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SCHOUTEN EN BURGEMEESIERS VAN GEMERT

1391 1979
et straatnaambordje rrBurgemeester iietmanstraat!? vermeldt dat de man waar de straat naar genoemd werd, de
eerste burgemeester van Gemert was en dat hij als zodanig in funktie was van 1825 tot a1n dood in 7847.
Toch stond Hendrik Rietman ook al v66r het jaar 1825 aan het
hoofd van de gemeente Gemert. Alleen was toen de ambtelijke
naam van rrburgemeesterfr als hoofd van de gemeente nog niet

volledig ingeburgerd. In tegenstelling tot de steden werd
op het platteland nametijk sedert de Franse tijd (tot in het
jaar 1825) fret hoofd van de gemeente gewoonlijk nog aangeduid met frschoutrr.

Borgemeester en burgemeester.
Voor de volledigheid is het wellicht

nuttig hier even te
wijzen op het verschil dat er bestaat tussen een burgemeester van na de Franse tijd en een borgemeester van v66r die
De funktie van borgemeester, die zowel in De Vrije
tijd.
Rijks l,leutrale G'rondheerlijkheid van Gemert als overal elders in de Republiek voorkwam, komt vrijwel overeen met het
latere ambt van de gemeente-ontvanger. De gemeenteontvanger
van nu is echter een ambtenaar, terwijl de borgemeester of
rfden beurderrr uit rroeger tijd een funktie was die elk iaar
door iemand anders werd vervuld. Vanaf de 16e eeuw tot aan
de Franse tijd werden in Gemert zelfs twee borgemeesters benoemd. De taakverdeling tussen beide borgemeesters kwam tot
uitdrukking in de naamgevingen rrborgemeester met de penrr en
rrborgemeester met de latrr.
De eerste zorgde voor de rekening en verantwoording, terwijl
de tweede daadwerkelijk geld ging innen. En vooral voor dat
laatste baantje kon menig jaar slechts met de grootste moeite een gegadigde gevonden worden.
De benaming trborgemeester met de latrr en ook het ondankbare
van dat baantje vindt men heden ten dage nog terug in het
gezegde: ffschrijf het maar op de latrr. Dat gezegde werd in
vroeger tijd ook werkelijk in de praktijk gebracht. Een an-
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dere naam voor borgemeester was dan ook wel ltde lathouderll.
(n"b. nu weet iedereen ook meteen waarom de penningmeester
van de Gemertse Heemkundekring |tPeter Lathouwerstt heet ! )
Burgemeester en borgemeester is dus niet hetzelfde. De funktie van de borgemeesters van weleer vindt men tusru$ in de
funktie van gemeente-ontvanger. En het is de funktie van de
vr.oegere schout die men in grote lijnen terugvindt in de huidige funktie van burgemeester.
Van schout tot burgemeester.
De schout was van oudsher (de middeleeuwen) de man in de gemeente die fungeerde als voorzitter van het schepenengerecht.
Hij was belast met de opsporing en de vervolging vErll strafbare feiten, met de handhaving van de openbare order en hij
zorgde voor de executie van de vonnissen. In zijn persoon
werden de funkties verenigd die tegenwoordig worden uitgeoefend cloor de burgemeester, de officier van justitie en de
president van de rechtbank (n.b. de burgemeester is in de gemeente nog steeds rlhoofd van politiett).
Met name in de 18e eeuw werd de schout vErn cremert ook wel
aangeduid met drossaard en in het begin van de 19e eeuw ook

