende controle, die ten 
gevolge van de grotere afstand tussen de belangen van het bestuur en de belangen van de 
bestuurden nodig was, leidde uiteindelijk mede tot het mislukken van dit model.  
 Een andere benadering gaat uit van de kracht van plaatselijke samenwerking. Lokale 
structuren blijken vaak een hoge mate van continuïteit te bezitten. Dat werd in de jaren 1980-
1990 door een aantal auteurs beschreven. De Amerikaanse politicoloog R. Putnam 
onderzocht hoe een tweetal Italiaanse regio’s zich ontwikkelden na de introductie van 
regionale besturen in de jaren-1970. Het bleek dat in de in het noorden van het land gelegen 
regio Seveso zowel de regionale bestuurskracht als het welbevinden van de burgers zich 
sterker had ontwikkeld dan in de zuidelijke regio Pietrapertosa.78 De noodzakelijke 
voorwaarde voor effectief zelfbestuur is, zo meende Putnam, associationism.79 Regio’s waar 
dat het geval is worden gekenmerkt door een relatief groot aantal 
verenigingslidmaatschappen en krantenlezers, een actieve deelname aan referenda en het zich 
bij algemene verkiezingen minder laten sturen in de richting van voorkeurstemmen.80 In 
Seveso waren deze, op samenwerking gerichte horizontale verbanden, in sterke mate 
aanwezig. In Pietrapertosa was dat niet het geval. De samenleving was daar van oudsher 
gekenmerkt door grootgrondbezit. De (agrarische) bevolking was in een voortdurende 
concurrentie gewikkeld om de beste stukken land te bemachtigen en daarom tot weinig 
samenwerking geneigd.81 Dat werd nog versterkt doordat de verticale verbanden, die het 
sociale leven daar bepaalden, eigen initiatieven niet bevorderden. Het in civic communities, 
zoals Seveso, opgebouwde sociale kapitaal kwam overigens niet alleen tot uitdrukking in 
economische en bestuurlijke activiteiten, maar ook bijvoorbeeld in het bestaan van 
organisaties zoals literaire gezelschappen en voetbalclubs.82 Samenwerking was in deze 
sociale verbanden van essentieel belang. Normovertreding werd dan ook niet in de eerste 
plaats strafrechtelijk bestraft, maar door uitsluiting uit het opgebouwde netwerk van 
solidariteit en samenwerking.83  
 De communitaristen, een groep sociaal-filosofen met als bekendste woordvoerder A. 
Etzioni, leggen eveneens de nadruk op de positieve effecten van samenwerking in de 
leefomgeving. Die samenwerking is in de huidige samenleving, volgens hen, te veel op de 
achtergrond geraakt. Het gevolg daarvan is een fixatie op rechten in plaats van 
verantwoordelijkheden.84  In traditionele samenlevingen zou dat anders zijn. Daar was de  
neiging sterker om binnen een sociale context te blijven, met bekende morele waarden die 
sociaal constructief gedrag bevorderden.85  Sociale controle dus van de Community waartoe 
men behoorde. De sociale samenhang had positieve gevolgen voor de gemeenschap.   



Ook vanuit de rechtseconomie en de economische geschiedenis is aandacht besteed aan de 

duurzaamheid van autonome, plaatselijke, sociale structuren. In 1968 verscheen het artikel 

‘The Tragedy of the Commons’ van de bioloog G. Hardin, waarin hij de onvermijdelijke 

teloorgang, ten gevolge van roofbouw door een gebrek aan samenwerking, beschreef van 

collectief beheerde weiden en andere natuurlijke hulpbronnen. Dat deze ondergang niet zo 

onvermijdelijk was als Hardin beschreef, werd in 1990 aangetoond door de rechtseconoom  

E. Ostrom. Zij onderzocht een aantal gevallen van succesvol gemeenschappelijk beheer van 

natuurlijke hulpbronnen en een aantal gevallen waarin het gemeenschappelijk beheer 

mislukte. Op basis daarvan identificeerde zij acht design principles waaraan de succesvolle 

projecten wel voldeden en de mislukte projecten niet.86 Deze criteria betroffen sociale 

samenhang versterkende factoren zoals een duidelijk omschreven groep deelnemers, enige 

vrijheid om eigen regels te bepalen en controle door of namens de deelnemers. Waar de 

succesvolle projecten op alle indicatoren positief scoorden, was dat bij de mislukkingen 

slechts op ten hoogste drie van de acht indicatoren het geval. 

 Hoewel het duurzaam gezamenlijk beheer van een natuurlijke hulpbron iets anders is 

dan het bestuur van een dorp, zijn er een aantal succesfactoren die overeenkomst vertonen. 

Van de acht voorwaarden die Ostrom noemde zijn mogelijk van toepassing op het 

dorpsbestuur: er is duidelijkheid wie er bij de groep horen; op een eerste overtreding van de 

regels staan niet al te zware sancties; ingeval van conflicten is er een snelle toegang tot 

degenen die het op kunnen lossen. Een aanvulling daarop werd geleverd door het 

economisch-historisch onderzoek van T. De Moor. Haar onderzoek was gericht op de 

gebruiksregeling van gemeenschappelijke gronden van de Vlaamse Gemene en Loweiden, in 

de omgeving van Brugge, die al sinds de zestiende eeuw bestaat. Naast de door Ostrom 

genoemde factoren, legde De Moor in dit onderzoek de nadruk op de houding van de 

deelnemers: hoe gingen zij met hun gemeenschappelijk bezit om. Daarbij ging het er 

bijvoorbeeld om of  zij streefden naar maximale beweiding of dat zij de voorkeur gaven aan 

tijdelijke braaklegging, of zij actief beheerden of op afstand, of zij het als hun belang zagen 

om het bestaande gebruik voort te zetten of dat zij dat juist wilden veranderen.87  Actieve 

bemoeienis van de participanten verhoogt de kans dat een project duurzaam is. 

 Dit begrip staat ook centraal in de theorie van het Communalisme. In de literatuur is 

het communalisme omschreven als: elke vorm van normatief denken, waarin het plaatselijk 

politiek proces- hoe dan ook- een positief gewaardeerde rol wordt toegekend, alsmede de 

verwerkelijking van deze idee in de praktijk.88 Kort gezegd: elke vorm van lokale autonomie. 

Een van degenen die vorm gaven aan deze theorieën  was de historicus P. Blickle. In zijn 

theorie van de lokale autonomie stonden, naast  de stadsgemeenschappen, juist ook de dorpen 

centraal. Autonomie hield in dat zij een aantal staatsfuncties, zoals vormen van zelfbestuur en 

lokale rechtspraak, konden uitoefenen. De besluitvorming vond plaats in de vergadering van 

volberechtigde leden. Dat waren de bezitters van onroerend goed, doorgaans de zelfstandige 

producenten van agrarische en industriële producten.89 Deze groep, ook wel aan te duiden als 

de burgers van de betreffende plaats, vormden de basis van het plaatselijk politiek bestel. Via 

het plaatselijk bestuur hadden zij ook zeggenschap in de regionale besturen. 

 Ook hier dus nadruk op betrokkenheid en samenwerking. Soms wel wat erg positief. 

Zo wordt door Blickle de plaatselijke gemeenschap als een solidaire groep gezien, terwijl er 

ook toen wel degelijk een grote sociale polariteit bestond.90  Ook de besluitvorming in de 



vergadering van de volberechtigde leden en de mogelijkheid om via vertegenwoordigers ook 

in bovenregionale gremia medezeggenschap te hebben, wordt wel erg rooskleurig 

voorgesteld. Het grote voordeel van deze benadering is desondanks dat zij aansluiting zoekt 

bij hetgeen er in de dorpen gebeurde en wat daarin de meest wezenlijke factoren waren.  

 Een voorbeeld van de werking van een dorpsgemeenschap  waar een aantal van de 

door Blickle genoemde omstandigheden aanwezig waren, is te vinden in de beschrijving die 

A.Th. van Deursen gaf van het Hollandse dorp Graft in de zeventiende eeuw en de 

beschrijving van hetzelfde dorp in de periode 1770-1810 door Schutte.91 De ingezetenen 

noemden zich daar ‘Burgers van Graft’ en als dat nodig was, regelde de Graftse vroedschap 

de verdediging van dorpsgenoten die elders terecht moesten staan. De vroedschap was de 

stem geworden van de burgerij en trad, indien nodig, als een vader in de plaats van zijn 

kinderen.92 Het door Blickle gebruikte begrip Gemeinde lijkt van toepassing te zijn op de 

banne Graft, zij het dat de invloed tot dit geografische gebied beperkt bleef.93 Van invloed 

van het dorp op hogere bestuursorganen is in dit geval niets bekend. Weliswaar heeft er 

gedurende een groot aantal jaren een Unie der Zes Westlandse Hoofddorpen bestaan, maar 

dat is nooit een bestuursorgaan geworden.94 

 De beschrijving van Graft is interessant omdat in de historiografie een sterke nadruk 

op de steden ligt. Hoewel Graft zich in een aantal opzichten als stad presenteerde was het een 

dorp, aangezien het belangrijkste stedelijke kenmerk, plaatselijke autonomie, ontbrak.95 Het 

bezit van stadsrechten lag aan de basis van de stedelijkheid van een plaats, maar was niet 

doorslaggevend. Utrechtse plaatsen zoals Eembrugge, ’t Gein en Vreeland bezaten ooit 

stadsrechten, maar waren, evenals Graft, in de achttiende eeuw ambachtsheerlijkheden.96 Bij 

de steden ontbrak zo’n hogere plaatselijke macht, zij hadden op hun eigen gebied zelfbestuur.  

Voorwaarde voor zeggenschap in de stad was het bezit van het burgerrecht of poorterschap. 

Dat was een formeel recht, waarzonder het lidmaatschap van het stadsbestuur en de gilden, 

niet mogelijk was. Tussen de stadsbesturen en dit maatschappelijk middenveld bestonden 

intensieve contacten. Dat wil niet zeggen dat er geen, soms zeer hoog oplopende, conflicten 

waren, maar die werden doorgaans binnenskamers opgelost.97 De dorpen kenden dit 

burgerschap niet.    

 Het ontstaan van de dorpen is wel gesitueerd in de 9e-10e eeuw. In die tijd ontstond 

het verschijnsel dat boeren zich door het afleggen van een eed tot wederzijdse steun en 

samenwerking verplichtten.98 Omstreeks 1100 zouden Christelijk geïnspireerde sociale en 

ethische normen een rol gaan spelen, maar is het de vraag of er toen al van (dorps) 

gemeenschappen sprake was.99 Op het Utrechtse platteland hadden, ook al voor de tiende 

eeuw, een aantal kerkstichtingen plaatsgevonden waarbij zich dorpen zouden ontwikkelen.100 

Geschillen werden beslecht via burengerechten. De voorzitter daarvan, aanvankelijk meier en 

later schout genaamd, werd vanaf de dertiende eeuw in Utrecht door de bisschop benoemd. 

Aldus was er ook op het platteland een vorm van plaatselijk bestuur ontstaan. Hoewel de 

bevoegdheden van deze plattelandsgerechten aanzienlijk kleiner waren dan die van de 

stadsbesturen, was er wel enige ruimte om eigen zaken te regelen. 

  Hierboven werden, naast de klassieke, verticale, benadering van de plaatselijke 

bestuursorganisatie, een aantal lokale, horizontale, elementen genoemd. Vanzelfsprekend 

waren die van toepassing op de steden met hun autonomie en de corporatistische invloed op 

hun besturen. Daarnaast lijken een aantal van deze elementen ook van toepassing te zijn op 



de dorpssamenlevingen: 1. Er was sprake van een duidelijk omlijnde groep. De ingezetenen 
zijn in de meeste gevallen terug te vinden in de belastingkohieren.101 2. Er was (enige mate 
van) zelfbestuur. Het gerechtsbestuur oefende namens de bevolking een aantal bestuurlijke 
taken uit. 3. De dorpen waren kleinschalige samenlevingen, waarvan de inwoners betrokken 
waren bij de gang van zaken. 4. Op een eerste normovertreding stond geen zware sanctie. In 
de verslagen van de ordinaris rechtsdagen, waar eventuele conflicten vermeld werden, 
kwamen zij nauwelijks voor. Kennelijk werd bij voorkeur een niet-juridische weg bewandeld. 
5. Er was een snelle toegang tot degenen die een conflict kunnen oplossen: de rechterlijke 
bevoegdheid van het gerechtsbestuur, die in de plaats van de vroegere burenrechtspraak was 
gekomen.   
  
Uit de titels van twee opstelbundels die over dit onderwerp verschenen, blijkt dat er in 
Nederland op verschillende manieren met meningsverschillen wordt omgegaan. In 2007 
verscheen Harmonie in Holland, het poldermodel van 1500 tot nu, in 2014 gevolgd door 
Onbehagen in de polder, Nederland in conflict sinds 1795.102 Ook het feit dat er een sociaal-
economische geschiedenis van Nederland verscheen onder de naam Nederland en het 
poldermodel wijst erop dat het poldermodel zich nog steeds in ruime belangstelling mag 
verheugen.103 Dat dit model niet de enige manier is waarop in Nederland problemen worden 
opgelost, wordt aangegeven in de bundel uit 2014. Daarin werd een viertal manieren 
beschreven waarop in Nederland sinds 1795 met onbehagen en conflicten werd omgegaan. 
Als zodanig werden genoemd: ‘De kop indrukken’, ‘In goede banen leiden’, ‘De grens 
opzoeken’ en ‘Om de hete brei heendraaien’. Soms is daarbij iets van de harmonie van het 
poldermodel te bespeuren, maar met name bij de eerstgenoemde wijze is die gedachte ver te 
zoeken. Zoals uit de historiografie bleek, was dat juist de richting die het bestuur in 
Nederland tijdens en vooral na, de Bataafse Republiek steeds meer insloeg.  
 Alvorens de vraag te kunnen beantwoorden in hoeverre er toen nog ruimte voor het 
poldermodel overbleef, moet eerst nader bekeken worden waar het daarbij om gaat. Prak en 
Van Zanden zetten dit model tegenover de bestuursvormen waarin het accent ligt op centrale 
coördinatie en besluitvorming van bovenaf. Zij omschreven het als:‘ een samenlevingsvorm 
waarin maatschappelijke groepen in georganiseerd verband optreden (‘maatschappelijk 
middenveld’) en de politieke besluitvorming veel ruimte biedt voor compromissen die uit 
onderhandelingen tussen deze groepen resulteren’.104  Een omschrijving die minder nadruk 
legde op de vertegenwoordigende functie van het maatschappelijk middenveld en een sterker 
accent op de wijze van onderhandelen was die van H. te Velde: ‘een institutionele structuur 
en een geest van vreedzaam overleg gericht op consensus waarbij alle partijen min of meer 
op voet van gelijkheid betrokken zijn, niet eenzijdig een conclusie afdwingen en 
(maatschappelijke) pluriformiteit pragmatisch erkennen’.105  
 Dit moet overigens ook niet al te idealistisch worden gezien. Hoewel overleg, 
gelijkwaardigheid en consensus centrale begrippen zijn, betekent dat niet dat het uitgesloten 
is dat het recht van de sterkste domineert. Een voorbeeld daarvan was dat het gewest Holland, 
op instigatie van de stad Amsterdam, tegen de zin van Utrecht en Zeeland in 1648 de 
ondertekening van de Vrede van Munster doorzette. Consensus was de norm, dat deze vaak 
via achterkamertjes werd bereikt was geen probleem. Deze werkwijze was zowel ten tijde 
van de VOC in de zeventiende eeuw, als tijdens het kabinet Cort van der Linden in de 



twintigste eeuw succesvol, hoewel ook daarbij niet werd geschroomd om de partijen onder 
druk te zetten.106  Consensus betekent ook niet dat alle betrokkenen van harte instemmen met 
de resultaten van het poldermodel. De loonmatiging en de sanering van de Nederlandse 
verzorgingsstaat die door de regering ter hand werd genomen als resultaat van het fameuze 
‘Akkoord van Wassenaar’ werd niet algemeen op prijs gesteld.107 Ondanks dit alles mag 
worden aangenomen dat het, ook al is het in geringe mate, beschikken over de eigen belangen 
de voorkeur heeft boven het opvolgen van ambtelijke bevelen.     
 Voorwaarde voor de werking van het poldermodel is, behalve het streven naar 
consensus en vreedzaam overleg, ook de aanwezigheid van een institutionele structuur die 
een vruchtbaar overleg mogelijk maakt. Dat zal meestal inhouden dat niet alle betrokkenen 
kunnen meepraten. Een vorm van representatie is dus nodig om de verschillende belangen in 
te brengen. Daarnaast zal, om het overleg gestructureerd te laten verlopen, doorgaans één 
partij het voortouw moeten nemen.108  
 De door gilden, schutterijen en andere samenwerkingsverbanden gedragen, 
corporatieve structuur van de besluitvorming werd in de loop van de achttiende eeuw steeds 
verder teruggedrongen door het stadhouderlijk hof. De tegenbeweging kwam in de jaren-
1780, toen de patriotten poogden oude verworvenheden te behouden tegenover de zich 
uitbreidende macht van de stadhouder en zijn hovelingen.109  Het gevolg was het 
tegenovergestelde van wat zij beoogden: een centralistische staat, onder autocratisch bewind. 
M. Rutjes beschreef hoe de politieke activiteiten steeds verder aan banden werden gelegd en 
hoe het beleid van ‘de kop indrukken’ vorm kreeg. Al snel na de intrekking van historisch 
gegroeide rechten en privileges nam de repressie toe, hetgeen culmineerde in de 
Napoleontische politiestaat. Daarna was, ook in Nederland, het overheidsstreven erop gericht 
de rust te bewaren, zowel door een discours van verzoening en vergeten, als door het 
indammen van ‘radicale’ politieke opvattingen.110  Onder Napoleon, wiens gezag doordrong 
tot in de kleinste plaatsjes, werd daartoe een netwerk van lokale gezagsdragers (maires) 
gecreëerd, waardoor de overheid beschikte over een fijnmazige organisatie van beambten die 
gebruikt kon worden om de bevolking te surveilleren.111 Deze ontwikkeling zou zich 
voortzetten, ook na het aantreden van Willem I als koning van een onafhankelijk geworden 
Nederland. Aan de grote autonomie van de steden en provincies kwam een eind. In plaats van 
een bestuur, bestaande uit ‘eigen mensen’ die ‘eigen beleid’ voerden kwam centraal beleid, 
uitgevoerd door van hogerhand benoemde bestuurders.  
 Hoe vonden de dorpsbesturen tussen 1780 en 1830 hun weg temidden van deze 
veranderingen? Waren daar inderdaad design principles herkenbaar, waardoor de 
dorpsautonomie een duurzaam karakter had? Was er sprake van een institutionele structuur 
waardoor zij eigen beleid konden voeren en tot eigen conflictoplossing konden komen. Met 
andere woorden: behoorde ook in de dorpen het poldermodel tot het verleden?      
         
8. Opzet                                                                                                                                                             
Het beschrijven van alle dorpsbesturen en het door hen gevoerde beleid in de periode 1780-
1830 is te omvangrijk voor een diepgravend onderzoek. De Republiek bestond immers uit 
een groot aantal gebieden die ieder hun eigen bestuursinrichting en –traditie hadden: zeven 
autonome gewesten, plus de landschap Drenthe, plus een drietal Generaliteitslanden. Zo lag 
het zwaartepunt van de macht in de gewesten Holland en Zeeland bij de steden, terwijl 



Groningen maar één stad telde en ze in Drenthe helemaal afwezig waren. De groepen die in 

de provinciale besturen vertegenwoordigd waren, verschilden van gewest tot gewest: in de 

meeste gewesten waren dat de steden en de ridderschap, maar in Friesland werd de plaats van 

de ridderschap ingenomen door de stemhebbende hoeven en in Utrecht was er formeel een 

derde deelnemer in het bestuur in de vorm van de geëligeerden als vertegenwoordigers van de 

kapittels.112  
 Daarom is hier gekozen voor een beperkte opzet, namelijk enkele dorpen in de 

provincie Utrecht. Behalve op grond van persoonlijke binding met dit gebied is voor deze 

provincie gekozen omdat het hier gaat om een centraal in de Noordelijke Nederlanden 

gelegen gebied. Op een beperkt oppervlak bestond een vrij grote geografische 

verscheidenheid met de daaraan verbonden economische verschillen. Bovendien is er vrij 

veel bestuurlijk bronnenmateriaal beschikbaar, waarover inmiddels ook het een en ander is 

gepubliceerd. Van de ongeveer 130 gerechten die er in het laatste kwart van de achttiende 

eeuw op het Utrechtse platteland waren, worden er hier vijf in detail bekeken, een aantal 

andere komen zijdelings aan de orde. Bij de keuze van het vijftal is gelet op spreiding over de 

provincie, zowel voor wat betreft de ligging als ten aanzien van economische activiteit, 

bevolkingsomvang en religie. Daarnaast speelde de aanwezigheid van een enigszins compleet 

archief een belangrijke rol. De plaatsen die aan de orde komen worden hier kort voorgesteld. 

 
Amerongen, Ginkel en Elst                                                                                                                       
Gelegen in het Overkwartier van de provincie op de zandgronden van de Utrechtse 

heuvelrug. Het gerecht bestond uit het dorp Amerongen, een deel van het dorp Elst (waarvan 

het grootste deel bij de stad Rhenen hoorde) en het heide- en veengebied Ginkel. In dit 

agrarische gebied lag de nadruk op de tabaksteelt die plaatsvond op kleine intensief bemeste 

percelen. Doordat de aanvoer van tabak uit Amerika ten gevolge van de Vierde Engelse 

Oorlog sterk was verminderd waren de afzetmogelijkheden voor de Amerongense telers 

goed; het was een welvarend dorp.113 Het gerecht bezat de hoge jurisdictie, gerechtsheer was 

in deze periode Frederik Christiaan Reinhard van Reede, graaf van Athlone (1743–1808). Het 

grondgebied bleef te midden van samenvoegingen en splitsingen ongewijzigd.114 

 
Lopik en Lopikerkapel                                                                                                                         
Twee dorpen in het zuidwesten van de provincie, in deze tijd als een wat excentrisch deel van 

het Nederkwartier. Ook hier was landbouw de belangrijkste bedrijfstak, met in dit gerecht de 

nadruk op veeteelt ten behoeve van de zuivelproductie. In 1783 waren er in dit gerecht 67 

volle boeren met een gemiddelde bedrijfsgrootte van 25 morgen, ongeveer 23 hectare.115 Dat 

was vrij groot, vergeleken met de bedrijfsomvang van ongeveer 16 morgen, die elders 

genoemd is.116 Verder waren er wat boomgaarden en griendlanden, de laatste met name voor 

hoepelhout ten behoeve van de vatenfabricage. Na een periode van rampspoed, met name 

door overstromingen, kwam de productie weer snel terug op het oude niveau.117 

Ambachtsheer was het kapittel van St. Marie in Utrecht. Het grondgebied werd in 1798 

uitgebreid met Zevenhoven, deze combinatie werd in 1801 ontbonden om in 1812 weer 

samengevoegd te worden. Daarna bleef de situatie tot 1849 ongewijzigd.118 

 



Maarssen                                                                                                                              

Geheymschryver was in 1759 in zijn beschrijving van de verschillende Utrechtse plaatsen 

over Maarssen welhaast lyrisch. ‘Veel bewoners van elders zijn hier neergestreken en wonen 

in ruime huizen en op een aantal buitenplaatsen, alle levensmiddelen zijn bij de winkeliers in 

overvloed te vinden, men kan gedurig gebruik maken van de nodige ambachten en 

handwerken, ja dit dorp is bijna als een stad, in vergelijking van enige stedekens die 
Dorpsgewijze bewoond worden’.119 De nadruk in het beroepsleven in dit kennelijk zo 

welvarende dorp lag op de nijverheid en de dienstverlening. Maria Catharina van Tuyll van 

Serooskerken, geb. Van Lokhorst (1708 – 1787) en Carolina Ursulina Philipote van Tuyll van 

Serooskerken, geb. Van Randwijck ( 1741 – 1823) waren hier in deze periode 

ambachtsvrouwe. Maarssen werd in 1798 gecombineerd met Maarssenbroek en Nieuw 

Maarsseveen; in 1801 werd Nieuw Maarsseveen weer een afzonderlijke gemeente; in 1815 

werden Maarssen en Maarssenbroek weer afzonderlijke gemeenten; in 1857 werden 

Maarssen en Maarssenbroek gecombineerd.120 

 
Soest                                                                                                                                            
Een agrarisch gerecht in het kwartier Eemland met veel gemengde bedrijven waarbij de 

akkerbouw in dienst stond van de veehouderij: veel hooi- en weiland, enig bouwland en wat 

veen om turf voor eigen gebruik van te steken.121 Er was enige tabaksteelt maar die is van 

beperkte omvang gebleven. Ook waren er van oudsher enige kalkovens waar schelpen 

werden verwerkt tot kalk, maar dat nam af: in 1832 was er nog maar één over.122 Door de 

combinatie met Isselt kreeg Soest een glasfabriek binnen zijn grenzen, waarvan de productie 

in 1815 500.000 flessen per jaar bedroeg, deze werd omstreeks 1830 gesloten.123 Daarnaast 

waren er ook de nodige ambachtsbedrijven en een vrij groot aantal vrouwen die in het 

winterseizoen wat verdienden met spinnen en weven. Soest was een hoge heerlijkheid met 

stadhouder Willem V (1748 – 1806) als gerechtsheer. In 1798 werden Soest en Isselt 

gecombineerd; in 1801 werden het weer afzonderlijke gemeenten; in 1812 werden ze 

opnieuw gecombineerd.124 

 

Westbroek                                                                                                                                            

Evenals Maarssen op 1½ uur gaans van de stad Utrecht gelegen, maar wel een heel ander 

soort dorp. Zo vertrok uit Maarssen iedere werkdag minstens een schuit naar Utrecht en een 

naar Amsterdam, uit Westbroek voer er alleen een op zaterdag naar Utrecht.125  Weilanden op 

vrij kleine percelen eigen grond bepaalden hier het landschap, hun oppervlakte nam af ten 

gevolge van de turfwinning. Hoewel de turfwinning in Westbroek aan het eind van de 

achttiende eeuw toenam, was zij vooral voor eigen gebruik bestemd.126 Willem René van 

Tuyll van Serooskerken (1743 – 1839) was ambachtsheer. In 1798 werden Westbroek en 

Achttienhoven gecombineerd; in 1801 werden het weer afzonderlijke gemeenten; in 1812 

werden ze opnieuw gecombineerd; in 1815 volgde opnieuw scheiding.127 

 

Ondanks de perioden van samenvoeging en ontbinding die in Lopik, Maarssen, Soest en 

Westbroek aan de orde waren, is er in het onderstaande uitgegaan van hetgeen in de 

archieven van deze plaatsen werd aangetroffen. De verantwoording daarvoor is dat de 

samenvoeging van Westbroek en Achttienhoven vrij kort duurde en de samenvoegingen van 



Lopik met Zevenhoven, Soest met Isselt en Maarssen met Maarssenbroek gerechten betrof 

die aanzienlijk kleiner van omvang waren. Overigens zijn de relevante gegevens uit de 

archieven van alle betrokken plaatsen gebruikt.   

 

Hieronder volgen nog enige statistische gegevens betreffende de gekozen gerechten: 

 

Tabel I: Huishoudens ingedeeld naar sector van bedrijvigheid 1788 - 1789 

Gerecht Landbouw Nijverheid Zakelijke 
dienstverlening 

Sociale 
dienstverlening 

Geen/onbekend 

Amerongen 65 % 13%   9% 5%   7% 
Lopik 66% 12%   5% 5% 12% 
Maarssen 15% 31% 26% 7% 21% 
Soest 70% 14%   8% 1%   7% 
Westbroek 74% 17%   3% 1%   5% 
Bron: zie Bijlage hoofdstuk 2. Landbouw: boeren, dagloners, imkers, e.d. Nijverheid: ambachtslieden, 

veenmannen,e.d. Zakelijke dienstverlening: winkeliers, tappers, kooplieden, makelaars, e.d. Sociale 

dienstverlening: predikanten, vroedvrouwen, schouten, e.d. Geen/onbekend: weduwe, arm, renteniers, e.d. 

Hoewel het gebruikelijk is daghuurders/daggelders in te delen bij de landbouwsector is dat hier bij Maarssen 

niet gedaan. De reden daarvoor is dat het uitgesloten is dat de 100 daghuurders die daar toen waren bij de 15 

plaatselijke boeren aan het werk waren, daarom zijn van het totale aantal 40 toegerekend aan de nijverheid,30 

aan de landbouw, 20 aan de zakelijke dienstverlening en 10 aan de sociale dienstverlening. 

 

Tabel II: Bevolking 1795 en Godsdienstige richting in 1809   

Gerecht Bevolking Rooms 
Katholiek 

Gereformeerd Luthers Joods 

Amerongen 1.022   4% 96%   
Lopik    779 49% 51%   
Maarssen 1.149 44% 43% 3% 10% 
Soest 1.277 73% 24% 3%  
Westbroek    501 31% 69%   

Bron: Bevolking: volkstelling 1795; Godsdienstige richting: godsdienst telling 1809, Soest incl. Isselt, De     

Kok 1964.                                                                                   
 

Hoewel het overgrote deel van de bevolking in de agrarische sector werkte, kon het accent 

daarin verschillen. In Lopik en Westbroek lag de nadruk op de veeteelt, in Soest ging het 

meer om gemengde bedrijven en in Amerongen was de tabaksverbouw belangrijk. Ook met 

vormen van nijverheid vonden combinaties plaats, zoals de turfwinning in Westbroek en de 

thuisspinnerijen en weverijen in Soest. Daarnaast waren er dorpen zoals Maarssen, waar  

nijverheid en dienstverlening de leidende economische sectoren waren. Ook ten aanzien van 

de godsdienstige richting is sprake van spreiding. In de meeste dorpen was sprake van een 

protestantse meerderheid. In een plaats als Amerongen was die zeer groot, maar in de meeste 

andere plaatsen was een aanzienlijke rooms-katholieke minderheid. In Soest, maar ook in het 

Kromme Rijngebied en Maarssenbroek was de overgrote meerderheid van de bevolking 

rooms-katholiek .       

 

 



 

9. Bronnen 
In het onderstaande passeren drie elementen de revue die een rol speelden bij de ontwikkeling 

van de dorpsbesturen in deze jaren. In de eerste plaats het institutionele kader: het geheel van 

organisatie en regelgeving door hogere overheden. Zij vormde het kader waarbinnen de 

dorpsbesturen moesten en konden opereren. De bronnen die daartoe zullen worden gebruikt 

zijn, behalve de bestuursrechtelijke en de bestuurshistorische literatuur, ook de formele 

regelgeving zoals die achtereenvolgens is gepubliceerd in ordonnantiën, (grond)wetten en 

reglementen. Het tweede element betreft de actoren: wie waren de bestuurders van de dorpen, 

wat was hun beroep, hun godsdienst, hun welstand en dergelijke.  Behalve resultaten van 

recent onderzoek naar de bestuurlijke elite, met name in Utrecht, vormen belastinggegevens 

en doop-, trouw- en begraafboeken daarvoor het materiaal. Als derde element komt de aan- of 

afwezigheid van bestuurlijke speelruimte waarover de dorpsbesturen kennelijk beschikten 

aan de orde. Daarbij gaat het om het beleid dat gevoerd werd ten aanzien van de hierboven 

genoemde taken van het plaatselijk bestuur, voor zover dat achterhaald kon worden aan de 

hand van verslagen van vergaderingen van de dorpsbesturen en de door hen gevoerde 

correspondentie. 

 

10. Indeling 
Als we de jaren van overheersende Franse invloed, te weten: de Bataafse Republiek, het 

Koninkrijk Holland en de jaren dat Nederland bij Frankrijk was ingelijfd, als een geheel 

beschouwen dan bestaat de onderzochte periode uit drie tijdvakken: de Republiek tot 1795, 

de Bataafs-Franse Tijd van 1795 tot 1813 en het Koninkrijk der Nederlanden vanaf 1813. 

Aan elk van deze tijdvakken zijn drie hoofdstukken gewijd, waarin respectievelijk aan de 

orde komen: de organisatie en de geldende regelgeving, de samenstelling van de besturen en 

het beleid dat de dorpsbesturen in die periode voerden. In de eerste drie hoofdstukken komt 

het dorpsbestuur in de eindfase van de republiek aan de orde, gedurende de jaren 1780-1790. 

Weliswaar aan de vooravond van het revolutietijdvak maar toch een periode waarin ondanks 

de beroeringen omstreeks het jaar 1787 de bestuursinstellingen van de Republiek nog intact 

waren. In de daarop volgende drie hoofdstukken komt de Bataafs-Franse periode aan bod. 

Daarbij gaat het in het bijzonder om de periode tussen de revolutiejaren en het terugkrijgen 

van de nationale zelfstandigheid. De periode 1804 tot 1813, de jaren waarin werd gewerkt 

aan de opbouw van een nieuwe politieke orde. De situatie onder het Koninkrijk der 

Nederlanden is het onderwerp van de laatste drie hoofdstukken. Tussen 1813 en 1820 begon 

de richting waarin het overheidsbeleid ten aanzien van de dorpsbesturen ging duidelijk te 

worden. Na het vertrek van de Fransen werd er met behoud van een aantal verworvenheden 

uit de Franse tijd onder de door Willem I voortgezette centralistische regie een nieuw 

staatkundig systeem opgebouwd. In de jaren 1820-1830 kreeg het de vorm die het tot 1848 

zou houden.  

 











1. UTRECHTSE DORPSGERECHTEN AAN HET EIND VAN DE ACHTTIENDE    
    EEUW: ONTSTAAN, ORGANISATIE EN BEVOEGDHEDEN  
 
1. Inleiding                                                                                                                                                     
Aan het eind van de achttiende eeuw waren er op het Utrechtse platteland ongeveer 130 
gerechten. Ooit waren dat er veel meer geweest; aan het eind van de middeleeuwen 
bestonden er nog een groot aantal mini-gerechten die nauwelijks inwoners hadden. Een 
voorbeeld is het in 1489 opgeheven gerecht Vechterbroek bij Bunnik. Dat gerecht was 
onbewoond, door de ambachtsheer was een schout van elders benoemd en de rechtsprekende 
buren waren de pachters die in de omgeving woonden.1 Het nabijgelegen gerecht Rhijnauwen 
was wat groter: dat bestond uit een hofstede en een huis. Dit soort gerechten boden de 
gerechtsheren fiscaal voordeel, zij hadden er daarom weinig haast mee deze situatie te 
veranderen.2 In 1748 was Rhijnauwen inmiddels uitgebreid: naast de hofstede waren er toen 
twee huizen. Kennelijk waren dus nog niet alle miniatuurgerechten verdwenen.3  
 De bestuurlijke organisatie van de toenmalige steden is meestal vrij duidelijk 
omschreven. Zij werden immers door de landsheer door middel van de verlening van in akten 
vastgelegde stadsrechten, vaak geleidelijk, uit het platteland losgemaakt. Dat leidde 
weliswaar niet tot een eenduidige regeling maar wel was van iedere stad duidelijk vastgelegd 
wat de rechten waren en hoe het bestuur georganiseerd was. Voor de op het platteland 
achterblijvende gerechten is het lastiger te achterhalen hoe zij bestuurlijk en organisatorisch 
in elkaar zaten. In dit hoofdstuk wordt een poging gedaan om een indruk te krijgen van de 
inrichting en het functioneren van de Utrechtse plattelandsgerechten aan het eind van de 
achttiende eeuw. Hoewel de bestuurlijke taak van de dorpsbesturen in dit boek centraal staat, 
wordt in dit hoofdstuk ook  aandacht besteed aan de rechterlijke taak. De reden daarvoor is 
dat de oorsprong van de gerechten in hun rechterlijke taak lag, daaruit ontstond een orgaan 
dat ook bestuurlijke taken ging verrichten. In de laatste paragraaf wordt daarvan een 
overzicht gegeven.  
 
2. Het Utrechtse platteland aan het eind van de achttiende eeuw.                                                      
Waar de bevolking van de Utrechtse steden tussen eind zestiende en begin achttiende eeuw 
stagneerde liet die van het platteland een voortdurende groei zien. Mogelijke verklaringen 
daarvoor zouden kunnen zijn dat de plattelandsbevolking minder massaal te lijden had van 
epidemische ziekten en dat nieuwe gebieden in gebruik werden genomen voor landbouw en 
turfwinning.4 Vermoedelijk ten gevolge van de dalende (kinder)sterftecijfers liet ook de 
stedelijke bevolking tegen het eind van de achttiende eeuw overigens een groei zien: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabel 1.1: Bevolkingsomvang in enkele peiljaren (deels schattingen) 
1580      1630 1750 1795 

Steden:    37.000 41.750 39.600 45.304
  

Eemland      6.000     6.200     6.900    9.325 
Overkwartier      5.500     6.100     8.500  10.893 
Nederkwartier    13.000   20.100   19.800  23.805 
Land van 
Montfoort 

     1.000     1.350     1.050    1.630 

Stichts 
Veenendaal 

        500     1.000     2.000    1.947 

Platteland:   26.000   34.750  38.250  47.600 
Bron: Rommes 1997, 171 (ged.)         
 
Deze bevolking vormde beslist geen honkvaste groep. Uit een onderzoek onder 938 personen 

die zich in de periode 1751-1800 lieten inschrijven als lidmaat van de Gereformeerde Kerk in 

de stad Utrecht bleek dat er van hen 542 van buiten de stad kwamen.5 Van deze groep hadden 

226 personen al eerder in de stad Utrecht gewoond, was vandaar vertrokken en keerden nu 

terug. Van degenen die uit een andere grote stad kwamen waren er 36 afkomstig uit 

Amsterdam. Een deel daarvan kwam via Amersfoort of een van de kleine Stichtse steden naar 

Utrecht, ook vond er voortdurend migratie plaats vanuit Amsterdam naar Utrecht via dorpen 

in de Gooi- en Vechtstreek. De hier genoemde stroom betrof een deel van de totale migratie, 

te weten de trek naar de stad Utrecht. Verhuizers vertrokken meestal naar een naburige stad 

of dorp, sommigen van hen vertrokken later naar de grote stad.6 Vergelijking van 

belastingkohieren uit opvolgende jaren wijzen ook op een aanzienlijk verloop in de 

plattelandsbevolking.                                                                                                                                         

 De Stichtenaren waren in deze jaren in overgrote meerderheid gereformeerd, zoals de  

ʻofficiëleʼ kerk toen heette. Hun aandeel bedroeg ongeveer 60% van de bevolking.7 De 

verdeling was niet gelijkmatig over de provincie. Naast een gereformeerd bolwerk als 

Amerongen waar 96% van de bevolking deze religie was toegedaan was er een plaats als 

Soest waar driekwart van de bevolking katholiek was. Ook plaatsen als Hoogland, Eemnes, 

Maarssenbroek en het Kromme Rijngebied hadden grote katholieke meerderheden. 

 Op de economische kaart van de provincie was de landbouw verreweg de 

belangrijkste bedrijfstak. Na een eeuw waarin de boeren werden geteisterd door allerhande 

onheil en die daarom wel de ‘agrarische depressie’ wordt genoemd, braken er in de tweede 

helft van de achttiende eeuw betere tijden voor hen aan.8 De bevolking groeide weer, 

waardoor de afzet en de prijzen stegen, de oogsten hadden niet meer te lijden van 

oorlogshandelingen en overstromingen, er kwamen nieuwe teelten zoals de aardappel en de 

tabak en de hevigste veepestepidemieën  behoorden tot het verleden. Hoewel het aantal 

bedrijven in totaal weinig toenam, zagen veel boeren kans om hun bedrijf uit te breiden. Dit 

gevoegd bij de bevolkingstoename op het platteland leidde ertoe dat een groeiend aantal 

huishoudens een bestaan buiten de landbouw moest zien te vinden. Behalve dat zij hier en 

daar een plaats  vonden in de stedelijke nijverheid, combineerden velen een bestaan als 

daghuurder met het houden van enkele stuks vee op een stukje gepachte grond. Een 

toenemende sociale polarisatie dus.9                                                                                                                 

 De agrarische bedrijfstak vertoonde in de verschillende delen van de provincie 



verschillende accenten.10 In het westen en het noordoosten van de provincie lag de nadruk op 

gras- en hooiland met de daarbij behorende productie van respectievelijk zuivel in het westen 

en vlees in Eemland. De bedrijfsgrootte bedroeg gemiddeld 20 ha. In het oosten ging het 

vooral om gemengde bedrijven met een zwaar accent op de akkerbouw. Rogge, boekweit en 

met name tabak waren de toonaangevende gewassen op de Heuvelrug. Het Kromme 

Rijngebied leende zich met name voor de verbouw van tarwe en de aanleg van boomgaarden. 

Daarnaast werden op de zandgronden in het oosten veel schapen gehouden en langs de 

Kromme Rijn waren op ieder bedrijf een aantal runderen aanwezig. Deze veeteelt had met 

name als doel het voorzien in de dagelijkse zuivelbehoefte en de behoefte aan mest voor de 

akkers. De bedrijven waren hier groter dan in het veeteeltgebied: gemiddeld 40 ha. In de 

Lopikerwaard tenslotte werd de hennepteelt die daar van oudsher naast de veeteelt voorkwam  

in deze jaren vervangen door de verbouw van aardappelen.                                                                        

 Een combinatie van bestaansmiddelen was te vinden in het veengebied ten oosten en 

ten westen van de Vecht, alwaar het boeren(veeteelt)bedrijf werd gecombineerd met de 

turfwinning. Als het aantal zogeheten ‘bovenlanders’, veenwerkers die tijdens het seizoen 

van elders kwamen om hier in het veen te werken, indicatief is voor de schaal waarop dit 

gebeurde, dan is er een opvallend verschil tussen de Ronde Venen in het noordwesten van de 

provincie en plaatsen ten oosten van de Vecht zoals Westbroek. In 1788-1789 waren er in 

Wilnis 22 veenmannen die tezamen 89 van deze bovenlanders in dienst hadden.11 In 

Westbroek waar de winning kleinschaliger en waarschijnlijk meer voor eigen gebruik 

plaatsvond, waren dat 6 veenmannen die bij elkaar 11 bovenlanders aan de gang hadden.12                          

 Langs de rivieren speelden transport, handel en met name langs de Vecht 

dienstverlening, ten behoeve van de buitenplaatseconomie die daar in de zeventiende eeuw 

ontstaan was, een groeiende rol. Ook bevonden zich daar, evenals aan de Lek, een aantal 

steen- en pannenbakkerijen. Incidenteel was er ook sprake van enige andere nijverheid. Deze 

werd echter vaak belemmerd door het bestaan van verbodsbepalingen ten gunste van de 

stedelijke economie. De onvrede die daarover bij de plattelandsgerechten bestond kwam tot 

uiting toen het provinciebestuur in 1784 een oproep deed om bezwaren tegen het 

regeringsreglement van 1674 naar voren te brengen. Genoemd werden toen de verboden om 

op het platteland: draperijen en linnenweverijen te stichten, koek te bakken, grutmolens op te 

richten, wijn, zout, zijde, zeep en fluweel in het groot te verhandelen.13  

 
3. Rechtspraak, bestuur en wetgeving op het platteland                                                        

Tijdens de Republiek werd de rechtsmacht wel onderscheiden in de hoge, de middelbare en 

de lage jurisdictie. De hoge jurisdictie omvatte de zware strafbare feiten, in hedendaags 

spraakgebruik: de misdrijven. Onder de middelbare jurisdictie vielen behalve de 

overtredingen ook bestuursbevoegdheden zoals het doen van schouwen. Burgerlijke 

geschillen en de zogeheten voluntaire jurisdictie, zoals overdrachten van onroerende zaken, 

niet-gereformeerde huwelijken en voogdijen vormden de lage jurisdictie.14 De stedelijke 

schepenbanken deden onder voorzitterschap van de schout uitspraak in zowel zaken van 

hoge, middelbare en lage jurisdictie. Op het platteland werden misdrijven vervolgd door de 

maarschalk, een vertegenwoordiger van de landsheer. Hij stond aan het hoofd van een van de 

vier kwartieren waarin het Utrechtse platteland was verdeeld. Dat waren: het Nederkwartier, 

Eemland, het Overkwartier en het Land van Montfoort. In plaatsen met hoge jurisdictie, zoals 



Amerongen, werd deze functie door een drost of drossaart vervuld. Amerongen was een van 

de plaatsen waar het drost- en schoutambt door één persoon werd waargenomen. Eigenaren 

van meerdere heerlijkheden kozen vaak voor gecentraliseerde vervolging van misdrijven. Zo 

liet stadhouder Willem III ze voor zijn heerlijkheden Soest, Baarn, Ter Eem en Eemnes door 

een drost in Baarn aanbrengen.15 Ook het kapittel van St. Jan koos voor gecentraliseerde 

vervolging van de strafzaken. De baljuw spande in Mijdrecht  de vierschaar voor het hele 

gebied van de Proostdijlanden. Dat omvatte de lage gerechten Achttienhoven, Mijdrecht, 

Thamen, Wilnis en Westveen en Uithoorn, Kudelstraat, Blokland en Kromme Mijdrecht.16                          

 De ontwikkeling van de rechtspraak in de richting van schepengerechten was een 

langdurig proces. Op het platteland vond de civiele rechtspraak in de middeleeuwen meestal 

plaats door burengerechten. Namens de bisschop werden zijn domeinen op het platteland 

bestuurd door meiers, die later schouten werden genoemd. De schout was ook voorzitter van 

het burengerecht oftewel de buurspraak: een vergadering van meetellende buren die uitspraak 

deden in geschillen. Niet iedere buur mocht daarbij meespreken; dat was voorbehouden aan 

de volle buren. Dat waren de eigenaren of gebruikers van een bepaald grondoppervlak, een 

‘volle’ hoeve genaamd. De oppervlakte van een volle hoeve in Renswoude bedroeg 16 

morgen, ongeveer 14 hectare.17 Eenzelfde bedrijfsgrootte vinden we ook  bij de cope 

ontginningen in West Utrecht.18 De buren waren dingplichtig, dat betekende verplicht om aan 

de rechtspraak mee te doen en daarvoor eventueel hun werk in de steek te laten. 

Ongeïnteresseerdheid, omkoopbaarheid, partijdigheid en willekeur zijn enkele van de 

bezwaren die tegen deze wijze van rechtspraak werden genoemd.19 De inwoners van 

Maarsseveen waren daar zeer duidelijk in. Behalve het feit dat de buren hun werk in de steek 

moesten laten, verdronken zij bij deze gelegenheden ook vaak hun geld. De procedure was 

wanordelijk: jong en oud, sommigen dronken, sommigen slecht gemotiveerd liepen door 

elkaar. De uitspraken werden partijdig gevonden en het gevolg van alle tumult was dat de 

geschillen niet opgelost werden.20 Soms werd een oplossing gevonden door het instellen van 

buurraden, een vertegenwoordiging van meetellende buren, maar dat bood te weinig 

soelaas.21 Meer vastigheid werd gevonden door de instelling van schepenbanken waarvan er 

al voor 1500 een aantal fungeerden: Maarssen (1479), Lopik (1469), Soest (1472) Kort na 

1500 kwam daar onder andere Westbroek (1518) bij.22 Soms waren dorpelingen zo 

voortvarend om zelf, dus zonder bisschoppelijke toestemming, een schepenbank op te 

richten. In een aantal gevallen werd dat waarschijnlijk toegestaan, zoals in Soest (1350) en in 

Maarssen (1392), maar soms, zoals bijvoorbeeld in 1488 in Schalkwijk, werd dit door de 

bisschoppelijke ambtenaren met kracht bestreden.23                                                                                        

 Uiteindelijk werden in het hele Nedersticht de burengerechten vervangen door 

schepengerechten, het laatst gebeurde dat in 1633 in Renswoude.24 Het initiatief voor de 

omzetting werd meestal genomen door de ambachtsheer, die daartoe een verzoek indiende bij 

de  landsheer.  Als het verzoek werd ingewilligd, bepaalde deze dat er in het vervolg recht 

gedaan zou worden door de schout en een aantal schepenen.25 Het aantal schepenen per 

gerecht varieerde van drie, onder andere in Vinkeveen, tot zeven, bijvoorbeeld in 

Renswoude.26 Zij werden door de ambachtsheer benoemd en door hem of zijn 

vertegenwoordiger beëdigd. Er was sprake van jaarlijkse benoemingen, de zittingsduur 

bedroeg minstens twee jaar. Het moesten mannen van eer zijn, van goede naam en faam of, 

zoals een andere omschrijving luidde: ‘vijf van de verstandigste, oudste en eerlijkste 



personen in het dorp gegoed’ en tussen hen mocht geen nauwere bloedverwantschap bestaan 

dan de vierde graad. Hun taak werd omschreven als samen met de schout ‘recht (helpen) 

doen en Justitie administreren aan een ieder zonder gunst of wangunst’.27 De schout was 

voorzitter van de schepenbank. Hij presideerde het gerecht, vorderde vonnis en zorgde voor 

de tenuitvoerlegging daarvan. Hij had niet alleen de leiding bij de rechtspraak en de daarbij 

aanvankelijk  samenvallende wetgeving, maar ook bij daden van bestuur: de rechtsorde 

handhaven en zo nodig orde scheppen. Scheiding tussen rechtspraak, wetgeving en bestuur 

was er in de Middeleeuwen niet of nauwelijks.  

 De gerechten moesten aanvankelijk telkens het op een kwestie toe te passen recht zien 

te vinden en vormden op deze wijze het recht.28 Vanaf de zestiende eeuw nam de wetgevende 

invloed van de hogere overheid op de rechtspraak door de uitvaardiging van steeds meer 

regels toe. Daarnaast behielden de gerechten wetgevende bevoegdheid. Zij mochten, met 

goedvinden van de ambachtsheer, keuren uitvaardigen op terreinen die de eigen huishouding 

betroffen, zoals de openbare orde, gezondheid en veiligheid.29  

 De schepenbank kreeg gaandeweg behalve juridische, ook steeds meer bestuurlijke 

bevoegdheden; naast de eigen regels kwam er steeds meer wetgeving van hogerhand die 

uitgevoerd moest worden. Zij stond tegenover de inwoners van het gerecht in dezelfde 

verhouding als de Staten tegenover de bevolking van het platteland of de regering van de 

steden tegenover de burgers, zoals De Savornin Lohman dat uitdrukte: ‘We hebben in de 

schepenbank de plaatselijke overheid te zien’.30 De schout nam daarin van oudsher, als 

vertegenwoordiger van de soeverein, een positie in als niet-stemhebbend voorzitter.                                     

 

De bisschop was zijn wereldlijk gezag inmiddels al lang kwijtgeraakt. In 1528 had Karel V 

als graaf van Holland de Geldersen uit Utrecht verdreven en in ruil daarvoor de 

landsheerlijkheid opgeëist. Het Habsburgs bestuur was van korte duur. Na het Plakkaat van 

Verlatinghe van 1581 en de daarop volgende vergeefse zoektocht naar een nieuwe 

(buitenlandse) landsheer trokken de Staten van de gewesten ieder de soevereiniteit aan zich  

en vormden tezamen de Republiek der Verenigde Nederlanden. Voor het plattelandsbestuur 

hield dit in dat de bevoegdheid inzake de vorming en jurisdictie van de gerechten voortaan bij 

de Staten kwam te liggen.                                                                                                                            

 De gerechten bezaten een zekere immuniteit: het recht om hun eigen zaken te regelen. 

Dat betekende niet dat zij onafhankelijk waren, ook niet de hoge heerlijkheden. Zo werden de 

hoge heerlijkheden nadat zij in 1784 kennelijk de bevelen van de Staten inzake de 

bewapening van hun in- en opgezetenen wel erg laconiek naast zich hadden neergelegd, tot 

de orde geroepen.31 Hen werd te verstaan gegeven dat de bewapening niets te maken had met 

de jurisdictie maar alles met de soevereiniteit en die was in handen van de Staten.32 Ook de 

Nassause Domeinraad, die  namens Willem III zijn gerechten beheerde,  kreeg met de 

soevereiniteit van de Staten te maken. Drie bakkers uit Eembrugge waren door de Staten van 

hun alleenrecht op de uitoefening van het bakkersbedrijf vervallen verklaard. Toen zij daarop 

rechtstreeks bij diezelfde Staten in beroep gingen voelde de Domeinraad  zich gepasseerd. Hij 

was van mening dat het beroep bij hem, als bezitter van de hoge heerlijkheid, had moeten 

worden ingesteld. Hij klaagde bij de Staten maar ving bot: ‘maar nooyt heeft ons in de 

gedagte kunnen komen, en noch bij Zijne Majesteit van Groot Brittanje Willem de Derde, is 

ooit begrepen, dat wij daarmede de souvereiniteit over dat gedeelte der provincie hebben 



afgestaan’.33 De wetgeving door de Staten moest dus uitgevoerd worden, ook door de hoge 

heerlijkheden. 

 
4. Gerechten en Heerlijkheden                                                                                                                       
De landsheerlijke rechten, waarvan in het bovenstaande sprake was, waren overdraagbaar.  

Het ging hier om het overheidsgezag, dus rechtspraak, wetgeving en bestuur. Dit stond los 

van de grondeigendom. De landsheer kon het overheidsgezag zelf uitoefenen maar hij kon het 

ook geheel of gedeeltelijk verkopen, schenken, verpanden of in leen geven. Door overdracht 

van het overheidsgezag aan een ‘heer’ ontstonden (ambachts)‘heerlijkheden’.34 Een 

voorbeeld van een schenking vinden we in 1674 toen door de Staten aan Willem III de 

heerlijkheden Soest, Baarn en Ter Eem werden overgedragen uit dankbaarheid voor het feit 

dat hij het land van de Fransen had verlost.35 Door zijn overlijden in 1702  kwamen deze 

heerlijkheden weer terug aan de Staten zodat dezelfde hoge, vrije, middelbare en lage 

jurisdicties in 1749 aan Willem IV geschonken konden worden.36  In 1750  kreeg hij van de 

Staten ook de hoge jurisdictie over de heerlijkheden der beide Eemnessen, Duist, de Haar en 

Zevenhuizen, maar niet de lage jurisdictie want die was inmiddels aan iemand anders 

overgedragen.37 Een duidelijk voorbeeld van het feit dat de hoge en de lage jurisdictie in 

verschillende handen konden zijn. De steden kwamen door deze overdrachten van 

overheidsgezag aan hun stadsrechten, de dorpen aan hun dagelijkse gerechten. Het aantal 

gerechten lag overigens niet vast. Zo kregen bijvoorbeeld in 1760 de in- en opgezetenen van 

Thamen en hun ambachtsheer (de Proostdij van St. Jan) op hun verzoek toestemming een 

eigen schepenbank te vestigen in die plaats, die voordien onder de jurisdictie van  Mijdrecht 

viel.38 Anderzijds verdwenen er ook gerechten. Zo maakten in 1795 de gezinshoofden van het 

gerecht Breukelerwaard, toen drie boeren en drie daggelders, gebruik van hun onlangs 

verworven recht om samenvoeging van het gerecht met een ander gerecht te verzoeken. 

Breukelerwaard werd bij Breukelen-Nijenrode gevoegd.39                                                                              

 Veel Utrechtse plattelandsgerechten waren op het moment dat de Staten in 1585 de 

soevereiniteit aan zich trokken al in andere handen overgegaan. Behalve adellijke geslachten 

zoals de families Van Zuylen, Van Abcoude en Van Montfoort bezaten ook de, typisch 

Utrechtse, Kapittels de heerlijkheid van veel plaatsen.40 Ook in andere gewesten kwam 

eigendom van heerlijkheden door anderen dan de adel voor. In Holland werden naast de adel 

ook vrij veel steden en polderbesturen met heerlijkheden beleend.41 In Zeeland bestonden 

verschillen per eiland: op Walcheren waren veel heerlijkheden in handen van de steden, met 

name Middelburg, terwijl op Schouwen Duiveland een aantal, vaak niet-Zeeuwse adellijke 

heerlijkheden aanwezig waren.42 Anders dan in Holland en Zeeland was het bezit van 

ambachtsheerlijkheden door steden in Utrecht uitzonderlijk: het gerecht Vreeswijk was 

eigendom van de stad Utrecht en Rhenen bezat Veenendaal. De situatie dat de 

ambachtsheerlijkheid was verdeeld over een aantal aandeelhouders, zoals in het Hollandse 

Cromstrijen met maar liefst 1026 aandelen, bestond in Utrecht niet.43   

 Edelen zonder de titel van ambachtsheer waren in de achttiende eeuw zeldzaam, maar 

dat gold niet voor de stedelijke patriciërs.44 Het bezit van een heerlijkheid werd lang niet door 

iedere regent geambieerd, met name onder vooraanstaande Hollandse families werd het wel 

als een overdreven uiting van standsbewustzijn beschouwd.45 De belangrijkste inkomstenbron 

uit een heerlijkheid werd gevormd door de recognities: bedragen die de verschillende 



functionarissen, die de eigenaar in zijn gerecht aanstelde, aan hem betaalden.  Dat leverde in 

vergelijking met andere investeringen een niet al te hoog rendement op, terwijl door de 

dorpelingen bij calamiteiten ook een bijdrage van de ambachtsheer werd verwacht.46 Toch 

was de status die het bezit van een heerlijkheid met zich bracht voldoende om veel regenten, 

en ook leden van de gegoede burgerij, tot aankoop te doen besluiten.47 Vanaf de zestiende 

eeuw kwamen allengs meer heerlijkheden in handen van deze groep.48  

 De Utrechtse Staten zagen aan het begin van de achttiende eeuw in een eventuele 

verkoop van nog in hun bezit zijnde gerechten een mogelijkheid om hun financiële positie te 

verbeteren. In het jaar 1700 werd een commissie ingesteld om te onderzoeken of enige 

ambachtsheerlijkheden en tienden ten dienste des lands verkocht zouden kunnen worden.49  

Het voorgevoel van de Staten was juist: in 1714 werd hun financiële positie dermate precair 

dat besloten werd tot  verkoop van een aantal ambachtsheerlijkheden.50 En passant krijgen we 

een  indruk van hetgeen de aanschaf van een ambachtsheerlijkheid zoal inhield. Expliciet 

werd namelijk vermeld dat ‘De voorz. Ambachts-Heerlijkheden zullen verkogt worden met 

alle Preëminentiën, Gerechtigheden en Emolumenten, die daar toe behoren, als het stellen 
van Schouten, Gadermeesters, Secretarissen, Schepenen, Costers, Doodgravers, 
Gerechtsbodens, mitsgaders Schippers die sulcx plaatse heeft, ende alle het geene daar verder 

aan zoude moge dependeren, ende daar - en - boven genieten de pacht-penningen, die de 
respectieve Schouten ende Secretarissen jaarlijcx aan het Compoir van Haar Ed.Mog. 
Domeijnen, wegens hare bedienigen gewoon zijn te betalen. Dog houden Haar Ed. Mog. aan 

Haar, het recht van approberen ende improberen van Beroepingen van Predicanten, 

midsgaders het aanstellen van Waartslieden’ (polderbestuurders). Ter geruststelling van de 

reeds aangestelde functionarissen werd nog vermeld dat zij hun ambt levenslang mochten 

blijven uitoefenen.                                                                                                                                             

 Het liep op 13 juni 1714, de dag van de veiling, niet storm: van de dertig te verkopen 

heerlijkheden gingen er toen negen weg. Later werden er nog zes uit de hand verkocht.51 In 

1715 volgde een tweede tranche van veertien ambachtsheerlijkheden waarvan er negen direct 

verkocht werden en een maand later nog drie. Vergeleken met de situatie in Holland, waar de 

Staten eveneens tot verkoop van heerlijkheden overgingen, was de opbrengst in Utrecht laag. 

In Holland, brachten heerlijkheden in die tijd gemiddeld tien à twintig duizend gulden op.52 

In Utrecht werden deze bedragen lang niet gehaald: de opbrengst van de verkopingen in 1714 

en 1715 was gemiddeld ongeveer zevenduizend gulden. Een van de oorzaken zou kunnen zijn 

dat de Utrechtse Staten te vroeg waren met de verkoop, in Holland gebeurde dat  in de 

periode 1722-1741.53 Ook het feit dat de heerlijkheid Oostbroek en De Bilt in 1744 tijdens 

een openbare verkoping f 20.050 opbracht wijst daar op.54 Uit onderzoek naar de Hollandse 

elite bleek dat deze groep het geld dat was vrij gekomen uit het afstoten van hun directe 

zakelijke belangen in de eerste helft van de achttiende eeuw vooral belegde in (Hollandse) 

obligaties.55 Halverwege de eeuw werd de animo voor investering in land en heerlijke rechten 

groter.56 Het aflopen van de agrarische depressie zal daar niet vreemd aan geweest zijn.  

  

5. Organisatie van het gerecht                                                                                                                        
De heer die op een van de in het bovenstaande manieren een gerecht in zijn bezit gekregen 

had, kon de gerechtsambten zelf uitoefenen, maar meestal droeg hij die, tegen betaling, voor 

een bepaalde tijd of ‘tot wederzeggens toe’ over aan anderen. Ook kon hij de ambten 



verkopen, zoals de proost van het Kapittel van St.Jan. Blijkens een staat uit 1728 was daar in 

de loop van de tijd verkocht: het baljuwschap, schoutschappen van Mijdrecht en Thamen, 

Wilnis en Westveen, Kudelstaart en Uithoorn, Achttienhoven, secretarisschappen van 

Mijdrecht, Thamen, Wilnis en Westveen, schippersplaatsen in Kudelstaart, Mijdrecht en 

Wilnis en de bodeambten in alle dorpen.57 Het kon overigens ook andersom: in 1715 kocht 

Daniël Blondeel, schout in Vinkeveen en Demmerik, op de door de Staten georganiseerde 

verkoping de ambachtsheerlijkheid in beide gerechten en werd aldus zijn eigen 

ambachtsheer.58 In Holland werden gerechten ook wel door het gerecht/gerechtsbestuur zelf 

gekocht, dat daardoor tot op zekere hoogte ‘eigen baas’ werd.59       

 De schout was de vertegenwoordiger van de landsheer. Aanvankelijk van de 

bisschoppen, die werden opgevolgd door Karel V en Filips II, vervolgens door de Staten van 

Utrecht en uiteindelijk in het overgrote deel van de gevallen door de ambachtsheer. De heer 

hoefde niet in zijn heerlijkheid te wonen. Strikt genomen hoefde hij er niet eens grond te 

bezitten; de schout als zijn vertegenwoordiger hoefde dat dus ook niet.60 Dat maakte het 

mogelijk dat een persoon in meerdere gerechten het schoutambt vervulde, hetgeen ook vrij 

vaak het geval was. In onderhandeling met de heer werd bepaald welk deel van de opbrengst 

van het ambt, zoals salaris, vergoedingen, boeten en dergelijke, de schout aan de heer zou 

betalen en hoeveel hij dus zelf mocht houden. Zo ging de nieuw benoemde schout van 

Westbroek, Marten van den Helm, bij zijn benoeming op 29 oktober 1777 de verplichting aan 

om aan Willem René van Tuyll van Serooskerke, de heer van dat gerecht, de helft te betalen 

van hetgeen hij zou genieten van het ambt van schout en gadermeester. Het laatstgenoemde 

ambt werd in de regel met het schoutambt gecombineerd en hield in dat hij belast was met de 

invordering van allerlei (belasting)gelden.61 Ook Pieter Johan van der Horst, die door Van 

Tuyll als secretaris van Westbroek werd benoemd, deed deze toezegging. Daarbij werd ook 

vermeld over welke betalingen het ging: naast het traktement dat hij genoot ontving hij ook 

de leges over rekeningen, transporten, plechten (hypotheken) en dergelijke.62 De schout en 

ook de secretaris waren een soort bestuurlijke ondernemers, die ook met de gerechten 

onderhandelden over de voorwaarden waaronder zij hun werk verrichtten. Zij combineerden 

meerdere functies die zij voor eigen rekening uitoefenden, zoals het schoutambt in 

verschillende gerechten, eventueel in combinatie met een of meer secretarisfuncties, het 

notariaat of een ander beroep of ambacht. Dat met name het notariaat daarbij vaak als basis 

diende is niet toevallig, aangezien notarissen over een behoorlijke kennis van het recht 

beschikten. De meesten waren zowel theoretisch als in de praktijk geschoold; in de periode 

1606-1810 was slechts 12% van hen academisch gevormd jurist.63 Voor de theoretische 

studie waren een aantal ‘notarisboeken’ in gebruik.64 Verder had een aankomend notaris 

minstens vier jaar praktijkervaring opgedaan op een griffie, secretarie of notariskantoor. Ook 

moest hij minimaal 25 jaar oud zijn en te goeder naam en faam bekend staan. Na het 

succesvol afleggen van een examen volgde toelating door de Staten.65    

  

 Schout en schepenen vormden tezamen het gerechtsbestuur: de schout als door de 

ambachtsheer benoemde voorzitter, de schepenen als degenen die, namens de ingezetenen  

formeel de beslissingen namen. De schepenen mochten niet nauwer verwant zijn dan de 

vierde graad (volle neven), bovendien moest de schout er ook op letten dat ze ‘zijn van de 

oprechte Evangelische Religie, immers ten minste alzulke, die niet zijn van quaad nadenken, 



dat zij zouden wezen bittere vijanden van dezelfe religie, of van het welvaren van het gemene 
beste’.66 De schepenen werden op voordracht van het zittende gerecht, dat daartoe 
dubbeltallen opstelde, door de ambachtsheer benoemd. Het feit dat de schepenbank een meer 
ordelijke wijze van bestuur vormde dan de vroegere burengerechten hield in dat weigeren van 
een bestuursfunctie eigenlijk niet kon. De vermogende Soester landbouwer Rutger de Beer 
kwam daar achter toen hij in 1747 weigerde om, nadat hij er al twee termijnen op had zitten, 
opnieuw buurmeester te worden. De schout accepteerde dat niet en deed zijn beklag bij het 
Hof van Utrecht. Kennelijk was De Beer zo onder de indruk dat hij vervolgens de functie 
accepteerde en nog een aantal malen daarna.67  
 Behalve schepenen maakten in veel plaatsen ook een of twee buurmeesters, 
burgemeesters of borgemeesters deel uit van het gerechtsbestuur. De taak van de 
burgemeesters in de steden was de zorg voor de ‘stadszaken’, het gewone beleid betreffende 
stedelijke aangelegenheden.68 Op het platteland was hun taak een andere. Zij zouden  de 
opvolgers zijn van de zogeheten ‘dorpsberaders’. Dat waren, in dit geval in Lopik, uit de 
gezworenen aangewezen personen die als taak hadden het geldelijk beheer, zoals publieke 
verpachtingen en verkopingen en het innen van de uitgezette morgengelden.69 In de loop van 
de tijd was het belang van de functie blijkbaar verminderd. In de voormalige stad Eembrugge 
werd de burgemeester aanvankelijk door een vertegenwoordiging van schepenen en burgers 
gekozen, in de bisschoppelijke tijd was hij de voornaamste stedelijke overheidspersoon maar 
werd later door de schout voorbijgestreefd. Zijn taak, het beheer van de plaatselijke financiën, 
had hij behouden.70 De taak van de buurmeester blijft toch vaag. Zo wordt  het 
buurmeesterschap wel  omschreven als de voor gewone dorpelingen hoogst haalbare 
bestuurlijke functie.71 Zij werden dan ook bij de jaarlijkse nominaties steevast als eerste 
genoemd, soms zelfs via een afzonderlijke nominatie.72 Bijna altijd werden buurmeesters 
benoemd nadat ze al een aantal jaren schepen geweest waren. Zij zijn ook wel omschreven 
als degenen die aan het hoofd stonden van burenorganisaties binnen een gerecht, waar zij als 
taak hadden het behartigen van de belangen van een bepaalde buurschap in huishoudelijke 
aangelegenheden zoals het onderhoud van wegen.73 Dat lijkt enigszins op de verrassend 
democratische procedure die in Vreeland werd gevolgd.74 Na de nominatie van nieuwe 
schepenen werd de burgerij daar verzocht om een van de aftredende schepenen als 
burgemeester te kiezen; tegelijkertijd konden de ingezetenen aan de westkant van de Vecht 
een buurmeester kiezen voor de oostelijke oever van de Vecht  en die van de oostkant een 
voor de westelijke oever. Zij waren geen schepenen. Er waren overigens ook gerechten, zoals 
Maarssen en Westbroek, waar de functie van buurmeester niet bestond. Ook het aantal 
buurmeesters was niet overal gelijk. Meestal werden er telkens twee benoemd: een als 
fungerend en een als aankomend buurmeester, maar in Soest werd slechts één persoon 
benoemd. Het taakelement dat het vaakst naar voren komt is de zorg voor de financiën. Het 
lijkt er  daarom op dat zij schepenen waren met een bijzondere, financiële, taak.                                           
 Ook bij de andere schepenen kwam soms een taakverdeling voor. Die van Nieuw 
Maarsseveen voor het jaar 1781 is overgeleverd: de oudste schepen behandelde de akten van 
indemniteit en de armenzorg, de middelste hield toezicht op de turfton en de nachtwacht en 
de jongste hield toezicht op het schoonhouden van de sloten en straten, het ophalen van 
vuilnis en het onderhoud van de lantaarns.75 In Soest was er tussen 1706 en 1793 steeds één 
schepen voor de buurschap Hees. Hij was voornamelijk aanwezig bij het passeren van akten 



waarbij inwoners van Hees of aldaar gelegen goederen betrokken waren.76 In Lopik werden 
afzonderlijk voor het Boveneind en het Benedeneind zowel schepenen als buurmeesters 
benoemd, van taakverdeling lijkt hier geen sprake geweest te zijn.77                                                               
 In de Statengerechten werden de schepenen (en buur/burgemeesters) namens de 
Staten aangesteld door de maarschalk, in de particuliere gerechten door de ambachtsheer, op 
voordracht van de zittende schepenen. De aantallen verschilden per gerecht: van drie tot 
zeven personen. De zittingsduur was meestal twee jaar.78 Herbenoemingen waren vrij 
normaal, hetzij direct, hetzij met een tussenpoos van een jaar. In een aantal plaatsen die ooit 
stadsrecht bezaten, zoals Bunschoten en Eemnes, treffen we ook ‘raden’ aan. Zij 
vertegenwoordigden de burgers in zaken die niet tot de competentie van schout, schepenen of 
burgemeesters behoorden. In Eemnes kwam het vaak voor dat de aftredende burgemeester 
nog een periode als Raad in het bestuur bleef meedraaien. 
 Naast buur/burgemeesters en schepenen kenden alle gerechten kerkmeesters en een 
aantal gerechten ook arm-, wees- en ijkmeesters. Hun taak omvatte een beperkt deel van het 
bestuur, respectievelijk de stoffelijke aangelegenheden van de kerk (de geestelijke vielen 
onder de kerkenraad), de zorg voor armen en wezen en het toezien op het gebruik van de 
juiste maten en gewichten, waaronder ook het gewicht van het brood. Het aantal buur-, kerk-, 
arm-, wees- en ijkmeesters bedroeg steeds twee, ieder jaar werd er een benoemd zodat er 
steeds een langer zittende en een nieuwe functionaris deel uitmaakte van het college.   
  In de burengerechten vond rechtspraak plaats door de ‘volle’ buren, geërfden, 
eigenaars van volle, complete, hoeven. De Monté Ver Loren meldt dat de ambachtsheer 
(aanvankelijk) uitsluitend deze buren in het schepencollege kon kiezen; zij traden op namens 
de geërfden-gemeenschap.79 In de steden waren de poorters degenen met invloed op het 
bestuur. Het poorterschap was een persoonlijke kwaliteit, niet verbonden aan grondbezit.80 
Ook op het platteland is een ontwikkeling te zien in deze richting: grondeigendom is niet 
meer een vereiste voor een benoeming als bestuurder (al zullen ze over het algemeen wel 
over een groter of kleiner stuk eigen grond beschikt hebben), het begrip ‘volle hoeve’ werd in 
de achttiende eeuw niet meer gebruikt. Wel was in een aantal plaatsen de regel blijven 
bestaan dat voor een aantal belangrijke beslissingen, zoals het vaststellen van de zettingen en 
belangrijke uitgaven, instemming van geërfden vereist was. In 1657 werd bepaald dat de 
geërfden er recht op hadden bij het vaststellen van de zetting voor de dorpslasten aanwezig te 
zijn. Blijkens de betreffende ordonnantie werd dit voorschrift ingegeven doordat er door 
schout en gerechten te veel kosten werden gedeclareerd. De datum van behandeling diende 
minstens 14 dagen van tevoren bekend gemaakt te worden en de stukken lagen bij de 
secretaris ter inzage.81 Schout Marten van den Helm merkte naar aanleiding van de geopende 
deuren ter gelegenheid van de behandeling van de molenrekening tijdens zijn eerste 
vergadering op dat het een ʻleerzame exercitieʼ was geweest.82 Ook bij belangrijke 
incidentele zaken, zoals het opmaken van de schade die de Pruisische troepen in 1787 hadden 
veroorzaakt, kwamen de geërfden  in een aantal plaatsen in beeld.83 In Lopik traden zij zelfs 
in een aantal gevallen op zonder het gerecht, met name als het om groot onderhoud ging.84 Zij 
werden niet door de ambachtsheer benoemd, het ging om een directe vertegenwoordiging van 
belanghebbenden. Hoewel zij niet bij het dagelijks bestuur waren betrokken, hadden ze wel 
een beslissende invloed op de te nemen beslissingen. In gevallen dat het ging over het 
gebruik of de bescherming van de grond kwamen de grondeigenaren en ingelanden van het 



betreffende gebied in beeld, maar bij beslissingen over andere aangelegenheden werden ook 
ambachtslieden en andere vooraanstaande dorpsgenoten door de gemeenschap aangewezen. 
Ook grondeigenaren die niet in het gerecht woonden waren geërfden. Zo schoven er bij de 
zetting van de consumptieve lasten in Amerongen vaak vertegenwoordigers aan van het 
Domkapittel en van de Heer van Amerongen. In Overlangbroek waren naast het Domkapittel 
vertegenwoordigers van de Heren van Zuijlenburg en Dompselaar aanwezig bij de beslissing 
over reparaties aan de kerk, het vaststellen van een door de schout opgesteld verzoek aan de 
Staten en om de schouwbrief van de Langbroekerwetering te bespreken.85  
 Met name voor wat betreft financiële aangelegenheden, zoals de zettingen, fungeerden 
de geërfden als een soort commissie van toezicht, waarvan een personele scheiding bestond 
met het gerecht. In Lopik waren de geërfden die over de zettingen gingen personen die niet in 
het gerecht zaten of gezeten hadden. In Westbroek kon je weliswaar niet tegelijk schepen en 
geërfde belast met financieel toezicht zijn, maar was het geen beletsel als je daarvoor en/of 
daarna schepen was. Amerongen kende een aantal buitengeërfden, vertegenwoordigers van 
grootgrondbezitters  die vaak, maar niet altijd,  naast de schepenen plaatsnamen. Maarssen 
tenslotte nam een middenpositie in: naast een enkele oud-schepen ook een aantal personen 
die geen binding met het gerecht hadden,  met een zekere voorkeur voor de daar talrijk 
aanwezige renteniers. De invloed van de geërfden verschilde plaatselijk. Zo is de 
schepenbank in Overlangbroek beschreven als een, afgezien van de rechterlijke taak,  
ambtelijk bestuursorgaan dat belast was met de uitvoering van het beleid zoals dat lokaal 
werd bepaald door de geërfden en provinciaal door de Staten van Utrecht.86 Dat is een andere 
situatie dan die in Lopik, waar schout en gerecht initiatieven namen om tot overleg met de 
ingelanden te komen. In Westbroek werden veel zaken afgedaan in gezamenlijke 
vergaderingen van gerechtsbestuur en polderbestuur.                                                                 
 

6. Taken en Bevoegdheden  

Algemeen 
In de ambtelijke wereld wordt wel onderscheid gemaakt tussen politieke bestuurders en 
ambtenaren. Politieke bestuurders zijn gekozen of benoemde functionarissen, die aan het 
hoofd van de plaatselijke bestuursorganisatie staan en eerstverantwoordelijk zijn voor het 
openbaar bestuur. Alle anderen zijn aan hen ondergeschikt.87 De eindverantwoordelijkheid 
van de ambachtsheer onderscheidt hem van deze groep. De kerk-, wees-, armen- en 
ijkmeesters blijven ook buiten beschouwing aangezien hun bestuursbevoegdheid een beperkt 
deel van het openbaar bestuur betrof. Ons gaat het hier om de schepenen/buurmeesters als 
gekozen bestuurders en de schout als benoemde bestuurder. Weliswaar werden de schepenen 
en buurmeesters ook door de heer benoemd, maar daaraan ging een nominatie van het 
zittende gerechtsbestuur vooraf die over het algemeen gevolgd werd. Het gerechtsbestuur 
bestond dus, zoals dat als regel in de resoluties van de gerechten werd aangeduid, uit ‘schout 
en gerechten’. De secretaris, de bode, de schoolmeester, de vroedvrouw, de turftonster, de 
veerschipper en vele anderen vielen in een van de ambtelijke categorieën. De functie van de 
secretaris had veel raakpunten met die van de schout; zij hadden vaak dezelfde 
beroepsachtergrond en combinaties van beide functies door dezelfde persoon kwamen 
geregeld voor. Een bestuurder was de secretaris echter niet: noch als voorzitter, noch als 
stemhebbend lid van het gerechtsbestuur nam hij deel aan de besluitvorming. Hoewel zijn 



invloed, doordat hij de administratieve touwtjes in handen had, aanzienlijk geweest moet zijn, 
zal hij hier slechts zijdelings aan de orde komen.                                                                                             
 De schout was de centrale persoon in het dorpsbestuur. Hij was de voorzitter van het 
gerecht, hij zorgde ervoor dat de schepenbenoemingen tijdig plaatsvonden en nam ze de eed 
af. Ook zag hij er op toe dat degenen die als schepen werden voorgedragen wel de juiste 
religie aanhingen en dat er niet een te nauwe verwantschap tussen hen bestond. Hij had de 
opdracht contact te houden met de predikanten ter plaatse en toezicht te houden op de 
ontvangst en verantwoording van de verschillende belastingen.88 Daarbij was hij in verreweg 
de meeste gevallen betrokken doordat hij tevens gadermeester was: ontvanger van ‘Staten- en 
Dorpspenningen’.89 Van die Statenpenningen moest hij, voor het sluiten van de jaarlijkse 
rekeningen,  rekeningen en bewijsstukken bij het gerecht indienen om daar gecontroleerd te 
worden.90 Hij fungeerde als aanklager in strafzaken de lage jurisdictie betreffende en hij 
zorgde voor uitvoering van vonnissen en andere besluiten van de schepenbank. Hij diende er 
daarbij voor te zorgen dat aan ieder recht gedaan werd, in het bijzonder weduwen en andere 
ʻmiserabele personenʼ.91 Hij verleende assistentie aan officieren, dienaren van justitie, de 
procureur generaal en de maarschalk bij de opsporing en vervolging van zware misdrijven, 
aan gecommitteerden van hogere bestuursorganen als deze het gerecht bezochten en aan 
panders (deurwaarders) bij de uitoefening van hun functie.92 Schouten ten platten lande en 
daarnaast ook schepenen, secretarissen, en gerechtsboden, kregen in diverse plakkaten de 
expliciete opdracht om doodslagers, dieven, straatschenders, brandstichters en andere 
misdadigers, bedelaars, vagebonden en andere kwaaddoeners aan te houden, op te sluiten en 
over te dragen aan de vervolgende instantie.93 Schout en gerecht waren verantwoordelijk voor 
de opsluiting en kennisgeving aan de bevoegde rechter; daar stond dan wel een premie en 
onkostenvergoeding tegenover. Heerlijkheden die de hoge jurisdictie bezaten konden uit 
hoofde van een eigen bevoegdheid de zwaardere strafzaken vervolgen. De drost of drossaard 
trad in die gerechten ook op als schout, waarvoor hij een extra vergoeding kon ontvangen.94                        
 De schepenen waren degenen die de beslissingen in het gerecht  namen. Hoewel er 
soms een interne taakverdeling werd afgesproken, hadden ze geen individuele bevoegdheid. 
Voor een rechtsgeldige handeling of beslissing was de aanwezigheid van schout en 
(tenminste) twee schepenen vereist. Een ordonnantie van de Staten regelde de werkwijze van 
de gerechten, waarbij de nadruk lag op de rechtsprekende taak.95 Er waren vier rechtsdagen 
per jaar, waarop werd geoordeeld over, zoals dat werd genoemd, schade en schuld. Dat waren 
de zogeheten ‘ordinaris’ rechtsdagen, waar, in  tegenstelling tot dit begrip, slechts sporadisch 
gebruik van werd gemaakt. Daarnaast waren er buiten deze vier dagen een veel groter aantal 
‘extra ordinaris’ rechtsdagen, waaronder de gewone vergaderingen, die een meer bestuurlijk 
karakter hadden. De gerechtsfunctionarissen ontvingen een vergoeding voor hun 
aanwezigheid: de schout zes stuivers voor een ordinaris rechtsdag en vier stuivers voor een 
extra ordinaris rechtsdag, de secretaris twee stuivers, de schepenen ieder twee stuivers en de 
bode voor het convoceren drie stuivers en voor zijn assistentie op de rechtsdag een stuiver. 
Deze vergoedingen kwamen ten laste van de gemeenschap. Daarnaast moest door de 
procespartijen voor de meeste handelingen tijdens de procedure afzonderlijk worden betaald. 
Zo was het tarief voor het afleggen van een eed (een toentertijd veel gebruikt bewijsmiddel) 
anderhalve stuiver voor de schout en een halve stuiver voor ieder van de aanwezige 
schepenen. In het geval dat de schepenen zich niet voldoende bekwaam achtten om vonnis te 



wijzen, kon het oordeel veertien dagen worden opgeschort om de stukken aan een 
rechtsgeleerde voor te leggen. De schepenen die daarvoor op pad gingen, ontvingen op 
kosten van de partijen een onkostenvergoeding van drie stuivers per mijl. Na een uitspraak 
konden de partijen eenmaal in hoger beroep gaan bij het Hof van Utrecht. Naast de civiele 
zaken was het gerecht ook bevoegd voor lichte strafzaken. Voor een aantal daarvan was de 
hoogte van de boete in de ordonnantie vastgelegd. In andere strafzaken, zoals het 
veroorzaken van overlast of belediging, kon kennelijk naar eigen inzicht gehandeld worden.                        
 De voluntaire of vrijwillige jurisdictie kwam al zijdelings aan de orde. Daarbij ging 
het niet om beslissingen maar om handelingen die tegenwoordig door anderen, met name 
notarissen, worden verricht. De schout trad daarbij samen met twee schepenen op. Een paar 
voorbeelden: het maken van testamenten, overdracht van onroerende zaken, het doen van 
taxaties, het veilen van roerende en onroerende zaken, het vastleggen van (hypothecaire) 
geldleningen. Ook het afkondigen en vastleggen van huwelijken, voor zover dat niet 
plaatsvond in de gereformeerde kerk viel eronder.                                                                                           
 
Bestuurlijke bevoegdheden  
Zoals ook bij de tegenwoordige gemeenten het geval is, hadden de gerechten bestuurlijke 
bevoegdheden op twee niveaus, die tegenwoordig worden aangeduid als autonomie en 
medebewind. Autonomie houdt in het zelfstandig regelen en besturen van de eigen 
aangelegenheden, waarbij ook de vrijheid hoort om iets wel of niet te doen. De huidige 
Grondwet drukt het in art. 124 aldus uit: Voor provincies en gemeenten wordt de 
bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake hun huishouding aan hun besturen overgelaten. 
‘Overgelaten’, provincies en gemeenten waren er immers eerder dan het Rijk.96 Medebewind, 
vroeger enigszins misleidend aangeduid als zelfbestuur, betekent medewerking verlenen aan 
de uitvoering van hogere regelingen. In tegenstelling tot autonomie die werd ‘overgelaten’ 
wordt hier medewerking ‘gevorderd’. Dat betekent overigens niet dat de gemeenten louter 
organen van de centrale overheid waren; vaak bleef er bij de gevorderde medewerking wel 
enige vrijheid over.97 Een aanschrijving zoals die aan schout en gerecht van Doorn hoe er 
gehandeld moest worden bij een besmettelijke ziekte was vrij specifiek: er moesten twee 
mensen voor de behandeling van de zieken worden benoemd en zij kregen schriftelijke 
instructies.98 Meer beleidsvrijheid was er waarschijnlijk bij een groot aantal regels, zoals 
maatregelen tegen het voor- of opkopen van granen om prijsopdrijving te voorkomen, het 
toezicht op de werkzaamheden van schoolmeesters en kosters, de armenzorg, het doen van 
schouwen.99 Nog weer meer mogelijkheid van eigen invulling was er bij zaken als de zorg 
voor gerechtelijke gebouwen en andere eigendommen. Ook de plaatselijke wetgeving in de 
vorm van reglementen om het eigen beleid vorm te geven behoorde tot de bevoegdheid van 
de gerechten, voor zover die niet strijdig was met hetgeen op gewestelijk niveau was bepaald. 
De bestuurlijke bevoegdheden van de gerechten hadden met name betrekking op de volgende 
terreinen.  
 
