Van gericht tot gerecht
Justifieel optreden tegen charivari's in oostelijk Brabant

Beatrix C.M. Jacobs

1.

Inleiding

In deze bijdrage over charivari in Oost-Brabant, in het bijzonder in de achttiende
eeuw, staan niet zozeer de charivari's zelf centraal als weI hetjustitiele optreden
dat daar (soms) op volgde. Voor het onderzoek hiernaar heb ik vooral gebruik
gemaakt van de archieven van de Staatse Raad van Brabant en van de schepenbank van 's-Hertogenbosch, die behalve in de stad zelf ook bevoegd was voor
een groot aantal andere plaatsen in het oosten van Brabantl. Al snel werd uit deze
bronnen duidelijk dat er maar weinig procespraktijk in 'volksgerichtzaken' voorkwam. Over vragen als waarom volksgerichten zo weinig tot justitieel optreden
leidden, wanneer en/of waarom dit dan soms weI gebeurde en hoe dit optreden in
zijn werk ging, bood het aanwezige archiefmateriaal van beide genoemde rechtscolleges echter bijzonder interessante gegevens. Al is er dan niet veel tot deze
rechtscolleges doorgedrongen, dat wat er in met name de tweede helft van de
achttiende eeuw naar voren is gekomen, geeft mijns inziens redelijke antwoorden
op de bovengestelde vragen2 .

2.

De competentie

Met de benaming ketelmuziek, volksgericht of charivari aan te duiden gedragingen en gebeurtenissen werden door overheidsfunctionarissen veelal beschouwd
als ordeverstoring, straatschenderij, eventueel gepaard gaande met diefstal, geweldpleging, mishandeling en dergelijke. Tegen dergelijke delicten behoorde in
beginsel de lokale gerechtsofficier op te treden, in Staats-Brabant meestal schout
of drossaard geheten. Wil men van dergelijke gebeurtenissen in rechterlijke archiefbronnen iets achterhalen, dan zal men dus in de eerste plaats in de archieven
van de plaatselijke schepenbanken moeten zoeken.
Indien deze lokale gerechtsofficieren even weI niet of niet voldoende tegen de
voorgevallen delicten optraden, kon het officie-fiscaal bij de Raad van Brabant
inlichtingen daarover inwinnen, bevelen geven en eventueel een zaak naar zich toe
trekken en overnemen. Dit laatste heette in juridische bewoordingen 'iurissubsidium'. Bovendien was de Raad van Brabant bevoegd te oordelen over door gerechtsofficieren gepleegde ambtsdelicten, en niet of verkeerd optreden kon als
zodanig worden beschouwd. am deze twee redenen kan men derhalve verwachten ook bij de Raad van Brabant informatie over volksgerichten aan te treffen.
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Poort op het binnenhof met toe gang (nr. 20) tot de ruimten waar de Raad van Brabant zetelde.
Foto B.C.M. Jacobs.
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Voor de volledigheid wijs ik erop dat er sedert 1586 twee Raden van Brabant bestonden. De ene was de uit de vijftiende eeuw daterende Soevereine Raad van
Brabant in Brussel. De andere was de Raad die door prins Maurits na de verovering van Bergen op Zoom in 1586 in het leven werd geroepen en in 1591 door de
Staten-Generaal zijn definitieve vorm kreeg. Deze Staatse Raad van Brabant kreeg
