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VOORWOORD.
Het archief van de familie de la Court, het welk het
eigendom was van den laatsten mannelijken afstammeling
dezer familiejhr. Mr. A. de la Court, overleden op 12 November 1932, werd mij bij zijn dood nagelaten. Het bevatte o.a.
vele dossiers uit den tijd, gedurende welken zijn overgrootvader Mr. Paulus Emanuel de la Court Landdrost was van
het Departement Braband.
Wijlen Jhr. Mr. A. F. O. van Sasse van Ysselt, de kenner
bij uitnemendheid van de geschiedenis van Noord-Brabant
spoorde mij geruimen tijd geleden aan, het een en ander
over den z.g. Franschen tijd te publiceeren, daar over deze
periode van Brabant's geschiedenis zoo bitter weinig bekend
en weinig geschreven is.
De tijd ontbrak mij daaraan gevolg te geven, vooral ook
daar het archief ongeordend was. Daarenboven bleek bij een
vluchtige beschouwing, dat het betreffende dossier voornamelijk uit concepten bestond, die zeer moeilijk te ontcijferen waren.
Toen gedurende dezen oorlog de omstandigheden anders
werden, nam ik het werk ter hand.
Commune patriae solum . . . . carum heeft Cicero immers
gezegd ! (Catilina IV. 7).
Het historisch gedeelte is geheel geput uit dit privéarchief. De gedeelten, welke in de diverse brieven ontbreken,
kon ik noch in het Rijksarchief in 's-Gravenhage, noch in
dat van 's-Hertogenbosch vinden. Tevergeefs heb ik ook
gezocht naar de origineele brieven, waarvan ik slechts de
concepten bezit.
De brieven van en aan den Landdrost, in het historisch
gedeelte opgenomen, zijn grootendeels van persoonlijken
aard en geheimen inhoud. Zij konden juist vanwege dezen
inhoud ook niet ín het verbaal en bij de ingekomen stukken
worden opgenomen.
Waar bevinden zich de origineele brieven en de vermiste
XI

gedeelten ? Prof. Colenbrander geeft in de serie „Rijksgeschiedkundige publicatiën bij de Gedenkstukken der
Algemeene Geschiedenis van Nederland van 1795—1840,"
in het vijfde deel „Koning Lodewijk" op pag. X van de
inleiding het antwoord.
Het Kabinetsarchief van den Koning werd op diens bevel
in 1810 uit het Paleis te Amsterdam gelicht en naar Parijs
overgebracht in de Archives Nationales. De schrijver vermeldt de nummers en de namen der verschillende dossiers.
Ik heb de brieven en concepten letterlijk overgenomen
in het Fransch en het Nederlandsch van die dagen. Hetgeen
uit het verbaal is overgenomen, vond ik in het Rijksarchief
te 's-Hertogenbosch.
Allen, die mij bij het raadplegen der boeken en der
archieven behulpzaam zijn geweest, betuig ik mijn groóte
erkentelijkheid.
Moge dit geschrift een aansporing zijn voor anderen om
meer licht te doen schijnen op de vele duistere perioden in
de geschiedenis van ons geliefd gewest.
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INLEIDING

KORT OVERZICHT VAN DE HISTORISCHE
ONTWIKKELING DER PROVINCIE
NOORD-BRABANT
I
Tot de komst der Franschen.
Noord-Brabant, zooals wij het heden ten dage kennen,
dateert van 1815. Welke ontzaglijke moeilijkheden hebben
de voorvechters van Brabant gehad om dit gewest de plaats
te laten innemen, die het door zijn geschiedenis en door zijn
cultuur verdiende. De verschillende phasen van deze historische ontwikkeling in extenso te beschrijven, is niet de
bedoeling van deze studie. Wie zich daarvoor interesseert,
neme het werk van Dr. H. van Velthoven : „Stad en Meierij
van 's-Hertogenbosch", dat in 1935 is verschenen, ter hand.
Toch zullen, ter verduidelijking van hetgeen volgen gaat,
de voornaamste feiten gereleveerd moeten worden ; vooral
de toestand in de Meierij zal hierbij op den voorgrond treden.
Voor 's-Hertogenbosch en de Meierij begon de eigenlijke
verdrukking na de inneming van Den Bosch door Frederik
Hendrik in 1629.
Het feit van de capitulatie droeg de kiem der ondergang
dezer trotsche Brabantsche stad in zich, te meer omdat
spoedig bleek, dat de Staten Generaal zich niet aan de
bepalingen van de capitulatie hielden. Wat echter erger
was : nu Den Bosch ingenomen was, beschouwden de Staten
ook haar Meierij als tot de Republiek behoorend. De Spaansche regeering ging hier niet mede accoord ; hierdoor
ontstond de noodlottige periode, dat de Meierij strijdgebied
werd tusschen Staatschen en Spaanschen, dat allerlei publicaties werden uitgevaardigd, die tegenpublicaties uitlokten,
dat ze aan twee beeren gelden moest opbrengen en dat ze
openlag voor de legers der beide machten. Slechts een
1

tractaat kon aan die groóte verwarring een einde maken.
Hoe deerlijk zou men in zijn verwachtingen worden teleurgesteld. 1 )
Bij de vrede van Munster in 1648 werd de Republiek
door Spanje als een zelfstandige staat erkend. Brabant
kon en mocht hopen, gelijk de andere provincies op een
eigen algemeen bestuur. De Staten Generaal dachten .er
anders over. Niettegenstaande alle pogingen, die Brabant
in het werk stelde, als zelfstandig gewest erkend te worden,
gelukte het haar niet dit doel te bereiken.
Staats-Brabant fungeerde als een grenszone ter beveiliging
van de Republiek. 2 ) De Generaliteitslanden misten niet
alleen de medezeggenschap in het algemeen bestuur, maar
werden zelfs geheel vanuit Den Haag geregeerd. Daarom
kon de predikant W . A. Bachiene zijn algemeene beschrijving
der Generaliteitslanden (1776) aanvangen met deze maar
al te ware woorden : „Buiten onze grenzen liggen eenige
Landschappen, die vermits zij niet aan de ééne of andere
bijzondere provincie, maar aan de geheele Neerlandsche
Republiek onderhoorig zijn, daarom onder den gemeenen
naam van Generaliteitslanden begrepen worden." 3 )
Aan iederen objectieven beoordeelaar van onze Vaderlandsche Geschiedenis zal het moeite kosten een pijnlijkeren
en längeren lijdensweg aan te wijzen, dan dien, welken het
volk van Brabant in een tijdsbestek van honderd zes en
zestig jaar heeft afgelegd.
Geloofsonderdrukking, rechtelooze behandeling, verbod
van katholiek onderwijs, het weggeven van alle betrekkingen,
! ) Dr. H. van Velthoven: „Stad en Meierij van 's Hertogenbosch" deel I,
pag. 108—109.
2
) Staats-Brabant omvatte:
1 . de Meierij van 's Hertogenbosch,
2. de Baronie van Breda,
3. het Markiezaat van Bergen op Z o o m ,
4. Grave en het land van Cuyck aan de Maas,
5. Steenbergen, Willemstad en Prinsenland,
6. de stad Maastricht.
3
) Geciteerd bij Dr. H . van Velthoven : „Stad en Meierij van 's Hertogenbosch" deel I pag. 26.

2

tot zelfs de geringste aan de Protestanten en de verschillende
drukkende belastingen, ziedaar de zegeningen door de
Staten over dit gewest gebracht. „Het staatkundig doel, de
calviniseering van Stad en Meierij, werd met al de middelen,
die het bestuur ten dienste stonden, stelselmatig bevorderd." 1 ) Het beruchte „Reglement op de Politycque
reformatie in de Meyerij van 's-Hertogenbosch en de andere
Quartieren van Gelycke Natuyre, onder de Generaliteyt
gehoorende" van 1660, levert een bewijs van bovengemelde
stelling. Naast deze politieke geloofsonderdrukking was er
een andere omstandigheid, die het bestaan van Brabant ten
zeerste ondermijnde. 2 ) Het was een belastingstelsel, dat
dit gewest tot op het bot uitmergelde. Hetgeen Brabant
volgens fiscaal recht of beter gezegd volgens fiscaal onrecht
moest opbrengen, grenst aan het ongelooflijke. Een kort
oogenblik zal hierbij stilgestaan moeten worden. Alle
gegevens hierover zijn ontleend aan de voortreffelijke rede,
gehouden door den Rector Magnificus der Tilburgsche
Handelshoogeschool Dr. Goossens op haar eerste dies in
1929 en getiteld „ A r m Brabant". Ook is het reeds genoemde werk van Dr. van Velthoven geraadpleegd (pag.
193—209).
Ziehier de compilatie uit hetgeen door beide schrijvers
naar voren is gebracht.
1. De Bede was oorspronkelijk een verzoek van de Brabantsche hertogen aan hun land om geld, noodig voor
! ) Dr. H. v. Velthoven S. & M. van 's-H. pag. 147.
) De burger representant Mr. P. E. de la Court, de latere Landdrost,
zeide in de Zitting der Nationale Vergadering van 23 November 1796.
( Z i e bijlage I ) .
„Nauwelijks was Den Bosch (in 1629) van meester veranderd of de
scherpziende financiers der zeven ondankbare gewesten scherpten hun
verstanden, om uit dit van bloed en rook blakende land, ter stijving der
algemeene kas, den laatsten penning te haaien ! Het resultaat daarvan
nog eens op t e kooken, zal met mijn bestek niet overeen te brengen zijn.
Brabant wierd verhinderd, niettegenstaande het den algemeenen finantiëelen staat boven zijn middelen stijfde, om deszelfs landbouw, koophandel,
fabrieken en trafieken op t e b e u r e n " . (Dagverhaal der Handelingen van de
Nationale Vergadering deel IV 1796 pag. 4 0 ) .
2

3

hun bestuur en voor eventueele oorlogvoering. Toen de
uitgaven al spoedig de vrijwillige ontvangsten overtroffen, werd de bede natuurlijk op den duur een verplichte bijdrage. De bede werd geheven naar het aantal
woningen, derhalve naar het aantal gezinnen en niet
naar vermogen. In de andere gewesten was een bede
naast een verponding onbekend; in Brabant werden
beide geheven.
De verponding was in wezen gelijk aan de bede. Het was
een belasting op alle onroerende goederen, waarvan
Inkomsten werden getrokken (dus zoowel huizen,
landerijen, bosschen als tienden, molens etc.) De taxatie
geschiedde zonder rekening te houden met den meer
of minder goeden toestand der objecten of met de lasten
en schulden, die daarop rustten. De ,,schrale" gronden
van Brabant 1 ) waren immers niet te vergelijken met de
„ v e t t e " gronden in Holland, alwaar bovendien intenser
gecultiveerd kon worden. Om een voorbeeld te noemen:
Voor eenzelfde perceel van een morgen moest Brabant
iets meer dan f 5 . — opbrengen, Gelderland ± f 1.70
en Holland nog geen f 3 . — . De helft van het inkomen,
in sommige gevallen 2/3, als belasting af te staan, was
heel gewoon.
De Houtschat. Behalve de belasting sub 2 genoemd,
moest ook nog voor het kappen van bosschen f 1.50 per
morgen betaald worden.
Het Hoorngeld : een belasting op hoornbeesten.
Meestal werd een gulden per koe betaald. Dit was
wederom voor Holland, met zijn overvloed aan vee, een
I
) Voor het bebouwen van land is een eerste vereischte het gebruik
van meststoffen. Mr. P. E. de la Court in zijn bekroond antwoord op de
prijsvraag, uitgeschreven door de Maatschappij van Landbouw te Amsterdam (1798) deelt daar mede, dat het ontbreken van goede wegen oorzaak
was, dat de meststoffen schaars waren. De traagheid, die men bij sommige
boeren waarnam om de mest b.v. van Den Bosch te halen, ofschoon zij,
die goedkoop konden krijgen, was te verklaren uit het feit, dat zij uren
kwijt waren voor heenreis en terugvracht, afgezien nog van de kosten,
die zij te maken hadden voor vertering aan mensch en paard.
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billijke belasting, voor Brabant was zij echter funest,
daar het toch al weinig aanwezige vee strikt noodzakelijk
was voor de instandhouding van het bouwland en díe
boterproductie.
5. De Bezaaide morgen. In Holland moesten de boeren,
die een veebedrijf hadden alleen hoorngeld betalen; zij,
die uitsluitend landbouwproducten teelden, betaalden
alleen „bezaaide morgen". In Brabant was dit wederom
anders. Een gemengd bedrijf betaalde èn hoorngeld èn
bezaaide morgen.
6. Paarde- of oorgeld was een vaste jaarlijksche belasting
op paarden.
Hoofdgeld locogemaal werd, in plaats van een accijns,
geheven van koren, dat gemalen werd.
8. 40ste penning : een belasting van 2{% van alle overdrachten, zoowel van onroerend als roerend goed.
9. De gemeene middelen, die in 1694 met 10% verhoogd
werden. Een recht werd geheven van alle dagelijksche
benoodigdheden. Het onbillijke hiervan was, dat de
betaling onafhankelijk gesteld werd van het verbruik.
Ook al dronk men geen wijn (en hoeveel waren het niet
in „Arm Brabant", die gedwongen geheelonthouder
waren !), ook al rookte men niet, men werd toch
hoofdelijk aangeslagen. Hetzelfde geschiedde met het
zoutgeld en met het „Bestiaal" d.i. het slachten van vee.
10. Kleine zegel : alle soorten akten en bewijsstukken
werden hieronder gebracht.
11. Convooien en Meenten : een belasting geheven van
alle in- en uitgaande goederen. Het verkeer tusschen de
zeven provinciën werd er niet door getroffen. De
Generaliteitslanden werden als buitenland beschouwd
en hunne inwoners als vreemdelingen. Voor vervoer in
Brabant zelf werd een buitenlandsch paspoort vereischt.
Een hatelijker belasting is nauwelijks denkbaar.
Wanneer wij tenslotte herinneren aan het optreden
der Staatsche ambtenaren, die over de Generaliteitslanden
Landdrost 2
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een waar schrikbewind uitoefenden en wij met Dr. Goossens
de oorlogen, die Juist in Brabant veelvuldig woedden, de
overstroomingen, veepest, besmettelijke ziekten en andere
rampen slechts terloops vermelden, dan is wel een zeer
somber beeld van Brabant gegeven.1)
Uit dit alles valt echter niet de conclusie te trekken,
dat er in Brabant geen industrie was, geen markten gehouden
werden en het land economisch volkomen dood was. Neen
zeker niet, maar alle verdiensten gingen naar de StatenGeneraal ; het moest, zooals Dr. van Velthoven terecht
zegt, arbeiden voor een regeering, die zich verder van het
gewest niets aantrok, ja zelfs het volkomen verwaarloosde.
Een economische ontwikkeling en vooruitgang was voor
Brabant geheel uitgesloten. Op den duur leidden alle maatregelen tot een diep sociaal en economisch verval.
Op het einde der 18e eeuw, vóór de komst der Franschen
valt er weinig verbetering te bespeuren. Op den langen
duur begon het klachten te regenen en de Staten-Generaal,
voorgelicht door commissies, die naar Staats-Brabant werden
gezonden, begonnen beter begrip te toonen voor de nooden
en de moeilijkheden van dit gewest. Het kwam zelfs zoo ver,
dat de Raad van State in 1785 besloot de bewoners van
Brabant in de gelegenheid te stellen hun grieven naar voren
te brengen 2 ). De „Memorie van Algemeene wezenlijke
bezwaren" volgde daarop in 17873).Weliswaar kwamen er
verbeteringen, maar vele grieven bleven open. In dezen tijd
begon in de wereld een andere geest te heerschen. Het
Rationalisme werd een belangrijk stadium in de algemeene
1
) Servaas van de Graaff deelt In zijn beschrijving van het koninkrijk
Holland, inhoudende het Departement Brabant het volgende mede: „dat
volgens de beste en dubbelde controle informatiën men gerust kan aannemen, dat een derde van de geheele bevolking van 's-Hertogenbosch,
min of meer uit armenkassen bedeeld wordt." (pag. 296). En dat nog in
1806! Maar nog duidelijker taal spreekt uit den brief, dien de Gedeputeerden
van de Administratie van het Departement Brabant op 29 Juni 1806 van uit
Den Haag aan Koning Lodewijk Napoleon zonden. Deze brief is opgenomen
als bijlage II.
2
) Dr. H. van Velthoven S. en M. v. 's-H. p. 249.
») t.a.p. p. 252.
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Europeesche cultuurontwikkeling 1 ), waarbij de mensch
zelf ging onderzoeken, daardoor dingen ontdekte, die
hem voorheen onbekend waren en vanzelf onafhankelijker
werd in geest en in daad. Is het te verwonderen, dat de
Declaration of Independence (Philadelphia 1776) en de daarbij
gepaard gaande verklaring van de rechten van den mensch,
niet naliet grooten invloed uit te oefenen op de geestesgesteldheid van vele intellectuelen op het einde der 18e
eeuw ? In deze onafhankelijkheidsverklaring werd verkondigd het evangelie van de vrijgeborenheid van den
mensch, van zijn individueele vrijheid dus, ook in zaken
des geestes; tevens dat van de volkssouvereiniteit. Hier
werd het recht „van een volk, om zichzelf te regeeren,
opnieuw beleden". 2 ) Is het te verwonderen, dat de in Frankrijk aangenomen Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen (1789) klanken in hield, die in het oor van een
verdrukt volk wel aangenaam moesten klinken ? Het heeft
geen zin dit feit te willen verdoezelen. „Onvervreemdbaar
recht van verzet tegen onderdrukking en recht op bescherming van persoonlijk goed" ; zouden deze waarden niet door
eiken Brabander worden verlangd en zouden deze menschen
niet met alle mogelijke middelen trachten deze rechten voor
zich zelf en voor hunne medeburgers te verkrijgen ?
„Is het wonder, dat bij voortduring dier knellende banden
de gemoederen in onrust kwamen en er zich velei bij de
Patriotten aansloten ? Toch is er van een reëel verzet nooit
sprake geweest. Trots alles bleef Brabant trouw en bleef
het zich naar het Noorden aangetrokken voelen, beschouwde
het zich als een loot van den Nederlandschen s t a m . 3 ) "
Een grooten invloed op den gang van zaken bezat ook
de Roomsch Katholieke Geestelijkheid. De vicaris van
Den Bosch vond het b.v. noodig in 1785 een schrijven te doen
' ) Dr. Gosses en Dr. Japikse : Handboek tot de Staatkundige Geschiedenis van Nederland, p. 653.
2
) t.a.p. p. 657.
») Dr. Van Velthoven S. en M. v. 's-H. p. 249.
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voorlezen, waarin de geloovigen werden aangemaand
gehoorzaam te zijn en te blijven aan het w e t t i g gezag,
i.e. de Staten-Generaal 1 ) . De komst der Franschen beteekende voor Brabant een nieuwe mijlpaal in zijn w o r s t e l i n g .
2.
T o t de r e g e e r i n g van K o n i n g L o d e w i j k N a p o l e o n .
Het zou v e r k e e r d zijn te meenen, dat al wat zich Patriot
noemde nu plotseling alle heil verwachtte van de Fransche
bezetters. 2 )
M r . B. D o n k e r Curtius, advocaat te 's-Hertogenbosch
in 1794, later een der presidenten van het voormalig Hoog
Gerechtshof te 's-Gravenhage, heeft een beschrijving gegeven, van wat te 's-Hertogenbosch geschiedde o n m i d d e l l i j k
na de inneming van die stad door Pichegru in 1794. In Taxandria heeft wijlen Jhr. M r . A. F. O . van Sasse van IJsselt daar
een en ander over v e r t e l d . 3 ) Donker Curtius onderscheidde
in die dagen vier politieke p a r t i j e n :
a. „Prinsgezinden of Orangisten, zijnde zij, die het geheele
gevluchte Huis van Oranje en de vorige regeering geheel
en al waren toegedaan.
b. Z i j , die reeds vóór en in het jaar 1787 t o t de partij der
Patriotten behoorden, doch alleen eene hervorming
van het Staatsbestuur beoogden en dus niet eene geheele
verandering daarvan op het voetspoor der Fransche
Revolutie.
с

Z i j , die t e goeder t r o u w geloofden aan de leuze van
v r i j h e i d , gelijkheid en broederschap en daardoor hun
ideaal vonden in den toenmaligen Franschen regeeringsv o r m en
1
2

) ibidem.

) Een zeer duidelijk beeld over de patriotten geeft Prof. Dr. H. Brugmans in zijn werk „Van Republiek tot Koninkrijk. Geschiedenis der Neder
landen van 1795—1815" Hoofdstuk III (vooral) en Hoofdstuk VI en van
Hoofdstuk VII blz. 99.
s
) Taxandria 1917 pag. 55.
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d. de regeeringloozen; lieden, die niet in staat waren
zelf te regeeren en te trouwloos om geregeerd te worden ;
personen, die geen ander oogmerk hadden dan om uit de
toenmalige regeeringloosheid eigen voordeel te behalen."
Op de sub b. genoemde partij gaf hij het volgende commentaar:
„De tweede partij was bedugt, voor de verschrikkelijke
weerwraak, welke zij reeds in 1787 ondervonden had,
indien die eens mögt wederkeeren; daarbenevens was zij
overtuigd, dat de Franschen geen ander doelwit hadden
dan dit reeds zoo zeer geteisterd land geheel uit te putten
en hetzelve even ongelukkig als hun eigen vaderland te
maken; zij zag daarom met weerzin de woelingen van de
twee laatstbedoelde partijen in den staat; zij zogt zooveel
mogelijk er de orde te herstellen, tenminste al draaiende
tijd te winnen, teneinde alles niet op eenmaal wierdt onvergeworpen en droeg zorg, dat er geene vervolgingen plaats
hadden."
Tot welke categorie vooraanstaande mannen in Brabant
tijdens den Franschen Tijd behoorden, zal een ieder, die de
geschiedenis van deze jaren bestudeert, voor zich zelf wel
kunnen uitmaken.
Toen Brabant in Fransche handen was gekomen, waren
er velen, die"zich geroepen voelden dit gewest nu eindelijk
op te heffen uit het moeras, waarin het zoo lange jaren
had gelegen. De eerste stap, die gezet werd, was de vorming
van een „Comité batave" ; met Fransche hulp was dit de
eerste poging tot vorming van een eigen regeering (1795).
Daarnaast werd tegelijkertijd door de Fransche representanten ¡n Den Bosch opgericht een „Comité central" en een
„Comité d'arrondissement", waartoe een groot gedeelte van
Brabant behoorde. Een lang bestaan was dit comité niet
beschoren, in zijn plaats kwam weldra een „Administration
supérieure". Bij het vertrek der Franschen uit Brabant werd
9

na het Haagsch Verdrag (1795) ook deze centrale administratie opgeheven. 1 )
Daarop volgde de bijeenroeping te Tilburg van een
vergadering van Gedeputeerden Provisioneel van het
volk van Bataafsch Braband (Juni 1795), totdat deze wederom
werd vervangen door de Representanten van het volk van
Bataafsch Braband (December 1795).
In de zomer van hetzelfde jaar, werd den Staten-Generaal
mondeling medegedeeld, dat men een provisioneele regeering had geconstitueerd, dat Brabant nu eindelijk als vrij
gewest werd beschouwd, met dezelfde rechten als de overige
provinciën. De Staten-Generaal voelden er voorloopig niets
voor, zij konden zich niet indenken, dat Brabant in hun
vergadering als gelijkgerechtigd partner vertegenwoordigd
zou zijn. Brabant volgde echter onverstoorbaar zijn eigen
weg. In hetzelfde jaar werd in Juni een manifest met groóte
plechtigheid voorgelezen; in deze verklaring vindt men
terug passages, die veel doen denken aan de verklaring der
Fransche Revolutie. Het Comité batave richtte zich tot de
Provisioneele Representanten van Holland, toen de StatenGeneraal niet aarzelden vrij rigoureuse maatregelen tegen
dat manifest te nemen. Er kwam, weder door interventie
der Franschen, een tusschenoplossing. Er werd nu opgericht
een Plan van Tusschenbestuur van Bataafsch Braband. Lang
niet al hetgeen verlangd was, werd bereikt, maar vertegenwoordiging in de Staten-Generaal werd in uitzicht gesteld.
Als datum van opneming in de Staten-Generaal werd gesteld
1 Januari 1796. Tengevolge van de omstandigheid, dat eerst
nog vele financieele puzzles moesten opgelost worden,
waarbij in tegenstelling met andere provinciën, Holland

Brabant flink geholpen heeft, kwamen de representanten
pas 1 Maart 1796 de vergaderzaal in Den Haag binnen.
1
) Als bijlage III vermeld Ik uit dezen tijd de correspondentie tusschen
de Administration supérieure en den Franschen Representant Ramel.
Deze brieven werpen een helder licht op de politieke verhoudingen in die
dagen.
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Dr. Goossens noemt dit oogenblik „het keerpunt van
Brabant". 1 ) De eerste Nederlandsche Nationale vergadering
was bijeengekomen. De Staten-Generaal gingen van nu af
uiteen.
Het duurde nog geruimen tijd, voordat alle onbillijke
belastingen waren afgeschaft en de volledige gelijkstelling
van den Roomsch Katholieken Godsdienst met de andere
confessies had plaats gevonden a ), maar de Brabantsche
representanten stonden voor hun provincie op de bres.
Een lezing in het Dagverhaal der Handelingen van de Nationale Vergadering, representeerende het Volk van Nederland,
kan een ieder daarvan overtuigen.
In de volgende jaren brak voor Brabant een andere tijd
aan ; landbouw en veeteelt, alsook de industrie werden
vanuit een centraal punt geregeld en bevorderd.
Tijdens de Bataafsche Republiek van 1798—1801 onder
het Uitvoerend Bewind en van 1801—1805, terwijl ons land
onder Fransche bezetting bleef, onder het Staatsbewind,
kwam eerst de grondwet van 1798 tot stand, v/aarbij
Brabant als zelfstandige provincie werd omgedoopt in
Departement van de Dommel, met geheel andere grenzen
dan het vroegere Staats-Braband had. Bij de Staatsregeling
van 1801 werd deze naam vervangen door „Departement
Bataafsch Braband", omvattende het oude Staats-Braband.
Tijdens het bewind van den raadpensionaris Mr. Rutger Jan
Schimmelpenninck
(1805—1806)
kwam een nieuwe
constitutie tot stand, waarbij het gewest den naam ontving
van Departement Braband. Dezen naam bleef het gewest
houden, totdat het bij de inlijving den naam ontving van
Département des Bouches du Rhin, met wederom andere
grenzen. Bij een besluit in 1814 werden opnieuw de grenzen
1

) Zie zijn rede, gehouden te Tilburg in 1930.
) Een bewijs hiervan is te vinden in bijlage IV. Het Departementaal
Bestuur van Braband zond in 1803 aan de Regeering van de Bataafsche
Republiek een request over het te hoog subsidieeren van den Protestantschen godsdienst in verhouding tot de subsidie aan den R. K. godsdienst.
En dit is niet het eenige geval geweest van onbillijkheid.
2
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van de provincie Brabant vastgesteld. Op 30 September 1815
werd de naam Braband vervangen door Noord-Braband,
in de tweede helft der 19e eeuw werd de betere schrijfwijze
Noord-Brabant ingevoerd. 1 )
1

) Dr. van Velthoven: S. en M. van 's-H. p. 294-295.
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HOOFDSTUK I
NOORD-BRABANT ONDER LODE WIJ К NAPOLEON
1.
Koning Lodewijk.
Men kent de voorgeschiedenis 1 ) Mr. Rutger Jan Schimmelpenninck, een goed half jaar raadpensionaris, kreeg begin
Januari 1806 een schrijven van Keizer Napoleon, waarin
deze hem verzocht, iemand, die beider vertrouwen genoot,
naar Parijs te zenden en door wiens intermediair de regeerin
gen in Nederland en Frankrijk zouden kunnen overleggen
op welk manier Nederland het beste geregeerd zou kunnen
worden, daarbij vooropstellende de integriteit van zijn
grenzen en onafhankelijkheid van bestuur. Admiraal Verhuell vertrok daarop naar Parijs. Eenigen tijd later vernam de
admiraal van den Keizer, dat Holland een Koninkrijk zou
worden onder zijn broeder Lodewijk Bonaparte. In het geval
Holland zou weigeren, zou het worden ingelijfd. De com
missie die daarop naar Parijs ging, nadat heel wat discussies
over alles en nog wat in Holland waren gevoerd, accepteerde
het ontwerp van constitutioneele wetten en teekende het
zelfs op naam van Hun Hoogmogenden, die daarvan onkundig
waren. Schimmelpenninck weigerde het te ratificeeren,
waarop de ratificatie toen plaats vond door den griffier van
Hun Hoogmogenden en den Secretaris van den Staatsraad
namens het Groot Besogne. De Nederlandsche commissie
vertrok wederom naar Parijs (Juni 1806), alwaar zij den
Keizer verzocht om Lodewijk Napoleon als Koning van
Holland te zenden. De Keizer antwoordde toestemmend.
De comedie was hiermede afgeloopen en Holland was weder
om een stap dichter bij het verlies zijner onafhankelijkheid.
In dezelfde maand hield Lodewijk Napoleon met Koningin
1
) Dr. H. T. Colenbrander „Schimmelpenninck en Koning Lodewijk" ;
Dr. J. С van der Does „De Fransche Tijd" pag. 7β e.ν. en L. Wichers, „De
Regeering van Koning Lodewijk Napoleon 1806—1810" (Utrecht 1892).
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Hortense (een stiefdochter van den Keizer) zijn intocht te
's-G raven hage.
Het ligt buiten het bestek van deze studie, op hetgeen
geschied was en komen ging, dieper in te gaan. Evenmin
ligt het in de bedoeling een uitgebreide karakterschets
van den nieuwen Koning te geven. Colenbrander zegt van
hem: „In kracht en genie ver de mindere van Napoleon,
overtreft hij hem hoog in zedelijke waarde: Van alle Во na
partes is hij de menschelijkste van gemoed en de onbevlektste
van eer." De grootste moeilijkheid van den Koning bestond
hierin, dat hij van den eenen kant volkomen afhankelijk
moest zijn van zijn „grooten broer" ook krachtens het
Napoleontisch familiestatuut, waarbij elk familielid gehoor
zaamheid verschuldigd was aan den Keizer 1 ), terwijl hij
van den anderen kant het welzijn en de belangen van zijn
nieuw Koninkrijk voorstond, ook al kwam hij daardoor
voortdurend in conflict met de Fransche regeering. Lodewijk
wilde voor alles zijn: roi-souverain en geen roi préfet. Ondanks de waarschuwingen, bedreigingen en beleedigingen 2 ),
het ridiculiseeren van zijn persoon door den Keizer, heeft de
Koning in ieder geval getracht te weren alles wat voor
Holland schadelijk en onaanvaardbaar was (conscriptie,
tierceering). „Nederlands eerste Koning was een goedhartig en weifelend, niet onbekwaam man . . . . de Koning,
1

) Dr. Gosses en Dr. Japikse. „Staatk. Gesch. enz." pag. 726.
) De kwestie van de decoraties is een typisch voorbeeld: Koning
Lodewijk had 12 Dec. 1806 gesticht de orde der Unie (alleen grootkruis)
en de Koninklijke orde van verdienste. 13 Februari 1807 had hij deze twee
orden vereenigd tot de Koninklijke orde van Holland, die wederom 23 Nov.
1807, en (later gecompleteerd bij besluit van 6 Februari 1808) vervangen
werd door de Koninklijke orde der Unie. 23 Maart1807schreefde keizer aan
zijn broeder, dat hij verlangde niet alleen, dat aan geen enkel Fransch
officier die orde verleend werd, maar dat hij daarenboven „Ie grand cordon" aan niemand mocht geven alvorens den Keizer geraadpleegd te
hebben. Op 4 April voegde hij er aan toe: „Gij geeft aan iedereen Uw
decoraties; vele personen hebben mij geschreven, die geen enkel recht
ertoe hebben. Mijn voornemen is, dat niemand in mijne omgeving die
decoratie draagt; ik ben zelf vastbesloten Uw orde niet te dragen". De
orde van de Unie werd opgeheven in 1810.
Zie „Memoires de la Reine Hortense publiés par le Prince Napoleon"
1927 deel I pag. 331, 332.
a
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al trachtte hij ernstig Nederlander te zijn en Nederlandsch
te leeren, was ook geen persoon, om dit doel met inspanning
van alle krachten na te streven. Men mag de goede bedoelingen althans waardeeren. Geen Nederlander heeft den
opgedrongen Koning ooit vervloekt" ,1)
Of Koningin Hortense een ongeluk was voor haar man,
zooals Gosses en Japikse in het reeds aangehaalde werk
zeggen, (pag. 728) is aan twijfel onderhevig. Wanneer
men de „Memoires de la Reine Hortense" leest, kan even
goed het tegendeel worden beweerd. De eerste tijd van
Lodewijk Napoleon is de beste geweest. In de verdere
jaren werd de financieele toestand des rijks allerbedroevendst. 2 ) De schuld werd niettegenstaande de nieuwe belastingen (Gogel) steeds grooter, de kosten van een bezettingsleger droegen daaraan geen schuld, daar de sterkte
van dat leger tot een minimum was gereduceerd. Een andere
omstandigheid, die den Koning veel zorgen baarde, was de
klacht van den Keizer over de niet voldoende toepassing
van de handelsbepalingen. „Nadat Engeland de geheele
Noordzeekust van Brest tot Hamburg in staat van blokkade
had verklaard, had Napoleon ten opzichte van het Britsche
rijk hetzelfde gedaan — op papier ! — (decreet van Berlijn
Nov. 1806) en van alle bondgenooten geeischt, dat zij zijn
voorbeeld zouden volgen (continentaal stelsel)." 3 ) De
Koning nam niet die maatregelen, die de Keizer wenschte,
hetgeen opnieuw een bron van moeilijkheden tusschen hen
werd. 4 ) De Keizer bood aan zijn broeder Lodewijk (Aug.
1

) D r . Gosses, D r . Japikse t.a.p. pag. 727, 728.
Dr. T h . Jorissen geeft in zijn Historische bladen „ D e Fransche T i j d " een
heel ander beeld van hem p. 128 e.v.
2
) De Koning zond In 1807 aan den Landdrost een brief om bericht
en raad, hoe een t e k o r t van 8 millioen te dekken. Hetzelfde geschiedde
in 1808 en toen betrof het een t e k o r t van 20 millioen. Onder het bestuur
van Koning Lodewijk nam de staatsschuld toe met een bedrag van 90
millioen gulden (Johanna Naber, Overheersching en Vrijwording, pag. 1 5 ) .
3
) D r . Gosses en Dr. Japikse pag. 729.
* ) In „Documens historiques et réflexions sur Ie Gouvernement de la
Hollande par Louis Bonaparte ex-Roi de Hollande" staat vermeld : Le
17 juillet, 1808 l'empereur écrivit de Schoenbrunn la lettre suivante.
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1808) de koningskroon van Spanje, „maar Lodewijk had
den moed te weigeren en de Keizer nog niet dien, om
hem te onttronen" 1 ) . Terzelfder tijd werd langs andere zijde
(de La Rochefoucauld) voorgesteld het Zuidelijk gedeelte
van Nederland in te lijven om den smokkelhandel te beteu
gelen 2 ) . De Koning trachtte de gemoederen te sussen, daar
vooral in Brabant een hevige reactie viel waar te nemen.
Hij zond daarom van Sasse ν. IJsselt naar Den Bosch om den
Landdrost gerust te stellen. Door den Vorst werden bij
persoonlijk schrijven de geruchten opnieuw gedementeerd 3 )
2.
De laatste maanden vóór de inlijving.
In 1809 begon de crisis. De Engelschen probeerden een
landing uit te voeren in Zeeland.Walcheren werd bezet. In
„ M o n frère,
je reçois votre lettre du 1er Juillet. Vous vous plaignez d'un article du
Journal X X X X : c'est la France qui a sujet de se plaindre du mauvais esprit,
qui regne chez vous. Si vous voulez que je vous cite toute les maisons
hollandaises, qui sont les trompettes d'Angleterre, ce sera fort aisé. Vos
règlemens de douane sont si mal exécutés, que toute la correspondance de
l'Angleterre avec le continent se fait par la Hollande. Cela est si vrai, que
M. de Stahremberg, envoyé d'Autriche a passé par ce pays pour se rendre à
Londres
La Hollande est une province anglaise !
Votre affectionné frère
(Signé) Napoléon.
1
) Dr. Gosses, Dr. Japikse ibidem.
2
) Lodewijk Napoleon beklaagde zich bij den Kelzeroverde geruchten (van
Fransche zijde komende) dat Brabant aan Frankrijk zou worden afgestaan.
H e t antwoord van den Keizer (zie „Oocumens e t c " , pag. 306) was als
volgt :
Saint Cloud. Ie 17 août 1808.
Mon frère, Je reçois votre lettre relative à l'ouverture qu'a faite le sieur
de La Rochefoucauld. Il n'a été autorisé qu'a la faire indirectement. Puisque
cet échange ne vous plaît pas, il n'y faut plus penser. Il était inutile de me
faire un étalage de principes, puisque j ' n'ai jamais dit que vous ne deviez
pas consulter la nation. Des H o l l a n d a i s i n s t r u i t s (zou dit wel waar zijn ?
v. d. M.) avalent fait connaître qu'il serait indifférent la Hollande de
perdre le Brabant, semé de places fortes, qui coûtent beaucoup, qui a plus
d'affinité avec la France qu'avec la Hollande en l'enchangeant contre des
provinces du N o r d riches et votre convenance. Encore une fois, puisque
cet arrangement ne vous convient pas, c'est une affaire finie. Il était inutile
même de m'en parler puisque le sieur la Rochefoucauld n'a eu ordre que
de sonder le terrain.
s
) zie Bijlage V.
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Brabant werden vele voorbereidingen getroffen. De Landdrost stuurde een rapport over de situatie aan den Koning. 1 )
Na enkele maanden trokken de Britten uit Walcheren terug.
Onbekwaamheid van den Engelschen bevelhebber Lord
Chatham en gevaarlijke koortsen waren daarvan de oorzaak.
„De heele schuld van den inval, die bewees, dat het Napoleontische rijk niet overal onwondbaar was, werd door den
Keizer aan zijn broeder aangewreven." 2 ) Den Koning werd
verweten, dat hij zijn plicht niet was nagekomen. Hij werd
naar Parijs ontboden, alwaar hij een zeer vernederende
ontvangst kreeg. Hij werd nu gedwongen tot een verdrag
(10 Maart 1810) dat behalve andere bepalingen de afstand
inhield van Zeeland en de landen gelegen ten Zuiden van
Maas en Waal.
Het naderend onheil had men in Brabant zien aankomen.
Voor het eerst is de gebruikelijke nieuwjaarswensch van
den Landdrost aan zijn Souverein somber van klank (1 Januari
1810) 3 ). Na de gebruikelijke inleiding van voorafgaande
jaren vervolgt de Landdrost: „ A h , Sire, si les sujets sont avec
moi dans la douleur la plus amère sur le sort, que nous
semble menacer, si nos inquiétudes de nous voir séparer
peut être d'avec ceux de vos sujets, auxquels nos interets
les plus chers nous associent depuis si longtems, accroissent
à mesure des apparences, il doit être consolant à Votre
Majesté d'apprendre que notre espoir s'accroit de même et
que nos inquiétudes sont autant de preuves d'un attachement
inviolable à Votre Auguste Personne et trouvent leur source
dans la reconnaissance pour les bienfaits, dont votre Majesté
a voulu nous combler". De brief eindigt met de gebruikelijke
peroratie.
De vorst antwoordde hierop met slechts een enkele
toespeling op den critieken toestand. „Monsieur de la Court,
Je reçois avec satisfaction les hommages sincers de fidélité
!) Bijlage VI.
2
) Dr. Gosses en Dr. Japikse, pag. 730, 731.
) Bijlage VII Α.

