
EEN BIIRGEI.TEESTM SFREEIfl .

van mij rvordt gevraagd en.verwacht een bijdrage tot het wel-
slagen van lret jubircumnummer van de Heemkundekring 'b" K;;-
rnanderiJ van Gemert". Dat dit in stljl moet bliJven spreekt
vanzelf. l?aar zal ik het over moeten hebben? waar moet lk
beginnen? over de gemeente of over de burgeneester? Aan het
hoofd der gemecnte staat de gemeentcraad. De burgemcester is
een door de kroon benoemd gezagsorgaan. sedert 1g4B ls hct
Nederlands bestuur voor en bclangrijk deer gebourvd gerveest
op een grotg..mate van zelfstandigheid der plaatselijke ge_
neenschappen.

Slaven laten en lijfeigenen kregen ergens in de histo-
rie zelfstandigheicl. Er traclen vormcn op van bestuurrof
mcdebestuur. Dc machtshebbers uit dlc dagen stonden delen
van hun bcvoegdhcden af aan hen , die zich burgers gingen
noemen. Deze kozen zich de oudste, meest wljze, meest waar-
dige, meest verdienstelijke , dc verstandigste, de ervaren-
ste, tactvolle, bekrvame, en dusdoende vooraanstaande iulden
tot veitegenrvoordigers varr het volk en men noemde dat demo-
cratie. z|j kregen rechten en plichten, onder andere de zo-
genaamde autonomie der gemcente of haar reeht in eigen zaken
van de huishouding te voo:zien. Later rverd dit beglnsel als
staatsrecht verklaard en heette in de grondrvet te zijn ge-
waarborgd. Dc eis van vrijheid en zelfstandigheid der ge-
meenten was tevens cen uitdrukking van'een argemecn bcgin-
sel, voor zover daarln oorspronkerijk cen vorm van indlvi-
dualisme bellchaand werdr. vrelke voorop nadruk legt op de
delen vd6r het groterg organischc verband,kennerkend overi-
gens voor de geestesgesteldhcid en ziensrviJie der toenmali-
ge bovenliggende groepcringcn.

Nog al.tiJd kont de autonomle dcr gemeente tot ulting
in de verkiezing van haar voornaanste orgaan, dc gemeente-
raad, door de plaatselijke ingczetenen , en daarnaast in
een van het hogeye bestuur onafhankelijke positie van de
burgemeester, die in hct oude staatsrecht haar vreerga niet
vond. Toch krvamen onder het vroegcrc bestcl reeds verschlJn-
selen voor, die van "uittrolltng" der gerneentelijk allesver-
ordenende bevoegdheld deed gervagen: het hogerc bestuur trok
de regellng van bepaarde belangen, die aanvankelijk door de
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gemeenten krachtens haar aIleen-recht werden """1119d1i: ::::
nemende mate aan zich en legde aa* de gemeente meer en meer

verplichtingen op, waarntar deze zich bij de uitoefening ha-

rer bestuurstaal< haclden te'richter.' Zo werd de gemeentelijke

alleenheerschappij meer een beginsel van. beleid (de wense-

lijkheid om niet verder te gaan dan noodzakelijk was bij het

beperken der zelfstandi'gheid dier gemeenten) dan van staats-
recht

Ditallesdoet.terugdenkenaandeurunicipalefuncties
van voorheen. Dan haken we onwillekeurig aan bij de ontwikke-