zijn zetel in 's-Gravenhage op het Binnenhof3. Na de verovering van 's-Hertogenbosch in 1629 door Frederik Hendrik strekte de competentie van de Staatse
Raad van Brabant zich ook over de Meierij van 's-Hertogenbosch uit.
De toegangen op de dossiers en resoluties van de Raad leverden helaas niet
veel voorbeelden op van zaken die verband houden met volksgerichten. Zo is mij
geen geval bekend waarin de procureur-generaal een zaak van een lagere officier
wegens nalatigheid heeft overgenomen. Misschien is een van de aanwezige dossiers even weI aangelegd met de bedoeling dit eventueel te kunnen doen.
Het officie-fiscaal trachtte zich in het algemeen goed op de hoogte te houden.
Zo is er bijvoorbeeld een brief van 10 maart 1789 van de eigen informant van de
procureur-generaal, te weten de secretaris van Aarle-Rixtel E.A. Rovers, waarin
deze schreef dat er in Opwetten een man die zijn vrouw slecht behandelde in de
ploeg was gespannen. Dit was volgens hem in strijd met een resolutie van de
Staten-Generaal van 27 september 1765. Weliswaar had de stadhouder van de
hoogschout, naar hij had begrepen, in deze zaak reeds informaties ingewonnen en
trad deze tegen de daders op, maar hij liet het toch maar even aan 'Den Haag'
weten4 !
Het ging in casu om een zekere Marten Bex, die in februari 1789 door een
aantal jongelui uit Nuenen aan dit volksgericht was onderworpen. De daders, die
ervan op de hoogte waren dat er zogenaamde preparatoire informaties werden ingewonnen, stuurden op 15 juni 1789 een verzoekschrift naar de schepenen van
's-Hertogenbosch, waarin zij verklaarden bang te zijn voor een crimineel proces.
Daarvan konden zij als jonge, niets-bezittende boerenknechten de kosten niet dragen. Bovendien wilden zij niet gedwongen worden hun geboorte- en woonplaats
te verlaten om elders een nieuw bestaan te zoeken. Zij hadden, zo zeiden zij,
slechts uit 'kortswil, boerterij en dartelheid' gehandeld. Slechts omdat Bex in
eerste instantie zo geschrokken was dat hij bij de schout aangifte had gedaan, was
de zaak aan het rollen gekomen. Marten Bex had blijkens een door hemzelf bijgevoegde verklaring aanvankelijk inderdaad uit woede aangifte gedaan, maar hij
wenste, nu zijn woede inmiddels bekoeld was, zijn klacht in te trekken. Hij stelde
alle daders en medeplichtigen te hebben vergeven en vergeten, omdat hij er intussen van overtuigd was dat er geen kwaad opzet in het spel was, maar slechts onbezonnenheid5 . Of dit alles zo was, valt te betwijfelen. Duidelijk is even weI dat
Bex zelf de zaak het liefste als afgedaan wilde beschouwen. De daders, tegen wie
officieel dus nog steeds geen juridische stappen waren ondemomen, verzochten
om de door hen aangedragen redenen aan de schepenen toestemming om met de
schout tot een 'compositie' (schikking, betaling ter voorkoming van - verderevervolging) te komen. De schout nam aandachtig kennis van het verzoek en van
de wens van het slachtoffer. Omdat er zijns inziens bovendien geen wet was die