3
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et d'amour, que vous et mes sujets du Département du
Brabant me voués: J'y reconnais l'expression des sentimens
qui ont toujours caractérisé les habitans de ce département
et auxquels je suis d'autant plus sensible dans les circonstances actuelles. Sur ce nous prions Dieu, Monsieur de la
Court, qu'il vous ait en sa sainte garde".
Paris ce 8 Janvier 1810.
Louis. 1 )
Dramatische gebeurtenissen volgden daarop in een tempo,
snel voor die dagen. Brabant ging wederom een kritieken
tijd tegemoet.
16 Januari 's nachts om 4 uur krijgt de la Court een
expresse „missive" van den kwartierdrost Verheyen uit
Breda, dat vanuit Antwerpen een aantal Fransche troepen
op weg zijn naar Brabant. „Daar deze beweeging welligt
een militaire operatie ten doel heeft" zoo antwoordt hij
aan den kwartierdrost2) „zult gij ras ontwaren aan het
gedrag der militairen officieren, of dezelve met de orders
vanwegens het Gouvernement dezes Rijks, welligt aan hen
gegeven, in verband staan. De eenige orders, die ik U in dit
geval geven kan, zijn, indien U inmiddels geene andere
orders van wegens de ministerien van dit Rijk toekomen,
protesteert tegen alle daden, waardoor de Souverainiteit
des Konings zou kunnen worden gecompromitteerd."
Dienzelfden dag vraagt de Landdrost (bijlage VIII B) aan
den Minister van Binnenlandsche Zaken van der Capellen a )
om orders. Naast dit officiëele stuk heeft blijkbaar de la
Court in een meer persoonlijk schrijven den Minister
) Bijlage VII В.
) Bijlage Vili A.
) Mr. Godert Alexander Gerrit Philip baron van der Capellen, heer van
Berkenwoude en Agterbroek werd geboren te Utrecht 15 December 1778
overleed te De Bilt 10 April 1848. Achtereenvolgens was hij, lid van den
raad van finantiën; secretaris-generaal van het Departement Utrecht;
Landdrost van Oost-Friesland, staatsraad, minister van Eeredienst en
Binnenlandsche Zaken en van Staat, gouverneur-generaal van NederlandschIndië. Hij was op zeer jeugdigen leeftijd minister van Binnenlandsche
Zaken (32 Jaar).
1
2

a
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ingelicht over de moeilijkheden die zich in Brabant voor
deden; van der Capellen antwoordde hem eveneens on
1
officieel ). Een tweede antwoord van den Minister is onder
bijlage VIII D opgenomen.
Kort daarop trokken de eerste Fransche troepen Brabant
binnen. Op 25 januari deelde van der Capellen aan den
Landdrost in een geheim schrijven namens den Koning mede,
dat alle ambtenaren zich moesten blijven beschouwen als
ambtenaren van den Koning en geen eed mochten afleggen,
wanneer dit door Fransche ambtenaren zou worden ge
vraagd 2 ). De officieel e publicatie van den Landdrost is te
vinden in bijlage IX B.
Op den 3den Februari komt er wederom een geheim
Kabinet schrijven, waarin de la Court wordt medegedeeld,
dat het de bedoeling van den Koning is, dat de binnen het rijk
gecantonneerde Fransche troepen overal als „troupes" van
vrienden en bondgenooten van het Rijk worden behandeld3).
Wij zullen straks zien, hoe deze vriendschap door de
Franschen werd beantwoord.
6 Februari meldt de kwartierdrost Verheyen, dat de
Hertog van Reggio, de Fransche militaire bevelhebber, dien
dag zal arriveeren. Op 7 Februari deelt hij mede, dat hij
nog niet is aangekomen en pas den dag daarna zal ver
schijnen. 4 )
Inmiddels waren de eerste moeilijkheden met de Fransche
troepen begonnen en wel in de gemeente Zevenbergen. 6 )
! ) Bijlage VIM С
>) Bijlage IX A.
») Bijlage X.
<) Bijlage XI А, B.
*) Conform het bevel van den Landdrost vervat In de publicatie van
27 Januari 1810, deelde het bestuur dier gemeente mede, dat de comman
dant der Fransche troepen, die 6 Februari Zevenbergen waren binnengerukt en daags daarop naar Klundert waren vertrokken, geeischt had
dat geen enkele betaling uit de gemeentekas meer zou geschieden, en
dat het gemeentebestuur zoowel collectief als individueel daarvoor aan
sprakelijk werd gesteld op straffe van veroordeeld te worden door de
militaire commissie wegens rebellie.
Op 15 Februari zond de Landdrost een klacht over dit onrechtmatig
optreden aan den Hertog van Reggio. Zie bijlage XII.
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Bij dit geval te Zevenbergen bleef het niet. Dienzelfden
dag rapporteert Verheyen, dat de Fransche troepen des
noods met geweld requisities zullen uitvoeren 1 ). De Hertog
van Reggio is inmiddels in Brabant gearriveerd. Verheyen
heeft met hem een onderhoud 2 ). De moeilijkheden stapelen
zich op. De Minister van Binnenlandsche Zaken spreekt den
Landdrost goeden moed in, maar hij kan zelf ook weinig
doen 3 ). Dienzelfden avond nog rapporteert de Landdrost
aan den Ministerover de moeilijkheden der,,subsistentien,M)
daags daarna deelt hij aan denzelfden bewindsman mede,
dat een leger van 60.000 man zal moeten worden geravitail
leerd Б ). Twee dagen later wordt de komst van den Hertog
van Reggio in 's Hertogenbosch aangekondigd en wordt
wederom om meer geld gevraagd6), terwijl op dienzelfden
dag 's avonds wederom de chef van den generalen staf bij den
Landdrost komt namens den Hertog van Reggio (die ziek
naar Breda was vertrokken) om hem „weliswaar in de
beleefste termen" te bevestigen, dat Brabant inderdaad
voor een leger van 60.000 man moet zorgen 7 ). 12 Februari
is de Hertog van Reggio nog steeds ziek8), terwijl eindelijk
op 13 Februari de Landdrost in audiëntie wordt ontvangen.
Eigenaardig is het, dat de Hertog van Reggio zich openlijker
uit tegenover het gemeentebestuur van 's-Hertogenbosch
dan tegenover den Landdrost9). Op 14 Februari brengt
de Hertog hem een tegenbezoek10). Op zichzelf is dit onderhoud interessant, doch de Hertog vermijdt ook bij deze
gelegenheid dieper op den politieken toestand in te gaan.
In deze en volgende brieven 11) komt de Landdrost van
!)
')
3)
«)
s
)
·)
')
»)
»)
10
)
")
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Zeeland op het tooneel en wordt gesproken van de „violente
handelingen" van den generaal Maison.
Het zou ons te ver voeren daarbij lang stil te blijven
staan. De toestand in Den Bosch en omstreken wordt
steeds critieker, niettegenstaande de maarschalk zoo min
mogelijk „exigent" is en alles toestaat „wat in redelijkheid
tot verzagting der inwoonders van het Departement kan
toegebragt worden".
Op 13 Februari komt wederom een geheimschrijven van
den Koning, waarin in krachtiger termen dan in de missive
van 25 Januari 1810 nogmaals duidelijk de plichten van den
ambtenaar worden bepaald 1 ).
Dit zal voor velen een groóte ruggesteun hebben beteekend, terwijl het niet zal hebben bijgedragen tot de
verbetering der verstandhouding tusschen de twee broeders.
Temidden van alle narigheid komt er nog een incident
tusschen den maarschalk en den Landdrost. In een hospitaal
in Den Bosch was door den Franschen Commandant ruimte
verzocht voor 200 zieke soldaten. Om den anderen dag
werden 150 flesschen wijn voor die 200 patiënten gevorderd. 2 ) Het vermoeden is gewettigd, dat ook de verplegers aan dit verbruik wel zullen hebben medegeholpen.
Het schijnt dat de burgemeester de zieken op een zolder
heeft gelegd, waar nauwelijks 30 patiënten konden liggen en
waarvan het dak nog gerepareerd moest worden. In alle geval:
de „Commissaris Ordonnateur" wijst in een brief op dezen
ondragelijken toestand 3 ). De gouverneur-generaal van
Den Bosch Generaal Valletaux rappelleert ook nog den
Landdrost in scherpe bewoordingen „Il ne suffit pas de
montrer de la bonne volonté, Monsieur le Préfet, il faut des
faits. Vous craignez de vous compromettre en nous accordant
les choses les plus simples qui nous sont indispensables et
vous ne craignez pas de nous compromettre en nous les
i ) Bijlage XV.
*) Bijlage XVI Α.
з) Bijlage XVI В.
Landdrost. 3
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refusant. Jusqu'à ce moment, Monsieur le Préfet, j'ai rendu
bon compte de vous à S. E. Monsieur le Maréchal duc de
Reggio. Vous devez vous en être apperçu. Je serai fâché
d'être obligé de changer à votre égard. Je vous préviens
que si nos malades manquent demain des choses, qui peuvent
leur être fournies par la ville, c'est à vous, Monsieur le
Préfet à qui J'en attribuerai la faute et Je saurai y mettre la
sévérité nécessaire . . . . " . 1 )
De Landdrost heeft om redenen, die wij later zullen
zien geen gevolg gegeven aan het verzoek van den gouverneur
generaal. De Hertog van Reggio neemt nu zelf de pen ter
hand en zendt een nog scherperen brief, waarbij hij de volle
verantwoordelijkheid op de schouders van de la Court legt. 2 )
De Landdrost antwoordde den maarschalk op zijn boozen
brief 3 ).
Tegelijkertijd zendt de Landdrost een kort briefje aan
van der Capellen, waarin hij hem mededeelt, dat de kommervolle omstandigheden, waarin hij zich bevindt, van dag
tot dag bedenkelijker worden, te meer waar de Hertog
nu „schrikkelijk gebelgd" is wegens het uitvaardigen der
geheime missive, hetgeen van de zijde der Franschen als
een provocatie wordt beschouwd 4 ). De Hertog van Reggio
deelt aan den Landdrost via den chef van den generalen staf
mede, dat hij hem machtigt om ter completeering van het
hospitaal tien duizend gulden te nemen uit „les caisses du
Gouvernement hollandais", en deze som dan te verhalen
op de ingezetenen van 's Hertogenbosch 6 ). De Landdrost is,
volgens een brief van hem aan van der Capellen in een
moeilijk parket·). Van den eenen kant huivert hij zich op
dit glibberige pad te begeven, daar dit een precedent voor
hem beteekent en hij vreest, dat nu het hek van den dam
») Bijlage XVI С

*)
3)
<)
')
·)
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D.
E.
F.
G.
H.

is; van den anderen kant is hij beducht voor zijn toch al
zoo critieke positie. Te meer daar hij tot nu toe, wanneer
er requisities plaats vonden, altijd als excuus voor zijne
onmacht het gebrek aan geld heeft aangevoerd. Wanneer
hij echter nu blijft weigeren, zal het toch — desnoods
met geweld — op de arme ingezetenen verhaald worden.
Hij stelt nu echter aan den Minister voor om die f10.000.—,
zonder acht te slaan op de authorisatie van den maarschalk,
uit de kas te nemen, daar de nood hem dwingt en het eene
„beklagenswaardige" zaak is.
De lichting uit 's lands kas is door de la Court gedaan;
hij wordt daarvoor door den Minister van Financien enkele
weken later op zijn vingers getikt, maar van der Capellen
schrijft hem, dat deze Minister niet anders kon doen en het
waarschijnlijk ook wel verwacht heeft en dat hij (v. d.
Capellen) „geene zwarigheid" maakt te verklaren, dat
hij in zijn plaats evenzoo gehandeld zou hebben. 1 )
Het hospitaal-incident was hiermede gesloten.
In een der volgende brieven (25 Februari) 2 ) komt de
Landdrost nog eens terug op een zinsnede in den brief van
den Hertog, (bijlage XVI D)
„Het is onmogelijk" schrijft hij aan van der Capellen,
„Uwe Excellentie te schetsen de sensatie, welke de brieven
des Hertogs op mij heeft gemaakt. Geene uitdrukking echter
was mij gevoeliger als de allerlaatste periode van dezelven:
„Vos bonnes dispositions envers les françois". Klaarblijkelijk
wenschte hij niet voor pro Fransch door te gaan en meende
goed te doen dit nog eens uitdrukkelijk bij den Minister
naar voren te brengen, opdat deze geen verkeerden indruk
van hem zou krijgen !
Deze confidentieele brief werd niet in het verbaal opgenomen en gelukkig voor den Landdrost mocht hij van
van der Capellen enkele dagen later een schrijven ontvangen,
waarin hij hem mededeelde, dat hij aan den Koning dit
!) Bijlage XVI I.
a
) Bijlage. XVII.

23

vertrouwelijk schrijven had getoond en dat hij zich haastte
om den Landdrost mede te deelen zijn „bijzonder genoegen
over deszelfs in deze moeyelijke omstandigheden gehouden
gedrag te betoonen", hetwelk hij niet kon nalaten ,,in alle
opzigte goed te keuren en te loueren". 1 )
Middelerwijl waren de financiën van de provincie allerbedroevendst geworden. Ten einde raad wijst de Landdrost
den boekhouder van het Landdrostambt, den Heer H. B.
van Dieren aan om den toestand in Noord-Brabant bij de
diverse Ministers in Amsterdam te gaan verduidelijken en
te verzoeken voor hem een som van f20.000.— los te
krijgen 2 ).
De „Memorie" van den heer van Dieren, die een scherp
licht werpt op den hachelijken toestand in Noord-Brabant
is onder bijlage XIX С opgenomen.
Zooals wij daarin lezen, is de reis van den boekhouder
tevergeefs geweest. Wederom schrijft de Minister van
Binnenlandsche Zaken een brief van medeleven3), maar het
blijft bij betuigingen van leedwezen en geld kwam er niet.
De maand Maart is intusschen aangebroken en als eerste
belangrijk stuk vind ik in het archief een overzicht van
het Fransche leger in Brabant.4) Ofschoon bij optelling
een kleine 3000 man mankeeren aan het getal van 60.000,
in verschillende bijlagen genoemd en ofschoon wij niet
hebben kunnen nagaan of de troepen liggende in Zeeland,
ofschoon zij volgens het overzicht tot de „armée de Brabant" behoorende, ook door deze provincie geravitailleerd
moesten worden, is het in alle geval duidelijk, dat dit zelfs
voor onzen tijd behoorlijk leger, een groóte druk en last
beteekende

voor

een

betrekkelijk

kleine

oppervlakte,

waarvan het grootste gedeelte bestond uit het „Arme
Braband".
!)
3)
3
)
')
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Is het te verwonderen, dat de Landdrost op 12 Maart
zich opnieuw wendde tot Lodewijk Napoleon ? 1 )
Hij stelt aan den vorst een viertal financieele maatregelen
voor, die het budget van het gewest moeten verlichten.
Daags daarna schrijft hij een wanhopigen brief aan den
Minister van Binnenlandsche Zaken 2 ). Van der Capellen
antwoordt hem enkele dagen later3). Of de Landdrost erg
tevreden is geweest met dit antwoord, is aan twijfel onderhevig. Vermoedelijk als troost werd hij op 15 Maart
bevorderd tot Commandeur van de Koninklijke Orde
der Unie.
Pogingen werden door den Landdrost in deze maand
nog aangewend om twee regimenten cavalerie te verplaatsen
buiten Brabant, hetgeen naar alle waarschijnlijkheid mislukt
is. De Hertog van Reggio, die eenige weken uit Den Bosch
schijnt te zijn weg geweest, is einde Maart wederom in
deze stad aangekomen. Op 21 April verlaat de Hertog
's-Hertogenbosch en in zijn plaats komt de generaal
Puthod. Vóór zijn komst vraagt de Landdrost aan den Minister
instructie hoe te handelen, daar hij niet van plan is aan
„orders hoegenaamd van de zijde van gen. Hertog te
geven, (te) obedieeren."4)
Inmiddels kwam bij alle ellende en narigheid een incident
van geheel anderen aard den algemeenen toestand nog
eens extra verzwaren.
Op 30 Maart ontving de Landdrost een schrijven van
den chef van den Generalen Staf, generaal d'Hastrel, waarin
deze hem mededeelde, dat het huwelijk van Keizer Napoleon
met Marie Louise op 1 April zou gesloten worden. 5 )
,,Chacun de nous se dispose à marquer", vervolgt hij
!) Bijlage XXII A.
) Bijlage XXIt B.
3) Bijlage XXII С
*) Bijlage XXIII.
«) Bijlage XXIV.
Het burgerlijk huwelijk werd gesloten op St. Cloud 1 April, het
kerkelijk huwelijk op 2 April in de „salon carré" van het Louvre.
2
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„son allégresse pour un Evénement qui assure le bonheur
de l'Europe et qui prépare celui du Monde entier".
Er werd toen later bevolen, dat op den dag van het huwelijk
een „Domine salvum fac" zou gezongen worden in alle
Roomsch Katholieke Kerken. De weigering van de R. K.
geestelijkheid, dit huwelijk als geldig te erkennen, en de
daarop gevolgde gevangenneming van den Vicaris van Alphen,
zijn gebeurtenissen van zóó algemeene bekendheid, dat
hierop niet verder behoeft te worden ingegaan.
In het privé-archief bevindt zich over deze geschiedenis
een briefwisseling tusschen den Landdrost en den Hertog
van Reggio, die, voor zoover ik weet, nog niet gepubliceerd
is en daardoor een vollediger licht op deze zaak kan werpen. 1 )
Ik ben intusschen op de gebeurtenissen eenigszins vooruit
geloopen.
Op 2 April kan van der Capellen aan den Landdrost
weliswaar schrijven 2 ), dat de ratificatie van het tractaat
nog niet bekend was en dat hij levendig kon voelen in
welke ongerustheid het Departement wel moest zijn, zoolang
alles nog niet beslist was; maar dit neemt niet weg, dat
aan het behoud van Brabant wel niet meer kon gedacht
worden, en in ieder geval was het tractaat, waarbij Brabant
werd ingelijfd, op 16 Maart 1810 gesloten tusschen den
Keizer en zijn broeder. 3 )
Napoleon had natuurlijk Holland eerder kunnen annexeeren, maar hij deed dit niet, daar hij wist, dat hij daardoor
Engeland tot zijn eeuwigen vijand zou maken, hetgeen
hij niet wilde, daar hij eigenlijk op vrede hoopte.
Toen hij begreep, dat deze wensch niet vervuld zou
worden, stelde hij zijn broeder een ultimatum, dat door
dezen werd aanvaard.
4 Bijlage XXV.
г
) Bijlage XXVI.
) Op 31 Maart kwam een bevel van den Minister van Blnnenlandsche
Zaken, waarbij bepaald werd, dat de ambtenaren in Brabant zich ontslagen
konden achten van den eed op den Koning.
8
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De voornaamste bepalingen van het tractaat van 16 Maart
1810 waren:
1. Alle verkeer met Engeland is verboden.
2. Een leger van 18.000 man zal de riviermonden bewaken.
3. Brabant, Zeeland en het land tusschen Maas en Waal
worden bij Frankrijk ingelijfd.
4. Holland zal zorgen voor een vloot gedurende den
oorlog.
Lodewijk Napoleon kwam diep vernederd op 11 April te
Amsterdam terug. 1 ) Nog vóór zijn komst zond de Hertog
van Reggio op 10 April een brief aan den Landdrost, waarbij
hij de ontvangst berichtte van de missive van den Landdrost; inhoudende, dat de Minister van Binnenlandsche
Zaken hem medegedeeld had, dat de ambtenaren van hun eed
van trouw aan den Koning waren ontslagen 2 ). Tevens
verzocht de Hertog alles te laten zooals het was, totdat hij
nadere orders van den Keizer zou hebben ontvangen. 8 )
1

) Z i e D r . J. C. van der Does: De Fransche Tijd pag. 93, 94.
) De tekst van het besluit, zooals opgegeven in : Mr. J. v. d. Poll, Verzameling van Vaderlandsche W e t t e n en Besluiten, pag. 463, luidt aldus :
Koninklijk Besluit van 31 van Lentemaand 1810.
Lodewijk Napoleon, door de gratie Gods en de Constitutie des Koningrij ks, Koning van Holland, Connétable van Frankrijk". In aanmerking
nemende, dat de Departementen van Zeeland en Braband, het Land tusschen Maas en Waal, Nijmegen daaronder begrepen, gelijk mede de Bommelerwaard en het Land van Altena, door Ons bij Tractaat van den 16en
dezer, waarvan de ratificatiën op heden zijn uitgewisseld, aan Frankrijk
zijn afgestaan ;
Hebben W i j besloten en besluiten:
A r t . 1 . De inwoners van de Departementen Zeeland en Braband van het
Land tusschen Maas en Waal, Nijmegen daaronder begrepen, gelijk
mede van den Bommelerwaard en het Land van Altena, hetzij
Ambtenaren, hetzij anderen, worden bij deze verklaard, met den dag
van heden, ontslagen te zijn van den Eed, door hun aan Ons gedaan.
2. Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de uitvoering
van het tegenwoordig Decreet, hetwelk bovendien zal worden
gepubliceerd en in het Bulletin van W e t t e n geïnsereerd.
Gegeven t e Parijs, den 13sten van Lentemaand des jaars 1810. en van
onze regering het vijfde.
De Minister van Justitie en Politie
Alexander van Hugenpoth t o t Aerdt.
Lodewijk.
9
) Bijlage X X V I I .
£
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Twee dagen na zijn terugkomst te Amsterdam schreef
Koning Lodewijk den volgenden brief aan den Landdrost 1 ) .
„Monsieur de la Court. Les commissaires qui doivent
se rendre dans votre département pour le remettre aux
commissaires de L'Empereur tardant trop, je vous expédie
ce Courier pour vous faire connaitre, que j'ai recommandé
au Gouvernement français les fonctionnaires publics de
votre Département; Leur fidélité et leur bonne conduite
dans ces derniers momens sont un titre réel à ma reconnaissance et à mon constant souvenir. Je saisirai toujours avec
une véritable satisfaction l'occasion de leur prouver ces
sentimens malgré la cruelle séparation à laquelle j'ai été
forcé pour prevenir, que toute la Hollande ne disparat
de la suite des nations, cequi n'aurait pas empêché votre
département de changer de Patrie. J'attends de votre
Loyauté et des sentimens, que vous m'avez témoignés un
dernier Service celui de persuader les habitans de votre
Département, qu'une triste nécessité a pu seule me porter
à me séparer d'eux et que dans tous les tems et dans tous
les circonstances, Je leur conserverai le plus tendre intérêt.
Vous me ferez plaisir de ne pas porter l'expression de ces
sentimens à la connaissance des habitans par l'impression,
mais par tout autre moyen, que vous jugerez le plus convenable, m'en rapportant entièrement à vous.
Après la perte de deux Départemens, comme ceux qui je
viens de perdre je n'ai pu me décider à traverser votre
territoir à mon retour. Les commissaires, que j'envoye vous
feront mes adieux et en réponse à la dernière lettre que
vous m'avez écrite à Paris, offriront aux bons et braves
brabançons toutes les consolations et dedommagemens, qui
sont en mon pouvoir.
L'attachement et l'Intérêt, que je leur porte et principale1
) Origineel op gewoon briefpapier. Een ongeveer gelijkluidend schrijven
werd verzonden aan den Landdrost van Zeeland. Zie R.G.P., Dr. H. T.
Colenbrander, Gedenkstukken enz., Deel 5, Koning Lodewijk, pag. 520.
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ment leur fidélité et leur bonne conduite leur sont un sur
garant de l'estime qu'ils mériteront de leur nouveau Gouvernement. Tous ceux, que leurs relations de famille, ou autre
motifs appelleraient en Hollande y seront reçus à bras
ouverts, vous pouvez leur en donner l'assurance. Je vous
prie, Monsieur le Landdrost, d'exprimer surtout la peine
que j'ai éprouvée d'être dans le cas de ne poivoir pas leur
exprimer publiquement mes sentimens à l'époque de notre
Séparation. Parmi les fontionnaires publics que j'ai recommandés de tout mon pouvoir à leur nouveau gouvernement,
Dites à Monsieur Vermeulen 1 ) que je le distingue et faites
de votre côté tout ce que pouvez pour lui être agréable.
Amsterdam le 13 Avril 1810.
Louis Napoleon.
Nog enkele werkzaamheden werden door den Landdrost
verricht, voordat zijn opvolger werd benoemd.
Zoo moest hij op bevel van de Franschen zorg dragen
voor het instellen eener commissie (26 April) uit de Provincie Noord-Brabant, die in Parijs den Keizer hare hulde
moest betuigen.
Deze commissie bestond uit de volgende heeren:
J. H. Sassen,
secretaris te 's-Hertogenbosch.
P. Verhoysen,
advocaat te Helmond.
G. Buysen,
burgemeester van Breda.
M. van Dooren,
burgemeester van Tilburg.
1
) De heer Gerard Vermeulen, burgemeester van Bergen op Zoom, was
door Generaal Laurent „buiten functie gevonden" en werd daarom door
dezen generaal niet als burgemeester erkend. De Landdrost kwam voor
hem op bij den Hertog van Reggio, evenwel zonder resultaat. (Zie Bijlage
XXVIII).
Lodewijk Napoleon heeft later hierover nog het volgende medegedeeld:
Quelques jours après, Willemstad et Steenberg et ensuite Dordrecht,
furent occupés; l'on exigea le serment de fidélité et d'obéissance à l'Empereur: on le refusa partout, malgré les emprisonnements et tous les
mauvais traitemens possibles. Le Landdrost de Zelande Ermerins et le
bourgmestre de Berg-op-Zoom Vermeulen se distinguèrent particulièrement par leur courage et leur fidélité. C'est à de pareils hommes seuls,
qu'appartient le nom de Hollandais.
Documents historiques etc. Tome III page 193.
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F. X. Verheyen,

onder-prefect van het arrondisse
ment Breda.
Η. Α. Α. Verheyen, civiel-schout te Vierlingsbeek.
Α. de Beijer,
secretaris van Nijmegen.
R. F. Vermeulen,
lid van de regeering te Bommel.

Op 23 April 1810 werd tot Prefect van Noord-Brabant
— thans Département des Bouches du Rhin — benoemd
Fremin de Beaumont, Baron de l'Empire, Chevalier de la
légion d'honneur.1)
In Mei gaf de la Court het Oostelijk deel der provincie
aan hem over, het Westelijk gedeelte van Brabant kwam
aan den Prefect van Antwerpen. Deze overgave was de
laatste daad van den oud-Landdrost. De schakel tusschen
hem en zijn geliefd gewest was hiermede gebroken. En
tevens was hiermede een einde gekomen aan een periode
van een driejarig Landdrostschap, een periode, die zeer
zeker in de geschiedenis van Noord-Brabant tot de allermoeilijkste kan gerekend worden.
!) Bijlage XXIX.
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HOOFDSTUK II
DE JURIDISCHE BETEEKENIS VAN НЕТ
LAN DD ROST AM ВТ
Om de positie van den Landdrost beter te begrijpen, zal
in de eerste plaats nagegaan worden hoe deze positie is
ontstaan; op welke wijze deze bewindsman zijn macht uit
oefende en welke bevoegdheden deze functionaris bezat.
Vooreerst zal dit geschieden door de verschillende grond
wetten aan een summier onderzoek te onderwerpen, terwijl
ik daarna zal vermelden, hetgeen in verschillende wetten,
reglementen, publicaties en instructies daarover te vinden is.
Tenslotte zal de praktijk, die in het verbaal van den
Landdrost is te vinden aan de theorie worden getoetst.
Vooreerst dus de Grondwetten. Veel licht doen deze op
de positie van den Landdrost niet schijnen ; immers de
Landdrost wordt in de Constitutie voor het Koninkrijk
Holland van 1806 niet expressis verbis genoemd. Indien ik
desondanks aanleiding vind de Grondwetten nader te be
schouwen, is dit te verklaren uit de overweging, dat de taak
van den Landdrost, bestaande in het besturen van een
provincie, in de Grondwet wortelt. In het begin, n.l. vóór
het ontstaan van het Koningrijk Holland komt deze taak
toe aan commissarissen, die — zooals hieronder zal blijken
in de Staatsregeling van 1798 genoemd worden en die
hoewel met geheel andere bevoegdheden toegerust, met
den Landdrost alleen in zooverre vergelijkbaar zijn en dus
vermelding verdienen, dat zij met het besturen eener
provincie belast waren.
1.
De Grondwetten.
De Staatsregeling voor het Bataafsche volk van 1798.
In de Staatsregeling voor het Bataafsche Volk van 1798
31

wordt voor het eerst in onze staatkundige geschiedenis over
den Commissaris gesproken.
Volgens art. 97 benoemt het Uitvoerend Bewind naast
andere functionarissen ook de Commissarissen bij de ,,Departementaale Bestuuren". „Deze Commissarissen, bestemd
om de spoedige en stipte nakoming derWetten en Besluiten
te verzekeren, ontvangen, voor een bepaalden tijd, hunnen
last en instructie van het Uitvoerend Bewind en zijn aan
hetzelve alleen verantwoordelijk".
Men kan hieruit reeds de conclusie trekken, dat de macht
van den Commissaris niet groot was. Duidelijker blijkt dit
nog, wanneer men de artikelen 147 juncto 148 daarmede
vergelijkt. Art. 147 zegt, dat de departementale besturen
administratieve lichamen zijn, ondergeschikt en verantwoordelijk aan het Uitvoerend Bewind, terwijl art. 148
bepaalt, dat de leden der departementale besturen gehouden
zijn ieder in zijn betrekking, alle wetten en bevelen van het
Uitvoerend Bewind, hun toegezonden, zonder verwijl te
doen afkondigen en stipt na te komen o f t e doen nakomen.
Het Uitvoerend Bewind benoemt, volgens art. 155 bij ieder
departementaal bestuur één Commissaris en ten hoogste
drie voor de gezamentlijke gemeentebesturen in elk departement, om toe te zien en te zorgen, dat de wetten behoorlijk
worden uitgevoerd.
In de derde en vierde afdeeling dierzelfde Staatsregeling
worden ook genoemd de Commissarissen der Nationale
Tresorie en Nationale Rekening.
Hunne werkzaamheden worden in tegenstelling met die
van den Commissaris van het Departementaal Bestuur
enumeratief vermeld (artt. 223, 228).
Een bewijs te meer, dat de werkzaamheden van den
Commissaris in het departement zuiver administratief waren
en dat deze bewindsman nimmer zelfstandig kon optreden
en uitsluitend toezicht had op de uitvoering.
De commissie (de z.g. commissie van 21), die, benoemd
in 1796, een ontwerp voor deze Staatsregeling gereed
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maakte, was van een andere gedachte. Volgens deze commissie zou de Republiek gelijk vroeger in negen gewesten
verdeeld blijven. Deze gewesten zouden den naam van
Departement ontvangen en elk Departement zou een eigen
bestuur krijgen, de Breede Raad genaamd. Deze Raad zou
tot beheer en regeling van zijn huishouding uit zijn midden
een college van Gecommitteerde Raden benoemen, belast
met de uitvoering der bevelen van dat college.
De Nationale Vergadering benoemde een commissie van
7 tot bestudeering van dit ontwerp. Het kon geen genade
vinden in de oogen van deze zeven heeren, die tot de conclusie kwamen, dat de Gecommitteerde Raden moesten
vervallen en de departementale besturen zouden worden èn
uitvoerders van den algemeenen wil èn oppermachtigen in
huishoudelijke zaken n.l. financien, economie en politie.
Deze commissie wilde dus meer zelfstandigheid. Dit plan
werd door het volk verworpen, 1 ) omdat het vreesde, dat
door deze decentralisatie, de departementale besturen te
machtig zouden worden en te veel de gedachte van de
vroegere gewestelijke souvereiniteit zou voortleven 2 ).
De Staatsregeling van 1798, grootendeels gedicteerd door
den Franschen gezant 3 ), gebaseerd op de fictieve één- en
ondeelbaarheid van het Bataafsche Volk is een constitutie
op papier gebleven. De dringend noodzakelijke regeling
der groóte kwesties, w.o. de regeling der departementale
besturen bleef achterwege 4 ).
De Staatsregeling des Bataafschen Volks van 1801.
In deze Staatsregeling komt het woord „Commissaris"
niet voor, hoewel in de artikelen 62 en 63 de samenstelling
van elk bestuur geregeld werd.
1
) Het eerste ontwerp van Staatsregeling van 1797 werd genoemd
„ H e t Dikke Boek".
2
) Verg. M r . D. A. Koenen. „ D e Commissaris des Konings in de provingeschiedkundig o n t w i k k e l d " pag. 10 en 1 1 .
") Verg. Dr. S. A. van Lunteren „Overzicht van de Geschiedenis der
Romeinsche en Oud-Nederlandsche Rechtsvorming" pag. 176.
4
) M r . G. W . Bannier. „ G r o n d w e t t e n van N e d e r l a n d " pag. 116.
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Art. 70. draagt aan de departementale besturen op zorg
te dragen voor de nauwkeurige uitvoering van alle bevelen,
door of vanwege het Staatsbewind uitgevaardigd. Tot zoover
is er dus geen verschil met de bevoegdheden dier besturen
onder de vorige Staatsregeling, maar in het volgend artikel
wordt uitdrukkelijk vermeld (men helt dus over naar de
meening der commissie van 7), dat „dezelve de beschikking
hebben over alles, wat tot de gewone Inwendige Politie,
Economie en Finantien van het Departement behoort en
vermogen daaromtrent Statuten, Keuren, Reglementen en
Ordonnantien te arresteeren, mits deze niet strijdig zijn met
de algemeeneWetten".
Hier viel dus het Departementaal Bestuur naast veel meer
zelfstandigheid, ook een, zij het een uiteraard beperkte,
dan toch in ieder geval een verordenende bevoegdheid ten
deel. Men kan dus zeggen, dat de departementen autonomie
kregen; een eigen, maar afgeleid gezag; ze zijn indirecte
staatsorganen 1 ) .
De Staatsregeling des Bataafschen Volks van 1805.
Keizer Napoleon wenschte in de Bataafsche Republiek
een éénhoofdig bestuur in te voeren. Zoals wij in het historisch overzicht gezien hebben werd Schimmelpenninck
daarmede belast, bijgestaan door Secretarissen van Staat.
Het foederalistisch beginsel werd natuurlijk geheel ter
zijde gezet.
Een sterke centralisatie kenmerkt deze Staatsregeling.
Art. 62 luidt: De Departementale Besturen houden bij
provisie hunne tegenwoordige organisatie. Deze organisatie
echter, zal aan herziening onderworpen zijn, voornamelijk
ten oogmerk hebbende, de juiste bepaling van derzelver
gezag, vooral met betrekking tot de magt van het Nationaal
Gouvernement, de Vereenvoudiging der Administratie en
de invoering van de hoogstmogelijke bezuiniging in alle
1
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) Zie Dr. S. A. van Lunteren „Overzicht" enz. p. 178.

deelen van dezelve. De maatregelen daartoe strekkende,
zullen door den Raadpensionaris aan de Vergadering van
Hun Hoogmogenden worden voorgedragen."
Dit is geschied in een publicatie van 19 Juli 1805, houdende
een Algemeen Reglement voor de Departementale Besturen.1)
In de Staatsregeling van 1805 komt zoo min als in de
vorige het woord „Commissaris" voor.
De Constitutie voor het Koningrijk Holland van 1806.
Uit de correspondentie tusschen den Landdrost en den
Koning en zijn ministers, in de bijlagen opgenomen, is reeds
gebleken, dat de macht van den Landdrost zeer beperkt was.
Telkenmale lezen wij omtrent instructies, die de Landdrost
aan zijn superieuren moet vragen.
De Grondwet van 1806 kenmerkt zich inderdaad door
een nog sterkere centralisatie, zoodat de departementale
besturen geen autonomie, doch alleen zelfbestuur hebben.
Art. 62 zegt, dat „de Departementale Besturen belast zijn
met het doen uitoefenen der Wetten en Bevelen, welke aan
hun vanwegens het Gouvernement worden gegeven".
Elk spoor van eenige autonomie is hier afwezig.
De positie van den Landdrost wordt ook in deze Grondwet
niet nader omschreven, zelfs het woord blijft onvermeld.
In de publicatie van den Koning van Holland van 13 April
1807 wordt het een en ander nader uiteengezet.
De Constitutie van 1810.
Zooals wij reeds vroeger hebben gezien, werd bij tractaat
van 16 Maart 1810 Noord-Brabant afgestaan aan Frankrijk.
Bij het decreet van inlijving van geheel Nederland van
9 Juli 1810 werd Lebrun, Duc de Plaisance voorloopig aangewezen als „lieutenant-général" des Keizers. Bij decreet
van 13 September werd Nederland met ingang van 1 Januari
1

) Zie pag. 42 en 43.
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1811 in negen departementen ingedeeld (ook het arrondissement Breda, dat aanvankelijk bij het departement „des
Deux Nethes" was ingedeeld, komt thans bij het Departement „des Bouches du Rhin").
Het Keizerlijk decreet van 18 October 1810, hetwelk
de organisatie van het ingelijfde gebied regelde, vermeldde
echter zelfs zeven departementen: het was niet toepasselijk
op de departementen der Schelde en der Rijnmonden 1 ).
Brabant behoorde dus niet tot de zeven departementen,
waarover Lebrun als Gouverneur-Generaal was aangesteld;
justitieel behoorde Brabant tot het Keizerlijk Gerechtshof
van Brussel. Men mag dus aannemen, dat Brabant's prefect
Fremin de Beaumont niet aan Lebrun ondergeschikt was,
maar direct zijn orders uit Frankrijk ontving 2 ).
De departementale organisatie was geheel naar Fransch
model; prefecten stonden aan het hoofd der provincies;
onderprefecten aan het hoofd der arrondissementen. Later
kom ik hierop nader terug.
Toen de prefecten in 1813 ons land moesten ontruimen,
zijn alle archiefstukken verzegeld 3 ).
Daarop zijn door den Vorst, Commissarissen Generaal
en District-Commissarissen aangesteld, die in 1814 vervangen werden door de nieuw benoemde Gouverneurs.
De Commissarissen Generaal in Brabant waren voor die
drie maanden Mr. Maarten Bowier en Jan Baptist Verheyen;
de eerste Gouverneur werd Mr. Carel Gerard Hultman.
1

) Bannier pag. 180.
) V e r g · Johanna Naber „Overheersching en vrijwording" pag. 61.
3
) Een interessante beschrijving van het vertrek van den prefect in
Brabant werd gegeven door den heer J. Linsen, secretaris generaal, in zijn
„Journal contenant les principaux événemens survenu dans Ie Département
des Bouches du Rhin et les mesures prises par Mr. le Secrétaire Général
depuis le 11 décembre 1813, jour òu il a été délégué par Mr. le Préfet pour
le remplacer dans ses fonctions" te vinden in de Bijdragen tot de Geschiedenis, Oudheden, Letteren, Statistiek en Beeldende kunsten der Provincie
Noord-Braband door Dr. C. R. Hermans Tweede Stuk 1843.
Fremin de Beaumont liet de voornaamste registers op drie karren laden
en overbrengen naar Grave, waarheen hij zich zelf ook begaf.
2
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2.
Fundamenteele W e t t e n enz.
In het Rijksarchief te 's-Hertogenbosch is aanwezig een
door den huidigen Rijksarchivaris Mr. J. P. W . A. Smit
samengestelde index van den Raad en den Rentmeester
Generaal der Domeinen van Brabant over de Stad en Meierij
en Kwartieren van 's-Hertogènbosch van 1649—1796.
Bij bestudeering van deze index en van de voorrede
blijkt, dat verschillende werkzaamheden van dezen Rentmeester Generaal van de Bossche Leen en Tolkamer zeer
veel gelijkenis vertoonen met die, welke tusschen 1807 en
1810 behoorden tot de taak van den Landdrost en van het
college van Landdrost en Assessoren.
De Rentmeester Generaal had drieërlei functie:
1. Hij vertegenwoordigde den Souverein in de administratie
der regalia. Deze vertegenwoordiging uitte zich door:
a. daden van beheer, zooals van onroerend goed behoorende
tot het domein en van jacht en visscherij; vaststelling van
limieten.
b. daden van belasting: inning, zoowel van het tiendrecht
als van de verponding.
с daden van politie toezicht t.a.v. de regalia en de plaatse
lijke reglementen.
Als vertegenwoordiger van den Souverein trad hij dus
op als handhaver der regalia van de beeren. Zoo oefende
hij b.v. toezicht uit op het recht van gruit (octrooi tot
oprichting van bierbrouwerijen en jeneverstokerijen),
toezicht op de waag, de gilden en de markten — op het
onderhoud van dijken en wegen; hij verleende octrooi
tot het aanleggen van wegen, had het recht van remissie
van 's lands directe en indirecte belastingen en verleende
het recht van voorpoting.
2. Hij oefende een algemeen toezicht uit in de Meierij. Hij
had naast het onder 1. C. genoemde, toezicht over kerken
en kloosters, over de criminaliteit (b.v. hij gaf uitkeeringen
Landdrost. 4
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van premien voor het vangen van landloopers en andere
delinquenten), over het armwezen (armentafels), de
openbare gezondheid (b.v. de bestrijding van besmettelijke ziekten onder mensch en vee), over het schoolwezen
(scholen en hare bedienaren), over de krijgstroepen
(fourageering).
3. Als Voorzitter der Leen en Tolkamer had hij financieel
toezicht over de bestuurseenheden (in vollen omvang
vermoedelijk pas in het begin der 18e eeuw). Zijn functie
is dan toezicht op de administratie der kwartieren en
plaatsen, zooals goedkeuring der rekeningen, het toezicht
op misbruiken in het financieel beheer, het geven van
advies inzake heffing of verandering van plaatselijke
belastingen, het kennis nemen van geschillen tusschen
ambtenaren in de kwartieren en gemeenten, octrooi
verleenen tot het voeren van processen — tot verponding en tot het opnemen van geld.
Is het nu na kennisneming van deze functies geoorloofd in
den Rentmeester Generaal den voorlooper te zien van den
Landdrost en het college van Landdrost en Assessoren Î Naar
mijne meening kan deze vraag in bevestigenden zin worden
beantwoord.
Het woord „landdrost" werd in vroegere tijden — zij het
in een andere beteekenis — wel gebruikt. Zoo werd in
Drenthe de lagere jurisdictie uitgeoefend door de Kerspelen
(schout met eigen erfden), terwijl een drost, door den
bisschop aangesteld, om beurten als rechter optrad in elk
der dingspelen.
De hoogere jurisdictie werd uitgeoefend door den Landdrost met het college van 24 etten (gezworenen). Ook het
appèl was bij hem. In Drenthe was dus de Landdrost een
justitieel ambtenaar, in tegenstelling tot de andere provinciën, alwaar hij ook politioneel ambtenaar was 1 ) .
1
) Zie Dr. S. A. van Lunteren, „Overzicht van de Geschiedenis der
Romeinsche en Oud-Nederlandsche Rechtsvorming" pag. 135.
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In Brabant zelf kan men het woord Landdrost in de
vroegere tijden ook vaak vinden in de beteekenis van een
gerechtelijk ambtenaar.
Mr. С. С. N. Krom (1855—1885), die ook enkele Jaren
Rijksarchivaris in Noord Brabant was, deelt een en ander
hierover mede in het Rechtsgeleerd magazijn van 1882.
Ik vind daar in een opstel, getiteld „Eene rechterlijke
organisatie in het Departement Brabant in 1802 en 1803",
dat in het Land van Ravestein (voor 1795 een heerlijkheid
van den Keurvorst van den Paltz) twee rechtsprekende
colleges werden aangetroffen:
1. de rechtbank, bestaande uit zeven schepenen, voor de
strafzaken
2. het Breukengericht, dat recht sprak in boetezaken. Het
bestond uit een Landdrost, een Scholtus en een Rent
meester. De eerste vertegenwoordigde den Heer (i.e. den
Keurvorst), hij verleende „decreet van apprehensie",
brieven van venia aetatis enz. Ook in het graafschap
Megen en in Oirschot komt de Landdrost voor.
Het zou mij te ver voeren, hier dieper op in te gaan.
Te betreuren is het, dat over het bestuursapparaat in Staats
Brabant, zoowel op gemeentelijk als op rechterlijk gebied,
nog zoo weinig geschreven is. Moge spoedig hierover een
publicatie volgen!
Vermeldenswaard is nog, dat Daendels, de Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-lndië, het eiland Java in negen
Landdrostambten verdeelde, naar het voorbeeld der Hollandsche Departementen 1 ) .
Na 1810 is het woord „Landdrost" verdwenen, totdat
het onlangs zij het in geheel andere beteekenis weer te
voorschijn is gekomen.
Krachtens een besluit van 28 Juli 1942 (Staatscourant
8 Aug. 1942 No. 151) van de Secretarissen-Generaal van de
Departementen van Binnenlandsche Zaken, Waterstaat,
1

) Zie Prof. Brugmans „Van Republiek tot Koningrijk" pag. 122.
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Financiën en Landbouw en Visscherij werd overgegaan t o t
instelling van een openbaar lichaam voor het gebied van
den Noord Oostelijken Polder.
In art. 5 van bedoeld besluit lees ik: „Het bestuur van het
openbaar lichaam wordt, overeenkomstig de hierna volgende
bepalingen, uitgeoefend door een Landdrost. Als zoodanig
treedt op het Hoofd van den Dienst, belast met het in cultuur
brengen en de kolonisatie van „den Noord-Oostelij ken
Polder".
Dezen functionaris den titel te geven van Landdrost, is
m.i. èn historisch èn juridisch onjuist.
In onze staatkundige geschiedenis komt het woord „Landdrost" of „Land-Drost" in de beteekenis van hoofd van het
departement het eerst voor in de Publicatie van den Koning
van Holland van 13 April 1807 „houdende verdeeling van het
Rijk en de inrigting der Departementale Besturen".
Tien maanden na de komst van den Koning kwam deze
wet tot stand. Naast deze publicatie vormt het Koninklijk
Decreet van 29 April 1807 „houdende het Reglement op het
Bestuur in de Departementen" de fundamenteele basis
van de instelling van het Landdrostambt.
Daarvóór kwam een publicatie tot stand van Hun Hoogmogende, vertegenwoordigende het Bataafsche gemeenebest
(19 Juli 1805).
Alvorens dieper op deze regelingen in te gaan, is het van
belang te weten, hoe Lodewijk Napoleon zelfde Landdrosten
beschouwde. Tevens zal vermeld worden de meening van
den bekwamen Franschen Minister Baron d'Alphonse in
zijn „Aperçu sur la Hollande" door hem geschreven na de
inlijving. In de „Documens" 1 ) zegt Lodewijk het volgende:
„L'administration départementale fut confiée à un magistrat, qui prit le nom de landdrost, assisté d'un conseil de
quatre ou cinq assesseurs 2 ).
1
2
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) Tome second pag. 90—91.
) Dit is onjuist. Er waren 4 of 6 Assessoren.

