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Copije. 
Reglement Provisioneel van de politie in dato 25sten Junij 1722  Nederweert 
 
In saecke Jan Saesen ende consoirten, supplianten, 
tegens 
d’afgestaene borgemeesters ende regeerders van Nederweert, geinsinueerde. 
 
’t Hof, bij examinatie van de stucken deser proceduyre bevonden hebbende eenige 
difficulteyten ende gehoort het rapport van den commissaris in saecke bij decreet van 
den 8 mey 1722 gecommitteert om in loco de partijen hinc inde soo daenelijck te 
vereenighen ende hunne propositien ten fine van een goet provisioneel reglement te 
annoteeren, is diensvolgens bij den voors. Hove gestatueert ende verstaen, dat het 
provisioneel reglement heden daer over beraemt, sal worden aghtervolght en in alle 
puncten bij provisie naergeleeft, verklaerende dat het rapport in desen geresen ende 
de costen van den voors. commissaris sullen blijven tot laste van de gemeynte, de 
voordere tusschen partijen hinc inde om redenen compenseerende.  
 
Actum in de cancellerije tot Ruremonde den 25sten junii 1722. Was parapheert Van 
Afferden.  
Onderstont: Ter ordonnantie van [den] hove en was onderteeckent T. Winckel.  
Lager stont: Accordeert bij mij en geteeckent T. Winckel 
 
In conformiteyt van’t voors. decreet is bij den hove beraemt het provisioneel 
reglement hier naervolgende:  
 
Primo dat de regeeringe ende politie voortaen sullen bestaen in scholtis, 
borgemeester, schepenen ende seven gecommitteerden, die gecosen sullen worden 
door de geerfdens van ieder heerschap, te weeten twee door die van’t Boecket, 
waeronder eenen sal moeten gecosen worden uyt de plaetse genoemt den Kerckhof, 



eenen uyt het heerschap Heessel, eenen uyt Steer, eenen uyt Schoor ende twee uyt 
Leijveroij, waer mede de voorige 4 gecorens sullen comen te cesseren.  
 
2. De inwoonders van de heerschappen sullen ieder in de sijne bijeencomen door 
ordre van den heere officier, den welcken gehouden sal wesen de convocatie te doen 
s’anderen daeghs naer dat hij sal hebben gedaen sijne gewoonelijcke aenstellinge van 
den borgemeester en schepenen, als wanneer die voors. heerschappen ten selven 
daeghe verplight sullen sijn in handen van den officier schriftelijck te leveren de 
naemen van de personen de welcke sij voor dat jaer sullen hebben gecosen. 
 
3. Dese seven gecosen geerfdens sullen gehouden sijn af te leggen in handen van den 
officier den eedt van getrouwigheydt ende van goede administratie te doen gelijck 
d’andere regenten. 
 
4. Waer naer sij beneffens d’andere regeerders sullen moeten worden geconvoceert 
om te helpen raedt ende daedt geven in alle saecken, de welcke de regeeringe ende 
pollitie deser gemeynte te sijn aengaende ende sullen mede acces hebben tot de 
papieren de pollitie raeckende. 
 
5. Oock sullen sij sitten over alle rekeningen het corpus ofte gemeynte aengaende 
ende bij aldijen datter eenige difficulteyten quamen te rijsen over eenige posten in de 
reeckeninge begrepen, soo sullen die difficulteyten sommarie ofte staensvoets 
afgedaen worden ende volghen de meeste stemmen der aenwesende 
geinteresseerdens gepasseert ofte geroyeert worden. 
 
6. Ende op dat in het toekomende de regeeringe op eenen vasten ende bequaemen 
voet soude connen voortgaen ende alles geredresseert worden, waer ontrent voor 
desen eenige abuysen mogten sijn geschiet, soo is vastgestelt ende versproocken, dat 
den regerenden borgemeester sal blijven opbeurder van alle gemeyntenspenningen, 
soo van contributien, souveraine lasten als andersints. 
 
7. Dan alsoo het bijnaer onmoogelijck is aen den voors. borgemeester om alle de 
heerschappen naer behooren sijnen ontfanck dagelijckx te connen gaen inmaenen 
ende alles dirigeeren, soo sullen eenen ofte twee van die seven gedeputeerdens ofte 
andere bequame persoonen mede aengestelt ende vereijdt worden door de 
regeeringe, die voor den borgemeester sullen omgaen en hem helpen invoorderen 
ende maenen, waervoor de gemeynte aen dien medehelper ofte helpers eenighen 
redelijcken loon voor sijnen dienst sal toeleggen. 
 