Beatrix C.M. Jacobs, Van gericht tot gerecht

353

een bepaalde straf op een dergelijke gedraging stelde en deze dus aan het arbitrium van derechter werd overgelaten, verklaarde hij zich hiermee akkoord. Vervolgens bewilligden op 13 juli 1789 ook de schepenen in het verzoek. De zestien
Nuenense jongelui konden dus in Nuenen blijven en daar, zoals zij hadden verklaard, 'nuttig werk' doen.
Het officie-fiscaal bij de Raad van Brabant, zowel regelmatig door de lokale
gerechtsofficieren over de criminaliteit en de afdoening van zaken ge'informeerd
als via zijn eigen informanten op de hoogte gehouden, accepteerde deze en soortgelijke beslissingen van de schepenbanken kennelijk volledig. Van ingrijpen door
hem zijn geen voorbeelden bekend.

3.

Volksgerichten voor de Raad van Brabant en de Bossche
schepenbank

Is hiermee reeds een zaak genoemd die tot justitieel ingrijpen heeft geleid, in het
navolgende zal ik in het kort een overzicht geven van enige zaken die in de genoemde archieven tot op heden zijn achterhaald.
Bij de Raad van Brabant zijn gegevens over vier volksgerichten teruggevonden waarover het officie-fiscaal informaties heeft verzameld dan weI verdere
stappen heeft ondemomen6 . Zij dateren alle vier uit de tweede helft van de achttiende eeuw. Het zijn de zaak Jan van Es uit Oss uit 1765, de uit hetzelfde jaar
daterende zaak van Gerardus van de Sande in Tilburg, de zaak Maarten Veen,
procureur van het hoog officie in Vierlingsbeek uit 1784 en de reI tegen vorster
Willem van der Hoeven in Sint Oedenrode uit 17877 . In de zaak Maarten Veen
hebben we overigens te doen met een op de spits gedreven actie tegen een overijverige overheidsfunctionaris en in de zaak in Sint Oedenrode met een patriottenrel 8 . Daarmee raken we aan het moeilijke probleem, wat als charivari moet worden gekwalificeerd. Valt elke collectieve actie daaronder te brengen of zijn er criteria aan te geven waardoor het ene geval weI als volksgericht, het andere niet als
zodanig is te duiden? Zelfs als men uitgaat van de ruime omschrijving van M. Jacobs luidende 'bepaalde, zeer uiteenlopende, actiecomplexen die zijn opgebouwd
rond symbolen en symbolische handelingen en die plaatsvinden naar aanleiding
van een anomalische, al dan niet sociale, situatie' komt men bij de laatstgenoemde
patriottenrel tot de vraag of deze nog weI onder deze definitie is te brengen.
Eerder dan bij de 'huiselijke' charivari's doet deze vraag zich bij de 'politieke' of
'publieke' charivari's voor9.
In de twee eerstgenoemde zaken is er geen sprake van aanwezigheid van een
procesdossier. Er is tegen de daders niet geprocedeerd, noch voor de lokale
schepenbank, noch voor de Raad van Brabant. Een van de twee, overigens omvangrijke, bewaard gebleven dossiers, namelijk in de zaak Van de Sande, is door
het officie-fiscaal mogelijk aangelegd om juridische stappen te kunnen ondememen. Dit is echter nooit gebeurd. De zaak is blijven steken in de fase van het inwinnen van preparatoire informaties. Het dossier Jan van Es is pas circa 1782
vermoedelijk om andere redenen aangelegdlO. De zaken Maarten Veen en Willem

354

Volkskundig Bulletin 15,3

van der Hoeven ten slotte leidden daarentegen weI tot justitiele stappen, al is de
laatste zaak niet ten einde geprocedeerd II.
Bij de schepenbank van 's-Hertogenbosch is tot op heden eveneens slechts
een beperkt aantal zaken gevonden. Het betreft in de eerste plaats een zaak uit
1669 tegen Nelis Herbert Gijsberts en veertien anderen uit Nistelrode, die met
geweld bruidegomsbier hadden opgeeist l2 . Vervolgens een zaak tegen negen inwoners uit Veghel uit 1771, waarin sprake was van het beerjagen van een vrouw
van lichte zeden en ten slotte de reeds gemelde zaak van het in de ploeg spannen
in Opwetten uit 1789 en een soortgelijk geval in Someren uit 1798 13 . Ook over
de zaak Jan van Es uit Oss bevindt zich in het Bossche schepenbanksarchief enige
informatie. Jan van Es werd namelijk toen hij aangifte kwam doen zelf gevangen
gezet op de Bossche gevangenpoort, omdat hij op de te hoop gelopen menigte,
die hem in de ploeg wilde spannen, had geschoten l4 . Overigens noemde de advocaat-fiscaal bij de Raad van Brabant in 1765 in een advies nog een tiental andere hem bekende gevallen van beerjagen, in de ploeg spannen en tafelen in de
Meierij van 's-HertogenboschI 5 .

4.

Een poging tot beantwoording van de gestelde vragen

In het hiema volgende zal ik trachten aan de hand van de in de genoemde zaken
aangetroffen gegevens tot beantwoording van de in de inleiding gestelde vragen te
komen.
4.1 Waarom leidden volksgerichten zo zelden totjustitieel ingrijpen?