Le roi eut beaucoup de peine à obtenir que ces landdrosts
pussent être choisis indifféremment dans tous les départements; les habitans de chaque province répugnaient à être
administrés par un homme né dans une autre province.
Cependant il obtint cette autorisation; il dit hautement et
affecta de ne vouloir nommer pour landdrost dans chaque
province qu'un homme né dans une autre; mais il garda
bien d'exécuter cette mesure d'abord; il suffisait pour les
premiers temps de l'introduction de la nouvelle administration, de faire reconnaître généralement le principe;
avant de le mettre en exécution, il fallait y accoutumer
l'esprit public: cette marche lente était la seule praticable
avec un peuple tel que les Hollandais.
L'ancienne division en provinces fut conservée à l'exception de celle de Hollande, qui fut divisée en départements.
Chaque département fut subdivisé en quartiers, chacun
desquels se trouvait sur un magistrat nommé drost."
En Baron d'Alphonse schrijft:1)
L'administration départementale était exercée par les
Landdrosts. Le nombre des Landdrosts était le même que
celui des Départements. Il avait d'abord été de 11, mais
après la cession de la Zelande et du Brabant il fut reduit à 9.
Le fonctions des Landdrosts étaient2) à peu près les mêmes
que celles des Préfets dans l'Empire français. Mais leurs
pouvoirs étaient beaucoup moins étendus, ils n'étaient, pour
ainsi dire, que les applicateurs des ordres des Ministres en
non pas des administrateurs. La raison en est que dans un
Etat d'une aussi faible étendue, les Ministres pouvaient
aisément tout voir par eux-mêmes, prononcer eux-mêmes
sur la plus grande partie des affaires, surveiller et diriger de
plus près. Et que d'ailleurs les Landdrosts avaient auprès
d'eux des assesseurs, investis d'assez grand pouvoir".
1
) Overgenomen uit de Bijdragen tot de Statistiek van Nederland
pag. 79 e.v.
2
) Het werd geschreven, toen de Landdrosten waren vervangen door
de Prefecten.
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Thans zullen de drie publicaties nader onderzocht worden.
Dit onderzoek zal echter zeer summier zijn, aangezien bij
het bestudeeren van het verbaal van den Landdrost er volop
gelegenheid zal zijn telkens op deze publicaties terug te
komen.
A . Het eerste reglement, dat de departementale besturen
regelde en van het centrale gezag uitging is vervat in de
Publicatie van Hun Hoogmogende, vertegenwoordigende
het Bataafsche Gemeenebest van 19 Juli 1805. 1 )
In dit stuk wordt op één enkele plaats gesproken over
den President van het departementaal bestuur namelijk
in art. 7. 2 )
De artikelen 1 tot en met 13 behandelen de inrichting der
departementale besturen. De besturen in de acht departementen waren samengesteld uit tien leden voor Holland,
uit zes leden in elk der overige departementen 3 ) ; ieder
departement was voorzien van één secretaris en de noodige
1
) t e v i n d e n In de Volledige Verzameling d e r Publlcatlen v o o r de I n gezetenen d e r Bataafsche Republiek. H e r d i n g en M o r t i e r T w i n t i g s t e deel
No. CCCCLII.
2
) A r t . 7 : De Leden van de Departementale of het Landschaps Bestuur
z i t t i n g in dezelve nemende, zullen op de wijze bij het Godsdienstig G e n o o t schap, waartoe dezelve behooren g e b r u i k e l i j k , in handen van den President,
boven den Eed van Z u i v e r i n g , en dien tegen de C o r r u p t i e , afleggen den
navolgenden Eed en B e l o f t e :
,,lk belove en z w e r e plegtiglijk, dat i k , als Lid van het Bestuur, waartoe
Ik geroepen ben, mij s t i p t e l i j k zal houden aan hetgene bij de Staatsregeling
en het Reglement v o o r de Departementale Besturen is v o o r g e s c h r e v e n ;
dat i k alles, waartoe i k , uit krachte van dien v e r b o n d e n ben, z o o t e n aanzien van de algemeene Belangen, als die van het D e p a r t e m e n t of Landschap,
g e t r o u w e l i j k zal naarkomen en b e t r a c h t e n , en dat niet zal nalaten, of o m
lief of leed, gunst of haat, of eeniger hande z a k e n " .
8
) De volgende leden maakten in Brabant in het jaar 1806 het d e p a r t e mentaal bestuur u i t M r . P. E. de la C o u r t , J. L. T r i p , M r . A. J. V e r h e i j e n ,
J. B. V e r h e i j e n , M r . P. Verhoysen, M r . G. de Jongh, Secretaris: M r . G. P.
Vogelvanger.
M e t u i t z o n d e r i n g van M r . A. J. V e r h e i j e n , M r . G. de Jongh en den secretaris w e r d e n de overige leden in 1806 t o t leden der vergadering van H u n
H o o g m o g e n d e benoemd en de heer Verhoysen t o t Secretaris Generaal
bij den M i n i s t e r van Justitie en P o l i t i e , zoodat het departementaal bestuur
i n 1807 slechts u i t t w e e leden bestond.
Z i e Servaas van de G raaf f „ H i s t o r i s c h e Statistische Beschrijving e n z . "
deel I Pag. 65.
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ambtenaren of bedienden (art. 1 ) 1 ) . De leden van het
bestuur en de secretarissen werden aangesteld door den
Raadpensionaris, de overige ambtenaren door het bestuur
(art. 11). In art. 3 worden de eischen van benoembaarheid
opgesomd en in de volgende artikelen wordt gesproken
over den verboden graad van bloedverwantschap tusschen
de leden onderling en over de incompatibiliteit. De eed
werd afgelegd in de handen van den President (art. 7),
terwijl in het art. 8 gesproken wordt over het vergaderen.
Krachtens art. 9 werden Gedeputeerde Staten benoemd
(in Brabant maximaal drie).
Art. 10 omschrijft de trartementen. Elk lid —geen onderscheid werd gemaakt voor den President — ontving f1200.—
als vast tractement. Art. 12 bepaalt de wijze van aftreding,
terwijl in het volgende artikel over het reglement van orde
wordt gesproken.
In de artikelen 14—25 wordt het gezag der departementale
besturen nader omschreven. In art. 19 wordt van de hoogere
en lagere rechtbanken, van de gemeentebesturen en dergelijke colleges en personen, aan welke de administratie der
politie is opgedragen, alsmede van alle ambtenaren, met
uitzondering van die van den Raad van Financiën gevorderd,
dat zij in alles het departementaal bestuur zullen dienen van
bericht en raad.
De artikelen 26 tot 39 spreken over de zorg, die de
departementale besturen hebben wat betreft de handhaving
van het openbaar gezag, orde, rust en veiligheid en het
toezicht dat zij moeten uitoefenen op het onderhoud van
wegen, waterschappen, vaarten, bruggen e.d. („de policie
en economie").
In de artikelen 40—51 komt de regeling voor van de
financien of departementale kassen.
, 1 ) De positie der Secretarissen was zeer zelfstandig. Koenen meent
in hen de voorloopers te zien van onze latere provinciaal-Commissarissen.
Zie Mr. D. A. Koenen „De Commissaris des Konings in de provincie,
geschiedkundig ontwikkeld". 1862. (pag. 17).
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В. Feitelijk bestaat de wet van 13 April1) uit drie publi
caties. Vooreerst de publicatie over de verdeeling van het
Rijk in tien Departementen 2 ) (artikelen 1 t/m 4); ver
volgens die over het bestuur van de Departementen (art. 5
t/m 31) en tenslotte die over het bestuur in de Departe
menten, in het bijzonder van het gemeentebestuur (art. 31
t/m 51).
Ik zal het voorbeeld volgen, dat ik vond in het register
der publicatiën van den Landdrost, en de drie diverse
publicaties als één wet behandelen. Dit is practischer en
duidelijker.
De vier eerste artikelen betreffen de grenzen van het
Departement Braband en alles wat daarmee samen hing.
In ieder departement was een Landdrost met Assessoren
en een Secretaris Generaal benevens Drosten in de diverse
kwartieren, die den Landdrost ondergeschikt waren (art. 5);
het getal der Assessoren (voor Brabant niet minder dan zes),
alsmede de benoeming der genoemde functionarissen werd
door den Koning bepaald (art. 6—7). Zij moesten allen
geboren zijn in het Rijk of de Koloniën en den vollen ouderdom van 25 jaren hebben bereikt; met uitzondering van den
Landdrost, moesten de Assessoren, Secretarissen Generaal
en Drosten de zes laatste jaren in het departement hebben
gewoond (art. 8).
De tweede alinea van art. 8 en art. 9 behelsden den verboden graad van bloedverwantschap en de incompatibiliteiten; art. 27 spreekt over de verboden handelingen.
De werkzaamheden van den Landdrost waren in het
bijzonder toezicht over de politie en richtige uitvoering
van alle wetten en bevelen in het departement (art. 10).
Zijn chef was, wat de justitie en politiezaken betrof, de
Minister van Justitie, voor de rest was hij ondergeschikt
i)
Zie bijlage XXX.
2
) Dit is geschied bij het Decreet van 29 April 1807; de publicatie
vermeldt 10 Departementen. De reden daarvan is, dat het vroegere
Departement Holland nu in twee Departementen werd verdeeld. Maasland
en Amstelland.
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aan den Minister van Binnenlandsche Zaken (art. 12). In
zaken de justitie betreffende had de Landdrost een „concludeerende", een beslissende stem dus. (art. 13). Bij verschil
van gevoelen bracht hij dit ter kennis aan den Minister,
tot wiens departement de zaak behoorde. In spoedgevallen
was hij verplicht volgens zijn geweten te besluiten, gaf
daarvan kennis aan den Minister en was voor dit besluit
speciaal verantwoordelijk (art. 15).
De Landdrost regelt de werkzaamheden der Assessoren
(art. 10) en roept hen op naar goedvinden, of zoo dikwijls
de behandeling der zaken, aan hem en aan zijn Assessoren
te samen opgedragen, het vereischt (art. 14). Alle correspondentie is aan hem gericht; alle besluiten worden op zijn
naam gesteld (art. 11).
Tevens was hij belast met de uitvoering van alles, dat
door hem en zijn Assessoren was behandeld (art. 22).
De Landdrost moet de Assessoren raadplegen, wanneer
reglementen van bestuur of politie „verlangd" worden of
wanneer hij denkt deze te moeten voorstellen (art. 17).
Art. 24 schrijft diverse organen voor de bevelen van den
Landdrost op te volgen, terwijl art. 25 bepaalt, dat diverse
organen desgevraagd hem advies moeten geven. Bij pleging
van een misdrijf zal de Landdrost terecht staan bij het
Nationaal Gerechtshof (art. 26). De artikelen 28—29—30
behandelen de positie van den Kwartierdrost. De overige
artikelen spreken over de bevoegdheden van den Landdrost
en Assessoren. Zij behandelen te samen, die zaken, als hun
bij speciale instructie door den Koning zullen worden
opgedragen, benevens de zaken, genoemd in diverse artikelen
zooals het bijleggen van geschiljen tusschen plaatselijke
besturen en andere lichamen; het zorgen voor leveranties
en het houden van aanbestedingen; het verkenen van
brieven van venia aetatis en vooral het toezicht houden op
en administratie van de middelen.
In het gedeelte van de wet van 13 April, dat de inrichting
der Gemeentebesturen behandelt, komt op enkele plaatsen
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ook de Landdrost voor. Voor de gemeenten der eerste klasse
geldt het volgende:
In art. 41 geeft de Drost kennis aan den Landdrost van de
plaatselijke verordeningen, waarin de straf een boete van
vijftig gulden of drie dagen gevangenis niet te boven gaat.
Deze keuren worden door den Landdrost goedgekeurd;
in alle andere gevallen moeten de ontworpen keuren aan
den Landdrost worden gezonden, die deze op zijn beurt
met advies aan den Minister van Binnenlandsche Zaken
doorzendt. Ontwerpen van belasting worden ook aan den
Landdrost gezonden (art. 44 C). De jaarlijksche rekening
en begrooting worden aan den Drost gezonden. Deze zendt
haar door met zijn advies aan den Landdrost. Dezelfde
procedure als t.a.v. art. 41 is medegedeeld, volgt ook hier
(Art. 45). Over belangrijke zaken kan de Vroedschap, op
bevel van den Koning worden bijeengeroepen. De Landdrost
kan deze vergadering presideeren (art. 46).
T.a.v. de jaarlijksche rekening en begrooting van de
gemeenten der tweede klasse geschiedt hetzelfde als in
art. 45 is gemeld, met dit verschil, dat hier de Drost niet
verplicht is zulks te doen. Hij zendt deze alleen in, wanneer
hij daartoe termen aanwezig acht.
C. In het Reglement van 29 April 1807 werd o.m. het
volgende bepaald: *)
Allereerst wordt voorgeschreven, dat het bestuur in de
Departementen zal plaats hebben overeenkomstig de wet
van 13 April 1807, door een Landdrost, Assessoren en een
Secretaris Generaal (art. 1). Het salaris van den Landdrost
in Brabant w e r d vastgesteld o p f 6 . 0 0 0 . — . Zijn collega in

Drenthe ontving f5.000»—, die van Amstelland, Maasland
en Zeeland f8.000.— (art. 3). Het getal der Assessoren
werd in alle departementen bepaald op zes, met uitzondering
van Drenthe, dat er vier kreeg (art. 2). De vaste woonplaats
!) Zie bijlage XXXI.
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van den Landdrost was de hoofdplaats van het Departement 1 ) .
Artikel 7 verplicht hem tot de meest stipte en nauwkeurige
nakoming van alle wetten, orders en bevelen, die hem
vanwege den Koning worden toegezonden, terwijl hij
verplicht is den Koning en Ministers van bericht en raad te
dienen, wanneer dit van hem gevorderd wordt (art. 8).
Om zijn taak als handhaver van de orde en rust te versterken, kan hij beschikken over de gewapende macht
(„gendarmerie en de militaire en gewapende Burgermagt"),
doch niet dan nadat hij overleg gepleegd heeft met den
commandeerenden officier in het departement (art. 9). Alle
bevelen, betreffende de gewapende burgermacht moet hij
uitvoeren (art. 16).
Hij houdt een gestadige correspondentie met de drosten
en andere ambtenaren (art. 10 en 11). Art. 12 geeft den
Landdrost een surveilleerende bevoegdheid. Hij ziet toe,
dat door lagere organen geen maatregelen genomen worden,
die in strijd zijn met de bestaande wetten. Wanneer in een
ander Departement maatregelen zouden worden genomen,
die bezwaarlijk zijn voor het departement, waarvan hij aan
het hoofd staat, doet hij daarvan mededeeling aan den
Minister (art. 13). Wanneer hij meent, dat eenige bepaling
van algemeene toepassing zou kunnen zijn voor het geheele
Rijk, deelt hij dit mede aan den Minister van Binnenlandsche
Zaken (art. 14). Art. 15 verleent hem het toezicht op het
behoorlijk uitoefenen van de taak der „collégien van Justitie" ;
hij mag zich echter niet inlaten met de uitoefening der,
rechterlijke macht.
In tegenstelling met het bepaalde in de publicatie van 1805
over het toezicht van waterschappen, dijken, wegen, enz.
door Landdrost en Assessoren wordt thans voorgeschreven
dat dit toezicht alleen door den Landdrost zal uitgeoefend
1
) In art. 4 van de Publicatie No. Ill van 29 April 1807, houdende de
verdeeling van het Koninkrijk in Kwartieren werd 's-Hertogenbosch als
hoofdplaats voor Brabant aangewezen. In art. 5 werden de Departementen
in Kwartieren verdeeld (voor Brabant: Eindhoven, Den Bosch en Breda).
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worden (art. 17). Eveneens heeft hij het oppertoezicht over
gebouwen (art. 18).
Art. 19 draagt hem op acht te slaan op alles, wat op de
gezondheid en welvaart een heilzame invloed kan hebben
(cf. art. 21). Art. 20 draagt hem de zorg op voor de ongestoorde uitoefening van den godsdienst. De artikelen 22 t/m
25 geven den Landdrost een belangrijke taak inzake de
belastingen. Tevens heeft hij toezicht op de gedragingen van
„financjeele ambtenaren" (zie ook art. 39). Art. 26 schrijft
hem voor met de Assessoren een jaarlijksche begrooting
te maken voor alle uitgaven in het Departement (zie ook
art. 27). Wanneer hem een voorschot wordt gegeven, heeft
hij zich te houden aan verdere orders (art. 28). T.a.v. de
klasse indeeling der gemeenten bevatten de artikelen 29,
30, 31 voor hem enkele voorschriften.—Wanneer de Drost
hem plannen toezendt, brengt hij deze ter kennis van den
Minister van Binnenlandsche Zaken (art. 32). De inhoud van
art. 33 kan vergeleken worden met de artikelen 45 en 49
van de wet van 13 April 1807.
De Landdrost houdt een bijzonder toezicht op de plaatselijke belastingen (artt. 34, 35, 36). Art. 40 geeft hem
toezicht over de Drosten. Art. 4 wijst de noodige ambtenaren aan. Minstens eenmaal per jaar geeft hij een algemeen
overzicht van den toestand in het departement (art. 42).
Art. 43 schrijft hem voor een verbaal te houden. Hij neemt
den eed af van de ijkers der zoutmaten (art. 48); van de
zoutmeters (art. 49); van de ijkers der zeeptonnen (art. 52).
De artikelen 64 t/m 73 bevatten bepalingen voor de
Drosten. Art. 76 bepaalt den eed.
De overige artikelen behoeven voor de beschouwing van
het door mij behandelde onderwerp geen afzonderlijke
vermelding. ^
l
) De verschillende ordonnantien, genoemd ¡n de artikelen 46—47—48,
enz. zijn behoudens een enkele uitzondering ontwerpen van belastingen,
door den „Secretaris van Staat voor de Finantien", Gogel, aan den Raadpensionaris Schimmelpenninck uit de jaren 1805 en 1806. Later werd Gogel
onder het bewind van Koning Lodewijk Minister van Financiën. De meeste
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D. Volledigheidshalve noem ik nog het Decreet, houdende
het Reglement op het Bestuur der gemeenten der eerste
klasse van 23 October 1807 1 ). De Landdrost wordt in de
volgende artikelen genoemd:
De personen, die burgemeester en wethouders zullen
kiezen tot het waarnemen hunner functies, moeten via
den Kwartierdrost aan den Landdrost ter goedkeuring voorgesteld worden, die hierover zal beslissen, na het advies
van dat college ingewonnen te hebben. Een kleine uitzondering hierop vormt de laatste alinea (art. 12).
Bij afwezigheid of ongesteldheid van den burgemeester
benoemt de Kwartierdrost een loco burgemeester. Hiervan
geeft hij kennis aan den Landdrost (art. 15). Wanneer bij
de behandeling van een zaak, die aan burgemeester en
wethouders is opgedragen, het gevoelen van de meerderheid
met dat van den burgemeester verschilt, brengt de burgemeester dit via den Kwartierdrost ter kennis van den Landdrost; is de zaak zóó gewichtig, dat zij geen uitstel kan
lijden, dan beslist hij op eigen verantwoordelijkheid. Hij
brengt dit via den Kwartierdrost ter kennis aan den Landdrost (art. 16).
Burgemeester en Wethouders kunnen de mindere ambteverrichtingen, in die artikelen opgesomd en t o t den werkkring van den
Landdrost met zijn Assessoren behoorend, vielen vroeger onder de competentie van den Raad van Financiën. Het ligt buiten het bestek van deze
studie op deze ordonnantien verder ¡n te gaan.
De titels dier belastingwetten zijn duidelijk. Ten overvloede moge ik
het volgende mededeelen:
De Ordonnantie, vermeld in art. 60 heette volledig: „Ordonnantie,
volgens welke het regt van Patent op alle Handel, Neringen, Beroepen en
Bedrijven en eenige andere objecten van W e e l d e of Vermaak, binnen deze
Republiek zal worden geheven".
Niemand mocht handel drijven zonder een acte of patent, waarvoor,
conform een rubriceering, min of meer betaald moest worden.
Art. 40 schreef zelfs voor een patent, voor iederen man of vrouw, die
na 1 Januari 1806 „verkoos hairpoeder te dragen, hetzij rond of gekapt
Hair, Paruiken, Tourtjes of wat iets meer i s " .
De „impost op de W a a g " (zie art. 53) bestond uit een waaggeld geheven
voor alle waren boven de 20 pond.
De „impost op de Ronde M a a t " (art. 54) was een belasting op alle
waren, welke met de ronde maat gemeten of verkocht werden.
i ) Z i e bijlage X X X I I .
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naren ontslaan; over het ontslag der hoogere ambtenaren
echter wordt door den Landdrost beslist of wordt door
dezen rapport uitgebracht aan den Minister van Binnenlandsche Zaken (art. 18). Door den burgemeester wordt
binnen drie maanden na zijn installatie aan den Kwartierdrost
(die op zijn beurt voor doorzending zorgt naar den Landdrost) een project-reglement ingezonden nopens de wijze,
waarop de schenking van „Stedelijke ambten, bedieningen
en beneficien" zal geschieden.
De Landdrost zendt dit project-reglement aan den Minister
van Binnenlandsche Zaken (art. 19). De burgemeester is
verplicht tot stipte nakoming van alle bevelen, hem gegeven
door den Landdrost en hoogere organen (art. 20), en geeft
desgevraagd advies over zaken, die deze autoriteiten hem
mochten vragen (art. 21). Daarenboven zal hij via den
Kwartierdrost aan den Landdrost alle voorstellen doen
toekomen, die hij uit eigen initiatief meent te kunnen doen
in het belang van zijn gemeente (art. 22). Bij oproer, epidemieën, enz. geeft hij daarvan direct kennis aan den Landdrost
(art. 23). De correspondentie met den Landdrost heeft
gewoonlijk plaats via den Kwartierdrost, tenzij in bijzondere
gevallen (art. 24). De burgemeester heeft onder den Kwartier- en Landdrost het bevel over de gewapende burgermacht, met een uitzondering n.l. in het geval, dat de Kwartier- of Landdrost zich in zijn stad mochten bevinden, in
welk geval hij diens orders moet vragen (art. 25).
De burgemeester moet een verbaal houden; de Landdrost
zal toezien, dat het verbaal behoorlijk bijgehouden wordt
(art. 27). T.a.v. de financien der gemeenten wordt een
ongeveer gelijke procedure gevolgd als bij het in art. 19
genoemde project-reglement. Hetzelfde geldt voor de in
art. 34 genoemde colleges, administraties e.d. Verboden
handelingen moeten direct ter kennis van den Landdrost
worden gebracht (art. 36). De eed wordt door den burgemeester afgelegd in handen van den Landdrost of met diens
goedvinden in handen van den Kwartierdrost (art. 37).
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E. Ten slotte vermeld ik nog het Koninklijk Besluit,
„houdende de wet op het Bestuur in de Departementen en
Gemeenten" van 20 van Grasmaand (April) 1809, gegeven
te 's-Hertogenbosch 1 ). Het is een zeer gecomprimeerde
wet, waarbij veel geregeld werd, dat al geregeld was. Alles
werd ongeveer aan den Koning overgelaten 2 ). Een nieuwe
ster aan het firmament was de Departementale Raad, die
bestond uit de voornaamste en meest achtenswaardige
ingezetenen van het Departement. Conform art. 28 van het
Koninklijk Besluit van 1 van Wijnmaand 1809, houdende
,,Statuten betrekkelijk den Adeldom van het Koningrijk
Holland", bestond de Departementale Raad tenminste voor
de helft uit „Edellieden". Deze Raad is nimmer in functie
getreden; van eenige werkzaamheid is in het verbaal niets
te vinden.
Te vermelden is nog, dat in art. 1 11 Departementen
genoemd worden. Nederland werd vergroot met het tegenwoordige Duitsch „Oost-Vriesland".
Deze wet wilde ook den gemeenten, niet behoorende
tot de eerste klasse, een burgemeester, wethouders en
vroedschappen geven. Het is bij een poging gebleven 3 ).
In het „Sénatus-consulte" van 26 April 1810 is een Keizerlijk decreet te vinden over „de voorloopige inrigting en
beheering der vereenigde landen", dat noodig was, toen op
16 Maart 1810 Brabant bij Frankrijk werd ingelijfd. 4 ).
Het Departement van de Monden van den Rijn werd in
drie arrondissementen van onderprefecturen verdeeld (souspréfectures), waarvan tot hoofdplaatsen werden aangewezen
's-Hertogenbosch, Nijmegen en Eindhoven (art. 1).
Het gedeelte, dat met dat van de twee Nethen verbonden

!) Zie bijlage XXXIII.
2
) Benoeming van burgemeester, wethouders en vroedschappen geschiedt door den Koning, dus zonder verkiezing of voordracht.
3
) Zie pag. 140.
*) Zie Prof. J. M. Kemper, „Code organique des Départemens de la
Hollande" pag. 9 e.V.
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was, wordt in drie arrondissementen verdeeld (Middelburg—
Breda—Bergen op Zoom) (art. 2 ) 1 ) .
Art. 3 bepaalde het aantal leden van den raad (conseil)
van prefectuur van het departement op drie en dat van den
algemeenen raad (conseil général) op zestien 2 ).
Het Keizerlijk decreet van 18 October 1810, houdende
„reglement général pour l'organisation des Départemens
de la Hollande" 3 ) waarvan Colenbrander zegt, dat het een
grondwet was, waarnaar Holland tot 1813 is bestuurd
geworden 4 ), had op Brabant geen betrekking. Tenslotte
moet nog vermeld worden het Keizerlijk decreet van 22 Juni
1810 Б ) , waarbij verschillende Fransche wetten voor het
ingelijfde Brabant e ) , executoir werden verklaard (o.a.
de grondwetten van het concordaat); het Keizerlijk decreet
van 8 November 1810 7 ), waarbij voor het departement van
de monden van den Rijn executoir worden verklaard o.a.
de wetten van 28 pluviôse, an 8; een decreet van
4Juni 1806 (over de gemeentebesturen); en het Keizerlijk
decreet van 6 Januari 1811, waarbij executoir worden verklaard voor de 7 nieuwe Departementen van het voormalig
Koninkrijk Holland de wetten, die bij de twee voorgaande
decreten (tengevolge van een drukfout in de officieele uitgave
staat 22 November i.p.v. 8 November) voor de monden

1
) Zeeland heette Departement der Monden van de Schelde, het Oostelijk deel van Noord-Brabant vormde met het gedeelte van Gelderland
bezuiden de Waal het Departement van de monden van den Rijn, terwijl
Westelijk Noord-Brabant als arrondissement Breda gevoegd was bij het
Departement der Beide Nethen (hoofdplaats Antwerpen). Zie Prof.
Colenbrander: „Inlijving en opstand" pag. 9. Over de grenswijzigingen
van het departement Brabant, zie o.a. Mr. A. G. C. Dodt ,,De Rechtstoestand der Nederlandsche Provinciën".
2
) „Le conseil de préfecture du département des Bouches-du Rhin sera
composé de 3 membres, et le conseil-général de 16 membres" (section III,
art. β ) .
3
) Kemper „Code organique" pag. 110.
4
) Inlijving en opstand pag. 24.
6
) Kemper „Code organique" pag. 73 e.v.
e
) en de overige ingelijfde gebieden.
7
) Mr. A. S. de Blécourt, „ D e organisatie der gemeenten gedurende de
jaren 1795—18S1 ( 1 9 0 3 ) " . pag. 21—22.

52

van den Rijn en van de Schelde executoir verklaard zijn 1 ).
Een goed en duidelijk overzicht van de ontwikkeling der
departementale besturen van 9 October 1794 tot de komst
van den eersten Franschen prefect in Mei 1810 is te vinden
in een „voorrede van den inventaris der gewestelijke
archieven", samengesteld door den heer H. J. M. Smeets,
werkzaam bij het Rijksarchief te 's-Hertogenbosch.
Bij de bestudeering van Brabant's historische ontwikkeling
is deze voorrede onmisbaar. Het is jammer, dat deze complete
en uitvoerige opsomming nog steeds niet is gedrukt.
1

)

Dit decreet beslaat in de Code organique 178 bladzijden.

Landdrost.

5
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3.
De overige Rechtsbronnen.
W e t t e n , Decreten, Besluiten enz.
Thans volgen nog de wetten, decreten, besluiten, enz.,
waarin de medewerking van den Landdrost wordt gevraagd.
Deze verschillende publicaties zijn te vinden in de „Verzameling van Wetten van Zijne Majesteit den Koning van
Holland, mitsgaders Publicatiën, Decreten, Besluiten en Notificatiën van Hoogstdeszelfs Ministers" (Amsterdam Johannes Allart 1809), in de „Decreten of Besluiten van Lodewijk
Napoleon", in de „Decreten en Besluiten van Zijne Majesteit
den Koning van Holland" (alleen 1806 en 1807 en index
1806, 1807 en 1808 aanwezig) en tenslotte in het register
der publicatiën van den Landdrost.
Uit het jaar 1807 vermeld i k : 1 )
1. Decreet „houdende de Wet en Reglement over de
vereischten tot het Stemregt en bewijzen van benoeming
der Leden van het Wetgevend Ligchaam" (13 April).
De Koning bepaalde de wijze van verkiezing van de leden
van het Wetgevend Lichaam.
De leden werden gekozen uit twee „nominatiën", waarvan
de eene door kiezers in het Departement, voor hetwelk
de plaats moest vervuld worden en de andere door het
Wetgevend Lichaam zelf moest gemaakt worden (art. 4).
Die eene nominatie geschiedde door Landdrost en Assessoren
(art. 5) bij volstrekte meerderheid van stemmen (art. 8).
Wanneer de meerderheid niet verkregen kon worden, had
de Landdrost een dubbele stem (ibidem). Landdrost en
Assessoren benoemden 26 personen, van welke de helft
tot kiezers moesten worden gekozen (art. 6), uit de be1

) Voorbeelden uit het verbaal zijn tevens opgenomen.
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kwame en gegoede ingezetenen van het Departement
(art. 7). De nominatie werd door den Landdrost gezonden
aan den Minister van Binnenlandsche Zaken, die dezelve aan
den Koning voordraagt, om tot dertien te worden terug
gebracht (Art. 9).
2. Wet „omtrent het vervoeren van buskruid" (17 April)
Na de ramp van Lsiden inderdaad geen overbodige maat
regel !
Artikel 8 verplichtte ieder ingezetene, die meer dan vijftig
pond buskruit tegelijk wilde vervoeren, daartoe toestemming
te vragen bij het Hoofd van het Bestuur van hun Departe
ment. Voor het vervoer met schepen was ook toestemming
van dezen functionaris noodig.
Daarnaast verscheen op denzelfden datum een Reglement
en Instructie ,,ορ het vervoeren van buskruid. Oorlogs
behoeften en Brandstoffen".
Artikel 23 verplichtte den fabrikant van buskruit, wanneer
hij meer dan vijftig pond wilde vervoeren, daartoe toe
stemming te vragen aan het Hoofd van het Bestuur in het
Departement. De artikelen 25 t/m 29 omschreven, op welke
wijze de Landdrost deze vergunning moest geven, terwijl
artikel 32 aan de „Conducteurs van buskruid" de ver
plichting oplegde een „schriftelijk rapport van hun reis aan
het gemelde Hoofd in te zenden 1 ) .
In aansluiting op de beide voorafgaande decreten, vind ik
nog een Decreet van 7 December 1807 betreffende het
oprichten van „Buskruid-Molens". Art. I I bepaalde, dat om
tot oprichting van een buskruit-molen over te gaan, de
aanvrager zich moest wenden tot den Koning. De Minister
van Binnenlandsche Zaken diende de voordracht in. De
requestrant moest van te voren aan den Minister de noodige
1
) In het verbaal op 20 Mei 1807 vind ik een beslissing van den Landdrost,
waarbij ingevolge de boven gemelde wet bij Grave een paal moest worden
gesteld, waarbij de schippers, wier schepen met buskruit geladen waren,
hun anker moesten laten vallen.
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bewijzen leveren, dat de plaatselijke autoriteit, onder wiens
ressort de molen zou geplaatst worden en de Landdrost
van het Departement hunne inwilliging hadden verleend.
3. Decreet van 8 Mei:
Art. 1 i)
„Art. 2 De nieuwe Departementale Administratiën zullen
ten spoedigste in functie treden. De tegenwoordige
Administratiën zullen aan dezelve overgifte doen
van de Archiven, Papieren en andere objecten tot
derzelver administratie gehoorende en zullen dadelijk na dat zulks zal zijn geschied ontbonden worden.
Art. 3 Het Proces-verbaal van derzelver installatie zal
opgemaakt en geteekend worden door de beide
administratiën in presentie van een van onze Staatsraden, welke door Ons gedeputeerd zal worden,
teneinde bij die installatie te adsisteeren en belast zal
weezen met de afneming van den Eed, in onzen naam
in de gewoone Vergaderplaats van het Departementaal Bestuur en met de meest gepaste plegtigheden.
Art. 4 De Departementale Administratiën van Amstelland
en Maasland zullen niet vóór den eersten der
volgende maand geïnstalleerd worden.
Zijn benoemd tot Commissarissen der Landdrosten:
voor Braband:
onze Staatsraad Six.
„ Zeeland:
„
„
Twent.
„
„
,,

Utrecht:
Gelderland:
Overijssel:

„
„
„

„
„
,,

„

Drenthe:

„

„

,,

Groningen:

,,

„

,,

Vriesland:

„

,,

4 Zie pag. 93.
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Meerman.
С Ver Huell.
de Vos van
Steenwijk.
de Vos van
Steenwijk.
de Vos van
Steenwijk.
Wichers.

Art. 5

Art.

Art.

Art.

Art.

Dienvolgens zal de installatie der nieuwe Departementale Administratiën met den meesten spoed
plaats hebben, zullende onze Commissarissen met
den meesten spoed vertrekken.
6 Die genen van onze Commissarissen, welke verlangen mogten een Auditeur van den Staatsraad
met zich te nemen, zullen daartoe het vermogen
hebben.
7 Aan onze Commissarissen zullen zoo in de Hoofdplaats van het Departement als op de plaatsen,
welke zij passeren, de Honneurs gegeven worden,
welke aan hen verschuldigd zijn.
8 De Fiscaals bij de Raden van Finantiën zullen provisioneel in derzelver functiën bij de Landdrosten, als
met de werkzaamheden van derzelver Raden belast,
blijven continueren.
In de Departementen Maasland en Amstelland, enz.
9 Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast
met de executie van het tegenwoordige Decreet."