Algemeen Bestuur 
Een belangrijk onderdeel van het algemeen bestuur betrof de financiën. De uitvoering van de 
taken bracht voor het gerecht uitgaven met zich mee. Om te beginnen de salarissen. Er waren 
een aantal vaste salarisposten: schout, schepenen, secretaris en bode ontvingen een vast 



traktement per jaar. Dat vaste bedrag werd aangevuld met bedragen voor bijzondere 

werkzaamheden zoals het vaststellen van de belastingaanslagen (zettingen), de controle op de 

bakkers, het  organiseren van de nachtwacht, schouw van onder andere de 

brandblusmiddelen, wegen, zandpaden en kraaiennesten, reis- en administratiekosten, en zo 

nog een aantal meer. Van de geërfden was instemming bij belangrijke besluiten, zoals het 

vaststellen van de zettingen, vereist. Zij ontvingen een bedrag per gebeurtenis. Ook de 

koster/schoolmeester werd in veel plaatsen per keer betaald voor het aflezen van gewestelijke 

plakkaten. De vroedvrouw had meestal een vast jaartraktement, dat was ook het geval bij de 

schoolmeester. Hij verwierf daarnaast inkomen uit een aantal bronnen: via zijn werk als 

doodgraver, als voorzanger en als koster. De chirurgijn kreeg zijn inkomen in de meeste 

gevallen van degenen die van zijn diensten gebruik maakten, waaronder het dorpsbestuur. 

Vaste lasten naast de jaartraktementen waren meestal de huur van de gerechtskamer - eigen 

huisvesting had het gerecht bijna nooit - en van een onderkomen voor de nachtwacht. Verder 

waren er de onderhoudskosten. Daarbij ging het om het schoolhuis, als dat er was, verder de  

infrastructuur, waaronder ook kosten aan de rivieroevers die over de verschillende gerechten 

werden omgeslagen, de straatverlichting en de brandspuit. Voorts was er de armenzorg. 

Hoewel gepoogd werd deze kosten middels intensieve controle op akten van indemniteit, 

waarover later meer, zoveel  mogelijk te beperken, kwam het gerecht daar toch niet altijd 

onderuit. Ook hadden sommige gerechten rentelasten, meestal wegens van de ambachtsheer 

geleende gelden voor investeringen. Tenslotte waren er allerhande uitgaven zoals klein 

onderhoud, stoven voor de kerkdienst, prijzen voor goede leerlingen op school en dergelijke.                      

 Een en ander werd bekostigd uit de  opbrengst van de dorps- of buurlasten.100                                   

Het boekjaar viel voor deze lasten niet samen met het kalenderjaar. In het voorjaar van het 

betreffende jaar, de maand verschilde per gerecht, werd onder leiding van de schout in zijn 

rol van gadermeester door de secretaris een overzicht van de uitgaven opgesteld. Vervolgens 

werd het totaalbedrag naar draagkracht omgeslagen over de ingezetenen. Er waren gerechten 

die kozen voor een omslag uitsluitend over de personen, maar het kwam ook voor dat een 

deel over de personen en deel over het aantal morgen grond dat ieder in gebruik had werd 

omgeslagen. De bode zorgde voor de convocatie van het gerecht en de geërfden voor een 

vergadering om de zetting te ‘sluiten’. Belangrijk was dat de rekening voor iedere geërfde ter 

inzage en ‘examinatie’ minstens twee weken ter inzage moest liggen. Na zo nodig eerst nog 

aan de heer te zijn voorgelegd, werd de zetting ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten 

gestuurd.  Voor investeringen en onverwacht hoge kosten waren de dorpslasten niet 

toereikend. In die gevallen vond er een afzonderlijke uitzetting en omslag plaats  of moest er 

door het gerecht geld geleend worden.101 Daarvoor was dan weer instemming van de 

geërfden en de ambachtsheer en approbatie van G.S. nodig. 

 De voor de buur- of dorpslasten ontvangen bedragen werden door de 

schout/gadermeester ter beschikking van het gerecht of, als die er was, de buurmeester 

gesteld. Over deze bedragen kon het gerecht beschikken. Daarnaast werden diverse bedragen 

ten behoeve van hogere organen geïnd. Naast Oudschildgelden, Lekdijksgelden en dergelijke 

ging het met name om de Generale Lasten.  Deze betroffen het aandeel dat de verschillende 

gewesten te dragen kregen in de uitgaven van de Republiek, de zogeheten ‘quoten’. Utrecht 

droeg aan de totaal benodigde middelen ongeveer 6% bij.102  Dat bedrag werd nog verhoogd 

met een bedrag dat het provinciebestuur meende nodig te hebben ten behoeve van de eigen 



huishouding. Het aldus bepaalde totaalbedrag werd door de provincie over de steden en 
gerechten verdeeld en via collecteurs van de provinciale belastingkantoren geïnd.103 De 
aanslag die door G.S. aan de gerechten werd opgelegd, bestond uit een combinatie van 
heffingen op het gemaal (meel), zegel (officiële documenten) , logies, geslacht (vlees), boter, 
zout, zeep, turf, koffie en thee. Dit bedrag werd  door de gerechten onder de benaming 
‘Consumptieve Middelen’ middels een zetting op een met de heffing van de dorpslasten 
vergelijkbare wijze van de ingezetenen geheven. De schout droeg het door hem ontvangen 
bedrag af aan de verschillende provinciale ontvangkantoren, een eventueel overschot ging 
naar het gerecht/buurmeester.104                                                                                                  
 Voor de steden werd in Het Sticht een regeling getroffen die vrij modern andoet: de 
stedelijke heffingen werden in de provinciale opgenomen en werden na inning door de 
provinciale ontvangerskantoren aan de steden uitgekeerd.105  De plattelandsgerechten bleven 
aangewezen op hun dorpslasten. Dat dit systeem niet tot ieders tevredenheid werkte, leidde 
nog honderd jaar later tot de verzuchting: ‘zoo was in de provincie Utrecht, tengevolge der 
ongelijkmatige heffing der middelen, hunne verantwoording zeer zamengesteld en dien 
tengevolge kostbaar, terwijl de menigvuldige berekeningen en uitkeeringen aanleiding 
konden geven tot abuizen in strijd met eene goede administratie, die zich moet onderscheiden 
door eenvoudigheid’.106    
 Behalve het financiële bestuur vielen de contacten met het de ambachtsheer en het 
provinciaal bestuur, archivering en registratie onder deze taak. Zo werd bijvoorbeeld, in 
tijden van binnenlandse of buitenlandse spanningen, door het provinciebestuur opdracht 
gegeven om demografische gegevens aan te leveren.107 
 
Openbare Orde en Veiligheid 
Zoals iedere zichzelf respecterende overheid vaardigde ook het provinciebestuur van Utrecht 
voorschriften uit ter bewaring van de openbare orde die door de gerechten gehandhaafd 
dienden te worden. Enkele voorbeelden: een resolutie uit 1754 van Gedeputeerde Staten 
waarin het optreden van koorddansers en dergelijke aan toestemming werd gebonden en een 
publicatie betreffende de vastgestelde kermisdagen uit 1765.108 Meer omvattende regels 
waren er natuurlijk ook: een plakkaat van de Staten tegen geweldenarijen ten platten lande 
van 1759 en een plakkaat tegen bedelaars, vagebonden en andere kwaaddoeners uit 1763.109  
 Met name ’s nachts was er dreiging van gevaar, reden waarom van oudsher in de  
dorpen een nachtwacht georganiseerd was, waaraan iedere mannelijke inwoner geacht werd 
zijn bijdrage te leveren. In 1759 werd dit als verplichting door het provinciebestuur 
voorgeschreven, in 1763 verscheen een ietwat aangepast reglement.110  Ieder huishouden 
moest een weerbaar man leveren (art. 1), de wachten gingen in groepen van 2, 4, 6 of meer 
personen (art. 3), de wacht ving aan op 15 september en liep door tot eind maart (art. 21) en 
duurde van anderhalf uur na zonsondergang tot anderhalf uur voor zonsopkomst (art. 20). Elk 
gerecht diende alleen of samen met een of meer naburige gerechten de uitvoering te 
reguleren. Daarbij ging het erom hoe de wachten ingedeeld werden, of ze werden uitgerust 
met klep, ratel of iets dergelijks en verder van halve pieken, vorken of andere voorzieningen. 
Kennelijk liet de uitvoering nogal te wensen over. Middels een missive legde de provincie dit 
probleem in 1788 bij de gerechten neer.111   



 De  gespannen sfeer die in deze jaren heerste tussen patriotten en prinsgezinden wordt 

geïllustreerd door een plakkaat van de Staten tegen verspreiding van paskwillen tegen de 

Hoge Overheid.112  Patriotse groepen trachtten in een aantal plaatsen, waaronder Maarssen, 

vrijkorpsen op te richten.113  De spanning werd nog opgevoerd door internationale 

ontwikkelingen. De keizer van het Heilige Roomse Rijk, tevens heerser over de Zuidelijke 

Nederlanden, stuurde een vloot naar de Zeeuwse wateren. De bedoeling daarvan was om de 

afsluiting van de Schelde, die sinds 1585 een feit was, te beëindigen. Als reactie daarop werd 

door provinciale besturen een oproep gedaan tot bewapening van de burgers. Zo ook in 

Utrecht.114  

 Hoewel er provinciale regels waren voor schutterijen op het platteland, waren deze 

waarschijnlijk goeddeels ter ziele gegaan.115  Er was dus een nieuwe opzet nodig. Krachtens 

een besluit van de Staten moesten de schouten alle manschappen beneden de 60 en boven de 

18 jaar inschrijven. Ieder werd opgeroepen zich daartoe bij het gerechtsbestuur te melden.116  

Dat het niet uitsluitend ging om de nationale weerbaarheid bleek uit de omschrijving: 

‘conservatie van de rust en eensgezindheid onder alle in- en opgezetenen ten platten Lande in 

deze Provincie, dat alles wat enige Partyschappen zou kunnen geven voorgekomen en 

efficacieuselyk geweerd worde’.117  Kennelijk beïnvloedde de geur van de oppositionele 

pogingen tot oprichting van vrijkorpsen de respons die daardoor in de meeste plaatsen op het 

orangistische platteland niet groot was. Anderzijds waren er plaatsen waar de 

burgerbewapening het karakter kreeg van een vrijkorps naar patriotse snit. In mei 1786 werd 

de generale bewapening, na anderhalf jaar, weer ingetrokken.118  Dat de spanning opliep 

bleek in 1785 uit een door de Staten uitgevaardigd verbod op het dragen van oranje leuzen of 

tekenen. Nadat de Staten in reactie op de patriotse machtsovername in de stad Utrecht hun 

zetel naar Amersfoort verplaatst hadden werd dit verbod door hen ongedaan gemaakt. Het 

patriotse deel van het gewest bleef in de Statenkamer op het Janskerkhof en vormde een 

eigen provinciebestuur, dat zich eveneens als het wettige gezag beschouwde en voerde het 

verbod weer in.119 Met dit soort overheden hadden de plaatselijke besturen gedurende een 

aantal maanden te maken, totdat de stadhouderlijke macht via de inval van het Pruisische 

leger werd hersteld. Toen de Pruisische troepen in november 1787 werden teruggetrokken, 

konden gerechten die dat wensten bij Gedeputeerde Staten een verzoek doen om nog enige 

tijd bescherming, sauvegarde, van militairen te houden.120  Een paar jaren van relatieve 

politieke rust braken aan. In strenge winters bleven wel extra maatregelen nodig ter 

bescherming tegen vagebonden.121                                                                                                                    

 

Handel en Verkeer 
Vanzelfsprekend is het voor de handel in het algemeen van groot belang dat gewerkt wordt 

met betrouwbare maten en gewichten. Een en ander was geregeld in verordeningen 

betreffende het ijken van maten en gewichten uit 1754 en 1755. Omdat daar slecht aan werd 

voldaan, kwamen G.S. in 1791 met een ordonnantie dat de ijking jaarlijks onder 

verantwoordelijkheid van de maarschalken of drossaarden dienden te geschieden.122 

 Naast dit algemene voorschrift waren er ook bepalingen waar bepaalde bedrijfstakken 

mee te maken hadden en waar de gerechten op dienden toe te zien.  Van een aantal vormen 

van handel en nijverheid was het verboden om ze op het platteland uit te oefenen, dit ter 

bescherming van de stedelijke bedrijven.123  Het betrof onder andere schoenmakers, 



draperijen en de handel van zeep in het groot. Vanwege het grote economische belang van de 

veehouderij en de turfwinning waren daarop een groot aantal regels van toepassing. Wat 

betreft de veehouderij ging het naast specifieke regels, zoals die betreffende het houden van 

keurhengsten en bijen, met name om voorschriften die de verspreiding van veeziekten 

moesten verhinderen zoals handelsbeperkingen en voorschriften ten aanzien van inentingen 

en het opruimen van kadavers.124 

   Bij de turfwinning ging het om de spelregels die in acht genomen dienden te worden 

alvorens een stuk grond verveend mocht worden.125  Dat diende in maart, aan het begin van 

het productieseizoen, tijdens een door het gerechtsbestuur georganiseerde vergadering, te 

worden aangetekend tegen betaling van de zogeheten ’inlegpenningen’. De rente die deze 

bedragen opbrachten diende als waarborg dat de lasten van de verveende landen in de 

toekomst kon worden betaald. Het plaatselijk bestuur  werd met het beheer, dat bestond uit 

het op rente zetten van de waarborgsommen, belast.126 Aan het eind van het seizoen was er in 

augustus opnieuw een zitting van het gerecht waar werd vastgesteld hoeveel grond er 

werkelijk was verveend. Ook diende het gerecht toe te zien dat de voorschriften ten aanzien 

het behoud van landbouwgrond, zoals die betreffende de dikte van de veenlaag en de breedte 

van de legakkers en trekgaten, in acht genomen waren. Steeds meer drong zich de vraag op of 

het tijdelijk voordeel van de vervenende grondeigenaren opwoog tegen het verlies van 

landbouwgrond. Het gevolg was dat een aantal gronden in Westbroek en Oud Maarssenveen 

niet voor turfwinning gebruikt mochten worden.127     

 De aardappel begon in deze tijd een rol te spelen als volksvoedsel. Het 

provinciebestuur nam daarom maatregelen tegen speculatieve handel in aardappelen, waarop 

de gerechtsbesturen moesten toezien.128  Daarnaast bleef de kwaliteit van het brood van 

belang. Om deze te handhaven diende de schout minstens drie maal per jaar bij de bakkers 

controle uit te oefenen op het gewicht en het  meelgehalte van het brood.129 

 Voor wat betreft het vervoer, bestonden er met name regelingen voor het vervoer te 

water. Het vervoer tussen de steden werd georganiseerd door de overheden en uitgevoerd 

door gilden in de steden. Daarnaast bestonden er ook in de dorpen door de ambachtsheren 

gereglementeerde markt- en trekschuitdiensten, waarvan de  schippers door de heren werden 

benoemd.130 

  

Openbare Werken  

Ten openbaren nutte werden wegen aangelegd en onderhouden; aanvankelijk vooral 

waterwegen, allengs ook steeds meer landwegen. Ook werden bouwwerken neergezet en 

onderhouden die weliswaar niet algemeen toegankelijk waren maar wel het algemeen belang 

dienden, zoals gevangenissen, schoolhuizen, watermolens en sluizen. In tegenstelling tot wat 

het woord lijkt te betekenen, vielen gerechtshuizen er lang niet altijd onder; meestal 

vergaderde het gerecht in een herberg. In het gunstigste geval kon daar een vast vertrek 

gehuurd worden, zo niet dan moest het bestuur zich aanpassen aan de beschikbare ruimte. De 

eerstgenoemde gebouwen vielen doorgaans onder de verantwoordelijkheid van het gerecht, 

de watermolens en de sluizen onder gedeelde zorg van gerecht, geërfden  en ingelanden. 

  Bij de waterwegen ging het met name om het onderhoud van oevers en jaagpaden. 

Voor de schouw en het onderhoud aan de belangrijkste doorgaande waterwegen werden 

bovengerechtelijke lichamen in het leven geroepen zoals de Gecommitteerden voor het 



Zandpad Breukelen – Ouderkerk en het Hoogheemraadschap Lekdijk Bovendams.131  Dat 

bracht voor de gerechten de verplichting mee een deel van de oever te onderhouden, de 

zogeheten ‘verhoefslaging’. Voor wat betreft de kleinere watergangen werd de schouw 

blijkens de betreffende schouwbrieven soms door schout en gerecht gedaan maar ook wel 

door (schout en) heemraden. De Ameronger wetering bijvoorbeeld door de drossaard van 

Amerongen met drie heemraden (1700), de Biezesloot onder Leersum door drost en 

gerechten(1716), het Gein door schout en schepenen (1694), de Waard, Assakker en 

Holendrechter polders onder Abcoude door dijkgraaf en heemraden (1790).132 De schouw 

van de ‘herenwegen’, de doorgaande landwegen, vond plaats door gecommitteerden namens 

Gedeputeerde Staten, lokaal geschiedde dit door schout en schepenen.133                                                       

Interessant is dat gerechten door zelf initiatief te ontplooien hun omgeving konden 

veranderen. In 1793 kregen schout en gerecht van Thamen van de Staten een octrooi om de 

polder Thamen Binnendijks droog te maken.134  Eenzelfde resultaat bereikten ook schout en 

gerecht van Mijdrecht toen een aantal onwillige ingelanden de droogmaking van de polders 

Bozenhoven en ’t Hofland trachtten te frustreren.135                                                                                        

 

Gezondheids- en Maatschappelijke Zorg 
In ernstige gevallen, zoals een uitbraak van dysenterie in Doorn in 1784, werd door het 

provinciebestuur rechtstreeks instructie gegeven aan de schout en de plaatselijke heelmeester 

hoe er gehandeld diende te worden.136  Dat waren uitzonderingen, meestal zal de medicus 

naar bevind van zaken gehandeld hebben. Afgezien van de kwakzalvers was de 

gezondheidszorg in de achttiende eeuw op het platteland vooral het domein van de 

chirurgijns of heelmeesters voor de heelkunde en de vroedvrouwen, die de verloskunde voor 

hun rekening namen. De Medicinae Doctor, de academisch opgeleide geneesheer, was er 

zeldzaam. 

 Blijkens een publicatie van Gedeputeerde Staten uit het jaar 1734 liet de kwaliteit van 

de medische zorg op het platteland te wensen over. Er kwam een controle: ieder die de 

chirurgie ten plattelande uitoefende moest zijn diploma daartoe ter inzage geven bij daarvoor 

door Gedeputeerde Staten gecommitteerde medici.137 Veertig jaar later was er kennelijk 

weinig veranderd: de Staten spraken hun bezorgdheid uit over de vele fouten en ongelukken 

bij de uitoefening van de  chirurgie en vroedkunst ten plattelande.138  De gerechten kregen de 

opdracht om de namen van alle beoefenaars daarvan door te geven met een door de schout 

ondertekende kopie van hun diploma.139  Uiteraard dienden ook de namen van degenen die 

geen diploma hadden, of weigerden het te tonen, worden gemeld. Aldus werden de gerechten 

weer op dit deel van hun verantwoordelijkheid attent gemaakt. 

 De vroedvrouwen werden meestal door de gerechten aangesteld en hadden een 

traktement, de chirurgijns kregen hun werk ten behoeve van het gerecht meestal per 

verrichting, bijvoorbeeld het verrichten van een lijkschouwing, betaald.  

 Er waren vele oorzaken waardoor de achttiende-eeuwer  door de ramp die de armoede 

was getroffen kon worden. Seizoenschommelingen en veeziekten hadden een ingrijpende 

invloed op de agrarische bedrijvigheid, verreweg het belangrijkste middel van bestaan. 

Verder leidde het aflopen van de turfwinning in een aantal dorpen tot werkloosheid. De hoge 

sterfte leidde er in veel gevallen toe dat de kostwinner of soms zelfs beide ouders uit een 

gezin wegvielen. Dit alles kwam bovenop de omstandigheid dat de gezinscyclus ervoor 



zorgde dat er permanente dreiging van armoede was. Op jonge leeftijd, met een wat hoger 
inkomen, moesten in de gezinnen vele monden uit dat inkomen gevoed worden en op latere 
leeftijd waren de gezinnen weliswaar kleiner, maar was ook het inkomen vaak lager. 
 Aangezien ongeveer de helft van de bevolking werkzaam was in typische 
armenberoepen zoals dagloners, schoenlappers en ambachtsknechts was gebrek nooit ver van 
de deur.140  Steun, die te weinig was om van te leven, werd geboden in de vorm van geld en 
in natura zoals brandstof en gratis  onderwijs voor kinderen van de armen. Kerken, de 
plaatselijke overheid en particuliere instellingen zoals hofjes en ‘cameren’ waren degenen die  
ondersteuning boden. Financiering vond plaats doordat de overheid bepaalde bedragen, zoals  
een deel van de geïnde boetes, daarvoor reserveerde, verder uit vermogens van instellingen 
en uit vrijwillige giften.141 De armenzorg was in de Republiek vrijwel volledig een 
plaatselijke aangelegenheid die in de tweede helft van de achttiende eeuw steeds verder onder 
druk kwam te staan ten gevolge van stijgende prijzen bij gelijkblijvende nominale lonen. 
 Gelet op de omvang van het probleem is het begrijpelijk dat de provinciale overheid al 
vroeg tot reglementering overging. In 1687 werd bepaald dat elke plaats gedurende een jaar 
aansprakelijk zou blijven voor het onderhoud van uit die plaats afkomstige armen. Dit werd 
vastgelegd in de zogeheten ‘acte van indemniteit’. Deze werd, in geval van verhuizing, door 
het gerecht van herkomst verstrekt en moest worden ingeleverd bij het gerecht van 
bestemming. Dat daarbij niet altijd één lijn werd getrokken bleek uit een klacht van de 
protestantse provinciale synode over het bestuur van Ankeveen. Daar werd deze akte wel van 
protestanten maar niet van katholieken gevraagd, omdat zij toch door hun kerk onderhouden 
werden.142  Dit gerecht vond het kennelijk ondenkbaar dat ook hier in geval van nood 
ondersteuning zou moeten worden gegeven. Een geval van afwenteling vinden we ook in de 
bepaling dat akten van indemniteit door het gerecht slechts na overleg met de kerkenraden 
mochten worden afgegeven, waarschijnlijk gingen de besturen er te gemakkelijk van uit dat 
de diaconieën de zorg op zich zouden nemen.143    
 Kennelijk was dat niet voldoende als stok achter de deur voor een behoorlijke 
controle. In 1754 werd door het Hof van Utrecht  de regeling aangescherpt in dier voege dat 
het ontvangende gerecht verplicht werd (ook later) voor onderhoud te zorgen van degenen die 
tot armoede vervielen indien zij in het eerste jaar verzuimd hadden voldoende zekerheid te 
krijgen.144 In 1777 kwamen de Staten met een meer omvattende regeling.145  De armen 
moesten worden ondersteund door ofwel de gereformeerde diaconieën ofwel de roomse 
armenmeesteren. Eventuele tekorten werden op dezelfde voet als de consumptieve lasten 
door het gerecht geïnd en aan de diaconieën, resp. armenmeesters uitgekeerd. Controle van de 
akten van indemniteit bleef onverminderd belangrijk. Bij nalatigheid van ‘schout en 
rechtspersonen’ konden zij privé aansprakelijk gesteld worden. Ze konden zich daar niet aan 
onttrekken door in deze gevallen de ondersteuning te weigeren.146 
 
Kerk 
Hoewel veel zaken van kerkelijke aard onder de bevoegdheid vielen van classis en 
kerkenraad waren er wel een aantal raakpunten met de bevoegdheden van het gerecht. 
Huwelijken van niet-gereformeerden werden voor het gerecht gesloten; de provincie kon 
daarbij regels stellen ten aanzien van de religie waarvan de voorschriften tijdens een 
gemengd huwelijk van toepassing waren en door gerechten en kerkenraden moesten worden 



nageleefd.147 Ook bij de benoeming van de koster, bijna altijd tevens schoolmeester, hadden 

kerkenraad en gerecht met elkaar te maken. Zijn aanstelling geschiedde over het algemeen 

door de ambachtsheer op voordracht van de kerkenraad (koster) en het gerecht 

(schoolmeester), bij beide colleges voorafgegaan door een examen waarbij de meest 

geschikte sollicitant werd uitgekozen.148  Ten aanzien van de inhoud van zijn functie werden 

door het provinciebestuur een aantal richtlijnen gegeven die voor de gerechten als 

uitgangpunt dienden.149  Aan het beroepen en benoemen van de predikant kwam het gerecht 

niet te pas; dat was een bevoegdheid van kerkenraad, classis en (als hij het collatierecht 

bezat) de ambachtsheer. Wel diende het gerecht de kosten van het beroepingswerk te 

betalen.150  De betaling van de predikantstraktementen geschiedde in de provincie Utrecht, 

namens de Staten, door een centraal kantoor. Het beheer over de kerkgoederen en het 

vermogen was een bevoegdheid van de lokale burgerlijke overheden, die daarvoor meestal 

(twee) kerkmeesters benoemden.151            

 

School 
De persoon van de schoolmeester stond centraal in het lokaal onderwijs. Hij was een 

veelzijdig mens die zich door het combineren van het schoolmeesterschap met een aantal 

andere ambten, zoals dat van koster, voorzanger en doodgraver, een inkomen verwierf. Zo 

ontving de koster/schoolmeester in Odijk in 1782 een totaal bruto inkomen van f 251, 

bestaande uit  f 92 als koster, f 24 als doodgraver, f 33 als gerechtsbode, f 70 vanwege de 

duiven en f 24 als schoolmeester.152  Aan het onderzoek van De Booy naar het Utrechtse 

plattelandsonderwijs kunnen voor het jaar 1799 de volgende cijfers worden ontleend: de 57 

genoemde schoolmeesters varieerden in leeftijd tussen de 21 en 72 jaar en gaven onderwijs 

aan aantallen van 20 tot 200 kinderen.153  In de meeste gevallen deed hij dat alleen, soms met 

ondersteuning  van een ondermeester. Reglementering van het onderwijs had al vroeg de 

aandacht van de overheid: al in het jaar 1588 werd het een en ander vastgelegd in een 

instructie voor de scholen in de kleine steden en op het platteland.154  Deze werd gerenoveerd 

in een orde waar alle schoolmeesters en kosters zich aan moesten houden in 1654 en daarna 

met enkele kleine wijzigingen in 1776 opnieuw door de Staten vastgesteld.155  Deze 

ordonnantie bevatte hoofdzakelijk aanwijzingen voor de betreffende functionarissen. 

Aanvankelijk vond controle tegelijk met de kerkelijke visitatie plaats door deputaten van de 

classis, na invoering van de schoolorde van 1776 door een nieuw ingesteld orgaan: de 

scholarchen, bestaande uit 4 personen waarvan er 2 door de ambachtsheer uit het gerecht 

werden benoemd en 1 ouderling uit de kerkenraad, de plaatselijke predikant completeerde het 

college.156  De scholarchen vermaanden de schoolmeester als hij traag of nalatig werd en als 

dat niet hielp konden ze daarin voorzien ‘naar behoren’. Ze woonden de examens bij die 

halfjaarlijks werden gehouden en vereerden de best presterende leerlingen met een Premium. 

Niet overal werd deze nieuwe regeling voortvarend ingevoerd: uit visitatierapporten van de 

classis van 1785 en 1786 bleek dat in veel plaatsen toen nog geen inspectie werd gehouden of 

prijzen werden uitgereikt.157 

 Naast het schoolgeld dat de schoolmeester van de ouders (of voor wat betreft de arme 

kinderen van de diaconie) ontving bestond zijn inkomen als schoolmeester in een aantal 

plaatsen uit een traktement van het gerecht. De schoolmeester van Westbroek ontving zo in 

1732: van de ouders f 100, van het gerecht Westbroek f  90 en van het gerecht Achttienhoven 



f 45.158  De ‘school’ in de dorpen bestond uit één vertrek, dat meestal deel uitmaakte van de 

schoolmeesterswoning, het ‘schoolhuis’.159  Dat schoolhuis was meestal eigendom van het 

gerecht waarin de schoolmeester/koster doorgaans vrij wonen had. Niet in iedere plaats was 

overigens een schoolhuis; van een bizarre situatie was sprake in Leusden waar slechts 

onregelmatig school werd gehouden omdat de koster/schoolmeester het rendabeler vond het 

schoolhuis, waarvan hij eigenaar was, als tapperij te exploiteren.160 

 

Productiebedrijven                                                                                                                              
Weliswaar zouden de gemeentelijke productiebedrijven pas in de negentiende eeuw ontstaan, 

maar een aantal  diensten die nu door openbare nutsbedrijven worden geleverd bestonden ook 

al in de achttiende eeuw. Zo werden ‘beambten’ ten behoeve van het gerecht benoemd, die 

bijvoorbeeld als taak hadden: de zorg voor de straatlantaarns, het ophalen van as en vuilnis en 

voor het vervoer per schip van personen naar naburige plaatsen. Zij kunnen beschouwd 

worden als voorlopers van de latere gemeentelijke bedrijven. Deze taken waren in de 

onderzochte periode moeilijk te onderscheiden van de hierboven genoemde en zullen hier 

verder niet aan de orde komen.                 

                                             
7. Conclusie 
Toen in 1633 in Renswoude een schepenbank geïnstalleerd werd was overal op het Utrechtse 

platteland de buurspraak, de geschilbeslechting door meetellende buren, vervangen door 

schepengerechten. Onder voorzitterschap van de schout, een vertegenwoordiger van de 

landsheer, werd door vertegenwoordigers van de ingezetenen, de schepenen, uitspraak 

gedaan in geschillen. Zowel schout als schepenen werden door de ambachtsheer benoemd; de 

schout door een overeenkomst tussen schout en heer, de schepenen op voordracht van het 

zittende gerecht. Hoewel de organisatie van de gerechten was toegespitst op hun 

rechtsprekende taak vormde dat slechts een klein deel van hun werkzaamheden. 

Omvangrijker waren hun taken op het gebied van het bestuur en de voluntaire jurisdictie, 

zoals het vastleggen van leningen, leveringen van onroerende zaken en het sluiten van 

huwelijken.  

 Voor wat betreft het bestuur had het gerecht te maken met twee overheden. In de 

eerste plaats was er het gewestelijk bestuur, de Staten van Utrecht. Behalve voorschriften 

voor specifieke gevallen, kwamen zij van lieverlede met meer algemene ordonnantiën zoals 

die voor de schoolmeesters en kosters. De plaatselijke besturen hadden bij toepassing van de 

gewestelijke regels in een aantal gevallen de mogelijkheid om dat volgens eigen inzicht te 

doen. De Staten oefenden het plaatselijk bestuur vaak niet zelf uit, maar hadden dat verkocht 

(of in het geval van Baarn, Soest en Ter Eem geschonken) aan een particulier, de Heer. Van 

hem hadden de besturen van de op deze wijze ontstane heerlijkheden voor veel beslissingen 

toestemming nodig. Onder deze randvoorwaarden hadden de dorpsbesturen taken op een 

aanzienlijk aantal terreinen:          

 

 

 

 

 



Rechtspraak 
Voluntaire jurisdictie 
Algemeen bestuur: 
 dorpsfinanciën  
 (voordrachten) benoemingen 
 arbeidsvoorwaarden bestuur 
 belastingheffing  
  
  
Openbare orde en veiligheid: 
 brandveiligheid 
 nachtwacht 
 ordehandhaving 
 militaire zaken  
Handel en verkeer: 
 toezicht bedrijfsactiviteiten 
 broodvoorziening 
 verkeer 
Openbare werken: 
 dijkonderhoud 
 plaatselijke infrastructuur 
 openbare gebouwen e.d. 
Gezondheids- en maatschappelijke zorg: 
 heelmeester/vroedvrouw 
 armenzorg 
Kerk: 
 koster/schoolmeester 
 begraven 
School: 
 koster/schoolmeester 
 toezicht 















2. UTRECHTSE DORPSGERECHTEN AAN HET EIND VAN DE ACHTTIENDE  

    EEUW: WIE ZATEN ER IN?                                                                                                                   

                                                                                                                                                                           
1. Inleiding                                                                                                                                          
In 1985 verschenen tegelijkertijd een drietal studies over de elite van respectievelijk Gouda, 
Hoorn en Leiden in de achttiende eeuw.1 Over de stedelijke besturen en het door hen 
gevoerde beleid was vrij veel bekend, in deze publicaties ging het om de mensen die in de 
besturen zaten. De Bruin beschreef in dezelfde tijd de Utrechtse stadsbestuurders van het eind 
van de achttiende eeuw.2 Ook de plattelandsbestuurders mochten zich in een toenemende  
belangstelling verheugen. Ook hier verschenen eerst studies over de situatie in Holland.3 Als 
eerste project van de Leemtelijst geschiedschrijving provincie Utrecht werd in 2007 een 
studie opgezet naar de Stichtse bestuurders tussen 1750 en 1850.4 Dit project leidde tot een 
aantal publicaties, waarvan voor wat betreft de plattelandsgerechten met name die van Mieke 
Heurneman, Ceciel Huitema, J.W. van Maren, Roel Mulder en Pierre Rhoen voor de in dit 
hoofdstuk behandelde periode relevant zijn.5 Behalve dat de bestaande stereotypen - rijk, 
boer, protestant - vaak werden bevestigd, waren er ook verschillen. Zo bleek bijvoorbeeld in 
Soest de meerderheid van het bestuur uit rooms-katholieken te bestaan.6 Deze artikelen 
leverden waardevolle en soms, met name voor Soest, ook uitvoerige informatie op. Daarnaast 
was in het kader van het onderwerp van deze studie behoefte aan meer gegevens betreffende 
de personen van de dorpsbestuurders. Omdat er door ons ook gestreefd werd naar een andere 
spreiding van de onderzochte dorpen over de provincie is hier informatie verzameld over de 
gerechten Amerongen, Lopik, Maarssen, Soest en Westbroek. Door een vergelijking van een 
aantal kenmerken van de bestuurders van deze plaatsen, te weten: beroep, welstand, 
zittingsduur, autochtoon of import, familie, leeftijd en religie, is gezocht naar een antwoord 
op de  vraag: wat voor soort mensen zaten aan de vooravond van de Bataafse revolutie in de 
besturen van de Utrechtse plattelandsgerechten? Aan welke eisen moesten zij kennelijk 
voldoen en in hoeverre vormden zij een afspiegeling van de plaatselijke bevolking?  
                                                                                                                                                     
2. Sociale opbouw van de dorpsgemeenschappen                                                                                        
De dorpsbestuurders functioneerden als leiders van plaatselijke gemeenschappen. Om 
daarvan een beeld te krijgen is in de bijlage bij dit hoofdstuk een aantal gegevens over zowel  
de dorpen als over de bestuurders verzameld. Voor wat betreft de dorpen gaat het om: de 
aangehangen religies, de samenstelling van de beroepsbevolking en de welstandsverdeling.  
 
Religieuze verdeling.                                                                                                                             
Volgens De Kok was het aantal rooms-katholieken in de provincie Utrecht tussen 1726 en 
1809 gestegen van naar schatting 30% van de bevolking in 1726 tot 39,1% in 1809, dus aan 
het einde van de achttiende eeuw ruim 1/3 deel van de bevolking.7 Op plaatselijk niveau ging 
die verdeling soms wel op: in Vreeland bedroeg in 1809 het percentage katholieken 35%, 
maar dat was lang niet altijd zo. Soms hield het aantal katholieken en protestanten elkaar in 
evenwicht: in Lopik was de verhouding 49-51% maar ook dat waren uitzonderingen. In de 
meeste gevallen was er een duidelijke meerderheid voor de ene of de andere religie: Maarn 
100% protestant, Bunnik 82% katholiek.   
 



Samenstelling van de beroepsbevolking.                                                                                                           
In de in de bijlage weergegeven beroepentelling is uitgegaan van de diverse kohieren voor 
heffing van de consumptieve lasten, waar behalve het te betalen bedrag ook meestal het 
beroep van de belastingplichtige werd vermeld. In de bijlage is gekozen voor een opsomming 
van de verschillende beroepen in plaats van een sectorgewijze presentatie, teneinde de 
bijzondere kenmerken van de bedrijvigheid in de betreffende plaats duidelijk te maken. 
Opvallend zijn bijvoorbeeld de renteniers en de (Joodse) kooplieden in Maarssen, de 
tabaksplanters in Amerongen en de veenboeren in Westbroek.  
 Niet van iedere belastingplichtige inwoner werd een beroep vermeld. Behalve 
weduwen omvatte deze groep ook een elite waarvan de economische en sociale belangen 
meer bovenlokaal dan plaatselijk waren gericht. Johannes Kelfkens, een voormalige schout 
van Westbroek, was notaris in de stad Utrecht die, evenals veel van zijn collega’s, het 
schoutambt erbij deed. Behalve deze bezigheden was hij ook betrokken bij de turfwinning in 
Westbroek, waarvoor hij ter plaatse kennelijk over een woning beschikte. Een ander 
voorbeeld: Frederik Christiaan Reinhard van Reede was niet alleen vrijheer van Amerongen 
maar ook schout van de stad Utrecht, lid van de Staten van Utrecht, van de Staten Generaal 
en van het Ierse Hogerhuis.8 In de belastingkohieren worden deze lieden vaak aangeduid als 
‘de heer’ zonder aanduiding van het beroep. 
 Aan de andere kant van het sociale spectrum bevond zich de loonafhankelijke 
beroepsbevolking. Sommigen hadden een meer duurzame betrekking, bijvoorbeeld als 
tuinman van een buitenverblijf; de meesten waren echter daghuurders. Zij werden per dag 
door de plaatselijke werkgevers ingehuurd en hielden daarnaast vaak wat vee ter voorziening 
in de eigen behoeften. Hoewel het gebruikelijk is hen bij het boerenbedrijf in te delen is daar 
in sommige gevallen wel wat op af te dingen.9 De 100 daghuurders die Maarssen in 1789 
telde kunnen onmogelijk bij de 15 boeren, die daar toen waren, werkzaam geweest zijn.10 
Doordat met name in de agrarische bedrijven naast het gezinshoofd meestal ook familieleden 
meewerkten was de vraag naar losse arbeid niet altijd groot. Zo was in de veeteelt het melken 
en de kaasfabricage bij uitstek een werkzaamheid van de vrouwelijke gezinsleden, een groep 
die naar behoefte meer of minder intensief kon worden ingezet. In drukke tijden, zoals tijdens 
de hooibouw, werd extra mankracht ingehuurd. Hetzelfde deed zich in andere sectoren voor, 
waarbij ook arbeiders van elders werden ingehuurd. In Westbroek kwamen in de zomer  
zogeheten ‘bovenlanders’ uit het oosten van het land en vanuit Duitsland veen baggeren. De 
daghuurder kwam door combinatie van werkzaamheden aan een min of meer menswaardig 
inkomen. Het bezit van een (fiscaal) zelfstandige broodwinning  betekende overigens lang 
niet altijd dat de persoon in kwestie het breder had dan de daghuurders. In Amerongen 
bevonden zich aan de onderkant van het sociale gebouw ‘zelfstandigen’ als een breister en 
een prikkenvanger, inkomensbronnen die ongetwijfeld met andere gecombineerd werden.11 
Ook werden daar sommige tabaksplanters minder hoog ingeschat dan veel daghuurders. Een 
dergelijk verschijnsel is ook in andere gerechten waar te nemen12. Het beroepsleven bestond 
voor een Utrechtse plattelander aan het eind van de achttiende eeuw nogal eens uit 
verschillende inkomensbronnen, zowel als zelfstandig als in loondienst. 
 Er was echter ook een groep die er zelfs als los arbeider niet in slaagde een voldoende 
inkomen te verwerven en aangewezen was op aanvullende ondersteuning uit de armenkassen.                     
 



Welstandsverdeling.                                                                                                                   
Over het inkomen van de individuele achttiende-eeuwer is weinig bekend. Van de stedelijke 
elite is daar, dankzij het feit dat zij doorgaans behoorlijke boekhoudingen voerden die in een 
aantal gevallen ook bewaard zijn gebleven, soms nog wel een redelijk betrouwbaar beeld van 
te reconstrueren.13 Van de dorpsbestuurders op het platteland ontbreken dergelijke gegevens, 
met uitzondering van een aantal belastingkohieren. Door de gerechten werden aan de 
ingezetenen heffingen opgelegd ten behoeve van de eigen huishouding en ten behoeve van de 
gewestelijke overheid. In veel gerechten werd van de belanghebbenden van bepaalde 
plaatselijke voorzieningen, zoals de nachtwacht, een bijdrage in de kosten gevraagd. 
Daarnaast werden er in iedere plaats, voor de bedrijfskosten van het gerecht, zoals onder vele 
andere, de salarissen van functionarissen als schout, secretaris, bode, schepenen, vroedvrouw 
en schoolmeester, de kosten van de brandspuit, het onderhoud van vaarten en wegen en 
dergelijke, zogeheten dorps- of  buurlasten geheven. Ook ten behoeve van de gewestelijke 
overheid werden  belastingen geheven, zoals het oudschildgeld, de grondbelasting waarvoor 
grondeigenaren naar rato van de hoeveelheid grond die ze in eigendom hadden werden 
aangeslagen. Daarnaast waren er de heffingen voor de  Generale Lasten: het bedrag dat ieder 
van de gewesten diende op te brengen om de uitgaven van de Republiek te dekken. De door 
de provincie te betalen aanslag werd over de gerechten verdeeld onder de benaming 
Consumptieve Middelen. Het te betalen bedrag werd aldus van bovenaf  via een systeem van 
aanschrijving (door de Staten) en omslag (door het gerecht) aan de belastingplichtigen 
opgelegd.14                                                                                                                                             
 Zowel dorpslasten als consumptieve heffingen moesten door het gerechtsbestuur over 
de ingezetenen verdeeld worden. Daartoe werden zettingen gehouden waarbij, in 
samenspraak tussen de gerechtsbesturen en de geërfden (enkele vertegenwoordigers van de 
ingezetenen) de aanslagen werden vastgesteld. Daarbij werd rekening gehouden met ieders 
geschatte welstand, waarvan het vermogen het belangrijkste bestanddeel was. Cijfers werden 
daarbij niet overgelegd, de vaststelling van de welstand berustte op een schatting door 
dorpsgenoten. Het was een systeem dat waarschijnlijk vrij behoorlijk werkte. Het ging om 
kleine gemeenschappen en zowel de  zetting  als de rekening na afloop van het belastingjaar 
waren toegankelijk voor geërfden. De dorpelingen kwamen elkaar ook te vaak tegen om de 
sociale controle te veronachtzamen, en daarnaast bestond de mogelijkheid voor degenen die 
zich te zwaar belast voelden om bij Gedeputeerde Staten bezwaar te maken. Noch in de 
literatuur noch in de archieven wordt melding gemaakt van grote onvrede over de 
belastingheffing. Hoewel dat niet alles zegt, zijn de dorpsbesturen er kennelijk in geslaagd de 
welstand van de belastingplichtigen behoorlijk goed in te schatten.                                                                
Zowel via de heffing van de dorpslasten als via de heffing van de consumptieve lasten is dus 
een indruk te krijgen van de relatieve welstand van de dorpsbewoners. Hoewel de buur- of 
dorpslasten daarvoor nogal eens gebruikt worden, is het nadeel ervan dat de wijze van heffing 
plaatselijk sterk verschilde.15 In Doorn vond zij slechts op basis van grondbezit plaats, in 
Amerongen deels ‘personeel’, dat wil zeggen op persoonlijke basis, en deels ʻreëelʼ, op basis 
van het grondbezit , in Westbroek werd met een vergelijkbare indeling gewerkt onder de 
benaming ‘dorpslasten’ resp. ‘binnenlandse kosten’ en in Maarssen ging het uitsluitend om 
personele aanslagen.16  



 Daarom is hier gekozen voor de beter vergelijkbare cijfers van de kohieren van de 

consumptieve middelen.17 Dat was een door de Staten van bovenaf opgelegde heffing met 

weinig beïnvloedingsmogelijkheden door plaatselijke bestuurders.18 De aanslag moest 

gewoon betaald worden en zonder medewerking van degenen die draagkracht hadden ging 

dat niet. Weliswaar werden ook deze lasten in enkele gerechten deels over de grond 

berekend, maar aangezien dat een zeer gering aantal betreft en dat de cijfers van die 

gerechten hier niet gebruikt worden, is dit bezwaar overkomelijk.  

 Een ander bezwaar van het gebruik van deze belasting om verschillen in welstand op 

te sporen, zou kunnen zijn is dat het formeel een heffing was op consumptie en niet op 

welstand. Ook dit bezwaar staat het gebruik als welstandsmaatstaf niet in de weg. Naast een 

verbruikscomponent zat er ook een duidelijke welvaartscomponent in. Een voorbeeld kan dit 

verduidelijken. De zetting van deze lasten vertoonde in Amerongen voor het jaar 1788-1789 

voor de huishoudens bestaande uit twee volwassen personen het volgende beeld: 

 

Tabel 2.1: Heffing Consumptieve Middelen over huishoudens bestaande uit twee 

volwassenen in Amerongen 1788 - 1789   

Beroep heffing in guldens Beroep heffing in guldens 
Rentmeester/drossaart         12   Predikant           8 
Daghuurder           2 Tabaksplanter           4 
Schoenmaker           6 Daghuurder           2 
Daghuurder           2 Tabaksplanter         10 
Daghuurder           2 Tabaksplanter         10 
Daghuurder           2 Bakker         20 
Tabaksplanter           7 ?         15 
Tabaksplanter           4,25 Tabaksplanter           8 
Kleermaker           2,5 Tabaksplanter         14 
Daghuurder           2 Daghuurder           2 
Daghuurder           2,25 Daghuurder           4 
Daghuurder           4  Luitenant kolonel         16 
Daghuurder           8   
Bron: RHC Zuidoost Utrecht, Amerongen Ginkel en Elst, 163, kohieren van de heffing op de consumptieve 

middelen 1788-1789. 

 

Het is zeer onwaarschijnlijk dat het daghuurdersechtpaar dat acht gulden betaalt viermaal 

zoveel consumeert als degenen die twee gulden betalen, hetzelfde geldt voor de verschillen 

tussen de tabaksplanters. De conclusie moet zijn dat deze heffing plaatsvond naar welstand. 

Uit deze tabel blijkt wel een ander bezwaar. Producenten die gebruik maakten van graan en 

vlees, dus bakkers, herbergiers, brouwers en slagers, betaalden hoge heffingen voor gemaal 

resp. geslacht die zij vervolgens doorberekenden aan hun afnemers. Als er in de betreffende 

kohieren geen duidelijkheid over wordt gegeven, dan wordt dat vermeld.19  

 Om een, overigens zeer globale, indruk te krijgen van de welstandsverdeling in deze 

gerechten zijn in de Bijlage Hoofdstuk 2 een aantal cijfers verzameld. Vergelijking van de 

inkomensaandelen van de laagste en de hoogste inkomensgroep in de verschillende gerechten 

geeft het volgende beeld: 

 



Tabel 2.2: Aandelen in de heffing Consumptieve Lasten van de laagste en de hoogste 

welstandsgroep van vijf gerechten in het gewest Utrecht in het jaar 1788-1789, Maarssen 

1789-1790 

Gerecht Aantal 
huishoudens in 
de laagste 
welstandsgroep 
in % van het 
totaal aantal 
huishoudens 

% van de totale 
bijdrage dat 
door de laagste 
groep werd 
opgebracht 

Aantal 
huishoudens in 
de hoogste 
welstandsgroep 
in % van het 
totaal aantal 
huishoudens 

% van de totale 
bijdrage dat 
door de hoogste 
groep werd 
opgebracht 

Amerongen 48 13 14 45 
Lopik 41   7 27 63 
Maarssen 57 16 17 56 
Soest 60 10 23 70 
Westbroek 77 37   3 20 
Bron: Bijlage hoofdstuk 2                                                                                                                                                                   

 

Dus 57% van het aantal huishoudens in Maarssen droeg 16% van de totale lasten bij, dat is 

per huishouden 16/57 x 1% = 0,28%. De hoogste 17% droeg 56% van de totale lasten bij, dat 

is 56/17x 1% = 3,29% per huishouden. Daarmee komen we op de volgende verdeling: 

 

Tabel 2.3: Gemiddelde bijdrage per belastingbetalend huishouden in % van de totale 

consumptieve lasten in vijf Utrechtse gerechten 

Gerecht Bijdrage per 
huishouden in de 
laagste groep 

Bijdrage per 
huishouden in de 
hoogste groep 

Bijdrage hoogste 
groep gedeeld door 
bijdrage laagste 
groep 

Amerongen 0,27 3,21 11,9 
Maarssen 0,28 3,29 11,8 
Lopik 0,17 2,33 13,7 
Soest 0.17 3,04 17,9 
Westbroek 0,48 6,67 13,9 
 

Dat betekent dat, aannemende dat de heffing in evenredigheid met de (geschatte) welstand 

geschiedde, in Amerongen de welstand van de rijkste groep 11,9 zo hoog was als die van de 

laagste groep. Volgens deze cijfers waren de verschillen het grootst in Soest en het kleinst in 

Maarssen.   

 Een mogelijke complicatie is nog de vraag of alle inwoners in de 

belastingadministratie werden opgenomen. De cijfers die de gerechten zelf verschaffen zijn 

niet eenduidig. Zo vermeldde de uitzetting dorpslasten van Westbroek over 1788 - 1789 dat 

62 gezinnen deze niet betaalden, terwijl de zetting van de consumptieve middelen  een aantal 

van 26 noemde die voor 0 gulden werden aangeslagen, in Soest waren blijkens de personele 

taxatie voor de consumptieve middelen 25 vrijgestelden terwijl een opgave van de 

huisgezinnen die in 1786 aan G.S. werd gedaan een aantal van 97 armen noemde.20 In 

Amerongen werden de armen in de zetting van de consumptieve middelen in het geheel niet 

genoemd. Om daar meer duidelijkheid over te krijgen is in Tabel 2.4 van de vijf onderzochte 



dorpen het aantal inwoners dat de heffing in 1788-1789 betaalde, vergeleken met het aantal 

inwoners volgens de volkstelling van 1795. 

 

Tabel 2.4: Vergelijking aantallen inwoners van vijf Utrechtse gerechten volgens de 

belastingadministratie 1788-1789 en de volkstelling 1795. 

Gerecht Aantal inwoners volgens 
consumptieve heffing 1788-
1789 (Maarssen 1789-1790) 

Aantal inwoners volgens 
volkstelling 1795 

Amerongen, Ginkel en Elst    786 1.022 
Lopik en Lopikerkapel    650    779 
Maarssen 1.188 1.149 
Soest 1.184 1.277 
Westbroek    516    501 
     Bron: RHCZOU, Gerecht Amerongen 163, kohieren van de heffing op de consumptieve middelen; Gerecht 

Lopik 322, kohieren van de consumptieve middelen; Maarssen 140, Gerecht Soest 149, zettingen der middelen 

van consumptie; Gerecht Westbroek 134, zettingen van de consumptieve middelen; Volkstelling 1795. 

 

Op grond van deze gegevens lijkt Amerongen een uitzondering geweest te zijn, het aandeel 

van de laagste inkomensgroep in tabel 2.3 kan daardoor geflatteerd zijn. De verschillen in de 

andere plaatsen waren, gelet op de verhuisgeneigdheid, niet onbegrijpelijk.  
 

3. De bestuurders: schout en schepenen                                                                                                        
Zoals in hoofdstuk 1 werd vermeld, was de formele aanduiding van het politieke 

gerechtsbestuur ‘schout en gerechten’. De aanduiding Gerecht kon dus zowel betrekking 

hebben op het dorp, op het dorpsbestuur en op een individueel gekozen lid van het 

dorpsbestuur. Om misverstand te voorkomen worden de gekozen dorpsbestuurders hier 

aangeduid  met de term Schepenen, waaronder ook begrepen de Buurmeesters. Hieronder 

komen zij in paragraaf 4 aan de orde. Met behulp van het in de bijlage verzamelde materiaal 

wordt onderzocht hoe deze groep was samengesteld. Achtereenvolgens komen daarbij een 

aantal omstandigheden aan de orde die er kennelijk aan bijdroegen dat een persoon geschikt 

werd geacht voor het schepenambt. In de eerste plaats het beroep of bedrijf dat door hen werd 

uitgeoefend. Hoewel zij er meestal wel een vergoeding voor ontvingen was het bestuur voor 

hen een, in principe, tijdelijke bijbaan.21  De basis van hun bestaan lag in het beroep of bedrijf 

waar het reguliere inkomen werd verdiend. Vervolgens wordt gekeken naar de periode dat ze 

in functie zijn geweest. Ambachtsheer en schout waren vaste posities; zij bekleedden hun 

ambt doorgaans jaren achtereen. Voor schepenen was die termijn in beginsel korter. 

Benoemingen vonden doorgaans plaats voor twee jaar, maar herbenoemingen kwamen zeer 

vaak voor, soms met enige tussentijd, soms onmiddellijk. Om deel uit te maken van een 

bestuur mag aangenomen worden dat de betreffende persoon goed ingevoerd moest zijn in de 

plaatselijke omstandigheden. Hoewel sommigen daar sneller slaagden dan anderen, speelden 

herkomst en familietraditie een rol. Om daarover duidelijkheid te krijgen, is ook bekeken of 

zij autochtone ingezetenen van het gerecht waren of dat zij van elders kwamen. In het laatste 

geval is ook nagegaan hoe lang het dan duurde voordat zij schepen werden. Bij de 

autochtonen is ook gekeken naar familietraditie: waren er leden van het gerecht die in het 

bestuurlijke voetspoor van hun (groot)vader traden? Vervolgens iets over hun leeftijd: oud en 



bedachtzaam of jong en energiek? Tenslotte de religie: formeel moest iedere bestuurder lid 

zijn van de Gereformeerde Kerk, maar uitzonderingen waren mogelijk.  

 Vervolgens wordt in paragraaf 5 ingegaan op de persoon van de schout. Door hun vrij 

kleine aantal is daarvan een individuele bespreking mogelijk. 

                                                                                                               

4. Gekozen bestuurders: de schepenen                                                                                           
De term ‘gekozen’ houdt tweeërlei in: er werden een aantal mensen door schout en schepenen 

uitgekozen om aan de ambachtsheer te worden voorgedragen en deze koos vervolgens de 

bestuurders voor de komende periode. Behalve de in ieder gerecht aanwezige schepenen 

kwamen in veel gerechten ook buur- of burgemeesters voor die zich met de gerechtsfinanciën 

bezig hielden. Dat was in Amerongen, Lopik en Soest het geval. Bestuurlijke functies die 

slechts in enkele plaatsen, met name dorpen die ooit stadsrechten hadden bezeten, 

voorkwamen zoals raden (Baarn, Eemnes) en raadsburgemeesters (Vreeland) kwamen in de 

hier onderzochte plaatsen niet voor. De schouten waren (semi-) beroepsbestuurders, die vaak 

meerdere functies in verschillende plaatsen combineerden is. Dat is bij de  schepenen niet het 

geval. Op een enkele uitzondering na (Gerrit Weenink was schepen in zijn woonplaats 

Amerongen en drost van Leersum) werkten en woonden zij in dezelfde plaats als waar ze in 

het bestuur zaten. Anders dan bij de schouten was het bij deze groep niet nodig om te kunnen 

lezen en schrijven.22 Hieronder is aan de hand van een zevental criteria nagegaan welke de 

kenmerken waren door middel waarvan de gekozen Utrechtse gerechtsbestuurder kan worden 

beschreven.                                                                                                                                                     
 
Beroep/bedrijf          
Platteland en landbouw gingen, evenals elders, ook in Utrecht doorgaans hand in hand. 

Daarbij waren er plaatselijk wel grote verschillen. In Lopik, waar 66% van de huishoudens in 

1788-1789 hun bestaan in de landbouw vonden, lag de nadruk op de veeteelt, aangevuld met 

enige akkerbouw. Ook in Westbroek, met 74% van de gezinnen in de agrarische sector, veel 

veeteelt met daarnaast turfwinning. In Amerongen (65%) waren de tabakstelers in de 

meerderheid en in Soest vinden we bij de landbouwbevolking (70%) ook schaapherders en 

imkers. Maarssen  was een ander geval; daar werkte maar 15% van de bevolking in de 

landbouw en werd de toon gezet door ambacht, handel, dienstverlening en niet te vergeten 

een  aanzienlijk aantal renteniers. Zoals uit de gegevens in de bijlage blijkt, waren de 

beroepsactiviteiten niet altijd tot één bezigheid beperkt; er waren er allerlei combinaties van 

bedrijvigheid waarmee  het gezinsinkomen verdiend werd.                                                                             

 In Westbroek (in de hier onderzochte periode 8 van de 14 gerechtsleden), Soest (5 van 

de 9) en vooral in Lopik (19 van de 22) was de boeren-inbreng in de gerechtsbesturen zoals 

verwacht mocht worden groot. Amerongen vertoonde een afwijkend beeld; daar hadden van  

16 bestuurders er maar 5 een boerenachtergrond (waaronder slechts 1 van de vele 

tabaksplanters). In Maarssen tenslotte lag, volgens verwachting, de nadruk geheel op 

ambachtsbazen, aangevuld met een enkele rentenier. Opvallend is de aanwezigheid van  

schoolmeester Hendrik de Ridder in het bestuur van Amerongen. Hij hoorde niet bij de 

financiële elite maar kon kennelijk als dorpsintellectueel en op grond van zijn overige 

werkzaamheden wel een waardevolle inbreng in het bestuur hebben. Ook de aanwezigheid 

van Reinier van Wessel in het bestuur van Amerongen is opmerkelijk. Hij was tegelijkertijd 



secretaris van het gerecht en tot zijn overlijden in 1782 schepen in hetzelfde gerecht. Hij was 
dus in feite zijn eigen baas. Verrassend tenslotte is dat er, kennelijk bij gebrek aan boeren en 
andere zelfstandigen, ook wel daghuurders in het bestuur opgenomen werden. Dat was het 
geval in het hier niet onderzochte gerecht Overlangbroek, dat in 1785 bestond uit 44 
huishoudens, waarvan 20 daghuurders, 10 boeren en 8 onvermogenden.23   
 
Welstand                                                                                                                                           
Zoals hierboven bleek was ook in die tijd sprake van een ongelijke verdeling van de goede                          
dingen des levens. Hoe zaten de bestuurders van de verschillende gerechten daar nu in? Als 
uitgangspunt om daarover iets te zeggen gaan we uit van de bijdragen in de consumptieve 
lasten. In Westbroek lag het dorpsgemiddelde van de opgelegde zetting op zeveneneenhalve 
gulden per huishouden. Hoewel de schepenen gemiddeld op bijna het dubbele kwamen, zijn 
er toch ook een aantal die niet of nauwelijks boven het gemiddelde uitkwamen. In Maarssen 
bedroeg het gemiddeld geïnde bedrag 20 gulden per huishouden, de huishoudens van de 
schepenen droegen gemiddeld 32 gulden bij. Maar ook hier een bestuurder die niet aan het 
dorpsgemiddelde kwam. In Lopik was het beeld niet anders: een selecte groep bestuurders 
met een gemiddelde bijdrage van 42 gulden, tegenover een dorpsgemiddelde van 22 gulden. 
Maar ook hier weer een uitzondering: Cornelis Koetsier was met zijn relatief lage bijdrage 
toch vier jaar lang schepen. Hij was overigens beslist niet armlastig; zoals uit de tabel van de 
welstandsverdeling in de bijlage blijkt hoorde hij bij de top 25% van het dorp. Dat gold niet 
voor Cornelis Reijnier van Altena, winkelier in Soest en gedurende vele jaren schepen, 
ondanks het feit dat hij met zijn bijdrage in de zetting van vijf gulden echt in de onderste 
regionen zat. Hier speelde een rol dat er in het overwegend rooms-katholieke Soest moeilijk 
gekwalificeerde gereformeerden te vinden waren. Van Altena zal als winkelier in ieder geval 
hebben kunnen rekenen en wellicht ook schrijven. Het feit dat Hendrik de Ridder ondanks 
zijn vrij lage bijdrage schepen was in Amerongen had er mede mee te maken dat hij als 
schoolmeester bij de intelligentsia van het dorp hoorde.                                                                                  
 Voor Lopik beschikken we over een lijst waarop ook de omvang van de door de 
boeren bewerkte grond is vermeld.24 Omdat er in dit gerecht nogal wat boeren bij het bestuur 
betrokken waren, kan bekeken worden of de omvang van het grondgebruik hier een factor 
van belang is. In 1783 bewerkten de toenmalige schepenen/boeren gemiddeld ongeveer 28 
morgen, iets meer dan het gemiddelde van ongeveer 24 morgen maar ook hier zijn weer 
uitzonderingen zoals de reeds genoemde Cornelis Koetsier met slechts twaalf morgen.                        
De meeste dorpsbestuurders waren welgesteld, bij de rijksten van hun gemeenschap hoorden 
zij meestal niet, zoals blijkt uit tabel 2.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabel 2.5 Hoogst aangeslagenen in de consumptieve heffing van vijf Utrechtse dorpen in 

1788-1789 

Gerecht Hoogst aangeslagenen 
Amerongen, Ginkel en Elst Graaf van Athlone (ambachtsheer, f 100), 

Bert Woutersen (boer f 46), Peter van Os 
(timmerman f 41), H. Versteeg (boer, f 41) T. 
Lagerweij (boer f 39)  

Lopik en Lopikerkapel W.Oskam (boer, f 78,5), Wed. van 
Scherpenzeel (boerin f  70,5), erven Rietveld 
(boer f 68,5), C. v.d. Akker (boer f 66,5)  

Maarssen hr.Backer (rentenier f 80), J. van Beek 
(rentenier f 67), A.P.Nahuijs (professor f 67), 
mw. Ewijk (weduwe  f 64) 

Soest P.Dijkmans (boer f 97), T.Wantenaar (boer  
f 97), G.Hilhorst (boer f 87), wed. Van 
Logtenstein ( f 82) 

Westbroek mw.Akersloot (weduwe f 54), mw. 
Stellingwerf (weduwe f 36), hr.Cluijzenaar (? 
f 32), mw.Van Röell (weduwe f 30). 

Bron: Gerecht Amerongen 163, kohieren van de heffing op de consumptieve middelen;  Gerecht Lopik 322, 

kohieren van de consumptieve middelen;  Maarssen 140, Gerecht Soest 149, zettingen der middelen van 

consumptie; Gerecht Westbroek134, zettingen van de consumptieve middelen. 

 

Slechts drie van hen, te weten: Hendrik Versteeg in Amerongen, Willem Oskam in Lopik en 

Pieter Dijkmans in Soest behoorden in deze periode in hun dorp tot de top vijf.                                             

 
Zittingsduur                                                                                                                                                       
Zoals uit de overzichten in de bijlage blijkt, hadden de meeste leden van het gerecht een 

lange staat van dienst. Hierbij moet bedacht worden dat het  om een momentopname gaat. In 

het tiental jaren dat hier wordt bekeken had Reinier van Wessel er bijvoorbeeld in 1780 al een 

lange bestuurlijke carrière in Amerongen opzitten, terwijl Jan Bos pas begon als bestuurder in 

Lopik. Verder is het opvallend dat in verschillende plaatsen verschillend werd omgegaan met 

de vaak gevolgde regel dat schepenen na twee zittingsjaren in ieder geval een jaar buiten het 

gerecht bleven. In Westbroek en Lopik werd daar de hand aan gehouden, hoewel een schepen 

wel kon doorstromen naar het buurmeesterschap. In Maarssen en Soest werd de aftredende 

meestal herbenoemd. In Lopik en Westbroek waren herbenoemingen met tussenposen 

normaal. Dat leidde tot lange zittingsduren en weinig doorstroming van personen in de 

gerechtsfuncties. In het gerecht Soest zaten in de jaren 

-1780 zes schepenen die er al sinds de jaren-1760 deel van uitmaakten, in Maarssen was dat 

met twee schepenen het geval. 

 

 

 

 

 



Tabel 2.6: Van de schepenen die in de jaren 1780 – 1789 zitting hadden in de besturen van in 

vijf Utrechtse dorpen traden aan in de jaren: 

Gerecht 1750 – 1760 1760 – 1770 1770 – 1780 1780 – 1789 
Amerongen, 
Ginkel en Elst 

       2    5         4          5 

Lopik en 
Lopiker-kapel 

       1    6         6          9 

Maarssen        2    1         2          2 
Soest        6    2         1          - 
Westbroek        2    2         5          5 
Bron: Gerecht Amerongen 8, notulen van het gerecht +bijlage, Gerecht Lopik 51, stukken betreffende de 

benoeming van buurmeesters, schepenen, enz.; Maarssen Bijlage I, Gerecht Soest 7, stukken betreffende de 

benoeming van buurmeesters, schepenen, enz.; Gerecht Westbroek 8, notulen van het gerecht. 

                                                                                                                                    

Geboren en getogen in het gerecht                                                                                                                   
De Utrechtse plattelandsbevolking was in deze periode allerminst een statische, verhuizingen 

kwamen veelvuldig voor.25 Een, gelet op de mogelijke onvolledigheid van de verschillende 

administraties, vage aanduiding daarvoor geven de aantallen door de gerechten ontvangen en 

afgegeven akten van indemniteit.26   

 

Tabel 2.7: Aantallen akten van indemniteit van vijf Utrechtse gerechten van  ± 1780 tot  

± 1790 

Gerecht Ingaand Uitgaand Bevolking 
1795 

Ingaand 
In % 
bevolking 

Uitgaand 
in % 
bevolking 

Amerongen, 
Ginkel en Elst 

  84   67     1022      8     7 

Lopik en 
Lopikerkapel 

202 103       779    26   13 

Maarssen 141   28     1149    12     2 
Soest   67   13     1277      5     1 
Westbroek   47   51       501      9   10 
Bron: Gerecht Amerongen nr. 234, register van ingekomen, resp. afgegeven akten van indemniteit; Archief 

Lopik nr. 92, 93-98 register afschriften ingekomen akten, resp. uitgegane akten; Archief Maarssen nrs. 214, 217, 

218; Archief Soest nrs. 56,59 (37);101; Gerecht Westbroek nr. 142, register van akten van indemniteit; 

volkstelling 1795.                                                                                                                                                                    

 

In Soest lijkt de bevolking het meest honkvast geweest te zijn, terwijl de verhuisgeneigdheid 

onder de Lopikse bevolking het grootst was. Hoewel de geboorteplaats vaak niet met 

zekerheid is vast te stellen, waren de meeste schepenen op het moment van de sluiting van 

hun (eerste) huwelijk wel inwoner van het gerecht, maar hun geboorteplaats lag in een aantal 

gevallen elders. Voor zover de geboorteplaatsen waren te achterhalen, ontstond het volgende 

beeld: 

 

 

 



Tabel 2.8: Aandeel van uit andere plaatsen binnengekomen inwoners in het dorpsbestuur van 

vijf Utrechtse gerechten in 1780-1789 

Plaats % van de gerechtsleden met geboorteplaats 
buiten het gerecht 

Amerongen               25% 
Lopik               68% 
Maarssen                14% 
Soest                 0% 
Westbroek               21% 
 

 Als we kijken naar de samenstelling van het Westbroekse gerecht in de jaren 1750 en 1760 

komen de familienamen De Groot, Van Schaik, Van Zijpveld en Van Zijtveld  langs.27 Bijna 

de helft van de hier beschreven groep had dus kennelijk bestuurlijke voorgangers in de 

familie. In Lopik daarentegen kwamen er van de 22 bestuurders  15 van buiten het gerecht, 

zij het 4 uit het naburige Jaarsveld. In Lopik kon een nieuwkomer ook vrij snel na vestiging 

ter plaatse in het gerecht worden opgenomen. Mogelijk speelde het grote aantal 

pachtbedrijven, die over het algemeen minder lang door een bepaalde familie werden 

geëxploiteerd, hierbij een rol. Verreweg de grootste landeigenaar in Lopik was het kapittel 

van St. Marie, de ambachtsheer. Daarnaast vermeldde de lijst van geërfden en ingelanden in 

deze jaren nog 21 in de stad Utrecht woonachtige landeigenaren die hun grond verpachtten.28 

Hoewel we ook in Amerongen regelmatig mannen van buiten het gerecht in het bestuur 

tegenkomen, lijken zij er, met uitzondering van Gerrit Weenink (die als drost van Leersum 

een soort beroepsbestuurder was) langer over te doen om in het bestuur te komen.29 Ook 

familiebanden konden er aan bijdragen dat een nieuwkomer snel tot het bestuur doordrong. 

Een voorbeeld daarvan is de Amsterdammer Jacobus van Pembroek. Toen hij zich in 1790, 

een jaar dat buiten dit onderzoek valt, in Soest vestigde werd hij onmiddellijk in het bestuur 

opgenomen.30 Hij was bekend in Soest; van moederszijde hadden al eerder familieleden in 

het bestuur gezeten.  
 
Familiebanden                                                                                                                                 
Bij de autochtone bestuurders kwamen vrij veel familiebanden voor. Het zal in deze toch vrij 

kleine gemeenschappen nauwelijks te vermijden zijn geweest dat familieleden in de derde 

graad tegelijkertijd in het bestuur zaten. Een jaar of twintig voor deze momentopname 

maakten de vaders van Bastiaan de Bruijn, Hendrik Lakerveld, Jan van Mourik, Johannes 

Westerhout (die overigens in Jaarsveld geboren werd) en mogelijk ook van een van de 

Oskam(p)en in Lopik deel uit van het gerechtsbestuur.31 Ook in Amerongen bestonden de 

nodige familiebetrekkingen: Antonie de Leeuw was een zoon van Marcus Stevens de Leeuw, 

schepen in 1769 en weesmeester in 1770 – 1781.32 Familiebanden tussen de verschillende 

gezagsdragers met de familienamen De Ridder en Van Wijk konden hier niet vastgesteld 

worden maar lijken, gelet op de veelvuldige bestuurlijke activiteiten van inwoners met deze 

namen, zowel eerder als later, niet onwaarschijnlijk. Ook in Soest is sprake van steeds in het 

dorpsbestuur terugkerende familienamen: De Beer, Hilhorst en Van Altena sinds de 

zeventiende eeuw en Dijkman en Fluijt vanaf de achttiende eeuw.33 Zelfs onder de slechts 



zeven leden die gedurende dit decennium in het bestuur van Maarssen deel uitmaakten is een 

familieconnectie: de vader van Willem Elffers was omstreeks 1745 schepen.  

Vertegenwoordigers van de hierboven genoemde families bezetten in de jaren-1780: in 

Amerongen 31 van de 70 beschikbare bestuursmandaten, in Lopik 21 van de 70,  in Maarssen 

9 van de 50, in Soest 44 van de 80, en in Westbroek 21 van de 50. In procenten uitgedrukt: in 

Amerongen 44%, Lopik 37%, Maarssen 18%, Soest 55%, Westbroek 42% .  

   

 Leeftijd                                                                                                                                                              
Doordat de doopregisters lang niet altijd volledig aanwezig zijn, familienamen niet altijd 

gebruikt werden en de mogelijke doop elders, is het lastig een sluitend beeld ten aanzien van 

de leeftijden te krijgen. Waar geen complete doopboeken aanwezig waren, is zo mogelijk 

uitgegaan van de trouwregisters, waarbij werd aangenomen dat de mannen op 27-jarige 

leeftijd (voor het eerst, dus als ʻjonkmanʼ) trouwden. Deze methode leidt tot de volgende 

gemiddelde leeftijden, voor zover bekend, gesplitst in autochtone gerechtsbewoners en 

nieuwkomers:                                                                                              

 

Tabel 2.9: gemiddelde leeftijd dorpsbestuurders in 1788 

Gerecht Aantal 
leden 
gerecht 

Gemiddelde 
leeftijd 

N= Gemiddelde 
leeftijd 
autochtone 
bestuurders 

N= Gemiddelde 
leeftijd 
‘import’ 
bestuurders 

N= 

Amerongen   7 51   4 50 3  35   1 
Lopik   7 52   4 51 3  54   1 
Maarssen   5 52   3 49 2  58   1 
Soest   8 60   7 60 7   -   0 
Westbroek   5 45   5 51 3  37   2 
Bron: doop- en trouwregisters 

Gelet op het benoemingsbeleid is de hoge gemiddelde leeftijd in Soest niet 

verbazingwekkend. In Amerongen, Lopik en Westbroek was de doorstroming groter. Het feit 

dat de gemiddelde leeftijd in Westbroek aanzienlijk lager lag wijst erop dat daar met name 

jonge bestuurders werden benoemd. Ondanks de omstandigheid dat de zittingsduur in 

Maarssen lang was lag de gemiddelde leeftijd in de buurt van die in Amerongen en Lopik, 

mogelijk werden in Maarssen, evenals in Westbroek, jonge mensen benoemd.    

 
Religie                                                                                                                                               
Ten aanzien van de religie van de schepenen was bepaald dat zij moesten zijn van de 

Oprechte Evangelische Religie. Gereformeerd dus, maar de bepaling gaat verder: ‘Immers 

ten minste alzulke, die niet zijn van quaad nadenken, dat zij zouden wezen bittere vijanden 

van dezelfe religie.34 Het was dus geen absolute eis. De zinsnede dat ‘zij moesten zijn van’ 

betekende niet dat het lidmaatschap vereist was. Velen kozen er voor kerkelijk meelevend te 

zijn zonder belijdenis te doen. Zij hadden geen toegang tot het avondmaal en waren niet 

benoembaar in kerkelijke functies, maar wel in het dorpsbestuur. Onderzoek van een aantal 

lidmatenregisters leverde op dat ook lang niet alle bestuurders daarin waren terug te vinden. 

Omdat ook vaak niet meer is na te gaan waar de doop heeft plaatsgevonden en niet alle doop- 

en trouwregisters compleet zijn, is het lastig te bepalen of de bestuurder in kwestie de 



gereformeerde religie aanhing. Overigens werden in veel plaatsen met een grote niet-
protestantse bevolkingsgroep ook rooms-katholieken in het bestuur opgenomen. Zo meldt de 
Geheymschryver dat in Maarssenbroek een groot aantal schepenen rooms-katholiek was; 
hetzelfde was in Soest het geval.35 Soms werd bij de aanstelling expliciet vermeld dat er bij 
gebrek aan gereformeerden werd gekozen voor benoeming van katholieken, bijvoorbeeld in 
1789 in Schalkwijk.36 In Houten en ’t Goy, Bunnik, Odijk, Cothen en Werkhoven werden in 
de achttiende eeuw zelfs overwegend katholieke schepenen benoemd, met steun van de 
plaatselijke schouten. Zij waren van mening dat er te weinig gekwalificeerde gereformeerde 
boeren waren indien er ook nog  gerouleerd moest worden. Het kon volgens hen ook niet zo 
zijn dat de rijke katholieke boeren werden gequotiseerd door arme gereformeerde 
daghuurders.37 Naar aanleiding van een klacht in 1747 door de gereformeerde synode bij de 
Staten over een te grote invloed van de rooms-katholieken in Soest en Eemnes, reageerde het 
Soester gerechtsbestuur geprikkeld: ‘synde alle opgezetenen van Soest van die religie, 
uitgenomen eenige weinige daghuurders en ambagtslieden en twee a drie geringe boeren’ .38 
Het kwam er dus op neer dat katholieken in beginsel werden geweerd. In plaatsen die in 
(grote) meerderheid protestant waren, zoals Amerongen, was dat geen probleem, en ook in 
plaatsen met ongeveer gelijke aantallen gereformeerde en katholieke inwoners, zoals Lopik 
en Maarssen, hebben wij geen katholieke bestuurder kunnen vinden. In het toch vrij groot 
aantal gerechten waar katholieken in de meerderheid waren veranderde het beeld: daar 
werden ze, ondanks bezwaren van het provinciebestuur, toch benoemd.       
 
Genomineerde maar niet benoemde personen                                                                                 
De Maarssense chirurgijn Jan van der Horst werd in de jaren 1780–1789 maar liefst acht keer 
genomineerd als schepen (en daarna tot 1795 nog vier keer) zonder ooit benoemd te 
worden.39 Dit verschijnsel komt in veel gerechten voor. Over de reden ervoor tasten de 
verschillende schrijvers in het duister. Een beknopte inventarisatie van de hier onderzochte 
vijf dorpen levert, voor wat betreft de jaren 1780-1789, het volgende op. In Maarssen ging 
het om zes personen, waarvan vijf ambachtslieden en de genoemde chirurgijn. De 
ambachtslieden werden tussen de een en zes maal genomineerd, ze zaten qua welstand iets 
onder het gemiddelde van de zittende schepenen. Jan van der Horst zat qua welstand ver 
boven het gemiddelde. Ze waren allen gereformeerd, twee van hen woonden bij hun eerste 
nominatie pas kort in het dorp. In Westbroek was de procedure anders; waar in Maarssen de 
nominaties door het gerecht als geheel gedaan werden, gebeurde dat in Westbroek door de 
zittende schepenen individueel. Dat leverde veertien niet- benoemden op, allen gereformeerd. 
Voor zover viel na te gaan - niet allemaal kwamen ze in de consumptieve zetting voor - 
pasten ze voor wat betreft beroep en welstand precies bij de groep zittende bestuurders. Voor 
Amerongen, Lopik en Soest is hier, bij gebrek aan gegevens over de nominaties, niets over te 
zeggen. Zonder al te veel in fantasierijke mogelijkheden te vervallen, zouden er wel een 
aantal genoemd kunnen worden. Zo is het, vanwege het afbrandrisico van de betreffende 
personen en het risico de beperkte vijver met talent te snel leeg te vissen, ongewenst om twee 
sterke kandidaten tegenover elkaar te stellen. Een kansloze kandidaat of een kandidaat 
waarvan bekend is dat hij toch niet beschikbaar is, kan dan een oplossing zijn. Ook een 
mogelijke aversie van de ambachtsheer of, waarschijnlijker van zijn vertegenwoordiger: de 
schout, tegen een persoon zou een benoeming in de weg kunnen staan.       