Het ging in de meeste gevallen om een 'oud' en 'traditioneel' gebruik, dat in verschillende plaatsen van vooral de Meierij van 's-Hertogenbosch voorkwam.
Gedaagden verklaarden veelal dat daarover nooit iemand werd berispt of vervolgd. Zij meenden daarom volledig in hun recht te staan. Nu waren volksgerichten weI een oud gebruik, maar dat zij niet verboden waren is niet juist. In het
Echtreglement van 1656 treffen we bijvoorbeeld in art. 92 een verbodsbepaling
tegen beerjagen en dergelijke aan in geval van slechte behandeling van echtgenoten l6 . WeI juist is echter dat zelden of nooit tot vervolging werd overgegaan. Aan
de door mij genoemde gevallen meen ik hiervoor de volgende verklaringen te
kunnen ontlenen.
In de eerste plaats waren de bewijsproblemen vaak aanzienlijk. De gerechtsofficier had de grootste moeite informatie te verkrijgen. De naam van de getuigen
was meestal haas: zij hadden weinig of niets gezien 'wegens de duistemis' en zij
kenden hun dorpsgenoten ineens niet meer. Ook was er weI sprake van intimidatie van de justitie waardoor deze zich niet veilig achtte en daardoor gehinderd
werd informaties in te winnen.
Daamaast kwamen in de zaak Maarten Veen twee argumenten naar voren, die
waarschijnlijk in veel meer gevallen hebben gegolden. Deze betroffen de kosten
van een proces en de wijze waarop justitieel optreden preventief kon werken. In
deze zaak ging het zoals gezegd om een publieke charivari. Er was geen sprake
van een charivari in de 'huiselijke' zin, maar van een in rituele vormen gegoten
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collectieve actie tegen de procureur van het hoog officie die streng optrad tegen
bepaalde volksgebruiken (met name het eisen van schatbier). Er werd op de
hoom geblazen om mensen bijeen te roepen om onder de dorpslindeboom te beraadslagen over de uit te voeren gewelddadigheden, er werd met stenen gegooid,
gedreigd en er was zelfs sprake geweest van het afbreken van het huis van het
slachtoffer. Het standpunt van het officie-fiscaal in deze zaak laat zich echter volledig vertalen naar optreden in geval van andere charivari's. Weliswaar hield de
procureur-generaal formeel keurig een slag om de arm, dat hij zoals het hoorde de
beslissing aan het gerecht, de Raad van Brabant, overliet, maar hij gaf
overduidelijk als zijn standpunt te kennen dat het in de eerste plaats te duur was
iedereen te pakken en dat ten tweede met het pakken en berechten van de grootste
raddraaiers de bevolking voor een tijdje voldoende kon worden afgeschrikt.

Gummarus vrouw van deugd verbannen,
Had door de wraekzucht in de borst.
Het werkvolk in den ploeg gespannen,
Dat stikte van den hitten dorst.