4. Reglement „houdende de wijze, waarop de ordonnantie
op het Middel der Verponding1), gearresteerd op den
20 Januari 1807, ten uitvoer zal worden gebragt" (8 Mei).
Artikel 24 gelastte den Landdrost op een aanschrijving
van den Minister van Financiën opgave te doen van de
lasten, geheven door polder- en dijkbesturen voor dijken,
polders, sluizen, molens, enz.
1
) De verponding (grondbelasting) trof hoofdzakelijk de grondbezitters,
die nog altijd de lasten door hun pachters lieten betalen. De landheeren
moesten thans een vierde van hun inkomen betalen. Daarenboven droegen
zij, gelijk ieder ander ingezetene, in de personeele en in de indirecte
belasting bij. De belasting op het gemaal werd tevens t o t op de helft
teruggebracht, waardoor de minder bedeelde klasse verlichting werd
gebracht.
cf. Wichers: „ D e Regeering van Koning Lodewijk Napoleon" pag. 50.
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5. Decreet van Zijne Majesteit, houdende het Reglement op de Jagt (8 Mei). 1 )
In dit uitvoerige, uit meer dan honderd artikelen bestaande reglement, werd de medewerking van den Landdrost
slechts in twee artikelen vereischt.
Art. 6. 2e lid luidt: „doch tot het aanleggen van nieuwe
Eendenkooyen, Duiventillen, Zwanendriften en Zwanenjagten zal Onze expresse bewilliging vereischt worden, en
zullen daarop, door den Landdrost, het belang der Aangelanden doen in aanmerking nemen" (het eerste lid bepaalde,
dat de opperjagermeester alle permissies om te jagen verleende).
Art. 12. 2e lid luidt: „het zal mede niet geoorloofd zijn te
jagen in Lusthoven.Tuinenof Plantagiën, waarin geschoffelde
lanen zijn, of andere plaatsen met staketsels, Rasters, of
Slooten, ter zoodanige breedte, als door de respective Landdrosten, ieder voor zoo veel deszelfs Departement aangaat,
zal worden bepaald".
Bij besluit van den Landdrost van 13 Juni 1807, werd deze
breedte bepaald op „zestien voeten Rijnlandsch".
Uit het Verbaal van den Landdrost blijkt echter, dat
behalve in de hiervoor gemelde artikelen, zijne medewerking ook verder nog vereischt werd.
Staatsraad Gambier „gechargeerd met de Portefeuille van
het Ministerie van Justitie en Policie", verzocht den Landdrost bij missive van 23 Juli 1807 no. 15 een opgaaf van
twintig of meer personen, welke geschikt en genegen zouden
zijn op een „naauwkeurige observantie van het Reglement
op de Jagt te vigileren".
De Landdrost zond op 10 Aug. d.a.v. een lijst met 33
namen, maar durfde daarbij niet in te staan, dat de bedoelde
personen zich als „opzieners zullen laten employeren, alleen
voor de precaire belooning van een derde der boete".
a
) In de wet „behelzende algemeene bepalingen op de Jagt en Visscherij" (17 April 1807) komt de Landdrost niet voor.
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De Minister vond blijkbaar het antwoord onvoldoende
en verzocht bij missive van 20 Augustus 1807 no. 15 mede
te deelen of bedoelde personen al dan niet genegen waren
zich op den „deswegens bepaalden voet te engageren".
Op 24 Aug. schreef de Landdrost terug, dat deze „extraordinaire Koninklijke Jagers versprijd waren over het
gehele Departement"; dat het dus lang zou duren, voor
dat hij antwoord zou krijgen; dat hij echter aannam, dat de
meesten wel niet zouden bedanken, waarom hij Zijne
Excellentie verzocht hem van dat onderzoek te „dispenseren". Hij zou de namen noteeren van hen, die zeker
zouden aannemen. De acten van de weigeraars konden
eventueel opgezonden worden.
Een ander voorbeeld.
30 Juni 1807 rapporteert de Schout Civiel van het Schoutambt van Someren, dat in de heide en de Peel van Asten
en Someren, en in de heide van Lierop, Heeze, Leende,
Zes gehuchten, Sterksel, Maarheze en Budel wolven gezien
worden, die veel schade berokkenen aan het vee. De Schout
van Asten deelt 3 Juli hetzelfde mede en voegt daaraan toe,
dat de gemeentebesturen van plan waren geweest een
„generale jagt op de wolven te maken", maar dat zij daarvan
waren teruggekomen door de gedachte, dat het aan het
gouvernement wellicht niet welgevallig zou zijn geweest,
wanneer zoo veel gewapende manschappen zich aan de
grenzen hadden bevonden. De Landdrost stuurde daarom
op 22 Juli een brief aan den Kapitein Generaal der Jacht 1 )
van het Koninkrijk Holland, met het verzoek toe te staan
een jacht op de wolven te houden, wanneer de rogge van
het veld zou zijn, conform het bepaalde in art. 96 van het
Reglement op de Jacht. Art. 96 bevatte de bepaling, dat het
niet geoorloofd was om een wolven- of vossenjacht te houden,
zonder speciaal verlof daartoe van den Opperjagermeester.
' ) De titel „Kapitein generaal" komt noch in de wet, noch in het Reglement voor. Gesproken wordt slechts van Opperjagermeester.
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Besloten werd Donderdag 10 September de jacht te
houden op voorwaarde:
1. dat de Kwartierdrost te Eindhoven met de respectievelijke Schouten Civiel der Schoutambten den aanvangstijd
van de jacht zou bepalen;
2. dat gejaagd zou worden naar een punt in den Somerschen
Peel genaamd ,,Den Diepenhoek";
3. dat de maires van de aan den Peel grenzende dorpen van
het Fransche Keizerrijk tevens zouden verwittigd worden ;
4. dat de schutters moesten uitgekozen worden en uitsluitend mochten schieten op wolven en vossen;
5. dat alles, van de zijde der Meierij, zóó moest bezet worden,
dat het den wolven nagenoeg onmogelijk moest worden
gemaakt, „zich meer landwaarts te begeven";
6. dat er een uitnoodiging verzonden werd aan den Kapitein
Generaal der jacht.
Het resultaat van deze jacht bleef onbekend.
Ten slotte vind ¡k nog in het verbaal een beschikking
van den opperjager meester van 25 April 1808 (verbaal van
27 April), dat een boete werd bepaald van f 50.—, te betalen
door hem, die bij het wieden der velden de nesten van
patrijzen stoorde. Een uitstekende maatregel, die opnieuw
diende ingevoerd te worden!
6. Reglement, „houdende de wijze, waarop eenige
vrijdommen, ingevolge de W e t 1 ) , waarbij dezelve worden
bepaald, zullen worden verkregen" (20 Mei).
Zoowel Landdrost, als Assessoren worden vaak in dit
reglement genoemd. Artikel 3 b.v. bepaalde, dat de „Armenzorgers, remissie voor de Armen verlangende", hun requesten daartoe dienden in te zenden bij den Landdrost.
Het controleeren dezer verzoeken eventueel met gebruikmaking van de bevoegdheid nadere gegevens te vragen
1
) bedoeld is hier de „Wet op het Stuk der Remissiën van 's Lands lmpositiën en Schattingen" (21 April 1807).
In deze wet komt de Landdrost niet voor.
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en het opzenden van de lijsten naar den Minister van Financiën, was een taak in de artikelen 4, 5 en 6 opgedragen
aan Landdrost en Assessoren. Ongeveer dezelfde procedure
werd gevolgd t.a.v. kwijtschelding c.q. vermindering aan
„corporatiën en pieuse gestichten" (art. 7), aan de Fabrijken,
Trafijken en Bedrijven" (art. 8 t/m 11), aan droogmakerijen
en indijkingen (art. 12 t/m 20), terwijl art. 31 de hulp inriep
van Landdrost en Assessoren t.a.v. het onderzoek der
remissiën voor onbepaalden tijd verleend.
7. Een besluit van den Minister van Financiën van 22 Mei
machtigde den Landdrost de ontvangers van de beschreven
middelen te gelasten, „om de tienden voor het middel van
het personeel, voor zoover zulks over het jaar 1806 nog
niet was afgeloopen, ook voor den termijn van dit jaar (1807),
op den voet, bij de ordonnantie op dat middel voorgeschreven, te beschrijven en tevens om deze ontvangers,
ter zake der invordering van de belasting op het personeel
van de tienden te verklaren diligent".
8. Het Decreet van Zijne Majesteit van 24 Mei inzake het
Koninklijk Cachet, hield o.m. in, dat alleen de gemeenten
der eerste klasse het Koninklijk wapen mochten voeren.
Ter uitvoering van dit decreet zond de Landdrost op 17 Juli
1807 een schrijven aan de Kwartierdrosten, gemeente
besturen der eerste klasse en rechtbanken, waarbij hun
werd medegedeeld, dat het hun geoorloofd was in hunne
officicele correspondentie het Koninklijk wapen te gebruiken, doch dat iedere autoriteit verplicht was, zijn naam
en qualiteit er op te plaatsen. Niemand buiten dezen autoriteiten was het toegestaan het Koninklijk wapen te voeren.
In een brief van 26 November 1807 over het gebruik van
het Koninklijk wapen had de Minister van Binnenlandsche
Zaken ten onrechte de Assessoren vermeld. Bij schrijven
van 15 December d.a.v. herstelde de Minister zijn fout, daar
immers de verzending der stukken alleen op naam van den
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Landdrost geschiedde, (cf. art. 11 der wet van 13 April 1807).
De gemeente besturen van Willemstad en Roosendaal,
steden die niet tot de eerste klasse behoorden en toch haar
brieven met het Koninklijk wapen cachetteerden, werden
daarom op 6 Augustus 1807 door den Landdrost op de
vingers getikt.
Naar aanleiding van het genoemde decreet gaf de Minister
enkele dagen later een interpretatie en besloot deze bewindsman, dat het Zijne Majesteit's intentie was, dat in acht
werden genomen de volgende bepalingen:
1. „dat de titulature van de Landdrosten door elk en een
iegelijk jegens hen te bezigen, immers provisioneel en
tot nader order zij: Mijnheer de Landdrost!
2. dat de Missives van alle onderhoorigen aan den Landdrost
moesten sluiten met de bewoordingen: Mijnheer de
Landdrost! Uwen onderdanigen en gehoorzamen Dienaar".
9. Een Koninklijk Decreet van 25 Mei bepaalde, dat de
Notarissen rechtstreeks door den Koning werden benoemd
op voordracht van den Landdrost en den Minister van
Justitie en Politie.
Bij een ander decreet van 25 Mei 1807 werd in art. 3
bepaald, dat de notarissen tot heden wettig benoemd, als
zoodanig worden geconfirmeerd; in het vervolg worden zij
onmiddellijk door den Koning benoemd, op voordracht van
den Landdrost en den Minister van Justitie.
10. Decreet, „houdende autorisatie op den Landdrost
tot het doen formeren van Registers in elke Gemeente,
inhoudende het getal en gesteldheid der Inwoners" (28 Mei).
„In aanmerking genomen zijnde", zoo luidt de aanhef
van dit decreet, „dat tot het houden eener goede administratie, het van belang is een naauwkeurige kennis te hebben
van de gesteldheid der Ingezetenen, teneinde met grond
te kunnen oordeelen over de Middelen, welke tot soulage62

ment van het Volk zouden kunnen worden aangewend, en,
om die modificatiën in het stelsel van Finantiën daartestellen,
welke zullen worden noodig geoordeeld", werd in art. 1
een taak opgedragen aan den Landdrost. Hij moest onmiddellijk beginnen met het maken van registers in elke gemeente.
Geïnformeerd moest worden naar het inwoneraantal, de
huur, die betaald werd; beroep hoofd huisgezin, hoeveel
vee hij bezat en hoeveel belasting door hem werd betaald.
11. Koninklijk Besluit van 4 Juni 1807, houdende,
dat alle requesten ter verkrijging van venia aetatis met de
bijlagen door den Landdrost voorzien van diens advies
moeten worden gezonden aan den Minister van Justitie
en Politie.
12. Bij een Decreet van Zijne Majesteit van 2 Januari;
waarin overigens de Landdrost niet voorkomt, werd bij de
Koninklijke Garde opgericht een corps onderofficieren,
„élèves", die geen soldij genoten, niet jonger dan 16, en
niet ouder dan 30 jaar mochten zijn. Daarenboven moesten
zij uit bekende families zijn gesproten. Zij behoefden de
toestemming hunner ouders en dienden een verzoek in bij
den Minister van Oorlog.
Bij missive van 1 Juni verzocht deze Minister den Landdrost te onderzoeken, of aspirant-elèves voldeden aan de
bepalingen in het K.B. genoemd. Hij moest dan, voor het
geval, dat dit zoo was, een certificaat afgeven.
In het verbaal komt dit nog al eens voor. Zoo citeer ik
hier, dat op 2 Juli 1807 een extract van het besluit van den
Landdrost werd uitgereikt aan Antonius Franciscus Johannes
Benedictus Georgius Speyart van Woerden, waaruit bleek,
dat deze candidaat in zich de „vereischte requisitiën vereenigt". Dit extract strekte dan tot certificaat.
13. Besluit van den Minister van Financiën van 15 Juni
„houdende bepalingen wegens de Kedemptie van het Zegel
op de Almanakken".
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Wanneer een uitgever, conform de bepalingen in dit
besluit vervat, meende aanspraak te kunnen maken op
kwijtschelding van betaling van het zegel, wendde hij zich
tot de „Opzieners", die met bericht en raad deze aanvragen
inzonden bij den Landdrost. Deze zond op zijn beurt het
dossier door naar den Minister van Financiën.
14. Besluit van Zijne Majesteit, van 25 Juni, houdende
„het Reglement tot in werking brengen van de Wet van
11 Maart 1807 op het verwerken, invoeren en verkoopen
van gouden en zilveren werken".
De „Keurmeesteren" legden den eed af in handen van
den Landdrost, den Drost of bij afwezigheid van dezen, bij
den Burgemeester of President van de gemeente, waar de
keurkamer gevestigd is (art. 31).
15. Decreet, betreffende Conscrits en Deserteurs (25
Juni) gaf de Landdrost de navolgende bevelen:
De Landdrosten in de diverse Departementen en in het
bijzonder in die Departementen, die het dichtst aan het
Fransche Keizerrijk grensden (Brabant dus), zullen op de
meest nauwkeurige en strenge wijze letten en doen letten
op alle vreemdelingen en onbekende personen, die geen
beroep of vaste woonplaats hebben, en die zich in hun
Departementen mochten ophouden en bevinden, zonder
dat deze personen in staat zijn het doel van hun verblijf
aldaar aan te toonen of van juiste en behoorlijke paspoorten
voorzien zijn (art. 1).
Vooral moet erop gelet worden of onder deze vreemdelingen zich ook personen bevinden, die zich binnen het
Koninkrijk ophouden om zich aan de conscriptie of aan den
militairen dienst van het Fransche Keizerrijk te onttrekken
(art. 2).
Conscrits en deserteurs moesten onmiddellijk gearresteerd worden en overgeleverd worden aan de Fransche
autoriteiten (art. 3).
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Art. 4. Zie de noot op deze pagina.
Art. 5 gaf de opdracht aan de militaire macht desgevraagd
de helpende hand te verleenen bij het opsporen, terwijl
art. 6 de diverse organen bijzonder verantwoordelijk stelde
voor elk verzuim of niet strikt nakomen van deze bepalingen.
Ik zal enkele voorbeelden noemen:
Op 9 Juli 1807 gelastte de Landdrost den officieren,
Schouten en gemeente besturen te letten en te doen letten
op alle vreemdelingen en onbekende personen ten einde
zich te overtuigen of daaronder personen waren, die zich
aan de conscriptie of den militairen dienst van het Fransche
Keizerrijk onttrokken; deze moesten gearresteerd en overgeleverd worden aan de „geconstitueerde magten" van het
Fransche Keizerrijk. Verder moest worden gelet op het
belang, hetwelk de Koning („om Hoogstdeszelfs naauwe
betrekking met Z.M. den Keizer van Frankrijk (!) en om
het welzijn der beide Volken"), stelde in het nauwkeurig
in acht nemen dezer aanschrijving, hetgeen hun de bewijzen
van „Hoogstdeszelfs goedheid en genegenheid zal doen
verdienen", terwijl een „schuldige onachtzaamheid hun
de verontwaardiging van Zijne Majesteit op den hals zoude
halen en de bij de Wet voorgeschreven Straffen doen ondervinden" 1 ). 20 Juli deelde de Landdrost mede, dat er 34
gearresteerd waren.
Telkens gaf de Minister van Oorlog lijsten uit met signalementen van deserteurs. De Landdrost droeg dan het onderzoek op aan gemeente besturen, rechtbanken en officieren.
Op 25 April 1807 publiceerde de Prefect van het Departement der twee Nethen, genaamd Cochon, een oproep om
de conscrits en deserteurs te arresteeren. De Landdrost
gaf op 22 Mei een zelfde publicatie uit, waarin zelfs tegen de
ouders gedreigd werd met de „alderstrengste vervolgingen".
1
) dit is een zuivere weergave van eon gedeelte van art. 4 van het Decreet
van 25 Juni 1807.
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16. Koninklijk Besluit van 25 Juni.
Het Koninklijk Besluit van 23 Juni was een uitvloeisel van
een verzoek „om instructies van den Advocaat-Fiscaal Generaal der Middelen te Water en te Lande aan den Minister
van Justitie en Policie hoe te handelen, wanneer eenige
actie door den genoemden advocaat-Fiscaal te institueren,
een persoon, hem in den vierden of naderen graad van
consanguiniteit of affiniteit bestaande, zou concerneren."
In dit Besluit werd gezegd, dat, in een zoodanig geval,
waarin uitstel nadeelig zou zijn, door den Landdrost van
het Departement, waarin de zaak plaats heeft, iemand zal
worden benoemd, om dengene te vervangen, die door de
bestaande bloedverwantschap of zwagerschap belet wordt,
zelf als publieke aanklager te „ageeren, zullende anderzins,
door den Landdrost de noodige voordragt deswegens aan
den Minister van Justitie en Policie worden gedaan".
17. Decreet, „houdende de sterkte, zamenstelling en
organisatie, mitsgaders het Reglement van Orde voor de
Gendarmerie" (17 Juli).
Artikel 47 luidde: „Alle Proces-Verbalen, wegens eenig
Corps delicti, gevangenneming of arrestatie, zullen binnen
de vier en twintig uren aan den Officier der Burgerlijke of
Criminele Justitie worden verzonden, die van dezelve moet
cognosceren, in het Kwartier, waar de misdaden of feiten
zijn gepleegd, of de Beschuldigde is gearresteerd; zullende
daarvan Extract, met alle informatiën, aan den Kapitein der
Gendarmerie worden toegezonden, die van dit alles oogenblikkelijk verslag zal doen aan den Chef van de Divisie, en
kennis geven aan den Landdrost en den Publieken Aanklager
van het Departement. De Luitenants zullen gelijk berigt
geven aan den Drost en Publieken Aanklager in het Kwartier".
Art. 55 1ste lid luidde: „Bij dringende omstandigheden
zal de Landdrost kunnen vorderen, dat Brigades der Gen-
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darmene van het Departement worden bijeen getrokken,
en ter herstelling der publieke rust daar heengevoerd, waar
dezelve zal zijn gestoord geworden".
Deze bevoegdheid was den Landdrost reeds gegeven bij
het Reglement van 29 April 1807 in artikel 9. De bepaling
blijft dus, dat hij „de Concert" moet handelen met den
commandeerenden officier.
De bedoeling van het artikel zal wel zijn, dat alleen in
dringende omstandigheden van de vordering der Gendarmerie zal gebruikt gemaakt worden.
In artikel 58 werd vervolgens bepaald, dat zulke vordering
alleen schriftelijk kan geschieden, „daarbij tevens het
oogmerk van het verzoek, waar voor zij verantwoordelijk
zijn, uitdrukkende".
Een voorbeeld van een dergelijke vordering is te vinden
op blz. 138.
18. Een Koninklijk Besluit van 8 September „houdende bepalingen betrekkelijk tot het behouden van de orde
der Nummers voor de Gebouwen geplaatst", (conform het
bepaalde in art. 3 van de Ordonnantie op het Middel der
Verponding) gelastte den Landdrost, orders te geven aan
alle politie-ambtenaren om toe te zien, dat de bepalingen
in zake deze nummering gehandhaafd werden. Tegen de
overtreders moest worden opgetreden en maatregelen
moesten worden genomen, teneinde, dat deze bepalingen
„algemeen bekend en in observatie gehouden worden".
19. Decreet van Zijne Majesteit, „houdende Reglement
op de Uitoefening der Justitie in de Gemeenten van de
Tweede Klasse, alwaar dezelve tot nu toe met de Administratie der Politie, gecombineerd is geweest" (23 October).
De Schepenen moesten een Reglement van Orde maken
en dit zenden aan den Landdrost „ten fine van approbatie"
(art. 6).
De eed werd door den Procureur des Konings en door de
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Schepenen afgelegd in handen van den Landdrost of met
diens machtiging in handen van den Kwartierdrost (art. 11).
20. Reglement ,,ορ de Burgerlijke en Militaire Rangen,
Préséances en Eerbewijzingen", gegeven 23 October.
In dit zeer uitvoerige reglement wordt t.a.v. den Landdrost een onderscheid gemaakt tusschen Landdrost en
Landdrost-Staatsraad. Wanneer hij tevens Staatsraad was,
werd hij in rang gelijk gesteld met de Staatsraden. Toch
waren de Landdrosten in hoog aanzien.
Wanneer de hoogste autoriteiten in den lande op last
des Konings publieke plechtigheden moesten bijwonen,
namen aldaar rang en zitting in de volgende orde (Titel I
Hoofdstuk I § 1):
De Prinsen van het Koninklijk Huis.
De Ministers.
De Groot officieren van het Rijk
De Staatsraden in Commissie
De Grootkruisen van de Koninklijke Orde, indien zij
geen openbare post bekleeden, die hun een hoogeren rang
toekent;
De Vice-Admiraals
De Luitenant Generaals
De President van het Hoog Nationaal Gerechtshof
De President van de Nationale Rekenkamer
De Landdrosten
§ 5 van Hoofdstuk II bepaalde, dat de bevelen des Konings
tot viering van openbare plechtigheden aan den Landdrost
werden gezonden.
§ 9 van Hoofdstuk III bepaalde, dat bij plechtigheden o.a.
de Landdrosten rechts geplaatst werden.
In Titel III Hoofdstuk II § 22 wordt gesproken over datgene, hetwelk moest geschieden, wanneer de Koning op
reis was en een Departement bezocht. De Landdrost moest
dan, van een Detachement van de Gendarmerie en de
Gewapende Burgermacht van het Arrondissement vergezeld,
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den Koning aan de grenzen van het Departement ontvangen.
Titel IV Hoofdstuk II § 15 handelde over de verplichtingen
van den Landdrost t.a.v. den Kroonprins. Wanneer deze de
hoofdplaats van het Departement bezocht, moest de Landdrost hem aan de poort opwachten. Over de bezoeken der
Ministers, die overigens met veel ophef ontvangen werden
(o.a. 15 kanonschoten) vind ik in Titel V Hoofdstuk II § 3, dat
i.p.v. de Landdrost, de Presidenten der gemeentebesturen
hen aan de stadspoorten moesten opwachten. Hetzelfde
vond plaats bij de ontvangst der maarschalken. De ontvangst
van staatsraden geschiedde door den President van het
gemeente bestuur met twee Gedeputeerden van dat bestuur
(Titel VII Hoofdstuk II § 10);
De Luitenant Generaals ontvingen overeenkomstig Titel
XI Hoofdstuk II §25, wanneer zij een divisie commandeerden,
een bezoek van den Landdrost; binnen 24 uren moesten zij
een tegenbezoek afleggen.
De Generaal-Majoors, welke een Departement commandeerden, moesten binnen 24 uur na hun aankomst een
bezoek afleggen bij den Landdrost; in de volgende 24 uren
bracht deze een tegenbezoek (Titel XII, Hoofdstuk II § 7).
Titel XIII, Hoofdstuk I en II § 1 t/m § 19 handelt over den
Landdrost. In Hoofdstuk I worden de Militaire „Eerbewijzingen" genoemd.
Wanneer een Landdrost tevens Staatsraad zijnde voor de
eerste maal in de hoofdplaats van zijn Departement komt,
zal hij, overeenkomstig de bevelen van de Ministers van
Oorlog door de troepen van „Linie" ontvangen worden;
daarenboven zal de Gendarmerie van het Kwartier der
Hoofdplaats hem tegemoet rijden; deze wordt door den
Ritmeester in het Departement gecommandeerd. Wanneer
hij in het Departement rondreist, zal hij begeleid worden
door een officier en zes gendarmes (§1 en § 3). Wanneer
hij geen Staatsraad is, komt de Minister van Oorlog er niet
aan te pas; het garnizoen zal in het geweer komen, de
gendarmerie zal hem tegemoet rijden, maar men zal het
Landdrost. 6

69

geschut niet lossen en de „Kavallerie der Linie" zal hem
niet te gemoet gezonden worden. Op reis wordt hij begeleid
door een wachtmeester en vier gendarmen (§ 2 en § 3). In
de volgende paragrafen wordt geen onderscheid gemaakt
tusschen Landdrost-Staatsraad en Landdrost. Wanneer hij
binnen een andere stad dan de hoofdplaats van het Departement komt, zullen de posten in het geweer komen, de
tamboers zullen gereed staan de trom te roeren (§ 4). Er zal
aan het huis, waar hij zitting houdt een wacht geplaatst
worden, die uit de linietroepen „getrokken" wordt en bij
gebrek aan deze uit de gewapende burgermacht. De Landdrost zal zijn bijzondere orders aan die wacht geven; het
parool wordt eiken dag door den Commandant — een
sergeant gegeven (§ 5 t/m § 8). In het geheele Departement
zullen de schildwachten, wanneer de Landdrost in costuum
voorbij komt, het geweer op „schouder nemen". Wanneer
hij het huis, waar hij zitting houdt, verlaat, komt de wacht
in het geweer en neemt „hetzelve op schouder" (§ 9—§ 10).
Een Eerewacht van dertig man uit linietroepen bestaande
en gecommandeerd door een officier, zal hem bij plechtige
feesten van het huis, waar hij zitting houdt, naar de plaats.
waar de plechtigheid gevierd wordt en vice versa, begeleiden.
Bij afwezigheid van linietroepen zal de Ritmeester der
Gendarmerie gehouden zijn hem op diens verzoek een
geleide te leveren van minstens twee brigades Gendarmes,
gecommandeerd door een officier. Wanneer de Landdrost,
van dezen stoet vergezeld, voorbij een wacht komt, zal deze
in het geweer komen en dit op den schouder nemen; de
tamboer zal gereed staan de trom te roeren. Het corps
officieren maakt bij hem zijn opwachting (§11 t/m 14).
In Hoofdstuk II worden de burgerlijke „Eerbewijzingen"
genoemd.
De Landdrost zal, wanneer hij voor de eerste maal in de
Hoofdplaats van zijn Departement komt, aan de Stadspoort
ontvangen worden door den President en twee Gedeputeerden uit het gemeentebestuur, vergezeld van een detache70

ment der gewapende burgermacht en van een detachement
Gendarmerie, gecommandeerd door een Ritmeester. Dit
detachement vergezelt hem naar zijn verblijf, waar de
Assessoren en de Secretaris-Generaal hem opwachten.
Aldaar zal hij bezoek ontvangen van de „geconstitueerde
Magten", welke in den rang ла hem zijn genoemd. Binnen
24 uur moet hij de tegenbezoeken afleggen. Hij ontvangt
ook de mindere ambtenaren, die hun opwachting willen
komen maken (§ 15 en 16). Binnen 24 uur zal hij een bezoek
„geven" aan den Generaal, commandant der Militaire
Divisie, die binnen de volgende 24 uren hem een tegen
bezoek zal afleggen. Hij zal ook bij de overige autoriteiten,
die in rang boven hem staan een bezoek afleggen (§ 17). Hij
zal dezelfde eer genieten, wanneer hij voor de eerste maal
de Kwartieren van het Departement rondreist. Hij zal
binnen 24 uur tegenbezoeken afleggen bij den Presidenten
der Rechtbank, de gemeente besturen en den plaatselijken
Commandant (§ 18). § 19 behandelt de eerbewijzen voor
de Kwartier Drosten.
Titel XIX Hoofdstuk II bepaalde, dat wanneer een der
in § 1 van Titel I genoemde personen zal komen te overlijden,
allen, die na den overledene in gemelde § voorkomen, het
lijk zullen volgen en onderling de bij meergemelde § voor
geschreven rang in het oog houden.
De colleges zullen bij de lijkstaties der Prinsen, Ministers,
Groot-officieren van het Rijk, en Staatsraden in Commissie
assisteeren; bij de overigen zullen de colleges een deputatie
zenden. ^
21. In een dispositie van den Directeur Generaal van den
Waterstaat van 31 October, „houdende bepalingen op het
halen van Aarde uit de Nationale Domeingronden voor de
Werken van den Waterstaat", was de rentmeester, onder
wiens administratie de plaats, waar de specie was, zich
1
) Men moet bij dit alles niet uit het oog verliezen, dat Lodewijk
Napoleon de eerste Koning was, dien Holland ooit gehad heeft.
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bevond, verplicht via den Landdrost daarvan kennis te geven
aan den Minister van Financiën.
22. Een besluit van den Minister van Financiën van 3 November bepaalde, dat de commissarissen der verponding,
wanneer de driemaandelijksche lijsten van de gepasseerde
acten van eigendomsovergang door de gemeentebesturen
niet Ingezonden waren, verplicht zich dadelijk te wenden tot den Landdrost.
23. In het Koninklijk decreet van 5 December werd o.m.
het volgende bepaald:
1. „geen publiek Ambtenaar, geene Autoriteit, geene
Administratiën, zullen eenige bevelen (ordres) kunnen
geven of eenige dispositiën (Deliberations) kunnen nemen
onder de benamingen van Decreten, Besluiten (Arrêtés)
Resolution of Decisiën; noch eenig Stuk of Acte
eindigen met de woorden: geschreven t e , enz.; of
gedaan, gegeven, enz.
2. De Resolutiën der Geregtshoven in Civiele en Criminele
Regtbanken zullen den naam dragen van Vonnis of
Sententie (Arret of Arrêté), wanneer zij eene Regterlijke uitspraak doen. Alle Collégien van Administratie,
hoe ook genaamd, moeten aan hunne handelingen den
naam van Deliberatiën (Deliberations) geven.
Onze Ministers, Landdrosten, Kwartierdrosten, Burgemeesteren, vermogen geen anderen naam aan hunne
handelingen te geven, dan dien van Order, Bevel of Last,
tengevolge van Onze Decreten, Besluiten (Arrêtés),
Orders of Decisiën. Wanneer de Landdrosten werkzaam
zijn als Presidenten der Regtbank over de Middelen te
Lande, moet aan die uitspraak van die Regtbank den
naam gegeven worden van Vonnis of Sententie (Arret).
Wanneer de Kwartierdrosten of Burgemeesteren werkzaam zijn als Presidenten van de Magistraten der Steden
of Plaatselijke Besturen, dragen de Handelingen dier
Collégien den naam van Deliberatiën (Deliberations).
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Over het algemeen kan geen publiek Ambtenaar, wanneer
hij alleen met werkzaamheden van eenig gewigt belast is,
eenigen anderen naam aan Zijne Handelingen geven dan
dien van Order, Bevel, Last (Ordres), Circulaire, aanschrijving (circulaires) of Kennisgeving (Avis)".
1808.
24. Overeenkomstig art. 2 van het decreet van 15 Januari
moest de Landdrost de nominatie van Schouten Secretaris
zenden aan den Minister van Binnenlandsche Zaken.
25. Wet ,,houdende bepalingen, waar na alle Corporatiën
of Gilden, tot het uitoefenen van Neringen, Ambachten of
Bedrijven, zullen moeten worden ingerigt" (30 Januari) 1 ).
De gemeentebesturen moesten via den Drost aan den
Landdrost vóór 1 Januari 1809 een lijst inzenden van alle
corporaties in hun gemeenten. De Landdrost zond dan de
lijsten aan den Minister van Binnenlandsche Zaken.
26. Decreet van Zijne Majesteit ,,houdende bepalingen
nopens de Hertauxatie der Goederen aan het Collateraal
Subject" (3 Maart).
In artikel 1 werd bepaald, dat alle taxaties van onroerende
goederen aan hertaxatie onderworpen zouden zijn ter voldoening van de successie-belasting; deze taxaties werden
1
) Deze wet hield in afschaffing van alle privilegiën, daar deze in strijd
waren met het nieuwe financieele stelsel, dat gebaseerd was op de algemeene gelijkheid der belastingen in het geheele Rijk. Tevens mochten
de plaatselijke vereenigingen van verschillende personen t o t het uitoefenen
van ambachten, neringen en bedrijven niet anders voortbestaan dan onder
's lands algemeene verordeningen en w e t t e n . Dit bracht natuurlijk de
gemoederen in opstand; heftige discussies volgden. De Koning benoemde
commissies, met de opdracht aan afgevaardigden der gilden mede tedeelen,
dat de regeering een samengaan van hunne privilegies met de nieuwe
financieele wetten zou beproeven.
Verder moest de verzekering gegeven w o r d e n , dat aan een geregelde
inning van belasting zou worden mede gewerkt. Dit alles kwam t o t uiting
in een aldus gewijzigde wet (c.f. Colenbrander „Schimmelpenninck" enz.
pag. 103 en Wichers „Regeering" enz. pag. 5 0 ) .
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hetzij door de belastingambtenaren, hetzij door de erfgenamen gevorderd.
Zij, die een hertaxatie begeerden, moesten zich wenden
tot den Landdrost van het Departement, alwaar de boedel
„gevallen was" (art. 2).
De benoeming van taxateurs geschiedde door Landdrost
en Assessoren (art. 3).
27. Decreet van Zijne Majesteit ..betreffende het afschaffen
van het Meisteren en Scheploonen der Granen" (30 Maart).
In plaats van het meisteren of scheppen van graan, kwam
het maalloon. De Landdrosten werden verplicht, onder
goedkeuring van den Minister van Binnenlandsche Zaken
een tarief voor dit maalloon vast te stellen. Dit loon kon
of in het geheele Departement hetzelfde zijn, of verschillend,
daarbij rekening houdend met de ligging, levensstandaard
enz. der diverse districten, steden en plaatsen.
De Landdrosten moesten ook bepalingen maken t.a.v. het
naar huis brengen der granen.
Verandering in de tarieven kon slechts plaats vinden door
den Landdrost en onder goedkeuring van den Minister van
Binnenlandsche Zaken, doch alleen op voordracht van de
gemeentebesturen.
28. Decreet van Zijne Majesteit, „houdende bepalingen
omtrent de wijze, op welke zal worden verdeeld, geregeld
en ingevorderd de Quotisatie van drie millioen gulden
vastgesteld bij de Wet van 30 Maart 1808". (17 April 1808).
De Landdrost moest de som voor zijn Departement
„geassigneerd tot vinding der Renten en Aflossing door
middel van inkoop van de geldleening van 30 millioen gulden
over de verschillende Gemeenten verdeelen en deze repartitie ter kennis brengen van den Minister van Finantiën"
Verder werd bepaald, dat de Landdrost het quotisatie
biljet aan de gemeentebesturen moest zenden.
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29. Een Koninklijk decreet van 8 Juli bepaalde, dat de
Landdrost met de opgelegde verrichtingen een aanvang
moest maken.
Brabant werd aangeslagen voor f157.500.—;
's-Hertogenbosch f 13.485.—; Tilburg f2.979.—;
Eindhoven f1206.—; Oirschot en Best f2338.—.
30. Decreet van Zijne Majesteit „houdende het Reglement voor de Gequalificeerden tot de Visitatie en Recherche
van het Middel op het Klein Zegel" (15 April).
De gequalificeerden (wij zouden zeggen „controleurs")
legden den eed af in handen van den Landdrost.
N.B. In het K.B. van 2 van Hooimaand 1809 „houdende
het in werking brengen van bovengemeld Reglement" werd
in art. 6 bepaald, dat de „gequalificeerden", die een beroep
uitoefenden, op hetwelk visitatie moest worden verricht,
deze in dit beroep niet mochten verrichten. In hun plaats
werd dan de controle uitgeoefend door den Inspecteur
Generaal voor de Middelen te Lande; de Landdrost verleende dan aan deze persoon de vereischte speciale „Qualificatie". In bepaalde gevallen, genoemd in art. 7, kon het
visitatieloon, onder goedkeuring van den Landdrost, naar
billijkheid worden verdeeld.
31. Koninklijk decreet „bepalende voorzieningen
het logeren van Vreemdelingen" (9 Mei).

tot

De paspoorten der vreemdelingen moesten door de
hoofdofficieren geviseerd worden. Wanneer de zaak niet
in orde was, maakten deze een rapport voor den Landdrost,
die daarvan kennis gaf aan den Minister van Justitie en
Politie.
32. Overeenkomstig de instructie voor de „Commisen
en Adsistenten op de Kantoren der Ontvangers en Gaarders
van de Middelen te Lande" van 15 Mei 1808 legden deze
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ambtenaren den eed af in handen van den Landdrost. Op
voordracht van den Ontvanger werden zij door den Landdrost gemachtigd om de „Impost en Consent Billetten te
teekenen".
33. Decreet van Zijne Majesteit van 4 Juni hield in, dat
overal, waar tot nu toe de markt op een Zaterdag werd
gehouden, deze op een anderen dag, doch niet op een
Zondag, moest verzet worden. Art. 3 schreef den Landdrost
voor, dat hij toe moest zien, dat uit deze bepaling geen
ongerief voortsproot voor de belanghebbenden bij zoodanige
markten en dat, voor zoover de markten, die op Zaterdag
gehouden werden, in verband stonden met andere markten
in nabij gelegen plaatsen, deze verlegging geen ongemak
aan deze markten toebracht en wel zoo, dat de Zaterdagsche
Markten niet werden verlegd naar een dag, op welken een
markt van eenig belang in de nabijheid van deze stad of
plaats gehouden werd.
Art. 4 bepaalde, dat de Landdrosten geautoriseerd werden
met hun collegas in de andere Departementen zich te verstaan, terwijl art. 5 den Landdrost gelastte de bepalingen,
die hij meende te moeten maken binnen twee maanden ter
kennis te brengen van den Minister van Binnenlandsche
Zaken.
34. Op 13 Juni kwam tot stand het Reglement voor het
Corps Grensjagers. Deze douane-beambten ressorteerden
onder het Ministerie van Financiën.
In Brabant waren 15 „escouades", ieder van 15 man,
gestationneerd, in de overige Departementen minder. Art.
17 bepaalde, dat bij overlijden van een der manschappen
door den Commandant van de „escouade" daarvan kennis
moest worden gegeven aan den Inspecteur der Middelen
te Lande van het Departement en door dezen aan den
Landdrost, opdat voor aanvulling werd zorg gedragen.