ling van iret inslituut "gemeentebestuur" van v66r de Franse

revolutie, om te trachten de sterke centralisatie die er op

volgde in de geest van die tijd te begrijpen, waarin de maire

in zijn gemeente , de enige en uitsluitende bervaarder van de

administratieve autoriteii rverd' lYat deed hij? lVel- ' hij oe-

fendc ziir gezag vrijwel onbeperkt uit' zij r.*et weliswaar on-

der het onrniddellijk bestuur en opzicht van de onder-prefect

""" "i:" 
arrondissement, 'en onder'mlddellijk bestuur'en- op-

zrcnt van de prefect uii aie dagen' Meer bijzonderheden kun-

nen weetglerigen in een boekje ttit tetO' dat bij A' Blussd en

Zn, te Dordrecht het licht zag onder de titel: "O:rdeffigt

door den prefect van het Departement van Seine en Marne' ge-

geven aan de ualres van nel departenent 9n waarin meer uit-

voerig wordt gehandeld over de natuur en uitgestrektheid van

a"-rrit dezer maires",
IIoe zijn taak toen werd gedacht? In zijn hoedariigheld

zit, nLi voor in de municipale raad' in de 
""1d -YT vefdeling

der:belastingen en de administratiEn varr weldadigheid'

De wet geeft ntr, naar de bevolking zijner gemeenter. een of

meer adjuncten.
Iedere gemeente had een municipale raad; het vras een ge-

kozen instelling, een vereniging van mennel: l1o'"t'1:, :-1:"t
aangewezen uit de achtbaarste en meest verlichte mannen van

a":I"r"""te, om hare behoeften te doen kennen' de wens van

haar' lngezeterrcn uit te drukken' en eindelijk de beslissing
der opperste machten in te lichiert''zoweI- omtrent-Y11'-S"1"S4"

rekeningen al's omtrent ieder voorwerp van plaat""l1ll belang'

}iierzienveookgrootverschilingerneentclijke.be-
suursrvijze aan de dag treden net de tijden sinds het tot
stand komen vau de Unie van Utrecht onder de boudgenoot;
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schappelijke republiek.: Evepa,Lg de regering der plattelands-
gemeentenr, had die der, steden bestaan-uit Ecn a"|rl Oe-f il;-
hcer aangestelde sohout cn een college van'schcpenen.

voor. het bestuur van stecrelijkc aangclegenheden, aldus
van Poel jc ovcr "r,cgering van ons iarrd" , 

-*urln 
daar trvee of

rneer burgemeesters bijgekomen met een vroedschap , die de
burgerij vertegenvroordigde. Dezc vroedschap, sedert de Bour-
gondische vorsten een gesloten college van 24 e 40 voor het
le'cn aangestelde personen, maakte onacr de oude 

".prurioLde dubbeltallen op, waaruit de stadhouder of de stateh de
'Jaarlijks aftredcnde burgemcester en schepenen kozen. Even-
a1s de zelfstandigheid der gewesten tijdens 4ie republick
veetr groter was dan die der hedendaagse provinciEn, zo was
ook de zclfstandigheid der stedelijke besturen groter dan
tegenrvoordig en vand daardoor ifl de stcacn een vcrscheiden-
heid van bestuursvorming plaats, die aan onzc eeuw geheel
vreemd is.De stedelijke regeringen toch hadden niet slechts
soortgelijke bevoegdheden aIs ook thans de gcmeentebesturen
bezi-tten, rrmaar regelden ook onderrverpen, r?aaromtrent nu uit-
sluitend "de wet" voorschriften kan geven. Zij oefenden ook
de rechtcrlljke macht uit door schout en sehepenen.Dc schout
of hoofdofficier stond aa.n het hoofd der steddlijkc politib;
voor de schepenbank trad hij op als aanklager. De schepenen,
in, de schep:enbank vergaderd, velden het vonnis, met de ten-
uitvocrlegging rvas rycderom de schout bclast.

Hier had ncn dus niet tc doen met een 17e ceu\vs figuur,
ontstaan uit dc wi1 cn onder controle van de overgrote ,o."-
derheid der burgerij doch met een vroedschap, die stond bui-
ten de invloed der ggneentenaren, waarvan de leden voor hun
leven zitting hadderi en waarbij het stelsel van coiiptatie
toepassing vond, zodat bij vacature de vroedschap zichzeLf
aanvulde en uitgrocide tot dc rater zo vcrderfelijke fami-
lieregeringen, een praktijk rvaaraan de Franse revorutle een
cinde maakte

Bepaalde families wilden, om welke reden d.an ook, de'zeggcnschap bchoudcn. Zou daarvan hcden ten dage in de krei-
ncre plaatsen misschien nog de strijd tussen de autochtonen
en alochtonen van henen komen?

