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06. De Drossaard
Een drossaard of baljuw was de vertegenwoordiger van de landheer
in een bepaald gebied: het ambtsgebied. Hij kon luite-nants-drossaards of stadhouders aanstellen. Zijn bevoegdheden waren
van juridische en bestuurlijke aard, soms ook wel eens militair,
o.a. als kolonel van het plattelandsleger. Hij moest
dan in de verschillende dorpen kapiteins aanstellen en zorgen voor
tucht, reglement en de onwilligen voor de krijgsraad da- gen.
De dagelijkse taken van de drossaard waren: afkondiging en
uitvoering van de bevelen van de hoogste overheid, bestraffing van
de overtredingen, vervolgen en terechtstellen der misdadigers,
belast met het bewaren van de rust, de veiligheid en het behoud
van 's heren rechten in zijn gouw.
In 1667 was een zekere Jan Vandereyken, luitenant-drossaard
van het ambt Montenaken en Gelinden (01). In 1738 was Nicolaus-Lambert Hardiquais, drossaard en schout te Brustem (02). Hij
werd op 13 juli 1733 als "officier" van Brustem vervangen door de
heer Laurent uit Sint-Truiden (03). Waarschijnlijk werd hij toen
drossaard. Officieel bleef hij schout van Brustem tot 1741. In 1743
werd hij burgemeester van Sint-Truiden.
Van 16 sept. 1761 werd Francis Van Ham (04) uit St-Truiden tot
drossaard of "baillij de noster Hauteur et Seigneurie de Brus- them" aangesteld door Nicolas de Spirlet. Hij legde de eed af op
19 okt. 1761 in handen van de schepen-president Stefaan-Philip Favar
en in aanwezigheid van de schout Joseph-Simon Hubar, de schepenen
Christiaen Franciscus Vanden Velde, Egidius Coelmont, Guilielmus
Cranincx, Joannes-Bernard Cerstelot en secretaris-schepen Georgius
Schoofs.
In 1775 werd Bartholomé Cuvelier vernoemd als luitenant-drossaard
(05). Nadat St-Truidenaar Willem de Stappers op 24 maart 1778 de
heerlijkheid Brustem had gekocht (06), werd Francis Van Ham
bevestigd tot "baillij du nostre baronnie franchise et terre de
Brusthem" op 22 april 1778 (07). Op 04 mei 1778 (08) legde hij de
eed af in handen van schepen-secretaris Georgius Schoofs. Hij bleef
drossaard tot 1787.
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Bronnen.

01.-Piet Severijns en William Goole.-"Uit oude kronieken:
De vrouw met de zwarte sluier I".
02.-R.A.H.-Gemeente Brustem-gichtreg.63, folio 267 van 11.05.
1738 en folio 256 van 14.06.1738.
O3.-R.A.H.-Gemeente Brustem-rolreg.37, ongefolieerd.
Aanstelling van maijeur-substitut Laurent uit St-Truiden
door Gerard Theodoor de Buissart. Doc.IV.B.01.02.nr.149.
04.-R.A.H.-Gemeente Brustem-gichtreg.64, folio 38 van 16.09.
1761.
Aanstelling van Francis Van Ham tot "baillij de noster
Hauteur et Seigneurie de Brusthem".
Doc.IV.B.01.02.nr.183.05.-Jaak Brouwers.-"Postkoetsroof in Gelinden 1775", in Limburg, mei 1958, blz.110-117.
06.-R.A.H.-Gemeente Brustem-gichtreg.66, folio 1r-5v.
Verkoopakte van de heerlijkheid Brustem aan Willem de
Stappers op 24 maart 1778.
Doc.IV.B.01.02.nr.194.
07.-R.A.H.-Gemeente Brustem-gichtreg.66, folio 5v-6r.
Registratie der Commissie van het drossardampt van Brusthem den Heer Franc. van Ham.
Doc.IV.B.01.02.nr.195.
08.-R.A.H.-Gemeente Brustem-gichtreg.66, folio 6r.
Eedaflegging op 04.05.1778 van drossaard Van Ham.
Doc.IV.B.01.02.nr.159.