76

35. Koninklijk besluit van 17 Juni.
Bij dit besluit werden de gemeentebesturen, onder goedkeuring van den Landdrost gemachtigd een aan de omstandigheden hunner plaats evenredige boete te bepalen, welke
aan de armen moest worden voldaan door personen, die
wettig benoemd waren tot „armbezorger", en weigerden
dezen post aan te nemen. Overeenkomstig het bepaalde
in de artikelen 41—50 der wet van 13 April 1807 mocht deze
boete niet hooger zijn dan f 50.—.
Van deze bepaling waren uitgezonderd de ambtenaren,
die een „attest konden produceren", waaruit bleek, dat
hun ambt „compatibel" was met de waarneming der bediening van „armbezorger".
Dit besluit werd gepubliceerd door den Landdrost op
27 Juni 1808.
36. A. Decreet van Zijne Majesteit „houdende het
Reglement voor de Branders en Distelateurs" (14 Juli).
De requesten ter verkrijging van een vergunning om het
beroep van brander of distilleerder uit te oefenen werden
aan den Landdrost gezonden (art. 5).
In geval van twijfel over het gehalte der dranken, moest
de Ontvanger de dranken zenden naar den Landdrost, die
daarop drie neutrale personen benoemde om den ingezonden drank te beoordeelen (art. 27).
B. Decreet van Zijne Majesteit eveneens van 14 Juli
„houdende het Reglement voor de Wijnkoopers, welke
tot den Handel in Inlandsche Moutwijn, Genever enz. in
het groot, zijn geadmitteerd".
Ook hiervoor werden de requesten gezonden aan den
Landdrost (art. 4).
De wijnkoopers konden restitutie erlangen van de belasting („Impost"), ter zake van gedanen uitvoer. Declaraties werden bij den Landdrost ingediend (art. 27). Bij twijfel
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aan het gehalte werd dezelfde procedure gevolgd als bij het
vorige reglement.
С Decreet van Zijne Majesteit, „houdende het Regle
ment voor Distelateurs van fijne Likeuren, die de Dranken
geheel of gedeeltelijk prepareren of disteleren van bereids
verimposte Dranken" (14 Juli).
Bij liquidatie of restitutie van de voorgeschoten belasting
dienen de belanghebbenden de daarbij behoorende be
scheiden te zenden aan den Landdrost (art. 7).
37. Decreet „houdende qualificatie op de respective
Landdrosten om te disponeren op alle verzoeken om per
missie tot het doen van collecten in derzelver Departement,
met verdere bepalingen hiertoe relatief" (18 Juli).
O.a. kon toestemming worden gegeven, wanneer de
requestrant door een of ander toeval (brand b.v.) in armoede
was geraakt.1)
38. Volgens een aanschrijving van den Minister van Eeredienst van 12 October, moest de Landdrost aan den Minister
de aan hem ingezonden opgave van kinderschool- en academlegelden opzenden.
Het betrof hier schoolgelden, die rechtens toekwamen
aan de Hervormde geestelijkheid.
39. Decreet van 3 November, „houdende de wijze op
welke de Memoriën van bezwaar in het Middel der Verponding moeten ingeleverd worden" (3 November).
Wanneer de eigenaren gegronde bezwaren hadden over
de hertaxatie der gebouwen, geschiedde deze door drie
neutrale personen, te benoemen door Landdrost en Assessoren. De Minister van Financiën zond aan den Landdrost
een lijst van 120 personen, 12 uit elk Departement. Land1
) Het decreet zelf is aangehaald uit een index; nergens heb ik het in
druk kunnen vinden.
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drost en Assessoren moesten uit deze lijst een of meer
commissiën benoemen.
Twee of meer commissarissen „ t o t het Werk der Verpondingen", door den Landdrost benoemd, moesten toezien, dat de hertaxatie ordelijk verliep en dat nooit een
perceel opnieuw getaxeerd werd door de taxateurs, die
ook de vroegere taxatie verricht hadden.
40. Decreet van Zijne Majesteit, „houdende eenige
bepalingen ten aanzien der Koepok-inentingen" (25 November).
Aan de Landdrosten en de plaatselijke besturen werd
gelast, het gebruik der vaccine, zooveel in hun vermogen
was te bevorderen (art. 1).
De plaatselijke commissies van geneeskundig toezicht en
de gemeentebesturen moesten de bij hen ingekomen rapporten zenden aan de Departementale geneeskundige
Commissies en aan den Landdrost, die deze rapporten
doorzond naar den Minister van Binnenlandsche Zaken
(art. 12—13).
1809.
41. Koninklijk besluit, „houdende het Reglement voor
de Marcherende Troupes, wegens Huisvesting, Vivres,
enz." (4 van Louwmaand) 1 ).
De Landdrost moest toezien, dat de burgemeesters of
gemeentebesturen met de meest mogelijke bereidwilligheid
en „heuschheid" voor huisvesting en goede voeding zorg
droegen. Tevens moesten zij voor de levering van de noodige
transportmiddelen zorgen en een wakend oog houden, dat
den voerlieden hun loon niet onthouden werd (art. 21).
42. Koninklijk besluit, „houdende het Reglement voor
de Zeepzieders en Zeepmakers" (26 van Sprokkelmaand).
1
) Bij Koninklijk Decreet van 16 van Sprokkelmaand 1809 werd bepaald,
dat voortaan de „Hollandsche" namen der maanden moesten worden
gebruikt.
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De requesten der zeepzieders en zeepmakers om het
bedrijf te mogen uitoefenen en om die inrichtingen te
mogen oprichten of vergrooten, moesten via den Landdrost
bij den Koning ingediend worden (art. 5).
Zie verder de artikelen 50, 51 en 52 van het Reglement
van 29 April 1807.
43. Een Koninklijk decreet van 5 van Lentemaand
„houdende amplicatie en alteratie van het 9de Artikel van
het Koninklijk Decreet van 2 Augustus 1808" bepaalde, dat
de behandeling der geschillen over de kerkgebouwen en
daartoe behoorende fondsen in plaats van aan een daartoe
speciaal te benoemen commissie werd overgedragen aan
den Landdrost en aan door hem te benoemen Assessoren.
44. Conform een Koninklijk besluit van 7 van Lentemaand moest de Landdrost alle gebouwen, die leeg stonden
en alle kerken, die niet in gebruik waren opgeven. Deze
gebouwen werden dan gegeven aan de Roomsch Katholieken, indien zij geen kerk bezaten.
45. Koninklijk besluit van 26 van Lentemaand, houdende „Reglement voor de Garentwijnderijen in het
Koningrijk Holland".
De Garentwijnders moesten aan den burgemeester of
aan het gemeentebestuur van de plaats hunner inwoning
de door hen in hun fabriek gebruikte teekenen en merken
opgeven. Deze moesten binnen 2 maanden aan den Landdrost worden gestuurd, die voor doorzending zorgde naar
den Minister van Binnenlandsche Zaken. De goedgekeurde
merken werden dan door den Minister via den Landdrost
teruggezonden.
46. Een Koninklijk decreet van den 15den van Grasmaand werd gegeven op het Kasteel van Croy, tijdens het
bezoek van Lodewijk Napoleon aan Brabant. Het decreet
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was in het Fransch gesteld; ik vond het in het verbaal van
den 17 April d.a.v. Het verbaal werd toen gemaakt te
Eindhoven.
Het decreet, uitgevaardigd naar aanleiding van een epidemie te Arle (Aarle Rixtel) bevatte 9 artikelen. In art. 4
werd — ter leniging van den nood — aan den Landdrost
een som gegeven van f5.000.—. Dekens en linnengoed
moesten daarvoor worden gekocht en in overleg met een
commissie worden gedistribueerd (art. 5). Deze commissie
correspondeert dagelijks met den Landdrost.
Op 16 December 1809 werd er wederom een decreet
gegeven, waarbij den Landdrost werd opgedragen zijne
bijzondere zorg te wijden aan de weduwen en weezen van
Aarle.
47. A. Koninklijk besluit, „houdende bepalingen ten
aanzien der Tauxatie van Landerijen in de Verponding"
(22 van Grasmaand).
Wanneer de belanghebbenden in den aanslag berustten,
moesten drie plaatselijk ,,Zetters" „de massale som aanslaan". Zij zonden de lijsten der „zetting" door naar het
raadhuis of de „Regtkamer". Belanghebbenden konden
binnen 14 dagen bij den Landdrost in beroep komen (art. 13).
48. B. Een Koninklijk besluit van 22 van Herfstmaand
regelde in art. 2 en 6 nader de benoeming van de in
art. 6 en 13 van het voorgaand besluit genoemde taxateurs
(opgave door den Landdrost,) terwijl in art. 5 nader werd
aangeduid hoe de „zetters" werden benoemd (opgave aan
den Landdrost door den Commissaris tot het werk der
Verponding).
De artikelen 6 en 7 vereischten verder medewerking van
den Landdrost (onderzoek van bezwaren en doorzending
van lijsten naar den Minister van Financiën).
81

49. Koninklijke decisie, waarbij de Landdrosten werden gemachtigd zoodanige schikkingen te maken ter verbetering der „plantagiën", als zij noodig zullen oordeelen
(2 van Bloei maand).
50. Een drietal Koninklijke Decreten, alle van 3 van Bloeimaand golden speciaal den Landdrost in het Departement
Brabant.
A. Het eerste decreet bepaalde, dat de Landdrost zou
trachten leerkrachten voor kinderen der gegoede klassen
in het departement te verkrijgen „dewijl dit Etablissement
nimmer ten laste van de publieke schatkist kon komen".
Ingeval deze instellingen het verdienden en het noodzakelijk
mocht zijn, konden, ter aanmoediging, op voordracht van
den Landdrost eenige „voordeelen toegestaan worden".
B. Het tweede decreet bepaalde, dat Brabant's Landdrost
een algemeene „voordracht" moest indienen bij den Minister
van Binnenlandsche Zaken, voor alle gemeenten in zijn
departement, „die door bijzondere beweegredenen of omstandigheiden om het even, welke niet zouden mogen begrepen zijn in de schadeloosstellingen, die men heeft toegestaan voor schade, veroorzaakt door den oorlog van 1795".
C. Door het derde decreet werd hij gemachtigd, hetzij
zelf, hetzij door de gemeentebesturen van Bergen op Zoom
en andere „frontiersteden", paspoorten naar Frankrijk en
naburige plaatsen af te geven of te doen afgeven, mits zich
dienaangaande gedragende naar de voorschriften van den
Minister van Justitie en Politie.
51. Het Koninklijk decreet van den 3en van Bloeimaand „houdende een vast en algemeen Plan voor alle te
doene verbeteringen in het Departement Brabant", werd
tijdens het bezoek van den Koning aan Brabant in de Fransche
taal te Bergen op Zoom gegeven.
Artikel 2 machtigde den Landdrost aan den Minister van
Binnenlandsche Zaken alle voorstellen en verzoeken te doen,
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die hij noodig achtte voor de bevordering en verbetering
van den landbouw in zijn departement en vooral voor een
beter gebruik der broeklanden. Een bedrag van f500.—
werd den Landdrost gegeven ten einde een proef te nemen
met het veranderen van heiden in weilanden door middel
van „bewatering".
Vele voorbeelden hiervan zijn in het verbaal in Juni en
Juli te vinden. Ook werd subsidie gegeven voor de verbetering van wegen. Bij Kabinetsorder van den Koning van
den 15den van Hooi maand 1809, moest de Landdrost opgeven, hetgeen door hem was verricht.
Het kladverbaal hierover werd door den Landdrost zelf
geschreven.
52. Koninklijk besluit, „houdende het Reglement voor
de Eigenaars, Schippers, enz. ten aanzien van het Binnenlandsch Lastgeld, enz." (12 van Bloei maand).
De gemeentebesturen waren verplicht „vaste" bepalingen
voor de vrachtloonen te maken. Hiervan gaven zij kennis
aan den Landdrost. Ditzelfde geschiedde t.a.v. een verandering of verhooging der vrachtloonen (art. 37).
53. Koninklijk besluit, „houdende het Reglement voor
de Zoutzieders (12 van Bloeimaand).
Alle verzoeken tot vestiging van zoutziederijen werden
aan den Landdrost gericht (art. 5).
Zie verder de artikelen 47, 48 en 49 van het Reglement
van 29 April 1807.
54. Koninklijk besluit, „houdende het Reglement voor
de Zeehandelaren, enz., welke onder genot van Crediet
jouisserenden Impost, Buitenlandsche Brandewijnen inslaan" (28 van Bloeimaand).
Bij twijfel aan het gehalte der dranken werd bij art. 17
dezelfde procedure gevolgd als in het onder no. 37 gemelde
reglement.
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55. Koninklijk besluit t.a.v. maatregelen te nemen tegen
de pokziekte onder schapen (10 Zomermaand).
De gemeentebesturen moesten den Landdrost waarschuwen omtrent het begin en het einde dezer ziekte.
Hiervan geschiedde dan openbare bekendmaking.
56. Koninklijk besluit, „houdende de oprigting van twaalf
Bataillons Vrijwilligers" (8 van Oogstmaand).
De Landdrost moest de bepalingen in dit besluit vervat
„met den meesten nadruk" uitvoeren en aan de vrijwilligers
alle hulpmiddelen aanbieden.
De inval der Engelschen in Zeeland was de aanleiding
voor dit Besluit. De geestdrift was echter niet groot, zoodat
bij een nieuw Decreet van 20 van Oogstmaand „houdende
de bevordering der daarstelling van de twaalf Bataillons
Vrijwilligers" bepaald werd, dat elke gemeente binnen een
maand per 500 zielen 3 man moest leveren.
Nadere voorschriften werden ook hier aan den Landdrost
gegeven, (elke gemeente moest b.v. de manschappen naar
zoodanige plaats zenden, als haar door den Landdrost werd
aangewezen).
57. Koninklijk besluit, „houdende bepalingen omtrent
het begeven van Bedieningen aan uitgevallen Ambtenaren
enz." (20 van Herfstmaand).
De gemeentebesturen moesten een lijst maken van deze
personen (men zou hen thans ongeveer kunnen vergelijken
met „wachtgelders"). Deze lijst werd dan opgezonden aan
de Kwartierdrosten, die op hun beurt voor doorzending
naar den Landdrost zorgden. Deze stuurde dan de lijsten
naar den Minister van Eeredienst en Binnenlandsche Zaken.
58. Koninklijk besluit, „houdende het Reglement omtrent het keuren der Hoppe" (12 van Wintermaand).
De Landdrost moest de door de gemeentebesturen gemaakte instructie voor de Keurmeesters van de hop goedkeuren.
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59. Koninklijk besluit, „houdende eenige bepalingen omtrent de uitvoering der Wet van den 16den van Grasmaand 1809 (betrekkelijk het bevorderen van de Ontginning
der Woeste Gronden" (18 Bloei maand) 1 ).
Artikel 3 bepaalde, dat alle requesten, waarbij uitgifte
van woeste gronden verzocht werd, tot 's Rijks domeinen
behoorend, bij den Landdrost moesten worden ingediend.
Deze moest advies inwinnen bij de commissie van landbouw,
de gemeentebesturen of den rentmeester der domeinen.
Voorts moest hij onderzoeken of de grond voldeed aan
verschillende bepalingen in art. 4 genoemd. Wanneer in
het verzoekschrift een foutieve opgave was gedaan, moest
de Landdrost den requestrant daarvan kennis geven, met
verzoek het request te veranderen (art. 5). Wanneer er
dan geen moeilijkheden meer aanwezig waren en de te
verkrijgen grond niet grooter was dan 5 Rijnlandsche
morgen, moest de Landdrost op de gebruikelijke wijze
het verzoek doen aanplakken en voorlezen. Bezwaren
konden dan worden ingebracht. Na een bepaalde termijn
zond de Landdrost het geheele dossier aan den Directeur
der publieke domeinen (art. 6 en 7).
Wanneer de gemeentebesturen woesten grond wilden
ontginnen, zonden zij, na verkregen toestemming van de
vroedschap, hun request naar den Landdrost, die het dan
met zijn advies doorzond naar den Minister van Binnenlandsche Zaken.
In verschillende andere artikelen komt de Landdrost nog
voor o.a. in verband met de tusschen hem en de commissie
van landbouw bestaande verhouding.
1
) Hoewel de Landdrost ¡n Brabant op dien dag niet meer in functie
was, is dit K.B. volledigheidshalve toch opgenomen.

Landdrost. 7
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4.
De positie van den Franschen Prefect.
Alvorens over te gaan tot beschouwing van de figuur
van den Landdrost in de practijk, wil ik een oogenbiik
stilstaan bij zijn tegenspeler In Frankrijk, den Prefect, over
wiens positie hieronder een en ander mogen volgen.
De organieke wet over de prefecturen is de wet van
28 Pluviôse van het jaar 8 (17 Februari 1800). Art. 2 dier
wet luidt als volgt:
„ I l y aura dans chaque département un préfet, un conseil
de préfecture et un conseil général du département, lesquels
rempliront les fonctions exercées maintenant par les administrations et commissaires de département."
Het zou mij te ver voeren dieper in te gaan op het verschil
tusschen de bevoegdheden van den Prefect en de laatstgenoemde functionarissen. In het algemeen kan men zeggen,
dat tot de taak der Prefecten, de administratie; tot de taak
van den algemeenen raad, de deliberatie en tot de taak van
den raad van prefectuur, de geschillen van bestuur behoorden (administration — délibération — contentieux).
Laten wij ons uitsluitend bepalen tot de veelzijdige
functie van den Prefect.
De Prefect door den Koning benoemd was 1 )
1. „ A g e n t " (uitvoerder) en als zoodanig
a. Vertegenwoordiger der centrale macht.
Daaruit vloeit voort, dat hij belast is met het uitvoeren
der wetten, ministerieele besluiten, reglementen e.d.;
geregeld met de Ministers correspondeert en de schakel
vormt tusschen de opperste administratie en de ambtenaren,
de Ministers en plaatselijke autoriteiten. Hij geeft inlichtingen aan de opperste administratie en maakt geen
instructies of verordeningen, die tot de competentie van
den Koning en Zijne Ministers behooren. Laatstgenoemden
1
) vgl. Μ. Α. Trolley
pag. 262—400.
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zijn te allen tijde bevoegd een besluit van den prefect te
veranderen. In de Fransche tekst staat „reformer". Dit is
een figuur, die In onze rechtsgeschiedenis onbekend is.
Bij ons kan het controleerend orgaan een besluit van een
lagere instantie goedkeuren, of weigeren goed te keuren,
schorschen of vernietigen. Eene reformatie, d.i. het aan
brengen van een wijziging, kennen wij niet.
Uiteraard was de Prefect tevens onbevoegd beslissingen
te nemen, die de wetgever aan zich had voorbehouden.
b. Hoofd van alle administrieve ambtenaren.
Hij moet dus het werk zijner ondergeschikten stimuleeren; hun de verschillende wetten en reglementen uit
leggen; hun bepaalde bevelen geven in bijzondere omstandig
heden; controle houden of alles geschiedt, zooals hij het
bevolen heeft. Tevens heeft hij het recht ambtenaren straf
op te leggen, wanneer zij In hun plicht mochten te kort
schieten. Hij kan in alle handelingen en verordeningen van
lagere organen (onder-prefect, burgemeester, gemeente
raad) wijziging brengen (reformer) 1 ).
с Chef der departementale administratie.
Soms neemt de Prefect zelf een besluit; soms moet hij
den raad van prefectuur hooren, maar deze raad heeft
alleen adviseerende stem. Er wordt dus in den raad niet
gestemd. De Prefect neemt alleen de beslissing onder eigen
verantwoordelijkheid en op eigen risico.
Hij heeft het recht van benoeming en van ontslag van
sommige ambtenaren w.o. burgemeesters van gemeenten
beneden de 3000 zielen, ontvangers, leden van Commissies
van instellingen van weldadigheid.
Bestuursgeschillen brengt hij ter kennis van den Conseil
d'Etat (Staatsraad in het Nederlandsch van dien tijd ; thans
Raad van State). Hij beslist niet daarin.
1
) De Landdrost was wel bevoegd, aan het orgaan, dat een besluit had
genomen, dat z.i. In strijd met de wet was, te verzoeken het besluit te
wijzigen, zoodat het niet meer in strijd was met de wet. Weigerde
bedoeld orgaan aan die wijziging mede te werken, dan was hij niet be
voegd het te wijzigen, maar droeg het besluit ter vernietiging voor.
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De Prefect ziet verder toe, dat de Kerkelijke macht
niet buiten hare bevoegdheden gaat. Bij overschrijding
dier bevoegdheden bericht hij dit aan den Raad van State.
De Bisschoppen moeten zich met hem verstaan over de
wijze, waarop de geloovigen naar de kerkdiensten worden
opgeroepen door klokgelui ; en over de uitvoering der
verordeningen, die publieke gebeden voorschrijven. In
parochies, waar zich geen kerk bevindt, verstaat de Bisschop zich met den Prefect over de oprichting van een
passend gebouw. Verschillende wetten hebben de bevoegdheden van den Prefect uitgebreid. Zoo heeft hij bemoeienis
met de verkiezingen ; hij roept de raden van het departement en arrondissement bij elkaar ; hij draagt zorg voor
de openbare orde en veiligheid. Het leger moet gehoorzamen aan zijn vorderingen en de Nationale Garde is onder
zijn bevelen geplaatst. Hij heeft met den Minister van Binnenlandsche Zaken toezicht op de schouwburgen. Hij draagt
zorg voor de volksgezondheid.
Bij de onteigening ten behoeve van groóte openbare
werken wordt hij ingeschakeld. Hij heeft het toezicht op
alle wegen, vaarten, enz. en speelt een belangrijken rol
bij de financieele bemoeiingen in zijn departement.
2. Rechter in geschillen van bestuur (juge du contentieux administratif) ; doch slechts bij uitzondering. In
beginsel moeten besturen en geschillen van bestuur streng
van elkander gescheiden worden en blijven ; de Prefect
bestuurt, de raad van prefectuur oordeelt. Toch waren er
enkele gevallen, waarin de Prefect als rechter optrad :
a. De geschillen tusschen de ondernemers en de ambtenaren van het departement over betaling van leveranties
voor rekening van het departement behoorden tot de
competentie van den Prefect.
b. De Prefect besliste over geschillen, gerezen bij de afrekening van verkoop van goederen behoorende bij het
publiek domein, behoudens het beroep op zijn besluit
bij den Minister van Financien.
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(s'il s'élève des difficultés sur le résultat des décomptes
des acquéreurs des domaines nationaux il sera statué par
le prefect sauf le recours au M.d.F.)
c. Hij besliste in den raad van prefectuur over de
geschillen, ontstaan t.a.v. het beheer en ontvangst der
octrooien, behoudens het recht van verhaal bij den Raad
van State.
d. Hij besliste bij geschillen, gerezen (bij betaling) tusschen slijterijen en den fiscus. Ook besliste hij, wanneer
er moeilijkheden ontstaan waren bij de vaststelling van
den jaarlijkschen omzet van sterken drank.
e. la loi cède à la caisse d'amortissement les biens patrimoniaux possédés par les communes. Wanneer zich moeilijkheden voordeden tusschen de gemeenten en de inspectie
der domeinen, werd door den Prefect beslist, met recht
van beroep op den Raad van State.
De Prefect in zijn qualiteit van rechter van beroep (Juge
d'appèl) nam kennis van de volgende zaken :
a. de beslissingen genomen door de onder-prefecten
t.a.v. de waterstaatsbelangen.
b. de geschillen, veroorzaakt door een beslissing van den
burgemeester t.a.v. de prijsbepaling van sterken drank
in den kleinhandel.
с voorloopige beslissingen genomen door den burge
meester t.a.v. paarderennen.
d. besluiten genomen door den burgemeester t.a.v. de
bezwaren tegen de gemeentelijke kiezerslijsten.
3. Tuteur (beschermer) van de publieke instellingen en
godsdienstige genootschappen (établissements publiques et
communautés religieuses).
Hij oefent toezicht uit op de verschillende besluiten van
den gemeenteraad ; hij kan daarin wijziging brengen, (reformer) of goedkeuren, tenzij de wet anders bepaalt. Hij
heeft het recht begrootingen goed te keuren van gemeenten,
wier inkomsten niet hooger zijn dan honderd duizend
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francs ; de begrootingen van de overige gemeenten worden
goedgekeurd door den Koning.
T.a.v. begrootingen van instellingen van weldadigheid
heeft hij bevoegdheden, hem bij verschillende wetten verleend. Over de kerkelijke genootschappen heeft hij slechts
een recht van „simple police" = gewone inwendige politie.
De Koning behoudt de macht hierover in de eerste plaats
aan zichzelf voor.
In processen over en bij transacties van gronden, behoorende tot het publiek domein, is hij vertegenwoordiger
van den Staat.
4. Gerechtelijk ambtenaar (officier de police judiciaire).
Art. 10 van de Code d'instruction bepaalde, que les préfets
pourront faire personellement ou requerir les officiers de
police judiciaire chacun en ce qui concerne, de faire tous
les actes nécessaires à l'effet de constater les crimes, délits
et contraventions et d'en livrer les auteurs aux tribunaux
charger de les punir conformément à l'article 8 ci dessus.
Volgens dit artikel behoorden de Prefecten niet tot de
administratieve macht; overigens oefenden zij zeer zelden
de bevoegdheden uit, hun in dit artikel gegeven.
Uit het summiere overzicht van de bevoegdheden en
werkzaamheden van den Prefect valt dus de conclusie te
trekken, dat de Prefect het Departement vertegenwoordigde
en dat door hem binnen de grenzen van zijn ambtsgebied
uitvoering aan de wetten werd verzekerd.
Zeer zeker: zijn gezag was verreikend, maar bij een
sterke centralisatie als het Fransche stelsel kenmerkte, was
zijn persoon slechts in naam onafhankelijk. Aan den wetgever
bleef hij absoluut ondergeschikt. Hij was als bemiddelaar
tusschen wetgeving en uitvoering een eenvoudig agent en
tevens rechter van administratieve geschillen. ^
De Raden van Prefecturen hadden geen invloed op den
gang van het administratief beheer.
1
) c.f. Mr. D. Koenen „De Commissaris des Konings in de Provincie,
geschiedkundig ontwikkeld".
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5.
Het Verbaal van den Landdrost.
Artikel 43 van het reglement van 29 April 1807 verplichtte
den Landdrost een afzonderlijk verbaal te houden van al
hetgeen hij in zijn qualiteit verrichtte en tevens zorg te
dragen, dat zijn verbalen altijd zoodanig in orde waren, dat
hij deze te allen tijde kon laten zien en aan zijn opvolger
overhandigen. Het verbaal, dat zich bevindt in het Rijksarchief te 's-Hertogenbosch is in duidelijke letter geschreven
en maakt een verzorgden indruk. De redactie is beknopt
maar geeft het werk van den Landdrost uitnemend weer.
Het verbaal loopt van 11 Mei 1807 tot 30 April 1809 (nummers
van het archief 932—943). Behalve dat het gedeelte vanaf
30 April 1809 tot 10 Mei 1810 ontbreekt, zijn hier en daar
ook enkele andere hiaten. Zoo ontbreekt het stuk van
18 Juni—1 Juli 1808 en van 23 October tot 1 November 1808.
Het feit, dat er lacunes zijn, is wel te betreuren, doch voor
een studie niet ernstig, daar het klad verbaal geheel volledig
is en dus ook geraadpleegd kon worden. Het „ n e t t e " verbaal
beslaat verschillende duizenden bladzijden 1 ). Alleen enkele
deelen zijn ingebonden; hiervan zijn de bladzijden genummerd. De overige dossiers zijn bewaard in omslagen;
het behandelde van iederen dag is met een touwtje samengeregen.
Het „ k l a d " verbaal (nummers 896—931 in 36 omslagen)
is ook behoorlijk leesbaar en dikwijls voorzien van correcties,
aangebracht door den Landdrost zelf.
Het verbaal van Landdrost en Assessoren (nummers
1083—1098 in 12 deelen en 4 omslagen) loopt van 15 Mei
1807—29 December 1809; de minuut (1050—1082 in 33
omslagen) loopt van 15 Mei 1807 tot 30 Januari 1810).
Het is zeer jammer, dat de klappers op de verbalen zeer
' ) Elk dossier omvat 2 maanden, de meeste hebben tusschen de 400 en
500 bladzijden. Er zijn er echter eveneens met meer dan 1000 blz.: het
totaal beslaat dan ook tusschen de 7000 en 8000 bladzijden.
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onvolledig zijn, waardoor het lezen der stukken zeer tijdroovend wordt. Deze index, geheeten „Tafel der Respecten,
behoorende tot den Index op het Verbaal van den Landdrost
van Braband" bestaat alleen van 1807 volledig en gedrukt.
In 1808 loopt deze tot de letter G (nummers 950—951) en
is geschreven. De publicaties van den Landdrost zijn alleen
aanwezig van 1807 tot 1810 (nummers 892—895). Verder
bevinden zich in het archief de bij den Landdrost ingekomen
stukken (nummers 952—1019), van 11 Mei 1807—1 Mei 1810
(vooral op het einde zeer onvolledig) in 68 omslagen, de
concept missives van den Landdrost (nummers 1020—1021)
van 8 Maart 1808—30 December 1809, in 2 omslagen en
tenslotte de „Insertfen" behoorende bij het verbaal
(nummers 944—949) van 4 December 1808—31 Juli 1809.
Verder zijn er nog vele dossiers op het gebied van financien
enz., die niet geraadpleegd zijn, omdat zij slechts indirect
op het werk van den Landdrost betrekking hebben.
Ik stel mij voor den inhoud van dit verbaal te toetsen
aan alle wetten, besluiten, enz., die in Hoofdstuk II sub. 2
A. en B. zijn besproken, voor zoover deze wetten, enz.
een practische toepassing in het verbaal vinden.
Verzoeken van Ministers aan den Landdrost om diverse
Koninklijke Besluiten e.a. ter kennis te brengen van belanghebbenden worden natuurlijk niet opgenomen. Vaak wordt
ook door Ministers een interpretatie gegeven van een
bepaalde wet of besluit, waarbij dan tevens den Landdrost
wordt verzocht deze interpretatie ter kennis te brengen
van bepaalde lichamen (meestal gemeentebesturen), die
dan worden gelast zich naar deze verklaring te gedragen.
Ook dergelijke missives, waarbij de Landdrost slechts een
orgaan van uitvoering is, worden niet opgenomen.
Indien de hieronder aangehaalde voorbeelden voornamelijk
uit de eerste jaren van het verbaal geput zijn, is dit een
gevolg van het feit, dat de voorbeelden uit latere jaren van
soortgelijken aard zijn en opneming daarvan dus min of
meer tot herhaling zou leiden.
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Tenslotte zij nog medegedeeld, dat het verbaal geen
belangrijke aanvullingen op het familiearchief— voorzoover
het betreft het historische gedeelte — heeft gegeven.
In het verbaal is niets te bespeuren van de zorgen en
moeilijkheden van den Landdrost. Een bewijs derhalve,
dat het familiearchief grootendeels uit kabinetsstukken, die
ten deele een geheim karakter dragen, bestaat.
Het verbaal eindigt Woensdag 2 Mei met een onbelang
rijke beslissing, alsof er niets gebeurd was.
1. De benoeming van den Landdrost in Brabant.
Artikel 7 der wet van 13 April 1807 gaf het benoemings
recht van Landdrosten, Assessoren, Secretarissen-Generaal
en Drosten aan den Koning.
Bij Koninklijk Decreet van 8 Mei werden tot Landdrost
aangesteld de volgende Heeren:
1
Groningen: Mr. H. L. Wichers
Mr. R. L. van Andringa
Vriesland :
II
de Kempenaer
III.
Drenthe:
Mr. P. Hofstede
IV.
Overijssel:
D. Bentinck tot
Diepenheim
Gelderland:
G.
W
.
van
Lamsweerde
ν
Utrecht:
VI.
J. H. van Lijnden tot
Lunenburg
VII
Mr. J. A. de Mist
Maasland:
Vili
Amstelland: Mr. J. van Styrum
IX
Zeeland:
Mr. A. van Doorn *)
χ
Braband:
Mr. P. E. de la Court
1
) later vervangen d o o r den Heer Ermerins bij K.B. van 10 van Oogst
maand 1809: a r t . 1 ,,gedurende den t i j d , dat een gedeelte van het D e p a r t e 
m e n t Zeeland, d o o r den vijand in bezit zal gehouden w o r d e n , zal de
K w a r t i e r d r o s t Ermerins de f u n c t i e van Landdrost van het D e p a r t e m e n t
Zeeland waarnemen en t e T h o l e n w o n e n " .
Alleen de w i j z i g i n g i n Zeeland wordt hier vermeld, daar de heer Erme
rins in het historisch gedeelte van deze studie v o o r k o m t .
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Tot Commissaris der installatie van den Landdrost in
Brabant, werd overeenkomstig art. 2 dezer wet benoemd
de Staatsraad Six.
Art. 8 bepaalde nog, dat de Fiscaals bij de Raden van
Finantiën voorloopig in deze functie bij den Landdrost
gecontinueerd blijven.
Het verbaal van den Landdrost begint met een verslag
van deze zitting op Woensdag 13 Mei. „Proces verbaal van
verrigtingen in het Departementaal Hôtel van Braband ter
gelegenheid van de ontbinding van het Departementaal
Bestuur en den Raad van Financiën in dat Departement,
mitsgaders de installatie van het nieuwe bestuur in hetzelve
ten overstaan van Zijne Excellentie den Heer Mr. Willem
Six benoemd tot Commissaris": zoo luidt de aanhef van
deze plechtigheid.
Mr. Willem Six, Staatsraad van Zijne Majesteit, de derde
Sectie „presiderende", drager van het Grootkruis der
Koninklijke orde, versierd met den Grooten Adelaar van
het Legioen van Eer „des Franschen Keizerrijks", werd,
onder het ontvangen der hooge militaire honneurs, aan de
deur verwelkomd door een commissie van twee leden en
den Secretaris van het Departementaal Bestuur en een
commissie van twee leden en den Secretaris van den Raad
van Financiën, en geleid naar de groóte vergaderzaal; daarna
begaven deze beeren zich naar een tweede zaal, waar de
„gedesigneerde" Heeren: de Landdrost en de Kwartierdrost
van Eindhoven (de drosten van Breda en den Bosch werden
later benoemd) benevens de leden van het Departementaal
Bestuur en den Raad van Financiën zich vergaderd hadden.
Nadat een ieder conform het protocol had plaats genomen,
las Six de artikelen voor van het Koninklijk Decreet van
8 Mei 1807 1 ) , waarbij hij werd gelast den eed af te nemen
van de leden en den benoemden Landdrost Mr. P. E. de la
Court te installeeren.
*) Zie pag. 56, 57.
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Six heeft hierop zijn eerste toespraak gehouden, waarbij het
Departementaal Bestuur van Braband en de Raad van Financiën ontbonden werden en gelast werd de administratieve
bescheiden en archivalia over te geven. Toen de acte van
overdracht onderteekend was, gingen de heeren naar een
ander vertrek en kwamen de Landdrost, Assessoren, Kwar
tierdrost en Secretaris-Generaal terug. Six heeft daarop
overeenkomstig het bepaalde in art. 76 van het reglement
op het bestuur in de departementen den eed afgenomen,
waarna de overigen den eed aflegden in handen van den
Landdrost. De aanwezigen hebben toen op uitnoodiging van
Six zitting genomen. De Secretaris-Generaal meldde daarop,
dat de archieven waren overgegeven en nam deze in een
wijdloopige uiteenzetting in het verbaal de facto over.
Hierop volgden de toespraken. Six houdt een vrij uitvoerige, de la Court een korte rede. De toespraken, die ik
volledig laat volgen, zijn hol van inhoud en weinig zeggend.
Six drukt den Landdrost twee zaken op het hart: medewerking aan de rigoureuze belastingwetten en het verleenen
van gelijke bescherming aan een ieder, welk geloof hij ook
belijdt. Dit laatste zal den Brabanders wel eenigszins vreemd
in de ooren hebben geklonken, na alle onbillijkheden, die
zij langer dan een eeuw ondervonden hadden; of was de
Koninklijke Commissaris wellicht bevreesd, dat in deze
Katholieke provincie onder een Katholieken Koning de
Protestantsche minderheid een bitter lot tegemoet ging?
Ziehier de rede van Six:
„Mijne Heeren de Landdrost, Assessoren, SecretarisGeneraal en Drost in het Departement Braband.
Dewijl door deze verrigtingen in deze bijeenkomst tot
hiertoe hebbende plaats gehad aan de bevelen, mij door
Zijne Majesteit gegeven, geheellijk is voldaan geworden,
verklare ik mits deze plechtiglijk uit naam van Hoogstgedachte Zijne Majesteit, dat het Bestuur van het Departementaal Bestuur volkomen geïnstalleerd is en zich van nu
af aan, zijne functiën kan overgeven.
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Mijnheer de Landdrost,
Het is aldus, dat in gehoorzaamheid aan de bevelen van
Zijne Majesteit, mij het genoegen te beurt is gevallen het
nieuwe bestuur in dit Departement tot gewigtige pligten
en werkzaamheden plechtiglijk intewijden.
Nadat ons lang gefolterd Vaderland in den schoot eener
gematigde Monarchie rust en veiligheid had wedergevonden,
zoo vorderde de Constitutie zelve van het Koningrijk, dat
de raderen van het innerlijk Bestuur, met dusdanig eene
Regeeringsform in evenwigt wierde gebracht. Dat aldus aan
dit Bestuur gegeven wierde eene Klem en eene eenheid,
mitsgaders de noodige macht, om de wetten van het Land
en de Besluiten van de Regeringe te doen eerbiedigen
zonder hierin met verkeerde hindernissen of tegenstand
te behoeven te worstelen.
Dit oogmerk is door de wet van den 13en April dezes
jaars bereikt, eene wet, waarvan de Inhoud lang en zorgvuldiglijk door den Koning is overwogen en die ook door
het Wetgevend Ligchaam niet dan na een rijp onderzoek is
bekrachtigd geworden.
De keuze van Zijne Majesteit, op U persoon, Mijn Heer de
Landdrost, gevallen, en waarmede het mij aangenaam is U
geluk te mogen wenschen, strekt tot een bijzonder blijk
van Hoogstdeszelfs achting en vertrouwen.
Deze gevoelens zullen voorzeker gerechtvaardigd worden
en de welvaart in dit Departement voor zoo veel vermeerdering van voorspoed vatbaar, onder Uwe wijze en
gematigde Bestieringe niet weinig worden bevorderd.
Onder de wetten, waarvan de handhavinge aan Uwe
zorgen is aanbevolen wordt een voorname plaats bekleed
door de inrigtingen van het nieuwe en algemeen stelsel
van belastingen. Deze zijn zwaar; misschien wel in sommige
omstandigheden niet zonder druk. En wie weet dit beter
dan de vaderlijke Koning, door wien wij geregeerd worden,
en die zelf in het midden der bittere rouwe, waarin zijn
doorluchtig Huis in de laatste dagen is gedompeld gewor96

den1) niet heeft opgehouden voor zijne onderdanen te zorgen.
Wie verlangt meer dan Zijne Majesteit de gelukkige dagen
te zien verschijnen, waarin de lasten der Ingezetenen, verlicht zullen kunnen worden. Dan deze dageraad, hoezeer
misschien nabij, is nog niet opgerezen en de stuiptrekkingen
van Europa blijven groóte opofferingen vorderen.
Laat ons echter hierbij niet vergeten, Mijn Heer, dat
terwijl zoo vele Landen door den geesel des oorlogs verwoest
worden, onze oogsten, zij dank aan de heldhaftige daden
van den grooten Keizer, met gerustheid ingezameld en
tegens verdubbelde prijzen in omloop worden gebracht.
Laat ons dus bij de vergelijking van onzen toestand met
die van zoo vele andere Volkeren redenen van erkentenisse
vinden, en laten deze redenen aan de Regeringe tot aanmoediging verstrekken, wanneer zij volgens eed en pligt
de uitoefening moeten verzekeren van wetten, waarvan
zij den last in tijden van minder dringende noodzakelijkheid,
zelve zouden wenschen te zien verminderen.
Er is een tweede onderwerp, Mijn Heer de Landdrost, het
geen misschien eene bijzondere oplettendheid is vereisschende.
Onze tegenwoordige wetten in het tijdperk, waarin wij
leven, wel en wijslijk ingerigt, verzekeren eene gelijke
bescherming, gelijke aanspraken aan alle stille en onderdanige Godsdienstige Gezindheden.
Deze wetten, Mijn Heer, spreken duidelijk en klaar en
is des Konings bekende wille, niet alleen, dat zij stiptelijk
worden achtervolgd, maar ook dat alle gelegenheid tot misverstand en twist, zoo veel eenigzins mogelijk worden
vermijd, voorgekomen en afgeweerd.
Dit is eene zaak van tederen aard, zij vereischt de medewerking van alle goede en bedaarde Ingezetenen, van welke
geloofsbelijdenis zij dan ook mogen zijn.
En deze medewerking, Mijn Heer! onder het ongestoord
genot van een ieders verzekerde regten, door vriendelijke
1