 
De schepenen van het Utrechtse platteland 
Wie waren dat nu, de gekozen dorpsbestuurders aan het eind van de achttiende eeuw? 
Daarover is, op basis van de hier onderzochte vijf gerechten wel een aantal dingen te zeggen. 
Om te beginnen de kans voor een Utrechtse dorpeling om in een gerechtsbestuur terecht te 
komen. Die was afhankelijk van twee factoren, namelijk enerzijds hoeveel bestuurders er 
nodig waren en anderzijds wie in de betreffende functies benoemd konden worden.                                      
 Het aantal bestuurders dat nodig was hing af van de jaarlijkse aftreding van zittende 
schepenen. Jaarlijks waren dat er, afhankelijk van het rooster, twee of drie. Via een nominatie 
aan de ambachtsheer werd in hun opvolging voorzien. Zoals in het bovenstaande al bleek, 
werd daardoor niet altijd de behoefte aan nieuw bloed vergroot. Vaak werd direct 
herbenoemd en in plaatsen waar de functionarissen niet direct werden herbenoemd, zoals in 
Westbroek, werd er toch weer na een korte periode, vaak een jaar, een beroep op dezelfde 
personen gedaan. Lange zittingsduren en dus een beperkte doorstroming, waren het gevolg. 
Door de lange zittingsduren kwam het wel voor dat er binnen enkele jaren een groot deel van 
het gerechtsbestuur wegens ouderdom moest worden vervangen, zoals in 1750-1760 in Soest 
en in 1760-1770 in Amerongen, waardoor er op dat moment meer mogelijkheden kwamen 
voor nieuwe mensen.   
 Lang niet iedere dorpsbewoner kwam in aanmerking om een openvallende plaats in te 
nemen. Om te beginnen was een groot deel van de bevolking in beginsel uitgesloten van 
bestuursdeelname: onzelfstandigen en niet-gereformeerden kwamen in de meeste plaatsen 
niet in aanmerking, vrouwen en bedeelden nergens. Verder was er een groep 
kapitaalkrachtige ingezetenen, waarvan de interesses elders lagen. Zij waren lid van het 
provinciaal bestuur, ambachtsheer van een ander gerecht, professor of iets dergelijks en 
hadden niet de ambitie om in het plaatselijk bestuur plaats te nemen.                                                             
 Voor de hier behandelde dorpen betekende dat voor de verkiesbaarheid voor het 
bestuur het volgende. In Lopik (ongeveer de helft katholiek) werden  in de tien jaar waar het 
hier om gaat 22 buurmeesters/schepenen benoemd. Zij werden gekozen uit 154 
gezinshoofden. Van die 154 kwamen niet in aanmerking: ±77 katholieken, 16 gereformeerde 
daggelders en 9 gereformeerden zonder beroep of waarvan het beroep niet bekend is; er 
bleven 52 over. Van de gereformeerde middenstanders heeft dus 42% in deze periode deel 
uitgemaakt van het bestuur, voor de daghuurders en de katholieken was de kans 0 %. Voor 
Amerongen (nagenoeg geheel gereformeerd) zijn de cijfers:16 bestuurders in deze periode, 
gekozen uit  182 gezinshoofden, minus 52 daghuurders - 13 onbekend/geen beroep = 117 
personen, dus 14%. Ook hier kwamen, voor zover kon worden nagegaan, andere groepen niet 
voor het bestuur in aanmerking. In het voor driekwart katholieke Soest: 193 huishoudens, 
waarvan 69 daghuurders (de katholieken waren hier wel benoembaar), dus uit 124 
huishoudens werden de 9 bestuurders die gedurende dit decennium dienst deden gekozen, dat 
wil zeggen 7%, zowel gereformeerd als katholiek. In Westbroek (70% gereformeerd, 30% 
katholiek) was de op deze wijze berekende participatiegraad 31%.40 In Maarssen tenslotte 
(45% gereformeerd, 45% katholiek, 10% joods)  zat 9% van de gereformeerde gezinshoofden 
in het bestuur.41                                 
Samenvattend:                                                         
 



Tabel 2.10: Benoembare en benoemde aantallen dorpsbestuurders in vijf Utrechtse    

         plattelandsgerechten 1780 – 1789 

Gerecht Aantal 
huishou-
dens 

 

Aantal 
benoem-
bare 
gezinshoof-
den 

Aantal 
bestuur-
ders 

Participatie 
in % van 
benoembare 
huishoudens 

Participatie 
in % van 
totaal aantal 
huishoudens 

Amerongen 182 117 16 14% 
(geref.) 

9% 

Lopik 154   52 22 42% 
(geref.) 

14% 

Maarssen 296   77   7   9% 
(geref.) 

2% 

Soest 193 124   9   7% 
(geref./r.k.) 

5% 

Westbroek  145   49 15 31% 
(geref.) 

10% 

 

Het gaat hier om een momentopname: er is over een periode van tien jaar bekeken wie er 

toen in het bestuur zaten. Over een langere periode gezien zouden  meer personen in beeld 

komen: bijvoorbeeld degenen die toen al in het dorp woonden en pas later in het bestuur 

zouden worden opgenomen.                                                                                                                             

 Wat zegt dit nu? Natuurlijk in de eerste plaats dat je als gereformeerd gezinshoofd in 

de meeste plaatsen een grote kans had om mee te ‘regeren’. Die kans werd wel aanzienlijk 

verkleind als zittende bestuurders lang aanbleven, zoals in Maarssen en Soest het geval was. 

Een zeer groot deel van de ingezetenen stond dus buitenspel. Toch was het zo dat in een 

plaats als Lopik toch nog altijd 52 van de 154 huishoudens, dus 34% in aanmerking kwam 

voor het bestuur, in Amerongen en Soest zelfs 64%. De geringe participatie in het bestuur 

werd voor een belangrijk deel bepaald door de lange zittingsduur. Naar de tegenwoordige tijd 

overgebracht zou de lage participatie van 5% in Soest, bij het huidige aantal Soester 

huishoudens (ongeveer 17.000)  overigens betekenen dat er in ongeveer 850 van die gezinnen 

een (ex-, huidig of komend) gemeenteraadslid aanwezig zou zijn.  

 Voor wat betreft de beroepen was de agrarische inbreng in Lopik, Westbroek en Soest 

groter dan in Amerongen en Maarssen: daar gaven ambachtslieden en dienstverleners de toon 

aan. Een duidelijk verschil tussen de meer perifere gerechten en de plaatsen die aan 

doorgaande land- of waterwegen lagen.42 Illustratief is in dat verband de situatie op de 

rechteroever van de Vecht, tegenover het op de linkeroever gelegen Maarssen. Daar lag het 

gerecht Maarsseveen, bestaande uit Nieuw Maarsseveen, liggend aan de Vecht met vrij veel 

ambachtslieden, en Oud Maarsseveen, een agrarische gemeenschap meer naar het oosten. 

Van de drie schepenen die Oud Maarsseveen leverde, waren er minstens twee (veen)boer, de 

drie van Nieuw Maarsseveen waren normaal gesproken allen ambachtslieden. Tussen 

Amerongen en het  buiten de verkeersstroom liggende Overlangbroek is een vergelijkbaar 

verschil te zien.                                                                                                                                             

 Kortom: de kans voor de meer welgestelden was groter, hoewel dat gecompenseerd 

kon worden door beroepskeuze: kunnen lezen, schrijven en rekenen (schoolmeester Hendrik 



de Ridder en winkelier Cornelis van Altena) of plaatselijk goed ingevoerd zijn (Antonie de 
Leeuw in Amerongen). Het hebben van wortels in de dorpsgemeenschap speelde een rol, 
maar er waren ook legio nieuwkomers die zich een plek wisten te verwerven. De leeftijd 
speelde nauwelijks of geen rol.    
 
5. De geërfden                                                                                                                                    
Niet alleen hadden geërfden recht op inzage van de zetting van de dorpslasten, door hun 
ondertekening gaven zij bij een aantal belangrijke zaken aan dat zij ermee instemden.43 
Oorspronkelijk waren dat de volle buren maar in de tijd waar het hier over gaat konden alle 
eigenaren van onroerende zaken in het gerecht als geërfde optreden. Niet alleen 
medezeggenschap voor wat betreft bestuurlijke maatregelen die hun eigendom raakte, maar 
ook bij het vaststellen van de zettingen waren zij betrokken. Soms gaven zij zelf aan 
aanwezig te willen zijn, het kwam ook voor dat zij door het gerecht werden uitgenodigd.44 
Hoewel zij geen deel hadden in het dagelijkse algemeen bestuur, hadden zij wel invloed op 
de te nemen beslissingen. Om deze reden zijn zij in de verslagen van de verschillende 
gerechten vermeld. De groep waaruit geërfden werden gerekruteerd verschilde nogal.  
 Bij de zettingen werden in de jaren-1780 in de verschillende gerechten naast schout en 
schepenen/buurmeesters geërfden geconvoceerd. In Amerongen waren alleen zogeheten 
‘buitengeërfden’ naast het gerechtsbestuur aanwezig bij de zetting van de reële dorpslasten en 
consumptieve middelen. Het ging daarbij om vertegenwoordigers van het Domkapittel en de 
Heer van Lokhorst en Berkestein. Bij de zetting voor de personele dorpslasten werd deze 
aanwezigheid kennelijk niet nodig gevonden. In Lopik was sprake van vier geërfden, uit 
dezelfde sociale groep als de schepenen. Boeren uit dezelfde welstandsklasse als de zittende 
schepenen. Wel was er sprake van een strikte persoonlijke scheiding: een geërfde maakte, 
ook in de andere jaren dan wanneer hij geërfde was, geen deel  uit van het gerecht. In 
Maarssen werd gewerkt met commissies van drie personen, bestaande uit een oud schepen en 
twee notabele ingezetenen in de ware zin des woords. Het ging daarbij om enkele renteniers, 
een professor en een lid van de Utrechtse vroedschap. In Soest werd ook met drietallen 
gewerkt; soms maakte een zittende gerechtsbestuurder er deel van uit, minimaal twee van de 
drie waren geen lid van het gerecht, ook niet in andere jaren. Van de negen personen die 
gedurende deze jaren in het bestuur zaten  traden er slechts twee op als geërfde. In Westbroek 
waren de geërfden, ook hier drietallen, altijd gerechtsleden, in jaren dat ze geen zitting in het 
bestuur hadden.          
  
6. Benoemde bestuurders: de schouten                                                                                                         
Hoewel hij geen stem had bij het nemen van de beslissingen, was de schout als 
vertegenwoordiger  van de ambachtsheer wel voorzitter van het gerecht. Bovendien zorgde 
hij voor de uitvoering van de genomen besluiten. Dat, in combinatie met zijn rol als 
verbindingsschakel tussen ambachtsheer en gerecht, maakte hem invloedrijk. Extra gewicht 
kreeg het belang van zijn persoon in de dorpsgemeenschap doordat het schoutambt bijna 
altijd werd gecombineerd met dat van gadermeester: de voor de inning van de belastingen 
verantwoordelijke functionaris.                                                                                                                         
 Het verwerven van een schoutambt was een investering: de ambachtsheer benoemde 
hem en daarvoor betaalde hij eenmalig of jaarlijks een geldbedrag dat hij weer 



terugverdiende door inkomsten die hij uit het gerecht ontving. Dat bedrag kon ook een 
percentage zijn van de opbrengst die de schout uit zijn ambt genoot. Daarnaast moest hij een 
borgsom storten als onderpand voor de afdracht van de door hem als gadermeester geïnde 
belastinggelden.45  Het schoutambt werd meestal gecombineerd met andere functies: vaak het 
notariaat, maar ook wel met het schout- of secretarisambt in andere, soms meerdere, 
plaatsen.46 In de jaren 1780-1790 waren in de onderzochte gerechten de volgende personen 
als schout werkzaam: 
 
Amerongen                                                                                                                                                         
Nadat hij als notaris in Rotterdam was begonnen, was Evert Post als suikerraffinadeur naar 
Utrecht gekomen. Al snel zat hij daar in de vroedschap maar in 1767 ging zijn bedrijf failliet 
en moest hij naar een andere broodwinning omzien.47 Na een vergeefse sollicitatie bij Willem 
V om weer in het stadsbestuur te worden opgenomen en een verblijf van enige jaren in 
Emminkhuizen (een gehucht bij Renswoude), werd hij door een verwant van zijn vrouw in 
contact gebracht met de ambachtsheer van Amerongen.48  In 1774 werd hij daar benoemd tot 
drost en schout. Hij overleed in 1787. Nadat Gerrit Weenink, drost van Leersum en schepen 
van Amerongen, hem een aantal maanden had vervangen, werd Jan Herman van Eelde, 
rentmeester, als zijn opvolger benoemd.49 Hij bleef niet lang, in 1791 trad hij vrijwillig terug,  
zijn opvolger werd notaris Jan Willem Gerrit Goldbach.50        
 
Lopik                                                                                                                                                                  
In Lopik was sinds 1757 Leonardus Kreveld schout, eventuele andere werkzaamheden zijn 
niet bekend. Uiteindelijk moest hij in1795 het veld ruimen, maar niet dan nadat hij zich daar 
slagvaardig tegen had verweerd. Als eis stelde hij dat het gerecht dan het geld dat het hem 
schuldig was, 6.399 gulden, binnen drie maanden  zou betalen.51                                                   
 
Maarssen                                                                                                                                                       
De Utrechtse notaris Willem Voorsteegh (Utrecht 1749-Utrecht 1825) was van 1778 tot 1795 
schout van Maarssen. Dat een notaris zijn werkzaamheden niet beperkte tot de plaats waar hij 
resideerde, blijkt hier uit het feit dat Voorsteegh gedurende de jaren 1776 tot 1825 een 
belangrijk deel van de financiën van Slot Zuilen beheerde.52    
 
Soest                                                                                                                                                       
Van 1766 tot 1795 was de Amersfoortse notaris Cornelis Pannekoek, raad en schepen van het 
gerecht aldaar, ook schout van het gerecht Soest. In de jaren 1772-1774 was hij, samen met 
de secretaris, het mikpunt van acties van een aantal katholieke boeren, met name inzake 
onjuiste en te hoge declaraties en onduidelijke procedure betreffende de afsluiting van de 
buurmeestersrekening. In 1783 werd zijn salaris verlaagd van 145 gulden naar 135 gulden.53   
Hoewel hij in de jaren-1780 deel had uitgemaakt van de patriotse minderheid in de 
vroedschap van Amersfoort en als schout van Soest commandant was geweest van het 
vrijkorps, wist hij zich na de Pruisische interventie van 1787 toch te handhaven.54  
Merkwaardigerwijze moest hij met deze staat van dienst in 1795 alsnog het veld ruimen als 
schout.                                                       
 



Westbroek                                                                                                                                               
Marten van den Helm, de schout van Westbroek, was van 1768 tot 1771 notaris in de stad 

Utrecht en daarna tot 1787 in Nieuw Maarsseveen waar hij ook het schoutambt uitoefende 

(evenals in Nigtevecht). Dat zijn bezigheden zich niet beperkten tot zijn dorp(en) blijkt ook 

uit het feit dat hij een bewerking verzorgde van het notarisboek van Jakob Schoolhouder, een 

in de achttiende eeuw veel gebruikt boek ten behoeve van de opleiding voor het notariaat.55  

Hem zou het slecht vergaan. Hij had duidelijk patriotse sympathieën, was kapitein van het 

Maarssense vrijkorps en nam daarmee in 1787 actief deel aan de revolutie in de stad 

Utrecht.56 Dat kwam hem na het herstel van de stadhouderlijke macht op ontslag en 

verbeurdverklaring van zijn goederen te staan. Hoewel hij ook werd verbannen uit Utrecht, 

Holland, Zeeland en West-Friesland, week hij uit naar Amsterdam.57 Mogelijk had hij daar 

familie.58  Zijn opvolger was  Pieter Samuel Röell. Van den Helm overleed in 1795, vier 

maanden nadat hij het schoutambt van Nigtevecht weer teruggekregen had.59 

 

Gelet op het investeringskarakter van de overeenkomst met de ambachtsheer moest een 

potentiële schout over enig vermogen beschikken. Met name voor het gadermeesterschap was 

financiële zekerheid als borg vereist. Naast de juridische kennis en praktische ervaring kon 

ook de financiële basis gevonden worden in de uitoefening van het notariaat. Waar dat beroep 

oorspronkelijk werd uitgeoefend als nevenbetrekking van plaatselijke secretarissen, 

procureurs, schoolmeesters en dergelijke, had het zich in deze tijd ontwikkeld tot een beroep 

met aanzien.60  Dankzij het provinciale beleid om het aantal notarissen beperkt te houden, 

genoten ze een behoorlijke welstand. Behalve door notarissen, die vaak vanuit hun 

standplaats in de stad het schoutambt in een of meer plaatsen op het platteland vervulden, 

werd het schoutambt ook wel door plaatselijke notabelen bekleed, zoals in Breukelen 

Nijenrode door brouwer Jacob de Jong. Financiële gegoedheid was een belangrijke eis die 

aan de schout werd gesteld, maar ook de religie was belangrijk: de schout was gereformeerd. 

Zijn politieke stellingname kon hem voor problemen stellen. Wanneer hij zich in deze jaren 

te duidelijk aan de zijde van de patriotten had opgesteld dan hing het van zijn persoonlijk 

prestige, waaronder zijn financiële betrokkenheid, bij het gerecht en de ambachtsheer af of  

hij zich kon handhaven. Marten van den Helm werd in 1787 zonder pardon ontslagen, zijn 

collega Coenraad Willem Kelderman, de drost en secretaris van  Zeist, achtte het raadzaam 

bij het naderen van de Pruisische troepen de wijk te nemen naar Engeland; ook hij kwam niet 

meer terug in zijn betrekking.61 Cornelis Pannekoek bleef wel aan als schout van Soest en 

ook Willem Lagerweij, de schout van Woudenberg die meer (gematigd) patriots dan 

oranjegezind zou zijn geweest slaagde erin in functie te blijven.62                                                                   

                                                                                                                                                                           

7. De Utrechtse dorpsbestuurder vergeleken met die in andere gewesten                                                 
Tot besluit een zeer beknopte beschrijving van de plattelandsbestuurders in een aantal andere 

gewesten. In de Friese staten was het stemrecht gereserveerd voor de eigenaren van 

stemhebbende hoeven. Uiteraard hadden zij ook op gerechtsniveau, hier ‘grietenij’ geheten, 

een beslissende invloed. Stemhebbende hoeven waren op een lijst geregistreerd, een rigide 

systeem dat door de loop van de tijd werd achterhaald. Op het niveau van de grietenijen 

hadden ook de pachters stemrecht verworven. De grootsten onder hen traden regelmatig op 

als dorps-, kerk- en dijkbestuurder.63 In de beschrijving die Formsma in 1949 gaf van  het 



bestuur op het platteland van Groningen, Drenthe en Overijssel  is er van dorpsbesturen 
nauwelijks sprake. De bestuurlijke eenheden daar werden gevormd door (wereldlijke) 
kerspels waarin zowel elementen van waterschappen als van gemeenten aanwezig waren. 
Aanvankelijk werd daarin de dienst uitgemaakt door de eigenerfden, maar hun invloed 
verminderde, met name in plaatsen waar de bevolkingsdichtheid door handel en nijverheid 
toenam, ten gunste van niet-landgebruikers.64 In Gelderland was de oorspronkelijke invloed 
van de adellijke grootgrondbezitters met name op de Veluwe afgenomen ten gunste van de 
zogeheten schoutambten. Daar werd de dienst uitgemaakt door een college van schout en 
ambtsjonkers: een groep adellijke lieden waarvan het grondbezit in de loop der jaren was 
afgenomen maar die zich wel een behoorlijke mate van zeggenschap in bestuurlijke 
aangelegenheden had weten te verschaffen, waardoor de geërfden op sommige plaatsen door 
hen overvleugeld werden.65                                                                                                                               
 Dat Holland het trekpaard was van de economie van de Republiek was niet alleen aan 
de steden te danken. Met name de dorpen die binding hadden met de scheepvaart waren hun 
plattelandsachtergrond vaak ontgroeid. Duidelijk bleek dat in de banne Ransdorp. In de 
agrarische dorpen Ransdorp en  Holysloot bestonden de vroedschappen in de jaren 1780-
1794 nog nagenoeg geheel uit grotere boeren.66 Dat was in het tot dezelfde banne behorende 
Durgerdam heel anders. Behalve vier boeren hadden daar ook vijf leveranciers van netten en 
tuigage, een hellingbaas, een zeilmaker, een winkelier, een schildersbaas, een visser en een 
grutter, nagenoeg allen uit de hoogste belastingcategorie, zitting in de vroedschap. Ook in de 
naburige banne Graft , waarvan de ambachtsheerlijkheid evenals in Ransdorp door de 
plaatselijke regenten was gekocht, was sprake van een, qua beroepen, breed samengesteld 
college. Een meerderheid van boeren, kooplieden, industriëlen en ambachtsbazen, maar ook 
schoolmeesters, chirurgijns en zelfs enkele knechts en werklieden.67 Wel behoorden ze over 
het algemeen tot de financiële dorpsnotabelen, maar ook daarop waren uitzonderingen. Ook 
waren er enige vrij recent gevestigde personen van elders en niet-gereformeerden bij het 
bestuur betrokken, zij het in de lagere ambten.  Een vergelijkbare situatie treffen we qua 
beroepensamenstelling aan in het in het huidige Zuid Holland gelegen Maasland. De  situatie 
daar was dat er, naast de schout (tevens timmerman) en een zeer invloedrijke secretaris, 
zeven schepenen waren. De boeren waren er in de meerderheid: vier boeren, een bakker, een 
korenkoper en een timmerman.68 Nog sterker boereninvloed was er in Kralingen; De Blécourt 
vond daar in de achttiende eeuw, tussen alle boeren, één schoolmeester in het 
gerechtsbestuur.69 Uit het onderzoek van Dekker naar de herkomst van de baljuws, schouten 
en burgemeesters op Walcheren en Schouwen Duiveland kwam naar voren dat deze 
plaatselijke leiders voor 65% resp. 63% in hetzelfde dorp woonden als waar ze bestuurder 
waren.70 Er bestond een duidelijk verschil tussen het ‘boerenimperium’ Schouwen Duiveland, 
waar de macht concentreerde bij een kleine groep rijke boerenfamilies, en Walcheren waar 
het aandeel van boeren in het bestuur veel kleiner was.71  Het was overigens wel op 
Walcheren waar twee boeren in 1792 de heerlijkheid Grijpskerke van de ambachtsheer 
kochten.72 
 Samenvattend kan gesteld worden dat er in de Republiek ten aanzien van de herkomst 
van de plattelandsbestuurders sprake was van een driedeling: zeggenschap van de eigenerfde 
boeren in het noorden en in Zeeland, een nog van feodalisme doordrenkte structuur in het 
oosten en een grote invloed van de vertegenwoordigers van scheepvaart, handel en nijverheid 



in Holland. Utrecht lag te midden van deze verschillende regio’s. De genoemde invloeden 

zijn er dan ook aanwezig: een vrij grote eigenerfden invloed in de meer perifere gebieden 

(Westbroek en Lopik), hier en daar van het grootgrondbezit (Amerongen) en ook op een 

aantal plaatsen invloed van zich uitbreidende nieuwe takken van bedrijvigheid (handel, 

administratie, dienstverlening). Het dorpsbestuur daar stond minder onder invloed van de 

agrarische sector. Duidelijk is dat in Maarssen zichtbaar en ook wel in Amerongen.                                      

Met name de overeenkomsten met Holland zijn duidelijk. De kwaliteiten van de bestuurders 

van Durgerdam en Maasland verschilden niet wezenlijk van die in Maarssen en de 

kenmerken van de bestuurders van Holysloot en Ransdorp lijken toch wel veel op die van de 

Lopikers en de Westbroekers. In Utrecht zien we plaatsen als Amerongen en Maarssen, 

gelegen aan doorgaande verkeersverbindingen, waarvan de bestuurders minder binding 

hadden met de agrarische sector. Daarnaast waren er gerechten als Lopik, Soest en 

Westbroek met een grotere participatie vanuit de agrarische sector.                                                                

 
 
 
8. Conclusie 
Behalve de ambachtsheer waren er in deze periode drie actoren in de dorpsbesturen: de 

schout, de schepenen en de geërfden. De schout was de centrale persoon, op basis van een 

overeenkomst met de ambachtsheer werd hij door hem benoemd. Soms was hij ingezetene 

van zijn dorp, maar lang niet altijd. Het schoutambt werd door vier van de zeven personen 

beoefend naast het notariaat, in een geval naast het rentmeesterschap en in twee gevallen is 

het onbekend. Op de benoeming van de schepenen hadden de dorpsbesturen via hun 

voordrachten invloed. Stereotypen als gereformeerd, autochtoon, bovengemiddeld welvarend, 

agrarisch of ambachtelijk belangrijk ondernemer, lijken wat hen betreft bevestigd te worden. 

Maar dat is niet het hele verhaal. Tegenover die ideaaltypische gerechtsbestuurders waren er 

in ieder gerecht wel een aantal, die vaak ook nog lang meedraaiden in het bestuur, met een 

andere achtergrond: van elders afkomstig, kleinere boeren, schoolmeesters en andere 

beroepsbeoefenaren, plaatselijk ook daghuurders en in een aantal plaatsen ook katholieken. 

De op het eerste gezicht zo gesloten bestuurscultuur bleek toch in een aantal gerechten  

openingen te vertonen, waarop de plaatselijke besturen wel degelijk invloed hadden. Dat was 

zeker het geval bij de geërfden, die bepaalde belangrijke besluiten mede ondertekenden.  

Hoewel zij van oudsher formeel allen het recht hadden aanwezig te zijn bij een aantal 

besluiten, was er in de praktijk sprake van een beperkte groep die feitelijk aanwezig was.  

 











3. UTRECHTSE DORPSGERECHTEN AAN HET EIND VAN DE ACHTTIENDE

EEUW: BESTUUR IN WERKING

1 . Inleiding

In hoofdstuk 1 werden de taken van het plaatselijk bestuur omschreven. Het was allerminst 

vanzelfsprekend dat het plaatselijk bestuur al deze taken voor zijn rekening nam. 

Aanvankelijk werd de verantwoordelijkheid voor armenzorg, openbare gezondheidszorg, 

openbare werken en openbare veiligheid gedeeld door kerken, stadsbesturen, gilden, 

schutterijen en een groot aantal individuele burgers.1 Door de toenemende urbanisatie 

verschoven geleidelijk steeds meer taken in de richting van de (stedelijke) overheid. Er was 

sprake van een voortdurende bevoegdheidsafbakening tussen de verschillende actoren: tussen 

kerkelijke en seculiere gremia, tussen het stadsbestuur en de gilden, tussen bestuur en 

particulieren.2 De omvang van de feitelijke overheidsbemoeienis kon daardoor van plaats tot 

plaats en van tijd tot tijd verschillen. Zo trokken de gereformeerde diakenen in Delft 

aanvankelijk de armenzorg en de daarmee verband houdende kerkelijke fondsen aan zich om 

vervolgens tot de ontdekking te komen dat deze ontoereikend waren, waardoor er toch een 

beroep op het stedelijk bestuur gedaan moest worden.3

Ook op het Utrechtse platteland treffen we naast de overheid afzonderlijke 

organisaties aan die delen van de overheidstaak voor hun rekening namen. Natuurlijk de 

kerken en particulieren, maar ook samenwerking in de vorm van plaatselijke zieken- en 

begrafenisbussen, die ondersteuning gaven bij deze tegenslagen. Die in Tienhoven en 

Maarsseveen kende zelfs ook een kleine pensioenvoorziening.4 Ook door beroepsgenoten, 

zoals de schuitenjagers, werden deze bussen opgericht.5 Dat ook op het platteland problemen 

ten aanzien van de bevoegdheden ontstonden, bleek bijvoorbeeld in Cothen. Daar wilden 

schout en schepenen (waaronder een aantal rooms-katholieken)  de bevoegdheid om brood 

aan de armen uit te delen aan zich trekken. Dat ging ten koste van de invloed van de 

(protestantse) kerkmeesters, die het er niet bij lieten zitten.6  Meestal zal echter het financiële 

argument de doorslag gegeven hebben, zoals blijkt uit de ontstaansreden van de 

bovengenoemde zieken- en begrafenisbus. De schouten en gerechten van Tienhoven en Oud-

Maarsseveen richtten deze op vanwege ‘het verval van de Diaconie-Kas van Tienhoven c.s.; 

in zoo verre zelfs, dat de gecombineerde Gerechten  al verscheiden jaren het 

tekortkomende…ten laste van derzelver In- en Opgezeetenen, hebben moeten uitzetten en 

omslaan; en het te duchten is dat gemelde last niet zal verminderenʼ.7 Ook op het platteland 

was dus sprake van veranderende verhoudingen tussen degenen die bij de uitvoering van 

bestuurstaken betrokken waren. 

In dit hoofdstuk wordt onderzocht hoe de besturen van de verschillende dorpen 

daarmee omgingen. Daarbij hadden ze te maken met een krachtenveld waarin de 

ambachtsheer en het provinciebestuur een belangrijke rol speelden. Tijdens de Republiek was 

de overheidsmacht in de plattelandsgerechten immers verhandelbaar. Een particulier persoon 

kon deze macht bijvoorbeeld via koop van de Staten verwerven, zoals in Utrecht bij de 

meeste gerechten het geval was, en deze vervolgens als eigen recht uitoefenen. Dat lijkt 

echter ruimer dan het in de praktijk was. Afgezien van bepaalde rechten van de heer, zoals de 

diverse benoemingsrechten, het tolrecht, het windrecht en nog een aantal, waren de 

bestuursinrichting en de verhouding tot het centrale gezag van de heerlijkheden gelijk aan die 



van de gerechten die geen heerlijkheden waren.8 Het centrale gezag, dat waren de 

afzonderlijke provincies. Weliswaar hadden de gezamenlijke provincies de zorg voor de 

buitenlandse betrekkingen en de defensie in de Republiek gebundeld via de Staten Generaal, 

maar op hun eigen grondgebied waren zij autonoom. De gerechten hadden  als onderdeel van 

de provincie te handelen conform de provinciale regelgeving. De besturen van de 

plattelandsgerechten hadden dus enerzijds te maken met hun ambachtsheer, die hen 

benoemde en wiens goedkeuring voor veel besluiten was vereist, en anderzijds met de 

provinciale overheid, die de kaders stelde waarbinnen geopereerd moest worden.  

 In hoeverre waren de dorpsbesturen in staat een eigen beleid te voeren? Die vraag 

wordt in dit hoofdstuk nader onderzocht. De kern van dit hoofdstuk is paragraaf 2. Daarin 

wordt de bestuurspraktijk van de dorpsbesturen  bekeken, zowel  in samenhang met  de 

ambachtsheer als met het provinciaal bestuur, alswel het eigen beleid dat zij voerden. Daarbij 

komen de in hoofdstuk 1 genoemde beleidsterreinen opnieuw aan de orde. Voor deze vrij 

uitgebreide behandeling is gekozen omdat hier het uitgangspunt wordt gezocht, met behulp 

waarvan de ontwikkeling van het dorpsbestuur in de hierop volgende perioden kan worden 

beoordeeld.                                                                                                             

 
2. De bestuurspraktijk                                                                                                                                    
Bij het dagelijks bestuur hadden schout en schepenen te maken met de persoon van de 

ambachtsheer en met de regelgeving van de provincie. Aangezien niets menselijks ook 

ambachtsheren en gerechtsbesturen vreemd zal zijn geweest, mag aangenomen worden dat de 

samenwerking tussen beiden en daarmee de invloed van de gerechtsbesturen, van plaats tot 

plaats nogal kon verschillen. Voor wat betreft de provinciale regelgeving kan onderscheid 

gemaakt worden tussen regels waarvoor het gerecht slechts geacht werd uitvoeringsorgaan te 

zijn, zoals bij de meeste belastingen, die de gerechten werden geacht uit te voeren zonder 

daarop invloed te hebben en regels die ruimte lieten voor het voeren van eigen beleid. Het 

onderscheid zal niet altijd direct duidelijk geweest zijn: het ene gerecht wist zich mogelijk 

meer bestuurlijke ruimte te verschaffen dan het andere, in de ene plaats lag het accent 

wellicht op een ander beleidsonderdeel dan in de andere. De ruimte die een gerecht zich 

verschafte kon ook betekenen dat het een regeling niet uitvoerde. Tenslotte was er het gebied 

waarop geen voorschriften waren uitgevaardigd en waarop het gerecht dus eigen beleid kon 

voeren. In deze paragraaf wordt ingegaan op drie vragen: hoe was de verhouding van de 

gerechten met de ambachtsheer, hoe gingen de gerechten om met regels van de provinciale 

overheid en welke maatregelen namen de gerechten op eigen gezag.  

 
De verhouding met de eigenaar van de heerlijkheid 
De mogelijkheid van persoonlijk contact tussen gerecht en ambachtsheer was afhankelijk van 

de status van de laatste. In Maarssen en Westbroek was er relatief veel rechtstreeks contact. 

De heer/vrouwe bevond zich, in ieder geval het grootste deel van het jaar, in of in de 

omgeving van het gerecht en bemoeide zich ook wel persoonlijk met te nemen beslissingen. 

In Amerongen en Soest was de afstand groter. Frederik Christiaan Reinhardt van Reede was 

behalve heer van Amerongen onder andere ook schout van Utrecht. Daarnaast was hij graaf 

van Athlone en had daardoor zitting in het Ierse Hogerhuis, hoewel hij zich daar 

waarschijnlijk zelden ophield. Voor het beheer van zijn heerlijkheid maakte hij gebruik van 



een rentmeester. Van persoonlijk contact was daardoor minder sprake dan in Maarssen en 
Westbroek. Ook Willem V, de ambachtsheer van Soest, had te veel andere functies en 
belangen om zich met zijn heerlijkheden te bemoeien; dat liet hij over aan zijn Domeinraad. 
In Lopik  was de ambachtsheerlijkheid in het bezit van Kapittel van St. Marie, geen natuurlijk 
persoon dus. Behalve ambtelijk contact met de Deken of zijn beambten was er ook verder 
gaand persoonlijk overleg. Voor het nemen van belangrijke besluiten, met name als die 
gevolgen hadden voor een groter gebied, werden de geërfden en ingelanden daartoe 
geconvoceerd om op het kapittelhuis te verschijnen. Uit de verslagen blijkt dat de deken van 
het kapittel met name technische voorzittersrol vervulde, die uitmondde in door geërfden en 
ingelanden genomen resoluties.9 De rol van schout en gerechten (of buurmeesters) was met 
name die van voorbereider, samenroeper  en uitvoerder van de genomen besluiten.10 Uit de 
verslagen blijkt dat er, met name bij waterstaatkundige zaken, sprake was van een intensieve 
besluitvorming die meerdere vergaderingen, soms verspreid over meerdere jaren, vergde. 
 De bemoeienis van de gerechtsheren met hun gerechten kwam met grote regelmaat 
aan de orde bij de benoeming van de plaatselijke bestuurders. De vrijheid die de eigenaren 
van de heerlijkheden hadden, werd op verschillende manieren ingevuld, maar in de 
meerderheid van de gevallen werd aangesloten bij de nominaties die de gerechten deden. In 
Westbroek hielden heer en gerecht zich aan de ambtsperiode van twee jaar, waarna de 
betreffende schepen minstens een jaar niet in het dorpsbestuur zat. Bij de benoemingen 
werden consequent de door de schout ingediende nominaties gevolgd, die van de overige 
leden speelden kennelijk een minder belangrijke rol. In Maarssen werden de aftredenden in 
principe herbenoemd. De vrouwe week hier in de periode 1780-1789 slechts eenmaal van af: 
in 1788 werd Jan de Molenaar gepasseerd voor herbenoeming om pas in 1791 terug te 
komen. Bij de nominaties voor 1788 stond achter zijn naam vermeld dat hij absent was. Of 
dat wegens ziekte, verblijf elders, politieke onbetrouwbaarheid of een andere reden was 
weten we niet. Ook in Soest werden de nominaties gevolgd, wat erop neerkwam dat de 
zittende schepenen herbenoemd werden en jaarlijks een van hen werd aangewezen als 
buurmeester. In 1788 en 1789 vonden daar geen nominaties plaats en bleven de zittende 
buurmeester en schepenen in functie. In Lopik werd een ambtstermijn van twee jaar 
aangehouden en werden de nominaties, gesplitst in Boveneind en Benedeneind, gevolgd.11 
Daarbij werden als buurmeester steeds de als eerste genomineerden benoemd, als schepen 
ook vaak degenen die als tweede of derde waren voorgedragen. In Amerongen werd een 
afwijkend beleid gevoerd. Daar was in 1772 en 1773 aanmerkelijk afgeweken van de door 
het gerecht opgestelde nominaties. Hoewel dat later meer met elkaar in overeenstemming 
was, kwamen er in de latere jaren ’80 kennelijk weer afwijkingen voor. In  opmerkingen bij 
de benoemingsbesluiten van de jaren 1786, 1787 en 1790 werd gemeld dat er een paar 
veranderingen waren aangebracht. Hoe groot die waren is, bij gebrek aan bewaard gebleven 
nominaties, niet meer na te gaan. 
 Incidenteel bemoeiden de gerechtsheren en -vrouwen zich ook inhoudelijk met het 
bestuur. In Soest geschiedde dat via de bureaucratie van de Domeinraad. In de jaren -1770 
waren er klachten ingediend over het dorpsbestuur, waar dit college op reageerde. Afgezien 
van het bezwaar dat de ordening van de papieren kennelijk te wensen overliet, was ook een 
klacht over de mate van openbaarheid die het bestuur betrachtte bij de sluiting van de 
rekening. De Domeinraad was er duidelijk over hoe die diende te geschieden. De rekening 



moest tijdig ter visie en onderzoek van een ieder bij de secretarie gedeponeerd worden:           

‘ Sonder toe te laten dat Iemand der Ingezetenen in de voorsz. Examinatie eenigsints worde 

belemmert of bemoeielijkt, alles conform de ordonnantie van de Staten ’s Lands van Utrecht 

van 1686’.12 Het bestuur moest er ook aan herinnerd worden dat er een overeenkomst moest 

komen met de schout en andere functionarissen over hun salarissen.13 In 1790 werd het 

gerecht er uitdrukkelijk op gewezen dat er een nominatie voor de te benoemen scholarchen  

ingediend moest worden.14 Dat het contact niet altijd even vlot verliep, blijkt uit een wat 

korzelig briefje van een afgevaardigde van de Domeinraad. Hij had waarschijnlijk al een poos 

in Soest zitten wachten op de door hem te controleren stukken en gaf te kennen dat hij de 

volgende dag in de middag zou vertrekken. Het bestuur diende er dus voor te zorgen dat de 

stukken de volgende ochtend aangeleverd zouden worden.15  

 De gerechtsvrouwe van Maarssen hield zich bij tijd en wijle ook persoonlijk met de 

aangelegenheden die in haar heerlijkheid speelden bezig. Toen in 1776 was besloten om 

straatlantaarns te plaatsen, kwam zij met het idee om dat niet alleen in het dorp maar ook op 

de buitenwegen te doen.16 Opvallend in deze kwestie is dat de schepenen en de 

ambachtsvrouwe hier een lijn trokken die afweek van de opvatting van de schout, die 

plaatsing buiten het dorp te duur vond. Het jaar daarop gaf zij de wens te kennen dat er 

iemand zou worden aangesteld om de as en het vuilnis op te halen.17 Ook stelde ze in 1783 

een terrein beschikbaar, waar door een groep, naar zou blijken sterk patriotsgezinden, uit 

Maarssen en Maarsseveen exercities gehouden konden worden.18 In 1785 gaf ze het advies 

om de korpsen te combineren omdat gezamenlijk exerceren moeilijkheden kon voorkomen; 

welke die moeilijkheden waren schreef ze er overigens niet bij.19 Aldus geschiedde. Later 

kwam zij terug op de door haar verleende steun. In het voorjaar van 1787 werd de sfeer in 

Maarssen behoorlijk grimmig. Dat leidde tot ontslag van een turfdrager en de oproep die zij 

aan de turfdragers, turfvulsters en kleppers deed om zich te onthouden van deelname aan de 

ongeregeldheden en zich als stille lieden te gedragen, dit alles op straffe van ontslag.20 In 

opdracht van de patriotse bevelhebber Van Salm was de brug over de Vecht deels gesloopt. 

Waarschijnlijk zat het gerechtsbestuur er mee in zijn maag hoe dat naar de vrouwe 

gecommuniceerd moest worden. Aanvankelijk leek de reactie mee te vallen: ze sprak de 

bereidheid uit een deel van de kosten van een nieuwe verbinding te dragen maar enige dagen 

later bleek ze van gedachten veranderd te zijn.21  

 Ook in Westbroek was sprake van actieve participatie van de ambachtsheer, met name 

als het erom ging dat er niet te veel landbouwgrond door de turfwinning werd omgezet in 

water. In de belangenstrijd  tussen een aantal verveners en de meerderheid van het gerecht 

(waarin ook verveners zaten die dat vaak combineerden met het boerenbedrijf) dat de 

landbouwgrond wilde behouden, koos de ambachtsheer de zijde van het gerecht. In 1778 

deed hij het verzoek aan het provinciebestuur om verder vervenen te verbieden, in 1780 

ondersteunde hij de klacht van het gerecht dat er te dunne veenlagen werden afgegraven  en 

in 1782 gelastte hij dat eerst de dikte van de veenlaag gemeten zou worden, alvorens de 

grond van een bepaald perceel verveend mocht worden.22 Hij dacht ook actief mee: in 1788 

diende hij een plan in bij de Staten om de grond in Westbroek in drie klassen te verdelen: 1. 

niet geschikt voor landbouw, wel voor vervening, 2. Deels geschikt voor landbouw, deels 

voor vervening en 3. Landbouwgrond die te goed was om te  vervenen.23 Hoewel dit plan niet 

als zodanig werd overgenomen; de Staten lieten door twee landmeters een schetskaart maken 



waarop stond aangegeven waar de vervening in Westbroek wel en waar zij niet toelaatbaar 
was, het geeft wel de betrokkenheid van de ambachtsheer op dit gebied aan.24 Voor andere 
dorpszaken had hij minder belangstelling. Zo moest het gerecht hem er zes jaar nadat deze 
was ingevoerd uitdrukkelijk op wijzen dat een provinciale ordonnantie voorschreef dat er 
scholarchen dienden te worden benoemd. Voor dit soort contacten was hij overigens wel 
gevoelig, zoals ook bleek toen hij door het gerecht werd ingeschakeld bij de, hieronder te 
behandelen, onenigheid met Achttienhoven over de kerkelijke administratie.  
 Bij de bemoeienis van het kapittel van St. Marie met de Lopikse 
waterstaatsproblemen ging het initiatief uit van het gerecht. Daarnaast waren er ook gevallen 
waarin het kapittel overleg met het gerecht zocht, met name als het ging om materiële zaken 
de kerk betreffende, zoals in 1790 toen de kosten van werkzaamheden aan de kerk in 
Lopikerkapel de middelen van die kerkelijke gemeente te boven gingen.25  
 In Amerongen was de betrokkenheid van de heer bij het dorpsleven minder. In 
uitzonderlijke situaties bemoeide Athlone, zoals Frederik Christiaan van Reede zich 
doorgaans noemde, zich direct met de gang van zaken in het dorp. Zo’n geval deed zich voor 
in 1783, toen hij het gerechtsbestuur op het spoor zette van een prediker die zich in 
Amerongen gevestigd had en daar aan het catechiseren was gegaan.26 
 
De gerechten en regels van de provinciale overheid 
Door het provinciebestuur aan de gerechten opgelegde regels konden de bedoeling hebben 
dat ze onverkort worden uitgevoerd, of het kon zijn dat de plaatselijke besturen beleidsruimte 
werd gegund. Aangezien het niet uit te sluiten is dat deze besturen zich ook ten aanzien van 
de eerstgenoemde soort regels, het zogeheten medebewind, enige beleidsruimte verschaften, 
bijvoorbeeld door de regeling niet (geheel) uit te voeren, is dat onderscheid hier niet gemaakt.  
De situatie voor de in hoofdstuk 1 genoemde beleidsterreinen vertoont het volgende beeld. 
 
Algemeen Bestuur 
Belastingen zoals het Oudschildgeld, Dienstbodengeld, Paardengeld en dergelijke werden 
geheven op basis van objectief vast te stellen criteria, hier respectievelijk het aantal morgen 
land, het aantal dienstboden en het aantal paarden. Anders lag dat bij het Consumptiegeld; 
daar stelden de plaatselijke besturen door middel van een zetting de te betalen bedragen vast. 
Dat was een eenduidig systeem dat in alle vijf dorpen gevolgd werd. Een apart geval was 
Lopik. Daar werden een aantal eigen kosten van het gerecht, die elders via de dorpslasten 
werden omgeslagen, ook via deze omslag geïnd. Het ging daarbij onder andere om de kosten 
van de burgerbewapening in 1785, de kosten van inkwartiering, militaire bescherming en het 
aanbrengen van versieringen ter gelegenheid van het weer aan de macht komen van de 
stadhouder in 1788.27 In de periode van onduidelijkheid over de nieuwe regeling voor de 
kosten van de armenzorg in 1777 werd als mogelijkheid overwogen om die ook op deze 
wijze om te slaan.28   
 
Openbare Orde en Veiligheid 
Het belang van een nachtwacht werd door alle gerechten ingezien. Al 15 jaar voordat in 1788 
van hogerhand de aandacht was gevestigd op het hier en daar gebrekkig functioneren van de 
nachtwacht had dit in Lopik al bestuurlijke attentie gehad via een publicatie van schout en 



gerechten over zoekgeraakte ratels en het behoorlijk vervullen van de nachtwacht.29 De 
nachtwacht was een van de aangelegenheden die samen met het gerecht Zevenhoven waren 
opgepakt. Hoe die was georganiseerd bleek uit de Lopikse reactie op de suggestie van G.S. 
om ‘klapperluyden’ aan te stellen waarvoor de ingezetenen dan zouden betalen.30 De 
vertegenwoordigers van de zes wijken, waarin in Lopik, Lopikerkapel en Zevenhoven de 
nachtwacht georganiseerd was, waren unaniem van opvatting dat men op de oude voet wilde 
voortgaan, dus zonder klepperwacht en alleen in de wijken waar de wegen begaanbaar waren. 
In Soest werd gekozen voor een combinatie van wachtlopen door burgers en door betaalde 
klepperwachten. Daardoor verminderde de last voor de gezinnen, de kosten werden 
omgeslagen over degenen die bij de nachtwacht stonden ingeschreven.31 
 Ook in Maarssen was de nachtwacht solide georganiseerd. In het najaar werd de lijst 
opgesteld van degenen die de komende winter dienden wacht te lopen, vervolgens vond de 
‘monstering’ plaats waar degenen die aan de beurt waren verwacht werden om de nodige 
instructies in ontvangst te nemen. Verzuim kwam de overtreder op een boete te staan, die 
overigens meestal gematigd werd na het aanhoren van de reden van het verzuim.32 Bij deze 
organisatie waren naast de schout ook de secretaris, de bode en een schepen betrokken, 
hetgeen nogal wat kostte. Het wachtlopen was ook geen populaire bezigheid; er waren 
klachten over de opmerkingen en brutaliteiten die de nachtwachten werden toegevoegd.33 
Naast de stille wacht was er in Maarssen ook een ‘klep(per)wacht’ bestaande uit vier 
personen die daarvoor vijftig gulden per jaar kregen.34  
 Dat het voor degenen die zichzelf ongeschikt achtten om mee te doen met de 
nachtwacht niet eenvoudig was om een uitzonderingspositie te bedingen, bleek in Westbroek. 
Bij het opstellen van de lijst meende een (nieuwe?) inwoner op grond van zijn leeftijd (76 
jaar), het feit dat zijn vrouw aan toevallen leed en dat de wacht vanwege de afgelegen plek 
niet vaak bij zijn huis kwam, recht op vrijstelling zonder boetebetaling te hebben. Dat was 
niet voldoende overtuigend; het gerecht repliceerde dat leeftijd slechts reden voor vrijstelling 
kon zijn als er geen geld was om een vervanger te betalen. De nachtwacht kon nu eenmaal 
niet bij ieder huis langs gaan en de vorige bewoners hadden nooit geklaagd.35 In het jaar 1788 
werd in Amerongen, waar veiligheid hoog op de agenda stond, de nachtwacht verdubbeld en 
uitgebreid met een officier, overigens ook ter correctie van de eigen ingezetenen. De 
officieren moesten er het volgende jaar wel middels een bedreiging met een boete op 
gewezen worden dat zij hun wacht zèlf dienden waar te nemen.36  
 De provinciale oproep tot algemene burgerbewapening van 12 november 1784 werd 
in Lopik zeer voortvarend ter hand genomen.37 De bode ging op 23 november alle huizen 
langs om vrijwilligers te noteren; toen dat niet voldoende aanmeldingen opleverde, werd de 
oproep op 19 december nogmaals van de preekstoel afgelezen. Ook dat leverde 
waarschijnlijk  niet veel op, vandaar dat het gerecht op 6 januari aan het provinciebestuur om 
geweren voor hen die zouden deelnemen verzocht, waardoor de belangstelling mogelijk zou 
toenemen. Het resultaat was noch geweren noch nieuwe aanmeldingen. Op 10 februari 
werden alle mannen in de gezochte leeftijdsgroep opgeroepen zich in de kerk te verzamelen, 
alwaar een hernieuwde oproep van Gedeputeerde Staten werd voorgelezen; afwezigen 
werden thuis bezocht. Aan G.S. werd andermaal om geweren verzocht, terwijl er alvast 
begonnen zou worden met eigen geweren om het enthousiasme niet te laten verflauwen. 
Uiteindelijk kon er een lijst met 211 namen aan het provinciebestuur opgezonden worden, 



alweer met een oproep om geweren en instructeurs te sturen. Twee nieuwe problemen staken 

de kop op. In de eerste plaats moesten instructeurs aangenomen en betaald worden. 

Aangezien de provincie daar geen aanstalten toe maakte, werd besloten dat zelf te doen en de 

kosten half om te slaan over de grondeigendom. Waar de andere helft vandaan moest komen 

werd niet vermeld, maar de Lopikse gewoonte was dit soort bedragen mee te nemen in de 

heffing van de consumptieve lasten. Het tweede probleem was dat de oefeningen, die in het 

kerkgebouw gehouden werden, voortdurend werden verstoord door rondlopende kinderen en 

anderen. Van de preekstoel werd afgelezen dat niemand er meer toegang had tijdens de 

oefeningen, op straffe van overlevering aan maarschalk en procureur generaal. Kortom, het 

bestuur deed wat het kon maar het hielp niet: de ijver van degenen die zich met eigen 

geweren in de wapenhandel oefenden was aanmerkelijk verflauwd en degenen zonder geweer 

bleven steeds meer weg. Eind mei werd de burgerbewapening afgeblazen38.  

 Ook zeer voortvarend was de aanpak in Soest, dat in de vorm de daar van oudsher 

aanwezige schuttersgilden een corporatistische traditie kende.39  De oproep van Gedeputeerde 

Staten leidde tot de benoeming van twee instructeurs, een trommelaar en een ‘fluijter’.40 Ook 

de rotmeesters werden ingezet en er werd alvast voor zesenzeventig gulden patronen 

aangeschaft.41 Anders dan in Lopik, waar de bewapening uiteindelijk in de voorbereiding 

bleef steken, werden de totale kosten, ten bedrage van tweehonderd gulden, voor de helft 

personeel en voor de helft reëel omgeslagen.42 De burgerbewapening ontwikkelde zich in 

Soest, evenals in Maarssen, tot een vrijkorps waarvoor het patriotse blad De Politieke Kruyer 

zijn bewondering uitsprak.43                                                                                                                              

 De burgerbewapening werd in Westbroek door het gerechtsbestuur zonder veel 

plichtplegingen, maar wel voortvarend, ter hand genomen. Zonder aanmeldingen af te 

wachten, werd een lijst van alle daarvoor in aanmerking komende inwoners naar G.S. 

gestuurd. Ook kreeg het Westbroekse bestuur toestemming om iemand te benoemen om 

instructie in wapenoefening te geven. Dat werd een zekere Daniel Buijs, tegen een 

vergoeding van dertig gulden en vijftien stuivers, maar verder ontbreken gegevens.44 In 

Maarssen werd wel eerst de belangstelling gepeild, maar die was bij de mannen tussen de 18 

en 60 jaar, die geen lid waren van het vrijkorps, gering. Het leverde slechts acht 

aanmeldingen op, ondanks het feit dat schout en schepenen hun best deden de notificatie 

onder ieders aandacht te brengen.45 In Amerongen was het enthousiasme voor de 

wapenhandel waarschijnlijk nog geringer; het enige dat de gerechtsnotulen erover melden is 

dat de burgerbewapening is opgeheven.46  

 De inwoners hadden in Amerongen, evenals in veel andere plaatsen, wel wat te stellen 

met de bevriende Pruisische troepen die in 1787 op de terugtocht in groten getale door het 

dorp kwamen. Van het provinciale aanbod om militairen in te kwartieren ter bescherming van 

de bevolking werd dan ook dankbaar gebruik gemaakt. Ook het Lopikse gerecht maakte 

gebruik van het aanbod en gaf op dat daar, samen met het gerecht Zevenhoven, wel een 

twaalftal infanteristen geplaatst kon worden, die dan in de plaats zouden komen van de 

huzaren die er nu waren. Dan hoefden er ook geen paarden meer gevoerd te worden.47 Ook 

deze kosten werden doorberekend in de consumptieve lasten. In februari 1788 arriveerden 

inderdaad een korporaal en 6 soldaten in Lopik, wel weer cavaleristen, dus de beoogde 

bezuiniging op het onderhoud van de paarden ging niet door. In mei kwam er nog een officier  

met 14 manschappen bij. Toen bleek de geboden service toch wel een behoorlijke 



inkwartieringslast te vormen; de schout kreeg van het gerecht dan ook opdracht om alles in 
het werk te stellen om er weer van verlost te worden.48 Westbroek lag enigszins buiten de 
door de Pruisen gevolgde route. Hoewel er inkwartiering was en er ook enige gevallen van 
afpersing en diefstal worden genoemd, kreeg dit onderwerp beperkte aandacht in de 
gerechtsverslagen.49 Het lijkt erop dat de schade die daar in 1787 ten gevolge van militaire 
activiteiten is geleden, vergeleken met andere plaatsen, niet erg groot geweest is.50 In 
Maarssen moet de er meer aan de hand geweest zijn, blijkens de mededeling dat ten gevolge 
van het doortrekken van Pruisische troepen, inkwartiering van eigen troepen en de 
afwezigheid van de secretaris er in september en oktober 1787 geen notulen gemaakt zijn.51      
 
Handel en Verkeer                                                                                                                           
Handel en Verkeer is mogelijk een van de onderwerpen waarvan de gebeurtenissen dermate 
vanzelfsprekend zijn dat het niet altijd nodig werd gevonden ze te boekstaven. Zo betrof de 
enige opmerking in de archieven van Lopik een correctie door het gerecht van de provinciale 
overheid. Die had namelijk wel aan de gerechten gevraagd om, onder andere, het aantal 
merries dat er aanwezig was op te geven maar niet hoeveel er daarvan gedekt zouden gaan 
worden. Het Lopikse bestuur meende dat dat wel van belang was en leverde dat cijfer als 
extraatje, ‘Hiermede hopende aan de intentie van Ued. te hebben voldaan’.52 Een andere 
reden kan zijn dat de provinciale voorschriften eenvoudigweg niet gevolgd werden. In 1791 
achtte het provinciebestuur het nodig om nieuwe regels betreffende het ijken van maten en 
gewichten in te voeren. De reden daarvoor was dat de bestaande voorschriften uit 1754/1755 
slecht werden opgevolgd. Het is inderdaad opvallend dat van de hier onderzochte gerechten 
alleen in Amerongen ijkmeesters benoemd waren. Zij hielden zich ook daadwerkelijk bezig 
met het jaarlijks ijken van maten en gewichten en ook met controle van het brood bij de 
bakkers.53 Dat laatste had ook de aandacht in Maarssen. 
 Westbroek vormde voor wat betreft het toezicht op het bedrijfsleven, vanwege het 
grote belang van de turfwinning, een uitzondering. In de eed die de schepenen bij de 
aanvaarding van hun ambt aflegden, werd naast het uitvoeren van de plakkaten en 
ordonnantiën van de Staten, ‘die al gemaakt zijn en nog gemaakt zullen worden’, als hun taak 
ook met name genoemd het ‘observeren of doen observeren van de Generale Ordonnantie 
van de Staten ’s lands van Utrecht op de Ontginning der Veenlanden dd. 29 juli 1767’.54 De 
reden voor het uitvaardigen van deze ordonnantie was dat ten gevolge van de vervening 
steeds meer landbouwgrond werd omgezet in plassen water. Aangezien de vervening in 
Westbroek na 1740 een sterke toename vertoonde, werd dit probleem daar acuut.55 Een nieuw 
element in de ordonnantie was dat er een verbod werd opgelegd om ondiepe veenlagen af te 
graven56. Dat bracht strijd mee tussen verveners en gerecht. In het kader van het toezicht door 
het provinciebestuur werd op gezette tijden de staat van de veenlanden gevisiteerd. Deze 
visitatie werd ook aan het gerecht en geërfden ter advisering voorgelegd. Daarbij ging het er  
om vast te stellen welke terreinen nog voor turfwinning in aanmerking zouden komen, een 
belangrijke kwestie dus. De schout diende bij Gedeputeerde Staten een verzoek in om een 
aantal gronden niet ter vervening te hoeven uitgeven, omdat ze daarvoor blijkens een 
memorie uit 1762 niet geschikt waren. Het gerecht was erg opgelucht en sprak waardering uit 
voor zijn optreden.57 Daarop ontstond er gekrakeel toen bleek dat een aantal niet-
belanghebbende geërfden meegestemd hadden.58 Pogingen van schout en schepenen om 



achter gesloten deuren tot een beslissing te komen mislukten. Van de zeven aanvragers 

waarvan de te vervenen gronden niet werden ingeschreven, lieten drie het er niet bij zitten en 

dienden het volgend jaar en het jaar daarop de betreffende stukken land weer in ter  

registratie.59 Het gerecht wees de inschrijving opnieuw af maar het Hof van Utrecht gaf de 

aanvragers gelijk. Het gerecht voelde zich in verlegenheid gebracht omdat de klagers 

ondertussen wel gewoon doorgingen met afgraven en stuurde een rekest aan het 

provinciebestuur met tegenargumenten. Nadat Gedeputeerde Staten om aanvullende stukken 

had gevraagd volgde de uitspraak die het gerecht in het ongelijk stelde.60 Het gerecht  

verzocht daarop aan G.S. toestemming om de kosten van het geschil  (f 250 !) op de rekening 

Binnenlandse Kosten te boeken, ʻ ter voorkoming van anders te vrezen oppositie’.     

 

Openbare Werken 
Bij de bemoeienis met openbare werken door hogerhand ging het om bovengerechtelijke 

werkzaamheden, met name over het onderhoud van grote waterstaatwerken zoals de dijken 

langs de Lek en de Vecht. Iedere plaats diende een deel van de waterkering, de ‘slag’,  te 

onderhouden. De werkzaamheden konden over de ingezetenen verdeeld worden, maar 

werden meestal aanbesteed, soms door een aantal plaatsen tezamen. Dat was het geval in 

Maarssen: de slag langs de Vecht werd samen met Maarsseveen, Tienhoven en 

Maarssenbroek aanbesteed en de slag op de Lekdijk samen met Maarsseveen, steeds voor 

meerjarige perioden.61 Hoewel de aanbestedingen normaal openbaar geschiedden, had het 

bestuur de ruimte om daarvan af te wijken.62 In 1786 werd in Maarssen expliciet melding 

gemaakt van het feit dat de aanbesteding niet publiek had plaatsgevonden, omdat dat voor de 

afgesproken prijs niet zou kunnen.63 De financiering vond in Maarssen plaats uit de 

dorpslasten, in Amerongen vond omslag plaats via een afzonderlijke omslag, het ‘hoefgeld’.64 

 
Gezondheids en Maatschappelijke Zorg  
De provincie bemoeide zich op verschillende wijzen met de zorg. Als een besmettelijke 

ziekte de kop op stak, werden de gerechten die gevaar liepen van instructies voorzien.  

Bij de uitbraak van dysenterie in Amerongen in 1784 werden deze nauwgezet uitgevoerd: bij 

de begrafenis moest alle mogelijke omslag vermeden worden en indien er meer sterfgevallen 

aan de ‘rode loop’ plaatsvonden, dienden deze ook zo snel mogelijk begraven te worden.65 

Verder was er controle op de beoefenaren van de geneeskunde. Dat die niet overal op orde 

was, bleek in Lopik. De lijst van ingezetenen die de chirurgie- en verloskunde beoefenden, 

die door Lopik op verzoek aan G.S. werd ingezonden, vermeldde twee chirurgijns zonder 

diploma of akte.66 Of zij succesvol waren was niet met zekerheid te zeggen en voor ernstige 

gevallen werden medici van buiten geraadpleegd. Maar de Lopikse chirurgijns waren wel van 

goed gedrag, het lijkt erop dat het bestuur ze wilde handhaven. In Amerongen ging dat 

anders, daar werd de chirurgijn ontslagen.67 Een echte vroedvrouw was er ook niet in Lopik; 

de nodige assistentie werd zo nu en dan door twee oudere vrouwen verleend en ingeval van 

nood kwam er een vroedvrouw van elders. Het provinciebestuur ontbood de schout daarop 

om te komen overleggen hoe deze situatie te verbeteren.68  

 De financiële kant van de armenzorg was gereguleerd via het systeem van akten van 

indemniteit. Door de gerechten werd daar stipt de hand aan gehouden. In Amerongen kreeg 

de predikant van het gerechtsbestuur de instructie om slechts ondertrouw met een 



nieuwkomer vast te leggen tegen overlegging van een kopie van de akte.69 In Lopik ging het 
bestuur voorzichtig te werk bij de toelating van de vele nieuwkomers. In de gerechtsverslagen 
werd regelmatig gemeld dat het  Hof van Utrecht dit gerecht in het ongelijk stelde omdat 
vestiging van een nieuw ingekomene aanvankelijk geweigerd was, maar daarvoor volgens het 
Hof onvoldoende redenen waren. 
 Een te restrictief beleid kwam ook elders voor. In 1782 wilde Westbroek schoon schip 
maken: tien mensen kregen de aanzegging dat zij, als zij niet binnen een maand met een akte 
op de proppen kwamen, uit het gerecht dienden te verdwijnen. Niet ieder ging daar zomaar 
mee akkoord; enkele aldus aangesprokenen dienden een rekest in bij het Hof van Utrecht, 
waarop het gerecht om opheldering werd gevraagd. Schoorvoetend ging het gerecht ermee 
akkoord dat deze mensen konden blijven. Het Hof werd wel om een verklaring  gevraagd dat 
er plichtsgetrouw door het bestuur was gehandeld en ook de toezegging dat er bij vertrek van 
deze personen geen akte hoefde te worden afgegeven.70 Zo werd de eventuele schade voor 
Westbroek toch beperkt. Of Maarssen ook zo voorzichtig was is niet bekend, maar de 
afwikkeling van de akten verliep daar zeer grondig. In de notulen is de administratieve 
afwikkeling nauwkeurig vastgelegd en per persoon te volgen: zowel van de uitgegane als van 
de ingekomen personen, als ook van personen die nog in gebreke waren. In de verslaglegging 
werd slechts in één geval  melding gemaakt van nieuwkomers die hun verblijfstatus via het 
Hof van Utrecht moesten afdwingen.71 Wel was er een geval waarin het gerecht aan het Hof 
om toestemming vraagt iemand te mogen verwijderen. Het lijkt er dus op dat het bestuur er in 
slaagde het vrij grote aantal gevallen adequaat te verwerken. Dat wil niet zeggen dat 
Maarssen eraan ontkwam aan andere gerechten alimentatiebetalingen te verrichten, maar zo 
nodig werd het Hof van Utrecht ingeschakeld om de buurgerechten aan hun 
verantwoordelijkheid te houden.72                                                                                                                    
 
School 
Over het door de provincie voorgeschreven toezicht werden in twee plaatsen opmerkingen 
gemaakt. De ambachtsheer van Westbroek maakte er pas werk van om toezichthouders te 
benoemen nadat het gerechtsbestuur hem erop gewezen had dat dit uitdrukkelijk was 
voorgeschreven. Op 16 mei 1782 was het zover.73 De twee oudste schepenen, voor zover ze 
geen kerkelijke functie bekleedden, en twee vertegenwoordigers van de kerkenraad gingen 
samen het college van scholarchen vormen. In Maarssen werd dit serieuzer  aangepakt. In de 
uitzetting dorpslasten werd vermeld dat aan de boekhandelaar een bedrag van f 30 werd 
betaald wegens geleverde boeken aan de toezichthouders.74 Dat dit uitzonderlijk was bleek 
uit een onderzoek door de deputaten van de classis Utrecht naar de naleving van de 
vernieuwde schoolorde. Daaruit bleek dat slechts in tien van de onderzochte dorpen 
scholarchen waren aangesteld; inspectie met prijsuitreiking geschiedde slechts in vijf dorpen, 
waaronder Maarssen.75  
                                                                                                                                                                           
Eigen beleid 
Algemeen Bestuur 
De systematiek van de heffing van de buur- of dorpslasten verschilde per dorp. Maarssen en 
Soest kozen voor de eenvoudigste manier: de kosten werden omgeslagen over het aantal 
personen, uiteraard wel rekening houdend met ieders welstand. In Amerongen en Westbroek 



werd onderscheid gemaakt tussen reële en personele lasten De reële lasten werden geheven 

over de grondeigendom, de personele per persoon. De verdeling van de kosten waarvoor de 

verschillende heffingsmethoden werden toegepast was overigens  in beide dorpen 

verschillend. Zo vielen bijvoorbeeld de onderhoudskosten van de waterwegen in Amerongen 

onder de omslag reëel, terwijl ze in Westbroek onder een afzonderlijke rekening, 

Binnenlandse Lasten genaamd, vielen.76 Een en ander leidde plaatselijk tot grote verschillen 

in aantallen rekeningen die gecontroleerd en goedgekeurd moesten worden. Het Westbroekse 

gerecht had op 11 september 1788 een hele serie stukken af te werken: de kerkrekening 1787, 

de zetting consumptieve lasten 1788, de dorpslasten 1788, de rekening binnenlandse lasten 

1788 en de uitzetting 1789 van de binnenlandse lasten, de molenrekening 1787 en de omslag 

1788, de rekening der inlegpenningen 1787, de rekening reële dorpslasten 1786 en de 

rekening personele dorpslasten 1786.77 In Lopik was er een gescheiden financiële 

administratie van Lopik en Lopikerkapel en van Lopik, Lopikerkapel en Zevenhoven als 

polder: respectievelijk aangeduid als de ‘grove’ rekening en de ‘kleine binnenlandse’ 

rekening, een situatie die lijkt op die in Holland.78  

 Naast de in de diverse rekeningen opgenomen uitgaven, die uit de dorpslasten werden 

bestreden, werd door een aantal plaatsen gekozen voor afzonderlijke doelheffingen. In 

Amerongen ging het om lantaarngeld, dat, gelet op de verschillen in de bedragen, werd 

geheven naar draagkracht, in Maarssen bestond een hoofdelijke omslag ten behoeve van de 

klepwacht en in Soest was dat het geval voor de burgerbewapening79.    

 De arbeidsvoorwaarden van schout, schepenen, secretaris en bode werden in 

Amerongen, Maarssen en Soest genoemd als punt van overleg tussen de genoemde 

functionarissen enerzijds en de geërfden anderzijds.80 De salarissen werden voor een periode 

van vier jaar vastgesteld, in Maarssen en Soest maakten ook de te verrichten werkzaamheden 

deel uit van de overeenkomst.   

 Dat de Westbroekse schepenen hun bestuurstaak serieus namen blijkt uit het voorstel 

om kopieën van alle requesten, berichten, appointementen en resolutiën van het gerecht 

zodanig op te bergen dat de schepenen ze, bij afwezigheid van schout en secretaris, konden 

raadplegen.81 Begrijpelijk is dit wel; bij de opvolging van Johannes Kelfkens door Marten 

van der Helm als schout/gadermeester in 1777 bleken er nogal wat dubieuze posten in de 

administratie te zitten. Het kostte heel wat moeite om deze vroegere gadermeester zover te 

krijgen dat hij opening van zaken gaf, zodat de rekening over 1777 afgesloten kon worden.82                       

      

Openbare Orde en Veiligheid 
De tijden waren in deze jaren nog onzekerder dan normaal het geval was. Voor de meeste 

dorpsbesturen waren orde en veiligheid een topprioriteit. Amerongen stak er nogal wat 

energie in om de doortrekkende Pruisische troepen zo snel mogelijk kwijt te raken. Er werd 

een gids te paard aangesteld om ze snel op de goede weg verderop te krijgen, voerlieden en 

stalhouders werden onder bedreiging met een boete gelast om paarden gereed te houden om 

de doortocht te bespoedigen en onaangename rencontres te voorkomen.83 Tenslotte werd de 

drost geautoriseerd om ingezetenen die een en ander belemmerden onmiddellijk vast te 

zetten. Dat lijkt erg rigoureus, maar Amerongen lag aan een hoofdroute naar Duitsland; 

bovendien had men daar het een en ander te stellen gehad met de eigen inwoners. Het feit dat 

in 1778 de kerkbijbel van de schout van Maarsbergen (ook een inwoner van Amerongen) was 



verscheurd en zijn kussen was weggenomen kan een kleine persoonlijke afrekening geweest 

zijn.84 Ernstiger leek het te worden toen een aantal jaren later de jongeren zich  begonnen te 

roeren en mensen ’s avonds lastig vielen. Het gerecht gaf een waarschuwing af: de jeugd 

werd verboden om ’s avonds op straat te komen en de  dienaar van justitie werd erop af 

gestuurd om ze ‘bij de kop te vatten en op water en brood te zetten’. Tips die tot aanhouding 

van de schuldigen leidden zouden worden beloond met een premie van drie gulden.85 Dat dit 

niet veel hielp, bleek toen het dorpsbestuur er in 1784 toe over ging een onderschout aan te 

stellen om samen met de gerechtsdienaar ’s nachts te surveilleren.86 Deze kon worden ingezet 

toen de Staten van Gelderland in januari 1786 een actie startten ter bestrijding van 

vagebonden in het grensgebied: samen met de gerechtsdienaar surveilleerde hij de wegen 

naar Gelderland87. Ter gelegenheid van de jaarwisseling werd in hetzelfde jaar een 

vuurwerkverbod afgekondigd, dat gehandhaafd werd door onderschout en gerecht tezamen. 

In de jaren daarna lijkt het rustiger geworden te zijn: succesvol beleid, invloed van de 

inkwartiering of verlopend politiek tij?   

 In Maarssen waren in 1783 de activiteiten van het Maarsseveens-Maarssense vrijkorps 

van start gegaan.88 Van de ongeveer 40 man die het korps telde, kwamen er slechts twee uit 

Maarssen. Dat nam niet weg dat het toch een Maarssens karakter had, in het bijzonder 

doordat de exercities plaatsvonden bij de ridderhofstad van de ambachtsvrouwe.89 Ten 

gevolge van de oplopende  spanning tussen de partijen werd het vrijkorps bij schrijven van 20 

april 1787 ‘gedissolveerd’ en werd het dragen van ʻLinden en Teekenen’ aan alle ingezetenen 

van Maarssen en Maarsseveen verboden.90 Vervolgens werd de inkwartiering van drie 

compagnieën van de prinsgezinde bevelhebber Van Efferen aangekondigd.91 Gezien deze 

overmacht aan inkwartiering zal Maarssen geen behoefte gehad hebben om van het aanbod 

van het provinciebestuur inzake de bescherming door extra militairen gebruik te maken. Dat 

de rust nog lang niet was weergekeerd, bleek toen op 5 maart 1788 het gerecht vergaderde, 

samen met het gerecht Maarsseveen en de korporaals die het bevel voerden over de 

aanwezige soldaten. Dit gezelschap beraadslaagde over een ernstige zaak: de illuminatie en 

verdere festiviteiten die op 8 maart ter ere van de erfstadhouder gehouden zouden worden. In 

de eerste plaats was het van belang dat de soldaten nuchter bleven. Verder zou het gerecht 

met een aantal soldaten vanaf 19.00 uur zijn intrek nemen herberg De Zwaan, die ook dienst 

deed als rechthuis, om daar de gebeurtenissen af te wachten en naar bevind van zaken te 

handelen.92 Ook tijdens de illuminatie ter gelegenheid van de verjaardag van de erfstadhouder 

zou men paraat zijn door de voortdurende aanwezigheid van twee à drie leden van het 

gerechtsbestuur.93  

 Een veiligheidsvoorziening van geheel andere aard was de brandbestrijding. Een 

gezin dat door brand getroffen werd, had grote kans aan de bedelstaf te geraken. De 

schouwen van kraaien en eksternesten, stookplaatsen en brandblusmiddelen werden dan ook 

overal zeer ernstig genomen. In Maarssen werden boetes op overtredingen desnoods via 

verkoop van huisraad geëxecuteerd.94 Het lijkt erop dat er in Amerongen bij brand een beroep 

gedaan kon worden op een behoorlijke brandspuit: op de bewaard gebleven dorpsrekeningen 

staan  steeds bedragen voor reparatie en schoonmaken ervan.95 In Maarssen werd al in 1724 

melding gemaakt van de gezamenlijke aanschaf van een brandspuit door de gerechten 

Maarssen en Maarsseveen; de kosten werden omgeslagen over de eigenaren van de huizen.96 

Maarssen had een betaalde brandweer, bestaande uit een brandmeester, 2 assistent 



brandmeesters en 21 brandwachten die de brandspuit bedienden.97 In 1781 kwam een 

regeling tot wederzijdse ondersteuning tot stand met de gerechten Tienhoven en Oud 

Maarsseveen.98    

 Soms moest een dorpsbestuur de nodige weerstanden overwinnen voordat de door de 

meerderheid van de bevolking gewenste brandweer er was. Nadat pogingen om samen te 

werken met de gerechten Tienhoven en Oud Maarsseveen op niets waren uitgelopen, wilde 

Westbroek in 1781 samen met het gerecht Achttienhoven een brandspuit aanschaffen.99 Het 

aanvankelijke plan om deze te financieren uit de kerkrekening werd afgewezen door de 

geërfden uit de beide gerechten.100 De vervolgens gekozen financiering door middel van 

vrijwillige inschrijving leverde zoveel op dat Westbroek de investering alleen kon doen. De 

brandspuit werd goedgekeurd en een reglement opgesteld.101 De tegenstanders, waaronder 

ook weer enkele grote verveners, deden met succes een beroep op Gedeputeerde Staten. Deze 

weigerde approbatie omdat het regelement niet was vastgesteld na convocatie van de 

geërfden.102 Het gerecht zou eerst eens moeten proberen de tegenstanders op de hoogte te 

stellen. Dat voelde daar niets voor en legde de resolutie naast zich neer.103 De brandspuit 

werd behouden, uitsluitend ten behoeve van degenen die er aan mee betaalden.104 In 1789 

kwam andermaal het feit dat het reglement niet na convocatie van geërfden tot stand 

gekomen was aan de orde. De uitkomst was dezelfde als in 1783: het gerecht legde de 

resolutie opnieuw naast zich neer.105  

 Hierboven bleek dat het Lopikse gerecht voor wat betreft de nachtwacht al vrij vroeg 

orde op zaken stelde, voor de brandweer was dat niet het geval. Voorlopig bleef men er daar 

op vertrouwen dat brandemmers voldoende waren voor de brandbestrijding; zelfs in 1812 

was er in Lopik nog geen brandweer.106 Ook in Soest lijkt er in deze tijd geen brandspuit te 

zijn geweest. In de rekeningen van de buurlasten zijn geen uitgaven voor te vinden en ook 

over een afzonderlijke omslag voor dit doel is niets bekend.                                                                           

 
Handel en Verkeer 
Met name in Maarssen werd een actief beleid gevoerd op het gebied van handel en verkeer. 

De verbinding per trekschuit tussen Utrecht en Amsterdam werd uitgevoerd door de 

schippersgilden in deze steden. Daarnaast had Maarssen met Utrecht en Amsterdam frequente 

veerverbindingen. De schippers werden door de heer benoemd en het gerecht zorgde voor de 

organisatie. Van de schuiten die op Amsterdam voeren vond jaarlijks visitatie en monstering 

van de paarden plaats; tevens werd dan door loting de volgorde waarin de (drie) schippers 

voeren bepaald. Met betrekking tot de schuiten op Utrecht zijn procedures niet overgeleverd, 

maar het is niet waarschijnlijk dat die er sterk van verschilden.   

 Uit Maarssen is ook bekend dat daar viermaal per jaar bij de bakkers controle werd 

gehouden op het gewicht van het brood. Indien dat te licht bevonden werd, volgde een boete 

en het betreffende brood werd in beslag genomen ten behoeve van de armen.107 Dit werd 

serieus aangepakt, met inschakeling van schout, secretaris, bode en twee schepenen. Een 

klacht tegen een Joodse slager die de reeds gevestigde slagers onrechtmatig zou benadelen 

werd pragmatisch opgelost. Door de nieuwkomer per geslacht beest een gulden te laten 

betalen werd gepoogd de marktverhoudingen te herstellen.108 

                                                                                                                                                                           

 



Openbare Werken  
De toestand van de plaatselijke wegen, straten, paden, sloten en weteringen werd via 

schouwen regelmatig opgenomen. Voor de grotere watergangen waren door de Staten 

schouwbrieven vastgesteld,  voor de kleinere wateren en de wegen voerden de gerechten een 

eigen beleid. Daarin vertoonde zich weinig variatie: op gezette tijden was er controle; 

degenen die nalatig bleken te zijn kregen de gelegenheid om hun verzuim weg te werken, zo 

niet dan werd het op hun kosten hersteld. Een vrij duidelijke regel, zo lijkt het. Toch gaf dat 

in Westbroek problemen met enkele eigenaren, waarop het gerechtsbestuur juridisch in actie 

moest komen. Zowel via het Hof van Utrecht als de bestuurlijke weg via de Maarschalk van 

het Nederkwartier werden ingeschakeld.109 Het Hof trachtte via een commissaris te 

bemiddelen maar dit leverde niets op, zodat er aanbesteed werd. Van een reactie van de 

maarschalk maken de gerechtsnotulen geen melding.  

 In Soest bestond een systeem van wegonderhoud door de bewoners. Het dorp was 

daartoe in tien ‘rotten’ verdeeld, in ieder daarvan werden door een groep bewoners van 

ongeveer vijftien personen onder leiding van een ‘rotmeester’ en volgens een jaarlijkse 

taakomschrijving, de wegen onderhouden.110            

 Problemen ten aanzien van de waterstaat konden hoog oplopen. In Lopik was het 

gerechtsbestuur gedurende vele jaren met weinig succes bezig een conflict op te lossen 

betreffende de afwatering van de polder 200 morgen Hoogtens, op het veel grotere gebied 

van de 2.000 morgen achterland. Een gebied vol tegenstrijdige belangen dus, dat zich 

uitstrekte tot het naburige gerecht Zevenhoven. In 1784 werd er, onder auspiciën van het 

kapittel van St. Marie, door de geërfden en ingelanden van Lopik, Lopikerkapel en 

Zevenhoven een resolutie genomen dat de partijen zichzelf twee jaar de tijd zouden geven om 

een blijvende oplossing te vinden. Al in 1785 ging het mis: bij de voorbereiding van de 

aanbesteding van een deel van het werk wezen de geërfden en ingelanden van de 200 morgen 

Hoogtens de beoogde oplossing af.111 Schouten en gerechten benaderden het kapittel met een 

alternatief voorstel, onderbouwd met advies van deskundige werkbazen. In januari 

daaropvolgend bleek dat de hooggelegen ingelanden de kosten weigerden te dragen en de 

laaggelegen eigenaren bij nader inzien toch een andere oplossing wilden.112 Het gerecht kon 

zich in de voorstellen vinden en nam het initiatief tot een voortgezet overleg op het 

kapittelhuis. Ondanks nog wat mitsen en maren leek er in mei 1786 overeenstemming te 

komen. Er werden nog wat technische problemen opgelost en in juli werd een nieuwe heul 

(een soort sluis) gebouwd. Voor de zekerheid werden twee toezichthouders benoemd die er 

secuur op zouden toezien dat er geen schade aan de nieuwe sluis zou worden toegebracht. Al 

een maand later bleek deze echter dermate geforceerd te zijn dat behoorlijk wat water van het 

hoge naar het lage land was gestroomd; de dader was uiteraard onvindbaar. Kennelijk werd 

alles weer enigszins in orde gemaakt, want pas in 1789 dook de kwestie weer op in de 

gerechtsverslagen. Er werd een nieuwe oplossing beproefd  onder directie van de schout en 

buurmeesters van Lopik. Ook dat werkte niet, zodat schout Leonardus van Kreveld 

uiteindelijk aan het kapittel moest melden dat hij niet in staat was behoorlijk schouw te 

houden door voortdurende tegenwerking van ‘die van Hoogtens’.113  

 Ook in Westbroek waren er problemen betreffende de waterstaat. Met Achttienhoven 

was er regelmatig overleg door schepenen en geërfden over gezamenlijke 

waterstaatsbelangen. Dat overleg verliep niet altijd harmonieus. Door het ontijdig openen van 



de Achttienhovense sluis in juni 1784 ontstonden in Westbroek overstromingen, hetgeen daar 

uiteraard kwaad bloed zette. Een verdere reactie op dat moment werd niet vermeld, maar de 

sfeer bij verdere onderhandelingen werd korzeliger. Bij de kort daarop noodzakelijke 

vervanging van een brug over de grenssloot besloot Westbroek om, als Achttienhoven niet 

mee zou doen, alleen de eigen helft te vervangen hetgeen waarschijnlijk een wonderlijke 

aanblik op zou leveren.114     

 Ook in Maarssen was er een probleem met de brug. Tijdens de rumoerige dagen in 

1787 was de Vechtbrug daar, op last van de Pretense Staten van Utrecht, deels afgebroken. 