8. Den voors. borgemeester sal gehouden sijn binnen twintigh maenden naer het 
aenveerden van sijn officie ofte binnen aght maenden naer de expiratie van sijn 
regeeringe te doen pertinente en publijcke reeckeninge van sijne administratie ende 
de deugdelijckheydt der selve te besweeren, waer in hij sal verplight sijn ten vollen te 
brenghen sijnen ontfanck ofte recept in conformiteyt van de schadtboecken ende 
uytschrijvingen. 
 



9. Wel verstaende dat de reeckeningen sullen geschieden naer voorgaende kercke 
publicatie van veerthien daeghen, die soo naer den vroegh, als hooghmisse op eenen 
sondagh sal geschieden, opdat alle de geerfdens hun daer naer connen reguleeren, 
ende dat die reeckeningen middelertijdt sullen gestelt worden en blijven berusten 
onder den secretaris om daervan bij de geene die sulckx begeeren visie ofte op hunne 
costen copie genomen te worden. 
 
10. Die regeerders ende voors. vereyde seven deputeerdens sullen jaerlijckx 
beraemen ende eenen overslagh maecken, hoeveel leeningen dat voor dien jaere 
sullen moeten uytgeschreven worden naer proportie datter veele onbedaghte 
voorvallen, soo in oorloghstijdt als andersints connen voorkomen, ende sulckx 
daetelijck naer dat de reeckeninge van den afgaenden borgemeester is gedaen, 
sonder dat iemandt van de borgemeesters naer dat sijne reeckeninge sal sijn 
geslooten ende geteeckent bij de post, ietwes op de selve sullen mooghen 
aenschrijven ofte laeten bijschrijven. 
 
11. Den borgemeester sal verplight wesen bij sijne reeckeninge over te geven eene 
pertinente lijste van alle defaillanten van sijn jaer om bij de regeeringe te worden 
ondersoght ende geexamineert, welcke defaillanten soo arm ende onvermogent sijn 
dat sij den schadt niet en konnen betaelen, als wanneer den borgemeester naer 
advenant het impost der quote der armen sal gepermitteert worden seeckere somme 
bij de regeeringe te arbitreeren tot lasten van de gemeynte te leenen op interesse, 
sonder dat aen de selve armen het capitael ofte interesse sal mogen worden 
quytgescholden, welcke soulagement alleen aen de voors. armen sal worden gedaen 
op dat hunne erven niet ledigh en mogen blijven liggen, maer die defaillanten 
dewelcke in de voors. lijste bij de regeeringe capabel worden geoordeelt, sullen tot 
lasten van den borgemeester verblijven. 
 
12. Den borgemeester sal genieten voor loon geduerende sijn regerende jaer den 
vrijdom van naebuerlijcke persooneele lasten ende in plaetse van beurloon van de 
penningen daerenboven hebben den vrijdom van twelf boenderen en twee en 
negentigh roeden, ende sulckx boven de nootsaeckelijcke uytlandsche reijsen, waer 
voor hij sal genieten s’daeghs dry schellingen, inbegrepen de verteiringe. 
 
13. Soo het gebeurde principaelijck in tijdt van oorlogh datter soo groote en haestige 
onbedaghten noodt voorviele, soo dat de penningen tot voorkominge van den 
schaede ende ruine niet tijdelijck uyt de gemeynte en conden worden bijgemaent, sal 
den borgemeester die regeerders ende seven mannen promptelijck doen convoceren 
om den middel tot meesten dienst van de gemeynte daer over te beraemen.  
 
14. Dat de geerfden rentenieren dewelcke capitaelen tot lasten van de gemeynte 
hebben uytstaen, den interest van t’selve jaer niet en sullen mogen corten aen de 
princepenningen voor en alleer sij den schadt van het selve jaer hebben betaelt van 
hunne erven. 
 