Een der twaalf houtsneden van de volksprent getiteld "Hier kan den lezer vry Gummarus daden
merken., Die tuygen dat zy zyn volwrocht door's Almagts werken". Uitgegeven bij Joseph van
In en Co. te Lier in de negentiende eeuw (coli. Volkskundemuseum Antwerpen).
Uit: De volks- en kinderprent in de Nederlanden. Catalogus bij een tentoonstelling in het
Volkskundemuseum te Antwerpen 1 september - 15 november 1962, cat. nr. 251, afb. tegenover
p. 40
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4.2 Wanneer en waarom tradjustitie soms wel op?
Deze vraag is veel moeilijker te beantwoorden, al zijn er weI enige indicaties. Zoals hierv66r bleek konden de gerechtsofficieren of het officie-fiscaal het nodig
achten preventief op te treden. Daamaast was het volgens mij van groot belang
dat in een aantal van de gevallen door de slachtoffers aangifte werd gedaan. Nu is
typisch voor volksgerichten dat met het volksgericht de zaak voor de gemeenschap als afgedaan wordt beschouwd 17 . Het is daarom niet al te boud te veronderstellen dat, indien de slachtoffers geen justitieel optreden wensten, dus van
geen mishandeling en dergelijke wilden weten, de schout niet zo snel daartoe zal
zijn overgegaan of zal hebben kunnen overgaan. Denk daarbij bijvoorbeeld ook
aan de bewijsproblemen. Indien de slachtoffers de zaak evenwel niet als afgedaan
beschouwden, had de schout een handvat om op te treden.
AIle genoemde zaken op een na speelden zich af in de tweede helft van de
achttiende eeuw. De justitiele activiteit in deze periode kan herleid worden tot een
resolutie van de Staten-Generaal gedateerd 27 september 1765. De hoogschout
van 's-Hertogenbosch had naar aanleiding van de gebeurtenissen in Oss gericht
tegen Jan van Es, bij de Staten-Generaal een verzoek ingediend om een plakkaat
uit te vaardigen tot wering van deze in de Meierij bestaande oproerige handelwijze
en kwade gewoonte. Hij had daaraan bovendien al op voorhand een conceptplakkaat toegevoegd. De Staten-Generaal verzochten zoals gebruikelijk in dergelijke gevallen de Raad van Brabant om advies en gaven daama aIle stukken ter
rapportage aan hun gecommitteerden tot de Meierij. Weliswaar is dat rapport
nooit uitgebracht en hebben de Staten-Generaal dan ook geen plakkaat uitgevaardigd, maar intussen besloten zij weI de hoogschout en de kwartierschouten aan te
schrijven 'op het aIlerstriktste te vigileeren teegens aIle saamenrottingen, complotteryen ofte handdaadigheden, onder welke naam het ook soude moogen zyn,
en teegens aIle de geenen die daar aan schuldig souden moogen worden bevonden, te procedeeren na rigeur soo als vol gens de Ordonnantien en Placaaten van
den Lande sullen oordeelen te behooren'18.
In het geval van Maarten Veen is het optreden van de procureur-generaal
uiteraard verklaarbaar, omdat de justitie hier zelf het slachtoffer was en de geweldddadigheden voortkwamen uit een openbare en uitdrukkelijke 'vilipendi'
(geringschatting of misachting) van de landswetten. In Grave en het Land van
Cuijk had men, om de gewoonte van het geven van schatbier of kwanselbier ter
gelegenheid van ondertrouw of huwelijk en de daarmee gepaard gaande ongeregeldheden tegen te gaan, kort tevoren getracht de naleving van art. 10 van het
Echtreglement weer op gang te brengen. Deop overtreding daarvan gestelde
boeten werden daartoe weer strikt opgelegd. Dit had geresulteerd in verzet van de
bevolking, dat culmineerde in de emstige gewelddadigheden jegens Maarten
Veen, die als procureur van het hoog officie van Cuijk de boeten moest invordereno De procureur-generaal bij de Raad van Brabant kon natuurlijk niet anders dan
pogen dit verzet tegen de overheid door strafvervolging de kop in te drukken.
Overigens blijkt ook duidelijk dat, als de justitie al begon met een vervolging,
deze procedures vaak niet ten einde werden gevoerd, daar tussentijds door de
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helemaal niet valt onder die benaming 'charivari', zoals omschreven door Ferriere 25 .
De gedaagden vroegen op deze en andere gronden aan het gerecht om de criminele eis afte wijzen en hen vrijuit te laten gaan.
De schout stelde afgezien van zijn reeds aangehaalde reactie hiertegenover dat
het buiten tegenspraak was dat gebeurtenissen als de onderhavige in de Meierij
meermalen waren voorgekomen. Daarmee waren ze echter nog niet geoorloofd
('non enim est singulis concedendum, quod per magistratum publice possit fieri,
ne occasio sit majoris tumultus faciendi')26. En, zo vervolgde hij, hoe weI op dit
geval door de soeverein geen precieze straf of civiele punitie was gesteld, hadden
de Staten-Generaal niettemin in 1765 bevolen hiertegen op te treden. De straf op
dergelijke misdragingen was derhalve arbitrair, dat wil zeggen zij stond ter beslissing van de rechters. Niemand kon bovendien ontkennen dat er sprake was
van publiek geweld en dus van een crimineel delict waarop de lex Julia de vi publica van toepassing was27. De straf daarop was volgens het Romeinse recht
eeuwige verbanning, maar tegenwoordig was deze 'per modo et gravitate criminis' arbitrair28 . De schout verzocht de schepenen derhalve te vonnissen naar eigen goeddunken.

Schandhuik, vervaardigd door Jacobus van der Hoeven en Ambrosius Visser te 's-Hertogenbosch
in 1688. In deze houten mantel, 'versierd' met allerlei ondeugd symboliserende dieren, werden
wegens overspel veroordeelde vrouwen door de straten van 's-Hertogenbosch gevoerd. Noordbrabants Museum, 's-Hertogenbosch, inv. nr. 6841
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De schepenen tenslotte veroordeelden zeven van de negen gedaagden tot een boete van 10 gulden wegens ongeoorloofde 'baldadigheden, insolentien en violentien'. Twee gedaagden werden niet veroordeeld. De schepenen zagen de zaak evenals de schout overigens in zijn eerste reactie - mijns inziens veel meer in de
sfeer van baldadigheid en niet zozeer als een zeer emstig crimineel feit, al gingen
zij niet zover als in een aantal andere zaken waarin zij gedaagden toestonden met
de schout te composeren. Misschien omdat de schout dat in casu niet wilde?

5.