) de dood van 's Konings zoon op 4 Mei 1807.
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tusschenkomst en gestrenge onpartijdigheid tot stand te
brengen en te bewaren, zal buiten tegenspraak niet onder
de minste verdiensten eener wijze Bestieringe gerekend
moeten worden.
Mijn Heer de Landdrost, Assessoren en Secretaris-Generaal, Mijn Heer de Drost van het Kwartier van Eindhoven,
tot zoo verre mijne plicht hebbende volbracht, zoo blijft
mij nog overig voor de goede en gelukkige gevolgen van
Uwe Bestieringe, Mijn Heer de Landdrost, van de vereenigde
werkzaamheden door de wet aan UE. Mijn Heer de Landdrost
en Assessoren gezamelijk opgedragen, van de uitoefening
van UE. plichten de Drost van Eindhoven en SecretarisGeneraal, mijne opregte en hartelijke gelukwenschen aan
UE. bekend te doen zijn.
Moge dan aldus UE. bekende goede wille en bekwaamheden, Uwe zuivere pogingen voor het welzijn der belangens
aan UE. zorgen toebetrouwd, onder den zegen des Allerhoogsten de dankbaarheid Uwer onderhoorigen te wege
brengen en moge UE. lange jaren het genoegen hebben van
die dankbaarheid steeds te zien vermeerderen".
Daarna volgde de toespraak van den Landdrost. In het
verbaal staat: „dewelke door den Heere Landdrost Mr. P. E.
de la Court op eene gepaste wijze beantwoord is geworden
in voege als volgt".
Deze speech is ook onbelangrijk van inhoud. Geen enkel
program, geen enkel concreet plan wordt naar vorengebracht.
„Aan Uwe Excellentie", zoo vangt de korte rede aan,
„Hoog Edel Heer Staatsraad van Zijne Majesteit den Koning,
presiderende de derde Sectie. Grootkruis van de Koninklijke
orde van Holland, Commissaris van Zijne Majesteit ter
installatie van de nieuwe Departementale Administratie in
Braband.
De Eed, zoo aanstonds in handen van Uwe Excellentie door
mij als Landdrost in dit Departement gedaan, legt op mij
de vervulling van groóte verpligtingen en van zeer tederen
aard.
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Het vertrouwen van Zijne Majesteit den Koning in mijn
persoon gesteld, waarmede U Edele mij op zulke edele
wijze heeft geluk gewenscht en waarvoor ik dezelve mijnen
dank betuige, zal mij tot prikkel strekken om dezelve
natekomen en, hoe zwak mijne vermogens mogen zijn,
om in alles daaraan te beantwoorden, zal het nooit aan
goeden wil ontbreken.
Zijne Majesteit, onzen goeden Koning, door Hoogstdeszelfs overgroote zorg niet anders bedoelende, als het
geluk en welzijn van zijn Volk, kan er geen aangenamer pligt
aan mij worden opgelegd, dan de bevelen van Hoogstdeszelven in alles te doen nakomen.
Als voorspraak van het belang Zijner Majesteits onderdanen in dit Departement, zal ik het steeds als de grootste
belooning beschouwen, wanneer door mijne bemoe/enisse,
het geluk van dezelve en dus het groóte doel van Zijne
Majesteit maar eenigszins bevorderd wordt.
Het is met deze gevoelens, dat ik de vervulling van de
hooge waardigheid, waarmede Zijne Majesteit mij heeft
gewaardigd te vereeren, beginne.
Mag ik U Edele bidden, dezelve aan den voet des Troons
overtebrengen tevens met mijne diepste eerbied voor de
geheiligde Persoon van Zijne Majesteit.
Mag ik tegelijk de verzekering mededeelen van de onwankelbare verknogtheid aan Hoogstdezelve Zijne Majesteit
van alle de onderdanen in dit Departement. Mag ik U alsnog
verzekeren van mijn grootste Hoogachting voor de persoon
van U Edele en van den wensch, dat Zijne Majesteit zich
steeds bediene van Uwe Edele wijzen Raad tot het welzijn
van het Koningrijk.
Mijne Heeren de Assessoren en Secretaris Generaal,
Mijn Heer de Drost van het Kwartier Eindhoven,
De Keuze van Zijne Majesteit op Uwe personen gevallen,
waarmede ik U lieden en mijzelve gelukwensche, strekt mij
tot waarborg van U lieder medehulp; laat ons eikanderen
en met vol vertrouwen de hand bieden en dan zal, onder
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den zegen des Allerhoogsten, de goedkeuring van Zijne
Majesteit over onze gedragingen, de dankbaarheid onzer
onderhoorigen en de bewustheid van wel gedaan te hebben
onze belooning zijn."
Het proces verbaal van deze bijeenkomst werd daarna
door allen geteekend en de bijeenkomst door Six „gescheiden".
Six teekende eveneens het proces verbaal, waarin werd
vermeld, dat alles geschiedde overeenkomstig het Decreet
van 8 Mei 1807.
Denzelfden dag nog werd bij een publicatie, die hieronder
volgt, aan de inwoners van het departement kennis gegeven
van de benoeming en installatie der diverse functionarissen.
Waarom het Kwartierdrostambt van 's-Hertogenboch niet
werd genoemd, is niet duidelijk. Voor Breda geschiedde
dit immers wel. Vermoedelijk ligt de reden hierin, dat
de Landdrost waarnemend Drost van den Bosch was.
PUBLICATIE.
De LANDDROST in het Departement BRABAND aan
alle de genen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut!
doet te weten:
Dat Zijne Majesteit de Koning van Holland, overgegaan
zijnde tot de benoeming der Ambtenaren in de Wet van
den 13en April dezes Jaars, voor de administratie in de
onderscheidene Departementen gedesigneerd, voor dit
Departement heeft benoemd:
Tot LANDDROST
Mr. P. E. de la Court.
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Tot ASSESSOREN
J. A. Creyghton 1 )
P. С van Ghent
Mr. J. van Heurn
Mr. G. de Jong
J. Linsen de Jonge
Mr. A. J. J. H. Verheljen »)
Tot SECRETARIS GENERAAL
Mr. P. J. G. Vogelvanger
Tot DROSTEN
Kwartier Eindhoven J. C. G. van der Bruggen van Crooy
Kwartier Breda
Dat welgemelde Landdrost, Assessoren, Secretaris Gene
raal en Drost behoorlijk zijn beeedigd, geïnstalleerd en In
functie getreden.
En, op dat niemand hiervan onwetendheid voorwende,
zal deze alomme binnen dit Departement, ter plaatse,
alwaar zulks te doen gebruikelijk is, worden afgekondigd
en aangeplakt.
Gedaan te 's-Hertogenbosch heden den 13en Mei 1807.
(geteekend P. E. DE LA COURT,
(onderstond) Van wege denzelven.
De Secretaris Generaal
(gecontrasigneerd) VOGELVANGER.
Dienzelfden dag nog werd uitvoering gegeven aan het
bepaalde in artikel 39 van het reglement van 29 April 1807
en werd de „rolle voor de Justitiële Zaken incas van gemeene
!) Overleden 26 Mei 1808.
2
) later Secretaris van het Kabinet des Konings.
Landdrost, β
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middelen" bepaald op eiken Donderdag. Verder werden
maatregelen genomen om den arbeid van het Departementaal Bestuur na de ontbinding te continueeren. Van 14 tot
en met 18 Mei werd niet vergaderd. Op 20 Mei werd van
zijn benoeming tot Landdrost door hem kennis gegeven aan
„de Ministers van Binnenlandsche en Buitenlandsche Zaken,
van Justitie en Politie, Financiën, den Minister Secretaris
van Staat, de Directeuren Generaal over de Zaken der
Indien en den Koophandel, voor de fraaye Kunsten en
Wetenschappen, over de Posterijen, over den Waterstaat,
van Oorlog, van Marine, van het Publiek Onderwijs". Hij
deed dit, daar hem „vele en gewigtige werkzaamheden
waren te beurt gevallen, waarvan er vele (zommigen) tot
Uwer Excellentie's Ministerie relatie (kunnen) hebben";
hij vroeg „personele Hoogachting en medehulp en beval
zich in hunne Hooge Gunst aan". Daarna volgde natuurlijk
vele „congratulaties" ook van gemeente- en polderbesturen
en andere publiekrechtelijke lichamen.
2. Het Landdrostambt.
Een der zaken, welke op de eerste plaats geregeld moesten
worden, was de organisatie van het Landdrostambt en in
het bijzonder van het bureau. Reeds op 14 Mei 1807 wordt
door den Minister van Binnenlandsche Zaken om een voorstel gevraagd. Hierbij moest natuurlijk rekening worden
gehouden met het bepaalde in art. 41 van het reglement
van 29 April, waarbij de ambtenaren van het voormalige
bestuur en den raad van financiën voorkeur genoten bij
eene eventueele benoeming. De missive van den Minister
werd in handen gesteld van den Secretaris-Generaal, die op
14 September zijn plan indiende. Voordien gaf de Minister
op 30 Juni nog enkele wenken. Hij was van oordeel, dat er
twee hoofdafdeelingen moesten komen, een afdeeling „betrekkelijk het politieke en economische" en een afdeeling
voor de financiën. Voorts herinnerde deze bewindsman aan
het artikel 41 hierboven vermeld. Hij had gaarne een „tabel102

larischen" staat, waarin moest worden opgegeven de kosten
van de voormalige administratie en de kosten van de te
maken organisatie. Verder werd gevraagd een opgave van
de kosten der expeditie en hoe deze geregeld zou worden.
14 September werd dan het volgende plan voorgesteld,
dat weinig afweek van de uiteindelijke organisatie.
Art. 1 bepaalde, dat er twee „Divisies" zouden zijn.
A. De politiek economische, B. De financiëele.
Art. 2 stelde de benaming vast. De eerste heette „Divisie
van Policie"; de tweede „Divisie van Financiën". Volgens
art. 3 kreeg de afdeeling politie „een subdivisie voor het
politieke en economische"; voor de afdeeling financiën „een
subdivisie voor het administratieve en een voor het comptabele". Van deze regeling is niets gekomen.
Art. 4 gaf elke divisie een chef, regelde de vervanging
van den Secretaris Generaal bij ziekte, de expeditie en het
toezicht op de ambtenaren. Bij elke subdivisie zou een chef
de bureau komen. (art. 5). Bij de afdeeling van politie zou
er zijn „een indexmaker, 4 ordinaris klerken" en bij financiën „een indexmaker, 6 ordinaris klerken, plus een boekhouder" Ï ) .
Artikel 7 gaf het oppertoezicht over alles aan den Landdrost en den Secretaris-Generaal; daarnaast stonden de
lagere ambtenaren onder het toezicht van hun chef.
De onkosten van het voormalige departementaal bestuur
bedroegen f14.500, van den raad van financiën f13.825
te samen f 28.325. De Landdrost vraagt thans f 29.900;
1
) In 1809 bestond het Landdrostambt uit de „Divisie van Policie"
bestaande uit een chef van divisie ( f 1 5 7 . — per maand); t w e e chefs de
bureau ( f 1 1 7 . — ) ; 5 klerken (twee van f 7 0 . — , de anderen f 5 5 . — , f 4 7 . — ·
f 8 . — per maand.
De afdeeling financiën had een secretaris ( f 1 5 7 . — ) ; twee chefs de
bureau en een boekhouder ( f 1 1 7 . — ) ; zeven klerken (een van f 7 0 . — ,
vier van f 6 0 . — , een van f 4 7 . — en een van f 4 3 . — per maand).
Daarenboven waren er een concierge tevens kamerbewaarder ( f 8 6 . — ) ;
een kamerbewaarder ( f 7 0 . — ) en vijf boden (vier van f 6 2 . — en een van
f 5 5 . — ) . Dit is alles in ronde cijfers; bij besluit van den Landdrost van
12 van Grasmaand en 30 van Zomermaand 1808 werden f 120.— per maand
verdeeld onder de ambtenaren.
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in de onkosten van het voormalig bestuur was begrepen het
tractement van den Secretaris ad f3000, terwijl thans
het salaris van den Secretaris-Generaal door het Rijk werd
betaald.
T.a.v. de expeditie werd medegedeeld, dat deze geschiedde
door bodes en vervolgens via de schouten en dat de onkosten
(f3000.—) wel hoog waren, doch dat daarin moeilijk een
verandering kon gebracht worden, daar er in vele gemeenten
nooit een „toerkar of reguliere postwagen" kwam.
Op 10 Juni 1807 vind ik in het verbaal iets over de „richting
en wijze, die aan de werkzaamheden van het Landdrostambt
behooren te worden gegeven".
Ziehier een resumé:
1. Alle ingekomen stukken worden door den Landdrost
zelf gesplitst in twee groepen: stukken, wier afdoening
door den Landdrost geschiedt en stukken, wier beoordeeling tot de taak der Assessoren behoort.
2. Rapporten der Assessoren. Hierover zal gesproken
worden bij de behandeling van den status van deze
functionarissen.
3. De officicele naam van het verbaal luidt: „Verbaal van
het verhandelde bij den Landdrost in het Departement
Braband".
4. Alle acte η en besluiten ook van Landdrost en Assessoren
worden op naam van den Landdrost geëxpedieerd. Dit
was een overbodige bepaling, daar art. 11 der wet van
13 April daarin reeds voorzag. Een uitzondering op de
verzending der stukken op naam van den Landdrost
werd gemaakt voor de vonnissen en verdere acten door
Landdrost en Assessoren „qua Regters geslagen of
gearresteerd". Deze expeditie geschiedde op naam van
dit college.
5. Terstond zullen de gemeenten aangeschreven worden
om opgave te doen van de inrichting van hun bestuur;
welke officieren binnen hun gemeenten fungeeren (bedoeld zal wel zijn de Schouten Civiel); welke polder104

besturen of dijkcolleges in hun gemeenten aanwezig zijn,
enz.
6. Aan den Kwartierdrost te Eindhoven en later aan dien van
Breda wordt gevraagd een rapport in te zenden op welke
manier publicaties en circulaires met de minste kosten
en op de meest zekere wijze In hun Kwartier kunnen
verzonden worden; deze vraag aan den Kwartierdrost te
's-Hertogenbosch werd ,,om advies gehouden".
Enkele bijzonderheden betrekking hebbende op het
Landdrostambt zijn nog vermeldenswaard:
A. Van 1808 af wordt elk half jaar door den Koning bij
decreet bepaald, dat de bureaux van de Landdrosten op
den tegenwoordigen voet zouden blijven, dat de kosten
van het Landdrostambt niet meer mogen bedragen dan
dan een bedrag, door hem gesteld, (op 25 Jan. 1808 b.v.
was deze som f24.200) en geene nieuwe benoemingen
mochten plaats vinden. Zooals van zelf spreekt, werden
meermalen pogingen aangewend om een verhooging
van crediet te verkrijgen, maar zelfs in het geval,
dat de Minister de voordracht van den Landdrost
steunde, „difficulteerde" de Vorst. De benarde financieele toestand van het Rijk zal daar wel niet vreemd
aan geweest zijn.
B. Een Koninklijk Besluit van 22 October 1807 bepaalde,
dat de Landdrost evenals andere magistraten ,,Zijne
Majesteit attentie moesten provoceren op al hetgeen
bij mogelijkheid ten faveure der personen onder hunne
administratie ressorterende en ter voorziening in derzelver dringende behoeften kan worden gedaan".
Dit besluit, dat elk jaar opnieuw werd gegeven, kwam
tot stand naar aanleiding van een mededeeling van den
Landdrost van Amstelland, waarin hij o.a. aan den Koning
de vraag stelde, of hij een bepaalde groep personen,
van wier armelijk bestaan hij zelf onofficieel kennis had
gekregen, hulp kon verleenen.
De Vorst liet toen bij K.B. het bovenstaande ant105

woorden. Tevens werd hem bericht, dat de Landdrost
„niet blootelijk zijne aandacht bepalen moest tot hetgeen
op eene officicele wijze ter zijner kennisse gebragt
wordt, maar dat zijne zorg en zijne aandacht zich moet
uitstrekken tot alle objecten hoegenaamd, welke zich
in het Ressort van zijn Departement bevinden".
C. Conform de orders van den Koning van 16 Januari 1808
(verbaal 23 Januari) moest de Landdrost jaarlijks een
inspectie door het departement maken. Bij Koninklijk
Besluit van 5 October d.a.v. kon hij zich dan laten vergezellen door den Drost van het Kwartier, waarin hij
zich bevond, door een der geëmployeerden en door een
bode. Hij kon dan voor reiskosten f7,15 per uur en voor
verblijfkosten f20.— per dag declareeren. Deze kosten
staan vermeld in het verbaal van 24 October 1808).
D. Op 29 Maart 1808 werd door den Landdrost een reglement gemaakt, waarnaar „Heeren Assessoren, mitsgaders
de Geemplo/eerden op de Bureaux, en de Bedienden en
Suppoosten van het Bestuur in het Departement Braband
zich, in tijd van Brand en Oproer, zullen gedragen".
In geval van brand en oproer moesten Assessoren en
Secretarissen-Generaal, dadelijk op het Departementaal
Hotel vergaderen. Door brandklok of alarmtrom werden
deze heeren geconvoceerd, (art. 1 en 2). Aangezien de
tegenwoordigheid van den Landdrost gewoonlijk elders
werd vereischt, moest de oudste Assessor ter vergadering
als Landdrost fu ngeeren (art. 3); de restvan de bepalingen
herinnert aan de gewone instructies bij brand, enz.
E. Naar aanleiding van een Koninklijk decreet van 21 April
1809, waarbij de Ministers werden gelast, om zich
voortaan rekenschap te doen geven, van alles wat er in
hun ministerie geschiedde, werd den Landdrosten gelast
o.a. alle nalatigheden mede te deelen van hun ondergeschikten en van de onder het Landdrostambt ressorteerende autoriteiten.
F. Het verbaal van 14 April 1808 vermeldt een lastgeving
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aan de Landdrosten om jaarlijks hunne aanmerkingen op
de in „vigueur zijnde ordonnantiën" in te zenden.
G. Op 12 Juni 1808 zond de Minister van Binnenlandsche
Zaken een missive, waarbij den Landdrosten gelast
werd een „statestlek Oversigt" van hunne departementen te maken. Nader werd bepaald, dat dit overzicht
zoo moest worden gemaakt, dat Zijne Majesteit in weinig
tijd volledige kennis van het departement kon verkrijgen.
De Vorst bepaalde zelf hoe het overzicht moest worden samengesteld.1)
3. Assessoren.
De Assessoren hadden op twee wijzen deel aan het bestuur
van het gewest; op de eerste plaats als adviseurs en medehelpers van den Landdrost.
Art. 37 van het reglement van 29 April zegt het met even
zooveel woorden: „Hij kan zich ter adsistentie in de onderscheiden werkzaamheden hierboven vermeld, bedienen van
de Assessoren, het zij door hun het uitwerken van het een
of ander gedeelte op te dragen, door hun te zenden Commissiën, of door het innemen van hun advis."
De Landdrost heeft vrijwel op elke bladzijde van het
verbaal de stukken, die hij te beoordeelen had, om bericht
en raad („om narigt") naar de Assessoren gezonden. Hij
kon ook moeilijk anders, want hoe meer men het verbaal
bestudeert (en ik laat nu de even lange verbalen van Landdrost en Assessoren buiten beschouwing), hoe meer men
tot de overtuiging komt, dat het Landdrostschap geen
sinécure was en dat door de Landdrosten veel en hard is
gewerkt.
Op 12 September 1808 — het was juist in die dagen, dat
het later te noemen statistisch overzicht gemaakt werd —
benoemde de Landdrost enkele Assessoren tot Commissaris
van Politie en Economie. Dit was noodig, zoo zegt het
1

) Zie pag. 155 e. v.
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verbaal, om aan de steeds toenemende werkzaamheden
tegemoet te komen en meer kennis te krijgen van den
samenhang der behandelde zaken.
Zooals reeds vermeld werd op pag. 104, had de Landdrost
ook enkele maatregelen genomen t.a.v. van de rapporten
der Assessoren. Daarbij werd bepaald o.a. de rapporten
ten minste op halve vellen papier, half „plieks" te schrijven.
Op 24 December 1807 volgde een dispositie van den Landdrost, waarbij dit laatste nog eens herhaald werd en tevens
werd verzocht de rapporten met duidelijke, leesbare hand
te schrijven en behoorlijk te onderteekenen.
Op de tweede plaats vormden de Assessoren met den
Landdrost het college, dat optrad in plaats van den ontbonden
Raad van Financiën.
Art. 13 sprak over Justitieele Zaken, welke in art. 23
aan Landdrost en Assessoren waren opgedragen: de „Judicature over de Middelen te Lande".
Het college trad dus hier op als rechter. Deze taak van
Landdrost en Assessoren werd na de inlijving voortgezet.
Het „Décret Impérial, contenant Règlement général pour
l'Organisation des departemens de la Hollande" (18 October
1810) 1 ) bepaalde immers in hoofdstuk III de „Compétence
de l'Administration pour le jugement des Délits en matière
d'impôts; artikel 34 van ditzelfde decreet luidde als volgt:
„Les préfets et les conseils de préfecture conserveront
pour le jugement des délits en matière d'impôts, les mêmes
attributions, qu avaient, par le passé, les landdrosts et leurs
assesseurs".
Zooals wij gezien hebben, werden deze vonnissen op
naam van het college verzonden. In deze vergadering had de
Landdrost als voorzitter slechts een beslissende stem,
(art. 13). De speciale instructie, in art. 15 genoemd, heb ik
nergens kunnen vinden. Het ligt buiten het bestek van deze
studie dieper in te gaan op alle financieele bemoeiingen,
die de Landdrost met Assessoren hadden. Evenmin kan stil
1

) Zie Mr. G.W. Bannier,.Grondwetten van Nederland" pag. 184 en 189.
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gestaan worden bij hunne bevoegdheden inzake de belastingen. De bepalingen hieromtrent spreken trouwens voor
zich zelf.
4. Toezicht op de gemeenten.
Uiteraard vormde het toezicht op de gedragingen der
gemeente besturen een van de voornaamste taken van den
Landdrost.
Artikel 41 der gemeentewet van 13 April 1807 stond den
gemeenten der eerste klasse toe, onder goedkeuring van
den Kwartierdrost, verordeningen te maken, de „dagelijksche politie betreffende", die een boete van vijftig gulden
of een gevangenisstraf van drie dagen niet te boven ging 1 ) .
De Kwartierdrost gaf dan daarvan kennis aan den Landdrost.
In alle andere gevallen moesten de ontworpen verordeningen
aan den Landdrost worden gezonden (dit geschiedde meestal
via den Kwartierdrost). De Landdrost zond dan deze verordeningen met zijn op- en aanmerkingen aan den Minister
van Binnenlandsche Zaken.
De gemeenten der tweede klasse konden onder goedkeuring van den Kwartierdrost verordeningen maken, welke
geen hoogere straf inhielden dan een boete van vijftig gulden
of gevangenis van drie dagen (Art. 50). Wanneer de straf
hooger was, werd dezelfde procedure gevolgd als in art. 41
is aangegeven.
Art. 17 der wet van 13 April 1807 onderstreepte nadrukkelijk, dat de Landdrost zich moest gedragen naar hetgeen
onder de beide aangehaalde artikelen was bepaald.
Overeenkomstig artikel 24 der wet zijn de gemeentebesturen naast enkele andere organen verplicht de orders
en bevelen van den Landdrost op te volgen, terwijl art. 25
hen (wederom naast andere lichamen) verplicht zoowel aan
den Landdrost als aan den Kwartierdrost bericht en advies
te geven, indien dit wordt verzocht. Art. 29 droeg het
1

) Zie pag. 46.

109

oppertoezicht over de gemeenten op aan den Kwartierdrost.
Art. 28 bepaalde, dat deze Drosten, onder den Landdrost,
het toezicht uitoefenen over de politie; zij staan „denzelven"
d.i. den Landdrost in alles bij wat de uitvoering van wetten
enz. betreft en zijn aan hem verantwoordelijk. Een enkele
uitzondering werd gemaakt voor het geval, dat de Koning
via zijn Ministers rechtstreeks bevelen gaf aan den Drost,
(geen enkel voorbeeld daarvan is in de verbalen te vinden),
die dan op zijn beurt daarvan kennis gaf aan den Landdrost.
Bij een nauwkeurige lezing ziet men, dat de woorden „onder
den Landdrost" in het art. 29 niet voorkomen. Valt daaruit
te concludeeren, dat het oppertoezicht over de gemeenten
door den Kwartierdrost werd uitgeoefend, zonder dat hij
daarin zijn chef behoefde te erkennen? M.i. niet; de Kwar
tierdrost was en bleef in alles ondergeschikt aan den Land
drost. Vermoedelijk is het onderscheid tusschen de twee
bepalingen te zoeken in de slordige redactie; een euvel
waaraan de meeste wetten uit dien tijd leden.
Art. 44 sub с schrijft aan de gemeentebesturen voor
ontwerpen van plaatselijke belastingen aan den Landdrost te
zenden, die dan zorgt voor doorzending aan den Minister van
Binnenlandsche Zaken onder toevoeging van zijn advies.
(De Koning keurde deze goed).
Dat de Landdrost zich naar hetgeen hier vermeld wordt
moest gedragen (cf. art. 17) is in deze wet niet te vinden,
doch men vindt deze bepaling wel in art. 35 van het Regle
ment van 29 April 1807.
De jaarlijksche rekening en begrooting wordt door de
Gemeentebesturen aan den Drost gezonden, die deze,
vergezeld van zijn opmerkingen, aan den Landdrost door
zendt. Hierna volgt weder dezelfde procedure, die al reeds
eerder is genoemd (art. 45). Bij gemeenten der tweede
klasse wordt t.a.v. de rekening en begrooting eenzelfde
procedure gevolgd. In dit art. wordt niet gesproken van
„met zijne aanmerkingen", maar „die dezelve naziet en daar
toe termen vindende aan den Landdrost inzendt" (art. 49).
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In art. 33 (reglement van 29 April) wordt wederom gesproken over de rekening en begrooting — Het is een
herhaling van de artikelen 45 en 49 van de wet van 13 April.
Thans is de redactie eenvoudiger en is de taak t.a.v. de
rekening en begrooting der gemeenten van de eerste klasse
en tweede klasse in één artikel vermeld. Nieuw is de zin,
waarin hij het jaarlijksch verslag, hetwelk de Drost hem
hierover zendt, met zijn beschouwingen doet toekomen
aan den Minister van Binnenlandsche Zaken.
In het jaar 1807 worden de gemeentebesturen telkens
door den Landdrost op de vingers getikt, omdat zij steeds
rechtstreeks de rekening en begrooting aan hem inzonden.
Steeds wordt dan verwezen naar het art. 49, en verzocht
deze te zenden aan den Drost. (In het begin was er geen
Drost in het Kwartier 's-Hertogenbosch, de Landdrost was
toen fungeerend Drost; derhalve werden de rekeningen
toch aan hem gezonden: een verwarring, die de plattelandsgemeenten veel moeite en hoofdbrekens zal hebben gekost 1 ).
Art. 46 der wet van 13 April schiep de mogelijkheid, dat
de Landdrost de vergadering der Vroedschap in belangrijke
gevallen, presideerde. Een voorbeeld daarvan heb ik in het
verbaal niet kunnen vinden.
1
) Doch ook voor den Landdrost zelf was het gemis van twee Drosten
een onhoudbare toestand.
O p 21 November 1807 gaf hij de Assessoren van Heurn, Verheyen en
de Jong opdracht „ o m met assumile van den Secretaris Generaal hem
binnen veertien dagen te dienen van bengt omtrent de wijze, hoe deze
werkzaamheden zullen worden in trein gebragt en speciaal welke cynosure
er behoort te worden ingevoerd".
BIJ Koninklijk Decreet van 11 April 1608 werd F. Verheyen t o t Kwartier
Drost van 's-Hertogenbosch en J. J. Havermans in dezelfde functie in Breda
benoemd. Naar aanleiding hiervan is in het verbaal van 25 Mei 1808 en in
het Register der publicatien, een publicatie te vinden van den Landdrost,
waarin hij deze benoemingen mededeelt. Tevens wordt naar voren gebracht,
dat verschillende artikelen van de wetten van 13 April 1807 en 11 Januari
1808 voordien niet konden worden toegepast, vooral in zake de correspondentie. ( N . l . dat de correspondentie tusschen den Landdrost en gemeentebesturen voortaan moest geschieden via den Kwartierdrost, (art. 10
en 11 van het reglement van 29 April).
Vermeldenswaard is nog — een bewijs van de gemoedelijkheid in die
dagen — dat tijdens de ziekte van Havermans de Landdrost op 20 September 1808 goedkeurde, dat diens zoon in plaats van zijn vader de stukken
teekende.
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In het Reglement van 29 April komen eveneens verschillende
bepalingen voor, die het toezicht op de gemeenten regelden.
Art. 12 behandelt het schorsingsrecht van den Landdrost
t.a.v. verordeningen of maatregelen genomen in strijd met
de wet of welke Gemeentebesturen of andere organen
onbevoegd waren te nemen. Een voorbeeld van zulk een
schorsing is in het verbaal niet te vinden.
Vaak behoefde het recht van schorsing niet gehanteerd
te worden, maar gaf de Landdrost aan, hoe de verordening
moest luiden, wilde zij zijn goedkeuring wegdragen. Hier
vindt dus niet plaats de „reformatie", de verandering, die
de Fransche Prefect kon aanbrengen, maar werd alleen
een vingerwijzing gegeven. Op 2 Juli 1807 vind ik het volgende
voorbeeld.
De gemeente Dinteloord had een personeelen omslag
geheven boven de heffing van de „additionele Stuivers, bij
den Staat voorgesteld". Dit was in strijd met de bedoeling
van het Reglement voor de Gemeentebesturen van 1805.
Conform art. 19 van dat Reglement mocht de gemeente
wel „de additionele Stuivers" naar evenredigheid vermeerderen. Dit werd door den Landdrost aan Dinteloord
medegedeeld, die de bedoelde verordening aldus wijzigde.
Geen enkel artikel gaf den Landdrost meer arbeid en
zorgen dan art. 17, waarbij hem werd opgedragen het
toezicht op alle wegen, dijken, bruggen en andere communicatie middelen, die in onderhoud waren bij de gemeenten of andere organen. Hij moest toezien, dat alles
behoorlijk onderhouden werd en dat het verkeer van de
eene plaats naar de andere veilig en ongestoord geschieden
kon. Daarenboven had hij zich te gedragen naar het Decreet
van den Koning betreffende de Waterstaat (20 Januari 1807)
en lichtte hij hem in over alles, hetgeen op het onderhoud,
enz. betrekking had.
Voorbeelden zijn er natuurlijk in het verbaal te kust
en te keur. Een enkel geval zal ik hier aanhalen.
Den Schout Civiel te Loon op Zand werd (4 Juli 1807) er
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op gewezen, dat de Kappelsche Dreef zich in zulk een
slechten toestand bevond, dat de rijtuigen „meestal uit
Holland komende en aldaar durvende passeren, omvielen".
Op klacht van den Schout Civiel van het Schoutambt van
Helvoirt, dat het gemeentebestuur nalatig was in zijn
schouwplicht, werd dit bestuur door den Landdrost aangeschreven om daaraan onverwijld te voldoen (10 Juli 1807).
In het verbaal wordt ook melding gemaakt van een beslissing van den Landdrost en nog wel op een Zondag
(meestal staat er onder den Zondag geschreven „nihil
actum"), waarbij op 12 Juli 1807 de gemeente Oostelbeers
gelast werd een weg aan te leggen door het Beersche Veld
naar Oirschot, daar er in den winter geen verbinding bestond
tusschen beide plaatsen, dan langs een omweg van ruim
een half uur. Merkwaardig is, dat door den Landdrost werd
bepaald hoe breed de weg moest zijn en hoe deze precies
moest komen te liggen. Over de verdeeling der kosten
wordt met geen woord gerept. Vermoedelijk zal de gemeente
wel alles betaald hebben, maar hebben volstaan met den
aanleg van een aarden baan.
De artikelen 34—35—36 behandelen de plaatselijke belastingen; naast het onderhoud der wegen, enz. de meest
voorkomende materie in het verbaal.
Art. 34 verplicht hem er in het bijzonder toezicht op
te houden, dat de gemeentebesturen geen plaatselijke
belastingen heffen of invoeren dan na verkregen machtiging
van de regeering. Ik vermeldde reeds, dat hij overeenkomstig art. 35 alle ontwerpen moest onderzoeken. Wanneer
onderstand aan de armen oorzaak was van een plaatselijke
belasting, moest hij eerst onderzoeken, of er ook reglementen bestonden aangaande het onderhoud der armen of
werkverschaffing, ten einde de regeering eventueele verbeteringen of schikkingen ten dien opzichte te kunnen
voordragen.
Uit het verbaal blijkt, dat het toezicht van den Landdrost
zeer nauwkeurig was. Ook hier stelt hij vaak de gemeenten
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correcties voor, laat deputaties uit de gemeentebesturen
naar het „Departementaal H o t e l " komen om het een en
ander nader toe te lichten 1 ) .
Tot zoover het toezicht op de gemeenten. De wet van
23 October 1807 kan buiten beschouwing blijven, omdat
daarin over eigenlijk toezicht niet gesproken wordt.
Het zou verkeerd zijn te meenen, dat de bemoeiingen
van den Landdrost in de wet van 13 April en het Reglement
van 29 April enumeratief en limitatief waren opgesomd.
Het toezicht van den Landdrost strekte zich veel verder
uit.
Enkele voorbeelden:
De goedkeuring tot het aangaan van geldleeningen.
Het gemeentebestuur en gecommitteerden van Loon op
Zand b.v. vroegen permissie en „authorisatie" om voor
en te laste dier gemeente te „negotiëren" een somma van
vier duizend gulden. Bij besluit van 2 Juli 1807 verleende
de Landdrost „Authorisatie" tegen den minst mogelijken
interest, „mits dezelve somme jaarlijks met drie honderd
gulden en dus het laatste jaar met ± 100 guldens aflossende".
T.a.v. van het z.g. octrooi had de Landdrost een adviseerende stem.
Wanneer een gemeente octrooi vroeg tot het heffen van
een weg of straatgeld, verleende de Koning de goedkeuring
niet, voordat de Landdrost daarover advies had uitgebracht
aan den Minister van Financiën. Deze heffing kon, behalve
voor het onderhoud van den weg, ook ten behoeve der
armen geschieden.
Toestemming had ook de burgemeester noodig, die zich
partij wilde stellen in een „geëntameerde procedure"
„Approbatie" was eveneens vereischt voor „acquisitie" en
verkoop van gemeentegronden.
1
) Soms zagen deze ontwerpverordeningen er alles behalve goed uit;
de gemeente Huisseling b.v. zond 36 April 1808 ter goedkeuring „een
document getiteld Formulier van Poene". Door den Landdrost werd gevraagd een behoorlijk request in te zenden en niet een „van onverstaan baren inhoud".
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Breda vroeg 12 Augustus 1807 verlof een begraafplaats
aan te leggen en op te mogen houden met begraven op het
kerkhof der Groóte of Lieve Kerk.
Goedkeuring behoefden ook de verordeningen tot het
heffen van begrafenisgelden.
Verder waren aan de goedkeuring van den Landdrost
onderworpen (ik doe maar een greep; ook buiten de gemeentelijke sfeer):
Wacht en brandreglementen (de branden moesten aan
den Landdrost worden medegedeeld overeenkomstig een
resolutie van het Departementeel Bestuur van Braband van
2 Maart 1807 (i.e. aan het Dep. Bestuur);
Schut en sluiswachters reglementen;
Reglement voor de dag- en nachtwakers;
Reglement tot het benoemen van armmeesters over de
gecombineerde armen.
Instructie voor de inbrengers in de stads-bank te 's-Hertogenbosch (5 November 1807).
Een Reglement, waarnaar in tijd van hoog water de
schippers varende op het veer tusschen Empel en Orthen
in het overbrengen van passagiers zich moeten gedragen
(116 artikelen!) 2 Januari 1808.
Instructies voor den Directeur van den cipier van het
Tuchthuis voor het district der Stad en Meierij van
's-Hertogenbosch, 13 Februari 1808.
Reglement van orde en werkzaamheden voor het college
van schepenen der stad Bergen op Zoom 2 Maart 1808.
Reglement, waarnaar zich de leden der schutterij van
Onze Lieve Vrouwe Broederschap binnen Oudheusden,
Elshout, Hulten moeten gedragen (9 Juni 1808).
Polder reglementen.
Keuren op de post van armmeesteren.
Reglement der civiele rechtbank te Breda.
Verschillende gemeente ambtenaren werden door den
Landdrost benoemd o.a. de leden van het gemeentebestuur
in gemeenten der 2e klasse.
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De nieuw benoemden werd door den Schout Civiel van
hunne benoeming kennis gegeven; zij werden door hem
beeedigd en in functie gesteld.
De „Burgemeesteren", door den Landdrost benoemd,
waren uiteraard niet dezelfde gezagsdragers, als bedoeld
in de gemeente wet van 13 April 1807, welke door den
Koning werden benoemd. Telkens lees ik in het verbaal,
dat een missive bij het Landdrostambt binnenkomt (b.v. op
27 November 1807 van Schepenen en Burgemeesteren van
Uden, houdende voordracht tot het aanstellen van een
nieuwen Burgemeester). Op 3 December 1807 werd het
gemeentebestuur van Leende op de vingers getikt, om dat
er veertig ,,Burgemeesteren" nog geen rekening „gedaan
hadden". Elders lees ik, dat zij 4 % van het „collectloon"
ontvingen.
In het Districts en Gemeente Reglement voor het Kwartier Peelland van 1803 (te vinden in de Bibliotheek van het
Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in
Noord Brabant) wordt over deze burgemeesters gesproken.
Art. 51 van dit Reglement luidt als volgt:
Zij (dat zijn de gemeentebesturen) slaan ook alle „schriftelijke Ordonnantjën van Betaaling op de Burgemeesteren of
Collecteurs".
Art. 52: „ Z i j stellen jaarlijksch de noodige Burgemeesters
tot het collecteeren en inzamelen van huishoudelijke Lasten",
enz. Art. 54: „De Collecteurs zullen gehouden zijn tot het
invorderen der Collecten, als van ouds, zitdagen te houden".
Art. 55: „De voorschreeve Burgemeesters of Collecteurs
moeten, in handen van den Schout Civiel, den gewoonen
Eed van getrouwheid afleggen". Zij genieten (art. 57) de
van ouds toegekende Collectloonen, enz.
Art. 58 bepaalde, dat „de Burgemeesters of Collecteurs
van de huishoudelijke Penningen, zonder schriftelijke Ordonnantiën van het Gemeentebestuur, geen Belastingen mogen
doen dan de gewone Tractementen, Interessen en zul ken,
welke ordinaire Uitgaaven zijn".
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Art. 87 „Zij zullen de Collectboeken, die hun van den
Secretaris worden ter hand gesteld, getrouwelijk invorderen,
en zich verder in voors. qualiteit gedragen naar de bestaande, of door de des bevoegde Magt te arresteeren
Wetten, Reglementen, Ordonnantiën", enz.
Naast deze „verponding-beurders" of collectanten vindt
men daarenboven den naam burgemeester in qualiteit van
een rechterlijk ambtenaar. Bij de schepen banken was dikwijls
een burgemeester voorzitter.
Aan leden van gemeentebesturen en andere lichamen
werd soms een gevraagd ontslag geweigerd.
Zoo lees ik op 25 Augustus 1807, dat Antonie Oomen, lid
van het gemeentebestuur van Teteringen ontslag had gevraagd. De Landdrost verleende dit ontslag niet, „wordende,
dezelve geadhorteerd, om uit hoofde van zijn bekende en
meer dan gewone kundigheden in het vak der Gemeentezaken in gemelde post tot welzijn der Gemeente te continueren".
Overigens was de Landdrost niet gemakkelijk met het
verleenen van ontslag. Zoo lees ik, dat een lid van een
gemeentebestuur niettegenstaande hij van domicilie veranderde (hetgeen de Landdrost niet wilde beletten) in
functie moest blijven, totdat door hem een behoorlijke
ontslagaanvrage was ingediend. (Een in die dagen vaak achterwege gelaten formaliteit).
De Landdrost hield een lijst bij van sollicitanten, voor
vacaturen, die door den Koning of zijn Ministers werden
aangevuld. Zoo vind ik verzoeken om op deze lijst geplaatst
te worden en om begunstigd te worden met den post van
griffier, secretaris, stokhouder, (vendumeester) afslager (alle
betrekkingen voor één persoon) van St. Oedenrode (benoeming door den Koning); elders met den post van Rentmeester der geestelijke goederen over de Kwartieren van
Kempenland en Oisterwijk.
Dat bij de benoemingen telkens conflicten ten gevolge
van het bestaan der heerlijke rechten voorkwamen, spreekt
Landdrost. 9
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vanzelf. Zoo beklaagde Mr. S. de Jongh van Son zich bij den
Landdrost, daar het gemeentebestuur en rechtbank van
Raamsdonkveer een substituut secretaris hadden aangesteld, terwijl de benoeming hem competeerde.
Eigenaardig is het feit, dat terwijl aan den Landdrost
het toezicht op de financieele ambtenaren en indirect ook
op de justitieele ambtenaren was opgedragen (zie art. 24 en
15 van 29 April — ik kom hierop nog terug), nergens expressis verbis het toezicht op de gemeenteambtenaren
geregeld wordt.
Ex officio kwam hem natuurlijk dit toezicht toe. Hij
bezat zelfs het recht ambtenaren te schorsen (uiteraard niet
degenen, die door den Koning waren benoemd).
Een voorbeeld hiervan vermeld ik uit het verbaal van
30 October 1807. De Commies Generaal der Convoyen en
Licenten in het Departement Brabant stelde den Landdrost
in kennis met het wangedrag van den burgemeester van
Valkenswaard en den Schout Civiel van het Schoutambt
Valkenswaard. Beiden werden hangende het onderzoek,
door den Landdrost op 2 November d.a.v. geschorst.
De Schout Civiel is een figuur, die in de verbalen van
den Landdrost zoo dikwijls optreedt, dat, op het gevaar af,
dat deze summiere beschrijving van zijn ambt en taak, buiten
het bestek en de bedoeling van dit geschrift gaat, toch een
oogenblik bij zijn positie moet worden stilgestaan 1 ) .
In het „Reglement en Bepaaling op het Justitiewezen in
het Departement Brabant," door het Departementaal
Bestuur in zijne vergadering van 22 Maart 1803 vastgesteld, vindt men de Instructie voor de Schouten Civiel.
1
) De meeste gegevens heb Ik ontleend aan „de Historische Statistische
Beschrijving van Braband" door Servaas van de Graaff (pag. 147 e.v.) en
aan een opstel getiteld „Eene rechterlijke organisatie in het Departement
Brabant in 1802 en 1803" in het Rechtsgeleerd magazijn van 1883 van
de hand van Mr. C. C. N. Krom, vermeld op pag. 39.
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Vooraf zij opgemerkt, dat door het genoemde reglement,
zes crimineele rechtbanken (enkele weken later herdoopt
in Hooge Vierschaar) werden opgericht i ) . Door het Departementaal Bestuur werd bij die rechtbanken een officier of
publieke aanklager aangesteld (later door den Koning) 2 ),
die in de rechtbank te 's-Hertogenbosch den naam ontving
van Hoogschout. In Willemstad heette hij Baljuw; in Grave
„Amptman", Drossaard in Breda, Bergen op Zoom en
Steenbergen.
Deze ambtenaren waren tevens Schout Civiel in hunne
standplaatsen. Zij waren bovendien de onmiddellijke chefs
van de overige Schouten Civiel in de diverse schoutambten.
Ter bevordering van de crimineele justitie werden de
Schouten Civiel aangesteld door het Departementaal Bestuur.
De Schout Civiel, te vergelijken met onzen tegenwoordigen hulp officier van justitie, stond zooals ik reeds zeide,
onder de bevelen van den officier. Hij was verplicht, degenen,
die op heeterdaad betrapt werden, met hun goederen in
civiel arrest te nemen en te hooren; deze arrestatie kon ook
geschieden buiten het Departement en ook in een gemeente,
die niet onder de Hooge Vierschaar behoorde. Dit was een
uitstekend correctief. Maar al te vaak was in Brabant met
al haar heerlijkheden, enz. een misdadiger snel over de
grens en bleef daardoor uit de handen van den rechter.
Geen wonder, dat juist in dien tijd zooveel boeven ronddoolden en het gewest onveilig maakten.
De Schout Civiel mocht huiszoekingen doen en aan het
gemeentebestuur verzoeken om tot huiszoekingen over te
gaan in geval van diefstal. Voor die dagen inderdaad merkwaardige bepalingen, die een bewijs waren van het goede
inzicht van de ontwerpers van het reglement.
Van alle misdaden en arrestaties geeft hij kennis aan den
1
) Van de vonnissen door deze rechtbank gewezen, kan geappelleerd
worden bij het Departementaal Gerechtshof van Brabant te Breda.
2
) de overige ambtenaren werden ook door het Departementaal Bestuur benoemd.
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crimineelen officier en zooals reeds is opgemerkt later
ook aan den Landdrost.
De Schout Civiel, benoemd door het Departementaal
Bestuur, moest 25 jaar oud zijn (22 jaar, indien hij een graad
bezat), geboren zijn in het Departement en aldaar 4 jaren
gewoond hebben. Hij fungeerde bij alle banken binnen zijn
Schoutambt (elke gemeente had een schepenbank — meerdere banken vereenigden zich tot een Schoutambt — er
waren 130 civiele banken met 72 Schouten Civiel); hij werd
door de gemeente bezoldigd. De leden der banken werden
benoemd door het Departementaal Bestuur. De Schout
Civiel vervolgt overtredingen, waartegen alleen geldboete
is bedreigd; voor de plaatselijke bank vervolgt hij alle
fraudes en overtredingen op het gebied der „landsmiddelen"
en in de derde plaats spant hij de bank in dviele zaken en
maant schepenen tot het wijzen van recht.
Het zou mij te ver voeren hierop dieper in te gaan; te
vermelden is nog, dat hij tot „aanmoediging van zijn ijver in
het crimineele" voor zijn moeite mocht declareeren, als
de veroordeelde solvent was; anders ontving hij de helft
van de premie volgens het placcaat van 1 April 1738 (f100.—
ter verdeeling); terwijl hij ook de helft kreeg van de „compositiepenningen", die de officier verkreeg, wanneer de
Schout Civiel behulpzaam geweest was in een zaak, waaruit
deze penningen te genieten vielen.
Het ambt was onvereenigbaar met eenig lands of departementaal ambt, met notaris of uitoefening van rechtspractijk
in het Schoutambt en met het houden van winkels, tapperijen
en logementen. De eed werd afgelegd in handen van het
Departementaal Bestuur, later van den Landdrost.
Ten slotte zij vermeld de betrekking, waarin de Schouten
Civiel stonden tot de gemeenten.
1. Hij had het recht bij de vergadering van het gemeentebestuur tegenwoordig te zijn (een soort dwarskijker); hij
zat ter rechterzijde van den President en kon in alle zaken
praeadvies uitbrengen;
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2. Hij moest kennisgeven aan het Departementaal Bestuur
(later aan den Landdrost) van al wat in de vergadering
besloten werd, wat strijdig met de wet was, enz.
3. In buitengewone gevallen kon hij de gemeentebesturen
bij elkaar roepen en reglementen en maatregels van politie
voordragen. Indien er boeten vastgesteld werden, moesten
de beraadslagingen in afwezigheid der voorstellers gehouden
worden (toepassing van boeten, vermeld bij de bespreking
der gemeentewetten bleven onaangetast). Bleef het gemeentebestuur nalatig in het nemen van politiemaatregelen,
dan wendde de Schout Civiel zich tot het Departementaal
Bestuur (Landdrost)
4. Hij ontving exemplaren van alle publicaties van het
land en het departement en requireerde bij het plaatselijk
bestuur de afkondiging en aanplakking.
5. Hij voerde ten overstaan eener plaatselijke commissie
de schouw over de wegen en rivieren en de z.g. brandschouw.
5. Klasseindeeling der Gemeenten.
A. De verdeeling der Gemeenten in klassen.
Een brief van den Landdrost van 13 November 1807,
waarop ik uitvoerig terugkom, geeft mij aanleiding de
verdeeling der gemeenten in klassen nader te bezien.
De wet van 13 April 1807 bracht een totaal nieuwe gemeentelijke regeling. (Het laatste reglement op de gemeentebesturen, dat ik hier verder buiten beschouwing wil laten
was van 20 December 1805).
Artikel 32 verdeelde alle gemeenten in het Rijk in twee
klassen; artikel 33 bepaalde, dat de gemeenten met 5000 of
meer zielen tot de eerste klasse behoorden; conform art. 34
konden kleinere steden, maar met een minimum van 2000
inwoners, ook tot gemeenten der eerste klasse worden
verklaard.
Art. 29 van het reglement van 29 April schreef den Landdrost voor binnen den tijd van zes weken, nadat hij in functie
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was getreden (I.e. voor 24 Juni) de lijst der steden in te
zenden, welker bevolking minder dan 5000 zielen bedroeg,
maar die in de gemeenten der eerste klasse zouden moeten
worden gerangschikt. Aan dit artikel gevolg gevend, zendt
hij aan de gemeenten Grave, Heusden, Helmond, Eindhoven,
Geertruidenberg, Willemstad, Klundert, Steenbergen en
Zevenbergen een brief, waarin hij de besturen dezer gemeenten verzoekt hem binnen acht dagen op te geven of
zij het van belang achten onder de gemeenten der eerste
klasse te worden gerangschikt, ofschoon zij geen 5000 zielen
hebben. Op 30 Juni 1807 zond hij aan den Minister van
Binnenlandsche Zaken een voordracht om Grave, Heusden,
Geertruidenberg, Willemstad en Steenbergen in de
eerste klasse te plaatsen, daar zij versterkte steden waren.
Bovendien kwam Zevenbergen in de voordracht voor.
De andere gemeenten niet.
In Brabant behoorden overeenkomstig de genoemde wet
slechts drie steden tot de eerste klasse, n.l. 's-Hertogenbosch,
Breda en Bergen op Zoom. Bij K.B. van 18 van Grasmaand
1809 werd het dorp Tilburg tot stad verheven 1 ). Bij K.B.
van den 3 van Bloeimaand in hetzelfde jaar viel den dorpen
Roosendaal en Oosterhout dezelfde eer te beurt.
In het verbaal van 21 Juli 1807 vind ik nogmaals een voorstel
van den Landdrost aan den Minister van Binnenlandsche
Zaken om Geertruidenberg met 1320 inwoners; Heusden
(1636), Steenbergen (4478), Willemstad (1300) en Zevenbergen (1760) te verheffen tot steden der eerste klasse.
Als motief werd niet alleen opgegeven het aantal inwoners,
doch vooral, dat het „guarnisoen" plaatsen waren. Voor
een behoorlijk contact tusschen den militairen commandant
en de plaatselijke politie was het aanbevelenswaardig een
man aan het hoofd der „Regeering" te hebben; er kon
daardoor in beslissende gevallen meer spoed betracht
1
) Tilburg had in 1809 ± 9500 inwoners.—Waarom zij niet eerder tot
stad werd verheven Is niet duidelijk. Een bevolkingstoename in twee
jaren met meer dan 4000 inwoners Is niet aannemelijk.
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worden en het was meer overeenkomstig den „aart eener
Monarchale Regeringsform".
De steden van de eerste klasse hadden het recht het
Koninklijk wapen te voeren, maar belangrijker was de wijze
waarop de benoeming in de verschillende gemeenten
geschiedde.
De steden van de eerste klasse kregen een burgemeester,
wethouders en een gemeenteraad (Vroedschap), bestaande
uit de notabelen van de stad. De benoeming van al deze
organen geschiedde door den Koning. Het aantal wethouders bedroeg vier en de vroedschap bestond in 's-Hertogenbosch uit 20 leden; in Breda uit 15 en in Bergen op
Zoom uit 12, (bij het reglement op het Bestuur der gemeentes van 23 October 1807) (art. 3 en 38).
Artikel 47 van de wet van 13 April 1807 bepaalde, dat het
bestuur over de gemeenten van de tweede klasse voorloopig
op denzelfden voet gehandhaafd bleef; een wantoestand,
waartegen zich de Landdrost terecht kantte. Dat het zoo
moeilijk was hierin verandering te brengen, kwam vooral
door het feit, dat in een groot gedeelte van ons land nog
heerlijke rechten van kracht waren, waarvan de opheffing
pas zou geschieden na langdurig en grondig onderzoek 1 ) .
B. Plan van maatregelen t.a.v. de gemeenten der tweede
klasse.
Artikel 31 van het reglement van 29 April 1807 schreef
den Landdrost voor, binnen den tijd van zes maanden, nadat
hij in functie was getreden, een plan in te leveren over de
te nemen maatregelen, t.a.v. de gemeenten van de tweede
klasse 2 ) . De publicatie van de benoeming van den Landdrost
had plaats op 13 Mei 1807. De termijn verliep dus op 13
1