!'Iat leert ons dic tijd? rn theoric was de vroedschap
soeverein, in de praktijk echtcr rvas de invlocd van burge-
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meest6ren, ten getale van twee tot vier' vaak averw"S:l$'
Zij stonden aan hei hoofd der stedeliJke admlnistratl€n '
voerden het dageliJks bestuur en hadden de leldlng der qroed-

;;;;;.;gaoeringen, die door hen werden blJeenseroepen'
Meer ln het blizonder wat het platteland betreft: daar

*"" ri-i"r"- stiux"n ,de lnvloed virn de grondbezittende -adel
overheersend. TaI van dorpen wareu van ambacltlnelgn , of van

steden.afhankeliJk;weeranderenvormdenzelfstandlgegeneen-
ten. voor de recituedellng was het plattelnnd _in grote dis-
t*f"t.r,, meestal baljuwschenngf, verdeeLd'j ; : ELl balJuwsehap

was op ziJn beurt *"lr ope""pfitst in afdelingel; --o"t: 
velke

schouten en substituut-strrouten waren aangesteld. Men had zo-

doendeeenlagevierschaarr'doorde'schoutmetzijnschepe-
;;;;; *iriti.r", ., t"t hogt vierschaar' gespir'inen door de

balJuw of drost, te zanen met welgeboren Tlnlen
Dit alles. was voortgekomen uit de Middeleeuweln' toen ln

defeodalepertodedestadwerdonttrokken'aanhetbestuur
van het omgelegen ambacht, olt vooltaan te beschikken over

een afzonderliJf bestuur , bestaande ult door de landlsheer

aangestelde ovcrheidspersonen, n1' sclrout en-schepenen' Aan-

vankeliJkwarendezezowelmethetbestuurals.metderecht-
-t--- io de vroegste tijd riepen ziJ door o}"\tl

. ters Ui5""o, or",t"ft geza:nenlijk over de stedelijke belangen

te leraden, ", 
-orr"* 

4!29 zaken te beraadg,lagen' Toen de ste-

i"".ii"rt uituretaeu, tsvamen naast' schout en schepenen

nleuwe embtenaren op: a"' pootf'"tt1"""' .1?t:1 burgemeesters

geheten. ziri *"i4"'t9orsnronx11lJx door de poorters "gekozen"'

VerderopinoetlJdt$atrLdekeuzeults].uitendaandeschepe-
nen en o. ,anrrliiisx"t"" der burgerlJ, _de "vroedschap en.

"i3n*ro; s"r,"i,a, iotdat het anbtsg:brt9-]1 schout en sche-

penen tot de ,I.ii"p"uak werd beperkt ' wa'arna het elgen-

1lJke stadsbestuur geheef Uerustie bij de burgemeestersi dle

aI spoedlg aooi-;".I- .II vert4gesters werden biJgestaan.

Het platteland '.'3" 
t:"1-rrog' g"h"*1 "*1t:111I :i:-^::

adel en g-eeBteliJXtreia'- ZeIf,s de 'lvriJe welgeboren mannen

konden zictr aan ie invLoed der macht'ige edelen niet ont-

trekken.In de 12e en 13e eeuw verbeterde de toestand van de

i;;;;-;iassen der maatschappiJ'de'horig:t :' de liifeise-
nen. veren hunner werden vrlje mannen ; de lijfeigene, v€r-
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dwenen en op de duur rverden a1le nict-vrijen 'horigen"
Toch noeten.rvij ons het lcven der dorpers - dacht ik - niet
rooskleurig voorstellen. Zo zLngt een spotlied op de "kerelstt
van iets latere tijd:

"Si clraghen eenen langen baert,
Ilirer cleedren, die zyn al ontnait,

Een hoedepin up haer hooft ghecapt
Tcaproen staet a1 verdrayt,

' Haer couscn cnde haer scoen ghetrapt.
lYronglen, wey, broot ende caes,
Dat heit hi aI den dach