Na enige aarzeling besloot het gerechtsbestuur het herstel van een overzetmogelijkheid bij de 

gerechtsvrouwe ter sprake te brengen. Nadat zij op een aanvankelijke toezegging dat ze de 

kosten zou dragen was teruggekomen, besloten de gerechten van Maarssen en Maarsseveen 

personen en paarden door middel van een schouw over te zetten: eigen mensen gratis, 

anderen tegen betaling.115

 Behalve waterstaatswerken vereisten ook een aantal bouwwerken de aandacht. 

Het schoolhuis van Westbroek verkeerde in 1784 in slechte staat; een grondige opknapbeurt 

was dringend gewenst.116 Deze kwestie lag blijkbaar zo gevoelig dat niet met een eenvoudige 

aanbesteding volstaan kon worden. ‘In verband met gevreesde oppositie’ werden er 

afzonderlijk convocaties gehouden in Westbroek en Achttienhoven, waarna overleg 

plaatsvond tussen commissarissen van beide gerechten, kerkmeesters en geërfden, waaruit 

een opdracht tot herstel voortvloeide.117 Dat verliep niet naar genoegen. Nadat een voorstel 

van de kerkmeesters om het een en ander met de aannemer te bespreken door de geërfden van  

tafel was geveegd, schijnt er toch een reparatie plaatsgevonden te hebben. Op het verzoek van 

de aannemer aan het gerecht en de kerkmeesters om het werk te controleren, wees het gerecht 

dit verzoek van de hand omdat dit tot de verantwoordelijkheid van de kerkmeesters behoorde; 

hoogstens wilde men, op een reguliere vergadertijd van het gerecht, aanwezig zijn om te 

assisteren.118 Dat het ook anders kon bleek ongeveer terzelfder tijd in Soest. Daar werd door 

het bestuur, nadat er decennialang aan het schoolhuis was gerepareerd en verbouwd, in 1781 

de bouw van een nieuwe school met schoolmeesterswoning aanbesteed.119           

 

Gezondheids-  en Maatschappelijke Zorg 
Het zorgpersoneel van de gerechten bestond uit chirurgijns en vroedvrouwen. Lang niet altijd 

betaalde het gerecht beiden. Dat was wel het geval in Amerongen: de chirurgijn ontving per 

jaar f 50 en de vroedvrouw f 45, in Maarssen ontving de vroedvrouw f 50, de chirurgijn werd 

niet genoemd, ook in Soest werd alleen de vroedvrouw betaald, zij ontving f 50, in Westbroek 

werden noch de chirurgijn, noch de vroedvrouw betaald.120 Van de aanwezigheid van een 

vroedvrouw werd daar trouwens geen melding gemaakt. Zoals in het bovenstaande gemeld 

was in Lopik geen echte vroedvrouw en twee chirurgijns zonder diploma, van betaling door 

het dorpsbestuur is niets bekend.   

 Amerongen besteedde relatief veel aandacht aan de zorg en met name ook aan de 

preventie. De notulen maakten in 1779 melding van een boete als er niet voor werd gezorgd  

dat huisafval en afvalwater behoorlijk opgeruimd waren.121 Een andere maatregel waaruit 

blijkt dat dit beleidspunt serieus genomen werd, treffen we aan in de zetting reële dorpslasten 

over 1783  toen het forse bedrag van elf gulden en zeven stuivers werd uitgegeven om 

groepen doortrekkende zieke passanten van vervoer en ook voor enkele dagen van onderdak 



te voorzien.122 Het bestuur realiseerde zich dat het opvangen en begeleiden naar elders van 

deze mensen minder risico met zich mee bracht dan ze ongecontroleerd door het dorp te laten 

gaan. Ten behoeve van de zorg voor de diaconie armen (Amerongen was bijna geheel 

gereformeerd) was door het gerecht een kapitaal van f 530 tegen rente belegd: het bracht per 

jaar bijna zestien gulden op. Ook in Soest was van deze wijze van financiering sprake.123  

 Ondanks de huiver om de armen van andere gerechten in de zorg te krijgen, bestond 

er ook samenwerking. Westbroek had samen met Achttienhoven één diaconie en één 

armenkas, het voorstel van Westbroek aan Achttienhoven om in het vervolg van elkaar geen 

akten van indemniteit te vragen, lijkt daarom op het eerste gezicht logisch en werd dan ook 

aanvaard.124 Hoewel de economische en sociale verschillen tussen beide gerechten groot 

waren - Achttienhoven had veel goede grond die zeer geschikt was voor landbouw, in 

Westbroek werd veel van de slechtere grond die daar lag afgegraven voor de turfwinning - 

ging Achttienhoven akkoord125. 

 In Lopik zorgde de invoering van de nieuwe regeling voor de armenzorg voor 

onduidelijkheid. Totdat de Staten in 1777 met een nieuwe regeling kwamen, waarbij de 

armen ofwel ten laste van de gereformeerde diaconie ofwel ten laste van de roomse 

armenmeesteren kwamen, fungeerden in Lopik sinds 1764 een protestantse en een katholieke 

armenmeester.126 De armen die bij geen van hen hoorden, werden ondersteund door het 

gerecht. De schout en de predikant informeerden veiligheidshalve gezamenlijk bij 

Gedeputeerde Staten naar de consequenties. Was het inderdaad zo dat alle ‘onroomse’ armen 

nu onder de zorg van de diaconie kwamen, en, zo ja, mochten daarvoor enige goederen aan 

de diaconie worden afgestaan en kon een eventueel tekort via de zetting van de consumptieve 

lasten gedekt worden?  Dat zou al snel het geval zijn: in 1780 bracht de diaconie haar eerste 

tekort van 195 gulden ter kennis van de schout.127 

 Ook in Soest was aanvankelijk sprake van een roomse en een gereformeerde 

armmeester, na 1777 werd de gereformeerde armenzorg uitgevoerd door de diaconie. Dat 

leidde tot een gezamenlijk verzoek van pastoor en armmeesters, predikant en kerkenraad, en 

het gerechtsbestuur aan de provincie om de armengoederen te mogen verdelen.                  

 
Kerk 
Samenwerking kon geld, tijd en moeite besparen, maar dat was bij de kerkelijke 

samenwerking tussen Westbroek en Achttienhoven niet het geval. De gerechten Westbroek 

en Achttienhoven vormden samen een kerkelijke gemeente. De controle die het Westbroekse 

gerecht wenste te houden op de kerkrekening verliep niet altijd zonder slag of stoot. In 1778 

moest door het gerecht aan de kerkenraad met nadruk om de sleutels van de boekenkisten 

gevraagd worden, zodat samen met de geërfden de kerkrekening kon worden gesloten.128 

Twee maanden later was het zover. In 1779 weigerde de kerkmeester aan de secretaris van 

het Westbroekse gerecht inzage in de boeken, omdat volgens hem Achttienhoven nu eens aan 

de beurt zou zijn. Westbroek liet dat niet op zich zitten en omdat hier een ‘territoriaal recht’ 

in het geding zou zijn werd de ambachtsheer ingeschakeld. Die bleek voor dat argument  

gevoelig; een gesprek met de secretaris van Achttienhoven volgde, maar leverde niets op. Na 

rechterlijke tussenkomst ontvingen de secretarissen van Westbroek en Achttienhoven de 

nodige bescheiden uit handen van de schout van Achttienhoven, zodat de kerkrekening naar 

oud gebruik in Westbroek kon worden gecontroleerd.129 



 In Lopik betrof de bestuurlijke bemoeienis met de kerk vooral de zorg voor de 

gebouwen. De toren van de kerk in Lopik was jarenlang een bron van zorg. Uiteindelijk zou 

in 1818 het laatste stuk ervan gesloopt worden. Voordat het zover was werd er in 1780 nog 

een nieuwe spits opgezet, in het gerechtsarchief is daarvan niets terug te vinden; mogelijk is 

dit door het kapittel van St. Marie afgehandeld130 . 

 Een enkele maal werd een plattelandsgerecht geconfronteerd met ongewenste 

religieuze activiteiten. In Amerongen ontstond ophef, toen een zekere Johannes van 

Nieuwcasteele zich daar vestigde en oefeningen en bijeenkomsten van catechisanten begon te 

houden. Eerst werd de drost er door de ambachtsheer op uitgestuurd om in de omgeving 

onderzoek te verrichten. Dat leidde tot een verbod van de activiteiten en aanzegging dat de 

prediker diende te verdwijnen.131 Deze bepleitte zijn zaak voor het gerecht hetgeen behoorlijk 

uit de hand liep. Van Nieuwcasteele weigerde de door het gerecht geëiste excuses. Het 

gerecht was van mening dat er een voorbeeld gesteld diende te worden en gaf hem drie 

maanden om te vertrekken. Toen hem dat niet bleek te lukken, werd, ondanks de 

voorgeschiedenis, nog tien dagen uitstel gegeven.                                                                                     

 

School 
In hoofdstuk 1 kwam het in 1777 door de provinciale overheid ingevoerde toezicht op de 

scholen aan de orde. Inmiddels bleek ook dat slechts enkele gerechten daar serieus werk van 

maakten door scholarchen aan te wijzen. In de meeste plaatsen ging het er bij de zorg voor 

het onderwijs vooral om dat de schoolmeester enigszins regelmatig onderwijs kon geven.  

De ambachtsheer van Westbroek deed waarschijnlijk een goede keus toen hij in 1764 Willem 

van Dijk als schoolmeester in Westbroek en Achttienhoven aanstelde. Die bleef in functie tot 

zijn dood in 1795, waarna zijn zoon hem opvolgde; zijn naam komt niet in de 

gerechtsverslagen voor dus het is aan te nemen dat hij zijn werk behoorlijk gedaan heeft. In 

Soest verliep de samenwerking minder harmonieus. In 1761 uitte de (gereformeerde) 

schoolmeester zijn ongenoegen bij de kerkenraad, dat er niet minder dan vijf (katholieke) 

bijscholen waren, waar de buurmeesters volgens hem niets aan deden. Het feit dat dit later in 

de acta van de gereformeerde kerkenraad is doorgehaald, kan erop wijzen dat dit niet geheel 

juist was, en er toch iets ondernemen werd.132 Het is overigens vreemd dat de schoolmeester 

toen bij de kerkenraad zijn beklag deed over het gerechtsbestuur. De kerkenraad had hem in 

1760 (als koster) geschorst vanwege zijn drankmisbruik. Het gerechtsbestuur zag dat anders 

en steunde hem door een salarisverhoging te geven zodat hij zijn persoonlijke zaken weer op 

orde kon krijgen. Dat hielp: na vier jaar werd de schorsing opgeheven, hij werd bij zijn dood 

in 1780 door zijn zoon opgevolgd.133  

 Een eventueel traktement dat de schoolmeester van het gerecht ontving was maar een 

van de vele bestanddelen van zijn totale inkomen. Over dat traktement verschaffen niet alle 

gerechtsadministraties duidelijkheid. Westbroek betaalde f 25, in Soest werd f 53 betaald, als 

kosterstraktement; in hoeverre dat tevens beloning was voor zijn werk als schoolmeester is 

onduidelijk.          

     

3. De bestuurlijke ruimte 
Voor veel maatregelen die de gerechten wilden nemen was toestemming nodig van de 

ambachtsheer. Ook moest het gerecht zich houden aan de plakkaten, ordonnanties en 



resoluties van de provincie. Bovendien was ook van het provinciebestuur goedkeuring nodig 
voor de uitvoering van een aantal besluiten, waaronder de belastingheffing. Liet dit de 
gerechten nog ruimte voor een eigen beleid ten aanzien van hun eigen huishouding? 
Het beeld voor wat betreft de twee genoemde overheden waar de gerechten mee te maken 
hadden ziet er op grond van het bovenstaande aldus uit. 
  
De ambachtsheren 
De betrokkenheid van de ambachtsheren bij hun heerlijkheden verschilde vrij sterk. In Soest 
was sprake van besturing op afstand. De ambachtsheer kwam zelf alleen formeel in beeld, 
terwijl de lopende zaken werden afgedaan door zijn Domeinraad. Dat betekende dat het 
Soester gerecht een behoorlijke mate van vrijheid had, maar ook in een aantal gevallen werd 
gecorrigeerd. De directe betrokkenheid van de ambachtsheer van Amerongen geeft geen 
eenduidig beeld. Bij de benoemingen van de schepenen, die meestal vanuit zijn woning in de 
stad Utrecht afkomstig waren, beschouwde hij de nominaties van het gerecht als een advies 
waar hij, indien hij dat nodig oordeelde, van afweek. Aan de andere kant bleef zijn ingrijpen 
in de dagelijkse gang van zaken beperkt. Het kapittel van St.Marie liet een vrij zakelijke 
houding zien: wanneer dat nodig was, vaak op initiatief van het Lopikse gerecht of de 
ingelanden (het ging nogal eens over waterstaatkundige problemen), werd actie ondernomen 
en de partijen op het kapittelhuis geconvoceerd om tot een oplossing te komen. Al met al lijkt 
er een vrij intensieve samenwerking bestaan te hebben, waarbij het gerecht en de geërfden 
aanzienlijke invloed hadden. De ambachtsvrouwe van Maarssen en de ambachtsheer van 
Westbroek waren intensiever met hun dorpen bezig. Zij bemoeiden zich met enige regelmaat 
rechtstreeks met de gang van zaken. In Westbroek had dat vooral een economische 
achtergrond: het behoud van waardevolle landbouwgrond. In Maarssen was er sprake van een 
meer politieke keuze, waarbij aangesloten werd bij hetgeen de inwoners van belang vonden, 
zoals een goede straatverlichting en een eigen vrijkorps. Bemoeienis door de ambachtsheer/ 
-vrouwe, werd in de meeste gevallen door deze gerechtsbesturen gevraagd. Beide 
laatstgenoemden volgden ook vrij nauwkeurig de nominaties die door het gerecht werden 
gedaan voor benoemingen in het gerechtsbestuur. Er waren, kortom, nogal wat momenten dat 
ambachtsheer en gerecht elkaar tegenkwamen en het lijkt erop dat de gerechten, ondanks de 
heerlijke almacht zoals die formeel bestond, toch vrij veel invloed konden hebben op de gang 
van zaken in hun dorp. 
 
Het provinciebestuur 
Hoewel op een groot aantal terreinen provinciale voorschriften bestonden, hadden de 
dorpsbesturen toch wel enige manoeuvreerruimte. Vaak werd hen deze ruimte gelaten, zoals 
bij de schouw van land en waterwegen. Nadat de schouwbrief was vastgesteld, werd de 
uitvoering overgelaten aan de plaatselijke besturen. Ook ten aanzien van handel en verkeer 
konden de plaatselijke besturen zelf vrij veel regelen. Soms waren de regels van het 
provinciebestuur stringenter. Dat was bijvoorbeeld het geval als het ging om de procedure 
omtrent de akten van indemniteit, de organisatie van de nachtwacht en de burgerbewapening. 
Dat betekende niet dat al deze regels ook gevolgd werden. Bij de akten van indemniteit was 
dat, gelet op de mogelijke financiële gevolgen, wel het geval, maar wat betreft de nachtwacht 
was het nodig de gerechten, na een aantal jaren van verminderde aandacht, door middel van 



nieuwe regelgeving opnieuw te disciplineren. Bij de burgerbewapening werd plaatselijk een 

eigen plan getrokken, variërend van inactiviteit in Amerongen tot het ontstaan van een 

patriots vrijkorps in Soest, wat mogelijk de reden was dat de regeling vrij snel werd 

afgeschaft. Ook bij de uitvoering van op het eerste gezicht duidelijke voorschriften, bleken 

sommige gerechten vindingrijk om daaraan een eigen invulling te geven. Het bedrag dat ieder 

gerecht moest opbrengen ten behoeve van de generale lasten was bijvoorbeeld duidelijk en 

niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Toch bleek het aan Lopik een mogelijkheid te bieden om, 

tegelijk met de consumptieve lasten, ook een aantal andere lasten over de ingezetenen om te 

slaan.       

 

4. Conclusie 
In het onderstaande overzicht is samengevat waarop de bestuurlijke inspanning van de 

gerechten  was gericht. Vanwege de samengesteldheid van veel taken kan dit niet meer dan 

een indicatie zijn. Vanzelfsprekend diende ieder gerecht te zorgen voor de nodige 

basisvoorzieningen; die werden dan ook meestal niet vermeld. Zo was er zowel in Lopik als 

in Lopikerkapel naar alle waarschijnlijkheid wel een school, in deze jaren werd daarover 

echter niets vermeld.134 Dat is waarschijnlijk ook het geval geweest ten aanzien van veel 

maatregelen op het gebied van handel en verkeer. In het onderstaande schema is voor de 

volledigheid ook aangeven wanneer de heer zich actief bezig hield met een bepaald 

beleidsterrein. Actieve betrokkenheid van de ambachtsheer is aangegeven met de letter H, 

expliciete uitvoering van provinciale regelgeving is aangegeven met de letter P, eigen beleid 

met de letter E. We komen dan tot het volgende overzicht. 

 
Tabel 3.1: beleidsinvloeden in vijf Utrechtse plattelandsgerechten in 1780-1789 

Gerecht Algemeen 
bestuur 

Orde en 
veiligheid 

Handel 
en 
verkeer 

Openbare 
werken 

Gezondheids 
en 
maatschappe 
lijke zorg 
 

Kerk Onderwijs 

Amerongen H+P+E P+E  P P P+E H+E  
Lopik H+P+E P+E  H+E P E  
Maarssen H+P+E H+P+E P+E H+P+E P+E  P 
Soest H+P+E P+E  E P  E 
Westbroek H+P+E P+E H+P+E P+E P H+E P 
 

Wat is hier uit af te leiden? Omdat een aantal verschillende activiteiten onder ieder van de 

genoemde beleidsterreinen vallen, zijn de aanduidingen vrij globaal. Als voorbeeld het terrein 

Algemeen Bestuur. De ambachtsheer was daarbij betrokken doordat hij het bestuur 

benoemde; daarnaast moest het bestuur zich houden aan de provinciale belastingregels. Hun 

eigen financiële huishouding regelden de gerechten zelf, via dorpslasten die desgewenst met  

doelheffingen werden aangevuld, zoals het lantaarngeld in Amerongen en het klepgeld in 

Maarssen. Of, zoals in Westbroek, door te werken met een efficiënt systeem van 

vergaderingen en administratie. Een ander voorbeeld. Op het terrein Orde en Veiligheid had 

ieder dorp een nachtwacht, zoals dat door de provincie was verordonneerd, maar wel op eigen 

wijze georganiseerd. Daarnaast zagen de meeste dorpen het belang van een brandweer, in 



Lopik en Soest ontbrak die echter. Tenslotte was er een welwillende benadering door de 

ambachtsvrouwe van Maarssen bij de oprichting van een vrijkorps. De gebruikte 

aanduidingen zeggen weinig over de intensiteit waarmee in de verschillende plaatsen bepaald 

beleid gevoerd werd. Lopik had weliswaar geen brandweer, maar probeerde serieus een 

burgerbewapening op te zetten. Om daarin meer inzicht te krijgen volgt hieronder een 

overzicht van de mate waarin de verschillende in hoofdstuk 1 genoemde werkzaamheden van 

de gerechtsbesturen in de verschillende dorpen aandacht kregen. Daarbij staat = voor geen of 

weinig (nieuw) eigen beleid, + en ++ voor enige, respectievelijk veel bestuurlijke activiteit. 

 

Tabel 3.2 : beleidsaccenten van vijf Utrechtse plattelandsgerechten in 1780-1789 

Beleidsterrein Amerongen Lopik Maarssen Soest Westbroek 
 

Algemeen bestuur:      
arbeidsvoorwaarden 
schout e.d. 

+ =   + + = 

belastingheffing + ++ + + + 
benoemingsvoordrachten + + + + + 
Dorpsfinanciën ++ ? ++ + ++ 
Openbare orde en 
veiligheid: 

     

Brandveiligheid + = ++ = ++ 
militaire zaken + ++ ++ ++ + 
Nachtwacht ++ + ++ + + 
Ordehandhaving ++ = ++ = = 
Handel en verkeer:      
broodvoorziening = = ++ = = 
bedrijfsactiviteiten = = = = ++ 
Verkeer = = ++ = = 
Openbare werken:      
Dijkonderhoud = = = = + 
openbare gebouwen e.d. = + + + + 
plaatselijke 
infrastructuur 

+ ++ + ++ + 

Gezondheids- en 
maatschappelijke zorg 

     

heelmeester/vroedvrouw ++ = + + = 
Armenzorg + + + + ++ 
Kerk: + = = = + 
School: = = + + = 
 

Uit de verschillen blijkt dat er, afhankelijk van de specifieke omstandigheden, plaatselijk 

keuzes werden gemaakt: het eigen beleid.  

 Amerongen lag aan de belangrijkste landverkeersweg naar het oosten. Dat betekende 

een voortdurend verkeer van vreemdelingen, waaronder militairen, waardoor orde en 

veiligheid en gezondheids-  en maatschappelijke zorg speerpunten van beleid werden. In 

Lopik bepaalden de voortdurende waterstaatproblemen voor een belangrijk deel het beleid. 

Maarssen lag aan de belangrijkste verkeersweg tussen Utrecht en Amsterdam, het had een 



minder agrarische en meer stedelijk karakter, met een veelzijdig overheidsbeleid. In 
Westbroek werd het leven voor een groot deel bepaald door de turfwinning, deze 
economische activiteit vereiste een intensief beleid, dat hier onder de Handel is gerangschikt. 
De verschillende aard van de dorpen bracht met zich dat er in iedere plaats andere 
beleidsprioriteiten waren. Het blijkt dat de gerechten afhankelijk van hun eigen situatie, 
ondanks de belemmeringen die daarvoor formeel leken te bestaan, goed voor een eigen beleid 
konden kiezen.   









4. UTRECHTSE DORPSBESTUREN IN DE BATAAFS-FRANSE TIJD: 

    ORGANISATIE EN BEVOEGDHEDEN 

 

1.Inleiding 
Na het echec van hun pogingen in de jaren tachtig om de machtsverhoudingen in Nederland 
te veranderen, waren veel patriotten naar Frankrijk uitgeweken teneinde daar betere tijden af 
te wachten. Uit de activiteiten die de militantsten onder hen daar ondernamen, blijkt dat dat 
geen passieve bezigheid was. Voortdurend werd aansluiting gezocht bij wisselende partijen, 
die na 1789 met elkaar gemeen hadden dat zij de revolutie wilden exporteren. Herman 
Willem Daendels, die in de daarop volgende jaren een katalyserende rol zou spelen in de 
Nederlandse politieke ontwikkelingen, wist de oprichting van een Bataafs legioen te 
bewerkstelligen. Daarnaast werd op Frans initiatief een Bataafs Revolutionair Comité 
gevormd, dat zichzelf als voorlopige regering zag, hetgeen al snel leidde tot een 
competentiestrijd met de militairen van het Bataafs legioen.1 Geen van beide zou overigens in 
het vervolg van de gebeurtenissen een rol van betekenis spelen.2 Ook uit het Utrechtse waren 
een aantal toonaangevende personen in Frankrijk aanwezig. Een van de leden van het Bataafs 
Revolutionair Comité was de voormalige Wijkse pensionaris Johannes Coenraad de Kock, 
terwijl de Utrechtse revolutionair Pieter Philip Jurriaan Quint Ondaatje een drukkerij had in 
Calais waar hij het nodige propagandamateriaal produceerde. Jan Anthonie d’Averhoult, de 
bevelhebber van het patriottenlegertje dat in 1787 bij Vreeswijk een overwinning op het 
stadhouderlijke leger had behaald, bracht het daar, nadat hij tot Fransman was 
genaturaliseerd, zelfs tot voorzitter van de Nationale Vergadering.3 
 Op 1 februari 1793 leek hun tijd gekomen: Frankrijk verklaarde de Verenigde 
Provinciën en Groot-Brittannië de oorlog. Deze eerste aanval op de Republiek leidde tot 
niets; na een mislukte veldtocht trokken de Fransen zich terug op Antwerpen.4 Dat betekende 
slechts uitstel van executie. Begunstigd door de ijsvorming gedurende de strenge winter van 
1794/1795 trok het Frans/Bataafse leger de Waal over. Van de buitenlandse troepen die de 
Republiek steunden verlieten de Oostenrijkers het Nederlandse grondgebied en trokken de 
Engelsen en de Pruisen zich terug achter de Maas. Op 6 januari besloten de Staten Generaal 
dat bij een eventuele oversteek van de Lek in de provincie Holland geen verder verzet zou 
worden geboden. Erfprins Willem Frederik, de latere koning Willem I, werd tijdens een 
bevelhebbersoverleg op 7 januari de illusie ontnomen dat stand gehouden zou kunnen 
worden; ook een terugtocht achter de Lek zou niet meer dan een symbolisch gebaar zijn.5  
 Zo gebeurde het dat op de ochtend van 17 januari de Utrechtse gecommitteerden 
Willem Emmery de Perponcher Sedlnitzky van Wolphaartsdijk, Balthasar Constantijn van 
Lynden van Lunenburg en Jan Jacob van Westrenen van Sterkenburg, vergezeld door 
secretaris Philip Ram, bij Culemborg met de Franse generaal Salm in onderhandeling traden 
over de overgave. Hoewel men trachtte dit woord, reddition, te vermijden, bleek al snel dat 
de ontwikkelingen niet te keren waren: Salm maakte de afgevaardigden duidelijk dat zijn 
leger binnen drie uur in de stad Utrecht zou zijn. De capitulatie werd goedgekeurd.6 
Onmiddellijk daarna ging er van Gedeputeerde Staten een publicatie uit, waarin de bevolking 
werd meegedeeld dat personen en eigendommen door de Franse troepen zouden worden 
gerespecteerd en dat men daarom werd opgeroepen zich stil en bescheiden te gedragen en de 
Franse troepen behulpzaam te zijn.7 De Fransen hielden woord, zo merkte Jan van Lidt de 



Jeude, de ex-rechtenstudent die een leidinggevende rol had gespeeld in de stad Utrecht tijdens 

de revolutiejaren 1780-1787.  Hij werd, toen hij na zijn terugkeer uit Frankrijk de revolutie 

nieuw leven probeerde in te blazen, gearresteerd, officieel wegens dronkenschap. Het 

oprichten van vrijheidsbomen was de enige revolutionaire activiteit die werd toegestaan.8   

 Het ging snel; illustratief daarvoor is het wedervaren van Cornelis Kraijenhoff.9 Nadat 

Daendels zijn hoofdkwartier in Maarssen had opgeslagen, werd Kraijenhoff  er, slechts door 

een tamboer vergezeld, op uit gestuurd om het bevel in Amsterdam over te nemen. Toen hij 

zich meldde bij fort Nieuwersluis, dat geacht werd de toegangsweg naar Amsterdam af te 

grendelen, gaf de commandant daarvan hem niet eens antwoord maar vertrok onmiddellijk 

met zijn manschappen naar de vesting Naarden. De weg naar Amsterdam bleef onbeschermd 

achter, het bevel over de hoofdstad werd dezelfde avond overgenomen.10 Op 16 mei werd in 

Den Haag een verdrag gesloten met de Fransen waarbij de Bataafse Republiek formeel in- en 

externe autonomie verwierf, maar tegen een hoge prijs.11  

 In de daarna volgende twintig jaar, waarin vijf regeringsvormen en zes grondwetten 

passeerden, ging de regering door de oorspronkelijke zeven autonome gewesten over in een 

centraal geleide staat onder eenhoofdig leiderschap. Voor de besturen van het land, de 

provincies en de steden waren de gevolgen zeer ingrijpend en verwacht mag worden dat zulks 

ook voor de dorpsbesturen het geval geweest zal zijn. Uit het oude krachtenveld, bestaande 

uit provinciaal bestuur – ambachtsheer – dorpsbestuur verdween de ambachtsheer en werden 

de dorpsbesturen in een aantal gevallen rechtstreeks door (wetten van) de landsregering 

aangesproken, waar dat voorheen door het provinciebestuur geschiedde. In dit hoofdstuk 

wordt bekeken welke veranderingen in de periode 1795-1813 plaatsvonden in de regelgeving 

ten aanzien van de plattelandsbesturen en de invloed die daarvan uitging op de ruimte die de 

dorpsbesturen hadden voor het voeren van een eigen beleid. In de volgende paragraaf wordt 

eerst een overzicht gegeven van de politieke ontwikkelingen en de verschillende 

staatsinrichtingen die daar in deze  periode achtereenvolgens uit voortkwamen, en de invloed 

daarvan op de positie van de dorpsbesturen. Vervolgens komen in paragraaf 3 de 

bevoegdheden van de dorpsbesturen op voor hen relevante beleidsterreinen aan de orde. In de 

slotparagraaf wordt bekeken waar sprake was van vernieuwing en waar elementen van 

continuïteit aanwezig waren.        

   

2. De bestuurlijke inrichting van de staat, de provincie en het Utrechts     
plattelandsbestuur 1795 – 1813  
Met de intocht van de nieuwe machthebbers over het ijs van de Lek braken er ook voor het 

platteland van Utrecht nieuwe tijden aan. Sommige van de komende veranderingen zouden 

van voorbijgaande aard zijn, maar de grondtoon was er een van definitieve verandering van 

politieke zeggenschap. De metamorfose van een verbond van autonome gewesten tot een 

eenheidsstaat was aanstaande en zou onomkeerbaar zijn. In de jaren 1795 tot en met 1805 

werden verschillende opties beproefd; zowel voor wat betreft de keuze tussen federalisme en 

centralisatie, als voor de wat betreft de keuze voor meer of minder democratie.12 Deze 

ontwikkeling mondde via het Koninkrijk Holland en de periode van de Franse inlijving in 

1813 uit in een gecentraliseerde eenheidsstaat onder het bestuur van de eerste Oranjevorst.  

       
 



 
 
De Bataafse Republiek  
De Revolutie 
Door de Franse machtsovername kregen de voormalige patriotten, thans Bataven genaamd, 

de mogelijkheid om het oude gezag buiten werking te stellen en een nieuwe staat van onderaf 

op te bouwen. Al snel werden de voormalige gerechten, meestal onder leiding van 

plaatselijke Comités Revolutionairs, daartoe vaak geïnstrueerd door revolutionairen van 

elders, omgezet in Provisionele Municipaliteiten.13 Een voorbeeld hiervan is de gang van 

zaken in Maarssen, mogelijk de eerste plaats op het Utrechtse platteland waar de revolutie 

zich voltrok. De burgers Joseph Jansen, G.J. Ewald en Hendrik Meijster vertrokken vandaar 

naar de Statenvergadering in Utrecht voor instructies. De Maarssenaren wachtten het resultaat 

daarvan niet af en benoemden de volgende dag al een provisioneel revolutionair bestuur.14 Op 

7 februari 1795 werd het volk van Maarssen en Maarsseveen door het gemeenschappelijke 

Comité Revolutionair bijeengeroepen. Op die bijeenkomst werden de gerechtsbestuurders, 

inclusief de schouten, secretarissen en bodes, gerekwireerd om de vergaderplaats onverwijld 

te verlaten en als stille ambteloze burgers naar huis te gaan. Zij waren allen immers 

onbevoegd, want niet door het volk benoemd. Ze kregen daarbij wel de toezegging dat zij 

zodanige protectie van persoon en goed zouden ervaren als waar iedere burger aanspraak op 

had.15 Aansluitend werd een nieuw bestuur benoemd voor de vooralsnog Provisionele, 

Municipaliteit. Op 6 juni daaraanvolgend werd door het nieuwbenoemde bestuur, samen met 

het Comité Revolutionair, een reglement ontworpen. Daarin werd onder meer bepaald dat, 

indien enigszins mogelijk, de helft van de schepenen rooms-katholiek moest zijn.16 Door de 

vaststelling van het reglement verdween het predicaat ‘Provisionele’ en werd het Comité 

Revolutionair opgeheven. In het reglement werd nog gesproken over de ‘volkswil’, later 

kreeg die volkswil de naam Grondvergadering, zoals in 1797 bij een hernieuwde vaststelling 

van het reglement werd vermeld. Er werd toen ook bepaald dat de municipaliteit, of regering, 

bestond uit de schout, tevens gadermeester en vier schepenen, waaraan waren toegevoegd een 

secretaris en een bode. Dat veranderde dus niet, maar wel het volgende. Hun verkiezing vond 

plaats in de twee grondvergaderingen die er op basis van het aantal inwoners in Maarssen 

waren. Zoals gezegd moest de helft van de schepenen rooms-katholiek zijn, ze moesten hun 

vaste woonplaats in Maarssen hebben, eerlijk en betrouwbaar zijn en, behoudens overmacht, 

de vergaderingen stipt bijwonen.17  

 De machtsoverdracht verliep niet in iedere plaats even grondig. In Amerongen werden 

twee van de zeven leden van het oude gerecht herbenoemd in het nieuwe bestuur en daarnaast 

trad ook nog een oud-bestuurder op als door de burgerij benoemde commissaris.18 Het 

initiatief voor de revolutie werd in Soest genomen door buurmeester Jacobus van Pembroek, 

daartoe schriftelijk geïnstrueerd door het Amsterdamse Comité Révolutionair. Daar kwam 

een lid van het voormalige bestuur terug in de (provisionele) municipaliteit en Jacobus 

Pembroek bleef aan als een van de ‘raadgevers’.19 Terwijl in Westbroek de revolutie zich op 

een even extreme wijze als in Maarssen voltrok, vond in het aangrenzende Achttienhoven 

vooralsnog in het geheel geen machtswisseling plaats.20 Daar bleef het gerecht ongewijzigd 

in functie en bleef het tot 1797 voordrachten doen aan de ambachtsheer, die in ieder geval in 

1795 en 1796 op basis daarvan een nieuw bestuur benoemde.21 Ook op ander gebied verliep 



de revolutie daar niet soepel. Zo hadden de Representanten ’s Lands van Utrecht als 

provinciebestuur via een publicatie laten weten dat het luiden van de kerkklok voor geen 

enkele kerkdienst meer was toegestaan.22 De inwoners van Achttienhoven, waarmee 

Westbroek samen een kerkelijke gemeente vormde, zorgden ervoor dat het verbod genegeerd 

werd, zodat de Westbroekse klok toch werd geluid. De municipaliteit koos ervoor zich daar 

niet mee te bemoeien, ‘om ongenoegen te voorkomen want het merendeel van beide dorpen 

is voor het oude luiden’.23  

 De basis van de politieke besluitvorming, waarbij het ging om de aanwijzing van 

volksvertegenwoordigers en de stemming over reglementen, lag bij de grondvergaderingen. 

Een grondvergadering omvatte 500 inwoners. Hoewel er, hier en daar, stemmen opgingen om 

ook vrouwen kiesrecht te geven, bleef dit recht voorbehouden aan mannen.24 Kiesgerechtigd 

waren alle mannen van ten minste 18 jaar oud, die leefden van hun handwerk of bezit, die 

solvabel en betrouwbaar waren en verklaarden dat zij uitsluitend een regeringsvorm zouden 

erkennen die gegrond was op de oppermacht van het volk.25 Behalve de verkiezing van 

afgevaardigden hadden de Utrechtse grondvergaderingen nog een aantal bevoegdheden en 

wel: raadpleging over alles wat werd voorgedragen ten nutte van het vaderland, de provincie 

of een deel ervan, verder: het samen met de meerderheid van het district waarvan de 

grondvergadering deel uitmaakte voorstellen doen aan het provinciaal bestuur; het stemmen 

over invoering van belastingen en over de rekening van het bestuur, en ook: het beraadslagen 

over zaken die het provinciaal bestuur aan de hele bevolking wilde voorleggen.26 Tien 

grondvergaderingen, dus 5.000 inwoners, vormden een district, waarvoor zij een 

afgevaardigde kozen. Utrecht telde 90.000 inwoners, er waren dus 18 districten. In ieder 

district werd een representant gekozen. Nadat op 22 augustus 1796 een verkiezingsreglement 

was aanvaard, werd in ieder district een representant gekozen. Op 17 oktober 1796 konden zij 

zitting nemen als provinciaal bestuur.27  

  Op papier was de grondvergadering een belangrijk lichaam. Er is opgemerkt dat 

tussen 1795 en de lente van 1801 werkelijk sprake was van een representatieve democratie.28 

Het is echter de vraag of deze, na het luwen van het eerste revolutionaire elan, ook in de 

praktijk na 1798 nog gewerkt heeft. Illustratief in dit verband is het schrijven van de 

Municipaliteit van Westbroek inzake de benoeming van een afgevaardigde voor het 

Departementaal Bestuur in december 1798. In verband met de kosten (de bijeenkomst vond 

plaats in Naarden) zou Westbroek in ieder geval niet zelf een vertegenwoordiger sturen. 

Wellicht zou dat samen met Oud Maarsseveen en Tienhoven kunnen en als dat niet lukte dan 

zou Westbroek de boodschap meegeven aan de vertegenwoordiger van Maarssen, als er 

daarvandaan tenminste wel iemand zou gaan.29 Erg veel gedrevenheid bleek hier niet uit. 

Mogelijk heeft daaraan ook bijgedragen dat, als gevolg van de ver doorgevoerde centralisatie 

na de revolutie van januari 1798 en de daarmee samenhangende schorsing van de plaatselijke 

grondvergaderingen, een einde was gemaakt aan de spontane uitingen van de volkswil.30  

 Hoewel hun functie bestond uit het kanaliseren van de volkswil, werd ook wel 

melding gemaakt van bestuurlijke  activiteit van een grondvergadering, zoals in Lopik waar 

het bestuur approbatie vroeg voor een leverantie aan de Franse troepen.31 Voor wat betreft het 

vertolken van de volkswil lijkt hun rol na de stemmingen over de ontwerp-staatsregelingen 

van 1797 (verworpen) en 1798 (aangenomen) op landelijk niveau uitgespeeld te zijn. Ook 

nadat er, na 1801, weer lokale verkiezingen werden gehouden was het animo niet groot.32 



Instructief zijn twee brieven die het gemeentebestuur van Westbroek in 1805 schreef: op 18 
april werd aan het Staatsbewind gemeld dat het stemregister ten behoeve van de 
Staatsregeling 1805 was geopend en vervolgens gesloten zonder dat een van de 131 
stemgerechtigden zijn stem had uitgebracht over het ontwerp. Op 22 april werd aan het 
bestuur van de stad Utrecht gemeld dat, samen met de grondvergadering van Maarssenbroek,  
Hendrik Cornelis De Jong als ringkiezer was verkozen.33 Aangezien de Staatsregeling van 
1801 al bepaalde dat de gemeentebestuurders door het departementaal bestuur werden 
aangesteld en de staatsregelingen via volksstemmingen werden aangenomen, zal er voor de 
ringkiezers, die nog wel werden gekozen, niet veel te doen zijn geweest. In april 1805 werd 
de werking van het kiesstelsel, waar op departementaal niveau niets van was overgebleven, 
opgeschort in verband met de invoering van de nieuwe grondwet.34 
  
Na het aantreden van de Nationale Vergadering op 1 maart 1796 werd de taak van het 
provinciaal bestuur in hoofdzaak een lokale: ‘datgene dat in relatie staat tot het Justicieele, 
Finantieele, Politie en Oeconomie’.35 Voor de uitvoering van het beleid werd op provinciaal 
niveau gewerkt in comités, waaronder het Comité tot de Zaken van het Platteland. Dat was 
met name betrokken bij het opheffen van de heerlijkheden. Voor de ambachtsheren die zich, 
in strijd met de volkswil, in het verleden een groot aantal bevoegdheden hadden toegeëigend, 
was uiteraard geen plaats meer: de heerlijkheden werden ‘vernietigd’. Weliswaar werd hen 
bij de regeling waarmee dat gebeurde wel een schadevergoeding in het vooruitzicht gesteld, 
maar hun heerlijke rechten verloren zij.36 De zogeheten af- en aanstellingen van bestuurders 
dienden voortaan te geschieden door de stemgerechtigde burgers, onder goedkeuring van 
Gedeputeerden of het Comité van Algemeen Welzijn. Het verlies van het benoemingsrecht 
was overigens niet uitsluitend een nadeel: de ambachtsheer was aansprakelijk voor de 
administratie en de schulden van de schout/gadermeester en had geen behoefte aan  
aansprakelijkheid voor allerlei door het volk benoemde personen. 
 Het rauwelijks amoveren van de oude dorpsbesturen viel niet overal goed. De 
verwachting dat de naar huis gezonden schouten/gadermeesters en secretarissen zonder 
problemen hun zaken zouden overdragen, bleek wel erg naïef. Het provinciebestuur, met 
name verontrust door de onduidelijke positie van de gadermeesters (die immers voor de 
binnenkomende geldstroom moesten zorgen), besloot daarom in te grijpen. Soms werden 
daarbij krasse maatregelen niet geschuwd: de schout van Abcoude werd, niettegenstaande 
zijn remotie als zodanig, gelast zijn betrekking als gadermeester te blijven waarnemen.37 In 
Lopik ging het anders: daar wilde de afgezette schout zijn gaderwerkzaamheden voortzetten, 
maar meende de municipaliteit dat zelf goedkoper te kunnen. Waarschijnlijk lukte dat niet, 
want op 23 augustus was ex-schout Kreveld weer aanwezig met het voorstel dat hij een 
voorrekening voor de raad zou maken en daarna de principale rekening voor de 
ambachtsheren. Uiteindelijk gebeurde dat, zij het dat zij werd opgesteld door secretaris 
Sebastiaan van Nooten.38  
 Al in de maanden april-mei 1795 werd verordonneerd dat de nieuwe bestuurders 
minstens een jaar moesten blijven zitten. Bovendien moest ter voorkoming van grotere 
wanorde met verdere amoveringen gewacht worden tot het reguliere tijdstip waarop 
wisselingen in de gerechtsbesturen plaatsvonden.39 Ook kwam er een regeling om al te driest 
uitgevoerde verwijderingen terug te draaien. In voorkomende gevallen werd nog eens 



duidelijk gestipuleerd dat de aangiften van de verschillende belastingen, nadat de schouten 

waren afgeschaft, dienden plaats te vinden bij de gadermeesters.40  

               

 
De Grondwetten 
Inmiddels worstelde de Nationale Vergadering met haar belangrijkste taak: het opstellen van 

een grondwet. Dat deze een democratisch karakter moest hebben, stond toen nog buiten kijf. 

Verschil van inzicht was er over de vraag welke bestuurlijke ruimte aan de lokale besturen 

gelaten moest worden. Zou de nieuwe staat een centralistische worden of was er ruimte voor 

federalisme? Dit liep zo hoog op, dat er in januari 1798 een staatsgreep voor nodig was 

voordat op 23 april van dat jaar de Staatsregeling voor het Bataafse Volk door middel van een 

volksstemming goedgekeurd en bekrachtigd kon  worden.41 Deze acceptatie was overigens 

mede mogelijk gemaakt door een grondige zuivering van de plaatselijke kiesregisters van de 

zogeheten ‘moderaten’ of ‘slijmgasten’, patriotten die een middenkoers nastreefden en 

daarom mogelijk tegen zouden stemmen. Daarvoor waren in het hele land agenten ter 

zuivering van de grondvergaderingen aangesteld. Met het aannemen van deze centralistische 

grondwet was de discussie nog allerminst voorbij. De grondwet van 1798 zou door nieuwe 

versies in 1801,1805 en 1806 en door de opname van Nederland in het Franse keizerrijk in 

1810 worden opgevolgd. Daarbij raakte het beoogde democratische karakter al in 1801 op de 

achtergrond en werd, na een stap in federalistische richting in 1801, vanaf 1805 in 

toenemende mate een centralistische koers  ingeslagen.42 

 
Staatsregeling 179843        

Om duidelijk aan te geven dat een nieuwe tijd was aangebroken, werd de provinciale indeling 

grondig veranderd. Het Utrechtse grondgebied viel voortaan onder drie verschillende 

departementen: het noorden en westen met de Vechtstreek onder Texel, het zuidwesten onder 

het departement van de Delf en het zuiden en oosten onder het departement van de Rhijn.44 

Aan de besturen van de departementen en de gemeenten, zoals de plaatselijke bestuurlijke 

eenheden van toen af werden genoemd, werd duidelijk gemaakt waar het zwaartepunt van de 

macht lag. Zij waren administratieve lichamen, ondergeschikt en verantwoordelijk aan het 

Uitvoerend Bewind. Zij dienden wetten en bevelen van het Uitvoerend Bewind onverwijld af 

te kondigen en stipt na te leven en in geen geval de uitvoering ervan te vertragen of te 

schorsen.45 Het aantal, de bezoldiging en verkiezing van de gemeentebesturen diende te 

geschieden volgens een door het Uitvoerend Bewind op te stellen reglement.46 Over de 

bevoegdheden was de grondwet kort: plaatselijke belastingen konden alleen na overeenkomst 

met een vertegenwoordiging van de stemgerechtigde burgers ingevoerd worden en er moest 

een halfjaarlijkse rekening van de ontvangsten en uitgaven komen. Behalve in 

departementen, ringen en gemeenten voor de bestuurlijke werkzaamheden, werd de Bataafse 

Republiek ook verdeeld in districten, bestaande uit 40 grondvergaderingen, ʻgeschikt tot 

algemene verkiezingen en werkzaamheden des volksʼ.47 

 Evenals dat eerder bij de zuivering van de kiezersregisters was gebeurd, werden in de 

maanden maart tot juli door het provinciebestuur een aantal agenten het land in gestuurd.48 

Hun taak was de provisionele gemeentebesturen te zuiveren van onbetrouwbare, niet zuiver 

unitaristische, elementen. De aldus gezuiverde gemeentebesturen kregen de naam 



’Intermediaire Gemeentebesturen’.49 In de instructie die de agenten voor de 

gemeentebesturen achterlieten, waren wel de taken en benoemingen in de besturen 

vastgelegd, maar weinig over de interne organisatie van de besturen. Zo was wel geregeld dat 

er een roulerend voorzitterschap moest komen, maar niet wat de zittingsduur was van de 

president.50 Iedere gemeente zocht daarin zijn eigen weg: in Lopik wisselde het 

voorzitterschap maandelijks, evenals in Maarssen en Amerongen, die wel de mogelijkheid 

boden dat de president ook langer dan een maand kon blijven zitten. In Amerongen werden 

naast het presidium ook een aantal commissies benoemd ten behoeve van de inkwartieringen, 

schouwen, Lekdijk en onderwijs.51 Westbroek maakte geen melding van periodieke 

presidentswisselingen; daar was een bestuurder benoemd als schout, secretaris en 

gadermeester, die de leiding op zich nam.52 Tegelijkertijd werden door genoemde agenten op 

grote schaal gemeentelijke herindelingen doorgevoerd: van de oude gerechten in Utrecht 

werden er ongeveer 80 samengevoegd tot een 25-tal gemeenten, 40 voormalige gerechten 

bleven zelfstandig.53 Vaak betroffen de samenvoegingen twee gerechten, zoals Lopik en 

Lopikerkapel met Zevenhoven, maar er konden ook meer plaatsen bij betrokken zijn, 

bijvoorbeeld Houten en ‘t Goy met Schonauwen, Wulven, Oud Wulven en Wayen, 

Heemstede en Slagmaat. Het resultaat gaf nogal eens problemen: het ‘arme’ veendorp 

Westbroek werd bijvoorbeeld gecombineerd met het ‘rijke’ landbouwdorp Achttienhoven. De 

fanatieke, de openbare orde ontregelende, wijze van optreden van de agenten zette veel 

kwaad bloed en leidde tot een tweede staatsgreep in het jaar 1798, deze keer ten faveure van 

de meer gematigde unitarissen.54  

 Voor de uitvoering van een aantal gemeentelijke taken had het van belang kunnen zijn 

dat er wetten werden aangenomen op het gebied van de armenzorg en het onderwijs.55 

Vanwege het ontbreken van bindende voorschriften, die de organisatie en de taken van de 

gemeenten ten opzichte van de andere overheden regelde en zo de noodzakelijke koppeling 

tussen de centrale regelingen en het niveau van uitvoering moest aanbrengen, is het daar niet 

van gekomen.56 Zoals De Wit het uitdrukte: ʻHet Uitvoerend Bewind en het 

Vertegenwoordigend Lichaam regeerden over het land maar bestuurden het niet’. Deze 

bestuurstaken bleven, evenals de belastingen en de rechtspraak, grotendeels een 

aangelegenheid van de lokale besturen.57  De via de Staatsregeling beoogde centralisatie 

bracht, enerzijds door de onbesuisde wijze waarop deze vorm werd gegeven en anderzijds de, 

ten gevolge van de vele democratische procedures trage wijze waarop nieuwe wetgeving tot 

stand kwam, niet de beoogde voordelen.  

 Behalve missieven die de plaatselijke besturen van hun nieuwe departement 

ontvingen, bleef er ook nog post komen van het voormalige departement Utrecht. Het 

onderscheid was niet altijd duidelijk. Zo kwam op 1 mei 1801 bij het bestuur van Lopik een 

brief binnen van de commissarissen tot administratie der financiën van het voormalig gewest 

Utrecht inzake te verrichten uitzettingen. Op 3 juli kwam een verzoek binnen van het 

departement van de Delf om opgave van onder andere de kerkelijke goederen en fondsen. 

Opvallend is dat in dezelfde vergadering waar de genoemde ingekomen stukken behandeld 

werden (en werd besloten ze ʻvolgens de inhoud na te komen’), het over het algemeen 

gezagsgetrouwe Lopikse bestuur tot een protest besloot. Door middel van een aan alle 

ingezetenen ter tekening voorgelegd stuk, waarin bezwaar werd gemaakt tegen ‘het 



amalgaam der gemeentebesturen’, richtte het dorpsbestuur zich tot de Eerste Kamer van het 

Vertegenwoordigend Lichaam.58  

 Op 18 september 1801 leidde de onvrede tot een nieuwe staatsgreep, gevolgd door een 

nieuwe grondwet.59 De op 6 februari 1801 gepubliceerde instructie van het Uitvoerend 

Bewind voor de gemeenten, die de noodzakelijke koppeling tussen centrale regels en 

uitvoering tot stand had kunnen brengen, was daardoor al bij de invoering achterhaald.60  
Afgezien van een aantal centraliserende bepalingen gaf deze instructie een opsomming van 

de bestuurlijke bevoegdheden die bij de gemeenten lagen.      

 
Staatsregeling 180161    

De acht departementen kregen weer de namen van de oude provincies, waarmee de grenzen 

ook in grote lijnen overeenkwamen. Ook in de kerkelijke gemeenten keerde de rust weer 

doordat artikel 13 bepaalde dat de kerkgebouwen in bezit bleven bij de groepering die ze aan 

het begin van de eeuw in gebruik had. De eigendom van de kerktorens, die in 1798 aan de 

gemeenten was toebedeeld, bleef daar. Dat betekende dat de gemeenten ook de opbrengsten 

ontvingen van het luiden van de klok bij begrafenissen, die in een plaats als Lopik een 

substantiële bron van inkomen vormden. Over de bevoegdheid om begrafenissen te 

verzorgen, met de daarbij horende opbrengsten, werd geen besluit genomen. 

 Aan de basis bleven de grondvergaderingen bestaan (art. 23).  Hoewel artikel 20 

stipuleerde dat het Bataafs Gemenebest één en ondeelbaar was, waaide er toch een minder 

centralistische wind. Het was de bedoeling dat er voor de departementen en gemeenten 

bestuursreglementen zouden komen (art. 63), het reglement voor het departement Utrecht 

werd op 3 juni 1802 aangenomen.62 Ten aanzien van de gemeenten werd bepaald dat zowel 

de schouten/gadermeesters als de schepenen door het departementaal bestuur zouden worden 

aangesteld.63 Als taak kregen zij het handhaven van wetten en decreten van het Wetgevend 

Lichaam, het Staatsbewind en het Departementaal Bestuur.64 Daarbij werd uitdrukkelijk 

vermeld dat nieuwe plaatselijke belastingen niet mochten worden ingevoerd. Een opluchting 

na de ervaringen in de voorgaande jaren moet artikel 73 geweest zijn, dat luidde: ‘geen 

nieuwe verdeling der Departementen of Ringen in Gemeenten dan met onderlinge 

toestemming en gedaan verzoek. Iedere Stad, District of Dorp heeft zijn eigen 

gemeentebestuur, ingericht zoals iedere gemeente ter goed- of afkeuring aan het 

Departementaal Bestuur zal worden voorgedragen, mits gegrond zijnde op het beginsel van 

Volkskeuze en een geregelde afwisselingʼ65. 

 De in 1795 verwijderde schouten en secretarissen werden, als zij dat wilden, door het 

Departementaal Bestuur in hun oude functies herbenoemd: Leonardus Kreveld keerde terug 

als schout van Lopik en schout/secretaris van Zevenhoven, Willem Voorsteegh keerde terug 

in Maarssen en Jan Willem Gerrit Goldbach in Amerongen.66 In Westbroek was er geen 

behoefte aan terugkeer naar oude tijden: de benoeming van Jasper van den Helm uit 1795 als 

schout/gadermeester werd voortgezet, zoals dat werd omschreven als: wegens absentie en 

niet gevraagd herstel door Röell (de schout die in 1795 het veld had moeten ruimen).67 In 

Soest keerde Cornelis Pannekoek terug. De benoeming van een schout maakte meestal een 

eind aan het roulerende voorzitterschap van het gemeentebestuur. Amerongen vormde daarbij 

een uitzondering; dat kende nog ten tijde van het Koninkrijk Holland regelmatige wisseling 

van het voorzitterschap van het dorpsbestuur.68 Ook de ambachtsheren kwamen weer in 



beeld. Eerst werd de schadeloosstelling geregeld, die immers altijd al in de bedoeling had 
gelegen.69 Niet betaalde recognitiën dienden de dorpen alsnog te voldoen.70 Hoewel de 
heerlijke rechten niet werden hersteld, was er wel sprake van herziening van wetten die op 
hun vroegere rechten betrekking hadden (art. 15). In de dorpen nam het bestuur vaak het 
zekere voor het onzekere en werd bij benoemingen met eventuele (komende) rechten van de 
ambachtsheer rekening gehouden.71 De gewraakte combinaties van gerechten die sinds 1795 
waren gevormd, werden ontbonden en de schepenen en bodes die in 1795 in dienst waren, 
werden in hun plaats hersteld. Ook de plattelandsgemeenten zouden een eigen reglement 
krijgen. Door de beperkte levensduur van deze staatsregeling is het daar echter niet van 
gekomen. Wel werd in artikel 74 nog bepaald dat iedere gemeente de vrije beschikking zou 
hebben over zijn huishoudelijke belangen en bestuur en de daarvoor vereiste bepalingen zou 
maken. Plaatselijke belastingen bleven uitgezonderd,  die moesten nog steeds na overleg met 
plaatselijke gecommitteerden aan het Departementaal Bestuur, dus niet meer het landelijk 
bestuur, ter goedkeuring worden voorgelegd. De gemeentebesturen waren in deze periode dus 
meer dan slechts administratieve lichamen, ondergeschikt en verantwoordelijk aan het 
Staatsbewind.72 
 
Staatsregeling 180573 
Doel van de door Napoleon geïnspireerde en door Schimmelpenninck opgestelde grondwet 
van 1805 was het vergroten van controle op de uitvoering van het beleid. De koers werd 
daarbij verlegd in centralistische richting onder een eenhoofdige leiding.74 Voor wat betreft 
de departementen en de gemeenten bleef toch veel bij het oude. In een reglement voor de 
gemeentebesturen werden het eigen gemeentebestuur voor iedere plaats (art. 66) en de 
beschikkingsbevoegdheid over de eigen huishoudelijke belangen (art. 67) opnieuw 
vastgelegd, maar er waren ook enkele interessante nieuwe elementen.75 Met de meeste spoed 
moesten er in overleg met gecommitteerden zodanige plaatselijke belastingen worden 
ingevoerd dat aan de plaatselijke behoeften kon worden voldaan (art. 15). Daarvan werd een 
begroting opgesteld (art.16,17) en aan het eind van het jaar een verantwoording (art. 31). Alle 
Utrechtse plattelandsgemeenten behoorden echter tot de categorie gemeenten met minder dan 
2.000 inwoners.76 Zij konden in hun financiële behoeften voorzien door middel van een 
personele omslag, ook weer in overleg met gecommitteerden en een daarna nog resterend 
tekort kon worden aangevuld door middel van additionele stuivers op een aantal Lands 
impostiën (art. 19). De armenzorg moest niet door de gemeente zelf uitgevoerd worden, maar 
via afzonderlijke kassen lopen (art. 21),  
 Voor het eerst leek er een algemene gemeentewet van kracht te gaan worden, die alle 
gemeentebesturen op dezelfde leest schoeide.77  Aangezien deze grondwet ruim een jaar later 
alweer vervangen werd, zal een en ander in de uitvoering het planstadium niet ontstegen zijn. 
In deze periode werden echter op het gebied van het onderwijs en de belastingen een aantal 
aanzetten gegeven die grote invloed zouden hebben op zowel het dagelijks leven van de 
burgers, als op de bestuurlijke activiteiten van de gemeentebesturen.  
 Enige dagen na de aanvaarding door Lodewijk Napoleon van de troon van het 
Koninkrijk Holland ging nog van Hun Hoog Mogenden een publicatie uit die de positie van 
de ambachtsheren regelde.78 Drie maanden later werd deze gevolgd door een resolutie van het 
Departementaal Bestuur van Utrecht waarin een en ander werd uitgewerkt.79 Het 



benoemingsrecht van de gemeentebesturen, de schepenen dus,  kregen ze niet terug, maar wel 
dat van de hoge en lage ambtenaren, ook van de schouten en secretarissen. Dit gebeurde 
overigens wel onder goedkeuring van het Departementaal Bestuur en volgens de regels van 
de landelijke overheid. De door hen te ontvangen recognitie werd gefixeerd op 1/3 van de 
reguliere inkomsten van de betreffende ambtenaar. Ook hun andere rechten herleefden, 
rekening houdend met de wettelijke regelingen.      
     
Het Koninkrijk Holland  
De volgende stap op de weg naar verdergaande centralisatie werd gezet middels de 
constitutie die koning Lodewijk Napoleon in 1806 invoerde.80 De bevelstructuur was 
duidelijk: de besturen van de departementen waren belast met het uitvoeren van wetten en 
bevelen door het Gouvernement gegeven (art. 62). De gemeentebesturen waren bevoegd tot 
het regelen van hun huishoudelijke belangen op de voet en de wijze bij de wet bepaald (art. 
63). Deze wet, wel de eerste gemeentewet uit de Nederlandse geschiedenis genoemd, kwam 
er op 13 april 1807.81  De koning liet er  geen misverstand over bestaan: eenhoofdige 
besturen werden de regel, met hemzelf aan het hoofd.82 Er was sprake van een directe 
bevelstructuur van de landelijke top naar de gemeentelijke basis. Namens de koning werd de 
bestuurlijke macht in de departementen uitgeoefend door de Landdrosten,  daaronder stonden 
Drosten per kwartier. In Utrecht was dat er een voor de regio Woerden – Utrecht en een voor 
Amersfoort – Wijk.83 Aan hen waren de gemeenten rechtstreeks verantwoording 
verschuldigd (art. 24, 25). Er zouden regelementen komen voor alle gemeentebesturen, dus 
ook die van de tweede klasse, maar dat plan is, voor wat betreft de gemeenten van de tweede 
klasse, niet uitgevoerd. De besturen van die plaatsen bleven functioneren zoals onder de 
Staatsregeling van 1801.84 Wel werd de scheiding tussen kerk en staat weer ter hand 
genomen. Vanaf 1 januari 1810 werden de publieke kassen ontlast van de betaling van 
kerkelijke bedienden en werden de plaatselijke kerkgenootschappen verantwoordelijk voor 
het beheer en het onderhoud van hun gebouwen.85 Ook werden de in de vorige periode 
aangevangen wetgevingsprojecten, zoals de invoering van algemene rijksbelastingen, 
voortgezet. De dorpsbesturen merkten dat aan het toenemend aantal aanschrijvingen dat zij 
van het departementale bestuur ontvingen over aan te leveren gegevens, uit te voeren 
beëdigingen, uit te reiken patenten, te verrichten vaccinaties, enzovoort.  
 
Deel van het Franse Keizerrijk  
Op 12 juli 1810 kondigde Napoleon Bonaparte de aansluiting van Nederland bij het Franse 
keizerrijk af; deze zou per 1 januari 1811 zijn beslag krijgen. Hoewel Nederland, als land, 
ophield te bestaan, was zij van groot belang voor de latere natie. Aan de ene kant ontstond, 
als reactie op de weerzin tegen de Franse bezetting, een sterker nationaal besef, aan de andere 
kant werden door Napoleon voor de latere landsregeringen zeer bruikbare hervormingen 
doorgevoerd. 
 Voor de werkzaamheden van gemeentebesturen had deze periode, naast het 
verdwijnen van wat er nog over was van de heerlijke rechten, een tweetal ingrijpende 
gevolgen. In de eerste plaats raakten ze een aantal taken kwijt. De rechtspraak ging naar de 
nieuw opgerichte Vredegerechten, voorlopers van de latere kantongerechten. Het grootste 
deel van hun taken op het terrein van de voluntaire jurisdictie werd overgeheveld naar het 



notariaat. De nieuw in het leven geroepen burgerlijke stand en de exclusieve bevoegdheid om 

burgerlijke huwelijken te sluiten, leverden overigens ook extra werkzaamheden voor de 

gemeenten op. In de tweede plaats kregen ze, voor wat hun bestuurlijke taak betreft, te maken 

met een in hoge mate gecentraliseerd bestuur met de daarbij behorende vloed aan decreten 

van hogerhand. Schouten die de nieuwe regelingen niet snel genoeg uitvoerden, kregen deze 

nog eens duidelijk onder de aandacht gebracht.86 De plaatselijke besturen zagen er steeds 

meer vanaf de inhoud van de aanzwellende papierstroom in hun verslaglegging weer te 

geven. Zinsneden als ‘gelezen enige adviezen en aanschrijvingen die binnengekomen zijn’, 

met soms de toevoeging ‘alsmede de geconcipieerde antwoorden gearresteerd en verzonden’, 

werden langzamerhand regel. Er was geen beginnen meer aan. Een indicatie daarvoor geeft 

het vrij goed bewaard gebleven archief van het gemeentebestuur van Amerongen. 

Tegenwoordig zijn daar uit 1809 nog 62 aanschrijvingen aanwezig, uit 1810 zijn er nog 30, 

uit 1811 205 en van de in 1812 ontvangen stukken  zijn er nog 429 over.87  

 De grenzen van de departementen waren inmiddels weer gewijzigd; er was immers, 

evenals in 1795, sprake van een fundamentele verandering van de staatsinrichting. Die 

diende, al was het maar voor de zichtbaarheid van de nieuwe machtsverhoudingen, ook in de 

territoriale indeling vorm gegeven te worden. Utrecht vormde samen met Amstelland het 

Departement du Zuiderzee.88 Ook de namen van de functies veranderden: de landdrost heette 

voortaan prefect; het Utrechtse deel van het departement was verdeeld in twee 

arrondissementen: Utrecht en Amersfoort, die ieder onder leiding stonden van een 

onderprefect. Zij waren verreweg de belangrijkste afzenders van bovengenoemde stukken 

naar de  gemeenten. Aan het hoofd van een gemeente stond een maire; daarnaast was er een 

adjunct-maire en een conseil municipal, allen in de loop van het jaar 1811 benoemd door de 

prefect.  

 De Franse wetgeving, die ook in Nederland was ingevoerd, diende door de 

gemeentebesturen onverkort uitgevoerd te worden. Op sommige terreinen, bijvoorbeeld voor 

wat betreft de belastingen, verschilde die  niet veel van de Nederlandse. Daarnaast waren er 

veel nieuwe maatregelen, zoals de dienstplicht en de burgerlijke stand, die voor de gemeenten 

nieuwe taken meebrachten. De rol van de gemeenten was daarbij in hoofdzaak, maar niet 

uitsluitend, beperkt tot een administratieve. Zo zorgde de maire ten behoeve van de 

uitvoering van de dienstplicht voor een op grond van de doopregisters vastgestelde lijst van 

18-jarigen; daarnaast kon hij in het inschrijfregister  bijzonderheden toevoegen die een rol 

konden spelen bij de behandeling van verzoeken van de dienstplichtigen om vrijstelling en 

dergelijke.89 Ten behoeve van de toen ook opgerichte Garde Nationale, de oude schutterij in 

keizerlijk uniform, was er een vergelijkbare taak voor wat betreft de 20-40 jarigen.90 
 De begroting moest worden ingericht overeenkomstig keizerlijk voorschrift waarbij 

werd aangegeven welke posten op de plaatselijke begroting moesten voorkomen, waaronder 

ook posten die op de Rijksbegroting thuishoorden.91 Aan de inrichting van de begroting was 

ook te zien hoe de macht was opgebouwd. Na de kolom waar de gemeenteraad zijn 

voorgestelde bedragen op het voorgedrukte papier kon aangeven, volgden nog drie 

kolommen waardoor wijzigingen in het voorstel konden worden aangebracht. Deze konden 

worden ingevuld door respectievelijk de onderprefect, de prefect en de minister van 

Binnenlandse Zaken. Daarna kwam er een laatste kolom met het opschrift ‘accordés par 

l’Empereur’.92 



  Aanvankelijk mochten de gemeenten hun bestaande belastingen blijven heffen, maar 
dat veranderde in 1812 toen er een nieuw belastingstelsel werd ingevoerd. Ook daarbij was 
de rol van het gemeentebestuur in hoofdzaak administratief. Zowel bij de al langer bestaande 
belasting op hoornvee als bij de onder het koninkrijk ingevoerde belastingen op het 
personeel, gebouwde en ongebouwde eigendommen en bij de nieuw ingevoerde belasting op 
deuren en vensters, waren behalve de belastingdienst ook de maire, de adjoint-maire en de 
‘commissionaires repartiteurs’, een vertegenwoordiging van de ingezetenen, betrokken.93 De 
kleine gemeenten (minder dan 2000 inwoners) verkeerden in de gelukkige omstandigheid dat 
zij in 1812 en 1813 toestemming kregen om voorlopig met de heffing van hoofdelijke 
omslagen, tot een bepaald maximum, door te gaan.94 Die bevoegdheid zou de Franse 
bezetting, die in november 1813 eindigde, overleven. 
 
3. Beleidsruimte voor de dorpsbesturen 1804-1813   
Welke bevoegdheden werden in de periode 1804-1813 aan de dorpsbesturen gelaten, van 
welke veranderde de inhoud en welke nieuwe kwamen erbij? Aangezien dit een nogal 
gecompliceerde materie betreft, is in het onderstaande aansluiting gezocht bij de 
bevoegdheden die in de (vier) verschillende groepen reglementen aan de gemeenten werden 
toegekend. De wetgevingsproducten die in deze periode de invoering voor de gemeenten 
moesten regelen bereikten, door verschillende oorzaken, niet of nauwelijks de eindstreep. Het 
verst kwamen de Instructie van het Uitvoerend Bewind van 1801 en het door de invoering 
van de monarchie achterhaalde reglement van de Hoogmogenden uit december 1805. Hoewel 
ze niet of nauwelijks tot uitvoering kwamen, gaven ze wel een indruk van de toen levende 
opvattingen terzake.  
 De publicaties die de status van wetgeving hebben bereikt en waaruit de 
bevoegdheden en formaliteiten kunnen worden afgeleid waar deze gemeentebesturen mee te 
maken hadden, waren:  
 1. De toen nog van kracht zijnde bepalingen uit de Generale Ordonnantiën van 1686.95 
De bepalingen betreffende de ambachtsheer, de schout als gadermeester en het overleg over 
de arbeidsvoorwaarden tussen de gerechten en de bestuurlijke functionarissen raakten in deze 
periode buiten werking. De bevoegdheden van de ambachtsheer werden overgenomen door 
het Departementaal Bestuur. Veel van de voorschriften aangaande de verschillende 
schouwen, de heffing van de dorpslasten en de openbare aanbesteding van ‘dorpswerken’ 
bestonden nog bij het vertrek van napoleon.96 Behalve het overleg over de 
arbeidsvoorwaarden was er voor de gemeentebesturen weinig veranderd.  
 2. De verschillende in het bovenstaande genoemde staatsregelingen geven alle de 
dorpsbesturen, onder voorwaarden, ruimte om de eigen huishouding te regelen en de daaruit 
voortvloeiende dorpslasten te heffen. 
  3. Het Reglement voor het Departementaal Bestuur van 1802.97 Dit noemde in het 
tweede hoofdstuk als bestuurlijke werkzaamheden voor het departement: publiek gezag, orde, 
rust, veiligheid, militaire macht, gewapende burgermacht,  de ongestoorde uitoefening van de 
godsdienst, jacht en visserij, instandhouding van scholen, gezondheid, huishoudelijke zaken 
zoals tollen, schouwen, sluizen, dijken, en dergelijke, belastingen en financiën. Er werd niet 
aangegeven door wie deze werkzaamheden verricht werden; aangenomen mag worden dat 
het Departementaal Bestuur hier hoofdzakelijk een toezichthoudende rol speelde op de 



dagelijkse praktijk zoals die in de dorpen plaatsvond. Die rol komt ook tot uitdrukking in het 

artikel waar het Departementaal Bestuur de taak krijgt om er toezicht op te houden dat 

‘inrichtingen’ van de gemeentebesturen nuttig en noodzakelijk zijn en of de onkosten uit 

plaatselijke middelen worden betaald.98 De schout, toen nog gadermeester, en de secretaris 

werden aangesteld door het Departementaal Bestuur, waaraan ook de te betalen recognities 

voldaan moeten worden. De schepenen werden eveneens door dat bestuur benoemd, uit een 

door de fungerende schepenen in te zenden dubbeltal, op de vanouds geldende momenten. Bij 

het rekenen van leges aan de ingezetenen en ingelanden moesten zij zich houden aan de 

Generale Ordonnantie van 1686 en de Ordonnantiën ’s Lands. De rol van de plaatselijke 

bevolking bij de besluitvorming was ook blijven bestaan: plaatselijke belastingen konden 

slechts ingevoerd worden in overleg met uit de gemeente gekozen gecommitteerden (die 

minimaal een bepaald gedrag aan lasten bijdroegen). In de plaatsen met meer dan 1500 

inwoners moest een reglement gemaakt worden voor de verkiezing van het bestuur, in de 

kleinere gemeenten was dat niet nodig: daar mocht ‘naar plaatselijke omstandigheden’ 

gehandeld worden. Interessant is dat art. 95 bepaalde dat het dorpsbestuur de beschikking 

kreeg over de eigen belangen en daartoe ook de nodige plaatselijke bepalingen kon maken. 

Daarbij werd namelijk expliciet gemeld dat het Departementaal Bestuur van daartegen 

aangevoerde bezwaren geen kennis zou nemen; een en ander diende dus op dorpsniveau 

opgelost te worden.  

 4. Tenslotte de nieuwe wetgevingsprojecten. Op het gebied van de ordehandhaving, 

het onderwijs, de belastingen en de bewapening kwamen er op centraal niveau wettelijke 

regelingen. Aan degenen die belast waren met het handhaven van de orde, zoals schout en 

schepenen, de gerechtsboden en dienaren van justitie, werd een nieuwe functionaris 

toegevoegd. Als gevolg van de invoering van de Franse instellingen in de Nederlandse 

wetgeving deed hier de veldwachter zijn intrede. Ook in alle kleine gemeenten moesten zij 

worden aangesteld maar waarschijnlijk kwam het daar pas van in de jaren 1812 – 1813 nadat 

de minister van Binnenlandse Zaken het initiatief genomen had.99     

 De eenwording van de natie vond ook zijn neerslag in de onderwijswetgeving. Dit 

leidde na enkele kortstondige aanzetten, waarbij de provincie Utrecht, zowel door het 

instellen van een Comité van Publiek Onderwijs als door het opstellen van een provinciaal 

onderwijsreglement, een vooruitstrevende rol speelde.100 Veel van hetgeen in dat reglement 

was geregeld kwam terug in de Onderwijswet van 1806, die van kracht zou blijven tot 

1857.101 In de uitvoering van de wettelijke eisen ten aanzien van bevoegdheid, aantallen 

scholen en met name het toezicht, was een belangrijke rol toebedeeld aan de 

departementen.102 Uitdrukkelijk werd vermeld dat erop gelet moest worden dat de 

schoolmeesters op het platteland een behoorlijk inkomen hadden zodat ze zo min mogelijk 

rechtstreeks van de ouders afhankelijk waren. Ook moest er zoveel mogelijk gedurende het 

hele jaar school worden gehouden (art. 30). De gemeenten dienden als direct betrokkenen te 

zorgen voor een juiste uitvoering van de regels. De aanstelling van de schoolmeesters van de 

openbare scholen die uit de overheidskas werden betaald, en de bijzondere scholen voor 

zover ze niet door een kerk werden betaald, bleef de bevoegdheid van de gemeente, ook weer 

onder toezicht van de departementale schoolopzieners.103 Bij disfunctioneren van de 

schoolmeester kwam, als een indringend gesprek met de opziener niet hielp, het 

gemeentebestuur (eventueel samen met de kerkenraad) weer in beeld.104 Ook de financiering 



was een gemeentelijke aangelegenheid. In iedere gemeente diende ten behoeve van het lager 

onderwijs een algemeen schoolfonds te zijn, dat gevoed werd door heffingen van de 

huishoudens en waaruit salarissen, onderwijsbenodigdheden en pensioenen werden 

betaald.105 De schoolmeester was daardoor niet meer afhankelijk van bijdragen van de 

ouders, maar ontving een vast bedrag per kind. 

 In de eerste jaren van de Bataafse Republiek bleef het oude belastingstelsel 

gehandhaafd. Dat kwam erop neer dat de landelijke en de provinciale behoefte aan middelen 

via een aanslag over de dorpen werd verdeeld. De dorpsbesturen inden dit bedrag via een 

omslag door middel van een zetting, bij de ingezetenen.106 Dit geschiedde in de vorm van de 

Consumptieve Heffingen. Tekorten, die er steeds meer kwamen, werden gedekt door 

buitengewone inkomsten- en vermogensheffingen.107 De gemeenten speelden bij de bepaling 

van de door ieder te betalen bedragen een belangrijke rol, uiteraard onder toezicht van 

gecommitteerden van de ingezetenen.108 Dit fraudegevoelige en impopulaire systeem, dat ook 

nog eens de zwaarste lasten legde bij de economisch actieve middenklasse, werd in 1805 

vervangen door een, door Isaac Gogel ontworpen, Algemeen Belastingstelsel.109 Er kwamen 

drie typen belastingen: type 1. op onroerende zaken, ‘verponding’ genaamd; zij vormde, 

samen met type 2: de personele aanslag op het aantal dienstboden, paarden en rijtuigen, 

runderen, inboedel en woonhuur en ondernemingen, de zogeheten beschreven middelen en 

werden op aanslag geheven. Type 3, de onbeschreven middelen, omvatte een aantal accijnzen 

zoals het zegelrecht, het geslacht en het gemaal.  

 Met name voor de beschreven middelen  waarvan de verponding  de belangrijkste was 

en waarbij met name luxe goederen belast werden, waren taxaties nodig. Hoewel die werden 

gedaan door de nieuw ingevoerde belastingdienst bleef er voor de gemeenten een taak.110 Zij 

dienden te zorgen voor de administratieve afwikkeling van de verponding in hun dorpen, 

waaronder ook het verrichten van taxaties naar aanleiding van ingediende rekwesten.111 Ook 

ondernemingen werden systematisch belast; om een beroep of bedrijf te mogen uitoefenen, 

moest de betreffende ondernemer een zogeheten patent hebben. Dat werd volgens een 

gedifferentieerd systeem op basis van onder andere de bedrijfsomvang, door het 

gemeentebestuur verstrekt. De indeling van de verschillende ondernemingsactiviteiten in de 

daartoe voorgeschreven klassen gaf nogal eens problemen. Om de heffing van de 

onbeschreven middelen, met name de heffing op het gemaal en geslacht, behoorlijk te laten 

verlopen moest de belastingdienst over betrouwbare gegevens beschikken. Als waarborg 

daarvoor dienden molenaars, bakkers, brouwers, slachters en hun personeel een eed af te 

leggen alvorens ze het benodigde patent konden krijgen, ook dit was een taak voor de 

gemeentebesturen. 

 Ook het nieuwe belastingstelsel kon geen wonderen verrichten: om het 

overheidstekort te dekken werd door Lodewijk Napoleon in 1808 een staatslening gesloten 

voor een bedrag van 30 miljoen gulden, waarover jaarlijks 3 miljoen gulden rente betaald 

moest worden. Iedere gemeente kreeg daarvan een deel te dragen en ook dat diende op basis 

van welstand over de ingezetenen te worden omgeslagen. Op zichzelf niets nieuws, de 

consumptieve heffingen werden al sinds mensenheugenis op deze manier geheven, maar dit 

was wel de eerste keer dat zo’n omslag in het hele land op gelijke wijze plaatsvond en wordt 

daarom wel de eerste nationale inkomstenbelasting genoemd.112 Hoewel het accent bij de 

belastingheffing op de Rijksbelastingdienst kwam te liggen, was de rol van de gemeente niet 



helemaal uitgespeeld. Bij het vaststellen van de aanslag voor belastingen waarbij de mate van 

welstand een rol speelde, de contribution personelle et mobiliaire (een personele belasting op 

welstand) en de contribution fonciaire (grondbelasting), kon de kennis van de plaatselijke 

omstandigheden, via een aantal gecommitteerden, niet gemist worden.           

 In 1798 waren er in het voormalig gewest Utrecht pogingen gedaan om een 

gewapende burgerwacht op te richten, bestaande uit 18-jarigen en 16-jarigen die kloek 

genoeg waren om een wapen te dragen.113 Het animo daarvoor was echter niet erg groot. 

De burgerbewapening was, totdat Schimmelpenninck in 1805 een landelijk reglement 

ontwierp dat vervolgens door Lodewijk Napoleon werd overgenomen, een plaatselijke 

aangelegenheid gebleven voor de steden. Bij Koninklijk Besluit werden in 1806 in plaatsen 

met meer dan 2500 inwoners Gewapende Burgerwachten opgericht.114 In 1809 werd de naam 

veranderd en zouden in alle plaatsen schutterijen moeten komen.115 Daar is het niet van 

gekomen. Wel werden de gemeenten benaderd om militaire kwekelingen te leveren: 

weesjongens vanaf 16 jaar konden een opleiding tot soldaat krijgen. De gemeentebesturen 

legden de vraag neer bij de plaatselijke diaconieën en andere organisaties die zich met de 

armenzorg bezighielden en zochten desnoods ook zelf in hun gebied naar gegadigden.116  

 Het resultaat daarvan was, zeker op korte termijn, niet voldoende om te voorzien in de 

Franse behoefte aan gevechtskracht. Al snel na de inlijving werd daarom in alle Hollandse 

departementen de dienstplicht op Franse grondslag ingevoerd. Met name in de eerste fase van 

de inlijvingsprocedure was daarbij een rol voor de gemeente, in het bijzonder de maire, 

weggelegd. Hij moest zorgen voor een tijdige en duidelijke bekendmaking van de 

dienstplichtbesluiten, aan de hand van door de religieuze denominaties bijgehouden doop- en 

besnijdenisregisters een alfabetische namenlijst opstellen van de opgeroepenen en vervolgens 

controleren of er dienstplichtigen waren die zich aan de oproeping onttrokken.117  

 In de achttiende eeuw was het toezicht op de gezondheidszorg beperkt tot het 

incidenteel controleren van de bevoegdheden van de chirurgijns en vroedvrouwen, die 

daartoe door het gerechtsbestuur werden opgeroepen. In 1791 kreeg dit toezicht een meer 

permanente basis door de benoeming van een zogeheten archiater, een soort inspecteur van 

de volksgezondheid met speciale aandacht voor het optreden van besmettelijke ziekten.118 In 

1801 werd dit toezicht uitgebreid door de instelling van een Departementale Commissie van 

Geneeskundig Onderzoek en Toezicht, die permanent beschikbaar was voor de controle van 

de bevoegdheden. Deze commissie nam ook examens af op het gebied van heelkunde, 

verloskunde en artsenijbereidingskunde.119 De gemeenten kregen daardoor een directer 

middel voor de kwaliteitscontrole op de gezondheidszorg ter plaatse. Een geheel nieuwe 

ontwikkeling was, omstreeks 1810, het stimuleringsbeleid van de overheid om over te gaan 

tot koepokinentingen.    
 Opvallend is dat er voor  de armenzorg, ondanks de vermelding van dit voortdurende 

punt van aandacht in de grondwetten van 1798 en 1805, niet tot een landelijke regeling 

kwam.120 Pas onder Napoleon leek dat ervan te komen. In 1811 werden de gemeenten erop 

gewezen dat op grond van de Wet van de 7e  Frumaire van jaar 9 elke gemeente een Bureau 

van Weldadigheid diende te installeren.121 Het Huishoudelijk Schoolreglement van het 

departement Utrecht gaf de gemeenten de opdracht om erop toe te zien dat ook de arme 

kinderen naar school gingen.122 De armenzorg kreeg overigens wel op een andere manier met 

het gevoerde overheidsbeleid te maken. Doordat de rentebetaling op de staatsschuld, waarin 



de armenkassen hun middelen belegd hadden, in 1809 en 1810 werd gepasseerd en deze later 

door Napoleon tot een derde werd teruggebracht, raakten zij een groot deel van hun 

inkomsten en vermogen kwijt.    