) cf. Wichers „Regeering" enz. pag. 52.
) Een plan t.a.v. de gemeenten der eerste klasse (art. 30 reglement
van 29 April 1807) Is ¡n het verbaal niet te vinden.
a
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November. Op dezen dag zelf zond de Landdrost aan den
Minister van Binnenlandsche Zaken een brief, welke ik
— gezien de verschillende aspecten, die hierin naar voren
worden gebracht, — grootendeels zal aanhalen.
Na de gebruikelijke inleiding schrijft hij, dat hij vooraf
zal opmerken, „dat, daar art. 47 van de Wet van 13 April
1807 bepaalt, dat het Bestuur over de Gemeentes van de
tweede Klasse, zoo veel mogelijk, blijft op den tegenwoordigen voet, behoudens de wijzigingen, welke de Koning
noodzakelijk zal oordeelen, en Art. 51 van dezelve Wet
aanduidt, dat de Administratie van de Justitie en Policie,
in die plaatsen alwaar dezelve gecombineerd is geweest,
zooveel mogelijk behoort te worden afgescheiden, en op
eene behoorlijke wijze gesepareerd, ik omtrent het in te
leveren plan die beide Artikelen zal trachten in het oog te
houden.
Daar het dan de intentie der Wet is, dat het Bestuur der
Gemeentes van de tweede Klasse, zoo veel mogelijk blijve
op den tegenwoordigen voet, zal het in de eerste plaats
noodig zijn, dat ik Uwe Excellentie informere, hoe het
Bestuur dier Gemeentes thans Is Ingerigt, ten welken einde
ik dezelve verdéele in twee afdeelingen, waarvan de eerste
bevat alle de Gemeentes van het platte land van 't Departement Braband, zooals hetzelve in de jaren 1803 bestondt,
mitsgaders de Gemeentes van het platte Land, welke,
behoord hebbende tot de zoogenaamde gecedeerde Landen,
bij dit Departement zijn gevoegd, 1 ) zoo mede de Gemeentes,
1
) Enkele „enclaven" op het grondgebied van Noord Brabant bedoeld
in het Verdrag van Den Haag van 17 Mei 1795 door Frankrijk in 1795 in
bezit genomen, werden den Sden Januari 1800 afgestaan tegen 6 millioen
gulden door de Fransche Republiek aan de Bataafsche Republiek. Vandaar
de naam „gecedeerde landen".
In deze gecedeerde landen werd eerst in 1805 het afzonderlijk bestuur
opgeheven en werden die landen gebracht onder het Departementaal
Bestuur van Braband. Zij behielden echter de oude rechtsorganisatie
d.w.z. de organisatie in het leven geroepen door de publicatie van het
Uitvoerend Bewind van 8 Maart 1800. Deze verschilde wel van de organisatie van daarvóór, maar alles bleef in hoofdzaak op den ouden voet geregeld. Ik haal enkele voorbeelden aan uit de bijdrage van Mr. C. C. N.
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welke, bij de verdeeling van het Rijk in Departementen
onder dit Departement, bij de Wet van 13 April j . l . zijn
gerangschikt, en ten tweede de Steden thans tot dit Departement behoorende, welke niet eerste Klasse zijn.
Alzoo tot de eerste afdeeling komende, zal het Uw Excellentie, uit de zeven hier bij ingezonden Districts en Gemeentes reglementen blijken:
Dat de vier Kwartieren van de Meijerij van den Bosch ieder
een afzonderlijk Reglement van Bestuur hebben 1 ).
Dat het platte Land van Breda, van Bergen op Zoom, van
het Land van Cuyk, ook ieder door een afzonderlijk Reglement van Bestuur geregeerd worden, welke tengevolge
heeft, dat de gemeentes van zeven Districten van het Platte
Land van Braband allen tot de voormalige Generaliteit
behoord hebbende en zoo als het Uw Excellentie speciaal
bekend is, voormaals door genoegzaam dezelfde Wetten
geregeerd geworden, en om derzelver ligging, geaardheid
der bewoonderen, middelen van bestaan, en wijze van
doen, allen door een en hetzelfde Reglement van Bestuur
kunnende gewijzigd worden, desniettemin zeven verschillende Reglementen van Bestuur hebben.
Bovendien zal Uw Excellentie uit de Reglementen voor
de Gemeentes van de zeven genoemde Districten ontwaren,
of althans op mijne assertie als zeker kunnen houden, dat
genoegzaam in alle die Gemeentes, de Administratie van de
Justitie en Policie in dezelfde handen, en dus gecombineerd
is, wordende de bestaande Schepenbanken en Gemeentebesturen door dezelfde personen geocupeerd.
Krom uit het Rechtsgeleend magazijn van 1862 ( N o v e m b e r ) om t e laten
zien, welk een chaos er in deze landen heerschte.
Tot 1795 bevinden op het grondgebied van de tegenwoordige provincie
N o o r d Brabant de volgende landen zich onder vreemde souvereinen, het
Land van Ravenstein: een heerlijkheid van den Keurvorst van Paltz-Beieren;
het Graafschap Megen behoorde aan een Duitschen prins; de Baronie van
Boxmeer aan de vorsten van Hohenzollern Sigmaringen; Oeffelt behoorde
onder Pruisen; G e m e r t : een vrije heerlijkheid van de Duitsche O r d e ;
het Graafschap Bokhoven was van het Prins Bisdom Luik; O / e n en Dieden
waren heerlijkheden behoorende t o t Gelderland.
1
) Kempenland — Peelland — Maasland — Oisterwijk.
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Zoo nu de eerste omstandigheid getoetst wordt aan het
bevorens aangehaalde 47e Artikel van de Wet van 13 April
1807, willende, dat het Bestuur zooveel mogelijk blijve
op den tegenwoordigen voet, behoudens de wijzigingen,
welke de Koning zal noodzakelijk oordeelen, zoo vertrouw
ik, dat Zijne Majesteit en Uwe Excellentie, Ja allen die
gevoelen dat eenvoudigheid in het Bestuur gemak en kragt
voor de Bestuurderen, zoowel als voor de bestuurd wordende
daarsteld, zullen oordeelen, dat de wijzigingen in het onderhavige geval zoo behooren te worden ingerigt, dat een
en hetzelfde Reglement, voor het Bestuur van de Gemeentes
der zeven genoemde Districten van het platte Land van dit
Departement en voor alle de zedert bij hetzelve gevoegde
gemeentes, kan dienen, tot het vervaardigen van welk
Reglement ik mij, mits daar toe geauthoriseerd wordende,
de eer heb aan te bieden.
De tweede omstandigheid, namelijk de combinatie van
de Administratie van de Justitie en Policie in meest allen
de zoo aanstonds genoemde Gemeentes, geconsidereerd,
en aan het 51ste Artikel der meergenoemde Wet van
13 April 1807, vergeleken zijnde, zoo heb ik de eer, Uwe
Excellentie te verzekeren, dat de Separatie van de Administratie der Justitie en Policie niet alleen zonder inconvenienten, maar ook zonder eenigszins op de organisatie van de
Regterlijke Magt te anticipeeren, kan geschieden.
De nuttigheid daarvan aan het doorzigtig oog van Uwe
Excellentie niet behoevende open te leggen, te minder,
omdat de Wetgever daar voor, blijkens het zoo evengenoemde 51e Artikel, reeds inclineert, zal ik trachten op
te lossen eene zwarigheid, welke ontegenzeggelijk in de
kleinere Gemeentes bij de Separatie van de Schepenbanken
en Gemeentebesturen kan ontstaan uit hoofde men vermeend, daar geene genoegzame Stof voor beide Collégien
te kunnen vinden. Deze oplossing kan geschieden, wanneer
het minimum van het getal der Leden van het Gemeentebestuur in de kleinere Gemeentes op drie, en het maximum
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voor grootere op zeven bepaald wordt; en het minimum
voor de Schepenbanken op vijf, en het maximum voor
grootere Gemeentes op zeven wordt gesteld. Dat zulks
alzoo geschieden kan, zal Uwe Excellentie blijken uit het
Districts en Gemeentes Reglement voor het Kwartier van
Oisterwijk, waarin voor Tilburg, het Volkrijkste Dorp van
het Departement, en welligt van het gantsche Koningrijk,
niet meer als zeven Leden voor het Gemeentebestuur zijn
gesteld.
Een andere zwarigheid, tegen de Separatie van de Administratie van de Poiicie en Justitie vind haren grond daarin,
dat het moeyelijk is te bepalen, waar de Justitie eindigd en
de Poiicie begint 1 ).
Dan ofschoon ik het vermeeten acht, de grensen tusschen
bijde te bepalen, zoo kan zulks nogtans, opzigtens veele
voorwerpen geschieden; en eens nominatim aan de Gemeentebesturen opgedragen zijnde 't gene per sé tot de
Poiicie en de huishoudelijke Financie behoort, zullen de
voorwerpen, waar omtrent twijfel overblijven zal, weinig
in getal zijn en dezen eersten Stap, tot inligting van de
Separatie dier magten, zal reeds veel voordeel geven, terwijl
door de Separatie zelve de behartiging van der Gemeentes
zaken zal worden begunstigd, uit hoofde, dat daar door
de aandacht der Bestuurders op weiniger voorwerpen zal
zijn gevestigd, en aan de Poiicie, welke alle langdradige
Justitieele bedenkingen schuwd, meer klem zal bijgezet
worden.
Na deze vermoedelijke tegenwerpingen te hebben opgelost, of immers na daar toe de hoop te hebben gegeven,
is er een ander punt te behandelen, waaromtrent ik in het
onzekere ben, namelijk het al of niet aanblijven van de
Gecommitteerden ten platte Lande, waarvan het 14e Artikel
van de Publicatie, Van 20 December 1805, houdende een
Reglement voor de Gemeentebesturen gewaagd; doch
1
) Inderdaad ¡s dit zeer moeilijk. Jammer, dat de Landdrost het onderscheid niet aangeeft! Zie verder pag. 139 e. v.
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waarvan in de Wet van 13 April in het daarop gebaseerde
Reglement, nergens iets worde vermeld.
In de veronderstelling dan, dat derzelves aanwezen door
de Wet niet stellig wordt bevolen, neme ik de vrijheid, voor
mijne opinie te uiten, dat de Gecommitteerden bij de
Gemeentebesturen ten platte Lande behoorden te vervallen,
om reden, dat, daar de instelling van de Gecommitteerden
haren oorsprong verschuldigd is daaraan, dat door dezelven,
voor de gezamelijke in- en opgezetenen, zekere waarborg
voor misbruik van Gemeentespenningen wordt daargesteld,
deze voorzorg thans, na dat door de Wet, door de instelling
van Kwartier- en Landdrosten, een immediate inzage opzigtens de handelingen der Gemeentebestuurders is bepaald,
minder noodzakelijk wordt.
Wierdt echter het aanwezen van dezelven noodzakelijk
geoordeeld, dan komt het mij voor, dat er behoorde te
worden vastgesteld, dat derzelver getal nooit dat van de
Leden der gemeentebesturen zou mogen excederen, en
dat derzelver werkzaamheden, precies en zoo veel mogelijk
nominatien1) dienden te worden bepaald, uit hoofde, dat
de ondervinding reeds geleerd heeft, dat er, om deze onzekerheid, zoo mede wanneer zij zoo sterk zijn, dat zij,
op zich zelve staande, in de gecombineerde Vergaderingen,
het Gemeentebestuur kunnen overstemmen, vele onlusten
en inconvenienten ontstaan waartoe het esprit de corps
buiten dat zoo veel voedzel geeft.
Na aldus mijn gedachten te hebben opgegeven, omtrent
de te nemene bepalingen voor de Gemeentes van den
tweeden rang ten platte Lande, ga ik over tot die van de
Steden, welke tot den eersten rang niet behooren, te weten
Grave, Steenbergen, Willemstad, Heusden, Geertruidenberg,
Zevenbergen en Klundert.
Ook daar behoorde de Combinatie van de Administratie
van Justitie en Policie op te houden, dan of zulks, vóór de
organisatie van het Justitie wezen, verkiesselijk is, zal Uwe
') bedoeld nominatlm.
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Excellentie uit het navolgende best kunnen beoordeelen.
Te Grave is de Criminele Jurisdictie, over de stad Grave
en den Lande van Cuyk, gedemandeerd aan een bijzonder
Collegie, genaamd de Hooge Vierschaar over Stad Grave
en Lande van Cuyk, — de Civiele Justitie over de Stad is
thans aan het Gecombineerd Collegie van Schepenen en
Gemeentebestuur gedemandeerd.
Te Steenbergen en Willemstad worden de beide Hooge
Vierscharen, zoowel als de Schepenbank, bediend door
dezelfde personen, welke het Gemeentebestuur uitmaken
— in de overige Steden heeft hetzelfde plaats ^ .
Te Grave zou derhalven de Civiele Justitie mede kunnen
opgedragen worden aan de Criminele Vierschaar en het
Collegie van Schepenen gemortificeerd, mits de Secretaris
van de Stad dat Collegie in civiele zaken, en de Griffier van
de Vierschaar in criminele zaken adsisteerde.
In de overige plaatsen zou alleen de afscheiding der
Policie van de Justitie moeten plaats hebben, en in alle de
opgemelde steden zal er dan ook een Gemeentebestuur,
afgezonderd van het regterlijk Collegie, moeten aangesteld
worden.
Indien dan de afscheiding van de Administratie van Justitie
en Policie besloten wordt, komt het mij voor, dat, om zooveel
mogelijk de uniformiteit met de Gemeentes van den eersten
rang te betrachten, de inrigting van het Bestuur voor deze
Gemeentes dezelfde zouden moeten zijn, als die, welke bij
Decreet des Konings van den 23en October 1807, voor de
Gemeentes van den eersten rang is gearresteerd, alleen
echter met deze uitzondering, dat er geen Burgemeester,
maar een President zoude moeten worden gesteld, en dat
deze, zoo in werkzaamheden als gezag, niet boven deszelfs
Medeleden behooren uittemunten, maar alleen te zijn primus
inter pares.
1
) Het is haast onnoodig hierbij op te merken, dat deze wirwar het
lezen van het Verbaal, waarin telkens deze organen voorkomen, dikwijls
niet aanlokkelijk maakt.
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Mij aldus resumerende, komen de te nemene bepalingen
omtrent de Gemeentebesturen van het Platte Land, naar
mijn inzien, voor dit Departement hierop neder:
A. Het daarstellen van een algemeen en uniform Reglement
van Bestuur voor de Gemeentes van het Platte Land in
het gehele Departement, behoudens eenige uitzonderingen, welke Locale omstandigheden, bij de bewerking
van hetzelve Reglement, zouden kunnen gebieden.
B. Het fixeren van het minimum van het getal Leden voor
de Besturen der kleinere Gemeentes op drie Leden en
het maximum voor de grootere op zeven.
C. Eene beslissing, of er Gecommitteerden bij de Gemeentebesturen ten Platten Lande zullen komen.
D. Eene bepaling, dat derzelver getal nooit sterker zal zijn,
als dat der Leden van de respective Gemeentebesturen,
en eene nominative opgave van hunne werkzaamheden.
E. Het bepalen, dat de civiele regt ban ken ten Platten Lande,
provisioneel aanwezig zullen blijven, behoudens, dat het
minimum van derzelver Leden, op vijf, en het maximum
op zeven bepaald worde.
F. de afscheiding of Separatie van de Administratie van de
Justitie en Policie, ten platten Lande.
G. Eene bepaling, dat in het Reglement voor de Gemeentebesturen ten Platten Lande, zoo veel mogelijk nominatim
zullen worden opgegeven de werkzaamheden tot het
Gemeentebestuur behoorende.
H. Eene authorisatie op den Landdrost, om onder voors
bepalingen een Reglement van Bestuur aan Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken aan te
bieden.
Het zijn de voors bepalingen, welke ik de eer heb aan
Uwe Excellentie aantebieden, opzigtens het Platte Land van
dit Departement; terwijl ik mij, met betrekking tot die gene,
welke voor de Steden van den tweeden rang zoude kunnen
genomen worden, referere tot hetgene ik hier voor opzigtens dezelve heb geallegueerd.
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Het ¡s dan op de bovengem. wijze, en onder de verdere
bepalingen, welke noodig zouden kunnen geoordeeld worden
dat ik, behoudens beter gevoelen, van oordeel ben, dat er
een algemeen Reglement voor de Gemeentebesturen ten
Platten Lande in dit Departement zal kunnen worden ingevoerd, terwijl de op gemelde bepalingen, eens vastgesteld
zijnde, voor leidraad zal kunnen dienen. Ik heb met opzet
gezwegen van de wijze van aanstelling der Leden van de
Gemeentebesturen en Regt ban ken, alzoo zulks denkelijk,
bij een algemeene Wet of regeling, zal bepaald worden.
Ik heb de eer" enz.
Op 9 December 1807 ontving de Landdrost van den
Minister van Binnenlandsche Zaken vergunning een concept
reglement voor het bestuur der gemeenten der tweede
klasse te maken.
Dit lijkt overbodig; immers, op den Landdrost rustte
ingevolge artikel 31 de plicht een plan in te leveren over ¿e
te nemen maatregelen, betrekkelijk de Gemeentes van de
tweede klasse. Indien moet worden aangenomen, dat het
maken van dit plan het ontwerpen van een reglement
impliceerde, behoefde de Landdrost geen speciale vergunning
als door hem aan den Minister gevraagd. Mogelijk echter
was de verwarde toestand voor hem aanleiding zich desondanks tot den Minister te wenden, teneinde op deze wijze
allen twijfel over het nut en de urgentie in den te nemen
maatregel uit te sluiten 1 ).
Op 30 Juli 1808 zendt hij conform art. 31 een concept
reglement aan den Minister. De voornaamste bepalingen
laat ik hier volgen:
De hoofdpunten van het plan van den Landdrost voor een
nieuwe regeling van het bestuur ten plattelande waren de
volgende:
1
) In 1808 is een reglement geprojecteerd inzake de organisatie der
gemeentebesturen in het geheele rijk. Op 12 December van dat |aar vraagt
de Minister van Binnenlandsche Zaken hierover „Consideratie" aan den
Landdorst. Deze werd op 20 December gegeven, doch van het reglement
zelf is niets te vinden.
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1. Uniformiteit is betracht: alle gemeenten worden volgens
hetzelfde reglement bestuurd.
2. Weergave van den korten inhoud van vele „salutaire"
verordeningen, die nu alleen in bepaalde gemeenten van
kracht zijn.
3. Scheiding van justitie en politie. Deze is absoluut noodzakelijk, omdat men wel geheele districten onder één
rechter van eerste instantie kan brengen, doch niet verscheidene gemeenten onder de administratie van één
gemeentebestuur.
4. Wegens de onzekerheid, omtrent het tijdstip, dat de
justitie wordt gereorganiseerd, is het plan t.a.v. dit
onderwerp „geaccrocheerd".
5. Aan de gemeentebesturen wordt „gedemandeerd" het
beslissen van kleine zaken onder f20.". Dit is een
gemak voor de inwoners. De gemeenten treden dan op
als vrederechter. Deze nieuwe figuur moet echter in
een wet worden vastgelegd.
6. De gemeentebesturen worden — wat betreft het getal
leden van dit bestuur en gecommitteerden — in 3 klassen
verdeeld.
Aantal inwoners:
Leden:
Gecommitteerden:
2000
7
5
600—2000
5
3
minder dan 600
3
2
7. Voor het nazien der rekeningen moeten zoowel aan
Assessoren als aan den Kwartierdrost „jura" betaald
worden. Hoewel deze heffing van leges in strijd is met
art. 74 van het reglement van 29 April, wordt door den
voorsteller toch deze materie in de welwillende aandacht
van den Minister aanbevolen. Hij zelf wil er niet voor in
aanmerking komen, ofschoon hij er zelf ook veel werk
aan heeft.
De Landdrost noemt het plan: „Concept van een Algemeen
Reglement voor de Gemeentes ten platte Lande van het
Departement Braband".
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De titel van het eerste hoofdstuk (15 artikelen) luidt:
„Van de Leden der Gemeente Besturen, Gecommitteerden; vereischten, aanstelling en aftreding van dezelven".
Door wien deze personen worden aangesteld, laat hij in
het midden. In het plan staat „worden aangesteld door?
(art. 4).
De gecommitteerden mogen nimmer beschouwd worden
als leden van het gemeente bestuur, maar hunne toestemming
en medewerking wordt vereischt voor het vaststellen van
plaatselijke belastingen; aangaan van geldleeningen; vervreemden van gemeente eigendommen; het „creëeren van
nieuwe posten van uitgaaf boven f25.; aankoop en aanbouw boven f25."
De titel van het tweede hoofdstuk (2 artikelen) luidt:
„Van het getal van Leden en Gecommitteerden voor iedere
Gemeente", (zie punt 6).
Het derde hoofdstuk (art. 18 tot 26) luidt: „Van de
bevoegdheden der Gemeente Besturen"; hoofdstuk IV
(art. 27 t/m 66): „Van de verpligtingen en werkzaamheden
van de Gemeente Besturen".
Hoofdstuk V : „Van de Gemeente rekeningen (art.
67—76).
Het zou mij te ver voeren al deze artikelen te bespreken,
ik wil echter een uitzondering maken voor de artt. 36—37,
aangezien hier de scheiding tusschen justitie en politie even
concreter wordt gesteld.
In het kort komt het hierop neer, dat bij een eventueele
afscheiding van justitie en politie In genoemde artikelen de
werkzaamheden worden aangewezen, die tot de gemeente
besturen behooren zullen en tot nu toe berustten bij de
schepenen, die thans (zoolang de rechterlijke macht niet is
gereorganiseerd) tevens het gemeente bestuur uitmaken.
Deze werkzaamheden zijn:
a. het passeeren van schepenschuldbrieven en alle anderen
„hypothecatie" verbanden op vaste goederen.
b. het passeeren van testamenten.
Landdrost 10
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c. idem van transporten van onroerend goed en deelingen;
het „overstaan" van publieke verkoopingen.
d. „opnemen" in (onder) trouw.
e. benoemen en aanstellen van voogden en curatoren.
f. voeren van de schouw.
g. beslissing in zaken tusschen partijen, een bedrag van
f20. niet te boven gaande.