welalsbaljuw.Mogel{fltisditgebeurdonderinvloedvanhet
feit dat de schout van Gemert zich toch wel rrmeerrr voelde
dan de schouten van de omliggende plaatsen. D€ naam van baljuw of drossaard werd doorgaans gegeven aan in rang rfhogere
schoutenrf. En de schout van de Vrije Heerlijkheid Gemert die
kwam toch niet alleen de lage en de middel- maElr ook de hoge
jurisdietie toe......
De funktie van schout als hoofd van de gemeente bleef in en
ook na de Franse tijd, gewoon bestaan. In stedelijke gemeenten noemde men sedert 1815 evenwel het hoofd van de gemeente:
rrburgemeesterrt. De grondwet van 1815 ging er nog vanuit dat
elke stedelijke en plattelandsgemeente een afzonderlijke samenstelling en inrichting verlangde. In de reglementen voor
de steden in 1815 en in die voor de plattelandsgemeenten in
1816 kwam overigens duidetijk naar voren de zucht rr€I€If €€Ilvormigheid. veel van de verscheidenheid viel weg toen de Koning in 1824 en 1825 slechtstweereglementen vaststelde, 66n
voor de steden en 66n voor het platteland. Bij Kon. Besluit
van 23 juli 1825 is de benaming burgemeester voor alle hoofden van een gemeentebestuur ( zowel stad als clorp ) algemeen
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ingevoerd. N.B. Tot de invoering van de gemeentewet van 1851,
als uitvloeisel van de grondwet van 1848, zou er nog verschil
blijven bestaan tussen het bestuur van een stedelijke gemeen
te aan de ene kant en een plattelandsgemeente (waartoe Gemert
behoorde) aan de andere kant (f).
Hendrik Rietman. schout,/burgemeester.
Hoezeer de benaming van schout en burgemeester in de periode
1815-1825 al doorelkaar gebruikt werden moge blijken uit wat
men mag noemen de sollicitatiebrief
van Hendrik Rietman, die
hiernaast is afgedrukt. Deze brief, gedateerd 13 maart 1818,
Iaat bovendien zien dat de aanstelling en benoeming van een
burgemeester wel op iets andere wijze tot stand kwam dan nu
het geval is. Zo schrijft rrde sollicitantrr dat hij nog geen
enkele aktie heeft ondernomen om schout te worden, maar dat
hii de rrWeledelen Gestrengen Heertr tot wie hij de brief richt
(t.w. Mr.A.A.van Velthoven, President der Rechtbank v&n eerste aanleg te Eindhoven) wil herinneren aan diens belofte:
ftvoor mij te zorgen dat ik schout van Gemert of Erp wordentr.
Een pikant onderdeel van dit schrijven vormt zeker datgene,
wat de vrouw van de latere burgemeester Rietrnan aan het sol-

licitatieschri jven toevoegt :
Lieve Vriend! Schrijft ons een klijn lettertje en helpt
mijn man aan een post. Zal het Ul{Ed. Gestr. altoos en
euwig, om mij wel op z{n Erps uit te drukken, dankbaar
voor zijn.
A.C.Rietman Geb.van Hardeveldt
Tot zijn overlijden op 8 februari 784? zou Hendrik Rietman
burgemeester van Gemert blijven. Hij was toen ruim 75 jaar.

(z).

Lijst

van schouten van Gemert (1391-1825)
(achter elke naam is vermeld het eerste en het laatste jaar
waarin de betreffende persoon, in funktie als schout van Gemert, in archiefstukken werd aangetroffen ) (S)
1391
Lucas
Dirk die Luwe
1397
Leonius van Gemonde
1445
747417488
Goyart Goyarts van Lanckvelt
Wijflet van Gerwen
150411506
(Antonis van Lanckvelt 1516 rfschout van de commandeurtt)
757811527
Jan Wijflet van Gerwen
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Peter Willem Scheets

Goort Nootstock
Dirk van den Bogaart
Walraven van den Bogaart
Goyart Brants
Johan Beckx

Josephus Brouwers
Laurens van de Coeveringen
Jacob Hendrikx Daverveldt
Otto de Visschere
Johan Ambrosius Cox
Joris de Loose

Maximiliaan C.Moonen
Lambertus Jacobus van Kessel
Jan Anthonis Hes
Gerard Cornelis Doncquers
Johan Francois van der Gheest
Peter Adriaan de la Court
Hendrik van Moorsel

J.J.F.Meyer
Herman F.D.Ecrevisse

Francois de Kesschiettre
Hendrik Rietman

Liist

753611.54?