Daaronne is de kerel so daOs:
Hi etes mcer dan hys rnach. "

Hoe het meer 1n het bijzondcr in de Commanderije van Gerccft ,,-'
gesteld was, kunnen u stellig de studies'en geschriften van
onder meer prof.dr:Ed Loffeld en van Drs. van Lankvelt betcr 

,uit de doeken docn.
Tot slot nog dit: j

Geldt voor de burgemcester en de rvettrouclers, hetgeen geschre- |i,
ven staat omtrent hun voorgilngers uit de tijd der Franse in- .: .r:

lijving? Eer aanbrengehde voomechten zijn aan de maires Grr :. -..";

de adjuneten toegekend. Zij hebben een plaats in de openbqpc
plechtigheden, vraaruit hun ondcrschelding blijkt en, indien
zij katholielten zijn, "een ondcrseheidcn plaats" in de kerk
van hun vijk. Zij hebben ook het recht om een costuum te dra-
gen, bepaald bij de regels II en III-van het besluit der con-
suls van de 17 f'lor6al 8e jaar. Het is aan hun bediening "dat
deze onderseheidingen zijn toegestaan, on dc eerbied t_e vcr-
neerderen, rvelke het algemeen welzijn vordert, dat hen door
hun onderhorlgen toegedragen vJordett

In de reglementen voor dc stedelijke besturen (art. LOz
voor de provincie'Noord-Brirbant, gcarrcsteerd bij ts Konings
besluit van 4 jan. LA24 no. 112) werd evencens vastgesteld,
dat burgemeester en rvethouders een kostuum kunnen hGbbenrhet-
welk op hun voordracht nader zal worden vastgestcld.

Nu scheen men het dragen van uniformen in verschillende
. ti.jdvakken blijkbaar niet zo he61 belangrijk te vinden om ge-
zW fi te dwingen. Dat is hct ook niet. Toch kan mcn de be-
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zittets erv&rt ook.weer geen praalharrzeu Roemen. Het konink-
liJkbesl.ultirnmersvan24februaril8s3.overweegt,dat.het
,roi:.g is het costuum te bepalen, dat de 'burgemeesterst' des-

verkiezende bij plechtlge gelegenheden kunnen dragen en om-

schrijft deze klledlj nauwkeurig zonder daarbij de oranie-
cocarde te vergeten.

ook het omhangen van de arnbtsketting in g€wone raads-
vergaderlngen - alhoewel dit velen als verouderd voorkomt

wordt blijkens opmerkingen van zekere raadsleden uit dnze'

tijd en fn 6nze gemeente klaarblijkeliJk op prijs gesteld'
Hei wil. ons ,oorkor.o dat het dragen van deze keten , de

plechtigheid vgrn het vergaderen niet groter maakt , dat men

Lr zlch niet beter om zal gedragen, dat men toch'we1 weet'
wie de vergadering voorzit - ook het publiek - en dat nie-
mand zul-ks aLs een bljzonder uiterliik eerbetoon ain ziin
positievarrzitting-hebbendraadslldmagaanmerken.Door
achterwege laten wordt aan'de zorgvuldigheid in ambtsuit-
oefe-ning niet tekort gedaan.

rei spairzaarn gebruik van het waardigheidsteken f.iikt
ons raadzaant' doch desgewenst zaL ook het oude rechtsvoor-
schrift dlenen te worden gehandhaafd en ge6erbledigd.

Regerenzonderfrakenhogehoedrschijntvoorsommi-
gen nog altiid een onbestaanbare zaak te ziJn'

Arrno 1966

A.II. de Bekker, burgemeester.

DE BIJKE AKKEN VAN GEMERTS HBEM

door Dr. Ed- Loffeld C.S.'SP'

De ,,Gimmertse Wil" oftewel levenslust heeft a1 meirige

jubileumvlering op zljn rekening. Laat het stichtingsJaar
rn. ".r, corporatie dan volslagen in de nist van het Yerre
verleden weggeSleden ziJn, even woliik kont op een of ande'

re hooggestende vergadering of "comprisie" (1ees conparitie)
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