 

4. Conclusie  
De dorpsbesturen raakten hun taken op het gebied van de rechtspraak en de voluntaire 

jurisdictie definitief kwijt; met name het laatste was, wat de hoeveelheid (betaald) werk 

betreft, een niet geringe aderlating. Op bestuurlijk vlak lag het genuanceerder. Het 

verschijnsel dat we tegenwoordig medebewind noemen: de uitvoering door de gemeenten van 

regelgeving van hogerhand, was niet nieuw. Ook ten tijde van de Republiek kwamen er 

regelmatig provinciale plakkaten, proclamaties, ordonnantiën en missieven, waarvan 

uitvoering verwacht werd, bij de gerechten binnen. Ten gevolge van het ontstaan van 

landelijke regelgeving en, in een aantal gevallen, de provinciale uitwerking daarvan nam de 

‘circulairedruk’ op de dorpsbesturen toe. Zeker in numeriek opzicht. Daarnaast kregen de 

gemeenten te maken met belastingambtenaren, schoolopzieners en andere 

vertegenwoordigers van de hogere overheid, die zich met aangelegenheden bezig hielden die 

vroeger onder hun eigen bevoegdheid vielen. Aan de andere kant werd het, uitvoerende, 

takenpakket van de gemeenten omvangrijker. Zo leidde de invoering van de dienstplicht en 

de directe betrokkenheid bij de oorlogvoering tot een toenemend aantal deserteurs; kennelijk 

was de ambitie van de gemeenten dezen op te zenden naar de aangegeven plaatsen niet groot 

genoeg, als gevolg waarvan er beloningen in het vooruitzicht gesteld werden.  

 Behalve de hier genoemde aangelegenheden is het de vraag of de veranderingen van 

de gemeentelijke bevoegdheden voor wat betreft de eigen huishouding zo groot geweest zijn 

als ze op het eerste gezicht in deze tijd van toenemende centralisatie lijken. De 

ambachtsheren waren uiteindelijk door Napoleon geheel terzijde gesteld. Het 

provinciebestuur kreeg daardoor de benoemingsrechten, die zij omstreeks 1713, bij de 

verkoop van een aantal gerechten, van de hand had gedaan, weer terug. Dat betekende wel 

dat het bestuur op een wat grotere afstand van de dorpen was komen te staan. Door de minder 

grote persoonlijke betrokkenheid van de departementale overheid bij de dagelijkse gang van 

zaken in de dorpen zal de invloed, die de plaatselijke besturen op hun eigen samenstelling en 

werkzaamheden hadden, eerder groter dan kleiner geworden zijn. De bevoegdheid om voor 

de eigen huishouding plaatselijke regelingen te maken was gebleven, evenals de mogelijkheid 

om die te financieren door middel van de heffing van dorpslasten of via een hoofdelijke 

omslag. Ook het daarvoor vereiste overleg met een vertegenwoordiging van de ingezetenen, 

en dus een voortdurende betrokkenheid van de belanghebbende dorpsbevolking, is blijven 

bestaan. De bemoeienis van het provinciaal bestuur met aangelegenheden als openbare orde, 

schouwen, sluizen en de Lekdijk was voorheen ook aanwezig in het enigszins diffuse gebied 

van  bevoegdheidsverdeling tussen provincie, gemeente en waterschap. 
 Wat de ongestoorde uitoefening van de godsdienst betreft, veranderde er voor de 

plaatselijke besturen in zoverre iets dat het inmiddels niet meer uitsluitend ging over de 

Gereformeerde Kerk, maar dat ook rekening moest worden gehouden met andere 

denominaties, in het bijzonder de rooms-katholieke. Hoewel er aanvankelijk wel over 

gedacht werd om de kerkelijke armenzorg te ‘nationaliseren’, heeft de landelijke overheid 

daar, mede onder druk vanuit de bevolking, toch vanaf gezien.123 De in de staatsregeling 



1805 opgenomen bepaling dat de armenzorg via afzonderlijke kassen moest lopen sloot dan 
ook aan bij de Utrechtse ordonnantie van 5 augustus 1777.124

 
 
Een en ander samenvattend levert het volgende overzicht op: 
 
Bevoegdheid Gelijk gebleven Veranderd Vervallen Nieuw 
Rechtspraak   1811  
voluntaire 
jurisdictie 

  1811  
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bestuur 

 dorpsfinanciën  belastingheffing 
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benoemingen 

keizerlijk 
toezicht 
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rijksbelasting-
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openbare orde en 
veiligheid 

brandveiligheid, 
nachtwacht 
 

ordehandhaving, 
militaire zaken 

 dienstplicht 
veldwachter 

handel en 
verkeer 

toezicht bedrijfs- 
activiteiten, 
broodvoorziening, 
verkeer 

   

openbare werken dijkonderhoud, 
plaatselijke 
infrastructuur,  
openbare 
gebouwen e.d. 

   

gezondheids- en 
maatschappelijke 
zorg 

armenzorg 
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heelmeester/vroed-
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Kerk benoeming 
koster/school-
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begraven 

  eigendom toren 

Onderwijs benoeming 
koster/school-
meester 

toezicht, 
salariëring, 
bekostiging 

 departementale 
commissie, 
huishoudelijk 
schoolreglement 

 
Formeel veranderde er in deze jaren veel voor de dorpsbesturen. Door het verdwijnen van de 
ambachtsheren en de voortgaande centralisatie van het staatsapparaat ontstonden er nieuwe 
gezagsverhoudingen. Op een aantal terreinen kwam er (nieuwe) wetgeving. Op het terrein 
van de dienstplicht was deze zeer ingrijpend, maar op andere gebieden was er van diepgaande 
veranderingen op dorpsniveau geen sprake. Vaak was de geldigheid van regels beperkt tot 
plaatsen met een grotere omvang dan die van de dorpen waar het hier om gaat. Ook waren er 



wetten  die weliswaar zeer vernieuwend waren, maar waarvan in de uitvoering ook een aantal 
oude regels terugkwamen (belasting), ofwel die bestuur en bevolking niet onaangenaam 
waren (onderwijs, medische zorg). Door de korte tijd dat Nederland bij Frankrijk was 
ingelijfd, kwamen ook, op zichzelf ingrijpende, veranderingen niet tot uitvoering. Een 
voorbeeld daarvan is de invoering van het metrieke stelsel, dat pas weer in 1816 werd 
opgepakt en na 1820 werd geëffectueerd. Kortom: de veranderingen in het dagelijks 
dorpsbestuur waren, vergeleken met de voor-revolutionaire periode, minder groot dan ze op 
het eerste gezicht lijken. 
 















5. UTRECHTSE DORPSBESTUREN IN DE BATAAFS-FRANSE TIJD:

WIE ZATEN ER IN?

1.Inleiding

Hoewel de militaire spanning aan de zuidgrens van de provincie ten tijde van de jaarwisseling
1794/1795 snel opliep, ging het bestuurlijke leven in de dorpen op het Utrechtse platteland
nog even zijn normale gang. De voor het komende jaar benoemde besturen gingen aan de
slag. Meestal was die benoeming eind 1794 geschied, soms nog later; in Amerongen
bijvoorbeeld pas op 5 januari 1795. Na de capitulatie en de daaropvolgende publicatie van
Gedeputeerde Staten op 17 januari verspreidde de revolutie zich over de provincie.1 In de
meeste plaatsen vond vrij snel een machtswisseling plaats: Maarssen 7 februari, Soest 9
februari, Amerongen 3 maart, Lopik 5 maart, Westbroek 6 maart.2 Onder regie van een
plaatselijke commissie, meestal onder de naam Comité Revolutionair, vond het ontslag van
de oude bestuurders plaats en de benoeming van een, zolang er nog geen reglement was
vastgesteld,  provisionele municipaliteit.3

In hoofdstuk 2 kwam aan de orde door welke mensen de dorpsbesturen aan het eind 
van de Republiek werden bevolkt; in dit hoofdstuk gaat het erom wie er in deze daarop 
volgende periode deel van de besturen uitmaakten. Lag de nadruk op continuïteit of op 
vernieuwing? In de volgende paragraaf komen de gekozen bestuurders aan de orde en wel 
achtereenvolgens: de  oude garde die in 1795 het veld moest ruimen, de revolutionairen die in 
dat jaar de oude besturen naar huis zonden en nieuwe vormden, degenen die bij de restauratie 
na 1801 (terug)kwamen en tenslotte de nieuw benoemden, die omstreeks 1815 de nieuwe 
start onder Koning Willem I meemaakten. In paragraaf 3 richten we ons op de schouten. 

2. De gekozen bestuurders

De Oude Garde

Van de 32 op 17 januari 1795 in de hier onderzochte dorpen in functie zijnde
buurmeesters/schepenen waren verreweg de meesten ook al voor die periode geruime tijd
actief in het bestuur. Voor enkelen was dat  naar alle waarschijnlijkheid niet het geval. In
Amerongen was zo iemand Gerrit Arendsen van de  Brandhof. Hij was boer, deed in 1782
gereformeerd belijdenis, dus vermoedelijk geboren omstreeks 1760. In Maarssen was
Wormert Jacob van Willigenburg, schilder, in 1757 gereformeerd gedoopt, onlangs in het
bestuur gekozen, en in Westbroek was Hendrik de Jong, boer, zijn doopjaar is niet bekend,
sinds 1793 schepen. Jacobus van Pembroek werd in 1790,  komend uit Amsterdam, direct
buurmeester in Soest. Een snelle carrière, die verklaarbaar is doordat zijn familie van
moederskant daar al geruime tijd deel uitgemaakt had van het gerechtsbestuur, hij was ook
eigenaar van de buitenplaats Hofslot in De Birk.4 Al met al lijken zij goed te passen in het
profiel van de dorpsbestuurder, zoals dat in hoofdstuk 2 naar voren kwam: gereformeerd,
autochtoon, bovengemiddeld welvarend, agrarisch of ambachtelijk ondernemer.



De Revolutionairen 
De burgercomités  
Na de Franse machtsovername verbreidde het revolutionaire elan zich over de provincie. Als  
een dorp erdoor bereikt werd, dan leidde dat meestal tot een machtswisseling. Een 
vergadering van stemgerechtigde burgers ontstond echter niet zomaar, die moest 
bijeengeroepen worden. In de meeste plaatsen, zoals Lopik, Maarssen en Soest, vormde zich 
daartoe een plaatselijk Comité Revolutionair. In Amerongen sprak men van door de burgerij 
benoemde Commissarissen en in Westbroek van Gecommitteerden uit de bijeengekomen 
burgerij. In Lopik werd er, zoals dat in de steden gebruikelijk was maar op het platteland 
uitzonderlijk, door het Comité Revolutionair ook een Comité van Waakzaamheid benoemd.5 
De taak van dat tweede comité was de bescherming van de rechten van de burgers. Dat ging 
niet goed. Korte tijd later werd door de raden in de notulen aangetekend dat zij voortaan 
zonder het comité zouden vergaderen, aangezien zij vreesden middels woorden of anderszins 
door het comité mishandeld te zullen worden. Dat wijst op een competentiestrijd.6 Op 
provinciaal niveau was een Comité tot de Zaken ten Platten Lande in het leven geroepen om 
de revolutie vorm te geven. Ook werd op een aantal plaatsen gerichte ondersteuning  geboden 
vanuit de steden. Zo werd de omwenteling in Nigtevecht aangestuurd vanuit Amsterdam.7 
Daar kon de, evenals in Westbroek en Nieuw Maarsseveen, in 1787 ontslagen schout Marten 
van den Helm vanuit Amsterdam in zijn functie terugkeren.8 Jacobus van Pembroek had van 
het Amsterdamse Comité Revolutionair een schriftelijke opdracht gekregen om de revolutie 
in het Sticht te bevorderen, hetgeen hij in Soest en Hoogland deed.9 Ook bij de in Maarssen 
aantredende schout Gerrit Jan Ewald zijn aanwijzingen voor een Amsterdamse connectie.10    
 Opvallend is dat de comitéleden, met uitzondering van Soest, niet in het nieuwe 
bestuur terecht kwamen. Een aantal van hen heeft ook nauwelijks sporen nagelaten in de 
dorpsarchieven. Zo bestond het Maarssense comité uit een rentenier en vier middenstanders, 
waarvan er drie al voor 1795 dorpslasten betaalden en de vierde daarmee in dat jaar begon. 
Daarbij voegden zich in 1795 een drietal personen waarvan verder niets bekend is. Geen van 
hen heeft later een rol gespeeld in het bestuur. Van Peter Petersz. van Os uit Amerongen is 
slechts bekend dat hij in 1751 is gedoopt als zoon van Peter Jansz. van Os; wat hij deed voor 
de kost, of hij nageslacht liet dopen en wanneer hij overleed, is allemaal onbekend. In 
Westbroek is er van Gerrit Winterse, naast zijn betrokkenheid bij het Comité Revolutionair, 
slechts bekend dat hij in 1768 als 3-jarige uit Hagestein kwam en in 1799 het dorp weer 
verliet. Wel was hij een keer opgeroepen om met griep, bijl en kruijzeel op de Lekdijk zijn 
dienst te doen. Kortom: veel comitéleden waren voor het overige weinig op de voorgrond 
tredende personen. Soest vormt een uitzondering: Cornelis van Altena, Willem Smits en 
Geurt Peterse Hilhorst stapten over van het geamoveerde bestuur naar het Comité 
Revolutionair, Smits nam plaats in de nieuwe municipaliteit en Hilhorst werd schout.  
 
De Municipaliteiten 
Als resultaat van het werk van de comités ontstonden door de stemgerechtigde burgers 
gekozen (provisionele) municipaliteiten. Welke veranderingen in personele samenstelling 
leverde dat op? De verhouding tussen oude en nieuwe bestuurders in de verschillende 
municipaliteiten was als volgt: 
 



 

Tabel 5.1: De verhouding tussen oude en nieuwe leden in de municipaliteiten van vijf 

Utrechtse dorpen   

Plaats Aantal leden Voor 1795 benoemd In 1795 benoemd 
Amerongen           7        2     5*    
Lopik           6        1     5 
Maarssen           5        0     5 
Soest           8        2     7 
Westbroek           5        0     5 
Bron: bijlage hoofdstuk 5    * waarvan twee leden ook al in de periode 1780-1789 in het bestuur gezeten hadden 

 

In Amerongen werd voor continuïteit gekozen: de samenstelling bleef 100% gereformeerd, 

hun aandeel in de bevolking was daar 90%; traditioneel waren de herbergiers behoorlijk 

vertegenwoordigd, de nieuwe leden waren respectievelijk boer, bierbrouwer en tabaksplanter. 

Wel was er sprake van enige verjonging, hoewel de gemiddelde leeftijd hoog bleef. In Lopik 

bleef slechts één lid van het oude bestuur zitten en waren er van de vijf nieuwe 

(waarschijnlijk) drie rooms-katholiek. Gelet op het feit dat de protestante en katholieke 

bevolkingsgroep hier ongeveer even groot waren, heeft de laatstgenoemde zijn aandeel in de 

macht kennelijk opgeëist; de beroepsachtergrond van de Lopikse bestuurders bleef wel 

agrarisch. Maarssen koos voor een volledige vernieuwing van het bestuur met een 

ambachtelijke achtergrond: ook hier toenemende katholieke invloed en gezien de zeer lange 

zittingstijden van het oude bestuur zeer waarschijnlijk ook verjonging. In Soest was voor de 

revolutie al een vrij grote katholieke deelname aan het bestuur. De moeite die het bestuur 

toen moest doen om vooral ook benoembare gereformeerden te vinden in een overwegend 

katholieke (70%) bevolking hoefde nu niet meer gedaan te worden. Van Pembroek nam geen 

zitting in de municipaliteit maar vormde, samen met geërfden, een college van raadgevers.11 

Ook in Westbroek kwam er een katholieke deelname van een of twee leden in het 

dorpsbestuur; van verjonging van het dorpsbestuur werd daar afgezien. 

 

Een toegenomen katholieke invloed: dat kan de weinig verrassende algemene conclusie zijn. 

Ook is er nagenoeg overal sprake van een of enkele bestuurders die niet tot de financiële top 

van de middenstand behoorden. Er kwamen vrij veel nieuwe namen naar voren, wat zou 

kunnen wijzen op een bestuursdeelname door andere families, iets wat in het onderstaande 

nader moet worden bekeken.      

 

Restauratie 
Eind september 1802 ontvingen de gerechten van het departementaal bestuur van Utrecht de 

mededeling dat alle combinaties van gerechten die sinds 1795 hadden plaatsgevonden werden 

ontbonden, de gerechten weer in de staat gebracht werden waarin ze zich voor de invoering 

van de combinaties bevonden en de schouten die destijds ontslagen waren in hun posten 

werden hersteld.12 Velen die voor 1795 dienst hadden gedaan, keerden aldus terug. Het 

gevolg was dat de dorpsbesturen, nadat dit alles zijn beslag had gekregen en er natuurlijk ook 

de nodige tussentijdse vacatures waren vervuld, een gemengde samenstelling vertoonden van 

oude en nieuw aangetreden schepenen. In de bijlage is de personele samenstelling in het jaar 



1805 weergegeven. Van de  besturen van de onderzochte dorpen maakten zowel voor als 

vanaf 1795 in het bestuur opgenomen personen deel uit.  

 

Tabel 5.2 De verdeling tussen oudgedienden en nieuw aangetredenen in de besturen van vijf 

Utrechtse gemeenten in 1805 

Gerecht Lid van het 
laatste bestuur 
onder het oude 
regime 

Vanaf 1795 
benoemd 

Opmerkingen 
t.a.v. 
nieuwbenoemden 

Amerongen    3    4 drie van de 
nieuwbenoemden 
hadden dezelfde 
familienaam als 
degenen die niet 
terugkeerden 

Lopik    3   4 bij Jan Bos en 
Jan Kersbergen 
enige twijfel; van 
de tot 1795 
benoemden was 
Cornelis 
Lommert lid van 
de municipaliteit 
geworden en in 
1805 uit het 
bestuur 
verdwenen  

Maarssen    3    2   
Soest    2    6 een met dezelfde 

familienaam als 
een niet 
teruggekeerde 
bestuurder  

Westbroek    2    3 waarvan een 
persoon al voor 
1795 was 
afgetreden en een 
dezelfde 
familienaam 
droeg als een niet 
teruggekeerde 
bestuurder  

Bron: bijlage hoofdstuk 5 

 

Een aantal schepenen van voor 1795 was inderdaad in het bestuur teruggekeerd. Om voor de 

hand liggende redenen is ook een aantal niet teruggekeerd: overlijden, gebrek aan motivatie 

of afgenomen geschiktheid, plaats gemaakt voor rooms-katholieken. Hoewel niet overal 

(Soest, Westbroek), vond in de meeste plaatsen een aanzienlijke verjonging plaats van het 

protestante smaldeel: in Amerongen werden twee jongere schepenen benoemd, in Lopik 



zeker drie, in Maarssen leverden de twee oudste protestante schepenen hun plaats in ten 

behoeve van twee katholieken, waardoor ook daar de gemiddelde leeftijd daalde. Voor wat 

betreft bij het bestuur betrokken families is er in Lopik en Soest sprake van een substantiële 

aanvulling.  
 
1813: een nieuwe start?  
In de overgangstijd na het vertrek van de Fransen bleef er op dorpsniveau veel bij het oude:  

de in de voorafgaande jaren ingevoerde wetgeving bleef nagenoeg geheel in stand, evenals de 

bemanning van de besturen op het platteland. Maar er waren ook veranderingen: een aantal 

nog uit de Franse tijd resterende samenvoegingen werden ongedaan gemaakt en tegelijkertijd 

werden sommige oude gerechten samengevoegd in nieuwe gemeenten.13 Bij Koninklijk 

Besluit van 14 november 1815 werd het Utrechtse platteland opnieuw ingedeeld.14  Op 29 

juni 1816 werd het Reglement voor het Bestuur ten platten Lande ingevoerd als nieuwe 

bestuursregeling voor de Utrechtse dorpen. Bij de invoering was er sprake van 93 gemeenten 

maar al op 1 januari 1819 veranderde dat aantal ten gevolge van een aantal  grenswijzigingen 

tussen de provincies Utrecht en Noord- en Zuid-Holland.  

 Met de, naar aangenomen mag worden traumatische, herinnering aan de zuiveringen 

die in de eerste  helft van 1798 ook onder de gerechtsbesturen waren uitgevoerd, is later van 

dit soort grootscheepse exercities afgezien. In de gemeenteraden van 1815 zaten zowel 

oudgedienden van voor 1795 als tijdens en na de revolutiejaren benoemden. 

 

Tabel 5.3 Tijdperk van aantreden van de leden van de gemeenteraden van vijf Utrechtse 

gemeenten in 1815 (1818) 

Gemeente Tot 1795 
actief 

Lichting 1795 Na 1802 Aantal 
leden 

‘Oude’ 
namen* 

Amerongen  1 4     5 3 
Lopik 1**  7     8 2 
Maarssen 1 1 4     6  3 
Soest 1 1 9   11 4 
Westbroek 2  3     5 4 
*Familienamen die ook voor 1795 in het bestuur voorkwamen. Bron: bijlage hoofdstuk 5 

** twijfel over Jan Bos en Jan Kersbergen 

 

In 1815/1818 waren onder de 35 leden van de dorpsbesturen tenminste vijf leden ook al voor 

1795 actief. Vergeleken met de lichting 1795 is dat een groot aantal; deze blijkt nauwelijks in 

staat geweest te zijn om zich een blijvende plaats in het bestuur te verwerven. De meesten 

waren nieuwkomers van na 1802. Daarbij blijken vertegenwoordigers van de ‘oude’ families 

(de vrouwelijke lijn is nog niet eens meegeteld) toch nog steeds een aanzienlijke numerieke 

invloed te hebben. Vooral in Amerongen en Westbroek, maar ook in Maarssen is er wat dat 

betreft veel bij het oude gebleven. In Lopik en Soest is wel een behoorlijke verschuiving 

opgetreden, ook weer ten gevolge van de katholieke opmars in die plaatsen.    

 Voor wat betreft de beroepsachtergrond van de leden van de dorpsbesturen zijn de 

veranderingen beperkt gebleven. De besturen van Lopik, Soest en Westbroek kwamen nog 



steeds uit de agrarische sector, Maarssen werd, evenals voor 1795, in hoofdzaak bestuurd 

door ambachtslieden en Amerongen vertoonde een gemengd beeld.  

Het bovenstaande overziend moet geconstateerd worden dat zowel qua personele/familiaire 

achtergrond, als voor wat betreft de economische sector waarin de leden ervan werkzaam 

waren, een grote mate van continuïteit in de dorpsbesturen bestond.   

 

3. De Schouten 
Niet alleen de leden van de gerechten waren in 1795 afgezet, ook de schouten raakten hun 

ambt en daarmee het voorzitterschap van de gerechten kwijt. Overigens trokken de 

revolutionairen daarin niet overal één lijn: er waren plaatsen waar de  dienstdoende 

functionaris op zijn post bleef. Ook was niet altijd duidelijk hoe in de door het ontslag 

ontstane leemte voorzien werd; meestal werd er niet direct een nieuwe naam als schout 

genoemd. De nieuwe machthebbers gingen er lang niet altijd toe over de voormalige schouten 

ook hun functie van gadermeester te ontnemen, dit met het oog op de mogelijk ernstige 

gevolgen daarvan voor de provinciale financiën. Zoals gezegd werden de ontslagen eind 1802 

ongedaan gemaakt.  

 In de verschillende plaatsen was het verloop aldus.  Behalve dat in Amerongen in 

1795 een deel van het gerecht kon blijven zitten, was dat kennelijk ook in zekere zin het 

geval voor drost/schout Jan Willem Gerrit Goldbach (Nederlangbroek 1764 – ?), die van 

1792 tot 1800 tevens werkzaam was als notaris in Amerongen. Tussen voorjaar 1797 en 

voorjaar 1798 was hij kennelijk buiten functie, maar werd hij waargenomen door collega 

Gerrit Weenink, de drost van Leersum die dus had mogen aanblijven.15 De vergaderingen van 

het gerecht werden in Amerongen nog gedurende een groot aantal jaren bij toerbeurt door de 

leden voorgezeten, waarbij ook Goldbach in deze jaren zijn beurten vervulde. Hoewel zijn 

ontslag dus vrij vaag bleef, werd hij bij resolutie van het departementaal bestuur van 27 

augustus 1802 officieel hersteld in zijn schoutambt. In 1804 kwam er toch een einde aan zijn 

werkzaamheden in Amerongen; als zijn opvolger werd Wilhelm Everard Bertram Drieling 

(Kleef 1753 - Utrecht 1842) benoemd. Als voorafgaande functies van Drieling worden 

genoemd: commissaris van ’t volksschuitenveer van Utrecht op Amsterdam (1781) en 

contrarolleur des timbres (1794). Bij zijn benoeming werd uitdrukkelijk vermeld dat hij zich 

in Amerongen diende te vestigen.16 In 1817 werd Hendrik Scharff  (Amsterdam 1779- 

Amerongen 1823), evenals Drieling een belastingambtenaar, benoemd als schout en 

secretaris.  

 Vergeleken met Amerongen verliep de revolutie in Lopik een stuk extremer. Behalve 

het ontslag van Lourens Kreveld als schout meende de municipaliteit, ondanks hevige 

oppositie van Kreveld, ook het gaderen van de middelen beter te kunnen.17. Tot 1802 bleef 

het gerecht werken met een maandelijks roulerend voorzitterschap. Na een wat vage periode 

werd Kreveld in de notulen weer als gadermeester aangeduid.18 Bij departementaal besluit 

van 8 september 1802 werd hij hersteld als schout van Lopik, op 12 oktober maakte hij met 

een toespraakje, waarin hij geen misverstand liet bestaan over wie hij voor de gebeurtenissen 

in de tussenliggende jaren verantwoordelijk hield, zijn rentree in het dorpsbestuur. Hij is 

opgevolgd door Sebastiaan van Nooten (Schoonhoven 1781 – Lopik 1848), maar het is niet 

duidelijk wanneer dat heeft plaatsgevonden; waarschijnlijk in 1809, het jaar waarin Kreveld 

is overleden. Deze Sebastiaan van Nooten, zoon van de Schoonhovense notaris met dezelfde 



naam, die voor 1795 secretaris van Lopik was, was op zijn beurt in 1807 als secretaris van 

Lopik benoemd.19  In 1813 vestigde hij zich daar als notaris. Hij bleef er burgemeester tot 

zijn overlijden in 1848.  

 In Maarssen werd in 1795 onmiddellijk een nieuwe schout benoemd en wel de 

vermoedelijk uit Amsterdam afkomstige Gerrit Jan Ewalt. Zijn beroep is niet bekend; in de 

stukken werd hij aangeduid als ‘de heer’, hij genoot dus waarschijnlijk een behoorlijke 

welstand.20 Blijkens de gerechtsnotulen was hij halverwege het jaar 1801 nog steeds als 

schout actief; hij zal dat naar alle waarschijnlijkheid gebleven zijn totdat hij in december 

1802 het veld moest ruimen voor de terugkerende Willem Voorsteegh. Die bleef tot 1817 

schout van Maarssen en overleed in 1825 in Utrecht. Zijn opvolger werd Theodorus van der 

Vliet, die in 1795 in Maarssen als secretaris was benoemd. Van der Vliet was ook politiek 

actief: van oktober 1796 tot januari 1798 maakte hij deel uit van het Provinciaal Bestuur.21 

Hij was toen nog notaris in opleiding; na zijn beëdiging in 1799 begon hij een zelfstandige 

praktijk in Maarssen. Hij bleef in functie tot zijn overlijden in 1828.  

Ook in Soest werd na het heenzenden van Cornelis Pannekoek (Amersfoort 1740-

Amersfoort 1805) als schout onmiddellijk een opvolger benoemd en wel de plaatselijke 

koopman Geurt Peterse Hilhorst, sinds 1785 lid van het dorpsbestuur. Hilhorst overleed in 

1798; hoe het schoutambt daarna is waargenomen is niet duidelijk.22 Evenals zijn collega’s 

werd ook Cornelis Pannekoek in 1802 herbenoemd als schout. Dat bleek voor een korte 

periode te zijn: in augustus 1803 volgde zijn zoon Cornelis Adriaan (Amersfoort 1780 – 

Amersfoort 1823), boekhouder  van het werkinstituut tot wering der bedelarij te Amersfoort, 

hem op. Cornelis overleed in 1804 of 1805.23 Cornelis Adriaan Pannekoek trad terug als 

schout en werd opgevolgd door  Anthonie Jacob Schutter (Zutphen 1770 – Soest 1813), die 

hij op 31 juli 1811 als zodanig beëdigde.24 De overlijdensakte van Cornelis Adriaan 

Pannekoek vermeldt als beroep gemeentesecretaris van Soest. Schutter was in 1770 in 

Zutphen geboren en had een militaire loopbaan achter de rug toen hij maire van Soest werd. 

Daar overleed hij in 1813 op 42-jarige leeftijd. Zijn opvolger was Gerrit van Steijn van 

Hensbroek (Amsterdam 1769 – Amersfoort 1857), die zich tussen 1810 en 1812 in Soest had 

gevestigd. Na een ambtelijke betrekking als geheimschrijver van de advocaat fiscaal van het 

Hof van Holland werd hij daar in 1814 notaris.25   

In Westbroek was Pieter Samuel Röell  de in 1787 ontslagen schout Marten van den 

Helm opgevolgd. Op zijn beurt moest hij in 1795 aftreden, samen met secretaris Jasper van 

den Helm (Utrecht 1764 – Maarseveen 1823), een zoon van ex-schout Marten van den Helm 

en evenals zijn vader notaris in Nieuw Maarsseveen. Jasper van den Helm bleef  echter 

feitelijk het secretariaat waarnemen en werd door de gecommitteerden van de bijeengekomen 

Westbroekse burgerij provisioneel (tot de zaken op constitutionele voet geregeld zouden zijn) 

benoemd tot schout en secretaris.26 In 1798 werd hij ook tot gadermeester benoemd.27 In de 

volgende jaren bleef zijn functie onduidelijk; omstreeks 1800 werd hij in de gerechtsnotulen 

als secretaris aangeduid. Bij de restauratie op  10 augustus 1803 werd hij door het 

departementaal bestuur, ‘wegens absentie en niet gevraagd herstel in het ambt van schout en 

gadermeester door P. Röell’, provisioneel geautoriseerd in het schoutambt.28 Hij bleef schout 

en secretaris tot 1811 toen hij om onbekende redenen zijn ambten opgaf en zijn 

notariskantoor in Maarssen vestigde, waar hij tot zijn overlijden in 1823 actief was. Zijn 

ambten in Westbroek droeg hij over aan Arnoldus de Rooij (Utrecht 1765 – Westbroek 



1812).29 Deze overleed al in 1812, schepen Hendrik de Jong werd tijdelijk maire totdat hij in 

augustus 1812 werd opgevolgd door Jan Hendrik van Keetel. Inmiddels had Frederik Hendrik 

van den Helm de notarispraktijk van De Rooij voortgezet, in 1817 werd hij schout van 

Westbroek.          

 Aldus vormden de jaren 1795-1803, ook voor wat betreft de bezetting van de 

schoutplaatsen in een aantal dorpen een onderbreking in een continuïteit. Deze werd daarna 

hersteld, om te beginnen door herbenoeming van de verwijderde schouten, later door hun 

opvolgers met dezelfde maatschappelijke en beroepsachtergrond. Dat was het geval in Lopik, 

Maarssen en Soest. In Amerongen en Westbroek was er van een werkelijke onderbreking 

helemaal geen sprake. Anders dan bij de gekozen bestuurders was er bij deze functies, met 

uitzondering van Maarssen, geen sprake van een duurzame rooms-katholieke deelname.   

   

4. Continuïteit en vernieuwing 
De samenstelling van de ‘verkozen’ leden van de gemeentebesturen in 1815 vertoonde op een 

aantal terreinen een grote overeenkomst met die van de gerechtsbesturen van 1795. Zowel ten 

aanzien van de relatieve mate van welstand, de beroepsachtergrond, de leeftijd en de 

aanwezige familiebetrekkingen leken de oude en de nieuwe besturen veel op elkaar. In vier 

van de vijf plaatsen maakte in 1815 nog iemand die voor 1795 in het gerecht gezeten had deel 

uit van de gemeenteraad. Daarnaast kwamen regelmatig dezelfde familienamen terug. De 

grote verandering zat in de religieuze achtergrond. Met uitzondering van het nagenoeg geheel 

protestantse Amerongen waren rooms-katholieken in alle plaatsen deel van de besturen gaan 

uitmaken. Soms, zoals in Lopik (verhouding r.k.- geref.: 49%-51%), waren zij 

ondervertegenwoordigd, soms, in Maarssen (verhouding r.k. – geref.: 44%-43%), was hun 

aandeel groter dan op grond van hun numerieke aanwezigheid verwacht mocht worden.  

De rooms-katholieken waren daar ook bij de benoemde leden van het dorpsbestuur sterk 

vertegenwoordigd. Zowel Gerrit Jan Ewalt, die van 1795 tot 1802 schout was, als Theodorus 

van der Vliet, vanaf 1795 secretaris en vanaf 1817 schout, waren katholiek. Bij de schouten 

was de notariële beroepsachtergrond onverminderd sterk aanwezig: alleen in Amerongen en 

Soest was dat (tijdelijk) niet het geval. Naast de oude notarisfamilie Van den Helm kwamen 

er nieuwe naar voren, zoals Van Nooten in Lopik en Van der Vliet in Maarssen.    

 

 







6. UTRECHTSE DORPSBESTUREN IN DE BATAAFS-FRANSE TIJD:  

    BESTUUR IN WERKING 

 

1. Inleiding 

De bedoeling van de grondwet van 1798 was om een democratische, centraal geleide staat te 
scheppen. Zoals wel vaker het geval is met revoluties, zag het eindresultaat er heel anders uit 
dan de revolutionaire voornemens. De grondwet van 1801, die een stap terug deed in de 
richting van een federaal staatsverband, kon slechts tot stand komen via een staatsgreep, 
waarbij de invloed van het parlement geminimaliseerd werd. Het parlement zou deze invloed 
pas een halve eeuw later, via de Grondwet van 1848, terugkrijgen. De stap in de richting van 
het federalisme werd door de grondwet van 1805 alweer teruggedraaid. Deze centralistische 
ontwikkeling werd tot 1813  versterkt door achtereenvolgens de vorming van het Koninkrijk 
Holland en de opname in het Franse keizerrijk, en daarna bestendigd door de stichting van het 
Koninkrijk der Nederlanden.  
 Wat was het gevolg voor het beleid dat gemeenten konden voeren? In hoofdstuk 4 
bleek dat er weliswaar veel veranderde, maar dat er ook ruimte voor eigen beleid bleef. In dit 
hoofdstuk wordt nagegaan hoe die ruimte in de dorpen werd ingevuld. Daarbij wordt, evenals 
in hoofdstuk 3, uitgegaan van de beleidsterreinen algemeen bestuur, openbare orde en 
veiligheid, handel en verkeer, gezondheids- en maatschappelijke zorg, kerk en onderwijs. 
 De besturen spraken in deze overgangstijd afwisselend over gerechten, 
municipaliteiten en gemeenten; hier wordt, evenals in de grondwet van 1798, de laatste 
benaming gebruikt. Omdat het gaat om het gedrag van de gemeentebesturen is als 
belangrijkste bron gebruik gemaakt van de verslagen die zij hebben nagelaten. Probleem 
daarbij is dat niet alles overal op dezelfde manier werd vastgelegd. In 1807 bijvoorbeeld 
ontvingen de besturen een tweetal enquêtes over het belangrijke onderwerp van de armenzorg 
in hun gemeenten. Slechts in twee van de vier dorpen waarvan verslagen over deze tijd 
beschikbaar waren, werd daarvan melding gemaakt in de notulen1. Een vermelding in de 
notulen kan ook verschillende achtergronden hebben. In Maarssen werd bijvoorbeeld zeer 
uitvoerig bericht over de afhandeling van de akten van indemniteit. Dat kan betekenen dat er 
een strenger controlebeleid was dan in andere plaatsen, maar het kan ook een gevolg zijn van 
de grote aantallen in- en uitstromende inwoners ten gevolge van de geografische ligging of  
van het feit dat het Maarssense bestuur nu eenmaal prijs stelde op een precieze vastlegging 
van alles wat er passeerde. Desondanks kan met behulp van de overgeleverde informatie een 
beeld worden gegeven van het in de verschillende dorpen gevoerde beleid. 
 
2. Beleidsterreinen           
 Algemeen Bestuur 
De stap in de richting van een federaal staatsverband die met de grondwet van 1801 gezet 
werd, was niet de enige wijziging ten opzichte van de revolutionaire veranderingen van 1795. 
Ook kregen de oude gezagsdragers de mogelijkheid in hun functies terug te keren. De 
ambachtsheren kregen stukje bij beetje een aantal van hun oude rechten terug. Daardoor 
kregen de dorpsbesturen te maken met de vraag hoe er gehandeld moest worden met de sinds 
1795 niet betaalde recognities. Was het, in de gevallen dat ze niet betaald waren, nu tijd om 
af te rekenen? Het departementaal bestuur bepaalde dat de sinds 1795 niet betaalde bedragen, 



voor zover die niet bij hen waren ondergebracht, alsnog betaald moesten worden.2 Lopik was, 

aangezien er geen nadere vordering kwam kennelijk terecht, van mening dat de plaatselijke 

ambten waren gekocht en dus eigendom waren geworden waar geen recognitie voor betaald 

hoefde te worden.3 Waarschijnlijk hadden de meeste dorpen het zekere voor het onzekere 

genomen en de betreffende bedragen gereserveerd, maar in Westbroek lag dat anders. In 

1796 had het bestuur zich daar op het standpunt gesteld - en dit in 1798 en 1800 nog eens 

herhaald - dat, aangezien het gerecht niet meer onder een heer viel, er niet betaald hoefde te 

worden.4 Een eventuele schadevergoeding moest maar uit de departementale kas komen. 

Daarin was de verkoopopbrengst immers terechtgekomen toen het gewestelijk bestuur tachtig 

jaar eerder tot verkoop van de heerlijkheden overging.5 Westbroek haalde bakzeil en nodigde 

de ambachtsheer uit voor overleg en wel op korte termijn, anders zou de betaling in ieder 

geval een jaar uitgesteld worden.6 De ambachtsheer trok zich niets van dat dreigement aan en 

het gerechtsbestuur was gedwongen zelf een schatting te maken van het te betalen bedrag, om 

de zaak niet verder uit de hand te laten lopen.7 Uiteindelijk kwam er een overeenkomst uit de 

bus dat in totaal f  3.200 betaald zou worden, te voldoen in vier jaar. Het gevolg was een forse 

verhoging van de door de ingezetenen op te brengen lasten.8  

 De schouten en de schepenen die in 1795 waren vervangen, konden in hun oude 

functie terugkeren. Dat was in de praktijk lang niet altijd mogelijk of wenselijk. Nadat de 

zittende gerechten door het departementaal bestuur honorabel waren bedankt werd daaraan, 

zoals in hoofdstuk 5 bleek, plaatselijk een andere invulling gegeven. Nadat de benoemingen 

in de periode 1798-1801 in weerwil de in de Staatsregeling beloofde verkiezing door de 

plaatselijke bevolking, door een hoger gezag werden gedaan, zou dat voortaan geschieden 

door het Departementaal Bestuur, uit een dubbeltal dat door de fungerende schepenen werd 

voorgedragen.9 Behalve in Westbroek, waar Röell geen blijk van belangstelling gaf, kwamen 

de schouten in de overige vier plaatsen terug op hun post. Ook hun benoemingen werden nu 

gedaan door het Departementaal Bestuur.       
De toenemende centralisatie had nog weinig invloed op de wijze waarop de 

verschillende gemeenten hun financiële huishouding inrichtten: er werd gebruik gemaakt van 

de mogelijkheid om op de oude voet door te gaan. In Maarssen werden nog steeds alle 

uitgaven omgeslagen over de huishoudens, in Westbroek werd nog steeds onderscheid 

gemaakt tussen enerzijds de binnenlandse lasten, die over het grondgebruik werden 

omgeslagen en waaruit 2/3 deel van de salarissen van schout, secretaris en bode en de 

onderhoudskosten van de waterweringen en waterwerken werden betaald, en anderzijds de 

dorpslasten, die over de huishoudens werden omgeslagen en waaruit 1/3 deel van de 

salarissen en de andere reguliere dorpsuitgaven werden voldaan. Het Amerongse systeem 

leek daar op, maar met iets andere accenten: de reële dorpslasten, voor het dijkonderhoud en 

1/3 van de salarissen, werden omgeslagen over het grondgebruik en de personele dorpslasten, 

waaruit de reguliere kosten, inclusief 2/3 deel van de salarissen, werden betaald, werden over 

de huishoudens verdeeld. In Lopik was het bestuur in 1805 gedwongen op een ander systeem 

over te gaan. Hoe de dorpslasten daar voordien werden geheven is niet duidelijk, in ieder 

geval voor een deel samen met de consumptieve heffing. Toen bij de invoering van het 

landelijk belastingstelsel in 1805 de consumptieve heffing verdween, was ook Lopik 

genoodzaakt om afzonderlijke dorpslasten te gaan heffen.10 Dat gebeurde overigens zeer 

terughoudend. Eerst werd een aantal jaren geprobeerd de financiering rond te krijgen uit 



rente-opbrengsten en de ontvangsten voor het overluiden van begrafenissen. In 1810 was het 
tekort echter zo hoog opgelopen dat ook hier een hoofdelijke omslag geheven moest worden. 
Opvallend  is daarbij dat er in Lopik geen melding werd gemaakt van salariskosten: noch van 
schout, secretaris en schepenen, noch van chirurgijn, vroedvrouw en schoolmeester.11 Pas in 
1811 kwam er meer openheid, maar niet meer duidelijkheid. Het traktement van de 
vroedvrouw werd op de begroting 1811 opgevoerd met 160 francs, terwijl de jaarrekening 
1811 voor die uitgave een bedrag van 336 francs vermeldde.12  

Na de inlijving veranderde er veel in de administratieve procedures. De provinciale 
ambtelijke organisatie stelde de nodige eisen, zoals bleek uit een schrijven van de prefect aan 
de gemeenten in april 1813. Daarin werd meegedeeld dat de prefect niet geïnteresseerd was 
in uitvoerige vertogen door de gemeentebesturen, maar een beknopte verslaggeving eiste. De 
opzet daarvan werd in hetzelfde schrijven ook nauwkeurig geschetst.13 Voor de 
dorpsfinanciën kwam er een begroting volgens voorgedrukt model, die vooraf moest worden 
goedgekeurd door de hogere overheden. Op basis van de rekening vond na afloop van het jaar 
controle plaats. Als er op de begroting een tekort bestond, dan mochten de kleine gemeenten, 
waarvan hier sprake is, dat over de huishoudens omslaan. Dit systeem was niet ieder direct 
duidelijk: de gemeenteraad en de maire van Lopik vroegen onafhankelijk van elkaar 
opheldering bij de prefect, alvorens ze ermee aan het werk gingen.14 Dat bleek nog niet zo 
eenvoudig te zijn, aangezien de prefectuur een maximum stelde aan het  tekort dat 
omgeslagen mocht worden. Dat bedroeg voor Lopik 1400 francs, terwijl het tekort ruim 
2.200 francs groot was.15 De 1.400 francs werd door het gemeentebestuur onder de nieuwe 
regeling, zonder de voorheen gebruikelijke gecommitteerden van de ingezetenen, naar rato 
van draagkracht over de ingezetenen verdeeld; het daarna nog resterende tekort werd via een 
gelijke omslag over de meest welgestelde 87 van de 134 belastbare, huishoudens verdeeld.16 
Naast de hoofdelijke omslagen om tekorten op de dorpsbegroting te dekken, bleven er in een 
aantal plaatsen ook doelheffingen bestaan, zoals die in Lopik, in Maarssen en in Soest ten 
behoeve van de veldwachter, in Maarssen ook voor het klepgeld en in Soest ten behoeve van 
de aanwerving van vrijwilligers voor het leger.17    
  Hoewel bij de meeste nationale belastingen de rol van de gemeenten beperkt bleef tot 
het aanleveren van gegevens, bijvoorbeeld het aantal ramen en deuren dat in een huis 
aanwezig was, was er soms ook sprake van gemeentelijk beleid. Er waren in ieder geval 
vragen ten aanzien van de uitvoering van de wetten. We geven enkele voorbeelden van door 
de gemeenten door te hakken knopen. Ondernemers moesten voor hun bedrijvigheid een 
patentbelasting betalen; vragen die rezen waren onder andere: welk patent moest een boer die 
ook zelf kaas op de markt bracht aanschaffen, of een veeboer die ook turf verkocht, en hoe 
zat het met tappers die ook een kolfbaan of een biljart hadden?18 Of, een technische vraag: 
moest de oppervlakte van de landerijen voor de verponding, een grondbelasting, gemeten 
worden in Stichtse voeten?19  Ernstiger was de vraag wat er moest gebeuren met een bakker 
die zijn patent niet kon betalen.20 Bij veel gemeenten was het animo om mee te werken aan 
de fiscale verplichtingen niet groot; nog in 1810 moest de landdrost de gemeenten er aan 
herinneren dat de vereiste akten van patent toch echt aan de ingezetenen moesten worden 
uitgereikt en dat de gegevens voor de verponding ingestuurd moesten worden. Maarssen en 
Westbroek werden met name genoemd bij de plaatsen die in gebreke waren.21 Kennelijk was 
het enthousiasme voor dit onderwerp in Maarssen sinds 1805 nogal afgenomen. In dat jaar 



besloot het gemeentebestuur nog om in verband met de invoering van de nieuwe belastingen 
zowel voor de schout, als voor de secretaris en iedere schepen een exemplaar aan te schaffen 
van iedere ordonnantie die op het gerecht betrekking had.22 In Amerongen en Lopik legde het 
bestuur meer ijver aan de dag. Daar werd zorgvuldig in de notulen vermeld welke 
ambachtslieden, neringdoenden en hun personeel aan de verplichting voldaan hadden rondom 
de vereiste eden, die in verband met de belasting op het gemaal en geslacht moesten worden 
afgelegd.23 In Lopik leidde dat tot een conflict met een molenaar, die weigerde en zijn bedrijf 
beëindigde. Het gemeentebestuur besloot toen dat zijn maalloon over de laatste vier maanden 
niet betaald zou worden.24 In Amerongen werd expliciet melding gemaakt van de benoeming 
van taxateurs inzake rekwesten betreffende de beschreven middelen (drie schepenen)  en de 
meubilaire goederen (drie niet-bestuursleden). 
 Ook na de inlijving kon de plaatselijke kennis niet gemist worden bij het bepalen van 
de heffingsgrondslag voor belastingen, waarbij de mate van welstand een rol speelde: de 
contribution personelle et mobiliaire (personele belasting), de contribution foncière 
(grondbelasting, verdeeld in bebouwd en onbebouwd) en de contribution des portes et 
fenêtres (deuren en ramen). Daarbij werden, naast de ambtenaar van de rijksbelastingdienst, 
ook de maire, zijn adjunct en een aantal ‘commissaires repartiteurs’, als plaatselijke 
gecommitteerden, betrokken.25  

Opmerkelijk, na alle onvrede over samenvoegingen van gerechten die tien jaar eerder 
de gemoederen had bezig gehouden, was ten slotte nog de missive van de landdrost van 16 
november 1809. Daarbij werd aan de gemeenten gevraagd of zij het nuttig of dienstbaar 
achtten dat hun plaats met andere gemeenten gecombineerd zou worden. Het is niet 
verbazend dat de dorpsbesturen die zich erover uitspraken, Amerongen en Westbroek, 
aangaven dat ze er niet voor voelden.26        
 
Openbare Orde en Veiligheid 
Voor de handhaving van openbare orde en veiligheid waren van oudsher schout en schepenen 
de aangewezen personen. Zij konden daarbij een beroep doen op plaatselijke gerechtsboden 
en dienaren der justitie.27 In ieder dorp bestond tussen september en maart een 
nachtwachtdienst. De wachters werden aanvankelijk betaald door degenen wier huizen op 
deze wijze beschermd werden. Later werd steeds meer overgegaan op aanbesteding van het 
wachtlopen, bijvoorbeeld in Lopik in 1810.28 In de winter 1810-1811 was er een oproep van 
de kwartierdrost om extra patrouilles rond te laten gaan. Hoewel het dorpsbestuur er het nut 
niet van inzag, deed Westbroek toch mee en stuurde twee man extra op pad.29 In Maarssen 
was in 1805 al op eigen initiatief besloten tot een roulatiesysteem, zodat iedere wacht een 
ronde door het hele dorp maakte.30 Vanaf 1811 kwamen er, op initiatief van de nationale 
overheid, van lieverlede in steeds meer dorpen veldwachters, maar dat ging niet altijd  van 
harte.31 Hoewel in Lopik het nut van extra bescherming wel werd ingezien - in 1811 werd uit 
de dorpslasten een bedrag voor een ‘agent in plaats van garde champêtre’ betaald - probeerde 
het bestuur toch onder de benoeming van een eigen veldwachter uit te komen, met als 
argument dat de bescherming door de gendarmeriebrigade uit Schoonhoven voldoende was.32 
Dat argument was niet overtuigend: op 8 juli werd in de gemeenteraad het traktement van de, 
kennelijk inmiddels benoemde, veldwachter vastgesteld. In Soest bestond twijfel over de 
eisen waaraan de persoon in kwestie moest voldoen; na informatie van de onderprefect kon 



de reeds aanwezige veldwachter opnieuw benoemd worden.33 Ook in Maarssen werd een 
veldwachter benoemd, die evenals in Lopik en ook in Soest, werd gefinancierd uit een 
afzonderlijke omslag.34 In Soest kwam naast de omslag nog een klein bedrag op de begroting 
als politietraktement.35 Hoewel het gemeentebestuur van Soest er dus wel het belang van 
inzag, viel de bescherming die in de praktijk van de veldwachter werd ondervonden kennelijk 
tegen. Op een vraag van de prefect of er in Soest meer veldwachters nodig waren, werd 
geantwoord dat de huidige veldwachter zeer weinig in het dorp aanwezig was, doordat hij 
door de brigadier meestal buiten de gemeente tewerkgesteld werd. Mogelijk was dat in 
Westbroek de reden dat het nog jaren zou duren voordat daar zo’n functionaris werd 
benoemd. Ook in Amerongen zou het nog een aantal jaren duren. 

De brandweerzorg verschilde sterk per gemeente en was nog steeds vergelijkbaar met 
die aan het eind van de achttiende eeuw. Bijna overal werd de jaarlijkse schouw van de 
schoorstenen, ekster- en kraaiennesten genoemd.36 In Maarssen was een goed georganiseerde 
brandweerorganisatie waaraan behoorlijk wat geld werd uitgegeven.37 Daarnaast bestond daar 
ook nog steeds een uitgebreid systeem van beschikbare brandemmers, die onder toezicht van 
de geërfden jaarlijks werden geschouwd. Westbroek deelde de brandspuit, die in 1782 was 
aangeschaft, inmiddels met Maartensdijk. Amerongen maakte in de uitzetting van de reële 
dorpslasten melding van het schoonhouden van de brandspuit en van een kwart ton bier ten 
behoeve van het proberen ervan. In de rekening van Soest zijn geen uitgaven voor de 
brandweer te vinden; in 1818 werden wel brandblusmiddelen vermeld en bleek een 
brandspuit voor het dorp gereedgemaakt te worden.38 In Lopik was nog steeds geen sprake 
was van de aanschaf van een brandspuit. Waarschijnlijk werd daar volstaan met de nodige 
schouwen van brandblusmiddelen en brandgevaarlijke plaatsen.    

Aan het eind van de achttiende eeuw werd door de centrale overheid voor de 
landsverdediging nog wel iets verwacht van de burgerbewapening. Aangezien de plaatselijke 
belangstelling daarvoor niet groot was, werd in de daarop volgende jaren steeds meer 
duidelijk dat het hier om een nationale zaak ging.39 De inkwartiering van Hollandse en Franse 
troepen nam in deze periode sterk toe. Om deze in goede banen te leiden, was de inzet van 
het gehele bestuur met secretaris en bode nodig. De last was ongelijk verdeeld: in Maarssen 
stegen de uitgaven van ongeveer 55 gulden in 1806 tot meer dan 200 gulden in 1810. 
Amerongen kostte het onderbrengen van het Franse en Hollandse leger in 1806 resp. 59 en 
285 gulden. Amerongen had op enig moment 380 man onder te brengen en Maarssen 
ongeveer 400. In Soest had het bestuur te maken met het samentrekken van troepen in 
Amersfoort, waarvoor een groot aantal paarden werd gevorderd, die op korte termijn moesten 
worden geleverd.40 Daarentegen werd er in Lopik en Westbroek na 1799 nauwelijks melding 
gemaakt van militaire inspanning.  Inkwartiering had overigens ook een voordeel: het kon 
geld opleveren. In Amerongen ontving de gemeente 798 gulden tegenover 571 gulden aan 
uitgaven; het overschot werd gebruikt om de nachtwacht te financieren en om een aantal 
officieren onder te brengen waarvoor kennelijk geen vergoeding ontvangen was.41 In 
Maarssen had het bestuur minder geluk (of zakelijk inzicht): daar waren de uitgaven in de 
periode 1803-1810 ruim 300 gulden hoger dan de ontvangsten.42   Geleidelijk werd de druk 
op de gemeenten om medewerking te verlenen aan het militaire apparaat groter. In 1806 werd 
hen aanzegging gedaan dat ieder die zich aan de rekwisitie van wagens en paarden ten 
behoeve van het leger onttrok beboet diende te worden.43 In Amerongen leidde dat inderdaad 



tot een aantal  ingebrekestellingen.44 Er was dus wel iets veranderd sinds de eerdere 

vordering in 1804, toen de schout van Westbroek nog een poging bij de gedeputeerden kon 

doen om vermindering van het aantal te leveren wagens te krijgen.45  

In 1806 ontstond de eerste onrust ten aanzien van de eventuele invoering van de 

dienstplicht. Het departementaal bestuur deed een kalmerende notificatie uitgaan, waarin het 

gemeentebestuur toch wel werd opgeroepen reclame te maken voor de mogelijkheid om zich 

als vrijwilliger te melden.46 Een aantal gemeenten ging daartoe over: Amerongen moedigde 

het dienstnemen zoveel mogelijk aan en stelde premies beschikbaar.47 Dat leverde 6 

vrijwilligers op. De werving kon overigens wel een kostbare zaak worden: Maarssen 

besteedde in 1810 een bedrag van 459 gulden om zeven vrijwilligers aan te werven, te kleden 

en naar de plaats van bestemming te brengen.48 Soest gaf meer dan elfhonderd gulden uit aan 

de werving van slechts negen vrijwilligers.49 Daar stond wel iets tegenover. Doordat de 

meeste jongens die als vrijwilliger geworven werden voordien door de armenkassen 

ondersteund werden, spaarde het ook geld uit. Bovendien hoefde na de invoering van de 

dienstplicht voor iedere vrijwilliger die zich aanmeldde een conscrit uit dat departement 

minder op te komen.50 Ook was het mogelijk iemand te melden om mee te werken bij 

militaire transporten, de veldtrain. Dat was waarschijnlijk goedkoper: het kostte Maarssen in 

1810 een bedrag van ruim zestig gulden aan premie en kosten.51  

Het opsporen en aanleveren van de militaire kwekelingen was nog een vrijblijvende 

bezigheid, maar dat veranderde bij de invoering van de dienstplicht.52 Met name in de eerste 

fase van de inlijvingsperiode van de rekruten was er een rol voor de gemeenten, in het 

bijzonder de maire, weggelegd. Hij moest zorgen voor een tijdige en duidelijke 

bekendmaking van de dienstplichtbesluiten, aan de hand van de door de religieuze 

denominaties bijgehouden doop- en besnijdenisregisters een alfabetische namenlijst opstellen 

van de opgeroepenen en vervolgens controleren of er dienstplichtigen waren die zich aan de 

oproeping onttrokken.53 Het was hem ten strengste verboden uitspraken te doen over 

ontheffingen en uitzonderingen.54 Dat nam niet weg dat er wel ruimte was voor het maken 

van opmerkingen omtrent eventuele gronden voor het maken van uitzonderingen of plaatsing 

aan het einde van het depot (de volgorde van oproeping).    

 
Handel en verkeer 
Als het begrip ‘handel’ iets ruimer wordt opgevat en er ook productie onder wordt verstaan,  

dan vinden we de meest uitgebreide gemeentelijke bemoeienis daarmee in Westbroek ten 

aanzien van de turfwinning. De betrokkenheid van de gemeente was er een van medebewind: 

de uitvoering van hogere regelingen.55 In hoofdstuk 3 bleek al dat dat voor de plaatselijke 

besturen het nodige werk meebracht, waarbij het met name ging over de gronden waar turf 

gewonnen mocht worden. Het lijkt erop dat deze kwestie nu tot rust gekomen was. Wat wel 

de aandacht vroeg was de uitvoering van een decreet van het Wetgevend Lichaam inzake de 

belegging van de waarborgpenningen en de  onduidelijkheid van het daarop gebaseerde 

departementale besluit. In plaats van de gewoonte om deze gelden in kas te houden, werd 

belegging in obligaties voorgeschreven.56 Dat beperkte de beleidsvrijheid van de besturen. 

Als bezwaar werd aangegeven dat er onduidelijkheid bestond omtrent de koers waartegen de 

beleggingen plaatsvonden. Samen met Tienhoven en Oud Maarsseveen werd een commissie 

gevormd om duidelijkheid te krijgen.57  



 In de andere gemeenten was van gemeentebeleid ten aanzien van de meeste 

producerende bedrijfstakken niet of nauwelijks sprake. Een duidelijke betrokkenheid was er 

wel ten aanzien van de broodvoorziening door de bakkers. Dat werd niet overal gewaardeerd: 

Westbroek verzocht een in 1808 verschenen reglement buiten werking te laten, met het 

weinig inzichtelijke argument dat het meer nadeel dan voordeel voor de ingezetenen zou 

hebben.58 Op de uitzetting van de dorpslasten komt in dat dorp geen uitgave voor controle op 

het brood voor.59 Westbroek was in dat opzicht een uitzondering. In Amerongen en Soest 

vond ‘broodrijding’ plaats door de prijs wekelijks te vergelijken met die in Utrecht.60  Ook in 

Lopik werd drie gulden doorberekend in de dorpslasten ten behoeve van de broodrijding, 

evenals in Maarssen, waar ook  nog eens vier maal per jaar door de schout en twee schepenen 

bij de bakkers het gewicht van het brood werd gecontroleerd61. Te ver moest dat overigens 

ook in Maarssen weer niet gaan: op een verzoek van het bestuur van Nieuw Maarsseveen, 

waar toch nauw mee werd samengewerkt, om over en weer de broden van elkaars bakkers te 

wegen, ging Maarssen niet in.62   
Een plaats waar het verkeer zich in een ruime aandacht van het gemeentebestuur 

mocht verheugen was Maarssen. De scheepvaartverbindingen met Utrecht en Amsterdam 

waren cruciaal. Ieder jaar vond visitatie van schuiten en paarden plaats, ook werd  jaarlijks 

geloot welke volgorde de schippers bij het aannemen van vrachten moesten aanhouden. Dat 

gaf regelmatig problemen: hoe was de vervanging geregeld als er een schip in reparatie was, 

wat moest er gedaan worden als de anderen die vervanging slecht waarnamen, hoe moest het 

opgelost worden als er iemand voor zijn beurt ging? Daarbij kwam dat de schippers, hoewel 

ze elkaars concurrenten waren, kennelijk toch een eensgezind blok konden vormen als de 

gemeente een hen onwelgevallige maatregel nam. In november 1804 werd een schipper die 

zijn recognitie niet had betaald een vaarverbod opgelegd en moesten de andere schippers zijn 

vrachten overnemen. Toen er in de plaats van de uitgesloten schipper een ander benoemd 

moest worden, bedankte de een na de ander en duurde het tot april 1805 voordat die opvolger  

was gevonden.63 Ook over de hoogte van de vrachttarieven werd onderhandeld tussen 

schippers en gemeente. Om dit overzienbaar te houden werd door de gemeente een regeling 

gemaakt. Toen in 1806 een departementale regeling kwam voor onder andere de 

vrachttarieven, werd die door de gemeente Maarssen overgenomen en in gedrukte vorm 

gepubliceerd.64 Een van de essentiële werkzaamheden bij het vervoer was het laden en lossen 

van de schepen door korendragers. De vermelding van het bestaan van een afzonderlijke 

groep die dit werk deed wijst, evenals de aanstelling van een waagmeester, op het belang van 

de handel in  Maarssen.65  

Ook in Amerongen was het vervoer, over land, een belangrijke bedrijfstak. De 

plaatselijke stalhouders sloten zich kort na de oprichting ervan aan bij de Corporatie van de 

Paardenposterij, een overheidsinstelling die het openbaar reizigersvervoer regelde.66 Van 

specifiek gemeentebeleid was sprake bij het bedrag dat daar ieder jaar op de dorpslasten werd 

opgevoerd voor transport van zieken en passanten, dat het bestuur kennelijk onder controle 

wilde houden.        

 
Openbare werken 
De Lekdijk was en bleef een belangrijke openbare voorziening in de provincie; een doorbraak 

ervan zou leiden tot watersnood in een gebied dat zich vanaf de Lek tot Amsterdam 



uitstrekte. Ieder gerecht in dat gebied diende dus een bijdrage te leveren aan het onderhoud. 

Het meest voor de hand lag dat ofwel zelf aan te besteden, ofwel een geldelijke bijdrage te 

leveren. Westbroek koos een andere oplossing door jaarlijks een aantal personen aan te 

wijzen die aan de Lekdijk gingen werken. Dat gebeurde in twee ploegen van elk vijf man. 

Hoewel ieder die minstens vier morgen land bewerkte daartoe verplicht was, gaven de 

monsterrollen van degenen die  daadwerkelijk naar de Lekdijk gingen steeds de namen van 

een kleine groep mensen. Kennelijk was er toch sprake van een bijzondere vorm van 

aanneming van werk67. In 1810 ging het bestuur ook hier over tot aanbesteding van de 

Lekdijkslag. Bemoeienis van hogerhand kon de taak van de plaatselijke besturen verlichten. 

Als werkzaamheden aan een slag niet goed uitgevoerd waren, hadden de gemeentebesturen 

een nieuw dwangmiddel in handen gekregen om weerspannige eigenaren tot nakoming te 

bewegen, namelijk via een klacht bij de directeur van de wegen. In ieder geval werd daar in 

Westbroek mee gedreigd.68 

 De zorg voor de plaatselijke infrastructuur werd door de gemeentebesturen 

onderhouden door, tenminste jaarlijkse, schouwen van stoepen, wegen, bruggen en sluizen.69  
Soms pakten gemeente en ondernemers gezamenlijk een project aan, zoals in Maarssen waar 

de verbetering van de wallekant van de Vecht werd gefinancierd door de schippers en de 

gemeente samen.70 Een geval van een openbaar werk dat geheel privaat werd uitgevoerd 

vinden we in Westbroek. Daar brachten een aantal grondeigenaren hun landen onder één 

polder; ze zorgden voor de bemaling door een watermolen en stelden een reglement op.71  

In Lopik was de voortdurende strijd tussen het hoog- en het laaggelegen gebied, die het 

bestuur in de voorafgaande decennia voortdurend had bezig gehouden, tot een werkbare 

oplossing gebracht. In een vergadering van geërfden en ingelanden werd besloten dat de 200 

morgen Hoogten in het vervolg mee zouden betalen aan het boezem- en molengeld en dat 

beide delen voortaan één polder zouden vormen. De afwatering daarvan verliep via de Hoge 

Boezem achter Haastrecht, die van toen af in de verslagen vermeld werd.72  

 Bij aangelegenheden de waterstaat betreffend moest er een vorm van samenwerking 

zijn tussen het gemeentebestuur, dat voor de convocatie moest zorgen, en de ingelanden van 

de polder die uiteindelijk een beslissing namen. Dat werkte over het algemeen goed, maar als 

er wezenlijke problemen dreigden, nam het dorpsbestuur geen risico. Toen het 

gemeentebestuur van Westbroek in 1804 door Gedeputeerde Staten werd aangesproken om 

zijn mening te geven inzake een, door twee geërfden, onbevoegd geopende schut, werd 

voorzichtigheidshalve bijstand van een advocaat ingehuurd73.  

 
Gezondheids- en maatschappelijke zorg 
Als een chirurgijn, verloskundige of apotheker zich wilde vestigen, diende een diploma 

overlegd te worden.74 Ingeval van twijfel kon dat door een Permanente Departementale 

Commissie van Geneeskundig Onderzoek  gecontroleerd worden. Zo kon het bestuur snel 

uitsluitsel krijgen over de bevoegdheden die iemand beweerde te bezitten.75 Enerzijds konden 

gemeentebesturen gedwongen worden om iets aan onbevoegde uitoefening te doen, zoals het 

bestuur van Lopik dat gedwongen werd op te treden tegen een onbevoegde vroedvrouw.76 

Anderzijds kon een slecht functionerende heelmeester via de commissie aangepakt worden, 

zoals in Westbroek gebeurde.77 In het eerste geval ging het om een kennelijk behoorlijk 

functionerende vroedvrouw. Het gemeentebestuur ging met duidelijke tegenzin (‘hoewel zij 



in Jaarsveld woont’) naar haar toe en bereikte daar niets. De commissie riep haar toen via het 
Jaarsveldse bestuur op, waarop zij voor de commissie verscheen. Daar legde zij vervolgens 
het vereiste examen af. In het tweede geval ging het om een disfunctionerende heelmeester in 
Westbroek, op wie het gemeentebestuur te weinig greep kreeg. Na onderzoek door de 
commissie kreeg hij een boete. De diaconie die hem kennelijk de hand boven het hoofd hield 
door uitsluitend via hem en niet via de andere plaatselijke heelmeester medicijnen voor de 
armen aan te schaffen, werd eveneens door de commissie teruggefloten. Het gemeentebestuur 
deed de heelmeester uiteindelijk de aanzegging dat hij zich diende te onthouden van de 
uitoefening van de interne praktijk en de levering van  medicijnen.78  
 Voor wat betreft gemeentelijke traktementen werd verschillend beleid gevoerd. In 
Amerongen werden zowel de chirurgijn als de vroedvrouw betaald met respectievelijk 50 en 
45 gulden per jaar, in Lopik was in 1811 sprake van een beloning voor de vroedvrouw van 76 
gulden (160 francs), Maarssen betaalde de vroedvrouw 75 gulden, de Westbroekse 
vroedvrouw (de echtgenote van de chirurgijn) ontving 60 gulden plus 15 stuivers per 
verlossing, zij deed daarvoor ook de bevallingen in Achttienhoven.79 De Soester vroedvrouw 
stond in 1811 op de begroting voor 100 gulden (210 francs), terwijl ze in 1803 nog slechts 70 
gulden ontving.80  
 In 1809 werden de gemeenten door middel van een brief van de landdrost op de 
hoogte gesteld van het overheidsinitiatief om de kinderen tegen pokken te vaccineren. In 
Amerongen werd dit, met de opdracht zich er zoveel mogelijk aan te houden, doorgegeven 
aan de dorpschirurgijn en aan de diaconie.81 Het Lopikse bestuur gaf de chirurgijn opdracht 
een gespecificeerde lijst van gevaccineerden op te stellen.82 In Maarssen werd er geen 
melding van gemaakt in de bestuursnotulen, maar was het waarschijnlijk kortgesloten met de 
plaatselijke heelmeester.83 In Westbroek werd  er geen melding van gemaakt, de situatie in 
Soest is niet duidelijk.  
 In 1800 legde het Uitvoerend Bewind de gerechten de vraag voor of de plaatselijke 
kassen in staat waren om voor de armen te zorgen. Als dat niet het geval was, konden de 
betreffende armen worden opgegeven als ‘kind van staat’ en door de nationale overheid 
onderhouden worden. Voorwaarde was dat dan de plaatselijke armenfondsen mee werden 
overgedragen.84 Voor zover viel na  te gaan, ging geen van de gerechten daarop in. De 
armenkassen werden, mede ten gevolge van de rentemaatregelen van de overheid zoals het 
passeren van de rentebetaling op de staatsschuld, wel steeds vaker met tekorten 
geconfronteerd. Over het algemeen werd zo’n tekort omgeslagen over de leden van de 
betreffende denominatie. Als aanvulling daarop werd in een aantal plaatsen een bedrag ten 
laste van de dorpsmiddelen gebracht: in Soest vond de zetting en de inning van de gelden ten 
behoeve van de rooms-katholieke armen plaats onder toezicht van het gemeentebestuur en 
werd daarnaast een bedrag ten laste van de renten van het dorp gebracht.85 Bij gezamenlijke 
kerkelijke gemeenten werd het tekort verdeeld op basis van de inwonertallen; zo was de 
verdeling Westbroek/Achttienhoven 2/3–1/3.86 Een verzoek uit Maarssen om niet alleen bij 
de eigen groep, maar bij alle inwoners te collecteren werd afgewezen; dat was alleen 
toegestaan in plaatsen waar zulks ook door andere groepen gebeurde.87  
 Pogingen van de overheid om inzicht te krijgen in het armoedeprobleem leidden in 
1807 tot twee departementale aanschrijvingen aan de gemeenten met nagenoeg dezelfde 
vraagstelling ten aanzien van het aantal ondersteunden en de manier waarop steun verleend 



werd.88 Maarssen reageerde op beide aanschrijvingen met een gedetailleerde beantwoording 
door het gerecht, Westbroek beantwoordde alleen de eerste brief, in Amerongen en Lopik 
vond het gemeentebestuur het kennelijk niet nodig om er iets over te vermelden, en ook uit  
Soest is geen reactie bekend. Deze enquête geeft inzicht van wat de diaconieën, kerkmeesters 
en parnassijnen (Joodse armenzorgers) deden. In de eerste plaats was er de bedeling in de 
vorm van geld, voedsel en huishuur voor degenen die oud en onbekwaam waren, daarnaast 
werd getracht werk te vinden: in Westbroek spinnen, graaf- en boerenwerk, waarbij nog 
vermeld werd dat voor gebrekkigen naar zittend werk werd gezocht.89 In Maarssen was een 
spinfabriek waar een aantal arme kinderen werkten.90 Ook in Soest heeft een dergelijke 
particuliere instelling, daar spinschool genoemd, bestaan. Daar werkten ongeveer 20 kinderen 
van bedeelden.91 In Amerongen werd een oproep van de landdrost om schippers, dijk- en 
waterwerkers te werven door een aanmoedigende publicatie van het gerecht ondersteund, als 
deze oproep effect had moet daardoor ook voor de armen meer werkgelegenheid ontstaan 
zijn.92 Hier en daar kwamen ook initiatieven van de grond om door het stichten van een 
bedrijf werkgelegenheid voor armen te creëren. Een bekend voorbeeld hiervan is de fabricage 
van Loosdrechts porselein van 1774 tot 1784. Ook in Lopik bestond er een dergelijk plan; 
hoewel het gemeentebestuur medewerking wilde verlenen, is er verder niets over bekend.93          
 Ondanks alle pogingen om de armen aan werk te helpen, was het voor de 
dorpsbesturen nog steeds het belangrijkste om ervoor te zorgen dat het aantal armen zo laag 
mogelijk bleef. Het instrument daarvoor was nog steeds de akte van indemniteit. Een 
terughoudend beleid hierbij leidde tot procedures voor het Hof van Utrecht, met name in 
Lopik werd hiervan melding gemaakt en Maarssen vermeldde de eraan bestede 
procureurskosten in de omslag van de dorpslasten.94 
 Een bijzondere vorm van maatschappelijke zorg is de offerbereidheid ten behoeve van 
noodsituaties elders in het land. Met name de nood van de getroffenen door de 
overstromingen in 1809 leidde tot activiteit van een aantal dorpsbesturen. In Maarssen werd 
de brief waarmee de landdrost het koninklijk verzoek om steun naar de gemeenten 
communiceerde aan de religieuze gemeenschappen doorgegeven.95 Vanuit Lopik werd 
persoonlijke hulp geboden bij de bescherming van de dijken bij Ameide en om 
overstroomden en hun vee te redden, terwijl ook huis aan huis gecollecteerd werd.96 In 
Westbroek was geen respons op bestuurlijk niveau, ook in Amerongen en Soest is hier geen 
informatie over gevonden. 
 
Kerk 
Aangezien voor het luiden van de torenklok bij een begrafenis een vergoeding gevraagd 
werd, leverde de naasting van de kerktorens, die ook de kerkklokken, baren en lijkkleden 
omvatte, de gemeentebesturen inkomen op.97 In Lopik was het tot 1810 één van de twee 
bronnen waaruit de lopende uitgaven werden gefinancierd (de andere was de ontvangen rente 
op obligaties). Wie mocht de begrafenis uitvoeren en de vergoeding daarvoor innen, dat was 
de vraag. In 1804 kwam vanuit Lopik en Maarssen het verzoek van de kerkmeesters aan het 
departementaal bestuur om die bevoegdheid weer (als enige) te krijgen. Op het adviesverzoek 
van het departementaal bestuur aan het dorpsbestuur werd vanuit beide plaatsen positief 
geantwoord.98  Het Maarssense bestuur ging daarbij dieper op de zaak in. De begraafplaats  
maakte deel uit van de Gereformeerde Kerk; die besteedde er geld aan en daarom was het 



redelijk dat ook de opbrengsten daar in de kas vloeiden. Het zou niet terecht zijn dat de 
Rooms Katholieke Kerk en roomse armen wel de opbrengsten zouden genieten, maar niet 
hoefden bij te dragen in de kosten. Een rooms-katholiek verzoek werd in 1810 afgewezen.99 
 Iets anders was dat de overheid van het begraven in de kerken af wilde. De 
dorpsbesturen voelden daar niet voor en wisten de uitvoering van dat voornemen jarenlang 
tegen te houden. Maarssen vond de eis dat de begraafplaats door een muur omringd moest 
zijn te duur en overbodig: er was ruimte genoeg.100 Westbroek deelde de landdrost mee dat 
het erg moeilijk was de nodige vijf roeden grond te vinden101. Kennelijk werd daar later op 
teruggekomen, aangezien al in 1811 overleg met Achttienhoven plaatsvond om een goede 
plek te vinden.102 Dat leidde tot meer spoed: een weduwe werd onder druk gezet om een stuk 
grond te verkopen, maar ze weigerde.               
 De overheid was waakzaam waar het mogelijke vermenging van burgerlijke en 
kerkelijke kassen betrof. De gerechten dienden bij verschillende gelegenheden op te geven 
welke kerkelijke goederen en fondsen er waren en of deze toereikend waren voor de kosten 
van onderhoud en eredienst.103 Opmerkelijk is het daarom dat het bestuur van Amerongen op 
verzoek van de kerkenraad besloot het traktement van de predikant te verhogen, teneinde het 
uitbrengen van een beroep mogelijk te maken.104 Dat het bestuur zich daar niet zoveel 
gelegen liet liggen aan de scheiding van kerk en staat blijkt ook uit het feit dat de gemeente 
een bedrag van ruim 37 gulden voor zijn rekening nam om een predikant te beroepen.105 
 
School 
In het antwoord van het Maarssense bestuur naar aanleiding van de kwestie van de 
doodskleden en het begraven kwam ook tot uitdrukking hoe het dorpsbestuur daar over het 
niet-openbaar, dat wil zeggen het niet door de overheid betaalde, onderwijs dacht. Het 
bestuur, waarin ook een aantal rooms-katholieke schepenen zat, beklemtoonde dat het 
volkomen terecht was dat de rooms-katholieken een eigen school hadden gesticht en dat die 
school ook goed functioneerde. Maar tegelijkertijd werd opgemerkt dat die school nu ook 
overbodig geworden was; de gebruikte leerboeken moesten immers neutraal zijn. In 
Maarssen werden andere scholen naast de openbare getolereerd, hoewel ze geen financiële 
steun kregen.106 Dat was niet overal het geval: in Lopik mocht uitsluitend door de daartoe 
aangestelde schoolmeester school gehouden worden.107 De taak van het gemeentebestuur 
betrof uitsluitend het openbaar onderwijs. Dat wilde overigens niet zeggen dat de 
schoolmeester ook overal door de gemeente werd betaald. Volgens de dorpslastenrekeningen  
werd in 1806 in Amerongen f 100 betaald, in Soest f 55 en in Westbroek f 90; Lopik en 
Maarssen betaalden geen schoolmeesters.    
 Het departementaal schoolreglement dat op basis van de onderwijswet 1806 was 
opgesteld, gaf een aantal opdrachten aan de gemeenten.108 De sollicitaties voor een 
schoolmeesterspost liepen via de schoolopziener, maar de benoemingen bij het openbaar 
onderwijs geschiedden door een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van bevoegde 
personen (bestuur en ingezetenen) en als de schoolmeester tevens voorlezer, voorzanger of 
koster was, ook vertegenwoordigers van de kerkenraad. In het volledig particulier onderwijs 
vond benoeming plaats door de betreffende groep zelf. Verder dienden de gemeentebesturen 
ervoor te zorgen dat de schoolmeesters, vooral op het platteland, een zodanig inkomen 
hadden dat ze zo min mogelijk rechtstreeks afhankelijk waren van de ouders. Ook moest er 



een schoolfonds komen dat, naar billijkheid, werd gevuld uit bijdragen van de gezinshoofden 

en dat behalve voor de aanschaf van schoolbehoeften en brandstof ook bestemd was om, door 

ouderdom of anderszins, niet meer tot onderwijs geven in staat zijnde onderwijzers en hun 

weduwen en wezen te ondersteunen.109 

 Het was de bedoeling dat er, naast de departementale schoolopzieners, ook plaatselijk 

toezicht op de scholen zou komen. Dat is echter lang niet overal van de grond gekomen. In 

1807 klaagde een van de opzieners in zijn verslag: ‘aanstelling van plaatselijk schooltoezicht 

is dusver niet geschied om vele hindernissen’.110 Het kon ook voorkomen dat het binnen een 

gemeente verschilde: in 1809 was er in Lopik geen plaatselijk toezicht en in Lopikerkapel 

was het wel ‘zeer werkzaam’ aanwezig.111 Waarschijnlijk hing dit meer samen met de 

persoon van de schoolmeester dan met de goede wil van het dorpsbestuur. In Lopik was al 

sinds het eind van de jaren-1790 dezelfde schoolmeester, die in de gemeenschap een 

duidelijke plaats innam.112 In 1798 was hij nog wel bereid om tijdens een vergadering van het 

gemeentebestuur naar aanleiding van door een zevental personen over zijn functioneren 

ingediende klachten, toe te zeggen dat hij zich in het vervolg aan het reglement zou houden. 

Later werd zijn inschikkelijkheid kennelijk minder. De meester van Lopikerkapel was er pas 

een paar jaar en had zo’n positie waarschijnlijk nog niet veroverd. De geringe invloed die het 

gemeentebestuur, en trouwens ook de inspecteur, had op slecht functionerende 

schoolmeesters bleek ook in Westbroek. Willem van Dijk was daar in 1795 zijn vader als 

schoolmeester opgevolgd. In 1807 meldde de schoolopziener over hem: ‘is zeer gering in het 

waarnemen van zijn school en in zedelijk gedrag, ik heb daar niets goeds gevonden, verlang 

hartelijk naar verbetering’ en verder: ‘slechts één heb ik om vele redenen nadrukkelijk zijn 

plicht onder het oog gebracht en gezegd dat alles verandering moest ondergaan of dat zijn 

akte zou worden ingetrokken.’113 Willem van Dijk bleef tot zijn overlijden in 1815 

schoolmeester in Westbroek. In de notulen van het dorpsbestuur werd de kwaliteit van zijn 

functioneren niet genoemd.           