155611565

lSZOrlGOs
760? 17614
162811631
165Z 11646

164811650
1650

7652r1656(t)
166611621
7O?217697

1692r7?Os
l?Os
7?O817?7O

7?1711774
777517?33
7?3517?58
1?6117785
778917797
7?9317794
179511806
van Havre 1808r1810
182011825

van burEemeesters (192S-1gZg)

(achter elke naam het jaar van benoeming en het laatste jaar
a1s burgemeester in funktie)
Hendrik Rietman
7425-1a47
Johan Haest
7847-7874
Gerardus S1its
1874-1886
Franciscus Buskens
1886-1928
Jan Phaf
7929-7942
baron E.C.A.van Hiivell tot Westerflier 7942
(wrnd)
Julius F.A.Vogels
1942-7944
J.L.A.Stevens
1945-1946
(wrnd)
A.H.de Bekker
1946-1966
G.A.J.van Heereveld
1949-1950
(wrnd)
Hein M.A.C.de Wit
7967-7979
A.L.Heldens
7979_
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Tijdens de bezettingsjaren werd de taak van de burgemeester
in die zin gewijzigd, dat door de regeling van 11 augustus
1941 het gehele bestuur der gemeente in zijn handen werd gelegd met aan hem volledig ondergeschikte wethouders en adviserende colleges van raadslieden. Laatstbedoelde adviescolleges zijn echter nooit tot stand gekomen.
Van mei 7942 tot in december 1942 fungeerde Baron v. H?ivelt
tot Westerflier, de latere burgemeester van respektievelijk
Erp en Helvoirt, als waarnemend burgemeester van Gemert. Op
11 november 7942 werd J.F.A.Voge1s, lid van de N.S.B., benoemd tot burgemeester van Gemert. Na de bevrijding werri het
burgemeesterschap korte tijd wederom waargenomen door J.Phaf.

tot mei 1946 trad als waarnemend burgemeester
op J.L.A.Stevenso de latere burgemeester van Eersel.
Ook tijdens een langdurige ziekteperiode van burgemeester de
Bekker heeft Gemert nog een waarnemend burgemeester gehad t.w.
G.A.J.van Heereveld, later burgemeester van Nuland.
Ad Otten
Peter van den Elsen
Van maart 1945
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(1) Xr.Y.J.-{.V.Kocken, \'an stada- en plattelandsbestuu naar g€meentebestuur, 1973.
(hoeve vm een geschiedenis van ontstaan en ontuikkeling vm het Nederlands
geneentebestuur tot en Det de Seoeenteuet van 1851)
(2) De hierbij afgedrukte brief is afkomstig uit het Archief van de Rechtbutk vu
eeraten aanLeg te Eindhoven 1811-1838, inventarism.T. Gemeentearchief Eindhoven.
(3) De fijet van schouten is sauengesteld n.b.v. vooral de op rrnaanrr toegmkelijk
geuaai(te schepenprotokollen van G€Eert. De eerste alrie nanen ziin uit archiefstukken van het Konmanderije Archief (R.A.Den Bosch - Inventaris nr.19)
De naaD van Antonis van Lankvelt is tussen haaljes geplaatst omdat deze persoon
alechts 66noaal als schout vordt yerneld en dan nog met de merh/aardige oDschrijving van: Itschout vu de couanrdeurr. llogelijk heeft Antonis vu Lankvelt slechts
gefungeerd als plaatsvervangend schout. In de lijstr die zeker voor de 14e en 15e
ceuy nog aanwllingen nodig he€ftr zijn rivaarnenenderr of rrsubstituutrr-echouten
verder niet opg€noren. .Als zodanig hebben re aangetroffen: Peter v.d.Putten in
1672; Peter Oldezee in 17O8; Jos Kievits in 1795.
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