Overheid tussen wal en schip of verre vijand

In deze laatste paragraaf bezie ik de zaken nog eens, nu vanuit het gezichtspunt
van de houding van de lage en hoge overheid tegen volksgerichten.
Degenen die moesten optreden waren de lokale gerechtsofficier en de schepen bank. De bewijsproblemen waren voor de officier meestal zeer groot en de
vorster en de schepenen waren als mede-ingezetenen vaak niet fel gekant tegen de
gebeurtenissen. De officier had dan ook de grootste moeite informaties te verkrijgen om eenzaak 'rond' te kunnen maken. Wettelijke bepalingen (art. 92 Echtreglement van 1656 tegen beerjagen en dergelijke) en vooral de resolutie van 1765
noopten hem even weI tot optreden tegen volksgerichten. Hij voelde daarbij ook
de hete adem van het officie-fiscaal, indien hij zijn ambtsplichten zou verzaken.
Compositie was in deze gevallen dan ook vaak een welkome oplossing voor alle
partijen.
Ook de lokale kerkelijke overheid verkeerde in een overeenkomstige moeilijke
positie. De pastoor van Veghel, die kort na het gebeuren bij het slachtoffer Geertrui van Laerschot was geroepen om haar te komen bedienen, bedaarde haar en
adviseerde haar in huis te blijven. Ais getuige opgeroepen voar het gerecht had
ook hij nauwelijks iets anders te melden dan de overige getuigen: hij had weI een
heleboel mensen gezien, maar deze niet herkend. Men kan hierbij in aanmerking
nemen dat zowel de daders als het slachtoffer tot de 'schapen' van de Veghelse
herder behoorden en dat de vrouw in kwestie inderdaad niet goed bekend stond.
In de zaak Maarten Veen was het weliswaar de pastoor van Maashees die extra
aandacht van de officier voor de handhaving van het verbod op de schatbieren
had gevraagd, maar de reden daarvan was veeleer gelegen in zijn zorg om de
volksgezondheid dan in zijn verzet tegen dit gebruik, al was dat door de wereldlijke en kerkelijke overheid verboden. In Maashees en omgeving heerste op dat
moment namelijk de rode loop. Maarten Veen had dit verzoek aangegrepen om
zijn gezag ook in deze zaken te doen gelden. De volkswoede richtte zich dan ook
niet tegen de pastoor, maar tegen Maarten Veen.
Hoe zat het dan met de hoge overheid? Kan men deze, in casu de StatenGeneraal als wetgever en met name de Raad van Brabant als hoogste rechterlijke
instantie, grotere repressieve activiteit toedichten? Mijns inziens evenmin. Na het
Echtreglement van 1656 is er tot de resolutie van 1765 geen wetgevingsactiviteit
bekend. Het is bovendien bij deze resolutie gebleven. WeI is er mogelijk ten gevolge van de resolutie wat meer activiteit door de gerechtsofficieren geweest,
maar erg veel effect heeft deze resolutie toch niet gehad.
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Wat ten slotte ten aanzien van het officie-fiscaal, dat de criminaliteit in het
Brabantse en het al dan niet optreden daartegen in het oog moest houden? Ook bij
het officie-fiscaal is het meestal gebleven bij het inwinnen van preparatoire informaties. Bovendien, daar waar het echt tot een procedure kwam, was het officiefiscaal, vooral op financiele gronden, terughoudend. Een voorbeeld stellen moest
voldoende zijn om de bevolking in de toekomst van haar ongewenste gedragingen
te weerhouden. Of een dergelijke criminele politiek in de praktijk heeft gewerkt,
blijft natuurlijk de vraag 29 .

Summary
From popular trial to court of law. Judicial action against charivaris in the eastern
part of Brabant

This contribution on charivari in the eastern part of Brabant, especially in the
eighteenth century, deals with the judicial action sometimes taken after charivaris
had taken place. In particular the records of the Republican Council of Brabant
and the local bench of magistrates of Bois-Ie-Duc have been researched. On the
basis of this material an attempt was made to provide answers to questions such
as: why did charivaris only rarely lead to a judicial action, when and why did this
sometimes happen, and what was the procedure in such cases.
It was established that in general in such cases there were great difficulties in
obtaining evidence. Judicial activity increased after an order of the States General
in 1765 to the local sheriffs to take action in case of charivari. Nevertheless, in
most cases sheriffs did not go through with the procedures, but they tended to
give in to a demand of the defendants to a 'composition' (financial agreement).
The public prosecutor of the Council of Brabant, who had to take care of crime in
Brabant and to control the activity of the local authorities, was also reticent. He
considered it sufficient to set an example in order to stop the people in the future
from engaging themselves in undesirable activities. It is however doubtful if such
criminal policy did work in actual practice.
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