 

3. Conclusie 
De eerste indruk die zich aandient is dat de intensiteit waarmee de plaatselijke besturen zich 

in deze periode met de verschillende beleidsterreinen bezig hielden, nogal uiteenliep; er werd 

dus eigen beleid gevoerd. Hier volgt een samenvatting, waarbij = staat voor geen of weinig 

(nieuw) eigen beleid, + en ++ voor enige, respectievelijk veel bestuurlijke activiteit. Ter 

vergelijking is cursief aangegeven of de betreffende plaats ook in de periode 1780-1790 eigen 

beleid op het terrein in kwestie voerde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beleidsterrein   Amerongen      Lopik   Maarssen Soest    Westbroek       
 

Algemeen Bestuur:          
 dorpsfinanciën =  ++ ++ ++  = 
 belastingen  +  + + +  + 
eigen beleid 1780/90  ja  ja ja ja  ja 
Openbare Orde en veiligheid:         
 nachtwacht  ++  ++ ++ ++  + 
 brandveiligheid +  = ++ =  + 
 militaire zaken ++  + ++ ++  = 
 ordehandhaving =  + + +  = 
eigen beleid 1780/90  ja  ja ja ja  ja 
Handel en verkeer:        
 bedrijfsactiviteiten =  = = =  + 
 broodvoorziening +  + ++ +  = 
 verkeer  +  = ++ =  = 
eigen beleid 1780/90     ja   ja 
Openbare werken:  
 dijkonderhoud  =  = = ?  + 
 plaatselijke infra- 
 structuur  =  ++ ++ ?  ++ 
 openbare gebouwen =  = = ?  = 
eigen beleid 1780/90    ja ja ja  ja 
Gezondheids en maatschappelijke zorg: 
 heelmeester/ 
 vroedvrouw  +  = = +  + 
 armenzorg  +  ++ ++ ++  + 
eigen beleid 1780/90  ja   ja 
Kerk:    +  + ++ =  +                
eigen beleid 1780/90  ja      ja 
School:   +  +/= = +  +  
eigen beleid 1780/90     ja ja    
  
Dit leidt tot het volgende beeld. De accenten in het beleid waren, vergeleken met de periode 
aan het eind van de achttiende eeuw, niet wezenlijk veranderd. Het Algemeen Bestuur en de 
Openbare Orde hadden overal de aandacht. Dat betekende niet dat het beleid overal in 
dezelfde richting ging. Duidelijk is dat te zien op het gebied van Openbare Orde en 
Veiligheid. In Amerongen kon dat nog steeds aangemerkt worden als speerpunt van beleid, 
terwijl Lopik eveneens een duidelijke keuze maakte voor een minder intensief beleid, vooral 
op het terrein van de brandweer en de militaire ondersteuning. Ook Gezondheids- en Sociale 
Zorg en Onderwijs waren overal in belang toenemende beleidsterreinen, maar daar kwam de 
nadruk steeds meer te liggen op de uitvoering van door hogerhand bepaald beleid. Voor wat 
betreft Handel en Verkeer en Openbare Werken bestond er een nauwe band met de 
plaatselijke economie. In Amerongen kwam een georganiseerde vervoersdienst, in Westbroek 



behoorden de conflicten met de veenbazen tot het verleden. In Lopik werd verreweg het 
grootste deel van het inkomen verdiend in de veeteelt en om die situatie te behouden was 
voortdurende aandacht voor de waterstand en de daarmee verband houdende werken vereist. 
In Westbroek was de turfwinning een inkomstenbron die samenhing met het verloren gaan 
van landbouwgrond en ook een voortdurende zorg voor de, met name waterstaatkundige, 
infrastructuur met zich bracht. Het centrale bestuur kondigde in deze tijd een aantal, voor de 
kerken, ingrijpende maatregelen af. De situatie ten aanzien van de kerkelijke gebouwen werd 
vrij snel duidelijk, maar de organisatie van begrafenissen en de aanleg van de begraafplaatsen 
bleef nog lang onderwerp van gemeentelijk beleid. Dat daarin sprake kon zijn van een 
aanzienlijke autonomie blijkt ook uit het feit dat het gemeentebestuur van Amerongen het 
zich, ook dankzij de grote gereformeerde meerderheid, kon permitteren zich zeer direct met 
de plaatselijke kerk te bemoeien. In het grensgebied tussen kerk en armenzorg opereerde het 
bestuur van Soest: de diaconie en de rooms-katholieke armmeesters ontvingen uit de 
dorpsmiddelen een gelijk bedrag, maar het aantal rooms-katholieke armen was drie maal zo 
groot als het aantal gereformeerde.114        
 Samenvattend kan geconcludeerd worden dat de gemeentebesturen er, voor wat 
betreft hun eigen huishouding, behoorlijk in slaagden hun van oudsher gevoerde beleid voort 
te zetten. Hoewel het lastig is om een en ander te kwantificeren, blijkt dat ook uit het 
bovenstaande schema. Op de terreinen Algemeen Bestuur, Openbare Orde en Veiligheid en 
Openbare Werken werd aan het eind van de achttiende eeuw al door de gemeenten eigen 
beleid gevoerd en dat is zo gebleven. Voor wat betreft de terreinen Handel en Verkeer, 
Gezondheids- en Maatschappelijke Zorg, Kerk en Onderwijs is, gelet op het grote aantal 
aanduidingen met + en ++  de gemeentelijke beleidsintensiteit toegenomen.  
 











7. UTRECHTSE DORPSBESTUREN TEN TIJDE VAN KONING WILLEM I: 

    ORGANISATIE EN BEVOEGDHEDEN 

 

1. Inleiding 

‘Gij zijt vrij! Gij zijt gelijk!’ had het Amsterdamse Comité Revolutionair op 19 januari 1795 

de verzamelde menigte toegeroepen.1 Een jubeltoon die ongeveer tegelijkertijd in het hele 

land klonk. Patriotse begrippen als democratie en volkssoevereiniteit, die toen leidend 

werden, waren echter geen lang leven beschoren. Binnen de zeven jaar van haar bestaan was 

de Bataafse Republiek bijna geruisloos van een radicale democratie tot een deftige autocratie 

geworden.2 Zij werd opgevolgd door steeds repressiever optredende eenhoofdige besturen. 

Op 17 november 1813 werd de vrijheid andermaal uitgeroepen. Leopold van Limburg 

Stirum, een van de wegbereiders van het koningschap van Willem I, ging in Den Haag rond 

met een proclamatie die als aanhef droeg  ‘Oranje Boven! Holland is vrij’. Ook viel daarin te 

lezen: ‘Alle de aanzienlijken komen in de regering. De regering roept den Prins uit tot hoge 

Overheid’; afgesloten werd met ‘De oude tijden komen weerom. Oranje Boven!’3 Met deze 

oude tijden kunnen moeilijk andere bedoeld zijn dan die van voor 1795. Na de oproep van de 

revolutionairen van 1795 om het stadhouderlijk juk af te werpen en de vrijheden die onder de 

Republiek hadden bestaan te herstellen, was er nu een oproep om het herstel van  de 

Republikeinse waarden te laten uitvoeren door de zoon van de stadhouder. In hoeverre die 

oude tijden terug zouden kunnen komen stond nog te bezien. Onder de vele 

regimewisselingen in de jaren tussen 1795 en 1815 was een ambtenarenklasse ontstaan. 

Hoewel deze aanvankelijk slechts een handvol mensen omvatte, zou zij wel duurzaam zijn. 

Deze ambtenaren konden hun overgang van het ene naar het andere bewind slechts 

rechtvaardigen door een beroep op een apolitiek bureaucratisch ethos.4 Het bestaan van deze 

technocratische bureaucratie was een nuttige omstandigheid voor koning Willem I bij het 

vormgeven van zijn nieuwe staat. Twee dagen na zijn aankomst in Scheveningen aanvaardde 

hij op 2 december 1813 de soevereiniteit. Deze term was een eerste bewijs dat dit geen 

restauratie van het oude stadhouderschap zou worden.      

 Op 30 maart 1814 trad een nieuwe grondwet in werking. Deze was opgesteld door een 

commissie onder voorzitterschap van de orangist Gijsbert Karel van Hogendorp, die er sinds 

1795 van had afgezien een publieke functie te aanvaarden. Een van de leden van de 

commissie was Cornelis Felix van Maanen, die onder de verschillende regeringen na 1795 

juist vooraanstaande posities had bekleed. In de nieuwe grondwet waren daardoor, naast de 

door Van Hogendorp beoogde ‘ouden voet’, ook elementen te vinden uit de staatsregelingen 

van 1798, 1801, 1805 en de constitutie van 1806.5   

 Veel van de in de voorgaande periode ingevoerde wetten en maatregelen bleven in het 

Koninkrijk der Nederlanden van kracht en veel zou er aan worden toegevoegd. Nadat in de 

jaren 1813-1820 de basis was gelegd, kreeg de door Willem I beoogde bestuurlijke inrichting  

in de periode 1820-1830 vaste vorm. De regels waarmee de dorpsbesturen in deze periode te 

maken kregen, komen in dit hoofdstuk aan de orde. 

 

2. Grondwet, koninklijke besluiten en reglementen 

De machtswisseling werd door een aantal Utrechtse notabelen voortvarend aangepakt. Er 

constitueerde zich op 30 november 1813 een Provisioneel Provinciaal Bestuur, onder leiding 



van W.N. Pesters van Cattenbroek, een zoon van de achttiende-eeuwse regent Jan Pesters, en 

J.M. van Tuyll van Serooskerke, de sous-prefect van het arrondissement Utrecht.  De 

arrondissementen Utrecht en Amersfoort uit het departement van de Zuiderzee werden 

samengevoegd tot één provincie Utrecht.6 

 Dat bleek echter te overhaast: Nederland was en bleef een eenheidsstaat en vanuit 

Amsterdam  werden de Utrechtse bestuurders door de voorlopige regering tot de orde 

geroepen. De bestaande arrondissementsindeling bleef nog van kracht, alle gemeentelijke 

functionarissen werden ontslagen en tegelijkertijd, na het afleggen van de eed van trouw aan 

de Prins van Oranje, verzocht om de zaken te blijven waarnemen.7 In bijna alle plaatsen werd 

deze gedragslijn gevolgd en geaccepteerd; slechts in Woerden, Schoonhoven en Oudewater 

werden wijzigingen in het bestuur aangebracht. Alleen in  Oudewater, Tienhoven en 

Nieuwveen was sprake van enige weerstand.8 De door de provincie Utrecht gewenste 

eenwording van de twee voormalige Utrechtse arrondissementen kwam tot stand na het in 

werking treden van de grondwet.  Deze werd goedgekeurd door de Souvereine Vorst en 

vervolgens op 29 maart 1814 door de Vergadering der Notabelen aangenomen.9    
  

Grondwet 
Zowel Kocken als Verdam noemen de autonomie van de plaatselijke besturen als 

uitgangspunt van de grondwettelijke regelingen van 1814 en 1815, waarin die zich 

onderscheidden van andere landen.10 De bepalingen zagen er op het eerste gezicht 

veelbelovend uit; voor zover het de dorpen betrof, ging het met name om het volgende. Hun 

besturen zouden worden ingericht zoals overeenkwam met hun bijzondere omstandigheden,  

de belangen van hun ingezetenen en de rechten van de ambachtsheren, volgens nadere 

reglementen op last der Staten te maken. Ook hadden ze, overeenkomstig de inhoud van hun 

reglementen, de vrije beschikking over hun huishoudelijke belangen en konden zij de 

daarvoor nodige verordeningen maken.11 Onder de huishoudelijke belangen konden veel 

beleidsterreinen begrepen worden.12  Het lijkt er op dat de plaatselijke autonomie redelijk 

ongeschonden uit de staatkundige woelingen tevoorschijn kwam.  

 Zoals bovengenoemde schrijvers ook aangaven, deze schijn bedriegt. De plaatselijke  

bevoegdheid was van bovenaf sterk begrensd. De taakomschrijvingen van de 

gemeentebesturen in de bestuursreglementen, met name die van de schouten, besteedden veel 

aandacht aan de uitvoering van rijks- en provinciale regels.  Bovendien werd in artikel 155 

van de Grondwet van 1815 ook een aantal randvoorwaarden genoemd voor de vrije 

beschikking over de huishoudelijke belangen van de gemeente. De plaatselijke verordeningen 

mochten niet in strijd zijn met de algemene wetten of het plaatselijk belang. Voorts moesten 

van de gemaakte verordeningen ook afschriften aan de Staten worden gestuurd en traden ze 

pas in werking na bericht van ontvangst.  Bovendien kon de koning te allen tijde zodanige 

bevelen geven als hij vermeende te behoren. De laatste bepaling was een aanscherping in de 

Grondwet van 1815; in die van 1814 ontbrak ze. Deze bevelen hebben zich bij het uitoefenen 

van het gemeentelijk  bestuur danig doen gelden.13 Plaatselijke regelingen moesten voor 

rijks- en provinciale regelingen wijken. Verder mochten zonder koninklijke toestemming 

geen plaatselijke belastingen worden ingevoerd.14 Ook moesten de plaatselijke begrotingen 

en rekeningen volgens de daartoe gemaakte koninklijke voorzieningen (modellen) opgesteld 

worden, alles onder controle van de provinciale staten.15 Er kwamen ook posten op de 



begroting die weinig met het dorpsbestuur maar alles met het provinciaal bestuur te maken 

hadden, zoals ‘2% ter beschikking van  het algemeen bestuur’ en ‘fonds ter beschikking van 

het provinciaal bestuur’.16  

 Hoewel de provincies een hogere macht vormden dan de gemeenten moeten hun 

bevoegdheden niet overschat worden. Weliswaar werden de leden van de gemeenteraden op 

het platteland door de Provinciale Staten benoemd, maar hun belangrijkste functie is wel 

omschreven als controleorgaan ten dienste van de koning.17 De provincie had geen eigen 

begroting, haar financiën liepen via de rijksbegroting.18 Het geheel overziende moet de 

conclusie zijn dat, in weerwil van het hoopgevende uitgangspunt, de plaatselijke autonomie 

formeel geheel ondergeschikt was geworden aan de macht van de koning. De samenstelling 

en de bevoegdheden van de provincie- en de gemeentebesturen werden dan ook bij 

Koninklijk Besluit geregeld. 

 
Reglementen op de samenstelling van de provinciale staten19 
Tijdens de Republiek had het provinciebestuur het benoemingsrecht van de plaatselijke 

besturen. Door verkoop van de heerlijkheden was zij dat recht in de meeste plaatsen 

kwijtgeraakt, om het na de Bataafse revolutie weer terug te krijgen. In de hier beschreven 

periode kwam het recht om de leden van de gemeenteraden te benoemen aan de Provinciale 

Staten. In de plaats van de vroegere invloed die de ingezetenen bij benoemingen hadden, 

doordat zij voordrachten deden, kregen zij nu invloed via het kiesrecht voor de Provinciale 

Staten.20   

 Nieuw was dat de Provinciale Staten krachtens artikel 129 van de grondwet 1815, 

behalve door de ridderschap en de steden, ook door de landelijke stand werden gekozen. Daar 

was wel discussie aan vooraf gegaan binnen de commissie die de grondwet had voorbereid. 

De opvatting van Van Hogendorp was ‘dat ’s lands onafhankelijkheid, …, berust op den bloei 

der steden. Gelijk de adel de grondslag is van den martialen geest, zoo zijn de steden de 

grondslag van den nationalen rijkdom. Geene andere elementen derhalve dan die beide 

moeten tot de samenstelling van de provinciale administratie geroepen worden’.21 De 

meerderheid van de commissie dacht daar anders over en voortaan zouden in Utrecht de 

kiesgerechtigde plattelandsbewoners 12 van de 36 statenleden gaan aanwijzen.  

 In het eerste reglement, dat van 26 augustus 1814, deed de koning de benoemingen en 

wel uit de eigenerfden en landeigenaren. Deze beperkingen werden in de nieuwe versie, van 2 

april 1817, losgelaten. De provincie Utrecht werd verdeeld in zes districten: Abcoude, 

Amerongen, Baarn, Harmelen, Maarssen en Zeist. De verkiezing werd op het platteland door 

de gemeenteraden georganiseerd. Door de gouverneur beschikbaar gestelde stembiljetten en 

lijsten van verkiesbare personen werden gedistribueerd en de stemgerechtigden hadden 

vervolgens drie dagen de tijd om de namen van twaalf personen in te vullen.22 Per district 

vormden de twaalf personen met de meeste stemmen een kiescollege, dat vervolgens twee 

leden voor de Provinciale Staten aanwees. Aldus werden door de zes districten 12 statenleden 

aangewezen. Er was een behoorlijke drempel voor het kiesrecht: er moest tenminste vijftig 

gulden aan directe belasting betaald zijn en om gekozen te worden lag dat bedrag zelfs op 

tweehonderdvijftig gulden. In de laatste versie, die van 30 mei 1825, werd de hoge Utrechtse 

census teruggebracht tot dertig, resp. honderdvijftig gulden. Ook vonden toen enkele kleine 

aanpassingen van de districtsindeling plaats en werd de mogelijkheid geopend voor mannen 



die zelf niet aan de eisen voldeden om toch namens hun ouder, kind of echtgenote een stem  
uit te brengen.  
 Het aantal kiezers was klein. In Lopik waren er bijvoorbeeld in 1841 van de 1125 
inwoners niet meer dan 14 stemgerechtigd: 5 landbouwers, 2 grondeigenaren en 1 chirurgijn, 
onderwijzer, koopman, notaris, predikant, molenaar, schipper. Verkiesbaar waren alleen de 5 
landbouwers en de 2 grondeigenaren.23 Hoewel de meeste stemmen op plaatsgenoten werden 
uitgebracht, werd er ook vrij vaak op mensen van buiten het eigen dorp gestemd. In Loenen 
ging het bijvoorbeeld in 1824 om 133 van de 280 uitgebrachte stemmen.24 Regionale 
bekendheid speelde dus wel een rol; met name leden van de adel werden nogal eens door het 
platteland gekozen. Zij bedankten echter meestal voor deze verkiezing, zodat ze met de 
ridderschap mee konden stemmen. Van een regionale volksvertegenwoordiging was nog 
weinig sprake: de stemmers kwamen over het algemeen uit de grotere plaatsen.25   
 
Bestuursreglementen    
In de jaren na 1814 werden de verschillende door de grondwet bedoelde bestuursreglementen 
vastgesteld: op 5 november 1815 die voor alle steden en  in de jaren 1815 tot 1819 die voor 
de respectievelijke provincies. Het Reglement van bestuur ten platten Lande van de provincie 
Utrecht werd op 29 juni 1816 vastgesteld. Op dat moment waren er in het noordelijk deel van 
het koninkrijk 15 reglementen van kracht. Om daar meer eenheid in te brengen en 
tegelijkertijd de invloed van de centrale regering te vergroten, werd in de jaren 1820 een 
herzieningsoperatie gestart, die weliswaar niet tot een grote vermindering van het aantal 
reglementen zou leiden - er kwamen 87 verschillende redacties van stedelijke reglementen en 
6 plattelandsreglementen - maar wel tot grotere onderlinge overeenkomst.26   
Op 23 juli 1825 werd het nieuwe reglement voor het Utrechtse plattelandsbestuur vastgesteld. 
 
Benoemingen 
Volgens het nieuwe reglement bestond het gemeentebestuur uit de volgende personen. In de 
eerste plaats de schout, die voortaan de titel burgemeester kreeg. Hij werd door de koning 
benoemd; in de heerlijkheden, waarvan het aantal sinds de afschaffing van de kapittels in 
1811 aanzienlijk was verminderd, op voordracht van de heer, in de overige plaatsen zonder 
voordracht. Zijn benoeming geschiedde niet meer zoals onder het oude regelement voor 
onbepaalde tijd maar voor 6 jaar. De burgemeester werd terzijde gestaan door twee 
assessoren. Volgens het bestuursreglement van 1816 was de benoeming van assessoren nog 
facultatief, nu werd de aanwezigheid van twee assessoren voor alle plattelandsgemeenten 
verplicht gesteld.  Hun benoeming vond plaats door de gouverneur uit de leden van de 
gemeenteraad. De voordracht van de raad, die onder het reglement van 1816 bestond, 
verdween. Burgemeester en assessoren maakten deel uit van de gemeenteraad die, 
afhankelijk van het aantal inwoners, uit 7 of  9 leden bestond. De raadsleden werden door  de 
Staten benoemd, na de Raad te hebben gehoord, dus niet meer als voorheen op voordracht.  
 De gang van zaken bij de benoeming van de gemeenteraadsleden op het platteland 
was dus als volgt.  Zoals hierboven bleek was de eerste stap dat de inwoners per district 
twaalf kiezers aanwezen, vervolgens koos het aldus gevormde  kiescollege  twee leden voor 
de Provinciale Staten. Zo werden door de zes districten twaalf statenleden, een derde van het 
totaal, gekozen. De Provinciale Staten werden gecompleteerd doordat ook de steden en de 



ridderschap ieder een derde deel benoemden. Voor de dagelijkse gang van zaken benoemden 

de Provinciale Staten de Gedeputeerde Staten. Dezen benoemden tenslotte de raadsleden.27 

Om als raadslid benoembaar te zijn, schreef het bestuursreglement van 1825 voor dat de 

betreffende persoon moest voldoen aan de census die vereist was voor het stemrecht voor de 

Provinciale Staten, waarmee bedoeld werd het stemrecht in de dorpen voor de districts-

kiescolleges. Te stellen dat de inwoners in de plattelandsgemeenten geen invloed hadden op  

het bestuur door middel van verkiezingen, is gelet op de hierboven beschreven procedure niet 

overdreven.28 Aangezien de benoembaarheid tot raadslid in het bestuursreglement werd 

gekoppeld aan het stemrecht in het Reglement op de samenstelling  van de Staten, bestond er 

wel een samenhang tussen beide. 

 Voor wat betreft de ambtelijke ondersteuning van het gemeentebestuur was er een 

secretaris, een functie die eventueel met het burgemeesterschap kon worden gecombineerd. 

Hij werd door de koning  benoemd op  voordracht van de raad, burgemeester en assessoren 

en, in de heerlijkheden, de heer. Tenslotte was er een ontvanger die op voordracht van de 

raad door de Staten werd benoemd. 

 Kortom, er was een forse toename van de invloed van koning en Staten op de 

samenstelling en het functioneren van het plaatselijk bestuur. Van het vroegere 

benoemingsrecht van de ambachtsheren bleef slechts een voordrachtsrecht bij 

burgemeestersbenoemingen over. Verder was het de heer niet langer toegestaan om zichzelf 

als burgemeester voor te dragen en kon het burgemeestersambt niet met dat van ontvanger 

worden gecombineerd; de combinatie secretaris-ontvanger was wel toegestaan. Dat was een 

tegenvaller voor degenen die wel perspectief in een combinatie van de drie betrekkingen 

zagen. Frederik van den Helm, die in Westbroek het burgemeesterschap met het 

secretarisambt combineerde, stuurde het door de gouverneur aan hem gezonden exemplaar 

van het regelement door naar de ambachtsheer, met daarbij een concept voordracht voor de te 

vervullen functies. Daarbij had hij het verzoek gevoegd om nog eens goed naar een aantal 

artikelen te kijken, om te zien of de burgemeester toch niet ook ontvanger zou kunnen zijn.29  

Aangezien hij later in de notulen als ontvanger werd genoemd, heeft hij kennelijk zijn zin 

gekregen.30 Ook zijn collega Sebastiaan van Nooten in Lopik werd, met ontheffing van de 

onverenigbaarheid van de functies, naast zijn burgemeesterschap als ontvanger benoemd.31  

Dat was overigens geen algemene regel: in Amerongen trad wel een nieuwe ontvanger aan en 

hield de burgemeester het secretarisambt over.32  
 
Bevoegdheden 
Ten aanzien van de bevoegdheden was het zo dat de raad, onder de in de grondwet genoemde 

restricties en toezicht, plaatselijke keuren, verordeningen en begrotingen kon maken. Ook het 

vaststellen van de rekening, het beheer van de gemeentelijke eigendommen en het sluiten van 

geldleningen viel onder zijn bevoegdheden. Onder het reglement van 1816 was daarbij 

medewerking vereist van een aantal ingezetenen. Bij het opnemen van de rekening moesten 

een gelijk aantal van de hoogste contribuabelen worden opgeroepen als het aantal leden dat 

de raad telde. Bij beslissingen over het vervreemden of verpanden van de gemeentegoederen 

en het opnemen van gelden,  diende bij de raad een gelijk aantal eigenerfden aanwezig te zijn. 

In 1825 werd deze invloed beperkt tot het oproepen van een zeker aantal grondeigenaren om 

kennis te nemen van beslissingen waarbij zij belang zouden hebben. Van een verdergaande 



invloed van deze belanghebbenden was dus geen sprake. In 1816 was aan de raad, of de 
assessoren, nog ten aanzien van een aantal aangelegenheden van dagelijks bestuur naast de 
schout bevoegdheid gelaten. In 1825 was het dagelijks bestuur een bevoegdheid van de 
burgemeester geworden. Als het louter om handhaving van de regels ging, dan was hij 
bevoegd om alleen te handelen. De assessoren riep hij slechts bijeen als dat naar zijn mening 
nodig was.33  Zo had hij een zeer brede bevoegdheid:  uitvoering van raadsbesluiten, 
oppertoezicht over de politie, handhaving van keuren, beheer van de geldmiddelen, 
gebouwen en andere eigendommen, toezicht op de smederijen, brandspuiten, toezicht op de 
gezondheidstoestand, de burgerlijke stand, de afvaarttijden van beurt- en veerschepen en het 
vertegenwoordigen van de gemeente in rechte. Samen met de assessoren deed hij de 
broodzetting en schouwen, hield hij toezicht op maten en gewichten, dag en weekmarkten, 
militaire huisvesting, de armenadministratie, de gemeentelijke bank van lening, deed hij aan 
de gouverneur voordrachten voor veldwachtersbenoemingen, waakte hij tegen oproer en 
zorgde hij voor de uitvoering van wetten. Het artikel in het reglement van 1816 waarbij de 
ambachtsheer door de gemeenteraad bij het ontwerpen van een verordening naar zijn mening 
gevraagd moest worden, verdween in 1825.   
 Zoals hierboven al bleek, was de rol van de ambachtsheer nog niet helemaal 
uitgespeeld: naast de genoemde voordrachtsrechten had hij het benoemingsrecht voor de 
kleine bedieningen, de niet-bestuurlijke functies in de gemeente, zoals de schoolmeester34. De 
door hem te ontvangen recognitie was gemaximeerd op 10%  van de vaste bezoldiging, 
inclusief emolumenten. In september 1825 werden de plaatselijke besturen op basis van het 
nieuwe reglement (her)benoemd. 
 Naast de verminderde invloed van de Gemeenteraad op de benoemingen, kwam het 
centralisatiestreven dat aan de basis van de nieuwe regelementen had gestaan, ook in zijn 
bestuurlijke bevoegdheden tot uitdrukking. Bemoeiingen van de raad in de zaken van 
dagelijks bestuur vervielen; de bevoegdheden van de burgemeester waren aanzienlijk 
uitgebreid, vergeleken met die van zijn voorganger, de schout.  
 
3. Gemeentelijke bevoegdheden 
Na het vertrek van de Fransen werd overwogen om ten aanzien van de bestuurlijke indeling 
van het platteland de situatie van vóór 1795 te herstellen. Bij Koninklijk Besluit van 14 
november 1814 werd het platteland opnieuw ingedeeld, waarbij een aantal Bataafs-Franse 
samenvoegingen ongedaan werden gemaakt. Het Reglement van het Bestuur ten platten 
Lande van de Provincie Utrecht van 1816 gaf een opsomming van 93 gemeenten waarvoor 
het werd ingevoerd. Uit het feit dat zij in de plaats kwamen van de 130 gerechten die er aan 
het eind van de achttiende eeuw waren, blijkt dat veel combinaties in stand gelaten werden. 
Zoals veel grenzen zouden de bij deze indeling bepaalde ook niet definitief zijn. Nadat eerder 
de voormalige baronie IJsselstein bij de provincie Utrecht was gevoegd, vond er in 
1819/1820 een herziening plaats van de grens met Holland, waarbij Loenen-Kronenburg en 
Loosdrecht bij Utrecht werden gevoegd en onder meer Ankeveen en Uithoorn naar Holland 
overgingen.35  
 Behalve de in de vorige paragraaf genoemde wijzigingen in de inrichting en de 
bevoegdheden van het bestuur, kregen de gemeentebesturen te maken met een aantal  wetten 
en koninklijke besluiten met nieuwe regels, onder andere voor wat betreft de kerk, de 



financiële huishouding van de gemeenten, de veiligheid en de armenzorg. Er bleef ook veel 

min of meer bij het oude. Op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, openbare werken 

en het onderhoud van infrastructuur werden geen ingrijpende nieuwe wetten en besluiten 

afgekondigd en werd dus bestaand beleid voortgezet. Dat wilde niet zeggen dat de 

plaatselijke besturen op deze terreinen aan hun lot werden overgelaten. Via Gedeputeerde 

Staten kregen de gemeenten op een aantal terreinen instructies omtrent de activiteiten die van 

hen verwacht werden. Zo werden de plaatselijke besturen in 1827 aangemaand om hun beleid 

ten aanzien van een aantal aangelegenheden, zoals de uitoefening van neringen, het gebruik 

van de wegen en bermen, het schouwbeleid, het uithangbordenbeleid en de sluitingstijd van 

de kroegen samen te vatten in een Reglement van Plaatselijke Politie.36    

  Een voorbeeld van nieuw beleid was de bemoeienis van de koning met de kerk. Met 

de leer van de kerken bemoeide hij zich niet, maar hun organisatie beschouwde hij als een 

zaak van openbaar belang. De protestantse kerken kregen alle een reglement, maar bij de 

Rooms-Katholieke Kerk is het daar niet van gekomen.37 Een aantal functionarissen die 

verantwoordelijkheid droegen voor het plaatselijke zakelijk beheer van deze kerk werden 

door de koning benoemd en vervolgens door het gemeentebestuur geïnstalleerd.38  

 Ten aanzien van de begroting werd iedere gemeente geacht voor 2 september van elk 

jaar een volgens voorgeschreven model ingerichte begroting ter goedkeuring naar  

Provinciale Staten te sturen. Deze methode was tijdens de inlijving ingevoerd en dankbaar 

door de koning overgenomen: door zo’n voorgeschreven model te gebruiken maakte de 

koning uit welke posten op de plaatselijke begroting konden worden opgevoerd en dus ten 

laste van de plaatselijke middelen  moesten komen.39 Op het eerste gezicht was deze 

procedure eenvoudiger geworden; er waren nog slechts drie kolommen, te weten:  vorig jaar 

toegekend – door plaatselijk bestuur voorgedragen – door Provinciale Staten toegestaan. 

Vervolgens werd de concept-begroting echter ter controle naar het departement van 

Binnenlandse Zaken gestuurd en kon de koning haar daarna nog eventueel schorsen en buiten 

werking stellen.40  

 Over de inkomsten die een gemeente kon genereren waren de voorschriften 

duidelijk.41 In de eerste plaats konden er door de gemeente  ‘opcenten’ geheven worden: een 

percentage bovenop een aantal rijksbelastingen (grond-, personele en mobilaire 

belasting).42Als dat samen met de inkomsten uit plaatselijke goederen of bezittingen niet 

toereikend was, konden er,  met goedkeuring van de Staten, een aantal retributies zoals weg-, 

straat-, brug- , sluis-, markt-, lantaarn-, brandspuit- en nachtwachtgelden geheven worden. 

Als dat niet voldoende opleverde mocht  in gemeenten met minder dan 2000 inwoners een 

persoonlijke omslag geheven worden, of andere daar al bestaande belastingen gehandhaafd 

blijven.43 Tenslotte was er nog de mogelijkheid om belasting te heffen op dranken, eetwaren, 

brandstoffen, fouragiën  en bouwmaterialen. De opcenten op de rijksbelastingen vormden een 

belangrijke financieringsbron voor de gemeentebegrotingen. Zoals in hoofdstuk 9 nader aan 

de orde zal komen, bleek deze bron kwetsbaar te zijn toen in 1830 de rijksaccijns op het 

gemaal werd opgeheven.44 

 In 1823 werd de Wet houdende de Grondslagen van het stelsel van ’s Rijks 

Belastingen, kortweg de Stelselwet van 1821, van kracht. Deze bracht de accijnzen op het 

gemaal en geslacht, die tot de Franse inlijving hadden bestaan, weer terug. De gemeenten 

behielden de mogelijkheid om opcenten op de rijksbelastingen te heffen. Verder werd het, 



vanwege de onredelijke verdeling over de verschillende plaatsen, impopulaire omslagstelsel 

in de personele belasting vervangen door een belastingheffing op aangifte.45 De 

belastingplichtige moest zelf het bedrag aangeven waarover de personele belasting volgens 

hem moest worden berekend, zo nodig kon hij daarvoor hulp krijgen van rijks schatters, 

meestal uit dezelfde woonplaats, die de situatie ter plekke konden beoordelen, zoals 

timmerlui, landbouwers, klerken en bakkers. Bij verschil van inzicht konden er door het 

gemeentebestuur tegenschatters worden aangewezen. De hoogte van de aanslag werd bepaald 

door enerzijds de burgemeester en de belastingcontroleur en anderzijds  het zetterscollege, 

bestaande uit een belastingambtenaar en enkele plaatselijke ingezetenen. 

 Ten behoeve van de landsverdediging werd de door de Fransen ingevoerde 

dienstplicht voortgezet in de vorm van een Nationale Militie. Daarnaast kwam er op 

gemeentelijk niveau een nieuwe regeling voor de schutterijen.46 Zij waren bedoeld als 

aanvulling op de Nationale Militie, die in tijd van oorlog kon worden opgeroepen. De in de 

plaatsen met meer dan 2500 inwoners reeds bestaande schutterijen vormden zogeheten 

dienstdoende schutterijen, in de kleinere plaatsen kwamen ‘rustende schutterijen’. Uitvoering 

van deze wet was een taak van het plaatselijk bestuur, kantonnaal ingedeeld waarbij de 

hoofdplaatsen van de kantons niet hoefden samen te vallen met de plaatsen waar het 

commando van de schutterij was. Dat zou op een aantal plaatsen problemen gaan opleveren, 

toen de rustende schutterij de nachtwachtdiensten moest gaan overnemen.47 In 1827 werd de 

regeling uitgebreid met de bepaling dat iedere ingezetene tussen 25 en 34 jaar zich moest 

laten inschrijven en dat iedere plaats een lotingscommissie moest vormen, bestaande uit twee 

leden van het dagelijks bestuur.  

 Hoewel veel plaatselijke besturen al lang toezicht hielden op prijs, kwaliteit en 

gewicht van het brood, verschilde de intensiteit van plaats tot plaats. Er was behoefte aan een 

algemene, landelijke, regeling.  Die ‘broodzetting’  kwam er bij K.B. van 25 januari 1826, 

waarbij de gemeenten aan nauwkeurig omschreven procedures en toezicht werden 

onderworpen. Daarbij werden de vier  meest geconsumeerde soorten brood omschreven. Er 

was voorgeschreven welke de gewichten ervan zouden zijn en ook gedetailleerd 

voorgeschreven welke kosten in de prijs doorberekend mochten worden. Daartoe werd onder 

toezicht van G.S. door middel van een proefbakkerij bepaald hoeveel broden uit een mud 

graan gebakken konden worden. Bij deze grondstofkosten werden een aantal andere kosten 

en een redelijke winst voor de bakker (die plaatselijk konden verschillen) opgeteld om zo aan 

de prijs in de betreffende gemeente te komen.48   

 De armenzorg bleef in hoofdzaak een aangelegenheid voor de kerken. Daarin kwam  

met de Domiciliewet voor Onderhoud wel een verandering ten aanzien van de plaats die voor 

ondersteuning diende te zorgen.49 Als vanouds was dat in beginsel de geboorteplaats, maar 

als iemand gedurende 4 jaar elders had gewoond en daar belasting had betaald, dan was die 

nieuwe woonplaats verplicht om voor de bedeling te zorgen. De geboorteplaats moest dan 

bewijzen dat de betreffende persoon, na het bereiken van zijn meerderjarigheid, vier 

achtereenvolgende jaren in de nieuwe woonplaats had gewoond. De uitgifte van akten van 

indemniteit werd beëindigd. Een andere nieuwe ontwikkeling was de oprichting  van 

instellingen zoals het bedelaarsgesticht in Hoorn en de kolonies van de Maatschappij van 

Weldadigheid. Tegen betaling kon de burgemeester daar bedelaars uit de gemeente naartoe 



sturen. Als zij weigerden en toch bleven bedelen, dan zou er met grotere strengheid tegen 

kunnen worden opgetreden.50  

 

 
 
4. Conclusie  
 Uit de reglementen voor het plattelandsbestuur, in het bijzonder dat van 1825, blijkt dat de in 

1801 ingezette ontwikkeling in de richting van een autocratisch bewind en de centralisatie die 

vanaf 1805 vorm had gekregen in deze periode werd voortgezet. De invloed van de 

ingezetenen was nagenoeg geheel verdwenen.  

 

Samenvattend waren de veranderingen ten opzichte van de Franse Tijd: 

 

Bevoegdheid Gelijk gebleven Veranderd Vervallen Nieuw 
algemeen 
bestuur 

 provinciaal 
toezicht, 
belastingheffing, 
dorpsfinanciën 

 bestuursreglemen-
ten, koninklijke 
goedkeuringen, 
verkiezingen van 
provinciale staten, 
benoemingen  

openbare orde en 
veiligheid 

dienstplicht, 
brandveiligheid, 
nachtwacht, 
militaire zaken, 
ordehandhaving  

schutterij   

handel en 
verkeer 

toezicht 
bedrijfsactiviteiten, 
verkeer 

broodvoorziening  broodzetting 

openbare werken plaatselijke 
infrastructuur, 
dijkonderhoud, 
openbare 
gebouwen e.d. 

   

gezondheids- en 
maatschappelijke 
zorg 

provinciaal college 
van medisch 
toezicht 

armenzorg akten van 
indemniteit 

maatschappij van 
weldadigheid 

Kerk  begraafplaatsen  koninklijke 
reglementen 

Onderwijs kwaliteitseisen, 
provinciaal 
toezicht, 
benoeming 
schoolmeester 

   

      

 









8. UTRECHTSE DORPSBESTUREN TEN TIJDE VAN KONING WILLEM I:

WIE ZATEN ER IN?

1.Inleiding

In hoofdstuk 5 bleek dat de samenstelling van de gemeentebesturen in 1814, na de jaren van
revolutie en toenemende centralisatie, een opmerkelijke continuïteit vertoonde ten opzichte
van de voorrevolutionaire periode. Afgezien van de toegenomen deelname van het rooms-
katholieke deel van de bevolking aan de plattelandsbesturen, was er in de sociale
samenstelling weinig veranderd. Hier wordt nagegaan of deze continuïteit zich voortzette  in
het decennium 1820–1829. Een vergelijking van de situatie in deze jaren met die voor 1795 is
dan ook het doel van dit hoofdstuk. Evenals in de hoofdstukken 2 en 5 komen ook hier eerst
de gekozen bestuurders aan de orde, op wier aantreden door de plaatselijke bevolking enige
invloed uitgeoefend kon worden. Hoewel in hoofdstuk 7 bleek dat de directe plaatselijke
invloed verdwenen was, wordt hier de benaming ʻgekozenʼ bestuurders gebruikt. Daarna
volgen de benoemde voorzitters van de dorpsbesturen. De naam van hun functie werd bij de
invoering van het vernieuwde Reglement op het Bestuur ten platten Lande in de Provincie
Utrecht in 1825 veranderd van schout in burgemeester. Hoewel dit enige verwarring kan
veroorzaken, zijn ter wille van de authenticiteit beide benamingen gebezigd, afhankelijk van
het jaar van optreden.

2. De gekozen bestuurders

In hoofdstuk 5 werd, vanwege de opeenvolgende politieke ontwikkelingen, gekozen voor een
beschrijving van de dorpsbesturen op een drietal momenten in het tijdvak 1795-1815.
Daarmee bleef mogelijk een aantal wijzigingen in de personele samenstelling van de besturen
buiten beeld. In dit hoofdstuk wordt weer aangesloten bij de in hoofdstuk 2 toegepaste
benadering, waarbij allen die in deze periode als lid van een gemeentebestuur actief geweest
zijn in de beschouwing worden betrokken, met de daarbij behorende biografische kenmerken.

De aantallen per gemeente 
In artikel 1 van het Reglement van het bestuur ten platten Lande van de provincie Utrecht van 
1816 was bepaald dat de raad, naar gelang de Staten het gezien de bevolking en overige 
omstandigheden nodig oordeelden, bestond uit 3 - 7 leden. In het reglement van 1825 werd 
hun aantal uitgebreid tot 7 of 9 leden, van welk aantal de burgemeester ook deel uitmaakte. 
Het aantal gekozen leden kwam vanaf 1825 dus neer op 6 (in Westbroek) of 8 man (in de 
overige vier gemeenten). Verwacht mocht daarom worden dat het totale aantal mensen dat in 
deze periode deel uitmaakte van de gemeentebesturen zou zijn toegenomen. Volgens de in de 
bijlage bij dit hoofdstuk vermelde gegevens, waaraan het in dit hoofdstuk gebruikte 
cijfermateriaal is ontleend, blijkt dat echter niet het geval te zijn. Samengevat vonden wij de 
volgende aantallen: 



Tabel 8.1: aantallen gekozen bestuurders in vijf Utrechtse gemeenten 1780-1789 en 1820-

1829 

Plaats periode 1780-1789 
( ) = het voorgeschreven 
aantal gekozen leden 

Periode 1820-1829 
( ) = het voorgeschreven 
aantal gekozen leden in 1816 
en 1825 

Amerongen 16 (7)   9  (5-8) 
Lopik 22 (7) 12  (7-8) 
Maarssen   7 (5) 14  (7-8) 
Soest   9 (8) 12  (7-8) 
Westbroek 14 (5)   7  (5-6) 
Totaal 68 54 
Born: bijlage hoofdstuk 2 en hoofdstuk 8 

 

Behalve voor Maarssen en Soest, waar het aantal tussen 1780 en 1790 heel erg laag was, was 

er dus sprake van een daling van het aantal raadsleden. Op grond van deze cijfers lijkt het 

logisch dat de gemiddelde zittingsduur en wellicht ook de leeftijd in de jaren 1820-1829 

hoger zouden zijn dan in 1780-1790; daarop wordt  hieronder teruggekomen.   

 

Beroep/bedrijf 
De bedrijvigheid was op het Utrechtse platteland in deze periode nog steeds overwegend van 

agrarische aard en dit wordt weerspiegeld in de aantallen landbouwers in de dorpsbesturen. 

Aangezien het bij de niet-agrarische beroepen om zeer kleine aantallen gaat, wordt in tabel 

8.2 uitsluitend gekeken naar de aantallen agrariërs in de besturen in verhouding tot het geheel 

van de overige beroepen: 

 

Tabel 8.2:  percentage agrariërs in de gemeentebesturen van vijf Utrechtse gemeenten 1780-

1789 en 1820-1829: 

Plaats 1780-1789 1820-1829 
Amerongen         31%         44% 
Lopik         86%         83% 
Maarssen           0%         14% 
Soest         56%         67% 
Westbroek         57%         86 % 
 

In Lopik nam de boereninvloed numeriek iets af, in de andere plaatsen werd hij groter.1 In 

Westbroek werd de zaak gecompliceerd doordat veel boeren hun bedrijf combineerden met 

turfwinning, zodat het onderscheid boer-veenman niet altijd duidelijk was. De 

beroepsaccenten in de besturen zijn in grote lijnen dezelfde gebleven. In de plaatsen waar de 

boeren de grootste bijdrage aan het bestuur leverden is dat zo gebleven, evenals de bijdrage 

van de niet-agrarische beroepen in Amerongen en vooral in Maarssen. In Maarssen deden 

ook personen uit de ambtelijke sector hun intrede: in 1829 werd Ontvanger der Registratie 

Johannes Ojers lid van de raad, evenals Franҫois Tissot van Patot, die notaris en 

burgemeester van Maarssenbroek was.   

 
 



Welstand 
In het Utrechtse reglement voor het plattelandsbestuur van 1816 werd in artikel 4 vermeld dat 

de gemeenteraadsleden bij voorkeur uit de ‘vroedste en gegoedste’ ingezetenen genomen 

zouden worden. Een nieuw element was dat daarbij het bedrag aan Grond- en Personele 

belasting dat door de ingezetene werd betaald als criterium gold. In 1816 was dat bedrag nog 

nader door de Staten te bepalen, in 1825 werd het expliciet gelijkgesteld aan de census die 

vereist was voor het stemrecht voor de Provinciale Staten.2 De bedragen waren in de 

provinciale regelementen op de samenstelling der Staten in Utrecht van 1817 en 1825 op 

respectievelijk f 50 en f 30 gesteld.3 Hoewel de betaalde belastingen van ouders en echtgenote 

meegeteld mochten worden om deze bedragen te bereiken, betekende het een forse inperking 

van het stemrecht. Dit temeer omdat de door huurders en pachters betaalde grondbelasting 

werd toegerekend aan de eigenaars van de panden en percelen.4 Blok  komt voor de provincie 

Utrecht als geheel in 1839 tot 3% stemgerechtigden van de bevolking.5 Tussen de 

plattelandsdistricten bestonden grote verschillen: district Amerongen slechts 2% tegenover 

district Harmelen waar 4% van de bevolking stemgerechtigd was (waarbinnen Cabauw met 9 

stemgerechtigden op 121 inwoners, dus ruim 7%, zeer hoog scoorde). Soest kwam met 50 

stemgerechtigden op 1560 inwoners slechts op ruim 3%.6 Als we de cijfers uit de periode 

1780-1789 bekijken, dan verschijnt het volgende beeld: 

 

Tabel 8.3: beschikbare personen in % van de bevolking in vijf Utrechtse gemeenten, 1780-

1789: 

Plaats Bevolking volgens 
volkstelling 1795 

Aantal benoembare 
gezinshoofden 
volgens tabel 2.10 

Aantal benoembare 
gezinshoofden als % 
van de bevolking 

Amerongen 1022 117 11% 
Lopik   779   52   7% 
Maarssen 1149   77   7% 
Soest 1277 124 10% 
Westbroek   501   49 10% 
 

 Het aantal beschikbare personen voor een post in het dorpsbestuur was dus kleiner 

geworden. Weliswaar bood Artikel 10 van het Reglement 1825 aan plattelandsgemeenten de 

mogelijkheid om, bij gebrek aan geschikte personen of om andere gewichtige redenen, aan de 

koning ontheffing te vragen van de gestelde eisen.7 Hoewel uit de archieven niet bleek dat 

hier gebruik van werd gemaakt, bleek toch dat er ook gemeentebestuurders werden benoemd 

die niet aan de formele eisen voldeden. In Soest kwamen van de twaalf personen die in de 

periode 1820-1829 in het gemeentebestuur zaten zeker drie, waaronder assessor Hendrik 

Fluijt, niet voor op de lijst van ingezetenen die op grond van hun belastingafdracht stemrecht 

hadden.8 In hoeverre dit ook in de andere plaatsen het geval was kon niet worden nagegaan. 

Wel kan worden geconstateerd dat, als aan de formele regels was voldaan, het aantal 

benoembaren nog kleiner geweest zou zijn.   

 
 
 
 



Zittingsduur 
In de periode 1780-1789 bleven de gerechten lang zitten. Jan Hageman in Maarssen en Dirk 

van der Wilt in Westbroek, die al in  de periode 1780-1789 meedraaiden in het 

gerechtsbestuur, bleken in 1820 zelfs nog in de raad te zitten. Ook in deze periode was de 

zittingsduur over het algemeen lang: van de 31 raadsleden die in 1820 (vaak al een aantal 

jaren) actief waren, zaten er in 1829 nog 15 in de gemeenteraad van hun dorp. Volgens tabel 

8.1 is er in de verschillende plaatsen wel iets veranderd: het aantal bestuurders in Amerongen, 

Lopik en Westbroek is, vergeleken met de periode 1780-1789, afgenomen en in Maarssen en 

Soest gestegen. Met name in Maarssen zou dat kunnen wijzen op deelname van een grotere 

groep ingezetenen aan het bestuur. Het blijkt echter dat van de drie Maarssenaren die 

plaatsmaakten voor anderen, er twee waren die wel op een andere wijze bij het dorpsbestuur 

betrokken bleven: Gijsbertus van Hulst gaf zijn zetel op toen zijn kleinzoon Johannes 

Gerardus Dolmans burgemeester werd, en Hendrik Brousson bedankte voor zijn 

raadslidmaatschap om gemeenteontvanger te worden. In Westbroek blijkt de doorstroming 

nagenoeg stilgevallen te zijn: twee van de drie raadsleden die bedankten, Goyerd Lam en 

Teunis Willemsz van Zijtveld, keerden snel terug en de derde, Dirk van der Wilt, was 76 jaar 

oud toen hij aftrad, waarna zijn zoon Cornelis in zijn plaats als raadslid werd benoemd.  

Het is opvallend dat de overblijvende raadsleden (en kennelijk ook de ingezetenen van het 

dorp) zich niet zo heel erg druk maakten over het in stand houden van de invloed van de 

burgerij. Het gebeurde nogal eens dat een vacature erg laat of in het geheel niet werd 

opgevuld. Dat was incidenteel het geval in Amerongen en Soest, na het overlijden/bedanken 

van respectievelijk Jan van Vulpen en Theunis van Roomen. Meer structureel lijkt de situatie 

in Lopik geweest te zijn. De vacature ten gevolge van het overlijden van Cornelis van Vliet in 

1821 werd pas opgevuld toen het aantal gekozen raadsleden in 1825 van zeven op acht werd 

gebracht. Nadat het college vervolgens een jaar in volledige bezetting had gefunctioneerd 

werd de vacature die ontstond door het vertrek van Pank Faay niet opgevuld. In de periode 

1780-1789 kwam het onvervuld laten van vacatures in deze dorpen niet voor. 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Tabel 8.4: beëindiging zittingsduur raadsleden in vijf Utrechtse gemeenten 1820 – 1829   
Plaats aantal 

raadsleden in 
functie 
gekomen* 

waarvan het 
lidmaatschap 
werd beëindigd   

reden 
beëindiging 

(waarschijnlijke) 
reden waarom 
werd bedankt 

Amerongen      9        2 overlijden:      2  
Lopik    12        5 overlijden:      2  

bedankt:          1 
onbekend:       2  

Cornelis Faaij 
werd opgevolgd 
door zijn broer 
Pank Faaij 

Maarssen    14        6 overlijden:      3 
bedankt:          2 
onbekend:       1 

Gijsbertus van 
Hulst bedankte 
toen zijn kleinzoon 
Johannes Gerardus 
Dolmans 
burgemeester 
werd, Hendrik 
Clockner Brousson 
vanwege zijn 
benoeming tot 
gemeenteontvanger  
Huijbertus van 
Dorsten bedankte 
wegens ziekte 

Soest    12       4 overlijden:      3 
onbekend:       1 

Rijk Stalenhoef 
overleed kort nadat 
hij bedankt had 

Westbroek      7       3 overlijden:      0  
bedankt:          3   

Goyerd Lam 
bedankte en keerde 
2 jaar later weer 
terug, Matthijs 
Oudhof  bedankte 
en keerde na een 
jaar terug, Dirk 
Ariense van der 
Wilt bedankte en 
werd opgevolgd 
door zijn zoon 
Cornelis Dirkse 
van der Wilt. 

*inclusief degenen die in 1820 al lid van de raad waren 

 

De conclusie is dan ook dat de doorstroming, vergeleken met de periode voor 1795, niet 

wezenlijk is veranderd en dat overlijden nog steeds een belangrijke reden was waarom een 

raadslidmaatschap werd beëindigd. 

  

 
 



Geboren en getogen 

Zoals in hoofdstuk 2 al bleek was er geen juridische of praktische belemmering voor van 

elders afkomstige ingezetenen om in het dorpsbestuur opgenomen te worden. Dat is niet zo 

verbazingwekkend, aangezien er vaak al familie-, zakelijke en sociale banden bestonden 

voordat de verhuizing naar een nieuwe woonplaats werd ondernomen. In Lopik en 

Westbroek, waar familiebanden een grote rol speelden, kwamen nieuwkomers vooral uit 

plaatsen in de onmiddellijke omgeving, in de andere plaatsen kwam men van verder weg.  

Er bleek wel een behoorlijk verschil in openheid te bestaan tussen de verschillende plaatsen: 

die was vooral in Lopik sterk. Vergelijking van de situatie eind achttiende eeuw met de in dit 

hoofdstuk beschreven periode geeft  het volgende beeld: 

 

Tabel 8.5: aandeel van elders binnengekomen inwoners in het dorpsbestuur van vijf Utrechtse 

gemeenten in 1780-1789 en 1820-1829 

Plaats % van de gerechtsleden in 
1780-1789   

% van de raadsleden in  
1820-1829 

Amerongen         25%        33% 
Lopik         68 %        50% 
Maarssen         14%        36% 
Soest           0%        17% 
Westbroek         21%        14% 
Bron: tabel 2.8, bijlage hoofdstuk 8  
 

Bij deze grote percentuele veranderingen moet bedacht worden dat het hier om kleine 

aantallen gaat. In Westbroek bijvoorbeeld kwamen in 1780-1790 drie van de veertien 

gerechtsleden van elders, in 1820-1829 was dat het geval bij een van de zeven raadsleden.      

Hoewel er nog steeds sprake is van een relatief ‘open’ bestuurslidmaatschap in Lopik, in 

verhouding tot de andere plaatsen, is de openheid in de meeste andere plaatsen, met name in 

Maarssen en Soest, ook toegenomen. 

 

 Familiebanden 
Gijsbertus van Hulst moest het raadslidmaatschap en assessorschap van Maarssen  in 1828 

opgeven toen zijn kleinzoon Johannes Gerardus Dolmans daar tot burgemeester werd 

benoemd (hij was overigens de tachtig al gepasseerd) . De regels schreven voor dat er geen al 

te nauwe verwantschap mocht bestaan tussen schout en raadslid of tussen raadsleden 

onderling. Van de meeste dorpen kwam het inwonertal nauwelijks boven de duizend en een 

bevolkingsaantal van meer dan 1.500 inwoners was uitzonderlijk. De groep waaruit de 

raadsleden werden gerekruteerd was beperkt door welstandseisen, toegespitst op het bedrag 

dat aan directe belasting werd betaald. Het geringe inwonertal en de omstandigheid dat er ook 

toen bij de keuze van de huwelijkspartner op de mate van gegoedheid werd gelet, maakte de 

kans op verwantschap tussen potentiële bestuurders  groot. De grens waarbinnen 

verwantschap tussen gemeentebestuurders niet was toegestaan was aanvankelijk vrij ruim: in 

1816 de 2e graad van bloed- of aanverwantschap.9 De regeling van 1825 was ingewikkelder: 

tussen burgemeester en raadslid/assessor mocht geen verwantschap in de derde of nadere 

graad bestaan, tussen raadsleden/assessoren onderling was de grens wat ruimer: daar lag de 



grens bij de tweede graad.10 In de meeste dorpen - Maarssen is hier een uitzondering - komen 

we bij raadsleden dan ook familienamen tegen die ook in de achttiende eeuwse gerechten 

voorkwamen: De Ridder en Vos in Amerongen; Bos(ch), De Bruin en Kersbergen in Lopik; 

Fluijt en Smits in Soest en Van Barneveld, Van de Wilt en Van Zijtveld in Westbroek. 

Hoewel het aantal verwantschappen in de hogere graden naar alle waarschijnlijkheid groot 

geweest is, was het aantal opvolgingen van vader op zoon vrij beperkt: twee in Amerongen 

en Lopik, één in Soest en Westbroek. 

 
Leeftijd 
In hoofdstuk 2 werden in tabel 2.9 de gemiddelde leeftijden van de gerechtsleden vermeld die 

in het jaar 1788 zitting hadden, gesplitst naar herkomst. In tabel 8.6 worden deze cijfers 

vergeleken met die van het jaar 1825. 

 

Tabel 8.6: gemiddelde leeftijd van de dorpsbestuurders van vijf Utrechtse gemeenten in 1788 

en 1825: 

Plaats Gemiddel-
de leeftijd 
1788 

Autoch-
toon 
1788 

Import 
1788 

Aantal 
leden 
1825 

Gemiddelde 
leeftijd 
1825 

Autochtoon  
1825 

Import 
1825 

Amerongen 51    50 35      8 53 52(N=6) 56(N=2) 
Lopik 52    51 54      8 47 41(N=4) 53(N=4) 
Maarssen 52    49 58      8 61 67(N=2) 60(N=4) 
Soest 60    60  -      8 58 56(N=6) 57(N=1) 
Westbroek 45    51   37      6 60 60(N=4) 46(N=1) 
Bron: tabel 2.9, bijlage hoofdstuk 8 

 

De gemiddelde leeftijd van de bestuurders is, over het geheel genomen, weinig  veranderd. In  

1788 was deze 52 jaar, in 1825 56 jaar. De vijftigers bleven de boventoon voeren, met 

uitschieters naar boven en naar beneden. Over de verschillen tussen autochtone en 

importbestuurders is, gezien het geringe aantal gegevens weinig te zeggen.  

 

Religie 
In beginsel waren de dorpsbestuurders ten tijde van de Republiek gereformeerd. Alleen als er 

echt te weinig vertegenwoordigers uit deze groep te vinden waren om een behoorlijk 

functionerend gerechtsbestuur te vormen, zoals in Soest, Maarssenbroek en het Kromme Rijn 

gebied het geval was, werden er katholieken opgenomen. Aangezien er pas na 1795 sprake 

was van echte toegankelijkheid van de besturen voor katholieken, is een vergelijking met de  

voorrevolutionaire jaren niet zinnig. Daarom wordt hier bekeken hoe de ontwikkeling is 

geweest vanaf 1805. 

 

 

 

 

 

 



Tabel 8.7 procentueel aandeel rooms-katholieken in de gemeenteraden van vijf Utrechtse 

gemeenten in de jaren 1805, 1815 en 1820-1829: 

Plaats aandeel 1805 Aandeel 1815 
(1818) 

aandeel 
1820-1830 

% rooms-
katholieken 
van de 
bevolking in 
180911 

% rooms-
katholieken 
van de 
bevolking 
in 182911 

Amerongen           0          0?             0       4     5 
Lopik         40       38           42     49   46 
Maarssen         40       67           43     44   42 
Soest         50       91           67     73   69 
Westbroek           0 ?       20           14     31   24 
 
Kan hieruit worden afgeleid dat de katholieken, die hun invloed na 1795 sterk zagen stijgen, 

na 1814 weer van het pluche werden geweerd?12 Daarvan lijkt hier (nog) geen sprake te zijn. 

Weliswaar is het katholieke aandeel in Maarssen, Soest en ook Westbroek, vergeleken met 

1815 afgenomen, maar in Lopik was er een (lichte) stijging te constateren.13 Vergeleken met 

de cijfers uit 1805 en met het aandeel van de rooms-katholieken in de bevolking lijkt er 

eerder sprake te zijn van een stabilisatie.  

 

Veranderingen en verklaringen 
Wat is er uit deze ontwikkelingen af te leiden? Om te beginnen bleven veel dingen bij het 

oude: de beroepen van de dorpsbestuurders bleven grosso modo dezelfde, een aantal bekende 

families bleek zich in de besturen gehandhaafd te hebben, de zittingsduur bleef lang, 

waardoor ook de gemiddelde leeftijd niet veel veranderde. Het aantal nieuwkomers was in de 

besturen van Soest en Maarssen toegenomen, maar in Lopik en Westbroek gedaald. Nieuw, 

in vergelijking met de situatie vóór 1795, was de invloed van de katholieken, maar deze bleek 

zich sinds 1805 gestabiliseerd te hebben. Het meest opvallend is de uit tabel 8.1 blijkende 

daling van het aantal ingezetenen dat in de gemeentebesturen participeerde. Ten gevolge van 

de gestelde welstandseisen was het aantal personen dat voor een plaats in de dorpsbesturen in 

aanmerking kwam afgenomen. In Soest, waar het aantal raadsleden in deze periode overigens 

toegenomen was, bleek 25% van hen  niet aan de welstandseis voldeed. Aangezien van de 

andere plaatsen de nodige gegevens ontbreken, is niet vast te stellen of Soest een 

uitzondering was. Ook bleek dat het aanvullen van vrijkomende plaatsen in het bestuur niet 

altijd hoge prioriteit had. Voor het verrichten van haar, in de loop van het laatste decennium 

afgenomen, taak werd een volledige bezetting van het gemeentebestuur kennelijk niet overal 

noodzakelijk gevonden.    

   

3. Contribuabelen/ Geërfden 
In het bestuursreglement van 1816 was er nog een functie weggelegd voor een aantal van de 

hoogste contribuabelen, respectievelijk geërfden,  die naast de raad inspraak hadden bij een 

aantal financiële aangelegenheden. In Westbroek raakte hun betrokkenheid bij het vaststellen 

van de rekening al snel op de achtergrond  ten opzichte van het intensieve overleg tussen de 

gemeenteraad en het polderbestuur. In Soest werden de contribuabelen ook genoemd bij de 

quotisatie van de verponding. Hoe deze zetterswerkzaamheden elders plaatsvonden was niet 



duidelijk. Incidenteel overleg van de gemeenteraad, samen met een aantal van de meest 

vooraanstaande ingezetenen, vond in 1819 plaats in Amerongen bij de overdracht van de 

pastorie aan de kerkelijke gemeente; ook in 1819 in Lopik bij de aanbesteding en financiering 

van de sloop van de toren; en in 1823 in Westbroek ten aanzien van de mogelijke invoering 

van de broodzetting. Gelet op de aanvullende taak van deze personen, lag het voor de hand 

dat deze niet met het raadslidmaatschap gecombineerd kon worden. Wel kwam het 

incidenteel voor dat raadsleden voor of na hun raadsperiode als contribuabele optraden. In 

Westbroek was de afstand  kleiner: commissieleden waren raadsleden die op dat moment 

tussen twee zittingsperioden in zaten. Nadat deze vertegenwoordiging van de ingezetenen in 

plaatsen als Westbroek al eerder uit de verslagen verdween, kwam bij de invoering van het 

bestuursreglement van 1825 ook formeel een eind aan hun bestaan. Hoewel zij in het nieuwe 

bestuursreglement  niet meer voorkwamen, ging het bestuur in Soest toch nog tot 1827 door 

met het vaststellen van de rekening in aanwezigheid van een vertegenwoordiging van de 

geërfden en werd de hoogte van de personele omslag in 1830 nog in samenspraak met hen 

bepaald.  
     

4. Schouten/Burgemeesters 

Functie en personen 

Willem I presenteerde zich in 1813  ‘als een Vader in het midden van zijn huisgezin’.14 De 

grondwetten van 1814 en 1815 sloten daarop aan door deze vaderlijkheid een invulling te 

geven. Naar het dorpsbestuur vertaald, betekende dat een centrale positie voor de voorzitter. 

Die werd in het bestuursreglement van 1816 beschreven voor de schouten en in het reglement 

van 1825 versterkt voor de burgemeester. In de hier beschreven vijf Utrechtse dorpen werd 

aan deze functie invulling gegeven door de volgende personen: 

 

Amerongen 

Tussen de geboorte van zijn dochter op 5 april 1815 in Leiden en haar overlijden op 27 

september van dat jaar in Amerongen moet Hendrik Scharff (Amsterdam 1779 – Amerongen 

1824) naar Amerongen verhuisd zijn. Zijn beroep was regulateur van ’t recht van successie, 

aanvankelijk in Gouda, later in Amerongen. In 1817 werd hij tot schout en secretaris 

benoemd. Begin augustus 1824 werd  hij wegens ziekte onbekwaam  om zijn taken te 

vervullen, op 19 augustus overleed hij. De overlijdensakte vermeldde uitsluitend de functies 

schout en secretaris, mogelijk had hij zijn loopbaan bij de belastingen al eerder beëindigd. 

Nadat eerste assessor Jan de Ridder gedurende een jaar het schoutambt had waargenomen, 

werd in augustus 1825 Johannes Willem Antonie Immink (Oldenzaal 1800 – Amerongen 

1866) benoemd als zijn opvolger. Blijkens de ondertekening van de raadsnotulen van april 

1826 was hij ook secretaris. In december van dat jaar werd hij ook benoemd als notaris met 

last om in Amerongen te resideren. Hoewel Immink in Oldenzaal was geboren, had hij ook 

wortels in de streek. De geboorteplaats van zijn vader was Beusichem en die van zijn moeder 

Wageningen; zij trouwden in Wijk bij Duurstede voor het gerecht en in Overlangbroek voor 

de Hervormde Kerk. Hij kwam uit een familie die nogal wat bestuurders en predikanten heeft 

voortgebracht, werd zelf op jonge leeftijd burgemeester en bleef dat tot 1850.15  

 
 



Lopik 
Notaris Sebastiaan van Nooten (Schoonhoven 1781 – Lopik 1848) was zowel 

schout/burgemeester als secretaris en ontvanger.16 In 1831 kreeg hij op zijn verzoek eervol 

ontslag als secretaris. In zijn plaats werd toen zijn zoon Willem Hendrik Joan Cambier van 

Nooten benoemd, die in 1838 ook het notariaat van hem overnam. Burgemeester bleef hij tot 

zijn dood in 1848, waarna hij werd opgevolgd door zijn zoon Sebastiaan Ignatius van Nooten, 

halfbroer van de notaris. 

 
Maarssen 
Theodorus van der Vliet (Maarssen 1768 - Maarssen 1828)  was in 1817 Willem Voorsteegh 

opgevolgd en bleef tot zijn overlijden burgemeester en secretaris van Maarssen. Daarnaast 

was hij notaris. Hij werd in 1828 opgevolgd door Johannes Gerardus Dolmans 

(Maarssen1802–Maarsseveen1856), die van 1850 tot 1856  tevens burgemeester van 

Maarsseveen en Maarssenbroek was. Voor zijn benoeming in Maarssen was hij daar griffier 

van het Vredegerecht.17 Zijn moeder was een dochter van assessor Gijsbertus van Hulst; deze 

nauwe verwantschap was de  reden waarom Van Hulst bij de benoeming van Dolmans zijn 

functie als assessor opgaf.18   

 
Soest 
Ook Gerrit Steijn van Hensbroek (Amsterdam 1769 – Amersfoort 1857) was, na het 

overlijden van de toenmalige secretaris Pannevis in 1823, zowel schout als secretaris. 

Daarnaast bleef hij notaris, tot 1820 in Soest, daarna in Zeist. In 1834 werd hij als secretaris 

opgevolgd door zijn zoon Joan Albert; deze volgde hem als notaris in Zeist op in 1840 en 

vestigde zich in 1845 in Soest. Gerrit Steijn van Hensbroek bleef burgemeester tot hij in 1849 

op tachtigjarige leeftijd ontslag nam vanwege zijn verslechterend gezichtsvermogen. 

Kennelijk werd dat ook wel tijd, aangezien er in dat jaar middels een aantal rekesten aan de 

koning werd verzocht om een opvolger te benoemen, op grond van de ‘hooge jaaren en 

ongeschiktheid van de tegenwoordigen burgemeester’.19  

 
Westbroek 
Frederik Hendrik van den Helm (1783 Amsterdam – 1854 Maarsseveen) werd in 1808  

notaris in Nieuw Maarsseveen, Daar werkte hij tot 1811 naast Jasper van den Helm, de 

toenmalige schout van Westbroek. In 1811 ging Jasper van den Helm met zijn notarispraktijk 

naar Maarssen en Frederik Hendrik van den Helm naar Westbroek, waar hij in 1817 schout 

werd. In 1821 verplaatste Van den Helm zijn notarispraktijk naar Maarsseveen, ook daar 

werd hij in 1822  burgemeester tot hij in 1850 werd opgevolgd door de Maarssense 

burgemeester Johannes Gerardus Dolmans. Frederik Hendrik van den Helm overleed in 1854 

in Maarsseveen, zijn zoon Isaac Jan, ook notaris, was hem in 1844 als burgemeester van 

Westbroek opgevolgd. 

 
De burgemeester en zijn achtergrond  
Het schoutambt was een investering en dat gold in deze tijd ook nog voor het 

burgemeestersambt.20 Verder schreven de bestuursreglementen voor dat zij benoemd moesten 

worden uit de vroedste en gegoedste ingezetenen. Hoewel kapitaalkracht  dus een essentiële 



voorwaarde was om benoemd te worden, zal er tenminste enig overwicht op de rest van het 

bestuur geweest moeten zijn. Dat daarvan inderdaad sprake was, wordt ondersteund door het 

feit dat bijna alle genoemde schouten/burgemeesters, afgezien van de sterfgevallen van 

Anthonie Jacob Schutter in Soest en Arnoldus de Rooij in Westbroek, minstens vijf jaar en 

vaak veel langer aanbleven. Cornelis Adriaan Pannekoek was in zoverre een bijzonder geval 

dat hij een stap terug deed om daarna nog jarenlang secretaris te blijven. Hij volgde in 1803 

zijn vader Cornelis Pannekoek op als schout van Soest en beëdigde in 1811 Schutter als zijn 

opvolger. Op zijn overlijdensakte uit 1823 werd als beroep gemeentesecretaris vermeld.21 

Blijkens de notulen van het gemeentebestuur was zijn relatie met burgemeester Steijn van 

Hensbroek zeer slecht.22 

 Hoewel rooms-katholieken na 1795 evenzeer benoembaar waren als protestanten 

kwam het daar vrij zelden van. Maarssen, waar de katholieke Theodorus van der Vliet en 

Johannes Gerardus Dolmans werden benoemd, was een uitzondering. Zelfs in het 

overwegend katholieke Soest was de protestantse Steijn  van Hensbroek vele jaren 

schout/burgemeester. 

Evenmin als tegenwoordig bestond er aan het begin van de negentiende eeuw een 

beroepsopleiding voor burgemeesters. Er waren op een andere manier, bijvoorbeeld via de 

praktijk of dankzij opvoeding, verworven kennis en vaardigheden voor nodig om voor de 

functie in aanmerking te komen. Een gevolg daarvan was dat de leeftijd waarop een 

plaatselijke bestuurder met zijn baan begon sterk kon verschillen. De uit een vooraanstaande 

(regenten) familie afkomstige Immink werd op zijn 25ste schout van Amerongen en de 

plaatselijke praktijkjurist Dolmans was 26 toen hij burgemeester van Maarssen werd. Zij 

waren een stuk jonger dan de katholieke Theodorus van der Vliet, die plaatselijk carrière 

gemaakt had en die bijna vijftig was bij zijn benoeming als bestuurder van Maarssen. Evert 

Post, die na een wisselvallige carrière aan het eind van de achttiende eeuw schout van 

Amerongen werd, zal niet veel jonger geweest zijn. Het waren geen volledige banen, zodat er 

als regel combinaties werden gemaakt met andere vormen van broodwinning. Alvorens te 

kijken of hier enige lijn in valt te ontdekken, eerst een overzicht van degenen die in de 

periode 1780-1830 de leiding hadden over de dorpsbesturen. Daartoe zijn in bijlage 2 bij dit 

hoofdstuk  enige gegevens bij elkaar gebracht. 

In hoofdzaak waren er twee wegen om een benoeming als schout/burgemeester te 

krijgen: via enige vorm van overheidsdienst en - qua aantal belangrijker: 12 van de 23 - via 

het notariaat. Voor ambtenaren was het kennelijk een latere stap in hun carrière, nadat zij in 

een andere betrekking bestuurlijke ervaring hadden opgedaan:  zij waren gemiddeld wat 

ouder dan de notarissen bij hun aantreden als bestuurder. De laatsten waren ook vaker 

afkomstig uit de regio: familietraditie (Cornelis Adriaan Pannekoek, Jasper van den Helm) of 

het opbouwen van een carrière door  ambitieuze ingezetenen (Theodorus van der Vliet, 

Sebastiaan van Nooten) kunnen daarbij een rol gespeeld hebben.  

 

 Notaris en burgemeester 
Het notariaat en het burgemeesterschap werden vaak gecombineerd. Deze combinatie was 

zeker niet in het hele gebied van de voormalige Republiek een gangbare. In de gewesten 

Holland, Zeeland, Utrecht en Friesland waren notarissen een algemeen geaccepteerde 

verschijning, maar in Gelderland ontbraken ze grotendeels, terwijl in Groningen, Drenthe en 



Overijssel in het geheel geen notarissen voorkwamen.23 Het maatschappelijk aanzien van het 

beroep was minder dan dat van de godgeleerde predikanten, de kapitaalkrachtige schouten en 

de wetenschappelijk opgeleide doctores medicinae. Verreweg de meeste notarissen waren 

niet academisch geschoold en het ambt was voor de beoefenaren, zeker in de provincie, 

meestal niet de enige bron van inkomsten. Op het platteland werd het notariaat nogal eens als 

nevenfunctie uitgeoefend door schoolmeesters en gerechtssecretarissen, die daardoor behalve 

aanvullende inkomsten mogelijk ook een hogere status beoogden te bereiken. Voor de 

stedelijke notarissen was het doorgaans wel de hoofdfunctie, waarnaast een aantal 

bestuurlijke nevenfuncties op het platteland werd verzameld.24  

Meer duidelijkheid kwam er toen in Nederland na de inlijving bij Frankrijk de Wet 

van 25 Ventȏse XI, die het notarisambt regelde, van kracht werd. Deze wet bleef onder het 

Koninkrijk der Nederlanden in werking. Zij schreef onder andere voor dat er een benoeming 

bij Koninklijk Besluit nodig was, dat er kamers van toezicht kwamen en dat voor de 

geldigheid en bewijskracht van een aantal rechtshandelingen de notariële akte verplicht werd. 

Deze wet bewerkstelligde niet direct grote veranderingen. Onder de Republiek vond 

benoeming ook al plaats door de soeverein, toen was dat  de provinciale overheid. Bovendien 

werd de effectuering van de bewijskracht van de akten bij de invoering van de wet op de 

lange baan geschoven.25 Een en andermaal  werd ook vastgesteld dat de notaris in zijn 

dagelijkse arbeid vrijwel geen gevolgen heeft ondervonden van de invoering van deze wet.26 

Toch werd er, terugkijkend op deze ontwikkeling, later van het notariaat geconstateerd: ‘Dat 

hij tot ambtenaar werd, heeft hem de gelegenheid geboden tot de sociale verheffing die zich 

in de loop van de negentiende eeuw aan hem heeft voltrokken. In die eeuw werd hij van de 

man, die met de sluiswachter en de lijkbezorger in één adem werd genoemd, tot de geziene 

ambtenaar en trad hij binnen in de rijen der intelligentsia.ʻ27 Het heeft het sociaal prestige van 

de notarissen dus kennelijk geen kwaad gedaan.  

Aangezien in 1811 scheiding had plaatsgevonden van de rechterlijke en de 

bestuurlijke macht, leek de privaatrechtelijke kennis waarover de notarissen beschikten  voor 

gemeentebestuurders minder nodig dan voorheen. Des te opmerkelijker is het daarom dat in 

1815, toen het er om ging goede personen voor het burgemeestersambt te vinden, zelfs werd 

overwogen de combinatie burgemeester-notaris bindend in te voeren.28 Kennelijk ging de 

stijging van het sociaal prestige van de notaris gepaard met de toenemende macht die de  

burgemeesters kregen toebedeeld in de bestuursreglementen van 1816 en 1825.  

Deze ontwikkeling leidde ertoe dat in de onderzochte dorpen een aantal  bestuurders 

naar voren kwamen die op meerdere posities actief waren. Theodorus van der Vliet werd, als 

aankomend notaris, al in 1795, zij het kortstondig, lid van de Representanten. Dat verschafte 

hem toegang tot de provinciale elite, ook toen hij aan het begin van de negentiende eeuw 

schout werd van Maarssen.29 Na zijn overlijden werd hij als notaris in Maarssen opgevolgd 

door Franҫois Ludolf Tissot van Patot, die daarnaast burgemeester was van Maarssenbroek 

en raadslid werd in Maarssen, waaruit ook weer de nauwe verwevenheid tussen de 

verschillende functies bleek. Johannes Gerardus Dolmans, de opvolger van Van der Vliet als 

burgemeester van Maarssen werd in 1848 in de nieuwe Tweede Kamer gekozen.30 Sebastiaan 

van Nooten, later heer van Honkoop, begon als secretaris van het gerecht Lopik, werd 

schout/burgemeester en later ook lid van de Staten van Utrecht. Ook een aantal van zijn 

nazaten zou het burgemeestersambt uitoefenen, onder andere in Maarssen, onder de 



familienaam Cambier van Nooten. Ook de familie Van den Helm uit (onder andere) 
Maarsseveen leverde later nog een aantal gezagsdragers. Op de volharding van Gerrit van 
Steijn van Hensbroek in Soest werd in het bovenstaande al gewezen, evenals op de 
bestuurlijke (familie)achtergrond van Willem Antonie Immink.  

De vraag of er tussen deze (families van) plaatselijke bestuurders verdergaande 
netwerken bestonden moet bij gebrek aan gegevens voor wat betreft gevoerde 
correspondentie, gesloten contracten of tussen leden van verschillende bestuursfamilies 
gesloten huwelijken onbeantwoord blijven. 
 
5. Conclusie 
In 1810 bleek het dorpsbestuur van Westbroek, naast de schout, uit nog maar drie schepenen 
te bestaan. Men had kennelijk niet de moeite genomen de overleden schepenen Cornelis 
Vonk en Ruth Bakker door nieuwe krachten te vervangen. Daar kunnen verschillende 
redenen voor geweest zijn; het meest voor de hand liggend is dat de overgebleven 
oudgedienden Pieter van Barneveld, Hendrik de Jong en Dirk van de Wilt de zaken wel met 
zijn drieën afkonden en dat daar van de andere ingezetenen geen bezwaar tegen was. Dat te 
meer omdat  gebleken was dat de vernieuwde politieke omstandigheden op dorpsniveau toch 
weinig veranderingen teweeg brachten. Kortom, ook voor 1811 kon het gebeuren dat  het 
dorpsbestuur uit een klein groepje mensen bestond. Na 1815 werd dat in zoverre anders dat 
toen, ten gevolge van de ingevoerde bestuursreglementen, de groep waaruit de raadsleden 
gerekruteerd moesten worden verkleind werd. De raadsleden moesten aan een hoge 
welstandseis voldoen.       

De verkleining van de, qua sociale samenstelling redelijk constant gebleven, groep 
waaruit de raadsleden geworven werden, ging gepaard met een versterking van de positie van 
de burgemeesters. De beroepsgroepen waar dezen uit afkomstig waren, de ambtenarij en het 
notariaat, vertoonden een sociale stijging. Vergeleken met de schouten aan het eind van de 
achttiende eeuw was er sprake van het ontstaan van een plattelandselite. Daarbij kwam nog 
dat de invloed van de ingezetenen die geen deel van het bestuur uitmaakten, maar wel als 
belanghebbenden hun invloed konden laten gelden, nagenoeg verdwenen was. Dit leidde 
ertoe dat de bestuurlijke macht in de dorpen in een kleiner aantal handen en op groter afstand 
van de ingezetenen was komen te liggen dan voor 1795 het geval was.   
 





9. UTRECHTSE DORPSBESTUREN TEN TIJDE VAN KONING WILLEM I: 

    BESTUUR IN WERKING 

 

1. Inleiding 

In hoofdstuk 7 bleek dat de door Van Hoogendorp beoogde ‘ouden voet’ het in velerlei 

opzicht had moeten afleggen tegen de ontwikkelingen in de jaren 1795-1813, ontwikkelingen 

die na 1813 versterkt werden voortgezet. Iets van de oude voet was in de dorpen herkenbaar 

doordat de ambachtsheer, die tijdens de Franse inlijving in het geheel geen rol meer had 

gespeeld, enige rechten terug kreeg. De vernieuwende tendens was echter sterker. 

Bestuursbenoemingen vonden nagenoeg geheel buiten het dorp om plaats. Weliswaar hadden  

de meest kapitaalkrachtige ingezetenen nu stemrecht voor de Provinciale Staten, maar de 

invloed van dat recht op de benoeming van het plaatselijk bestuur was een zeer indirecte. 

Verder werd het plaatselijk bestuur ingericht door provinciale reglementen, onder 

goedkeuring van de koning. Er was autonomie voor zover die in de pas liep met hogere 

regelingen en die kon worden doorkruist door koninklijke bevelen. De heffing van 

plaatselijke belastingen vond plaats volgens algemene financiële wetten en onder 

goedkeuring van de Staten.1 Spilposities in de plaatselijke besturen werden ingenomen door 

respectievelijk de  gouverneur in de provincie en de burgemeester in de gemeente. Zij waren 

in de eerste plaats vertegenwoordigers van het koninklijk, respectievelijk provinciaal gezag 

en dienden ervoor te zorgen dat de uitvoering van het dagelijks beleid daarmee op één lijn 

zat. De vraag die in dit hoofdstuk aan de orde komt, is in hoeverre de dorpsbesturen nog in 

staat waren tot het voeren van een eigen beleid.  

 De eerste jaren van het koninkrijk waren, voor wat betreft de indeling van het 

grondgebied in provincies en gemeenten, geen stabiele periode: er vonden nogal wat 

grenscorrecties en samenvoegingen plaats. In 1818 had dat geleid tot en vooralsnog 

duurzame indeling, dat wil zeggen totdat in 1829 weer de vraag opkwam of bepaalde 

gemeenten, zoals Maarssen en Maarssenbroek, Maarsseveen en Tienhoven en Westbroek en 

Achttienhoven, samengevoegd zouden moeten worden.2 Ook voor wat betreft de structuur en 

de bevoegdheidsverdeling waren de eerste jaren van het koninkrijk een periode van 

vormgeving van de, door de koning beoogde, inrichting van het bestuur. Daarom wordt hier 

met name de blik gericht op het gevoerde dorpsbeleid in het decennium 1820-1829.           

 

2. Beleidsterreinen 

Algemeen Bestuur 
Een aantal gemeentebesturen ging in 1818 voortvarend aan de slag met hun eigen organisatie. 