15. Ende raeckende de oude restanten door dien de affgestandene borgemeesters 
hebben belooft ende aengenomen ieder hun jaer te sullen suyveren, is afgesproocken 
dat den oudtsten  het eerste sijne reeckeninge sal claer maecken ende mogen panden 
ten tijde van een jaer, ende de volgende sullen moeten stil staen, ende soo voorts 
ieder sal volgen tot den lesten incluys, ende dat de volgende alleen sullen mogen 
maenen, maer niet panden als in sijn jaer ende op sijnen tour, ende naer het voors. 
jaer sal den borgemeester sijn slott moeten betaelen ende daer voor wesen 
executabel, voorbehouden nochtans dat mit die onvermogende armen naer oordeel 
van de regeeringe sal worden gedispenseert op den voet als hier boven is gestatueert. 
 
16. Ende opdat de afgestande borgemeesters wegens hunne pretentien tot lasten van 
de defaillanten alle tijdt mogen verseeckert wesen, soo sullen de voors. 
borgemeesters ofte hunne erfgenaemen de voors. aghtersteedige schattingen, 
behoorlijck bij de debiteuren bekent sijnde, op de publiecque protocollen neffens de 
panden laeten aenteeckenen, dewelcke voor alle posterieure lasten daer mede sullen 
worden geprefereert ende bewaert. 
 
17. De renteniermeesters sullen separatelijck aengestelt worden op den ouden voet, 
des sal voor all worden gemaeckt eene generaele pertinente lijste van alle de 
capitaelen op de gemeynte staende met expressie van het jaer ende tijdt ende tot wat 
eynde die sijn gelicht ende waer toe geemployeert, van welcke lijste binnen den tijdt 
van ses weecken een dobbel sal gestelt worden in handen van sijne keyserlijcke ende 
catholijcke majesteyts raedt en momboir, ende naer advenant alle jaeren bij de 
regeeringe ende geerfden ten tijde van de reeckeninge uytgeschreven worden soo 
veel penningen als die interessen sullen beloopen. 
 
18. Item sal den borgemeester ende de renteniermeesters voor het doen van hunne 
reeckeningen mit lieffelijcken eede in handen van den officier besweeren, dat sij geen 
renversaelen en sullen gebruycken dan alleen oprechte quitantien die effective sijn 
betaelt. 
 
19. Ten laesten alsoo die borgemeesters ter oorsaecke van de groote districten ende 
moeyelijcke administratie, ende bij foute dat sij niet ofte niet wel konnen schrijven 
ende alles naer behooren dirigeeren, van onverdenckelijcke jaeren alle tijdt 
boeckhouders ende schrijvers hebben moeten gebruycken tot lasten van de 
gemeynte, omdat sij derselver loon uyt die cleyne borgemeesters gagien niet en 
cunnen vinden, soo sullen die schepenen ende gecommitteerdens met den 
boeckhouder voor eenen civielen prijs convenieeren. 
 
Belastende oversulckx die scholtis, schepenen ende seven gecommitteerde geerfdens 
de goede handt te houden, dat den inhoude deser in alle sijne poincten exactelijck 
ende punctuelijck bij provisie worden aghtervolght, op peene dat indien sij daer in 
weygerigh ofte suymigh vallen, ieder der gebreeckelijcke verbeuren sal vijf 
goltguldens ofte alsulcke meerdere als d’exigentie van saecken sal komen te 
vereysschen, gelijck oock incurreeren sullen die beletsel ofte hinder tegens dit 
provisioneel reglement soude willen aenwenden, committerende van nu voor als dan 



sijne majesteyts raedt ende moimber om in vall iemandt in foute bleve van dit 
reglement werckstelligh te maecken ende punctueelijck te observeeren, daertegens 
promptelijck te doen het devoir van officie ende tot betere observantie van alle het 
selve sal hier van publicatie gedaen worden tot Nederweert op twee aghter 
eenvolgende sondaeghen, ieder naer de vroegh ende hooghmisse als het volck het 
meeste sal sijn vergaedert en ten tijde vant doen der voors. reeckeninge alle jaeren 
door den secretaris distinctelijck ende publieckelijck voorgelesen.  
 
Actum in de cancellerye tot Ruremonde den 25 junii 1722. Was geparapheert Van 
Afferden.  
Onder stont:  Ter ordonnantie van [den] hove en was onderteeckent T. Winckel,  
Lager stont: Accordeert bij mij en geteeckent, T. Winckel.  
 
Was gedruckt het wapen ofte zegel van [den] hove met eene [roode] ouwele, 
overdeckt met een witte papiere ruijte. 
 
 
 