In Maarssen werden op de installatievergadering van het gemeentebestuur ook een viertal 

commissies uit de raad benoemd om het beleid vorm te geven.3 Ook werd een van de 

assessoren aangewezen om de akten van de burgerlijke stand op te maken. Bovendien kwam 

er een plan op tafel voor de koepokvaccinatie en werd besloten dat de veldwachter, die 

voorheen tevens bode was, voortaan uitsluitend veldwachter zou zijn. De 

besluitvoorbereiding via commissies werd later ook gevolgd bij belangrijke besluiten, zoals 

het vernieuwen van de aanlegwal voor de beurtschepen.4 In Soest kwamen er afzonderlijke 

raadscommissies voor toezicht op de gebouwen en voor het toezicht op de wegen, heulen, 

sloten, dammen en voetpaden.5 In Amerongen werd de organisatie van de brandweer ter hand 



genomen en kwam er een ordonnantie voor het wagenveer naar Utrecht. In Lopik en 
Westbroek werd geen melding gemaakt van commissievorming of nieuwe beleidsplannen.  
 Ook degenen die bij de vergaderingen aanwezig waren verschilden van plaats tot 
plaats. In Maarssen werden alle zaken afgedaan in vergaderingen van het gemeentebestuur, 
terwijl in Westbroek nogal eens samen met het polderbestuur werd vergaderd. In Maarssen 
werden in 1820 zeven vergaderingen gehouden, uitsluitend van het gemeentebestuur. In 
Westbroek waren het er tien, waaraan respectievelijk deelnamen: schout en assessoren (1), 
schout, assessoren en gemeenteraad (4), schout, assessoren, gemeenteraden van Westbroek en 
Achttienhoven, predikant, diakenen en kerkmeesters (1), schout, assessoren en 
poldermeesters (4).  
 Bij het in werking treden van het nieuwe reglement op het plattelandsbestuur in 1825 
werd in een aantal dorpen van de gelegenheid gebruik gemaakt om beleidsuitvoering te 
stroomlijnen. In Soest en in Maarssen werden bij de installatie van de nieuwbenoemde 
besturen commissies ingesteld om een (nieuw?) reglement van orde voor de vergaderingen te 
ontwerpen, in Amerongen kwam nu ook een commissie uit de raad voor het toezicht op de 
wegen. Het aantal vergaderingen van het bestuur liep ook toen sterk uiteen. In Maarssen 
waren het er in 1830 veertien, uitsluitend van burgemeester, assessoren en raden. Dat men 
daarbij niet stil zat, blijkt ook uit het feit dat de raad zich staande de vergadering in 
commissies verdeelde om diverse schouwen uit te voeren en soms ook nog tegelijkertijd een 
collecte te houden.6 Daarna werd de vergadering voortgezet. In Soest werd ongeveer zeven 
maal per jaar door het gemeentebestuur vergaderd, maar in Westbroek was het aantal 
vergaderingen in 1828 tot negentien gestegen7. De polderbestuurders hadden formeel alleen 
een taak bij het houden van de schouwen, maar waren ook aanwezig bij overleg over 
materiële zaken zoals het schoolgebouw. In Westbroek volgde het bestuur nog steeds het van 
oudsher toegepaste systeem om in een gecombineerde vergadering van raad, poldermeesters, 
administrateurs en geërfden alle jaarrekeningen te behandelen. Dat waren in deze jaren: de 
molenrekening, de veenderijkas, de gemeenterekening en de rekening van de binnenlandse 
kosten. In Soest waren ook na 1825 nog steeds geërfden betrokken bij een aantal financiële 
besluiten, zoals de jaarlijkse vaststelling van de gemeenterekening en de hoogte van de 
personele omslag, hoewel dat bij het reglement voor het plattelandsbestuur van 1825 officieel 
was afgeschaft.8  
 Veel minder vergaderingsgezind was het bestuur van Lopik; dat kon het met enkele 
gemeenteraadsvergaderingen per jaar af. Aan commissievorming werd daar ook niet gedaan. 
Het geringe aantal vergaderingen, variërend van zes in 1825 tot één in het jaar 1828, houdt in 
dat veel werd afgehandeld door burgemeester en assessoren. De burgemeester begon zo’n 
vergadering dan nog wel eens met een verslag van de werkzaamheden sinds de 
laatstgehouden vergadering. Een vergelijkbare situatie was er in Amerongen: weinig 
raadsvergaderingen - in 1820 waren het er 7 en in 1828 slechts 4 - met daarnaast een aantal 
vergaderingen van burgemeester en assessoren, waarvan ook schriftelijk verslag werd 
gedaan.  
 Hoewel het dagelijks beleid tot de specifieke bevoegdheid van de burgemeester 
behoorde, al dan niet samen met de assessoren, betekende dat niet dat de gemeenteraad 
geheel buitenspel stond. Hierboven kwam het commissiewerk aan de orde, maar ook tijdens 
de reguliere raadsvergaderingen konden zaken uitgebreid aan de orde komen. In Maarssen 



werd in 1829 vier maal vergaderd over het reglement voor de in te voeren broodzetting.9 In  

1830 liep daar een vergadering over de personele omslag voor de lantaarns en de brandspuit 

kennelijk zodanig uit dat zij verdaagd moest worden.10 Bij verschil van inzicht met de 

schout/burgemeester had de raad, in ieder geval voordat het nieuwe reglement op het 

plattelandsbestuur in 1825 van kracht werd, wel mogelijkheden om zijn mening kracht bij te 

zetten. Dat bleek toen de schout van Soest een salarisverhoging van de schoolmeester 

eigenmachtig, maar met steun van G.S., op de begroting probeerde te zetten. Het voorstel 

werd afgewezen door de meerderheid van de raad, maar de schout zette toch door. 

Vervolgens weigerde de raad de begroting te ondertekenen. Kennelijk zag de schout er 

tegenop de begroting ongetekend naar G.S. op te sturen en hij slaagde er tenslotte in de 

meerderheid van de raad over de streep te trekken, zodat deze afgang hem bespaard bleef.11 

In Soest werd wel vaker een eigenzinnig salarisbeleid gevoerd: in 1829 werd het salaris van 

de ontvanger met f 30 verlaagd, waarschijnlijk om de begroting in evenwicht te krijgen, 

hetgeen door G.S. werd tegengehouden.12    

 In de loop van 1822 moesten de gemeenten zich, ten gevolge van de invoering van het 

nieuwe belastingstelsel, bezinnen op de wijze waarop ze hun begroting met ingang van het 

jaar 1823 gingen financieren. Behalve 5 opcenten op een aantal rijksbelastingen (grondlasten, 

personeel en materieel) konden de gemeenten ook een aantal opcenten heffen op de 

rijksaccijnzen. In een eventueel daarna nog resterend tekort kon, mits daarvoor toestemming 

was gevraagd, via een personele omslag worden voorzien. Voor de heffing van opcenten 

kwamen in aanmerking de accijnzen op het geslacht, het gemaal, wijn en gedestilleerd. Met 

name voor de plaatsen die dichtbij de provinciegrenzen lagen gaf dat problemen als in de 

aangrenzende provincies een bepaalde heffing niet bestond. Zo hadden Lopik en Amerongen 

bij de opbrengst van de opcenten op het gemaal veel last van smokkelhandel met 

respectievelijk Zuid Holland en Gelderland.13 Met name in Amerongen werd het dan ook als 

een opluchting ervaren dat ook op het gedestilleerd, kennelijk makkelijker te surveilleren, 

opcenten geheven mochten worden.14 Ten aanzien van de financiering van de 

gemeentebegroting werd in 1823 gekozen voor de volgende belastingen: 

 

Tabel 9.1 door vijf Utrechtse gemeenten in 1823 geheven belastingen 

Gemeente opcenten 
directe 
belastingen 

opcenten 
gemaal  

opcenten 
geslacht 

opcenten 
gedestilleerd/ 
wijn 

Personele 
omslag 

Amerongen15         5       40      -    100 tot 1822 
Lopik16         5       40     100     Ja  
Maarssen17         7        40     40 -  ?     Ja  
Soest 18          5       40      -    100 m.i.v. 1830 
Westbroek19         5       40     25      75 m.i.v. 1828     
 

Van de geboden mogelijkheid om het op deze manier ontvangen bedrag op het geslacht en 

gemaal via een omslag binnen te krijgen, werd overal afgezien. In Maarssen werd daarvoor 

de volgende motivering gegeven: ‘in plaats van een last voor de meer gegoeden een 

kleinigheid bij de aankoop bij bakker en slager, waardoor zowel meer als minder gegoeden 



mee betalen.’20 Het kwam ook wel voor dat gemeenten de opcenten gezamenlijk hieven en 

verdeelden: Maarssen en Maarsseveen deden dat in de verhouding 2/3 – 1/3.21 

 Niet iedereen was tevreden over de opbrengst van de opcenten, die immers voor een 

belangrijk deel afhankelijk was van de inzet van de Rijksbelastingdienst. De burgemeester 

van Maarssen trok in 1823 in zijn verslag aan de gouverneur van leer over de kwaliteit van de 

heffing en in het bijzonder de controle daarop.22 Scherper toezicht zou volgens hem 

samenspanning tussen bakker en molenaar voorkomen. Hij had volgens zijn zeggen de 

opbrengst zien teruglopen van tussen de vierhonderd en vijfhonderd gulden tot honderdzestig 

à honderdtachtig gulden. Het volgende jaar wendde hij zich opnieuw tot G.S. met een aantal 

voorstellen om ontduiking tegen te gaan; bovendien benoemde de gemeente zelf een tweetal 

ingezetenen die voortaan bij de door de rijksambtenaren uitgevoerde peilingen aanwezig 

zouden zijn. Dat laatste vanwege het feit dat de door rijksambtenaren gemelde hoeveelheid 

tarwe veel groter was dan er volgens de bakkers geweest zou zijn.23 In Lopik had het bestuur 

te maken met het feit dat er in Zuid Holland geen opcenten werden geheven op sterke drank, 

met als gevolg een forse ontduiking.24 Gedeputeerde Staten lieten zich tegenover de kritiek 

ook niet onbetuigd. In een circulaire werd de gemeentebesturen onwilligheid en nalatigheid 

verweten. Er waren, volgens G.S., slechts incidenteel rapportages door het provinciebestuur 

ontvangen en binnen veel gemeenten werd straffeloos sluikhandel bedreven; de peilingen die 

er waren werden uitsluitend door de landsambtenaren verricht en opgemaakte processen-

verbaal werden niet vervolgd door de gemeenten. Als mogelijke remedies werden door G.S. 

genoemd het weigeren van extra personele omslagen en het korten op de traktementen in 

tekortschietende gemeenten. De gemeenten dienden op korte termijn met verbetervoorstellen 

te komen.25    

 De heffing van de (gemeentelijke) belasting was aldus een onderwerp dat nogal eens 

zorgde voor verschil van inzicht tussen de plaatselijke besturen en het provinciebestuur. 

Voorstellen van gemeenten werden geregeld teruggestuurd met de opdracht om met een 

nieuw voorstel te komen. Daarbij ging het meestal over de hoogte van de personele omslag 

die de gemeenten mochten gebruiken om een verwacht tekort te dekken. Dat diende bij de 

invoering van het nieuwe financiële stelsel in 1822 aangevraagd te zijn. Westbroek had dat 

niet gedaan en de begroting werd in 1828 slechts voorwaardelijk door G.S. gearresteerd.26  

 Veel gemeenten gebruikten de personele omslag overigens terughoudend. Westbroek 

begon ermee in 1828, in Lopik werd de omslag lang niet ieder jaar gebruikt en in Amerongen 

en Soest na 1823 in deze periode tot 1830 helemaal niet.27 De reden voor het laatste was in 

beide plaatsen verschillend: Amerongen wilde in 1823 wel een omslag heffen maar werd 

door de provincie teruggefloten, terwijl Soest er in 1830 met grote tegenzin toe over ging. 

Toen in 1830 de rijksaccijns op het gemaal werd afgeschaft ontstond er bij de gemeenten een 

gat in de begroting door de wegvallende opcenten op die accijns.28 Beraadslaging in een 

aantal gemeenteraden leidde ertoe dat de gemeenten in plaats van de vroegere opcenten nu 

gingen overwegen om een eigen belasting op het gemaal te gaan heffen.29 Zowel Maarssen 

als Westbroek kwamen op f 1,96 per mud tarwe en f 0,50 per mud rogge, maar dat was geen 

algemene regel, zodat de deur naar ‘sluijckerijen’ in de vorm van smokkel met 

buurgemeenten dreigde te worden open gezet. Afspraken waren daarom dringend gewenst.   

 Op 9 januari vond er op uitnodiging van de burgemeester van Loenen aldaar een 

overleg plaats waarbij 15 gemeenten uit de Vechtstreek en de Ronde Venen aanwezig waren. 



Het volgende gezamenlijke voorstel, waarvan de opbouw de ingewikkeldheid van deze 

materie illustreert, ging naar G.S. De opcenten op de verponding werden met 3 verhoogd, die 

op het personeel met 7, verder werd een gemeentelijke belasting van f 1 op tarwe en f 0,40 op 

rogge ingevoerd, tenslotte zou op het geslacht 25 opcenten op de rijksaccijns worden 

geheven, op het binnenlands gedestilleerd 100 opcenten en op het buitenlands gedestilleerd 

75 opcenten.30 In de raad van Westbroek kwam dat voorstel er overigens niet zonder slag of 

stoot door. Twee raadsleden gaven de voorkeur aan een, veel eenvoudiger, verhoging van de 

personele omslag. Onder andere het argument dat daarbij de minvermogenden niet buiten 

schot zouden blijven, gaf uiteindelijk de doorslag om zich achter het voorstel van de 

gezamenlijke gemeenten te scharen. G.S. had daar grote moeite mee. Omdat de belasting op 

het gemaal niet algemeen geheven werd en om ‘onoverkomelijke hinderpalen’ 

dientengevolge te voorkomen werd de gemeenten gevraagd om voorlopig af te zien van deze 

heffing. Uiteindelijk werden alleen de opcenten op het personeel en de verponding 

goedgekeurd en werd gewezen op de mogelijkheid om een aantal retributies zoals weg-, 

straat-, haven- en waaggelden te verhogen.31 Dat bood de gemeenten geen soelaas, waarop 

ieder zijn eigen voorstellen indiende, waaronder ook weer belastingen op het gemaal en 

geslacht.32 G.S. probeerde eenheid te bereiken door een uniforme belasting op het gemaal 

voor te schrijven. Toen dat niet lukte en een groot aantal gemeenten  weigerden het uit te 

voeren, werd de knoop doorgehakt.33 Hoewel het provinciebestuur had gehoopt dat zijn 

suggestie, in het welbegrepen eigenbelang van de gemeenten, meer ingang gevonden zou 

hebben, moest het constateren dat de belasting op het gemaal niet algemeen kon worden 

ingevoerd. Daardoor  bleven alleen de opcenten (met name op het gedestilleerd) over en 

waren de gemeenten voor hun resterende behoefte aan financiering aangewezen op 

hoofdelijke omslagen.34 Dat laatste was precies wat het gemeentebestuur van Lopik, dat niets 

zag in het heffen van een eigen belasting op het gemaal, wilde. Met een zevental argumenten, 

waarvan de belangrijkste waren dat ook de ʻlandelijke standʼ de belastingen steeds meer ging 

ontduiken en dat een personele omslag, waaraan men ook van oudsher (!) gewend was, 

makkelijker te controleren was, werd de Lopikse voorkeur onderbouwd.35 De burgemeester 

van Soest sprak er zijn leedwezen over uit dat de (daar kennelijk) gehate personele omslag 

weer terugkwam.36 Aldus bleven de opcenten op de rijksbelastingen en -accijnzen en de 

personele omslag als bronnen voor de financiering van de gemeentebegrotingen van de 

dorpen over.   

 Het kwam wel voor dat de provincie in bijzondere gevallen gemeenten financieel 

bijsprong. Zo wilde het provinciebestuur in 1825 graag meewerken om een aantal 

verbeteringen in huisvesting en materiaal van de school in Maarssen te realiseren en 

verstrekte daarvoor een subsidie van f 1.100.37 Of dit royale gebaar van G.S. echt nodig was 

moet betwijfeld worden, aangezien het gemeentebestuur al op 1 juni 1826 toestemming vroeg 

om een deel van de aflossing op het schoolgebouw vervroegd te doen uit overschotten uit 

onder andere 1824.38 Hoe dit ook zij, toen Maarssen in 1829 weer bij G.S. aanklopte om 

subsidie voor het schoolgebouw werd dit afgewezen. Het argument daarvoor was dat de 

financiële situatie toereikend leek en dat als er problemen zouden ontstaan, het middel van de 

hoofdelijke omslag gekozen kon worden.39 In 1825 ontving Amerongen f  1.500 en in 1828 

werd er middels een subsidie van  f 1.000 bijgedragen in de kosten van de wederopbouw van 

het afgebrande schoollokaal in Westbroek.40 Ook Lopik had een zware last aan de twee 



schoolhuizen in die gemeente: in Lopik was in 1816 een nieuw gebouw neergezet dat in 1825 
alweer groot onderhoud nodig had, terwijl toen ook in Lopikerkapel een nieuw pand was 
betrokken.41 Ook Lopik ontving  f 1.000 subsidie.42  
 Het was niet zo dat alle zuinigheid van de gemeenten door de hogere organen werd 
gewaardeerd. Het rekest van Westbroek aan de koning om vrijstelling te krijgen van het 
verplichte abonnement op de Staatscourant werd resoluut ‘gewezen van de hand’.43 Dan was 
er nog de (verplichte) post van 2% op de gemeentebegroting ten behoeve van het algemeen 
bestuur. Dat was een post waar het gemeentebestuur niet de vrije beschikking over had, want 
voor het gebruik ervan was medewerking van de provincie vereist. Soest gebruikte het voor 
het beplanten van braakliggende stukken land en Maarssen diende een plan in om het te 
gebruiken voor werkzaamheden aan de Kaatsbaan, een van de dorpswegen, waarvoor de 
reguliere begrotingspost was uitgeput.44 Westbroek zette het op de begroting voor 
werkzaamheden aan het schoolgebouw.45 Dat ging niet door omdat G.S. besloten om het geld 
te besteden voor de verbouwing van het provinciaal gerechtshof, een tegenslag voor 
Westbroek omdat er al f 21 van was uitgegeven.46   
 Ingeval van nood kon er, met toestemming van de koning, ook geld geleend worden 
om uitzonderlijke tekorten te dekken. Die konden bijvoorbeeld ontstaan door een samenloop 
van het wegvallen van de opcenten op de rijksaccijns op het gemaal, brand in het 
schoolgebouw en de noodzaak om de door de Fransen voor hun telegraaf gesloopte torenspits 
te vervangen, waar Westbroek mee te maken, of door (te) hoge lasten van een nieuw 
schoolgebouw, iets waar Maarssen mee te maken had.47 
 Op grond van het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er, voor wat betreft de 
wijze van samenwerking binnen de besturen, zeer verschillende vormen bestonden: van een 
zeer intensief vergadercircuit in Westbroek tot spaarzaam overleg tussen burgemeester en 
assessoren enerzijds en de raad anderzijds in Lopik, van commissiewerk in Maarssen en 
Soest tot de aanzet van een afzonderlijk college van Burgemeester en Assessoren in 
Amerongen. Kortom: de gemeenten kozen voor zeer verschillende vormen voor de uitvoering 
van het beleid. Ook de financiering van de gemeentebegroting werd op verschillende 
manieren ingevuld: in Maarssen speelde de personele omslag een grote rol, in Lopik was dat 
veel minder het geval, in Soest werd hij tegen heug en meug ingevoerd en in Amerongen 
werd in de meeste jaren geen personele omslag  geheven.48 Ook ten aanzien van de keuze 
voor de heffing van opcenten waren behoorlijk grote verschillen zichtbaar. Bijzonder in dit 
verband was de gang van zaken na de afschaffing van de accijns op het gemaal in 1830. G.S. 
bleek onvoldoende overtuigingskracht te hebben om tot een uniforme regeling te komen om 
het daardoor ontstane tekort op de gemeentebegrotingen in te vullen en de gemeenten konden 
terugvallen op het oude middel van de personele omslag. Dus ook voor de financiering van 
(hun eigen) beleid werden door de dorpen verschillende keuzes gemaakt.      
 Een groot aantal onderwerpen van algemeen beleid, zoals het gebruik van de wegen 
en bermen, het sluitingsuur van de kroegen, het aantal en de soort uit te voeren schouwen en 
dergelijke, kwamen aan de orde in een Reglement van Algemene Politie. In Maarssen kwam 
dit al begin 1827 tot stand. Om in alle plaatsen tot het opstellen van zo’n reglement te komen, 
deed de gouverneur op 29 juni 1827 een missive uitgaan, met daarbij een concept-reglement 
en het verzoek aan de gemeenten om hun eigen reglement ter approbatie in te sturen. 
Amerongen reageerde direct met een eigen reglement, Lopik vroeg uitstel tot na de oogsttijd 



en kwam toen met een aangepaste versie van het concept.49 Westbroek volgde in 1829 met 

een op de openbare orde geconcentreerd reglement. Daarin stonden regels voor wat betreft: 

de bewaring van rust en orde, wering van kwaadwillige vreemdelingen, reinheid en 

gezondheid, voorzorgen tegen brand, voorzorgen tegen andere ongelukken, voorzorgen tegen 

het belemmeren en schenden van wegen, wallen en eigendommen, onderscheidene 

bepalingen, boeten en straffen.50 In de notulen van het gemeentebestuur van Soest kwam dit 

onderwerp niet voor.   

   

Openbare Orde en Veiligheid 

Openbare orde en veiligheid was een onderwerp dat gemeentebesturen in eigen hand wilden 

houden. Pogingen van hogerhand om zich daarmee te bemoeien werden door de 

gemeentebesturen niet gewaardeerd. In 1821 werden door het arrondissement Amersfoort in 

een aantal dorpen gendarmes geplaatst. Amerongen, waar veiligheid toch een hoge prioriteit 

had,  moest niets van deze ‘curassiers’ hebben en liet ze slechts met grote tegenzin toe. Na 

een verblijf van ruim een week waren ze weer vertrokken.51 In 1823 reageerde de 

burgemeester van Maarssen op een missive van G.S. om detachementen van de rustende 

schutterij als nachtwacht rond te laten gaan.52 Gelet op het feit dat op de dorpsbegrotingen 

over het algemeen wel bedragen waren uitgetrokken voor de rustende schutterij, maar niet 

voor de nachtwacht, bood wel een mogelijkheid in die richting. Het onderwerp van dit 

schrijven, de financiering van verlichting en verwarming van het wachtlokaal, is minder 

interessant dan deze nieuwe personeelsinzet. In Maarssen waren nogal wat klachten over de 

organisatie van de schutterij, waarvan het kantonnale hoofdkwartier niet in Maarssen maar in 

de gemeente Breukelen-Nijenrode was gevestigd. Gebrek aan informatie, het feit dat 

inwoners niet in de eigen plaats als nachtwacht rond gingen maar in een niet-aangrenzende 

gemeente; baldadigheden en gebrekkige discipline waren de belangrijkste klachten.53 In 

overleg tussen de schouten van beide plaatsen werd het probleem van het niet in de eigen 

plaats gaan van de nachtwacht opgelost.54 

 Ondanks inspanningen van het provinciebestuur om eenheid te scheppen, 

organiseerde ieder dorp de nachtwacht naar eigen goeddunken.55 Amerongen had de 

nachtwacht, zoals vele zaken, in een uitvoerig reglement geregeld.56 In Soest waren zelfs 

twee reglementen.57 De totstandkoming van het reglement in Maarssen had nogal wat voeten 

in de aarde. In 1824 was daar een twintigtal mensen benoemd als plaatsvervangers voor 

ingezetenen die zelf geen wacht wilden lopen. Die plaatsvervangers moesten dan wel zelf de 

wacht lopen en daarvoor niet een bediende sturen.58 In 1825 ging het gemeentebestuur nog 

verder: ingezetenen mochten zelf hun wachtdienst aanbesteden, waarbij ze wel 

verantwoordelijk bleven voor de juiste uitvoering.59 In juni 1826 werd op verzoek van de 

gouverneur een voorstel ingediend om te komen tot een vaste wacht van zes man (twee 

klepwachten en vier stille wachten), te betalen uit een omslag, onder voorwaarde dat de 

andere gemeenten dat ook zouden doen. Toen de nachtwacht in oktober in functie moest 

treden was er nog geen goedgekeurd reglement. De burgemeester stelde de raad voor een 

provisionele wacht te laten rondgaan, dat voorstel werd van de hand gewezen en de raad liet 

de nachtwacht niet in werking treden. Een week later was er een reactie van G.S. met het 

voorstel het aantal stille wachten te verminderen naar drie. De raad besloot echter hun aantal 

in stand te houden en het aantal klepwachten te verminderen tot een. Kennelijk was dat voor 



ieder aanvaardbaar, in 1829 werd naar deze regeling verwezen bij het in werking stellen van 
de wacht.60 Onmiddellijk daarna werd het aantal wachten toen overigens naar drie 
teruggebracht, zonder dat daarbij betrokkenheid van G.S. vermeld werd.  
In Lopik werd wacht gelopen in vijf wijken. Daarvoor werd geen grote aanslag gedaan op de 
gemeentelijke middelen, aangezien de totale begrotingspost ‘publieke veiligheid’ f 14 
bedroeg, waarvan steevast f 12 was bestemd voor de kosten van lotelingen en 
verlofgangers.61 Soest was aanvankelijk verdeeld in zeven wijken. Daar liepen steeds twee 
man wacht, gerekruteerd uit lijsten van alle weerbare mannen, onder leiding van 
wijkmeesters.62 Alle huishoudens moesten meedoen, maar bejaarden en ongehuwde vrouwen 
die een afzonderlijk huis bewoonden waren verplicht voor de waarneming van hun 
wachtbeurten  geschikte weerbare mannen in te huren.63 In 1828 werd het aantal wijken daar, 
mogelijk als gevolg van een harmonisatiestreven van het provinciaal bestuur, teruggebracht 
tot vier. In 1829 werd gesproken over stille wachten, onder bevel van 9 buurtmeesters.64 In 
Amerongen werd wacht gelopen door ploegen van 5 man in drie wijken, waaraan ieder gezin 
dat niet geheel onvermogend was zijn bijdrage moest leveren. Mogelijk kwam deze regeling 
in de plaats van een oude nachtwaker, aan wie aanvankelijk een pensioen op kosten van zijn 
opvolger werd toegezegd maar, toen dat niet geëffectueerd kon worden, een toelage kreeg 
waarvoor hij iets aan het onderhoud van de wegen zou gaan doen.65       
 De Belgische Afscheiding in 1830 bracht ook op het Utrechtse platteland onrust 
teweeg. In reactie op een missive van de gouverneur werden in een aantal plaatsen 
maatregelen genomen. In Maarssen werd een veiligheidsmacht opgericht, bestaande uit vier 
afdelingen met een opperbevelhebber.66 In Soest deden de pastoor en de dominee een oproep 
tot waakzaamheid en werd een aantal personen benoemd om de veldwachter te ondersteunen 
tijdens de kermis.67 In het agrarische Lopik had de bevolking te maken met vordering van 
paarden en wagens. Aangezien het hier niet om luxe paarden ging, maar om 
productiemiddelen van de boeren, trof het gemeentebestuur een financiële regeling voor 
degenen die daardoor gedupeerd dreigden te worden. Bovendien werd de begrotingspost voor 
de rustende schutterij daar fors verlaagd, teneinde het vrijkomende geld te gebruiken voor 
ondersteuning van gezinnen waarvan zoons waren gemobiliseerd.68 In Westbroek werd van 
dit alles geen melding gemaakt.  
 In Westbroek speelde de veiligheid kennelijk een veel kleinere rol, aangezien daar de 
veldwachter na enkele jaren verdwenen was en het bestuur ook het nut daarvan niet inzag. 69 
Mogelijk was Westbroek zijn tijd vooruit, ook in Lopik was geen eigen veldwachter meer.70 
Vreemd is het dat in Amerongen, waar van oudsher toch op veiligheid werd ingezet, het 
gemeentebestuur van plan was om de werkzaamheden van de overleden veldwachter op te 
dragen aan de twee gerechtsdienaren die daar toen woonden. Zij zouden daarvoor ieder f 30 
krijgen, vergeleken met het aldus uitgespaarde salaris van de veldwachter van f 150 een 
aanzienlijke bezuiniging. Gedeputeerde Staten waren echter van mening dat, gezien de 
ligging van deze plaats, een voortdurende surveillance nodig was en gaf geen toestemming.71    
 Indirect konden de gemeenten ook iets doen voor de Nationale Militie. Daartoe was 
er, ter ondersteuning van de families van hulpbehoevende militairen, oud militairen en hun 
weduwen en wezen, een ‘Fonds tot aanmoediging en ondersteuning van den Gewapenden 
Dienst in de Nederlanden’. In Maarssen werd daarvoor regelmatig door het gemeentebestuur  
gecollecteerd, waarmee het een uitzondering was. In Lopik en in Soest bestond een voorkeur  



zelf plaatselijke gezinnen waarvan man of broer zich als vrijwilliger had gemeld ingeval van 
nood te ondersteunen.72 Ook in de andere plaatsen was het animo om te collecteren niet erg 
hoog.         
 Hoewel in de meeste plaatsen, met name in Amerongen en Maarssen, veel aandacht 
werd besteed aan de brandbestrijding, beschikte nog steeds niet iedere gemeente over een 
brandspuit. Desgevraagd deelde het bestuur van Lopik aan de gouverneur mee dat er in die 
gemeente geen middelen ter blussing van brand voorhanden waren. Redenen daarvoor waren 
de uitgestrektheid van de gemeente, waardoor de aanrijtijd toch te lang zou zijn, het feit dat 
de inwoners tegen brand verzekerd waren en dat ingeval van nood hulp vanuit Schoonhoven, 
IJsselstein of Ameide (aan de overzijde van de Lek!) gehaald zou kunnen worden.73 In Soest 
werd in 1821 een brandspuit aangeschaft, waarvoor de begrotingspost voor werkzaamheden 
aan school en raadhuis werd verlaagd.74  
 Samenvattend kan geconcludeerd worden dat de dorpen zich op het beleidsterrein 
Openbare Orde en Veiligheid weliswaar hoofdzakelijk beleidsvolgend opstelden, maar dat 
daar vaak een eigen invulling aan werd gegeven. Westbroek en Lopik gingen zelfs in zoverre 
hun eigen gang ze geen veldwachter (meer) hadden en Lopik ook geen brandweer.       
  
Handel en Verkeer 
Er zijn aanwijzingen dat de gemeentebesturen zich intensiever met de bedrijvigheid in hun 
dorpen gingen bemoeien. Op 19 januari 1821 ging er een gezamenlijk schrijven van de 
schout en de vrederechter van Maarssen naar de officier van justitie in Utrecht aangaande het 
feit dat enige neringdoende ingezetenen de nieuwe Nederlandse maten en gewichten niet 
gebruikten. Kennelijk was daar een bekeuring op gevolgd, want schout en vrederechter 
betoogden dat de neringdoenden alle mogelijke moeite gedaan hadden en dat de ijkers hen 
niet hadden kunnen helpen.75 In Lopik speelde deze kwestie ook en werd door het 
gemeentebestuur de wens uitgesproken dat de hoofdplaats van het kanton hierin meer zou 
voorgaan.76 Of dit een tekortschieten van de ijkers was of van de betreffende ambachtslieden, 
is niet duidelijk. Wel is duidelijk dat er direct behoorlijk werd gecontroleerd op de naleving 
van het op 1 februari 1820 ingevoerde metrieke stelsel en dat de burgemeesters zich daar 
direct bij betrokken voelden.77 Een van de eerste zaken die de burgemeester in Lopik bij de 
invoering van het bestuursreglement van 1825 ter hand nam was de controle van de door de 
neringdoenden gebruikte maten en gewichten.78 In de gemeenteverslagen werd door de 
burgemeesters voortdurend melding gemaakt van de gestage voortgang van de invoering. 
 Ook op andere terreinen betreffende de nijverheid waren de besturen actief. In 
Westbroek werden voor verzoeken om land te mogen vervenen een zestal criteria 
geformuleerd waaraan voldaan moest worden.79 Hoewel de provincies in 1819 bij K.B. de 
opdracht kregen de stand van zaken in de verveningen te onderzoeken en te reglementeren, 
zou het nog tot 1835 duren voordat een provinciaal veenderijreglement werd ingevoerd.80 
 Een ontwikkeling die de gemoederen bezig hield was de invoering van de 
broodzetting. Omdat deze kwestie inzicht geeft in de doorwerking van hogere regelingen in 
gemeentebeleid wordt er hier uitvoeriger op ingegaan. Omstreeks 1590 werd in de Republiek 
een systeem ontwikkeld voor de controle op het gewicht en de prijzen van het brood. Daarbij 
werd een gedetailleerde kostprijsberekening gemaakt en in proefbakkerijen bepaald hoeveel 
broden uit een mud meel gebakken konden worden.  Het was een verfijnde methode, maar 



een stuk ingewikkelder dan het toepassen van  vuistregels, zoals dat voor die tijd geschiedde. 

De meeste dorpen voelden er daarom weinig voor. Het waren hoofdzakelijk de steden die het 

nieuwe systeem toepasten en het omringende platteland kon zich daar vervolgens op 

richten.81 Aan het eind van de achttiende eeuw kregen de schouten in de provincie Utrecht via 

het Reglement aangaande de Bakkers ten platten Lande de opdracht om tenminste drie maal 

per jaar het gewicht en het meelgehalte van het brood te controleren.82 De manier waarop dat 

moest gebeuren werd daarbij niet aangegeven. In een aantal plaatsen werd deze controle 

serieus genomen. Zo maakte bijvoorbeeld Maarssen er in de verslagen van de vergaderingen 

van het gemeentebestuur regelmatig melding van. Maar dat was niet overal het geval, 

aangezien er in 1823 door Gedeputeerde Staten bij de Utrechtse gemeentebesturen op werd 

aangedrongen om er ernst mee te maken.83 Dat was niet voldoende. In een later Koninklijk 

Besluit  werd bepaald dat in alle steden en dorpen, waar een of meer broodbakkerijen waren, 

een broodzetting moest zijn.84 Besturen van gemeenten met een gering aantal inwoners 

hoefden dat niet zelf te doen, maar hielden de bevoegdheid om zich te regelen naar de zetting 

van een naburige gemeente. Voor wat betreft de kosten die in de broodprijs mochten worden 

doorberekend, werd aangesloten bij de regeling zoals die tijdens de Republiek was 

ontworpen.85 De regeling was duidelijk, tenminste in de opvatting van de wetgever, en werd 

door G.S. aan de gemeentebesturen doorgegeven.86 Voor de gemeentebesturen bleek een en 

ander toch lastiger uit te voeren. Daarop werd er in 1829  door G.S. een modelreglement 

rondgestuurd.87 Er mag aangenomen worden dat er zodoende uiteindelijk een duidelijke 

rijksregeling was gekomen. 

 Hoe gingen de gemeentebesturen daar nu mee om? Amerongen beschouwde zichzelf 

in 1826 waarschijnlijk als een gemeente met een gering aantal inwoners en voerde de 

broodzetting in zoals die in Rhenen van kracht was 88 Na de publicatie van het 

modelreglement in 1829 werd een eigen regeling ingevoerd.89 Lopik had in 1823 als 

argument naar voren gebracht om geen broodzetting in te voeren: ʻhet brood dat hier 

gebakken wordt is van vrij wat mindere kwaliteit dan in de stad Utrecht, daarop richten zou te 

bezwarend zijn voor minvermogendenʼ.90 Toch werden daar in 1826 de nodige gegevens 

voor de berekening van de kostprijs verzameld en werd, samen met andere plaatsen, een 

proefbakkerij verricht.91 In 1828 werd in het gemeenteverslag vermeld dat de broodzetting in 

Lopik toch plaatsvond overeenkomstig de prijs van de stad Utrecht; Lopik had dus geen eigen 

broodzetting. Maarssen had zich er op laten voorstaan veel werk te maken van de controle 

van de bakkers. Het gemeentebestuur had er bij de Gouverneur ook op aangedrongen om snel 

met een broodzetting te komen, maar Maarssen kwam er zelf pas mee in juni 1830, 

ruimschoots na ontvangst van het modelreglement van G.S.92  In Westbroek had het bestuur 

zich jarenlang op het standpunt gesteld dat controle op de bakkers niet nodig was omdat er 

geen broodzetting was; die wilden ze pas invoeren als de eigen bakkers niet benadeeld 

zouden worden.93 Na uitvoerig overleg, waarbij ook de bakkers werden gehoord, verenigde 

het Westbroekse bestuur zich met de voorgestelde bepalingen ‘als zijnde doelmatig’, maar 

wat er precies gebeurde werd niet vermeld.  

 En dan Soest: in de raadsnotulen van deze jaren werd niet gerept over de broodzetting 

en invoering ervan vond dan ook niet plaats. Dit ondanks de inmiddels verschijnende 

aanvullende informatie die de regels kon verduidelijken.94 Soest was daarin niet de enige. 

Zoals bleek was de invoering in Lopik en Westbroek twijfelachtig, een andere plaats waarvan 



bekend is dat de broodzetting er eenvoudigweg aanvankelijk niet werd ingevoerd was 

Breukelen.95  

 Op 15 april 1843 kwam de Rijksoverheid met een nieuw Koninklijk Besluit, waarin 

de regeling nog eens werd herhaald. Ook werd daarin duidelijk aangegeven dat afwijken van 

de hoofdregel (= eigen broodzetting) slechts kon na toestemming van G.S. en werd een 

duidelijke invoeringsdatum vastgesteld. Pas toen gingen de besturen van deze plaatsen tot 

actie over. Soest meldde nog dat er weliswaar geen broodzetting was, maar dat het bestuur  

ʻzich daarin tot de broodprijzen en het gewicht zoals zulks te Amersfoort bestond, heeft 

geregeldʼ. Met een kleine wijziging, voor wat betreft de gemeentelijke opcenten, werd dat 

toen alsnog in een reglement vastgelegd. Enige tijd later werd door het Soester bestuur met 

voldoening opgemerkt, dat uit een onderzoek door een commissie uit het plaatselijk bestuur 

was gebleken dat het brood in Soest beter en zwaarder was dan in Amersfoort .96    

  

 Op verkeersgebied leidden ontwikkelingen sinds het begin van de negentiende eeuw 

tot een toename van (militaire) transportbewegingen, die weer andere stromen van mensen en 

goederen tot gevolg hadden. Tastbare gevolgen waren de straatwegen, die in deze tijd werden 

aangelegd, en ook de oprichting van de Paardenposterij voor het vervoer van personen 

volgens vaste dienstregelingen. De intensiteit daarvan was in de meeste plaatsen niet groot. 

Vanuit Amerongen, dat redelijke verkeersverbindingen over landwegen had, was er eenmaal 

per week, en als de omstandigheden daarom vroegen tweemaal, een wagenveer op Utrecht: 

op vrijdag en eventueel dinsdagochtend heen en op de avond van de volgende dag terug.97 

Afgezien van de nieuw aangelegde straatwegen, liet de kwaliteit van de landwegen nog 

steeds veel te wensen over. In de meeste plaatsen waren de verkeersverbindingen dan ook 

weinig frequent.  

 Doordat steeds meer mensen konden lezen en schrijven nam ook het postverkeer toe. 

Met name gemeenten die op de doorgaande verkeersroutes lagen kregen daarmee te maken. 

In Maarssen nam de scheepvaart naar Amsterdam en Utrecht van oudsher een belangrijke 

plaats in, postwagens werden daar alleen door de schippers gebruikt in tijden dat de rivier 

bevroren was.98 Toen daar in 1825 door verschillende ingezetenen het verzoek werd gedaan 

om een postkantoor te openen om de geregelde loop van de correspondentie te waarborgen, 

ging het gemeentebestuur daar niet op in. Dat was van mening dat het postvervoer per schip 

en de afhandeling door de schippers, nog steeds voldeed. Weliswaar waren er klachten en die 

waren ook niet ongegrond, maar de schade voor de schippers zou bij verlies van de 

brievenpost te groot zijn.99 Om aan de klachten tegemoet te komen, werden aan deze 

schippers wel steeds meer voorwaarden gesteld ten aanzien van het in ontvangst nemen en de 

tijdige aflevering van de poststukken.100 De schippers vroegen op hun beurt om betaling van 

porto voor hun postdienst, voor bestuurlijke dienstbrieven naar Utrecht kregen ze van het 

gemeentebestuur een vergoeding toegekend.101 

 Op het terrein van handel en verkeer hadden de gemeentebesturen aldus een vrij grote 

beleidsvrijheid. Met de invoering van het metrieke stelsel werd meer vaart gemaakt dan met 

het opzetten van een eigen broodzetting. Ook ten aanzien van het verkeersbeleid, waaronder 

het vervoer van personen en post, bestonden er grote verschillen, afhankelijk van de 

beschikbaarheid van infrastructurele voorzieningen in de verschillende plaatsen. Maarssen 

voerde een actief scheepvaartbeleid. In Amerongen lag het accent op het verkeer op de 



doorgaande landwegen. In Soest was het anders, het scheepvaartverkeer vond van daar uit 
plaats met schepen uit Amersfoort en Amsterdam. Ook in Lopik en Westbroek was er, ten 
gevolge van hun nogal perifere ligging, nauwelijks beleid op vervoersgebied.       
 
Openbare Werken 
Het beleid van de gemeentebesturen voor wat betreft de openbare werken werd vaak gestuurd 
door noodzaak, meestal ten gevolge van calamiteiten en slijtage. Een calamiteit was het 
afbranden van het schoolgebouw in Westbroek en ook dat de Fransen daar de torenspits 
hadden gesloopt. Een ander soort calamiteit was het overlijden van de rooms-katholieke 
schoolmeester in Maarssen, waardoor het leerlingenaantal op de dorpsschool met de helft 
toenam, waardoor die te klein werd. Slijtage trad op bij de Schipperswal, de aanlegplaats 
voor de Maarssense veerschepen; deze zakte weg en moest vervangen worden. Andere 
gevallen waren de wrakke kerktoren van Lopik, waarvan het laatste deel moest worden 
opgeruimd en de toestand in Soest, waar het raadhuis uitermate bouwvallig was en het 
schoolgebouw zo klein dat de kinderen om beurten moesten staan.102  Deze uitgaven kwamen 
bovenop de uitgaven die van oudsher ook al gedaan werden ten behoeve van onderhoud van 
de diverse infrastructurele werken, zoals het onderhoud van de wegen en de slagen langs de 
rivieren. 
 De financiering, dat was het punt waar het bij deze werken om draaide. Bij projecten 
in eigen beheer werd dat onderling geregeld. Bij een wegverbetering in Westbroek ging het 
om de vraag of  het hele werk aanbesteed zou worden, of dat iedere aanliggende eigenaar zijn 
eigen deel zou ‘puinen’. Ieder had zoveel stemmen als het aantal bunders dat hij in gebruik 
had en degenen die verstek lieten gaan dienden zich bij de meerderheid aan te sluiten.103 
Hoewel de dorpskassen in eerste instantie voor de financiering van openbare werken in 
aanmerking kwamen, waren deze vaak niet toereikend en moesten andere bronnen gevonden 
worden. Hiervoor bleek reeds dat, met name als het om onderwijsvoorzieningen ging, de 
provincie wel genegen was om steun te bieden, maar dat was niet altijd het geval. Herbouw 
van de afgebrande school in Westbroek zou f 1.700 kosten, maar eigenlijk wilden zowel het 
gemeentebestuur als de schoolmeester van de gelegenheid gebruik maken iets royalers neer te 
zetten, hetgeen f 2.525 zou kosten. Er was even sprake van dat de schoolmeester het bedrag 
waarmee de bouwkosten de f 1.700 te boven zouden gaan voor zijn rekening zou nemen. Dat 
ging echter niet door en de school werd weer opgebouwd zoals hij was geweest. De 
gemeentelijke middelen schoten ook daarvoor tekort. Met toestemming van de koning geld 
lenen was in dit soort gevallen meestal de oplossing. Westbroek mocht f 1.000 lenen van een 
zekere Joost van Ginkel uit Maarssen, waarvoor alle gemeentelijke eigendommen in pand 
werden gegeven.104 Ook een beroep op de ambachtsheer kon soelaas bieden, zoals in 
Amerongen waar hij het meubilair van de nieuwe school bekostigde.105  
 Ook als het geld er wel was, kon dat tot problemen leiden. Aangezien ook de 
veerschepen uit Maarsseveen aan de Maarssense kade lagen, meende het gemeentebestuur 
van Maarssen dat het redelijk zou zijn dat Maarsseveen voor 1/3 deel in de kosten zou  
bijgedragen. Dat zou kunnen uit de gezamenlijk geïncasseerde opcenten. Maarsseveen voelde 
daar echter niets voor, waarop Maarssen besloot de eigen opcenten nog uitsluitend in 
Maarssen te besteden. De wal zou in het vervolg niet meer voor de Maarsseveense schippers 
toegankelijk zijn.106 Daar kwamen G.S. tussenbeide; Maarssen had eerst toestemming moeten 



vragen en Maarsseveen werd opgedragen om met Maarssen in onderhandeling te treden. 

Maarsseveen had inmiddels toegegeven.107  

 Evenals dat het geval was bij openbare werken waarvan meer dan een plaats profijt 

had, konden problemen ontstaan ten aanzien van openbare werken die in eigendom waren 

van anderen dan de overheid. Meestal ging het over kerkelijke eigendommen, met name om 

begraafplaatsen, in mindere mate om schoolgebouwen en incidenteel over de kerktoren in het 

geval dat die nog in eigendom was bij de kerkelijke gemeente. In 1827 werd het begraven in 

de kerken bij wet verboden en werd duidelijk dat het beleid van de rijksoverheid erop gericht 

was dat begrafenissen in de toekomst uiteindelijk alleen buiten de bebouwde kom zouden  

plaatsvinden. Hoewel dat streven zeker niet nieuw was - ook het Franse bewind had al 

maatregelen in die richting aangekondigd -  leidde het er nu toe dat de dorpsbesturen zich 

bezonnen op beleid terzake. Vaak werd dan gezocht naar een mogelijkheid om bij het 

kerkgebouw te blijven begraven. Nadat in Maarssen de rooms-katholieken in 1828 hun eigen 

begraafplaats hadden ingericht, ging de gemeente aan de hervormde kerk huur betalen voor 

het gebruik van het kerkhof als algemene begraafplaats.108  Ook in Lopik kwam een 

dergelijke oplossing uit de bus, echter niet dan nadat het gemeentebestuur met een keur aan 

argumenten had betoogd dat men voor het niet-rooms-katholieke deel van de bevolking nog 

tot in lengte van jaren op de twee (een in Lopik en een in Lopikerkapel) goed toegeruste, aan 

de kerken grenzende, begraafplaatsen voort zou kunnen.109 De rooms-katholieken hadden een 

eigen begraafplaats in het nabijgelegen Cabauw. In Soest werd expliciet gesteld dat er  geen 

algemene begraafplaats werd aangelegd.110 De rooms-katholieken, die daar de overgrote 

meerderheid van de bevolking uitmaakten, hadden hun eigen begraafplaats en kennelijk 

moesten alle anderen op het kerkhof bij de hervormde kerk ter aarde besteld worden. Uit 

kostenoogpunt wilde het bestuur dat wel graag op de bestaande plaats handhaven. In 

Westbroek was de huur die aan de kerk betaald zou moeten worden te hoog: vijftig gulden 

per jaar kon met de gemiddeld 17 begrafenissen die daar per jaar waren, niet anders dan een 

te zware last voor de gemeente worden. G.S. gaven daarop toestemming om achthonderd 

gulden te lenen om, samen met Achttienhoven, een stuk grond te kopen.111.  

 Ook de eigendom van de schoolgebouwen verschilde per plaats. In Westbroek was het 

schoolgebouw eigendom van de gemeente; dat was ook in Lopik en Soest het geval. Dat gaf 

de plaatselijke besturen de mogelijkheid om op eigen gelegenheid eventuele ver-, her- en 

opbouwplannen te realiseren. In Soest werd ervoor gekozen het voormalige raadhuis bij de 

school te trekken. Er werd een ander pand aangekocht en tot raadhuis annex woning voor de 

bode, gevangenis en brandspuitenhuis verbouwd. Naar het schijnt werd dit geheel uit eigen 

middelen bekostigd.112 In Maarssen was de kerk aanvankelijk eigenaar van de school en de 

onderwijzerswoning. Toen het gebouw, ten gevolge van de toevloed van rooms-katholieke 

leerlingen, te klein werd, kwamen de gemeentebesturen van Maarssen, Maarsseveen en 

Maarssenbroek en het kerkbestuur in 1824 niet tot overeenstemming.113 Aanpassing van het 

gebouw zou tot een te forse huurverhoging leiden. De gemeenten kozen toen voor aankoop 

en verbouwing van een ander pand, waaraan ook de besturen van Maarsseveen en 

Maarssenbroek zouden meebetalen.114 Op 2 mei 1827 kon melding worden gemaakt van de 

opening van het nieuwe schoolgebouw. Daarbij waren, behalve de gemeentebesturen, ook de 

Maarssense ambachtsheer, de dominee, de pastoor en de bouwmeesters ook de directie van 

het Fonds voor Algemene Weldadigheid en het bestuur van het departement Maarssen en 



Breukelen van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen aanwezig. Ook het schoolgebouw 

van Lopikerkapel was eigendom van de kerk. Hoewel de burgemeester in zijn 

gemeenteverslag aan de gouverneur in 1823 nog meldde dat de beide schoolvertrekken (dus 

in Lopik en Lopikerkapel) in goede staat waren, signaleerde de schoolopziener in datzelfde 

jaar dat dat voor het schoolhuis in Lopikerkapel niet opging.115  Het gemeentebestuur besloot 

daarop met de kerk overname van het gebouw te bespreken, hetgeen gelukt is, aangezien in 

1825 werd gesproken over ‘het onlangs aangeschafte schoolgebouw in Lopikerkapel’.116 In 

Amerongen werd een pragmatische oplossing gekozen: het oude schoolhuis, dat eigendom 

was van de kerk, werd verbouwd tot woning voor de koster en onderwijzer en er werd een 

nieuwe school gebouwd die eigendom werd van de gemeente.117 

 De eigendom van de kerktorens had de gemeenten sinds 1798 niet alleen inkomsten in 

de vorm van luidgelden opgeleverd, maar ook aanzienlijke onderhoudskosten. In Lopik 

leverde(n) de klok(ken) in 1820 nog f 14 per jaar op, maar dat liep, met name nadat de rooms-

katholieken een eigen begraafplaats in gebruik genomen hadden, snel terug, terwijl de staat 

waarin de torens van Lopik en Lopikerkapel verkeerden zeer grote kosten met zich bracht. Zo 

meende het bestuur aanvankelijk de reparatie aan de toren van Lopikerkapel onderhands te 

kunnen aanbesteden omdat de kosten van het bestek en opzicht al snel hoger zouden worden 

dan de f 300 die het werk zou kosten. Toen de toestemming daarvoor van G.S. binnen was 

kwam het gemeentebestuur daar weer op terug omdat een nieuwe kostenraming op f 1.100 

uitkwam.118              

 Het waren niet altijd kerkelijke eigenaren waarmee de gemeentebesturen het een en 

ander te stellen hadden. Toen in Soest de dorpspomp moest worden vervangen, claimde de 

eigenaar van de belendende tapperij de eigendom van de grond en wilde de vervanging 

voorkomen. Het bestuur zette zijn plan door.119 Ook met het eigen provinciaal bestuur kon 

een gemeentebestuur moeite hebben, zelfs als er geen noemenswaardige offers werden 

gevraagd. Het dorpsbestuur van Soest ervoer dat bij de invoering van een nieuwe 

schouwverordening. De gemeente meende dat die nodig was geworden omdat een aantal 

ingelanden nalatig bleven in het maken van hun slagen. In 1824 werd een voorstel naar G.S. 

gestuurd. Waarschijnlijk gebeurde er niets en in 1825 ging er een herinnering uit om deze 

zaak af te handelen omdat de misstanden voortduurden. In 1826 werd dit verzoek herhaald, 

waarop het reglement werd terugontvangen en na het onmiddellijk aanbrengen van enige 

kleine veranderingen opnieuw ingestuurd. Eind 1827 kon het, nadat  door het 

gemeentebestuur nog eens aan G.S. gevraagd was om bij het ministerie van Binnenlandse 

Zaken op afhandeling aan te dringen, met koninklijke approbatie eindelijk ingevoerd 

worden.120  

 Openbare werken gingen vaak samen met ontwikkelingen op andere beleidsterreinen. 

In Maarssen was voor de afwikkeling van het scheepvaartverkeer vernieuwing van de 

aanlegwal noodzakelijk geworden en voor het geven van verantwoord onderwijs was in de 

meeste plaatsen vernieuwing of verbouwing  van het schoollokaal nodig. Ook bij deze lokale 

voorzieningen was vaak medewerking van provinciale en rijksorganen organen vereist. Bij 

verbeteringen van de schoolgebouwen speelde de mening van de schoolopziener in ieder 

geval een rol in Maarssen en Lopik en mogelijk ook in Soest en Westbroek. Ook hier gaven 

de gemeenten soms de voorkeur aan eigen oplossingen. Bij de begraafplaatsen ging het 

initiatief uit van de wetgever en poogden vervolgens de dorpen hun eigen oplossing door te 



zetten. Alleen Amerongen toonde zich volgzaam door precies te doen wat er gevraagd was. 

Dat de bemoeienis van hogerhand contraproductief kon zijn, bleek in Soest waar het bestuur 

jaren nodig had om een dringend noodzakelijk schouwreglement bij G.S. en Ministerie van 

Binnenlandse Zaken vastgesteld te krijgen. 

 

Gezondheids- en Maatschappelijke Zorg 
Ter bestrijding van de pokken werd alom in de gemeenteverslagen door de burgemeesters 

melding gemaakt van de in hun gemeenten plaatsvindende koepokinentingen. Voor de 

toelating van kinderen op de scholen was vaccinatie verplicht. In veel plaatsen werd door het 

bestuur met lof gesproken over de belangeloze inzet van de plaatselijke heelmeesters om 

zoveel mogelijk mensen gratis in te enten. In Lopik werd gememoreerd dat dat 69 keer had 

plaatsgevonden, de collega’s van de Lopikse chirurgijn in Amerongen en Soest kregen een 

gouden koninklijke medaille uitgereikt voor het verrichten van meer dan 50 vaccinaties.121 

 De gemeenten dienden een vroedvrouw aan te stellen en van een traktement te 

voorzien ten behoeve van de armen. Niet iedere gemeente was daar voortvarend in: de schout 

van Westbroek moest er enkele malen aan worden herinnerd voordat het zover was.122 Dat 

lijkt een uitzondering te zijn geweest; de meeste gemeenten zorgden snel voor vervulling van 

ontstane vacatures. Amerongen ging daarbij zo ver om, als tegemoetkoming in de 

verhuiskosten, het traktement van een zeer gewenste kandidaat in te laten gaan op het 

moment dat de vacature was ontstaan.123 Ten aanzien van de dorpsdokter was het beleid 

minder eenduidig. In Westbroek werd op de begroting wel salaris van de vroedvrouw 

opgenomen, maar niet voor de dokter. In Soest werd de chirurgijn door de commissie voor 

weldadigheid betaald en stelde de raad zich op het standpunt dat hij geen diensten voor de 

gemeente verrichtte en dus geen recht op een traktement had. Hij wist vervolgens toch een 

beloning los te krijgen, die uiteindelijk opliep tot f 75.124 Extra medische kennis werd in Soest 

gewaardeerd: medicinae doctor Dirk Frederik van der Pant kreeg direct bij vestiging al een 

gemeentelijk traktement van f 120125. Op het terrein van de gezondheidszorg voor het vee gaf 

het bestuur van Amerongen, ondanks het accent dat daar op de tabaksteelt lag, actieve steun 

aan het plan van een veearts uit Wijk om zich in Amerongen te vestigen.126  

 Naast de traditionele kerkelijke armenkassen waren inmiddels nieuwe organisaties 

ontstaan die zich bezig hielden met andere vormen van armenzorg. Zo’n indirecte vorm van 

armenzorg was de Bank van Lening die, zolang er nog eigendommen te belenen waren, 

uitkomst kon bieden. In Maarssen was een bank van lening, die per jaar na aftrek van alle 

kosten 500 à 600 gulden opbracht.127 Hoewel deze bank een particuliere onderneming was, 

had de gemeente, door het stellen van voorwaarden, een behoorlijke vinger in de pap. Een 

van de voorwaarden was dat aan het gemeentebestuur jaarlijks honderd gulden werd 

uitgekeerd ten behoeve van de armen. Toen in 1824 een concurrerende bank van lening zich 

in Maarsseveen wilde vestigen, ondersteunde het gemeentebestuur met succes de actie van de 

Maarssense bankhouder om dat te voorkomen.128  

 In Maarssen was inmiddels ook een Fonds van Weldadigheid opgericht, dat zorgde 

voor aanvullende hulp voor minvermogenden die niet tot de bedeelden behoorden129. Daaruit 

werden medische zorg en onderwijs betaald.130 In Soest en in Baarn was een dergelijke, op 

initiatief van kroonprinses Anna Pawlowna opgerichte Commissie van Weldadigheid actief. 

Deze had als doel om, met behulp van door het kroonprinselijk paar beschikbaar gestelde 



middelen, steun te verlenen aan behoeftigen.131 De gemeenten verleenden slechts 

ondersteuning in uiterste noodzaak: als de kerken en andere fondsen het niet deden. Een 

circulaire van de gouverneur aan de gemeenten om voor de winter te zorgen voor voldoende 

voedsel en brandstof vond nauwelijks weerklank. De behoeftigen verbouwden vaak zelf 

levensmiddelen, bovendien was de gemeentekas ontoereikend.132  

 De invoering van de combinatie van geboorte- en woonplaatsbeginsel bij de 

armenzorg, en de afschaffing van de akten van indemniteit, betekende weliswaar een 

vermindering van de administratieve last, maar problemen bleven er. Bijvoorbeeld geschillen 

over akten van indemniteit die eerder waren afgegeven en situaties waarbij iemand bij een 

andere kerkelijke gemeente hoorde dan de gemeente waar de steun verleend werd133. 

 Een nieuwe ontwikkeling was de opvang van bedelaars in gestichten elders, 

bijvoorbeeld in Hoorn of in een van de koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid. Ten 

aanzien van de opvang van armen buiten de eigen plaats bestond er, met name in het begin, 

aanzienlijke scepsis. In een schrijven aan de gouverneur beklaagde Maarssen zich over het 

bedelaarsgesticht in Hoorn. Het was ineffectief, want de bedelaars waren zo weer terug, en de 

vervoerskosten waren erg hoog.134 Hoewel er actief door het gemeentebestuur geworven 

werd voor leden van de Maatschappij van Weldadigheid, werd de rekening van het 

bedelaarsgesticht Ommerschans van die Maatschappij met duidelijke tegenzin voldaan. De 

enige reden waarom toch betaald werd, was dat het niet te bewijzen was dat de betreffende 

bedelaars onder een andere gemeente zouden vallen.135   

 Er waren ook gemeentebesturen die het liefst de ogen sloten voor bestaande of 

dreigende armoede. Hoe is het antwoord anders te verklaren dat de gemeente Westbroek, 

waar iedereen goed op de hoogte was van het plaatselijk wel en wee, gaf op een missive van 

de gouverneur om eventueel geldelijke steun te verlenen aan boeren die hun hele veestapel 

door de veepest waren kwijtgeraakt. Die zouden er volgens het ingediende antwoord niet of 

zeer gering zijn; een maand later bleken drie boeren alles kwijtgeraakt te zijn en nog zes een 

groot deel van hun veestapel.136  

 De gemeenten zagen het als hun belangrijkste taak bij de armenzorg om het aantal 

bedeelden zo laag mogelijk te houden. De geldelijke afwikkeling werd, zo enigszins 

mogelijk, aan de  kerkelijke armenkassen overgelaten. Al snel bleek dat het bestuur zich daar 

toch niet aan kon onttrekken. De Lopikse kerkenraad had zich al eens met een rekest tot de 

koning gewend, omdat de armenkas niet toereikend was ten gevolge van de lage prijzen van 

de landbouwproducten waarvan men het in Lopik moest hebben.137 In 1825 deelde G.S. mee 

dat het niet werd toegestaan dat de diaconie een tekort uitsluitend over de hervormden zou 

omslaan. Het moest uit de gemeentekas betaald worden en zo nodig over de gehele bevolking 

worden omgeslagen.138 Opvallend in dit verband was het voorgenomen beleid van de 

gemeente Amerongen. Terwijl alle gemeentebesturen ernaar streefden bedelaars zo snel 

mogelijk over de gemeentegrens te zetten, had het bestuur daar een revolutionair plan 

ontwikkeld. Iedere maandag zouden degenen die het bedelen als broodwinning bedreven, 

onder wie ook liedjeszangers, muzikanten en dergelijke, de mogelijkheid krijgen langs de 

huizen te gaan. Een opvallend plan dat, uiteraard tot groot ongenoegen van Amerongen, niet 

de goedkeuring van Gedeputeerde Staten kreeg.139     

 Het beleidsterrein van de zorg bleef in deze periode dus onverminderd belangrijk. In 

Lopik, Amerongen en Soest werden grote vorderingen vermeld op het gebied van de 



koepokvaccinaties, waarvoor de betreffende artsen in de gemeenteverslagen en in 

Amerongen en Soest ook met medailles lof werd toegezwaaid. Dat ondanks het feit dat het  

beleid in Soest ten aanzien van de heelmeester in kwestie wat dubieus was. Zijn salaris stond 

nogal eens onder druk, terwijl het gemeentebestuur zonder meer de portefeuille trok om een 

academisch geschoolde geneesheer binnen te halen.  

 Soest en Maarssen hadden het voordeel dat daar ook afzonderlijke fondsen werkzaam 

waren, die behoeftigen ondersteunden. Hoewel dat die gemeenten meer financiële armslag 

gaf, kon het er ook toe leiden dat het gemeentebestuur door deze fondsen tot uitgaven 

gedwongen werd waar men niet aan toe was. Dat was in Soest het geval bij de benoeming 

van een schoolmeester met een hoog salaris. Zeer progressief tenslotte was het Amerongse 

plan om een wekelijkse ‘bedeldag’ in te voeren, dat dan ook door G.S. werd afgeschoten.  

 
Kerk 
Behalve de formele installatie van de door de koning voor de Hervormde Kerk benoemde 

kerkvoogden inde plaats van de vroegere kerkmeesters, was de verhouding tussen kerk en 

gemeentebestuur van zakelijke aard. Het ging om de zorg voor gebouwen als de kerk, de 

toren en het schoolgebouw, de zorg voor de begraafplaats, de armenzorg en de 

gecombineerde functie van schoolmeester en koster. Onder de openbare werken kwamen 

hierboven de toren, de begraafplaats en het schoolgebouw aan de orde en onder de 

gezondheids- en maatschappelijke zorg de steun aan de armen.  

 Ten gevolge van het samenstel van functies dat de koster/schoolmeester doorgaans 

bekleedde, kon er onenigheid over zijn betaling ontstaan. In Maarssen was het kerkbestuur 

van mening dat hij maar een klein deel van zijn tijd aan het kosterschap besteedde en 

verzocht daarom aan het gemeentebestuur zijn gehele bezoldiging over te nemen. Het 

gemeentebestuur had echter juist een adjunct onderwijzer benoemd om de slecht 

functionerende koster/onderwijzer te ontlasten, zodat die juist ook zijn tijd aan het 

kosterschap kon besteden. Het was dus redelijk dat de kerk de koster gewoon zou blijven 

betalen.140 Op zijn zachtst gezegd zeer afhoudend stelde de gemeenteraad van Lopik zich op, 

toen de koster/schoolmeester om vergoeding vroeg vanwege het naar elders verdwijnen van 

de rooms-katholieke begrafenissen. Er waren twee opvattingen: 1) niet de gemeente had de 

schade toegebracht maar de Rooms Katholieke Kerk, dus die moest de schade betalen en 2) 

een en ander was met koninklijke goedkeuring gebeurd, dus de koster moest zich maar tot de 

koning wenden. Dankzij het feit dat de burgemeester volhield dat het niet billijk was de 

voorwaarden waarop iemand was aangesteld plotseling te veranderen, kreeg de koster 

gedurende een overgangsjaar een bedrag als schadevergoeding.141   

 
School 
De gemeente Maarssen was voortvarend bij het organiseren van het plaatselijk school- 

toezicht en ook met duidelijke reglementering ervan. Er waren op voorstel van de 

schoolopziener twee toezichthouders benoemd. Ze konden van de onderwijzer alle informatie 

krijgen over de manier van lesgeven, de leerlingen eventueel examineren, de onderwijzers 

aansporen hun scholen volgens de regels in te richten en alles te doen wat de wet vereiste.  

Het bestuur in Maarssen wilde direct bij het toezicht betrokken blijven. Het behield zich het 

recht voor om een of meer personen aan het toezicht toe te voegen.142 In 1824 leidde het 



toezicht tot een aanschrijving van de gouverneur aangaande een aantal klachten over het 
onderwijs aan de dorpsschool. Behalve dat het gebouw, ten gevolge van de toevloed van 
rooms-katholieke leerlingen, te klein was en de leermiddelen ontoereikend, liet ook de 
kwaliteit van de onderwijzer te wensen over. Het gemeentebestuur koos ervoor om de baan 
van de onderwijzer te redden en een adjunct onderwijzer te benoemen, die deels betaald werd 
uit het door de onderwijzer geïnde schoolgeld en deels door de gemeenten Maarssen, 
Maarssenbroek en Maarsseveen.143  
 Ook in Amerongen waren problemen met de kwaliteit van het gegeven onderwijs. 
Daar werd de onderwijzer overgehaald ontslag te nemen tegen genot van een behoorlijk 
jaargeld en toestemming om nog tien maanden in de onderwijzerswoning te blijven wonen. 
Voor de eveneens disfunctionerende adjunct onderwijzer was bij vertrek van de onderwijzer 
geen plaats meer.144 Anderzijds was er voor goede krachten veel mogelijk. In Soest werd zo’n 
persoon gezocht en dat lukte niet voor een traktement van minder dan f  300. De Prins van 
Oranje betaalde de helft, onder voorwaarde dat de gemeente de andere helft zou betalen. Dat 
gebeurde inderdaad, onder meer door het traktement van de chirurgijn met f 50 te verlagen.145 
 Behalve het lager onderwijs aan de dorpsscholen was er in veel plaatsen ook sprake 
van onderwijs in de Franse taal. Dat werd wel door het gemeentebestuur gestimuleerd, omdat 
het belangrijk gevonden werd dat vooraanstaande burgers de Franse taal beheersten. Het 
bestuur van Maarssen verzocht om deze reden bij de schoolopziener om steun voor de 
vestiging van een Franse huisonderwijzer.146 In de instructie voor de onderwijzer in 
Amerongen werd onder meer genoemd dat hij geacht werd op doordeweekse dagen ’s avonds 
Franse les te geven, tegen een door hem aan het gemeentebestuur voor te stellen 
schoolgeld.147 Ook de vestiging van een kostschool werd daar van harte gesteund.148   
 Om de gemeenten te stimuleren voor goed onderwijs te zorgen, gebeurde het wel dat 
de rijkswedde van de onderwijzers werd verhoogd, onder voorwaarde dat de gemeente 
zorgde voor een goed schoolgebouw met toebehoren en een toereikende bezoldiging. Uit de 
aanmaningen die Lopik van de gouverneur ontving om daar, zowel voor de school in Lopik 
als die in Lopikerkapel, iets mee te doen, blijkt dat niet iedere gemeente deze suggestie 
oppakte.149      
 Dit overzicht leidt tot de conclusie dat de intensiteit van het onderwijsbeleid 
plaatselijk verschilde. Met name in Maarssen en Amerongen werd een duidelijk beleid 
gevoerd, zowel op het gebied van het toezicht als voor wat betreft de eisen die aan de 
onderwijzer gesteld werden. In de andere dorpen was dat minder het geval.  
 
3. Conclusie  
In hoofdstuk 7 werd beschreven hoe de ruimte die de dorpsbesturen hadden voor het voeren 
van een eigen beleid door wetgeving en vooral door regelgeving via Koninklijke Besluiten 
werd ingeperkt. Waar tijdens de Republiek het plaatselijk bestuur in eerste lijn werd vorm 
gegeven door de gerechten/heerlijkheden onder approbatie en verantwoordelijkheid van 
Gedeputeerde Staten, kwam het zwaartepunt nu bij de Koning te liggen met de  Gouverneur, 
Gedeputeerde Staten en Burgemeester als uitvoerders van zijn beleid in de gemeenten. In de 
plaats van een behoorlijke mate van autonomie, was het accent komen te liggen op een top-
down benadering. In dit hoofdstuk kwam de vraag aan de orde hoe de verschillende 
gemeenten binnen de aldus gestelde grenzen beleidsmatig opereerden. Om hieromtrent enig 



inzicht te krijgen is de scorelijst uit hoofdstuk 6 aangevuld met de gegevens over de periode 
1820-1830. Ook hier met het nodige voorbehoud voor wat betreft achterhaalbaarheid en 
indeelbaarheid van de gemeentelijke beleidspunten. Opnieuw is een indeling in drie 
categorieën gebruikt: = geen/nauwelijks eigen beleidsactiviteit; + enige beleidsactiviteit; ++ 
aanmerkelijke beleidsactiviteit.  
Dit leidt tot het volgende overzicht:  
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Optelling van de positieve scores levert het volgende beeld op:    

 

Tabel 9.3 vergelijking beleidsaccenten van vijf Utrechtse dorpen 1780-1830 

Beleidsterrein Beleidsscore 1780-
1790 

Beleidsscore 
1795-1813 

Beleidsscore 1813-
1830 

Algemeen bestuur              12        11       20 
Openbare orde en 
veiligheid 

             24        25       19 

Handel en verkeer                6          9       10 
Openbare werken              12          9       12 
Gezondheids- en 
maatschappelijke zorg 

             10        11         9 

Kerk                2          5         1 
School                2          5         5 
Totaal              68        70       75 
Maximum            160      160     160 
 

In tabel 9.2 is het aantal onderdelen dat onder de verschillende beleidsterreinen wordt 

genoemd niet gelijk. Onder het hoofd Openbare orde en veiligheid staan vier beleidsterreinen, 

terwijl er bij de School en de Kerk maar één staat. Onderling zijn de cijfers voor wat betreft 

de beleidsterreinen daardoor niet goed vergelijkbaar. Wel is er, indicatief, een ontwikkeling 

van de verschillende beleidsterreinen uit af te leiden.  

 Het meest opvallend is dat, ondanks de steeds verdergaande centralisatie, de 

plaatselijke besturen er in slaagden een eigen beleid te blijven voeren. Met name waar het 

gaat om het Algemeen bestuur, Handel en verkeer en ook Onderwijs is er een toename te 

zien, tegen een afname van het Openbare orde en veiligheidsbeleid en de bemoeienis met 

kerkelijke zaken. De financiering van de gemeentebegroting door middel van combinaties 

van opcenten en omslagen vroeg veel aandacht van de besturen. Doordat de politieke situatie 

in een rustiger vaarwater was gekomen en er in de voorafgaande periode al vrij veel aandacht 

was besteed aan de nachtwacht was het accent op Openbare orde en veiligheid minder 

geworden. Het lijkt erop dat ook de manoeuvreerruimte om dingen niet te doen vrij groot 

was: Westbroek had geen veldwachter, Lopik geen brandweer, Soest maakte geen melding 

van een reglement voor de plaatselijke politie, schafte zeer laat een brandspuit aan en voerde 

de broodzetting pas na 1840 in. De mogelijkheid  om zich afzijdig te houden was groter dan 

de mogelijkheid om met een duidelijk eigen beleid te komen: het feit dat Soest geen 

broodzetting invoerde viel minder op dan het plan van Amerongen om de bedelarij te 

reguleren. Bij verschil van inzicht tussen G.S. en de gemeenten was het niet altijd zo dat de 

wil van het provinciebestuur doorgezet werd. Dat bleek bij de vormgeving van de Maarssense 

nachtwacht en vooral ook toen er een oplossing moest worden gevonden voor het wegvallen 

van de gemeentelijke opcenten ten gevolge van de opheffing van de rijksaccijns op het 

gemaal in 1830. Een gezamenlijk plan van een aantal gemeenten werd afgewezen, maar toen 

vervolgens veel gemeenten hun eigen gang bleken te gaan, draaide G.S. bij. Over het 

algemeen lijkt de vrijheid op zakelijk gebied het grootst geweest te zijn. Een voorbeeld is het 

beleid in Maarssen ten opzichte van Maarsseveen voor wat betreft de opcenten en van 

diezelfde gemeente ten opzichte van de kerk voor wat betreft kerkelijke eigendommen.   



Al met al blijkt dat de druk van de Bataafse, de Franse en de Koninklijke Nederlandse 
regering met hun directieven en alom noodzakelijke approbatie veel gemeenten er niet van 
weerhouden heeft een eigen beleid te voeren.  











BESLUIT 

Van regering door de Staten naar regering door de koning  
Twee staatsgrepen en een volksstemming vormden de cruciale elementen in het proces 
waarbij de Nederlandse staatsorde in 1798 veranderde.  Het van kracht worden van de 
grondwet in dat jaar markeerde het moment dat de oude statenbond van de Republiek der 
Verenigde Nederlanden ophield te bestaan en de Nederlandse Staat het levenslicht 
aanschouwde. Hoewel dit markeringspunt slechts een moment was in een transitieproces dat 
een aantal decennia duurde, was het een dramatisch jaar voor de Staten van de provincies. 
Van nagenoeg soevereinen devalueerden zij en daarmee de participerende steden en 
ridderschappen, tot uitvoerders van taken voor de nationale overheid.1 In toenemende mate 
betekende dat het doorgeven van de directieven van de achtereenvolgende staatshoofden 
Schimmelpenninck, Lodewijk Napoleon, Napoleon en Willem I, aan de laagste 
bestuursorganen: de gemeenten.  Daarnaast gingen zij als kiescollege voor de Tweede Kamer 
en de plattelandsgemeenteraden fungeren. Ook voor de besturen van de gemeenten waren de 
veranderingen voor wat betreft hun inrichting en bevoegdheden in deze periode vaak 
ingrijpend. Dat was met name het geval voor de steden. Zo was de samenstelling van de 
gemeentebesturen, die tijdens de Republiek in de handen had gelegen van ‘eigen’ stedelijke 
organisaties, voortaan door Koninklijke Besluiten gereglementeerd. Kortom: de steden 
hadden op dit gebied nogal wat moeten inleveren. Hoe zat dat nu met de besturen van de 
dorpen?  

Onder de Republiek omvatte de bestuurlijke taak van de dorpsbesturen de uitvoering 
van provinciale besluiten en het besturen van de eigen huishouding. De provinciale besluiten 
betroffen vaak bepaalde gelegenheden of bepaalde plaatsen, zoals de invoering van een 
psalmberijming of instructies aan een dorpsbestuur bij een uitbraak van een besmettelijke 
ziekte. Daarnaast kwamen er algemene regels op een aantal terreinen, zoals de armenzorg en 
het toezicht op kosters en schoolmeesters. Hoewel de provincie de soevereiniteit behield, had 
ze de regeringsmacht meestal overgedragen aan een ambachtsheer. Hij benoemde de 
bestuurders: de schepenen, die formeel de besluiten namen, als vertegenwoordigers van de 
ingezetenen, en de schout, de voorzitter van het bestuur, als zijn vertegenwoordiger. Hoewel 
hij geen stemrecht in het bestuur had was de schout, mede door zijn contacten met de 
ambachtsheer en de combinatie van zijn functie met die van gadermeester, de spil in het 
dorpsbestuur. Tijdens de Bataafs-Franse periode verdween de ambachtsheer, om later met 
sterk verminderde bevoegdheden terug te keren. De macht in de dorpen kwam daardoor weer 
terug waar ze vóór de verkoop/schenking van de heerlijkheden had gelegen: de provincie. 
Aangezien dat in ieder geval de geografische afstand, maar vaak ook de sociale afstand 
tussen dorp en bestuur vergrootte, werd de schout nog sterker de drager van het plaatselijke 
gezag. 

 In de eenheidsstaat, die aldus ontstaan was, kwam op meer beleidsterreinen landelijke 
regelgeving. Behalve het verlies van bevoegdheden kreeg het plaatselijk bestuur ook te 
maken met functionarissen van elders, bijvoorbeeld de belastingdienst en de schoolopzieners. 
Bij haar centralisatiestreven lag bij de Rijksoverheid het accent lang op de aansturing van de 
provincies en de grote gemeenten. Op de kleine gemeenten, waaronder de Utrechtse 
plattelandsgemeenten, waren de achtereenvolgende overheidsregelingen betreffende de eigen 
huishouding, vanwege de omvang van deze plaatsen, niet van toepassing. De afzonderlijke 
regelingen, die daarvoor herhaaldelijk waren aangekondigd,  kwamen pas vanaf 1815 tot 
stand. De plattelandsautonomie bleef daardoor tot  na de Franse tijd bestaan. Onder het 
Koninkrijk der Nederlanden werd de ingezette koers naar een centralistische staat onder  
autocratisch leiderschap voortgezet. De centrale positie van de schout/burgemeester in het 
gemeentebestuur werd in het reglement voor het Utrechtse plattelandsbestuur van 1816 



vastgelegd en in het reglement van 1825 nog versterkt. Tegelijkertijd verdween de invloed 
van de ingezetenen op de samenstelling van het bestuur nagenoeg geheel. De raadsleden 
werden door Provinciale Staten benoemd en de schout/burgemeester door de koning. De 
bepalingen betreffende de plaatselijke autonomie in de grondwetten van 1814 en 1815 zagen 
er veelbelovend uit, maar deze werd sterk ingesnoerd door vormen van provinciaal en 
koninklijk toezicht.

Hieronder wordt eerst ingegaan op de positie van de dorpsbestuurders: degenen die als 
vertegenwoordigers van de plaatselijke ingezetenen kunnen worden beschouwd en 
vervolgens degenen die als voorzitter van de colleges door het hoger gezag werden benoemd. 
Daarna komt de mogelijkheid die ze hadden om een eigen beleid te voeren aan de orde en tot 
slot de zeggenschap van de dorpsbewoners. 

De gekozen bestuurders 
Tijdens de Republiek had in ieder geval een aantal ingezetenen invloed op de benoeming van 
de bestuurders. Het recht van de eigenaar van de heerlijkheid om buurmeesters en schepenen 
te benoemen werd uitgeoefend in samenhang met de voordrachten die door het zittende 
bestuur werden gedaan. Voor iedere vrijkomende post werden twee namen aan de heer 
voorgelegd. Hoe daarmee werd omgegaan verschilde per plaats. Soms werd consequent de 
eerstgenoemde op de voordracht benoemd, maar het kwam ook wel voor dat degene die als 
tweede op de voordracht stond werd benoemd. Soms werd een  genomineerde zeer vaak 
gepasseerd, de reden daarvoor kon niet worden vastgesteld. Wat in deze jaren in deze dorpen 
zelden voorkwam, was dat de heer gerechtsleden buiten de voordracht om benoemde.2 Het 
zittende gerecht had zodoende een grote invloed op haar aanvulling.  

De intensiteit van de  revolutionaire veranderingen waarmee hieraan in 1795 een 
einde werd gemaakt, verschilde per plaats. In Westbroek en Maarssen werd het hele gerecht 
vervangen, in Lopik en in Soest bleef een schepen zitten en in Amerongen behielden twee 
schepenen hun functie. Het al of niet aanblijven kan overigens ook een (politieke) keuze 
geweest zijn van de aftredende bestuurders zelf. In de kleine bestuurscolleges van Maarssen 
en Westbroek zou sneller overeenstemming over een te volgen beleidslijn bereikt kunnen 
zijn, dan in de wat grotere gerechten van de andere plaatsen.3 Aanwijzingen dat de zaak niet 
altijd op de spits werd gedreven, vinden we ook in 1803, bij de terugkeer van de in 1795 
ontslagen bestuurders. In alle plaatsen kwamen een aantal bestuurders van voor 1795 terug. 
Zowel in Maarssen als in Westbroek bleef een van de in 1795 aangetreden nieuwe schepenen 
gehandhaafd. In Amerongen en Soest bleef een schepen die in 1795 was aangebleven ook na 
1803 op zijn. Geheel anders was de situatie in Lopik. De ene schepen van het oude gerecht 
die na de revolutie was aangebleven verdween, evenals degenen die toen nieuw benoemd 
waren.   

Als de gebeurtenissen van 1795 de illusie van gemeentelijk zelfbestuur al hadden 
gewekt, dan werd deze via de Staatsregeling van 1798 alweer ongedaan gemaakt. De 
gemeenten werden, evenals de provincies, administratieve lichamen met als taak het 
uitvoeren van nationaal beleid. De benoeming van de leden van de gemeentebesturen die 
geacht werden de ingezetenen te vertegenwoordigen kwam bij de provincies en daar bleef ze. 
Na de aansluiting bij Frankrijk in 1811 werden de benoemingen een exclusieve bevoegdheid 
van de prefect. Onder Willem I leek er iets van de voorrevolutionaire  procedure terug te 
komen. In het Reglement voor het Plattelandsbestuur van 1816 werd gesproken over een 
voordrachtsrecht van de heer of de gemeente, maar dat werd bij het daarop volgende 
regelement van 1826 alweer afgezwakt tot het ‘horen’ van het plaatselijk bestuur.  

In hoeverre vormden deze ‘gekozen’ bestuurders nu een afspiegeling van de 
dorpsbevolking? Volgens de maatstaven die zich geleidelijk ontwikkeld hebben in de 
grondwetten van 1848 tot en met 1972, kan het antwoord slechts luiden: zeer beperkt. Zowel 



tijdens de Republiek als ook nog onder het bewind van Willem I waren er veel inwoners die 
geen invloed, in de zin van formele medezeggenschap, hadden. Behalve de vrouwen waren 
dat tijdens de Republiek de minvermogenden en, in de meeste plaatsen, de niet-
gereformeerden. Voor de niet-gereformeerden veranderde dat in 1798. Het zwaartepunt van 
de invloed op de samenstelling van de bestuurscolleges lag bij de beter gesitueerden, in de 
dorpen hoofdzakelijk boeren en ambachtsbazen. De elite hield zich bijna altijd afzijdig van de 
dorpspolitiek. In de gerechten waren de ter plaatse economisch sterkste sectoren het best 
vertegenwoordigd. Dat was in veel plaatsen de agrarische sector, maar niet overal. In plaatsen 
die aan de belangrijkste verkeerswegen lagen, zoals Maarssen en Amerongen, vormden niet-
agrariërs de meerderheid in de besturen. Daar was de hoofdrol weggelegd voor  
ambachtsbazen en herbergiers, later aangevuld met ambtenaren en vergelijkbare 
beroepsbeoefenaren. De agrarische minderheidspositie gold daar zowel in de periode 1780-
1789 als de periode 1820-1829. Ook voor wat betreft factoren als de verhouding tussen de 
aantallen autochtonen en van elders binnengekomen bestuurders, leeftijd en familiebanden 
waren de verschillen niet groot. Wel verschil was er, uiteraard, in deelname van de rooms-
katholieken. Zij namen de plaats in die op grond van hun aandeel in de bevolking verwacht 
mocht worden. Dat gaf overigens niet overal grote verschuivingen; in Soest waren ze al 
eerder bij het bestuur betrokken, dus daar was de verandering minder groot dan bijvoorbeeld 
in Lopik waar dat niet het geval geweest was. 
 Als het erom gaat te bepalen welk deel van de bevolking feitelijk medezeggenschap 
had, moet bedacht worden dat het bijna altijd slechts gezinshoofden waren die voor het 
bestuurslidmaatschap in aanmerking kwamen. Via hen was de groep inwoners met 
raakpunten aan het bestuur aanzienlijk groter. In Lopik was in de periode 1780-1790 de 
bestuursdeelname 14% van het totale aantal gezinnen. In Soest, waar ook katholieken 
benoemd werden, bedroeg dit percentage desondanks slechts 5%.4 Als percentage van de 
bevolking betekende dat respectievelijk 7% en 10%.5 Het percentage van de bevolking dat in 
1839 stemrecht had voor de provinciale Staten, 3% en dat was zeer indirect voor de 
gemeenteraad, steekt hier schril bij af. 
 Opvallend is dat, terwijl het reglementaire aantal raadsleden in de jaren 1820-1830 
hoger lag dan in de periode 1780-1790, het aantal personen dat feitelijk in de raden zitting 
had is afgenomen van 68 tot 54. De koppeling van de benoembaarheid in de gemeenteraad 
aan het betalen van een bepaald bedrag aan belasting had de groep waaruit de bestuurders 
dienden te worden gekozen kleiner gemaakt. Een tweede punt dat opvalt is dat het in de 
periode 1820-1830 in Amerongen, Lopik en Soest voorkwam dat vrijkomende plaatsen in de 
raad niet werden opgevuld; hetzelfde was omstreeks 1810 ook in Westbroek het geval. 
Kennelijk was het animo om aan het bestuur deel te nemen gedaald.     
   
De benoemde voorzitters    
In 1811 kwam er voor de ambachtsheren andermaal, nadat hen dat in 1795 ook was 
overkomen waarna ze het in 1806 weer terugkregen, een eind aan het benoemingsrecht voor 
de schouten.6 Vanaf 1813 werden de voorzitters van de raad benoemd door Willem I, 
aanvankelijk nog voor onbepaalde tijd, maar vanaf 1825 voor perioden van zes jaar. De 
ambachtsheren hadden nog wel een voordrachtsrecht, waarvoor een recognitie werd betaald.7 
Van een zakelijke overeenkomst tussen schout en ambachtsheer was geen sprake meer, 
aangezien de schout en later de burgemeester in een hiërarchische lijn was komen te staan 
onder de koning en het provinciaal bestuur. In de bestuursreglementen voor het platteland van 
1816 en nog sterker dat van 1825, werd duidelijk dat hij nog meer dan vroeger de spil vormde 
in het dorpsbestuur. Onder de Republiek was de schout weliswaar zegsman voor en 
aanknopingspunt van het gerecht geweest, maar de beleidsuitvoering in de vorm van het 
houden van schouwen, overleg met andere gerechten, en natuurlijk de rechtspraak vond 



plaats in nauwe samenwerking met de schepenen. De Gemeenteraad mocht zich na 1816 
weliswaar over de begroting, de plaatselijke verordeningen en de rekening buigen, maar het 
dagelijks bestuur lag bij de schout/burgemeester. Hij kon daarbij geassisteerd worden door 
twee assessoren. In 1825 werd hun aanwezigheid verplicht en gingen zij wethouders heten. In 
sommige plaatsen, bijvoorbeeld Amerongen, Maarssen en Soest, werden de raadsleden in de 
vorm van commissies bij de beleidsuitvoering, met name vormen van toezicht, betrokken. 

Hoewel de schout van oudsher een zeer sterke positie in het dorpsbestuur had,  
kwamen er incidenteel wel verschillen van inzicht voor. Ingrijpen zoals in 1776 door de 
Maarssense ambachtsvrouwe in een conflict tussen schout en schepenen was nu niet meer aan 
de orde. De raad had inmiddels wel andere machtsmiddelen in handen. In gevallen waarin 
zijn medewerking was vereist kon hij die weigeren, zoals in 1825 in Soest dreigde toen de 
raad weigerde de begroting te ondertekenen. Ook kon de raad zich met verzoekschriften tot 
de koning wenden, zoals in 1849, ook weer in Soest, zou gebeuren. Daarbij ging het om 
klachten over de hoge leeftijd en het functioneren van de burgemeester. 

De persoonlijke achtergrond van de schouten lijkt niet veranderd te zijn: een 
achtergrond als ambtenaar en vooral als notaris was gangbaar, vaak waren zij afkomstig uit 
bestuurlijke kringen. Ook was sprake van het ontstaan van wat zou kunnen worden aangeduid 
als burgemeesters-dynastieën. Zoals de families Van den Helm en (Cambier) van Nooten. 
Hoe meer lokale en bestuurlijke familiebanden er waren, hoe lager over het algemeen de 
leeftijd bij aanstelling. 

Het beleid 
Al tijdens de Republiek begon er regelgeving te komen die van direct belang was voor het 
dorpsbestuur. Met name veiligheid, handel en verkeer en armenzorg hadden in het laatste 
kwart van de achttiende eeuw de aandacht van de provinciale overheid. Tijdens de Bataafse 
Republiek en het Koninkrijk Holland werden deze beleidsterreinen aangevuld met nieuwe 
landelijke regelingen op onder andere het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en 
belastingheffing. Onder het Keizerrijk en het Koninkrijk der Nederlanden werd het nationale 
beleid op deze en ook op andere terreinen met kracht voortgezet. Ondanks herhaalde 
aanzetten om tot een wettelijke bestuursregeling voor alle gemeenten te komen, duurde het 
lang voordat die er ook voor de dorpsbesturen kwam. Dat zou pas gebeuren onder de regering 
van koning Willem I. In de Grondwetten van 1814 en 1815 werd aangekondigd dat de 
gemeenten binnen hun reglementen de vrije beschikking over hun huishoudelijke belangen 
zouden krijgen. Spoedig bleek dat deze beschikking minder vrij was dan ze leek. In de 
Grondwet werden  beperkingen aangegeven, daarnaast werd er veel geregeld in de 
Bestuursreglementen voor het Bestuur ten platten Lande van 1816 en 1825. Het kwam erop 
neer dat de gemeenten wettelijk sterk beperkt waren in hun mogelijkheid om een eigen beleid 
te voeren.  

In de praktijk bleek echter dat de plattelandsbesturen er toch vrij goed in slaagden hun 
eigen beleidsprioriteiten te volgen. Tijdens de Republiek kon dat er bijvoorbeeld toe leiden 
dat een gerecht, op een gezamenlijk initiatief van ambachtsheer en ingezetenen, gesplitst 
werd. Ten aanzien van aangelegenheden met mogelijk grote financiële gevolgen, zoals de 
armenzorg en de voorschriften ten aanzien van de akten van indemniteit, werden de 
provinciale voorschriften snel en stipt nageleefd. Met name nadat deze in de jaren 1770-1780 
werden aangescherpt. Geheel anders lag dat in een aantal plaatsen toen er oefeningen van de 
burgers in de wapenhandel georganiseerd moesten worden. 

Het geheel overziende blijkt ook later dat de dorpsbesturen op een aantal terreinen 
vrijheid van handelen wisten te behouden om de plaatselijke belangen te effectueren. Dat was 
met name het geval waar het ging om het beleid ten aanzien van handel en verkeer. Ook bij 
aangelegenheden als openbare orde en veiligheid bleek een zekere manoeuvreerruimte te 



bestaan: vooral om dingen na te laten. Die bleek ook nog na de Franse Tijd te bestaan. Dat 
het daarbij niet altijd om kleinigheden ging, blijkt bijvoorbeeld uit de gang van zaken bij de 
landelijke invoering van de broodzetting. Een belangrijke kwestie, het ging immers om de 
prijs en de kwaliteit van het brood, met name ter bescherming van de minder draagkrachtigen 
(en de openbare orde!). Dat was een punt dat de gemoederen al gedurende vele jaren had 
beziggehouden. In 1826 kwam er een regeling, die echter zo omslachtig bleek te zijn dat er in 
1829 een aanvulling op kwam van G.S. van Utrecht, in de vorm van een standaardreglement. 
Toch bleek ook dat niet tot snelle invoering te leiden. In de jaren-1840 (toen Willem I 
inmiddels door Willem II was opgevolgd)  moesten nog een aantal gemeenten, waaronder 
Soest, er via een Koninklijk Besluit aan herinnerd worden dat de regeling toch echt ingevoerd 
moest worden. Het feit dat er in Soest geen broodzetting was, hetgeen daar en ook elders 
werd toegelaten, viel kennelijk minder op dan in 1821 het plan van Amerongen om op eigen 
wijze de bedelarij te reguleren. Het voornemen deze op bepaalde tijden te ‘legaliseren’ werd 
direct onderuit gehaald. 

Bij verschil van inzicht tussen Gedeputeerde Staten en gemeenten bleek het overigens 
niet altijd zo te zijn dat de wil van het provinciebestuur werd doorgezet. Toen in 1830 de 
Rijksaccijns op het gemaal werd opgeheven dreigden de gemeenten veel geld mis te  lopen 
door het wegvallen van de gemeentelijke opcenten op die accijns. Een gezamenlijk plan waar 
een aantal gemeenten mee kwamen, werd aanvankelijk afgewezen, maar toen vervolgens een 
aantal gemeenten hun eigen gang bleken te gaan draaide G.S. bij. 

Zeggenschap 
In de bevolking van Boeren, Burgers en Buitenlui was de aanduiding ʻBurgersʼ in de 
zeventiende en achttiende eeuw gereserveerd voor de bezitters van het stedelijke burgerschap. 
De voordelen die dit burgerschap bood, kunnen kort in een aantal functies worden 
samengevat.8 De economische functie hield in dat het toegangsrecht gaf tot de gilden, die een 
belangrijk deel van de werkgelegenheid in de stad boden;  de politieke functie van het 
burgerschap bood de mogelijkheid om de hoogste ambten in het stedelijk bestuur te vervullen 
en de sociale functie gaf toegang tot een aantal voorzieningen die voor niet-burgers niet, of 
op minder gunstige condities openstonden.  

Hoewel op het platteland geen burgerrecht in deze vorm bestond, was het verschil met 
de steden kleiner dan het op het eerste gezicht lijkt. Ambachtsgilden waren er in de dorpen 
niet, waardoor bescherming tegen concurrentie van buitenstaanders ontbrak. Integendeel: een 
aantal economische activiteiten waren op het platteland verboden om de stedelijke nijverheid 
niet te beconcurreren. Het was echter wel zo dat iedere dorpsgenoot in beginsel toegang had 
tot alle beschikbare beroepen. De benoeming van de dorpsbesturen was een zaak van de 
ambachtsheren. Dat was zeker het geval bij de aanstelling van de schout als hoogste 
ambtsdrager; daarbij ging het immers om een zakelijke overeenkomst tussen de heer en de 
aankomende schout. Op de benoeming van de overige bestuurders hadden de gerechten door 
middel van hun voordrachten echter wel degelijk invloed. Daarbij kwam nog dat de gerechten 
niet alleen bestuurlijke bevoegdheden hadden. Tot 1811 namen ze ook een tweede 
staatsfunctie, te weten de plaatselijke rechtspraak, voor hun rekening. Tenslotte het 
belangrijke punt van de toegang tot de sociale voorzieningen. Die werd ook in de dorpen 
afgeschermd. Voor steun kwamen slechts degenen in aanmerking die ter plaatse geboren 
waren. Buitenstaanders die zich wilden vestigen dienden ofwel hun draagkracht te bewijzen, 
ofwel een akte van indemniteit te overleggen.  

Dat het verschil tussen steden en dorpen minder groot was dan het lijkt, blijkt ook uit 
de gewoonte van de ingezetenen van een aantal dorpen in het Noorderkwartier van Holland 
om zich ‘burgers’ te noemen.9 Aan de andere kant werd in een aantal steden in de late 
achttiende eeuw het juridisch onderscheid tussen burgers en ingezetenen kleiner en nam het 



belang van de sociaal economische positie waarin iemand verkeerde toe.10 Hoe dit ook zij, na 
1795 verdween de ‘stadsburger’ om plaats te maken voor een ‘staatsburger’, een kwalificatie 
die ook van toepassing was op de plattelander.11    
  Hierboven bleek dat het zittende gerecht grote invloed had op de benoeming van 
nieuwe schepenen en buurmeesters. Deze invloed verdween na 1810 geheel, om na 1815 
slechts in zeer rudimentaire vorm, via de Provinciale Staten, terug te keren.12 Daarnaast was 
er onder de Republiek ook, bij een aantal belangrijke aangelegenheden, invloed van een 
grotere groep ingezetenen, namelijk de geërfden: de bezitters van eigen land. De zaken 
waarover zij zeggenschap hadden konden plaatselijk verschillen: in Westbroek ging het over 
meer beslissingen dan in de andere plaatsen. Ook  het aantal geërfden dat meesprak 
verschilde: in Amerongen alleen vertegenwoordigers van de landheren, in de andere plaatsen 
was de kring ruimer. Iets waar zij in ieder geval zeggenschap over hadden was het vaststellen 
van de zetting: de omslag van de door het dorp te betalen belasting over de ingezetenen. In 
1805 verdween deze procedure, om in 1816 in het eerste plattelands- bestuursreglement in 
afgezwakte vorm terug te keren: een afvaardiging van de contribuabelen, respectievelijk 
geërfden moest betrokken worden bij een aantal beslissingen op financieel gebied. Vanaf 
1825, onder het tweede reglement, werd deze inspraak teruggebracht tot het raadplegen van 
belanghebbende grondeigenaren. Van een verdergaande bevoegdheid was toen geen sprake 
meer. 
 Dat niet alle zeggenschap langs formele lijnen verliep bleek in het bovenstaande uit de 
situaties waarin plaatselijke besturen hun eigen beleid konden blijven voeren, in een aantal 
gevallen zelfs tegen het officiële beleid in. Verwant daarmee was de mogelijkheid van de 
dorpsbesturen om buiten de formele lijnen om conflicten op te lossen. Ook op dat gebied 
konden de besturen in een aantal gevallen hun eigen plan trekken. In Westbroek ging het 
bestuur in 1781 bij de aanschaf van de brandspuit pragmatisch te werk. Opposanten die 
formele bezwaren opvoerden hoefden niet te betalen, maar zouden ook geen hulp krijgen. In 
1827 werd bij de stemming over een wegbetering, die op twee verschillende manieren kon 
worden uitgevoerd, al van tevoren een duidelijke stemprocedure afgesproken: de minderheid 
van de aanliggende eigenaren diende zich bij de meerderheid neer te leggen. Het conflict 
tussen Maarssen en Breukelen over het wachtlopen door de schutterij werd in 1824 opgelost 
door collegiaal overleg tussen de schouten. In het probleem dat Maarssen en Maarsseveen in 
1826 hadden over de betaling van de verbetering van de schipperswal kwam de gevraagde 
uitspraak van G.S. nadat Maarsseveen met het Maarssense voorstel akkoord was gegaan.          
Het al decennialang slepende conflict in Lopik over de afwatering van de hoger gelegen 
landen werd uiteindelijk opgelost doordat de gezamenlijke eigenaren besloten het geheel 
onder te brengen in een nieuwgevormde polder.  
       
 
Conclusie 
Vergelijking van de situatie waarin de dorpsbesturen zich in 1830 bevonden met die van de 
jaren 1780 levert het volgende op: 

- Ondanks de uitsluiting van een grote groep ingezetenen was in de periode 1780-1790 
een aanzienlijk deel van de huishoudens direct, via deelname van het gezinshoofd, bij 
het dorpsbestuur betrokken. In de periode 1820-1830 blijkt de samenstelling van deze 
groep, voor wat betreft beroepen, herkomst, leeftijd en familiebetrekkingen, 
vergeleken met die in de periode 1780-1790 niet ingrijpend te zijn veranderd. 
Verschillen moeten gezocht worden in de deelname van rooms-katholieken en de in 
1825 verhoogde welstandseis. Het totale aantal personen dat in deze periode deel 
uitmaakte van de raden was gedaald. 



- De centrale positie die de voorzitter van oudsher in het dorpsbestuur innam werd door 
de invoering van de Bestuursreglementen van 1816 en vooral dat van 1825 nog 
versterkt. Door de koninklijke benoeming kreeg de functie een meer ambtelijk 
karakter.        

- Door middel van de grondwet van 1798 werd de statenbond, die de Republiek was, 
omgezet in een eenheidsstaat onder centrale leiding. Nadat vanaf 1801 de teugels 
weer iets gevierd waren, was er vanaf 1805 sprake van een toenemend 
centralisatiestreven. Desondanks bleken gemeenten tot halverwege de negentiende 
eeuw in staat te zijn om op een aantal beleidsterreinen een eigen, per plaats 
verschillende, koers te varen. 

- Hoewel er op het platteland formeel geen sprake was van ‘burgers’, vertoont de  
positie van de ingezetenen van de dorpen overeenkomsten met het stedelijke 
burgerrecht. De directe zeggenschap die de ingezetenen onder de Republiek hadden 
gehad verdween nagenoeg geheel, om na 1815 plaats te maken voor een stemrecht 
voor Provinciale Staten.  

- Voor conflicten, zowel tussen de leden van de dorpsgemeenschappen als tussen 
dorpen onderling, werden bij voorkeur creatieve, buiten-gerechtelijke oplossingen 
gezocht. De gerechten, met daarin de schout als coördinator, namen daarbij het 
voortouw. Dat gold overigens niet voor personen van buiten de 
dorpsgemeenschap(pen). Zowel de grote veenbazen als degenen die wegens vermeend 
financieel onvermogen uit het dorp verwijderd dreigden te worden vonden wel de weg 
naar de rechter.   

 
Dit werpt toch een ander licht op kwalificaties van de dorpsbesturen zoals die van Van 
Heusde, toen hij in 1871 over de positie van de plattelandsbesturen na 1815 opmerkte: 'Het 
platteland stond geheel en al onder de voogdij der Staten: deze waren het, die het eigenlijke 
bestuur in handen hadden, en het door hunne ambtenaren in de dorpen lieten uitoefenen. Men 
was blijkbaar van de volkomen onmacht van de plattelandsgemeenten om zichzelve te 
besturen overtuigd, vanwaar anders die op alles vereiste goedkeuring?'13 Uit het 
bovenstaande blijkt immers dat in de achttiende eeuw sprake was van een sterke invloed van 
de ingezetenen van de dorpen op de samenstelling en het beleid van de plaatselijke besturen. 
Deze invloed bleek in de daarop volgende tijdvakken opvallend duurzaam te zijn. Hoewel de 
formele organisatie van het bestuur onder Napoleon en Willem I sterk werd gecentraliseerd, 
vond implementatie daarvan, in ieder geval op een aantal terreinen, vrij traag plaats. 
 Terugkomend op de gestelde vraag of er sprake was van continuïteit dan wel 
verandering in samenstelling, beleid en zeggenschap van de besturen op het Utrechtse 
platteland in de periode 1780-1830 levert het volgende op. Voor wat betreft de samenstelling 
van de besturen was sprake van een grote mate van continuïteit, maar ook voor wat betreft 
het beleid en de invloed die de ingezetenen op het bestuur hadden bleek deze opmerkelijk 
sterk te zijn. Ten opzichte van de in de inleiding genoemde studies betreffende het 
plattelandsbestuur, stemt dit, voor wat betreft de samenstelling van de besturen in grote lijnen 
overeen. Waar het gaat om een eigen beleid te blijven voeren bestaat wel een verschil. 
Nieuwenhuis en Schutte constateerden een nagenoeg geheel verlies van autonomie op 
plaatselijk niveau, Prak en Van Zanden constateren aan het einde van de achttiende eeuw een 
afscheid van het poldermodel, om het pas in ‘de lange twintigste eeuw’ terug te zien komen 
en het enige dat de auteurs van twee vrij recente bundels over conflicthantering in de 
Nederlandse geschiedenis signaleerden in de negentiende eeuw betrof het ontstaan van een 
repressieve staat. Uit het bovenstaande komt echter, voor wat betreft de Utrechtse dorpen een 
ander beeld naar voren. Behalve dat de samenstelling van de Utrechtse dorpsbesturen niet 
wezenlijk was  veranderd ten opzichte van de situatie tijdens de Republiek, bleek ook dat de 



dorpen nog steeds in staat waren om in zekere mate een eigen beleid te voeren. Daarbij 
komen een aantal aspecten naar voren, zoals de beperkte omvang van de gemeenschappen, 
waardoor het ‘dorpsgevoel’, met name ten opzichte van het buurdorp, zoals Achttienhoven 
ten opzichte van Westbroek, Jaarsveld tegenover Lopik en Breukelen ten opzichte van 
Maarssen, een rol speelt. Ook het uiterst beperkte gebruik dat er werd gemaakt van de 
plaatselijke rechtspraak geeft hiervoor een aanwijzing. Het poldermodel was hier kennelijk 
nog lang niet dood.    
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SUMMARY 
The subject of this book is the local government in the province of Utrecht between 1780 and 
1830. Who were the people in charge of the daily affairs of the villages? What were their 
possibilities and how did they use them? The first part of the book describes the situation 
under the Dutch Republic. A period of provincial independence and substantial autonomy for 
the local rulers. Originally all landowners of the village, the ʻburenʼ, could participate in the 
decisions that had to be made. Later on this task was delegated to a college that represented 
the local community, the ʻschepenenʼ. The village government was conducted by the 
ʻschoutʼ, as a representative of the sovereign. This period is the subject of the first three 
chapters. Successively they give a description of  the institutional framework of the village 
government, the people who participated in it and the policies they conducted. At the end of 
the eighteenth century things changed dramatically. Due to growing discontent about the 
national government in the 1780’s a revolutionary movement attempted to regain the old days 
of the Golden Age, with its local autonomies. The effect of this Patriotic movement was the 
opposite of what they had intended. The creation of the Bataafse Republiek at first seemed 
hopeful, but under French influence the liberties that still had existed disappeared step by 
step. Centralization overtook the role that democracy was originally intended to play. 
However, at the end of this period, that is described in the chapters 4,5 and 6, the situation of 
the countryside government had lesser changed than one should have expected. After the 
revolutionary turbulence in the period 1795-1798 it appeared that people with the same 
background as the pre-1795 rulers were still in charge in the government of 1813. Thanks to 
the exceptions that were made in the successive constitutions for the small communities, even 
a substantial local autonomy had remained. This was mostly due to the short time the 
Napoleonic rule had lasted. However, the path Napoleon set out was followed by his 
successor, king Willem I. The emphasis was still stricter placed on central, royal, 
government. For the first time there came a regulation for the villages. The chapters 7 to 9 
throw a light on this period with its strict rules for appointments and policies. The schout 
became ʻburgemeesterʼ, he was the central person in the village with great local powers. It is 
surprising to see that even in that period of strict regulations a number of villages endeavored, 
and sometimes succeeded, in following their own plans. The group of people who made these 
local policies, still resembled very much the group that did so at the end of the eighteenth 
century. It can be said that the typical Dutch ʻpoldermodelʼ, what was said to have vanished 
after 1795 and returned not earlier than at the end of the nineteenth century, had a longer life 
in the Utrecht countryside. 





BIJLAGEN 





BIJLAGE HOOFDSTUK 2  

BEVOLKING EN BESTUUR  IN VIJF UTRECHTSE DORPEN IN DE PERIODE 

1780-1789 

In deze bijlage zijn opgenomen: 
- Het aantal inwoners volgens de volkstelling 1795
- De religieuze verdeling volgens de godsdiensttelling 1809
- De beroepsbevolking, volgens de zetting consumptieve lasten in 1788 (Maarssen

1789)
- De welstands/inkomensverdeling
- De leden van het gerecht in de periode 1780-1789
- Gegevens betreffende deze leden. Een ontbrekende doopdatum werd benaderd door

uit te gaan van een leeftijd van 27 jaar bij het sluiten van het eerste huwelijk. Deze
data zijn tussen haakjes aangegeven

- Gegevens betreffende geërfden

In de tabel Welstands/Inkomens verdeling staan de volgende kolommen: 
1. Bijdragen aan de zetting Consumptieve lasten
2. Het aantal huishoudens dat in de verschillende klassen valt
3. De totale bijdrage van de in kolom 2 bedoelde groep
4. Het aantal huishoudens in de betreffende groep, als percentage van het totale aantal

huishoudens (ten gevolge van afronding kan het totaal iets afwijken van 100)
5. De bijdrage van de huishoudens in betreffende groep aan de totale bijdrage (idem)
6. De percentages van kolom 4 regelgewijs opgeteld: in Amerongen viel 48% van de

gezinnen in de laagste bijdragegroep, 78% in de laagste twee groepen, enz.  (idem)
7. De percentages van kolom 5 regelgewijs opgesteld: in Amerongen werd door de

laagste groep 13% bij, de laagste twee groepen samen 41%, enz. (idem)



 

AMERONGEN, GINKEL EN ELST 

 

Aantal inwoners: 1.022 
 
Religieuze verdeling: gereformeerd 96%; rooms-katholiek 4% 
 
Beroepsbevolking:                                                                                                                                       
tabaksplanter 43, daghuurder 52, boer 23, herbergier 6, voerman 6, bakker 4, winkelier 3, kleermaker 
3, schoenmaker 3, timmerman 3, schout 3 ( van Amerongen, van Leersum en van Maarsbergen), 
metselaar 2, smid 2, verver 1, secretaris 1, breister 1, predikant 1, molenaar 1, schoolmeester 1, 
wagenmaker 1, vleeshouwer 1, chirurgijn 1, gerechtsbode 1, jager 1, militair 1, prikkenvanger 1,  
ambachtsheer 1, hovenier 1, bierbrouwer 1, onbekend/ geen 13.  
 

Welstands/Inkomensverdeling: 
         1      2      3         4      5        6      7 
Bijdrageklasse 
in guldens 

Aantal 
huishoudens 

Bijdrage in 
guldens 

Aantal 
huishoudens 
in % 

Bijdrage in 
% 

Cumulatief 
% 
huishoudens 

Cumulatief 
% bijdrage 

   0 -  10   87   386    48     13    48   13 
 10 -  20   54   836    30      28    78   41 
 20 -  30   16   404      9     14    87   45 

30   25 1322    14     45  101 100 
 182 2948  101       100      

          
Bron: RHCZOU, gerecht Amerongen, Ginkel en Elst, 158, Kohier van de heffing op de consumptieve lasten 
1788-1789. 
 
Leden van het gerecht 1780 – 1789: 
Jaar B.meester B..meester Schepen Schepen Schepen Schepen Schepen 
1780 r.v.wessel j.v.barneveld o.de ridder p.v.wijk j.v.ginkel j.kroesbergen a.de leeuw 
1781 g.v.wijk j.v.barneveld o.de ridder g.weenink j.v.ginkel j.kroesbergen a.de leeuw 
1782 o.de ridder g.weenink h.versteegh j.toll h.de ridder j.kroesbergen a.de leeuw 
1783 d.v.brummelen g.weenink h.versteegh j.toll h.de ridder j.hoevelaar a.de leeuw 
1784 g.v.wijk o.de ridder j.vos j.tol h.de ridder j.hoevelaar a.de leeuw 
1785 g.v.wijk o.de ridder j.vos j.toll h.de ridder j.hoevelaar a.de leeuw 
1786 a.de leeuw o.de ridder j.vos j.toll h. de ridder j.hoevelaar † d.v.guijlik 
1787 a.de leeuw d.v.brummelen j.vos p.v.wijk h.de ridder j.kroesbergen d.v.guijlik 
1788 o.de ridder d.v.brummelen j.vos p.v.wijk j.v.ginkel j.kroesbergen d.v.guijlik 
1789 o.de ridder a.de leeuw j.toll p.v.wijk h.de ridder j.kroesbergen d.v.guijlik 
Bron: RHC Zuidoost Utrecht, Archief gerecht Amerongen, Ginkel en Elst, 8 en bijlage archief: index op schepenen, 
burgemeesters, ijk-, wees- en kerkmeesters 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gegevens betreffende de leden van het gerecht: 
Naam Beroep/bedrijf Aanslag zetting 

1788 – 1789 in 
guldens 

Doopjaar Herkomst 

Johan van 
Barneveld 

rentenier(?)    16(wed.)  Suriname 1762 

Dirk van 
Brummelen 

bierbrouwer  220*  1717  

Jan van Ginkel boer    39 1723 Amerongen 
Dirk van Guijlik        30 1747 Amerongen 
Jan Hoevelaar keuterboer           
Jan Kroesbergen keuterboer       16       
Antonie de 
Leeuw 

       15    1745 Amerongen 

Otto de Ridder herbergier       12    1745 Amerongen 
Hendrik de 
Ridder 

schoolmeester      9     Rhenen 1770 

Jan Toll herbergier    12      1716 Amerongen 
Hendrik Versteeg boer    41 1734 Amerongen 
Jan Vos herbergier  153*   
Gerrit Weenink drost van 

Leersum 
   31  Cothen 1779 

Reinier van 
Wessel 

secretaris van de 
heerlijkheid 

 (1712) Amerongen(?) 

Pieter van Wijk rentenier(?)    21  Amsterdam (?) 
1753 

Gerrit van Wijk tabaksplanter    22 1732 Amerongen 
* Zij werden niet afzonderlijk belast vanwege hun bedrijf, in plaats daarvan was hun heffing voor het gemaal  

extra hoog (Van Brummelen  f 100, Vos f 20, terwijl f 15 normaal was)    
Bron: 1 RHCZOU, gerecht Amerongen, Ginkel en Elst, 158, Kohier van de heffing op de consumptieve lasten 

1788-1789; 2 Hervormde Kerk Amerongen, 45, lidmatenregister 1764-1864. 

 
Geërfden bij de zettingen in de periode 1780-1789: de gerechten werden, bij de zetting reële dorps 

lasten aangevuld met de buitengeërfden, waarvan meestal aanwezig waren: de (vertegenwoordigers 

van) de heer van Amerongen, het Domkapittel en heer van Lokhorst en Berkestein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOPIK-LOPIKERKAPEL 
 
Aantal inwoners: 779 
 
Religieuze verdeling: gereformeerd 51%; rooms-katholiek 49% 
 
Beroepsbevolking: 
Boer 69, daggelder 32, schipper 4, bakker 3, kleermaker 3, schoenmaker 3, watermolenaar 3, 
predikant 2, mandenmaker 2, schoolmeester 2, smid 2, timmerman 2, rietdekker (ook winkelier) 1, 
korenmolenaar 1, chirurgijn 1, schout 1, gerechtsbode 1, winkelier 1, koopman 1, metselaar 1, kuiper 
1, onbekend/geen 18. 
 
Welstands-/inkomensverdeling: 
       1        2        3        4        5        6        7 
Bijdrageklasse 
in guldens 

Aantal 
huishoudens 

Bijdrage in 
guldens 

Aantal 
huishoudens 
in % 

Bijdrage in 
% 

Cumulatief 
% 
huishoudens 

Cumulatief 
% bijdragen 

     0 – 10      63      227      41     7      41       7 
10,5 – 20      20      267      13     8      54     15 
20,5 – 30      29      751      19   22      73     37 

30      42    2157      27   63    100   100 
    154    3402    100 100   
Bron: RHCRL, gerecht Lopik-Lopikerkapel, 322, Kohier zetting consumptieve middelen 1788-1789  
 
Leden van het gerecht 1780-1789: 
Jaar B.meester B.meester Schepen Schepen Schepen Schepen Schepen 
1780 d.v.meeteren h.bos j.v.maurick j.westerhout p.versteeg a.de bruin a.stigter 
1781 h.lakerveld h.bos h.oskam j.westerhout p.versteeg e.vroegen a.stigter 
1782 h.lakerveld j.westerhout h.oskam h.verbaan c.coljee e.vroegen c.koetsier 
1783 d.v.meeteren j.westerhout j.verveer h.verbaan c.coljee a.de bruin c.koetsier 
1784 h.lakerveld h.bos j.verveer c.lommert b.de bruin a.de bruin a.stigter 
1785 h.lakerveld j.westerhout h.oskam c.lommert b.de bruin j.kersbergen a.stigter 
1786 b.de bruin j.westerhout j.verveer f.bos w.oskam j.kersbergen c.koetsier 
1787 b.de bruin f.bos j.verveer t.dekker w.oskam g.d.hartogh c.koetsier 
1788 h.lakerveld f.bos j.bos t.dekker c.coljee g.d.hartogh a.stigter 
1789 h.lakerveld j.westerhout j.bos j.verveer c.coljee j.kersbergen a.stigter 
Bron: RHCRL,gerecht Lopik en Lopikerkapel, 51, stukken betreffende benoeming van buurmeesters, 
schepenen,  kerkmeesters en armmeesters 1770-1794. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gegevens betreffende de leden van het gerecht 

 Bron: RHCRL Gerecht Lopik-Lopikerkapel, 322, kohier zetting consumptieve middelen 1788-1789; Doop-, 

Trouw- en Begraafboeken Lopik-Lopikerkapel; Akten van indemniteit Lopik-Lopikerkapel. 

 

Geërfden in de periode 1780-1789 bij de zettingen, met beroep en bijdrage in de consumptieve 
middelen:  
Cornelis van de Akker (boer, f 66), Gerrit van Baaren (winkelier, f  41), Cornelis den Boef (boer, 

 f 44), Laurens Boere (boer, f 46), Anthony Killestein (boer, f 56), Maarten van Lexmond (boer, f 48), 

Hermannus van den Nieuwendijk (boer, f 45), Jan Snoek ( boer, f 42), Willem de Veen (gewezen 

boer, f 8), Jan van Vliet (boer, f  42), Willem van Vliet (boer,f 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam Beroep/bedrijf Zetting 
consumptief 
1788-1789 in 
guldens 

Doopjaar Herkomst 

Harmen Bosch boer  1735 IJsselstein 1766 
Jan Bos(ch) boer 58 1742 IJsselstein 1770  
Floor Bosch boer 64 1738 IJsselstein 1766 
Arie de Bruin korenmolenaar 22 1726 Schoonhoven 

1756 
Bastiaan de Bruin boer 32  Jaarsveld 1741 
Cornelis coljee boer 28  Jaarsveld? 
Teunis Dekker boer/tapper 48  Noordeloos 1774 
Geerlof den 
Hartogh 

boer 44  Culemborg? 

Jan Kersbergen boer 43 1742 Lopik/Kapel 
Cornelis Koetsier boer 21 1728 Lopik/Kapel 
Hendrik 
Lakerveld 

boer 48 1732 Lopik/Kapel 

Cornelis 
Lommert 

boer  1748 Bergambacht 
1777 

Jan van Maurick boer 39 1740 Lopik/Kapel 
Dirk van 
Meeteren 

boer   Culemborg 1774 

Hendrik Oskam boer 48   
Willem Oskam boer 78 1747 Lopik/Kapel 
Arij Stigter boer 30 1734 Willige Langerak 

1766 
Hendrik Verbaan rietdekker/winkelier 22  Klein Ammers 
Pieter Versteeg   1728 Jaarsveld 1762 
Jan Verveer boer 38 1741 Jaarsveld 
Evert Vroegen boer 44  Beesd 1775 
Johannes 
Westerhout 

boer 42 1740 Lopik/Kapel 



 
MAARSSEN 
 
Aantal inwoners: 1149 
 
Religieuze verdeling: gereformeerd 43%, rooms-katholiek 44%, Joods 10%, Luthers 3% 
 
Beroepsbevolking: 
Daghuurder 100 ( waarvan 5 ook winkelier, 2 boer, 1 groenboer en 1 naaister), rentenier 37, 
tuinman/pluimgraaf 17, boer 15, schoenmaker 13,  winkelier 12, handelaar 11, kleermaker 10, tapper 
7 (waarvan 2 ook daghuurder en 2 ook boer/stalhouder),schipper 6, bakker 4, metselaar 4, 
logementhouder 3, schilder 3 (waarvan 1 ook winkelier), slager 3, timmerman 3, loodgieter 2, smid 2, 
advocaat 1, bleeker 1, boekhouder 1, catechiseerder 1, chirurgijn 1, collecteur 1, correspondent van 
justitie 1, gezant 1, hoedenschoonmaker 1, kastelein 1, makelaar 1, marskramer 1, naaister 1, notaris 
1, pastoor 1, predikant 1, professor 1, scheepmaker 1, pruikkammer 1, pruik maker 1, schoolmeester 
1,  stalmeester 1, vroedvrouw 1, vroedschap 1, wagenmaker 1, watermolenaar 1, geen/onvermogend 
16, geen/onbekend 8. 
 
Welstands-/inkomensverdeling: 
       1        2        3        4        5        6        7 
Bijdrageklasse 
in guldens 

Aantal 
huishoudens 

Bijdrage in 
guldens 

Aantal 
huishoudens 
in % 

Bijdrage in 
% 

Cumulatief 
% 
huishoudens 

Cumulatief 
% bijdragen 

     0 - 10    168    934    57    16      57     16 
10,5 – 20      37    541    13      9      70     25 
20,5 - 30      42  1054     14    18      84     43 

30      49  3218    17    56    101     99 
    296  5746  101    99   
  Bron: RHCVV, gerecht Maarssen, 140, uitzetting consumptieve middelen 1789-1790. 
 
Leden van het gerecht 1780-1789: 
Jaar Schepen Schepen Schepen Schepen Schepen 
1780 j. de jongh c. caldij j. de molenaar w. elffers l. pelleman 
1781 j. de jongh c. caldij j. de molenaar w. elffers l. pelleman 
1782 j. de jongh j. simmer j. de molenaar w. elffers l. pelleman 
1783 j. de jongh j. simmer j. de molenaar  j. hageman l. pelleman 
1784 j. de jongh j. simmer j. de molenaar  j. hageman w. elffers 
1785 j. de jongh j. simmer j. de molenaar  j. hageman  w. elffers 
1786 j. de jongh j. simmer j. de molenaar  j. hageman w. elffers 
1787 j. de jongh c. caldij j. de molenaar  l. pelleman w. elffers 
1788 j. de jongh c. caldij j. simmer  l. pelleman w. elffers 
1789 j. de jongh c. caldij j. simmer  l.pelleman w. elffers 
Bron: RHCVV, gerecht Maarssen, bijlage I, samenstelling van het gerecht over de periode 1766-1795 
 
 
 
 
 
 
 



Gegevens betreffende de leden van het gerecht 
Naam Beroep/bedrijf Zetting 

consumptief 
1789-1790 in 
guldens 

Doopjaar Herkomst 

Cornelis Caldij metselaar 24   
Willem Elffers timmerman 23 1736 Maarssen 
Johannes 
Hageman 

schoenmaker 21 1746 Maarssen 

Jacob de Jongh bierbrouwer 50 1730 Oud Maarsseveen 
Jan de Molenaar loodgieter 22 1735 Maarssen 
Leendert 
Pelleman 

rentenier 16   

Johannes Simmer slachter 40 1743 Maarssen 
Bron: RHCVV gerecht Maarssen, 140, uitzetting der consumptieve middelen 1789-1790; Hervormde gemeente 
Maarssen, Doop-, trouw- en begraafboeken. 
 
Geërfden bij de zettingen met, indien ze geen lid van het gerecht waren, hun beroep en bijdrage 
in de consumptieve middelen: 
Gijsbert Brans (rentenier, f 32), Jan Pieter Bredius ( rentenier, f 55), Cornelis Caldij, Cooenraad 
Schaade Clump (winkelier, f 30), Jan Hendrik Cramer (rentenier f 63), ? Creuts (rentenier, f 66), 
Willem Elffers, Johannes Hageman, Jan Carel van der Meulen (rentenier, f 80), Alexander Petrus 
Nahuijs ( professor, f 67), Leendert Pelleman, Adrian van Romond (vroedschap van de stad Utrecht,  
f 67), Johannes Simmer.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOEST 

 
Aantal inwoners: 1277 
 
Religieuze verdeling: gereformeerd 24%, rooms-katholiek 73%, Luthers 3% 
 
Beroepsbevolking: 

daghuurder 69, boer 55, timmerman 7, schaapherder 5, bakker 4, imker 4, kleer maker 4, 
schoenmaker 4,hospes 3, koopman 3, rademaker 3, smid 3, tuinman 3, boomkweker 2, waard 2 (1 ook 
boer), winkelier 2 (1 ook timmerman), dekker 1, houtkoper 1, molenaar 1, pastoor 1, predikant 1, 
rentenier 1, spinster 1, tabakplanter 1, vrachter 1, onbekend 6, geen 4. 
 
Welstands-/inkomensverdeling: 

       1        2        3        4        5        6        7 
Bijdrageklasse 
in guldens 

Aantal 
huishoudens 

Bijdrage in 
guldens 

Aantal 
huishoudens 
in % 

Bijdragen 
in % 

Cumulatief 
% aantal 
huishoudens 

Cumulatief 
% bijdragen 

      0 – 10 116     337   60    10   60   10 
10,5 – 20   19     283   10      8   70       18  
20,5 -  30   15     393     8    11   78   29 

30   44   2416   23    70 101   99 
 193   3429 101    99   

Bron: AE, gerecht Soest en Birk, 149, zettingen der middelen van consumptie 1788-1789. 
 
Leden van het gerecht 1780-1789: 
Jaar B.meester Schepen Schepen Schepen Schepen Schepen Schepen Schepen 
1780 p.dijkman w.schimmel w. smits j.v.ommeren t.v.d.hoeve c.v.altena w.fluijt w.d.beer 
1781 w.de beer w.schimmel w. smits j.v.ommeren t.v.d.hoeve c.v.altena w.fluijt p.dijkman 
1782 w.smits w.schimmel w.debeer j.v.ommeren t.v.d.hoeve c.v.altena w.fluijt p.dijkman 
1783 t.v.d.hoeve w.schimmel w.debeer j.v.ommeren w.smits c.v.altena w.fluijt p.dijkman 
1784 w.de beer w.schimmel t.v.d.hoeve j.v.ommeren w.smits c.v.altena w.fluijt p.dijkman 
1785 w. smits w.de beer t.v.d.hoeve j.v.ommeren g.hilhorst c.v.altena w.fluijt p.dijkman 
1786 g. hilhorst w.de beer t.v.d.hoeve j.v.ommeren w.smits c.v.altena w.fluijt p.dijkman 
1787 g. hilhorst w.de beer t.v.d.hoeve j.v.ommeren w.smits c.v.altena w.fluijt p.dijkman 
1788* g. hilhorst w.de beer t.v.d.hoeve j.v.ommeren w.smits c.v.altena w.fluijt p.dijkman 
1789* g. hilhorst w.de beer t.v.d.hoeve j.v.ommeren w.smits c.v.altena w.fluijt p.dijkman 
*In 1788 en 1789 vond geen elective plaats, het zittende bestuur bleef aan. Bron: AE, gerecht Soest en Birk, 7, 
stukken betreffende de benoeming van schepenen, buurmeesters, kerkmeesters en armmeesters, 1730-1790. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gegevens betreffende de leden van het gerecht: 
Naam Beroep/bedrijf Zetting consumptief 

1788-1789 in 
guldens 

Doopjaar/religie Herkomst 

Cornelis van Altena winkelier       5 1715 (geref.) Soest 
Wilhelmus de Beer boer     78 (1783)          (r.k.) Soest 
Pieter Dijkmans boer     97 1712 (r.k.) Soest 
Willem Fluijt boer     36 1728 (geref.)  Soest 
Geurt Peterse 
Hilhorst 

koopman     19 (1785) 1735 (r.k.) Soest 

Toon van den Hove boer     64 1730 (r.k.) Soest 
Jan Otten van 
Ommeren 

boer  1715(geref.) Soest 

Willem Schimmel bakker    31 1735 (geref.) Soest 
Willem Smits molenaar   55( 1780)  1749 (geref.) Soest 
 Bron: AE, gerecht Soest en Birkt, 149, zettinge  der middelen van consumptie; Eemlandse klappers deel 13: 

dopen Soest tot 1812 en deel 14: huwelijken Soest en Isselt tot 1813. 

 

Geërfden bij de zettingen 1780-1789 en voorzover ze geen lid van het gerecht waren, hun beroep 
en bijdrage in de consumptieve lasten: 
Wilhelmus de Beer, Zeger de Beer (boer, f 55), Reijer de Graaf (boer f 62), Geurt Hilhorst, Michiel 

Dijkmans (boer, f 52), Gijsbert Hilhorst,  Jacob Isaakse Stalenhoef (boer, f  58 (’87-’88), Jan Janse 

Kok (boer, f 28), Wouter Logtensteijn (boer, f 82), Cornelis schouten (boer, f 27), Teunis Steenbeek 

(boer, f 47), Thomas Wantenaar (boer, f 97). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
WESTBROEK 

 
Aantal inwoners: 501 

 

Religieuze verdeling: gereformeerd 69%, rooms-katholiek 31% 

 

Beroepsbevolking: 

Daghuurder 58, boer 49 (waarvan 3 ook tapper, 5 ook veenman, 2 ook winkelier, 1 ook vrachter, 1 
ook daghuurder), kleermaker 5, schoenmaker 2 (1 ook winkelier), timmerman 2, bakker 2 ( 1 ook 
winkelier), chirurgijn 1, dekker 1, koopman 1, koster, enz., 1, naaister 1, predikant 1, rademaker 1, 
smid 1, stoelenmaker 1, tapper 1, turfboer 1, winkelier 1, bovenlanders (werkers van elders) 8, 
onbekend/geen 7.  
 
Welstands-/inkomensverdeling: 

       1        2        3        4        5        6        7 
Bijdrageklasse 
in guldens 

Aantal 
huishoudens 

Bijdrage in 
guldens 

Aantal 
huishoudens 
in % 

Bijdrage in 
% 

Cumulatief 
% 
huishoudens 

Cumulatief 
% bijdrage 

      0 – 10 111    393    77     37    77    37 
10,5 – 20   24    338    17     32    94    69 
20,5 -  30     5    127      3     12    97    81 

30     5    215      3     20  100  101 
 145  1073  100   101   
Bron: RHCVV, gerecht Westbroek, 134, Zettingen van de consumptieve middelen 1788-1789 
 
 
Leden van het gerecht 1780-1789: 

Jaar Schepen Schepen Schepen Schepen Schepen 
1780 k. breij j. v. barneveld j. vreedendaal r. bakker p. v. schaik 
1781 a.v.  zijpveld d. hendriksen g. de groot r. bakker p. v. schaik 
1782 a. v. zijpveld d. hendriksen g. de groot j.v. barneveld g. v. breukelen 
1783 r. bakker g. v.schaik d.v.d. wilt j.v. barneveld g.v. breukelen 
1784 r. bakker g. v.schaik d.v.d. wilt g. de groot j. v. zijtveld 
1785 j. v. barneveld j. v. schaik h. otten g. de groot j. v. zijtveld 
1786 j. v. barneveld j. v. schaik h. otten d. hendriksen a. v.d. wilt 
1787 r. bakker g.v. schaik g.de groot d. hendriksen a. v.d. wilt 
1788 r. bakker g.v. schaik g.de groot h. otten a. v. zijpveld 
1789 j.v. zijtveld d.v.d. wilt d. hendriksen h. otten a. v. zijpveld 
Bron: RHCVV, gerecht Westbroek, 4, nominatiën van schepenen, kerkmeesters, heemraden en molenmeesters  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Gegevens betreffende de leden van het gerecht: 
Naam Beroep/bedrijf Zetting 

consumptief 
1788-1789 in 
guldens 

Doopjaar Herkomst 

Ruth Bakker bakker/winkelier 10 (1730) Westbroek 
Jan van 
Barneveld 

Smid 10 (1730) Westbroek 

Klaas Breij boer/veenman 10 1729 Westbroek 
Gijsbert van 
Breukelen 

winkelier   7   

Gerrit de Groot timmerman 23 1746 Achttienhoven 
Dirk Hendriksen boer/veenman 17 (1754) Westbroek 
Hendrik Otten scheepsbouwer/boer 16 (1756) Nigtevecht 
Pieter van Schaik boer 16 1751 Westbroek 
Goyerd van 
Schaik 

veenman 16 (1723) Westbroek 

Jan van Schaik boer   8 (1748) Westbroek 
Jan Vreedendaal boer   8 (1746) Westbroek 
Dirk (van) de 
Wilt 

veenman 17 1746 Breukeleveen 

Aart van Zijpveld boer 23 1756? Westbroek 
Jacob van 
Zijtveld 

boer 14 (1738) Westbroek 

Bron: RHCVV, gerecht Westbroek, 134, Zettingen van de consumptieve middelen 1788-1789;  Hervormde 
gemeente, doopboek, trouwboek 
 
Geërfden 1780-1789, voor zover geen leden van het gerecht met beroep en bijdrage in de 
consumptieve middelen;  
Ruth Bakker, Goosen van Bemmel (boer, f 8), Gijsbert Bosveld (timmerman, f 20), Gijsbert van 
Breukelen, Klaas Breij, Hendrik van Eck (secretaris?), Egbert de Groot (boer en veenman, f 14), Dirk 
Hendrikse, Jan van Klingeren (boer en veenman, f 7), Arie Leeman (veenboer, f 12), Goyerd van 
Schaik, Jan van der Woerdt (boer, f 6), Volkert de Wilt (veenman f 16), Aart van Zijpveld.   
 
 





BIJLAGE HOOFDSTUK 5 

In deze bijlage wordt met een asterisk aangegeven wie er al voor 1790 deel uitmaakten van 

het dorpsbestuur. In enkele gevallen is het doopjaar benaderd door uit te gaan van een eerste 

huwelijk op 27-jarige leeftijd, aangegeven met ( ) en afgelegde belijdenis op 20-jarige 

leeftijd, aldus aangegeven: [ ].  

 

Amerongen 

Op 5 januari 1795 werd het laatste bestuur voor de machtsovername geïnstalleerd: 

Buurmeesters: 

Antonie de Leeuw* 

Oth de Ridder* 

Schepenen: 

Gerrit Arendsen van de Brandhof 

Pieter Hendriks van Os 

Hendrik de Ridder* 

Jan Tol* 

Jan Vos*  

 

Op 3 maart 1795 werden door de burgerij als commissarissen benoemd: 

Naam Beroep Godsdienst Doopjaar Belasting* 
Hansum van 
Boort 

voerman geref. [1747]  22 

Peter Petersz. 
van Os 

 geref. 1751   

Godert Adriaan 
de Ridder 

timmerman geref. 1741  40 

Hendrik van 
Viegen 

bakker geref. 1739  40 

   

Als municipaliteit werd aangewezen: 

Gerrit Arendsen 
van de Brandhof 

boer geref. [1782]   44 

Dirk van 
Brummelen 

bierbrouwer geref. 1717  200** 

Jan van Ginkel boer geref. 1723   39 
Dirk de Ridder bierbrouwer geref. [1760] 200** 
Hendrik de 
Ridder 

schoolmeester geref. 1755    10 

Hendrik 
Versteegh 

boer geref.    40 

Peter Vos tabaksplanter geref. [1713]   14 
* In guldens; bron: RHCZOU, gerecht Amerongen, Ginkel en Elst, 169, uitzetting, omslag en 

quotisatie van den impost op de consumptieve middelen 1795; gemiddeld bedroeg deze 15 

gulden. 
** Zij werden niet afzonderlijk voor hun bedrijf belast, in plaats daarvan was hun heffing op 

het gemaal extra hoog. 



 

 

Samenstelling van het dorpsbestuur in 1805 

Naam Beroep Godsdienst Leeftijd 
indicatie 

Belasting 

Gerrit Arendsen 
van de Brandhof  

boer geref. [1762]   32 

Antonie de 
Leeuw 

tabaksplanter geref. 1735    10 

Klaas van Os metselaar geref. 1735    32 
Godert Adriaan 
de Ridder 

timmerman geref. 1741  140 

Tieleman de 
Ridder 

grutterij geref. 1760    15 

Hendrik van 
Viegen 

bakker geref. 1729    28 

Jan Vos herbergier geref. 1731    98 
Bron: RHCZOU, gerecht Amerongen, Ginkel en Elst, 177, uitzetting, omslag en quotisatie 

van den impost op de consumptieve middelen 1805; het dorpsgemiddelde bedroeg 11,5 

gulden. 
 
Samenstelling van de Gemeenteraad in 1818 

Gerrit Arendsen 
van de Brandhof 

boer geref. 1750 Belasting 

Derk Jan 
Harmsen 

rentenier geref. 1780  

Jan de Ridder rentmeester geref. 1764  
Pieter Versteegh tabaksplanter geref. 1788  
Dirk Vos kastelein geref. 1785   
 

 

 

 

 

Lopik 
Het laatste bestuur onder het oude regime in 1794: 

Buurmeesters: 

Geerloff den Hartog* 

Johannes Westerhout* 

Schepenen: 

Jan Bos* 

Jan Kersbergen* 

Cornelis Lommert* 

Willem Oskam* 

Arij Stigter* 

 



1795: 

Comité Revolutionair: 

Naam Beroep Godsdienst Leeftijd 
indicatie 

Belasting* 

Jan van den 
Berg 

daggelder r.k. 1761    1,5 

Antonie van 
Mourik 

bakker (1798) geref.    8 (1798) 

Willem Straver boer r.k. 1760  29 
Ernestus 
Veldman 

kleermaker r.k. ?    8 

 

Comité van Waakzaamheid 

Alardus van den 
Berg 

boer r.k.? 1733  15,5 

Jan Willemse 
Schippers 

kleermaker 
(1805) 

geref. 1758  16,5 (1805) 

Willem van 
Vliet 

boer geref.  30 

 

Municipaliteit 

Gerrit van 
Baaren 

boer r.k.  40 

Thomas Borst schipper geref. 1763  16,5 
Cornelis 
Lommert 

boer geref. 1748 28 

Hendrik Tukker boer r.k. 1758 68,5 
Salomon 
Hogendoorn 

boer geref. 1757 11 

Cornelis de Vos boer r.k. 1746 38,5 
* in guldens; bron: RHCRL, gerecht Lopik en Lopikerkapel, 329, uitzetting consumptieve 

middelen 1795, het dorpsgemiddelde bedroeg 18 gulden. 
 
Samenstelling van het dorpsbestuur in 1805: 

Naam Beroep Godsdienst Leeftijd 
indicatie 

Belasting* 

Alardus van den 
Berg 

koopman r.k. 1733   2,5 

Louwrens 
Boeren 

boer r.k. 1743 Benschop 33 

Jan Bos boer geref. 1742 (?) 28 
Cornelis de Gier boer geref. 1777  22 
Jan Kersbergen boer geref. 1742 (?) 36 
Willem Oskam boer geref. 1747  52 
Gerrit Vermond boer r.k. 1773  24,5 
* in guldens; bron: RHCRL, gerecht Lopik en Lopikerkapel, 339, uitzetting consumptieve 

middelen 1805, dorpsgemiddelde 14 gulden. 



Samenstelling van de Gemeenteraad in 1815: 

Naam Beroep Godsdienst Leeftijd 
indicatie 

Belasting* 

Louwrens 
Boeren 

boer r.k. 1743  Benschop  

Jacobus de 
Bruin 

boer geref. 1771  13 

Cornelis de Gier boer geref. 1777  12 
Willem 
Kennedy 

chirurgijn geref. 1792 uit 
Werkhoven 

  8 

Jacob van 
Limbeek 

timmerman 
(1805)  

geref. 1756    3 

Willem Oskam boer geref. 1747     6 
Gerrit Vermond boer r.k. 1773  11 
Cornelis van 
Vliet 

boer r.k. 1769  13 

* in guldens; bron: RHCRL, gemeente Lopik, 1270, repartitie van de personele omslag der 

gemeente Lopik 1820, dorpsgemiddelde 1820 : 7,5. 
 

Maarssen 
Het laatste bestuur onder de Republiek in 1794/95: 

Willem Elffers* 

Jan de Molenaar* 

Jan Hageman* 

Wormert Jacob van Willigenburg 

Johannes Simmer* 

 

1795: 

Comité Revolutionair: 

Naam Beroep Godsdienst Doopjaar Belasting* 
Johannes 
Dusseldorp 

 r.k. (1753)  

Hendrik van 
Eijk 

smid   25 

Theodorus 
Heijmans 

kleermaker  1748 10 

Pieter Horn  geref. (1757)  
Dirk Maureau schoenmaker r.k.  21  
Pieter Maureau  r.k. 1771?  
Hendrik 
Meijster 

rentenier r.k.  34 

Willem van 
Rossum 

brugman   20 

 

 

 

 



Municipaliteit: 
Gerardus 
Broekman 

winkelier r.k (1735) 16 

Cornelis 
Houtman 

schilder geref. 1748 27 

Hendrik 
Meijster 

rentenier r.k.  34 

Hermannus 
Nieuwenhuizen 

metselaar r.k. 1753 30 

Jan Oudshoorn timmerman r.k. 1744 22,5 
* in guldens, bron: RHCVV, gerecht Maarssen, 142, zetting consumptieve middelen 1796, 
deze bedroeg gemiddeld voor het dorp 20 gulden. 
 
Samenstelling van het dorpsbestuur in 1805: 
Naam Beroep Godsdienst Leeftijds 

indicatie 
Belasting* 

Jan Hageman schoenmaker geref. 1746 20 
Gijsbert van 
Hulst 

scheepmaker r.k. 1747 32 

Hermannus 
Nieuwenhuizen 

metselaar r.k. 1753 32 

Johannes 
Simmer 

slachter geref. 1743 50 

Wormert Jacob 
van 
Willigenburg 

schilder geref. 1757 32 

 * in guldens; bron: RHCVV, gerecht Maarssen, 147, zetting consumptieve middelen 1805, 
deze bedroeg gemiddeld voor het dorp 22 gulden. 
 
Samenstelling van de Gemeenteraad in 1815: 
Naam Beroep Godsdienst Leeftijds 

indicatie  
Belasting* 

Jacobus 
Dolmans 

timmerman r.k. 1769  12 

Huybertus van 
Dorsten 

chirurgijn  1761   7 

Jan Hageman schoenmaker geref. 1747    8 
Gijsbertus van 
Hulst 

scheepmaker r.k. 1747  12  

Hermannus van 
Nieuwnhuizen 

metselaar r.k. 1753 12 

Gerardus 
Wilbers 

schipper r.k. 1771 12 

* in guldens; bron: RHCVV gerecht Maarssen, 120, uitzettingen en omslagen van de 
dorpslasten in het gerecht Maarssen 1811, deze bedroeg gemiddeld voor het dorp 5,70. 
 
 



Soest 
Het laatste bestuur onder het oude regime in 1794: 

Buurmeester: 

Jacobus van Pembroek  

Schepenen: 

Cornelis van Altena*   

Peter Michielse Dijkman  

Willem Fluijt*  

Geurt Peterse Hilhorst*  

Toon van den Hoeven*  

Jan Otten van Ommeren*  

Willem Smits*  

  

1795: 

Comité Revolutionair: 

Naam Beroep Godsdienst Doopjaar Belasting* 
Cormelis van 
Altena 

winkelier Geref. 1745  10 

Henricus de 
Beer 

 r.k. 1735  35 

Cornelius van 
de Breemert 

boer r.k. 1753  72 

Michiel 
Dijkman 

 r.k. 1738    6 

Henricus 
Ebbenhorst 

bakker r.k.  36 

Evert Fluijt timmerman Geref. 1743  24 
Geurt Peterse 
Hilhorst 

koopman r.k. 1737  32 

Wouter van 
Logtestein 

boer r.k. 1763  95 

Gijsbert Gerritse 
Schouten 

boer r.k. 1744  62 

Teunis 
Steenbeek 

 r.k.  55 

Jacob Isaakse 
Stalenhoef 

boer r.k. 1725? 68 

Willem Smits molenaar geref. 1749  56 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Municipaliteit: 

Henricus de 
Beer 

 r.k. 1735  35 

Jan Wouterse 
Bieshaar 

boer r.k. 1739  16 

Henricus 
Ebbenhorst 

bakker r.k. 1782 36 

Evert Fluijt timmerman geref. 1743  24 
Geurt Peterse 
Hilhorst 

koopman r.k. 1737  32 

Aart Janse van 
‘t Klooster 

boer r.k. 1729  67 

Teunis 
Steenbeek 

 r.k.  55 

Willem Smits molenaar geref. 1749 56 
* in guldens; bron: AE, gerecht Soest en Birk, 150 afschrift zettingen der 

consumptiemiddelen 1795-1801, deze bedroeg voor het dorp gemiddeld 20 gulden; 

Eemlandse klappers, deel 13: Dopen Soest tot 1812 en deel 14: Huwelijken Soest en 

Isselt tot 1813 . 
 
Samenstelling van het dorpsbestuur in 1805: 

Naam Beroep Godsdienst Leeftijd 
indicatie 

Belasting* 

Peter Michielse 
Dijkman 

boer r.k. 1770  73 

Gijsbert 
Hilhorst 

boer r.k. 1735  

Isaak Wouterse 
van Hofsloth 

keuter geref.  12 

Aart Janse van 
‘t Klooster 

 r.k. 1729 72 

Jan van 
Leersum 

 geref.   

Willem Smits molenaar/secretaris geref. 1749 58 
Dirk Evertse 
Timmer 

boer geref. 1774 19 

Toon Claasse 
Velthuijsen 

boer r.k. 1746 38 

* in guldens; bron: AE, gerecht Soest, 150, afschrift der consumptiemiddelen 1795-1801, 

zetting consumptieve lasten 1801, deze bedroeg voor het gehele dorp 17 en een halve gulden. 
 
 
 
 
 



 
Samenstelling gemeenteraad 1815: 

Jan van den 
Berg 

boer r.k. 1765   29* 

Willem 
Dijkman 

bouwman, 
voerman, 
daghuurder 

r.k. 1776   15 

Hendrik 
Ebbenhorst 

bakker, boer r.k. 1782   13 

Thijmen 
Gerritse van 
Ramselaar 

boer r.k. 1767   17 

Anthonie 
Hilhorst 

winkelier r.k. 1756   14 

Pieter Hilhorst boer, 
veehandelaar 

r.k. 1786  19 

Willem van 
Logtenstein 

boer r.k. 1761  39 

Theunis van 
Roomen 

boer,herbergier r.k. 1755  20 

Willem Smits rentenier/adj. 
maire 

geref. 1749  14 

Rijk Stalenhoef boer r.k. 1756  26 
Pieter van 
Veldhuijzen 

boer r.k. 1778  14 

*Bron: AE, gemeente Soest, 493, Rȏle de la Repartition de la Contribution de 1800 francs sur 

les Habitants de la Commune de Zoest pour le service de 1812, deze bedroeg gemiddeld ruim 

zeven en een halve gulden.   
 

 
 
 
Westbroek 
Bestuurders voor de machtswisseling: 

Ruth Jacobs Bakker* 

Gerrit de Groot* 

Hendrik de Jong 

Goyert van Schaik* 

Aart Jansz. van Zijpveld* 

 

 

 

 

 

 

 



 
1795: 
Gecommitteerden uit de bijeengekomen burgerij: 
Naam Beroep Godsdienst Doopjaar Belasting* 
Gerrit 
Neuteboom 

boer, tapper r.k.  6 

Matthijs van 
Ogten 

daghuurder r.k.  4 

Gerrit Visscher boer   9 
Gerrit Winterse     
 
Municipaliteit: 
Pieter van 
Schaik 

boer geref. 1751  11 

Cornelis 
Schipper 

bakker geref. 1748  12 

Cornelis Vonk boer   10 
Klaas van der 
Woerd 

boer geref. 1749    6 

Evert van Zoest boer, tapper r.k. 1725  15 
* in guldens; Bron: RHCVV, gerecht Westbroek, 134 zetting consumptieve middelen 
1796/97, deze was gemiddeld voor het gehele dorp 7 gulden. 
 
Samenstelling dorpsbestuur 1805: 
Naam Beroep Godsdienst Doopjaar Belasting* 
Ruth Bakker bakker,winkelier geref. 1730?  - 
Pieter van 
Barneveld 

boer geref. 1752  14 

Hendrik de Jong boer  1761 14 
Cornelis Vonk boer   12 
Dirk van der 
Wilt 

boer, veenman geref. 1746  11 

* in guldens; Bron: RHCVV, gerecht Westbroek, 134 zetting van de consumptieve middelen 
1805, mei tot december, Ruth Bakker was vermoedelijk inmiddels overleden, deze heffing 
bedroeg gemiddeld 6 gulden. 
 
Samenstelling gemeenteraad 1815: 
Gerrit de Groot timmerman geref. 1746   
Gerrit Hartman  geref. 1752   
Dirk van der 
Wilt 

boer,veenman geref. 1746  

Jan Versteeg veenman r.k. 1771   
Cornelis Wijnen  geref. 1765   
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I.  Raadsleden 1820 -1829  

 
AMERONGEN 

 

Raadsleden 

Jaar Assessor Assessor Raad Raad Raad Raad Raad Raad 
1820 Jan de 

Ridder 
Dirk Jan 
Harmsen 

Gerrit van 
den 
Brandhof 

Pieter 
Versteegh 

Dirk Vos    

1821 Idem Idem Idem Idem Idem    
1822 Idem Idem Idem Idem Idem    
1823 Idem Idem Idem Idem Idem    
1824 Idem Idem Idem Idem Idem    
1825 Idem Idem Idem Idem Idem Arnoldus 

van Os 
Dirk de 
Ridder 

Johannes 
van Schaik 

1826 Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem 
1827 Idem Idem Idem Idem idem Idem Idem Idem 
1828 Idem Idem Jan van 

Vulpen 
Idem Idem Idem Idem Idem 

1829 Idem Idem  Idem Idem Idem Idem Idem 
Bron: RHCZOU Amerongen,1 notulen van de raadsvergaderingen1818-1838 

 

Gegevens raadsleden 

Naam Beroep/bedrijf Godsdienst Doop/herkomst Belasting 
Gerrit van den 
Brandhof 

boer geref. 1750 Amerongen  

Dirk Jan Harmsen rentenier geref. 1780 Zutphen  
Arnoldus van Os timmerman geref. 1766 Amerongen  
Dirk de Ridder Jansz. tabaksplanter geref. 1759 Amsterdam  
Jan de Ridder rentmeester geref. 1764 Amerongen  
Johannes van Schaik bakker geref. 1787 Amerongen  
Pieter Versteegh tabaksplanter geref. 1788 Amerongen  
Dirk Vos kastelein geref. 1785 Amerongen  
Jan van Vulpen boer  1783 Leersum  
Bronnen: RHCZOU Amerongen, 177 kohieren op de heffing van de consumptieve middelen met 1805-april 1806; DTB-

boeken Amerongen; Kadastrale Atlas Utrecht 2007a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
LOPIK 
 
Raadsleden 
Jaar Assessor Assessor Raad Raad Raad Raad Raad Raad 
1820 Willem 

Kennedy 
Jacobus de 
Bruin 

Cornelis 
Faay 

Jacobus 
Oskam 

Cornelis 
van Vliet 

Cornelis 
de Gier 

Cornelis van 
den 
Nieuwendijk 

 

1821 Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem  
1822 Idem Idem Pank Faay Hermannus 

van 
Weverwijk 

 Idem Idem  

1823 Idem Idem Idem Idem  Idem Idem  
1824 Idem Idem Idem Idem  Idem Idem  
1825 Idem Idem Idem Jan van 

Vliet 
Floris Bos 
Fzn. 

Idem Idem Teunis 
Kersbergen 

1826 Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem 
1827 Idem Idem  Idem Idem Idem Idem Idem 
1828 Idem Idem  Idem Idem Idem Idem Idem 
1829 Idem Idem  Idem Idem Idem Idem Idem 
Bronnen: RHCRL, Gemeente Lopik, 1, Notulen gemeenteraad 1815-1817; 2, Idem 1818-1845 

 

 
Gegevens raadsleden 
Naam Beroep/bedrijf Godsdienst Doop/herkomst Belasting 
Jacobus de Bruin boer geref. 1771 Lopik    6 
Floris Bosch Fzn. boer geref. 1784 Lopik   7 
Cornelis Faay winkelier r.k. 1758 Willige 

Langerak (Lopik 
1806) 

  5 

Pank Faay boer r.k. 1766 Willige 
Langerak (Lopik 
1806) 

  4 

Cornelis de Gier boer geref. 1777 Jaarsveld   6 
Willem Kennedy chirurgijn geref. 1765 Werkhoven 

(Lopik 1792) 
  4 

Teunis Kersbergen boer geref. 1781 Lopik   5 
Cornelis van den 
Nieuwendijk 

boer r.k. 1779 Wijk bij 
Duurstede 

  5 

Jacobus Oskam boer geref. 1759 Zevenhoven   5 
Cornelis van Vliet boer r.k. 1771 Lopik  
Jan van Vliet boer r.k. 1800 Lopik   ? 
Hermannus van 
Weverwijk 

boer ?  geref. ± 1775   3 

Bronnen: RHCRL, Gerecht Lopik, 399 Uitzetting consumptieve middelen 1805; Gemeente Lopik, DTB-boeken Lopik; 1270 

Repartitie van de persoonlijke omslag over het jaar 1825. De gemiddelde omslag voor het dorp bedroeg  f 2,19.    
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
MAARSSEN 
 
Raadsleden 
Jaar Assessor Assessor Raad Raad Raad Raad Raad Raad 
1820 Jan Hageman Gijsbertus 

van Hulst 
Arie 
Boskoop 

Hermannus 
nieuwenhuizen 

Huijbertus 
van 
Dorsten 

Jacobus 
Dolmans 

Thomas 
Branssen 

 

1821 Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem  
1822 Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem  
1823 Hermanus 

Nieuwenhuizen 
Idem Jan 

Broekman 
Hendrik 
Clockner 
Brousson 

Idem Idem Idem  

1824 Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem  
1825 Idem Idem Idem Idem Idem Idem  Idem  Steph 

Deeges 
1826 Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem 
1827 Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem 
1828 Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem 
1829 Idem Jacobus 

Dolmans 
Idem Johannes 

Ojers 
Anthonie 
Smits 

Franҫois 
Tissot 
van Patot 

Willem 
van de 
Toorn 

Idem 

Bron: RHCVV, gemeente Maarssen, 12 t.m. 17, notulen openbare vergaderingen  gemeenteraad 
 

Gegevens raadsleden 
Naam Beroep/bedrijf Godsdienst Doop/herkomst Belasting 
Arie Boskoop boer geref. 1756 Tienhoven  
Thomas Branssen kastelein r.k. 1775 Utrecht  
Jan Broekman timmerman  1764 Maarssen  
Hendrik Clockner 
Brousson 

steenbakker  1784 ???  

Steph Deeges rentenier  1770 Homburg 
(Saarland) 

 

Jacobus Dolmans timmerman r.k. 1769 Maarssen  
Huijbertus van 
Dorsten 

chirurgijn geref. 1761 Utrecht  

Jan Hageman schoenmaker geref. 1746 Maarssen  
Gijsbertus van Hulst scheepmaker r.k. 1747 Maarssen  
Hermanus van 
Nieuwenhuizen 

metselaar r,k, 1753  

Johannes Ojers ontvanger der 
registratie 

   

Anthonie Smits kleermaker r.k. 1764 Vreden 
(Munster) 

 

Franҫois Ludolf 
Tissot van Patot 

notaris/burgemeester 
Maarssen broek 

 1802 Vierlingsbeek  

Willem van Toorn boer r.k. 1777 Maarssen  
Bronnen: RHCVV, Gemeente Maarsen, DTB-boeken; 147, consumptieve lasten 1805-1806. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

SOEST 

 

Raadsleden 

Jaar Assessor Assessor Raad Raad Raad Raad Raad Raad 
1820 Rijk 

Stalenhoef 
Hendrik 
Fluit 

Cornelis 
Kok 

Anthonie 
Tesselhoff 

Johannes 
Smits 

Theunis 
van 
Roomen 

Thijmen 
Gerritse 
Ramselaar 

 

1821 Idem Idem Hendrik 
Janse Kok 

Idem Idem ??? Idem  

1822 Idem Idem Idem Idem Idem Wouter 
Logtenstein 

Idem  

1823 Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem  
1824 Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem  
1825 Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Peter 

Bouter 
1826 Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem 
1827 Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem 
1828 Wouter 

Logtenstein 
Idem Idem Idem Peter 

Gerritse 
van 
Hofslot 

Dirk van 
Sitter 

Idem Idem 

1829 Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem 
Bron: AE, Gemeente Soest, 22 Notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad mei 1813-oktober 1851 

 

Gegevens raadsleden 

Naam Beroep/bedrijf Godsdienst Doop/herkomst Belasting 
Peter Bouter boer r.k. 1777 Soest   4 
Hendrik Fluit timmerman geref. 1777 Soest   4 
Peter Gerritse van 
Hofslot 

boer r.k. 1771   7 

Hendrik Janse Kok boer r.k. ± 1770 Soest   4 
Cornelis Kok boer r.k. 1775 Soest  
Wouter Logtenstein boer r.k. 1763 Soest  14 
Thijmen Gerritse 
Ramselaar 

boer r.k. 1767 Hoogland    3 

Theunis van Roomen boer r.k. 1755 Soest  
Dirk Sitter   1789 Amersfoort    5 
Johannes Smits molenaar geref. 1775 Soest    5 
Rijk Stalenhoef boer r.k. 1754 Soest    8 
Anthonie Tesselhoff schoenmaker  1751  
Bronnen: AE, Gemeente Soest, DTB-boeken; 494 Repartitie van de personele omslag binnen de gemeente Soest in den Jaare 

1830. Deze bedroeg gemiddeld voor het dorp f 1,20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

WESTBROEK 

 

Raadsleden 

Jaar Assessor Assessor Raad Raad Raad Raad 
1820 Pieter van 

Barneveld 
Dirk Ariense 
van de Wilt 

Goyert lam Jan Jacobse 
Versteegh 

Teunis Willem 
van Zijtveld 

 

1821 Idem Idem Idem Idem Mathijs 
Oudhof 

 

1822 Idem Idem Idem Idem Teunis Willem 
van Zijtveld 

 

1823 Idem Teunis Willem 
van Zijtveld 

Matthijs 
Oudhof 

Idem Cornelis 
Dirkse van de 
Wilt 

 

1824 Idem Idem Idem Idem Idem  
1825 Idem Idem Idem Idem Idem Goyerd Lam 
1826 Idem Idem Idem Idem Idem Idem 
1827 Idem Idem Idem Idem Idem Idem 
1828 Idem Idem Idem Idem Idem Idem 
1829 Idem Idem Idem Idem Idem Idem 
Bron: RHCVV, Gemeente Westbroek 1, Notulen januari 1818-mei 1823; 2, mei 1823-maart 1842 

 

Gegevens raadsleden 

Naam Beroep/bedrijf Godsdienst Doop/herkomst Belasting 
Pieter van Barneveld boer geref. 1753 Westbroek  
Goyerd Lam ? geref. 1779 Achttienhoven  
Matthijs Oudhof boer geref. 1775 Westbroek  
Jan Versteegh boer r.k. 1753?  
Dirk van de Wilt boer/veenman geref. 1746 Westbroek  
Cornelis van de Wilt boer? geref. 1776 Westbroek  
Teunis van Zijtveld boer geref. 1756 Westbroek  
Bron: Volkstelling 1829; Gemeente Westbroek DTB-Boeken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 II. Schouten/burgemeesters 1780-1830 
 
 Plaats 1780-1795 1795-1815 1815-1830 
Amerongen Evert Post: 

Rotterdam (?) ±1720- 
Amerongen 1787 
 
Jan Herman van Eelde 
?-?  
 
Jan Willem Gerrit 
Goldbach: 
Nederlangbroek 1764-
Amerongen 1804 (?) 

Jan Willem Gerrit 
Goldbach: 
 
Wilhelm Everard 
Bertram Drieling: Kleef 
1753- Utrecht 1842 
 

Hendrik Scharff: 
Amsterdam 1779- 
Amerongen 1824 
 
Willem Antonie Immink: 
Oldenzaal 1800- 
Amerongen 1866 

Lopik Leonardus Kreveld: 
?- Lopik 1809 

? 
 
Leonardus Kreveld 
 
Sebastiaan van Nooten: 
Schoonhoven 1781-
Lopik 1848 

Sebastiaan van Nooten 

Maarssen Willem Voorsteegh: 
Utrecht 1749-Utrecht 
1825 
 
 

Gerrit Jan Ewalt 
? - ? 
 
Willem Voorsteegh 

Theodorus van der Vliet: 
Maarssen 1768- 
Maarssen 1828 
 
Johannes Gerardus 
Dolmans: 
Maarssen 1802- 
Maarsseveen 1856 

Soest Cornelis Pannekoek: 
Amersfoort 1740- 
Amersfoort 1805 
 
 

Geurt Peterse Hilhorst: 
Soest 1737- Soest 1798 
 
? 
 
Cornelis Pannekoek 
 
Cornelis Adriaan 
Pannekoek: 
Amersfoort 1779- 
Amersfoort 1823 
 
Anthonie Jacob Schutter: 
Zutphen 1770- Soest 
1813 
 
Gerrit Steijn van 
Hensbroek: 
Amsterdam 1769- 
Amersfoort 1857 

Gerrit Steijn van 
Hensbroek 

Westbroek Marten van den Helm 
?- Amsterdam 1795 
 
Pieter Samuel Röell 
 
Jasper van den Helm: 
Utrecht 1764- 
Maarsseveen 1823 
 

Jasper van den Helm 
 
Arnoldus de Rooij: 
Utrecht 1765- Westbroek 
1812 
 
Jan Hendrik van Keetel: 
1774 - ? 

Jan Hendrik van Keetel 
 
Fredrik Hendrik van den 
Helm: 
Amsterdam 1783- 
Maarsseveen 1856 
 

 



 
 
Enkele persoonlijke gegevens betreffende de schouten/burgemeesters van 5 Utrechtse 
dorpen in de periode 1780-1830 
 Geboorteplaats leeftijd bij aantreden Beroep 
Amerongen:    
Post Rotterdam ± 55 notaris-ondernemer-

regent 
Van Eelde      ?      ? rentmeester 
Goldbach Nederlangbroek    28 notaris 
Drieling Kleef ± 50 belastingambtenaar 
Scharff Amsterdam    36 belastingambtenaar 
Immink Oldenzaal    24 notaris   
Lopik:    
Kreveld Den Haag      ?    ? 
Van Nooten Schoonhoven ± 28 notaris  
Maarssen:    
Voorsteegh Utrecht    29 notaris 
Ewalt Amsterdam ?      ?    ? 
Van der Vliet Maarssen    49 notaris 
Dolmans Maarssen    26 rechterlijk ambtenaar 
Soest:    
C. Pannekoek Amersfoort    26 notaris 
Hilhorst Soest    58  koopman 
C.A. Pannekoek Amersfoort    44 boekhouder 
Schutter Zutphen ± 40 militair 
Van Steijn van 
Hensbroek 

Amsterdam    42 ambtenaar- notaris 

Westbroek:    
M. van den Helm      ?      ? notaris 
P.S. Röell      ?      ?      ? 
J. van den Helm Utrecht    31 notaris 
De Rooij      ?    47 notaris 
Van Keetel Utrecht ?    39  rentenier    
F.H. van den Helm Amsterdam    34 notaris 
 
 
 
 
 
 
 
 





BRONNEN 
 
Archieven: 
 
Archief Eemland (AE) 
 Gerechtsbestuur Soest en Birk 1588-1814 
 Gemeentebestuur Soest 1812-1928 
Het Utrechts Archief (HUA) 
 Commissie van onderwijs in het departement Utrecht 
 Provinciale commissie van geneeskundig onderzoek en toezicht 1801-1865  
 Het provinciaal bestuur 
 Kapittel van Sint Marie 1108-1811 
 Huis Zuilen 1385-1951 
Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHCRL) 
 Gerecht Lopik en Lopikerkapel 1584-1811 
 Gemeente Lopik 1809, 1811-1813 
 Gemeente Lopik (1811) 1814-1942 
Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV) 
 Dorpsgerecht Loenen Nieuwersluis 
 Gerecht Achttienhoven 1637-1811 
 Gerecht Loenen (1547) 1595-1811 (1830) 
 Gerecht Maarssen 1614-1813 (1818) 
 Gerecht Maarsseveen en Neerdijk 1652-1817 
 Gerecht Vreeland 1574-1811 
 Gerecht Westbroek 1625-1813 
 Gerecht Wilnis en Westveen 1658-1939 
 Gemeente Maarssen (1633) 1813-1938 (1949) 
 Gemeente Westbroek 1813-1957  
 RK Heilig Hart parochie Maarssen 1644-1976 
Regionaal Historisch Centrum Zuid Oost Utrecht (RHCZOU) 
 Gerechtsbestuur Amerongen, Ginkel en Elst 1600-1811 
 Gerechtsbestuur Overlangbroek 1683-1807 
 Gerechtsbestuur Schalkwijk 1685-1810 
 Gemeentebestuur Amerongen 1811-1936 
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