6. Politie.
Het begrip „Politie".
In verschillende artikelen, zoowel in de Wet van 13 April
1807, als in het Reglement van 29 April van dat zelfde jaar
komt het woord „ p o l i t i e " voor.
Zoo zegt artikel 10 der wet van 13 April, dat de Landdrost
in het bijzonder belast is met het toezicht over de politie en
de juiste uitvoering van alle wetten en bevelen in het Departement. In artikel 12 ziet men, dat de Landdrost uitsluitend
belast is met en verantwoordelijk is voor al hetgeen het
oppertoezicht der politie, en de executie van alle wetten
en bevelen betreft. In artikel 17 wordt gesproken van
reglementen van bestuur of politie.
Art. 21 van het Reglement van 29 April spreekt over de
politie, zekerheid en voorspoed in het Departement.
Welke beteekenis heeft het woord „ p o l i t i e " in die dagen?
Eerst een stem uit dien tijd. Servaas van de Graaff zegt in zijn
reeds aangehaald werk in een noot op pag. 215 het volgende:
„Het geen tot het vak der Politie behoort, kan met
weinige woorden gezegd worden, De Politie bezorgt alles,
hetgeen tot voordeel der maatschappij kan strekken, en
voorkomt en weert tevens alles af, hetgeen dezelve kan
benadelen; hierdoor grenst zij zoo digt aan de justitie,
Oeconomie, Finantie, en onderscheidene andere vakken
van Bestuur, dat zij, als het ware, in elkander zijn ingelijft,
hoewel de Politie van elk derzelve hare bijzondere scheidlinie heeft. Ondertusschen is de weinige kennis, welke men
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over het algemeen heeft van de ware grenzen der Politie,
de hoofdoorzaak van de botsingen, welke er d i k w e r f ontstaan,
en waardoor zij haren weldadigen invloed niet over de
gehele maatschappij kan v e r s p r e i d e n " .
Thans de meening van een schrijver uit den modernen
t i j d : M r . D r . H. Vos. In het „Nederlandsch Bestuursrecht"
(1932) heeft hij het onderwerp der politie scherp belicht
in Hoofdstuk V „ D e handhaving van het bestuursrecht"
pag. 231 e.v.
Het w o o r d politie w o r d t , aldus M r . Vos, in de wetenschap
en ook wel in de wetgeving in tweeërlei zin g e b r u i k t : t e r
aanduiding der functie van de overheid en t e r aanwijzing
van het orgaan, dat in die functie optreedt.
Vooreerst behandelt hij het w o o r d politie (afgeleid van
πολιτεία = alles wat de stad — staat betreft). In de 14e en
15e eeuw beteekent „ p o l i c e " in Frankrijk en „ P o l i z e i " in
Duitschland alles waarmede de overheid zich bemoeit,
t e r verzorging en verbetering van de algemeene welvaart,
t e r bevordering van de „aardsche gelukzaligheid" der
onderdanen tegenover de geestelijke taak van de Kerk.
Later w o r d t het begrip beperkt.
Van het begrip politie werden enkele staatsfuncties los
gemaakt: defensie, financiën en justitie. Met name vormde
het begrip politie een tegenstelling t o t justitie.
„Justizsachen" waren naar het Duitsche spraakgebruik
der 17e en 18e eeuw al de Staatsbemoeiingen, die naar recht
t e beslissen waren en dus onder de bevoegdheid van de
gerechten vielen; „Polizeisachen" al die Staatsaangelegenheden, die naar „freies Ermessen" werden verzorgd en dus
t o t het gebied van de Regeering behoorden. Deze beteekenis
vart het w o o r d politie geldt ook voor de wetten uit dezen
t i j d . M r . Vos haalt op pag. 233 nog aan een uitlating van
Thorbecke bij de verklaring van art. 144 der G r o n d w e t
van 1840.
Thorbecke vatte politie op in den ruimen zin van zorg
voor de algemeene welvaart en wees er op, dat in de Fransche
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vertaling der Grondwet van 1815 „inwendige politie"
genoemd wordt „administration". „Gewone inwendige
politie" zeide hij verder „behelst echter de binnenlandsche
provincie regeering niet in haren ganschen omvang, maar
slechts overeenkomstig met het oude gebruik, die buiten
de defensie, justitie en finantien. Oeconomie heeft geen
bijzondere beteekenis, die niet reeds in politie lag".
Over de tweede beteekenis van het woord politie (ter
aanwijzing van het orgaan, dat in die functie optreedt)
behoeft hier niet verder uitgeweid te worden.
De uitlating uit den ouden tijd van den niet-jurist van
de Graaff wijkt dus nog al af van het begrip politie, dat
hierboven is weergegeven.
De eerste zin: „de politie zorgt voor alles dat tot voordeel
van de maatschappij kan strekken en voorkomt en weert
alles af, hetgeen die welvaart benadeelen kon" is hetzelfde,
doch met andere woorden uitgedrukt, als hetgeen ik uit
de studie van Mr. Vos heb aangehaald. Het markante verschil is echter hier in gelegen, dat Servaas van de Graaff
het begrip politie zeer dicht laat liggen bij het begrip Justitie
en Financiën, (Oeconomie is inderdaad politie), terwijl
juist de Justitie en Financiën niet tot het begrip politie
behoorden.
In de Instructie voor den Directeur Generaal voor de
Justitie en Politie van het Koninkrijk Holland van HJuli 1806,
wordt het woord „politie" in den tegenwoordigen zin
gebruikt.
Hetzelfde geldt voor de benaming: Minister van Justitie
en Politie.
B. De politie in den thans geldenden zin.
De Landdrost had, zooals vanzelf spreekt, ook toezicht
op de ambtenaren van politie.
Gelijk reeds vroeger is vermeld moest de Schout Civiel
conform zijn instructie van 22 Maart 1803 aan het Departementaal Bestuur en na de opheffing van dit college aan den
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Landdrost binnen acht dagen alle gevallen van moord, doodslagen en inbraak melden.
Deze verplichte melding werd bij brief aan de Baljuwagien
en Schoutambten (19 December 1807) door den Landdrost
uitgebreid, tot het leggen en zenden van brandbrieven 1 ) ,
het aanranden van personen en van alles, waardoor de
publieke veiligheid verstoord werd.
Uit het verbaal wil ik nog enkele voorbeelden betreffende
het politietoezicht aanhalen.
De Baljuw van Stad en Lande van Zevenbergen verzoekt
om betere controle te mogen verrichten op vreemdelingen
t.a.z. van de werkpassen voor arbeiders, handwerk en
„ambagtsgezellen". Het tweeledig doel van deze passen
bestond erin de verdachte vreemdelingen beter te kennen
en bij razzia's die menschen voor „alle oponthoud te beveiligen" 2 ).
De Schout Civiel van het Schoutambacht Tilburg deelt
aan den Landdrost op 11 Juli 1807 mede, dat eenige „baanstroopers ten getalle van 10 à 15, waaronder een vrouwspersoon de gehuchten Baarhees, Gorp, Rovert, Nieuwkerk,
Aal, Maal en de grenzen van Alphen en Bedaf onveilig
maken; dat er een jacht met 200 man op gehouden is, doch
geen der kwaaddoeners kon worden ontdekt (alleen eenige
legerplaatsen); dat de jacht 18 Juli zal hervat worden".
„Lauderende en approberende het verrigten van den
Schout", wordt dit alles ter kennis gebracht aan de Hooge
Vierschaar te 's-Hertogenbosch, de Drossaarden der Steden
en Landen van Breda en Bergen op Zoom, den Baljuw van
Stad en Land van Heusden en verder aan zoo'n groot aantal
Schouten, dat de booswichten op 18Juli wel niet g 2 pakt zullen
zijn;temeer daarTilburg's Schout er niets meer over bericht.
1
) Het leggen en zenden van deze brieven was een geldafpersingsmethode uit die dagen. Het middel om dit euvel te bestrijden bestond o.a.
hierin, dat men geld in klemmen legde op de plaats waar de dader geeischt
had het geld te deponeeren. Aan de wonden hoopte men dan den misdadiger op te sporen.
2
) Dit werd door den Landdrost op 30 Juli 1807 goedgekeurd.
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Mr. Willem Brand, Baljuw bij de Hooge Vierschaar van
Stad en Lande van de Willemstad verzocht 2 Juli 1807 uitbetaling van premien (f100.— per geval) voor het „apprehenderen" van landloopers, die gegeeseld, gebrandmerkt en
verbannen waren, krachtens het plakkaat van de Staten
Generaal van 1 April 1738.
20 Mei 1807 ging een publicatie van den Landdrost uit,
waaruit bleek, dat in den nacht van 18 op 19 Mei te Beugen
een aanslag was gepleegd op het huis van den „Gaarder"
en er met scherp was geschoten. De Landdrost waarschuwt
en gelast den Ambtman van de Hooge Vierschaar te Grave
en alle verdere officieren alles in het werk te stellen om de
daders te vatten.
Bij plakkaat der Staten Generaal van 2 Mei 1731 (aangevuld 3 Juni 1750) waren de z.g. dood- en kraammalen
verboden. Daar het toezicht hierop verzwakt was, verzocht
de Landdrost op 22 November 1808 den Minister van Justitie
en Politie een „generale voorziening" daartegen. In plaats
van doodmalen te houden tracteerde men nu op brood
boter, kaas en liqueur, hetgeen, gezien de geringe middelen
van de kringen, waarin die feestmalen plachten gehouden
te worden, een misbruik moest heeten. De Minister antwoordde op 13 December d.a.v., dat hij aan het Departementaal Hof had gevraagd een wakend oog daarop te houden.
De veiligheid ten platte lande liet in die dagen veel te
wenschen over. Herhaaldelijk vindt men in het verbaal
maatregelen om dit euvel te beperken. Bij besluit van
16 November 1807 b.v. wordt o.a. door den Landdrost bepaald, nacht- en dagwachten in de dorpen en gehuchten in
te stellen, terwijl op 24 November d.a.v. bij „secreet" besluit „een generale Jagt op Gaauwdieven, Struikrovers, Vagebonden en Suspecte Vreemdelingen" werd georganiseerd.
De Landdrost requireerde, conform art. 9 van de wet van
29 April 1807, de gendarmerie en enkele brigades van den
Generaal Majoor der Cavalerie, Du Ry, Commandant van
het Departement. Tevens werden de Landdrosten van
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Maasland en Gelderland gewaarschuwd. Het resultaat der
Jacht werd 5 December aan den Minister van Justitie en
Politie medegedeeld. „Veertig individus, te weten dertien
manspersonen, vijftien vrouwspersonen en twaalf kinderen
werden aangehouden", 22, verdacht van inbraak, diefstal
en het leggen van „brandbrieven", werden aan de politie
overgeleverd; de rest werd ontslagen of over de grens gezet.
De Landdrost merkte nog op, dat het te verwonderen is,
dat in het zoo uitgestrekte Departement, na het eindigen
van zulk een bloedigen oorlog zoo weinig verdachten werden
gevonden. Dit schrijft hij toe aan de activiteit der Schouten
Civiel. Een uitzondering moest er worden gemaakt voor
den Schout Civiel van het Land van Cu/k; deze werd dan
ook door den Landdrost tot 1 Januari 1608 in zijn betrekking
„gesuspendeerd".
C. De scheiding tusschen Justitie en Politie.
De gemeentewet van 13 April 1807 heeft een wijziging
ondergaan op 11 Januari 1808. Deze wet, waarbij ,,de 39ste,
40ste en 41ste Artikelen van de wet van 13 April 1807,
betreffende de administratien in de Departementen en
Gemeenten worden beschouwd als gesupprimeerd en door
andere vervangen", kan beter onder dezen titel, dan bij
eene bespreking der wet zelve aan een kort onderzoek
worden onderworpen, te meer daar de bemoeiingen van
den Landdrost hetzelfde bleven. De voornaamste wijziging
betrof de taak van den burgemeester als hoofd van de
politie.
Maar laat ik eerst teruggaan tot de gemeentewet van
13 April 1807. Artikel 51 dier wet bepaalde, dat de Koning
de verdere werkzaamheden der gemeentebesturen regelde
en in het bijzonder zorgde, dat de administratie van de Justitie
en Politie in die plaatsen, waar deze tot nu gecombineerd
was geweest, zooveel mogelijk op een behoorlijke wijze
werd gesepareerd.
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Een eerste poging daartoe was het Decreet, „houdende
Reglement op de uitoefening der Justitie in de gemeenten
van de Tweede Klasse, alwaar dezelve tot nu toe met de
Administratie der Politie; gecombineerd is geweest"
(23 October 1807).
Een tweede poging was de hier bedoelde wetswijziging
van 11 Januari 1808. (alleen geldig voor de gemeenten der
eerste klasse).
De burgemeester werd ontheven van zijn taak als hoofd
van politie. Hij hield alleen onder zich de zaken, de plaatselijke administratie betreffende (b.v. verlichting der straten,
zindelijkheid der stad, het nemen van voorzorgsmaatregelen
ter voorkoming van brand, enz.). In zijn plaats kwam,
(vooral wat het bewaren van de openbare orde, als onderdeel
van de taak der politie betrof) een hoofdofficier, hoofdschout
of baljuw. Art. 41 moest nu ook gewijzigd worden. Tot nu
toe konden burgemeester en wethouders keuren maken,
de dagelijksche politie betreffende. Thans spreekt hetzelfde
artikel van al hetgeen de plaatselijke administratie betreft.
Op 16 September 1807 verschijnt het Decreet over de
„afscheiding der politieke en justitieele functiën in de
Steden der eerste Klasse, en de grenzen der werkzaamheden
en magt van den Procureur des Konings in die Steden".
Opnieuw werd deze wet gewijzigd den 20steη van gras
maand 1809 (zie bijlage XXXIII).
In art. 13 werd bepaald, dat in die gemeenten, waar
geen procureur des Konings was, de burgemeester behalve
zijn verdere werkzaamheden, ook met de „personele
Politie" werd belast m.a.w. was hij wederom hoofd van
politie.
7. Justitie.
Artikel 12 van de wet van 13 April 1807 verklaarde, dat
de Landdrost onmiddellijk onder den Minister van Justitie
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en Politie stond in alle zaken, welke de administratie der
Justitie en Politie betroffen.
Conform de artikelen 26 en 27 van het reglement van 29
April 1807 raamde de Landdrost naast de kosten van het
Departement, voor de Ministers van Binnenlandsche Zaken
en van Justitie en Politie ook eenige afzonderlijke uitgaven 1 ).
Dit geschiedde maandelijks, waarbij dan, voor zoover het
Justitie en Politie betrof, mededeeling van de raming werd
gedaan aan het Departementaal Gerechtshof en de Hooge
Vierschaaren.
Voor raming dezer kosten waren dan ook laatstgenoemde
colleges verplicht hem allerlei gegevens te verstrekken,
(opgaaf van overlijden; afstand en „remotie van de Criminele
Officieren", enz.)
Naast deze raming, had de Landdrost ook andere bemoeienissen. Zoo geeft hij aan den Minister op (14 Juli 1807),
voor welken prijs „Tuchtelingen" in het nieuw aangelegde
tuchthuis te 's-Hertogenbosch konden worden ondergebracht.
De instructies voor den boekhouder-rentmeester alsmede
voor den geneesheer-heelmeester van het tuchthuis behoefden zijne goedkeuring (21 November 1807).
De Landdrost had ook het recht verschillende justitieele
ambtenaren te benoemen (o.a. leden der Hooge Vierschaar;
leden der civiele rechtbanken in de gemeenten; schout
civiel; vorster, enz.).
Zoo vind ik b.v. dat op 2 Februari 1808 door den Landdrost
benoemd werd tot lid der Hooge Vierschaar Mr. A. J. Borret
in de vacature ontstaan door de benoeming van Mr. G. B.
Verheijen tot wethouder van 's-Hertogenbosch.
Hetgeen gezegd is bij de bespreking van het toezicht
op de gemeenten over de moeilijkheden, veroorzaakt door
de rechten der verschillende heerlijkheden, geldt evenzeer
op justitieeel terrein.
J. Zaal van Hilvarenbeek b.v. beriep zich op 4 November
i) Zie pag. 48.

141

1807 op den Landdrost, stellende dat hem het recht toek wam
een vorster (gerechtsbode) aan te stellen.
Daarnaast gaf artikel 15 van het reglement van 29 April
den Landdrost een zeer uitgebreide bevoegdheid t.a.v. het
toezicht op de Justitie. Zonder dat hij zich eenigszins mocht
inlaten met de uitoefening der rechterlijke macht, bepaalde
dit artikel, dat de Landdrost moest tezien, dat alle colleges
van Justitie zich behoorlijk kweten van hetgeen hun werd
opgedragen. Dat het initiatief soms van hem uitging moge
blijken uit het verbaal van 11 Juli 1807.
„Om het toezicht van den Landdrost te vergemakkelijken,
vooral opzigtens de Criminele Justitie en In zooverre niet
reeds is geschied bij het Reglement op het Justitiewezen in
Noord-Brabant van 22 Maart 1803 en op hetzelve gemaakte
ampliatie is het noodig, dat een regulatief worde gemaakt,
waaruit de Landdrost met eenen opslag van het oog blijken
kan:
A. of de publieke aanklagers, zoo tijdig als het behoort, de
procedures, tegen de bij hen geapprehendeerden vervolgen en daarin volharden;
B. of dezelve, niet buiten alle wettige redenen de gevangenen
langer, dan het behoeft, in de gevangenissen houden;
C. of dezelve, wanneer zij van de aan hun, in dat opzigt,
ondergeschikte officieren bewijzen tegen misdadigers
ontvangen, niet willekeurig laten liggen en alzoo de
Gemeentes en officieren op noodelooze kosten brengen
en de activiteit van het justitiewezen vertragen;
D. of dezelve, ten opzigte van zaken, die uit hunnen aard
crimineel zijn en als zoodanig behooren te worden
vervolgd, zich overgeven tot compositiën buiten kennis
van den regter.
Dit regulatief kan het beste gemaakt worden door de
Hooge Vierschaar over de Stad en Meijerij van 's-Bosch van
wier activiteit en doorzigt de Landdrost zich volkomen
verzekerd houdt. Daarom wordt de Hooge Vierschaar uitgenoodigd voor een regulatief over die gebreken, die de
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Criminele Justitie aan kleven om bericht en raad, opdat de
Landdrost zoodanige besluiten of aan hooger magt alzulke
voordragten make, als hij vinden zal te behooren."
Maar ook op de ambtenaren zelf hield hij een wakend oog.
De Procureur Generaal bij het Departementeel Gerechtshof van Braband was aangeschreven op 28 September 1807
tegen enkele polderbesturen te procedeeren en binnen 14
dagen daarna aan den Landdrost te berichten, hetgeen door
hem gedaan was. Dit rapport was na 2 maanden nog niet
ingezonden. De Landdrost deelt hem op 25 November
mede, dat hij het rapport nu binnen drie maal vier en twintig
uur wenscht ,,met inthimatie, dat de Landdrost het vertragen
in deze voor deszelfs verantwoordelijkheid laat." 30 November antwoordde de Procureur Generaal, dat dringende
ambtsbezigheden en ziekte hem verhinderd hadden het
rapport in te zenden.
Een ander voorbeeld:
De Hooge Vierschaar beklaagt zich bij den Landdrost
(22 October 1807), dat een lid van hun college niet op de
vergadering verschijnt. De Landdrost verleende daarop den
delinquent ontslag.
Ook t.a.v. de Schouten Civiel kon de Landdrost doortastend optreden.
De Schout Civiel van het Schoutambt van Udenhout kreeg
b.v. een boozen brief van den Landdrost, aangezien de heerbaan aangelegd op de Kreitenheide door de gemeenten
Udenhout en Berkel niet op tijd was „geplaneerd" (8
Juli 1807).
De Schout Civiel van het Schoutambt Lieshout kwam er
nog slechter af. Hij had n.l. niet gerapporteerd, dat landloopers zich ergerlijk hadden misdragen; de Landdrost vernam dit met „de uiterste verwondering", gaf zijn misnoegen
te kennen over het verzuim en gelastte hem zes weken
„na dato dezes (11 Juli 1807) in het Schoutambt te gaan
resideren en aldaar permanent te verblijven op pene van
demissie". Den Heer Kwartier Drost van Eindhoven werd
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verzocht een wakend oog te houden op de „executie van
hetzelve".
Het riviertje de Tongreep onder Valkenswaard en Heeze
werd niet behoorlijk onderhouden. De Schouten dier gemeenten krijgen op 22 Juli 1807 een brief van den Landdrost,
dat bij de minste „negligentie in deze, hoe ongaarne hij
ook tot het uiterste zal komen, met de meeste severiteit
gehandeld zal worden, desnoods met ontzetting uit hunne
posten".
8. Opgave Kosten in het Departement.
Art. 26 van het reglement van 29 April verplichtte den
Landdrost aan enkele Ministers een opgave te doen toekomen
van uitgaven, welke hij voor het departement noodig oordeelde.
Een begrooting der kosten van administratie en andere
uitgaven, in het Departement Braband voor het Ministerie
van Binnenlandsche Zaken is b.v. te vinden in het verbaal
van 7 September 1808.
Hier volgt zij:
I. Kosten van het Landdrostambt.
A. Tractementen.
Landdrost
6 Assessoren à f 2.500
Secretaris generaal
3 Kwartierdrosten à f 3.000...
Geemployeerden en bedienden

f
f
,,
„
,,

6.000
15.000
3.500
9.000
29.900

f 63.400

f 63.400

B. Reis- en verblijfkosten, schrijfbehoeften
drukloonen, expeditiekosten, meubelen, vuur,
licht en schoonhouden der localen f 24.000
f 87.400
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II Hooge Scholen.
De 4 professoren bij de Illustre
School te 's-Hertogenbosch . .

f

1.000

f

1.000

f

9.650

III Latijnsche Scholen.
Tractementen der Rectoren en
Preceptoren der Latijnsche school f

9.650

IV Lagere Scholen.
Tractementen der Schoolonderwijzers aan de Lagere Scholen

f 35.497,10

f 35.497,10

V Geneeskundige Uitgaven.
Tractementen van den Stads
Doctor en Chirurgijn van de
Willemstad en de Vroedvrouwen
te Bergen op Zoom,Steenbergen
en Gemert ^
f
480
f

480

VI Armwezen.
A. Kosten van Bestuur
f 2.500
B. Kosten van onderstand
„ 2.500
f

5.000

f

5.000

VII Landsgebouwen en verdere vaste
eigendommen
A. Bezoldiging van een architect
of algemeen opziener
f 1.200
B. Materialen en arbeidsloonen f 5.000
VIII Onvoorziene uitgaven

f

6.200

f

6.200

f

8.000

f

8.000

Totaal f 153.227,10
Een begrooting voor de Administratie der Justitie voor
1809 vind ik in het verbaal van 15 September 1808.
1
) Waarom nu juist deze uitgaven ten laste van het Rijk kwamen, is
mij onbekend.
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Α. Departementaal Gerechtshof f 37.650
B. Subsidien aan de Districten
voor de tuchthuizen en ver
dere justitieele kosten
f23.313
Justitieele ambtenaren
f 1.153
Baljuw van de Hooge Vierschaar
van Stad en Land van Bergen op
Zoom; Ambtman bij de Hooge
Vierschaar van Grave en Lande
van Cuyk; Drossaard van Cranendonk; de Regterbode te Sambeek (f 12.— per jaar) en de Ge1
regtsbode in de Willemstad )
Confinement kosten en premieën
op de ontdekking van misdaden:
confinement kosten van 5 ten
laste van het Rijkgeconfineerden
in het tuchthuis te 's-Hertogenbosch
dito „innocente" J. v. d. Pol
premieën voor ontdekking van
misdaden

f
f

700
120

f

400

f

1.220

f 37.650

f 23.313
Totaal f 60.963
f 1.153

f
f

Onvoorziene uitgaven

1.220
1.500

Totaal f 64.836
9. Gebouwen en Waterstaat.
De Landdrost had, conform art. 18 van het reglement van
29 April het oppertoezicht over alle gebouwen in gebruik
bij het bestuur van het departement.
Een voorbeeld uit de practijk:
Het vertrek in het hotel van het Landdrostambt, „dat
1

) Zie noot op vorige pagina.
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tot het houden van besoignes, 't recipieren van personen
en diergelijke moet worden geemployeerd en daartoe in
den haveloozen toestand staat, in welke hetzelve zich thans
bevindt en behoudens de welvoegelijkheid niet kan worden
gebezigd", werd bij besluit van 24 November 1807 vernieuwd. Op 5 Maart 1808 verbood de Landdrost reparaties
aan gebouwen te verrichten zonder zijn voorkennis.
Tevens had de Landdrost toezicht over alles, wat tot den
Waterstaat behoorde, voor zoover zulks niet tot het ressort
van den Directeur generaal van den Waterstaat behoorde.
Op 17 September 1807 kwam er een beschikking van den
Directeur Generaal, waarbij den Landdrost op kosten van
het Rijk een landmeter en een waterbouwkundige werden
toegevoegd. Daar stond tegenover, dat hij het toezicht
op wegen en bruggen en al hetgeen het „intérieure"
betrof op zich moest nemen, behoudens „nogtans de reguliers en aanhoudende communicatie met den Landdrost".
Aanbestedingen (b.v. bij de bevaarbaarmaking van de Aa
25 Augustus 1807) hadden op verzoek van Waterstaat plaats
ten overstaan van den Landdrost.
Ten slotte zij nog vermeld, dat geen landmeter kon
worden toegelaten zonder toestemming van den Landdrost;
de eed werd in zijn handen afgelegd.
10. Godsdienst.
In art. 20 van het reglement van 29 April 1807 werd
bepaald, dat de Landdrost zorg moest dragen voor de
ongestoorde uitoefening van den Godsdienst.
In het verbaal op 19 Augustus 1807 vroeg b.v. de Joodsche
gemeente te Oirschot aan den Landdrost geen kermis of
markt te laten houden tijdens de Sabbath en andere feestdagen. Aan het bestuur dier gemeente werd verzocht om,
in zoover dit op „echte" gronden berustte, aan dit verzoek
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te voldoen of binnen acht dagen bericht en raad te dienen.
Naast de ongestoorde uitoefening van den Godsdienst,
droeg art. 20 hem eveneens op te zorgen, dat de uitoefening
plaats vond binnen de kerkelijke gebouwen der verschillende
kerkgenootschappen. Deze zorg zal wel niet groot geweest
zijn; daarentegen is het aantal verzoeken om bepaalde
gebouwen te mogen gebruiken om den godsdienst uit te
oefenen legio. Dikwijls ging het er om een plaatselijk kerkgebouw van een andersdenkend kerkgenootschap of gebouwen, die niet voor den dienst gebruikt werden in eigendom te verkrijgen 1 ) . Dat daarbij ook vaak geschillen tusschen
de kerkbesturen over schattings-gebruikswaarde of andere
vergoedingen voorkwamen is begrijpelijk. De Landdrost
verleende bij dergelijke geschillen mediatie. Het merkwaardige hiervan is, dat art. 16 der wet van 13 April 1807
sprak van bijlegging van geschillen door den Landdrost met
Assessoren. Het betrof hier geschillen tusschen plaatselijke
besturen of andere colleges en corporaties, voor zoover
deze colleges tot geen andere verheven administratie behoorden. Vielen nu kerkgenootschappen al of niet hieronder? In ieder geval staat vast, dat door den Landdrost,
ook zonder medewerking van de Assessoren, bemiddeling
werd verleend.
Aanvragen om subsidies voor te maken reparaties e.d.
aan kerkgebouwen werden door Landdrost en Assessoren
behandeld.
Uitbetalingen van tractementen van predikanten en andere
beambten van kerk en school geschiedde door den Landdrost.
In dit verband vermeld ik nog het volgende feit:
Het Departementaal Bestuur van Braband had bij besluit
van 22 Nov. 1804 aan de Roomsch Katholieke Geestelijkheid
een som „toegelegd" en onder hen verdeeld groot f32.000
jaarlijks, welke nog in 1807 werd uitbetaald. Het toenmalige
Departementaal Bestuur had daartoe meer dan genoeg
1

) Zie pag. 80.
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fondsen, uit hoofde van een contract van „admodiatie"
der geestelijke goederen in Brabant, aangegaan tusschen dit
bestuur en het Staatsbewind der Republiek. Door de Staatsregeling van 1805 was deze overeenkomst vervallen. Het
Departementaal Bestuur krachtens deze Staatsregeling bestaande, kon geen uitkeeringen doen aan geestelijken, die
in gebieden woonden, die destijds in het Departement
Brabant waren ingelijfd en thans een gedeelte daarvan uitmaakten. Nu was bij den Landdrost een verzoek binnengekomen van den Commissaris generaal van den Administrator Apostolicus over het district van Ravenstein en Megen,
den pastoor van Haren, inhoudende aan hem, gelijk aan
andere Vicarissen Generaal, een evenredig pensioen toe
te kennen. Het land van Ravenstein viel nu onder die gebieden, die later bij Brabant zijn gevoegd. Het verzoek
van den Apostolischen Administrateur was volgens den
Landdrost billijk en oordeelde het als een „hardheid" voor
de zoo schraal bedeelde Roomsch Katholieke geestelijkheid
in het Departement, indien den verzoeker geen pensioen
werd toegekend. De moeilijkheid zat echter hierin — en
daarom schrijft de la Court een persoonlijken brief aan den
Minister (7 November 1807), — dat requestrant, de Hoog
Eerwaarde Heer A. Borret 1 ), een halfbroer van hem was 2 ).
Daarom vraagt hij ook, of de minister, gezien het persoonlijke
karakter van de zaak, hem wilde adviseeren, wat beter was:
de zaak aanhangig te maken bij den Koning of bij den Minister.
Borret werd ongeduldig, waarop op 2 December 1807 de
Landdrost hem berichtte, dat hij zich tot den Koning diende
te wenden. Het resultaat is mij onbekend.
Ingevolge een dispositie van den Minister van Binnenlandsche Zaken van den 15den van Lentemaand 1809, moest
de Landdrost een „tableau" der bevolking opmaken, be») Arnoldus Borret (1751—1839).
2
) De moeder van den Landdrost was n.l. eerst gehuwd geweest met
Borret en na diens overlijden hertrouwd met Petrus Adnanus de la C o u r t ,
den vader van den Landdrost, (zje pag. 174)
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vattende in de eerste plaats het getal zielen der burgerlijke
gemeenten en in de tweede plaats het getal zielen der ver
schillende godsdienstige gezindten.
De Landdrost voldeed aan deze opdracht den 20steη van
Grasmaand d.a.v. Het resumé bevat de volgende gegevens:
Totaal aantal inwoners in het departement Brabant 282.676
Roomsch Katholieken . . 256.301
Gereformeerden
24.428
Lutherschen
954
Joden
969
Remonstranten
13
Mennonisten
6
Episcopaten
2
Neutralen
3
Het overzicht, dat zich in het privé-archief bevindt, geeft
de getallen van elke gemeente aan. Daarbij valt op te merken
dat er in dat jaar in Brabant slechts één gemeente was met
meer dan 10.000 inwoners n.l. 's-Hertogenbosch met 13.900
inwoners. Daarop volgt Breda (9532); Tilburg (9465) en
Bergen op Zoom (6151). Eindhoven had slechts 2210 inwoners. Hinkelenoord was de kleinste gemeente met 39
inwoners. Van de 218 gemeenten hadden in Brabant 35 een
uitsluitend Roomsch-Katholieke bevolking.
11. Limietscheiding en limietschending.
1. Limietscheiding.
A. Op 26 October 1807 vroeg de Minister van Binnenlandsche Zaken aan den Landdrost of er zich, en zoo ja,
welke bezwaren zich hadden voorgedaan t.a.v. de limietscheiding van het Departement ingevolge de wet van 13 April
1807. Het antwoord van den Landdrost was (7 November
d.a.v.), dat alleen Oyen, vroeger bij Gelderland behoorend
en nu bij Braband, moeilijkheden gaf. Oyen was n.l. in 1798
„geïncorporeerd" in het ambt van Maas en Waal, waardoor
het secretaris en schepenen verloor. Klachten hierover
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leidden tot niets. Als officier fungeerde te Oyen R. C. van
Rechteren, Ambtman, Rigter en Dijkgraaf in boven bedoeld
ambt. Dit was niet zoo'n groot inconvenient, omdat de
rechterlijke macht nog niet was gereorganiseerd. Op den
duur zou de toestand moeilijker worden, te meer, daar de
organisatie van het platteland O/en, wat het justitieele en
politieke betrof, beter zou kunnen worden gevoegd bij
die van Megen, Lith of Lithoyen. Het kwam den Landdrost
dan ook wenschelijk voor, dat zijn collega in Gelderland
werd aangeschreven, de archieven en papieren, tot den Heer
van Oyen behoord hebbende, aan hem over te dragen.
De Landdrost kon dan den daarfungeerenden „Dijkschrijver"
voorloopig tot secretaris aanstellen en het dijkcollege tot
schepencollege formeeren.
Bij Koninklijk Decreet van 30 Maart 1808 had de officieele
overdracht van Oyen plaats; de hierboven genoemde bescheiden werden op 3 Juni 1808 aan den Landdrost overgegeven.
B. Behalve de overdracht van een onbelangrijk eilandje
in de Maas bij Cuyk, valt nog de grenswijziging van Lommei
ca. te vermelden. Bij tractaat van 11 November 1807, te
Fontainebleau tusschen Keizer Napoleon en den Koning
van Holland gesloten, werd Lommei geruild tegen het
Zuidelijk gedeelte der gemeente Eersel en het Noordelijk
gedeelte van Gestel. De Minister van Binnenlandsche Zaken
vraagt 1 Februari 1808 aan den Landdrost op welke wijze
deze ruiling het best kan worden ,,geëffectueerd".
De Kolonel Directeur over de fortificatien in het departement Braband langs de Schelde en Nedermaas zendt op
verzoek van den Landdrost den Kapitein Ingenieur F. J. F.
van derWijck, tot het doen van opmetingen enz.
28 Augustus gaat de Landdrost, vergezeld van een garde
d'honneur en een Assessor naar Gestel, maar aangezien hij
op een ander punt aankwam, dan het gemeentebestuur
verwachtte, viel de geheele plechtigheid in duigen, moest
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er te Bergeijk overnacht worden en kon het feest pas op
29 Augustus beginnen. Op 27 November 1808 ging de Land
drost nogmaals naar Lommei, toen de prefect van Roermond
in naam des Keizers bezit nam van deze plaats.
С Het feit, dat de grenzen tusschen de gemeenten
onderling niet bepaald waren, gaf een hopelooze verwarring
en was een bron van ellende en narigheid. Om eenigszins
aan dit euvel paal en perk te stellen, diende de Secretaris
van Oirschot bij den Landdrost een plan in (dat door dezen
op 22 Februari 1808 werd goedgekeurd) om de jurisdictie
van elke gemeente door het aanbrengen van beplantingen
te bepalen.
2. Limietschending.
Enkele limietschendingen hebben er in die jaren ook
plaats gevonden.
Men kan zeggen, dat de Landdrost deze zaken krachtens
art. 21 van het reglement van 29 April moest mededeelen.
Enkele dezer grensschendingen mogen hier volgen, waarbij
ook territoirschendingen zullen vermeld worden.
A. Op 2 Juli 1807 rapporteert de Landdrost de volgende
territoir schending aan den Minister van Binnenlandsche
Zaken.
Twee Fransche gendarmen en drie suppoosten van den
Maire te Venrooy (Fransch Keizerrijk) hadden in Juni zes
jongemannen uit het Nederlandsche Schoutambt Vierlingsbeek met geweld naar Venrooy overgebracht, omdat zij
turf hadden gestoken in de Vredepeel bij Overloon. De
Schout is daarop met den President van Vierlingsbeek naar
den Maire gegaan om de jongens vrij te krijgen. De Maire
eischte een schadeloosstelling voor de ontgronding, door
het steken van de turf veroorzaakt; bij niet betalen zou hij
de jongens naar Kleef doen brengen. Het resultaat was,
zoo meldt de Schout op 28 Juli, dat er f304.— als cautie
werd gesteld, totdat de bevoegde instanties van beide
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gouvernementen uitspraak hadden gedaan. De jongens
werden intusschen vrijgelaten.
Een ander en veel erger voorbeeld van territoirschending
zijn de bekende gevallen te Bergen op Zoom en Breda
op 15 September 1807: het eerste incident was een voorspel
op de inlijving door Frankrijk.
B. Onder voorwendsel, dat de Hollandsch-Fransche grens
een voortdurend débouché was voor de Engelsche koopwaren, werden op Keizerlijk bevel van 15 September 1807
twee ingezetenen van de grenssteden Bergen op Zoom
en Breda (n.l. P. J. van der Schrieck en J. E. Floren), die van
smokkelhandel verdacht werden, door vermomde Fransche
gendarmes opgelicht en naar Frankrijk vervoerd en hunne
magazijnen verzegeld. Lodewijk Napoleon protesteerde
tegen deze grove schending van Hollandsch territoir en tegen
deze onwettige handeling der Fransche douaniers en gendarmes. Op last van den Koning werd de Drossaard van
Stad en Lande van Bergen op Zoom geschorst in zijne
bediening, omdat hij die oplichting niet had belet. Den
Drossaard van Stad en Lande van Breda en Burgemeester en
President van Breda trof eenzelfde lot. De Presidenten der
Hooge Vierschaar fungeerden in hun plaats als Baljuw.
De militaire bevelhebbers der beide vestingen werden op
non-activiteit gesteld x ).
De Landdrost gelastte bij een besluit van 26 Sept., de
Schouten en gemeentebesturen dergelijke excessen tegen
te gaan. 9 October kreeg de Landdrost bericht, dat de
suspensie van den Drossaard van Bergen op Zoom, N. van
Cuylenborch werd opgeheven; hetzelfde geschiedde t.a.v.
den Drossaard van Breda J. J. Havermans. Ik heb niet kunnen
vinden, dat ook de suspensie van den burgemeester en
President van Breda G. van Rheenen werd opgeheven.
In 1810 zou het voor beide steden nog erger worden.
С Op 15 Januari 1810 rukten twee Fransche legercorpsen
1

) cf. Wichers, ,,de Regeering" enz. pag. 66—67.
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cp naar Bergen op Zoom en Breda, om de beide vestingen
in naam van Keizer Napoleon in bezit te nemen 1 ).
De gouverneurs van deze twee steden — de generaals
de Mellet en Anthing — wezen, conform hun bevelen, de
eischen af. Op bevel van den hertog van Reggio keerden
de corpsen naar hunne cantonnementen terug. Ondanks
het protest van Lodewijk gelastte de Keizer genoegdoening
voor de beleediging, de Fransche troepen aangedaan. De
generaals moesten voldoen aan de eischen, door Oudinot
gesteld. Dit geschiedde op 24 Januari. De bezetting der
steden was geen inbezitneming (!), maar een cantonnement,
door den hertog van Reggio aan het Noorderleger gegeven 2 ).
Het Hollandsch bestuur werd afgezet en de krijgsmaterialen
in beslag genomen. Groóte beroering werd gewekt door de
proclamatie van Reggio op 28 Januari, in het Fransch en
Nederlandsch gesteld 3 ).
Hier volgt de proclamatie:
Armée van Brabant
Uytkondiging
Inwoonders van Brabant, van de Eijlanden van Zeeland
en van die gelegen tusschen de Maes en de Schelde!
Bevel ontfangen hebbende van Zijne Majesteit den Keijzer
en Koning Napoléon, van militairlijke possessie te néemen
van het Land, gelegen tusschen de Maes en de Schelde, ik
zende aldaer deugdzaeme en wel krijgsgetugte troepen (des
troupes sages et disciplinées), die bevel hebben uwe persoenen, gebruyken en costumen te eerbiedigen (respecter
1
) ibidem pag. 155 e.V.
Merkwaardig, dat over deze questie in het verbaal niets te vinden is.
2
) Dit geschiedde bij Keizerlijk Decreet van 20 Januari, gegeven in het
Paleis der Tuileriën. Art. 1 bepaalde, dat er „eene Léger geformeerd zal
worden onder den naam van Armée van Brabant" ; art. 4 bepaalde, dat
de „oorlog Plaetsen tusschen de Maes en de Schelde in staat van belegering
zullen worden gesteld".
3
) In deze publicatie komen Vlaamsche woorden voor. Vermoedelijk
is dit stuk in Antwerpen geredigeerd.

154

vos personnes, vos usages et vos coutumes). Ik hoope,
dat zij zullen, in erkentenis, een onthaal ontfangen, weerdig
van hun goed gedrag, waer van ik, vooruyt, met liefde borge
blijf.
Tot Breda, den 28 Januarij 1810
Den Maarschalk Hertog van Reggio,
Opperbevelhebber van het Léger.
In het verbaal is ook over deze gebeurtenissen niet zeer
veel geschreven. Er is weliswaar een en ander over het gebeurde te vinden in de dossiers der ingekomen stukken,
doch deze zijn helaas niet compleet. Een merkwaardige
beschrijving geeft de burgemeester van Breda, naar aanleiding van een bezoek, dat twee Fransche generaals op het
Stadhuis na de proclamatie van 28 Januari brachten. Toen
de burgemeester protesteerde tegen de Fransche manier
van handelen, antwoordde de generaal hem: „contre la
force, il n'y a point de resistance".
Overigens zijn er vele brieven van diverse functionarissen
met het verzoek aan den Landdrost hun te willen mededeelen, hoe verder door hen moet gehandeld worden.
12. Opdrachten van of vanwege den Koning; uitvoering
van wetten, enz.
„De Landdrost is verplicht tot de meest stipste en naauwkeurigste nakoming van alle de Wetten, Orders en Bevelen,
welke hem vanwege Zijne Majesteit worden toegezonden"
zegt art. 7 van het reglement van 29 April.
Ik heb een keuze gedaan uit de honderden voorbeelden,
die ik in het verbaal tegenkwam en maak van de gelegenheid
gebruik op deze plaats allereerst het buitengewoon belangrijke „Précis Statistique" te vermelden.
A. De Koning zond aan den Landdrost „eene depeche"
op 16 Juni 1808, waarbij de Vorst mededeelde, dat hij van
155

plan was het departement te bezoeken („doorreizen") en
verzocht een allernauwkeurigste statistiek te maken. Tevens
werd medegedeeld, wat hij verstond onder een „précis
statistique". De opdracht, die Lodewijk aan den Landdrost
zond, was verre van gemakkelijk en vereischte daarenboven
een ontzaglijken arbeid.
Ziehier, hetgeen de Koning verlangde (verkort weergegeven):
Première partie.
Description géographique et topographique.
Onder dit hoofdstuk moest worden opgegeven o.a. de
kwartieren, steden, dorpen, aantal vierkante K.M., aantal
inwoners (ook per vierkante K.M.), soort grond, dijken,
meren, polders, heiden, groóte wegen, kanalen, bezienswaardigheden en culturele monumenten.
Deuxième partie.
Etat du commerce et de l'industrie.
a. Landbouw, bouwland, soorten fruit, weiden, aantal
hoornvee, paarden, hout.
b. neringen, brouwerijen, zeepziederijen, zoutketen, enz.
с handel van het departement met binnen en buitenland,
banken, enz.
Troisième partie.
Administration.
a. Bestuur der gemeenten (eerste klasse, tweede klasse
en platteland.
b. Rechterlijke organisatie,
с polderbesturen.
Quatrième partie.
Institutions pieuses.
Gestichten, hospitalen, onderwijs-instellingen (universiteiten, lycea, voornaamste scholen 1ste en 2e rang),
wetenschappelijke instellingen.
156

Cinquième partie.

Religion.
Kerken, godsdienstige verhoudingen, enz.
De Landdrost heeft het eerste gedeelte zelf ter hand
genomen (in mijn archief bezit ik een concept); de rest
werd rubrieksgewijze met verzoek om bericht en raad in
handen gesteld van de Assessoren en den Secretaris Generaal
De gemeentebesturen worden aangeschreven tot het geven
van inlichtingen en krijgen enkele rappels. Groóte consternatie heerscht er op 24 Juli, wanneer het gerucht zich verspreidt, dat Lodewijk in Nijmegen vertoeft. Nijmegen is
niet zoo ver van Den Bosch.
Een expresse bode wordt naar den Landdrost in Gelderland
gezonden, om te informeeren naar de waarheid van deze
mare. De vorst is toen in ieder geval — tot veler opluchting
vermoedelijk — niet naar Brabant gekomen. Of hij in Nijmegen geweest is, is mij onbekend. ^
De statistiek is verzonden op 12 September 1808. Het
geheel bestaat uit 174 genummerde enkele bladzijden; de
„tableaux" beslaan ±270 ongenummerde pagina's. Het is
dus een lijvig stuk, te vinden in het Rijksarchief te 's-Hertogenbosch onder nummer 940. In tegenstelling met het
verbaal, draagt deze statistiek sporen van consultatie. Het
1
) Het bezoek van den Koning aan Brabant vond pas het volgend Jaar
plaats.
O p den 31 sten van Lentemaand 1809 kwam er een Kabinetsorder,
waarbij den Landdrost gelast werd een ontwerp-reisroute aan de grens
van het Departement aan te bieden. Dit ontwerp moest een plan bevatten,
om in den kortst mogelijken tijd de belangrijkste plaatsen te bezichtigen.
In begin April staat het verbaal vol over de voorbereidingen. De Landdrost
ι,gelast, herinnert, adhorteert en inviteert" als nimmer te voren. Eindelijk
komt het bericht, dat de Koning den 13den van Grasmaand van het Loo
v e r t r e k t en in den namiddag te Grave zal arriveeren met een zeer talrijk
gevolg. (18 voorname personen, 60 cavaleristen en een groot aantal be
dienden). De Landdrost hield te Grave een welkomstrede. De Koning
heeft niet het geheele Departement kunnen bezoeken. O p 4 Mei is hij
weer uit Bergen op Z o o m vertrokken „ u i t hoofde van de begeerte om
onmiddellijk naar Amsterdam terug te k e e r e n " . H e t Kasteel van Breda
zou hij laten inrichten om vandaar uit later de andere gemeenten te be
zoeken.
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dossier geeft een uitstekenden kijk op den toestand van
Brabant in den Franschen tijd en is m.i. belangrijk genoeg
om het t.z.t. in druk te laten verschijnen.
B. De afkondiging van wetten geschiedde meestal in den
vorm van publicaties; dit was ook de manier waarop namens
den Vorst feest-, bid- en dankdagen werden uitgeschreven.
Ik moge enkele voorbeelden aanhalen:
a. De Landdrost gelastte in een publicatie van 25 Juli 1807
op bevel van Zijne Majesteit den Koning, dat de geloovigen
op Zondag 2 Augustus God moesten danken voor den
voorspoed, gegeven aan de wapenen van den Keizer van
Frankrijk en den Koning van Italië.
b. Een missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken
van 11 Juli 1807 aan den Landdrost luidde als volgt: „De
geruchten sedert het vertrek van Z. M. den Koning naar
buiten 's Lands hebben hier en daar aanleiding gegeven tot
onzekerheid en ongerustheid over het toekomstig lot van
dezen Staat en zijn den Koning ter oore gekomen en hebben
hem niet weinig smart en leed aangedaan". Om verkeerde
indrukken tegen te gaan, heeft de Koning dit In een eigenhandig schrijven aan den Minister medegedeeld. De Minister
gaat voort „De Koning stelt de hoogste prijs op de hoogachting en liefde der Hollanderen en hun welzijn is steeds
het voorwerp van Zijn zorgen; het zou dus een smartende
miskennis van Zijne bedoelingen zijn, wanneer eenig Hollander kon gelooven, dat Z. M. zoude kunnen of willen
overgaan om zich te willen ontdoen van de betrekking tot
een Volk, welks belangen aan Hare zorgen zijn toevertrouwd ;
Haar tegenwoordig verblijf In een warmer klimaat 1 ) heeft
geen ander doel om Hoogstdezelven Ligchaams gesteldheid 2 )
die door den winter en de regtmatige Stoffe tot droefheid 3 )
1

) Cauterets in de Pyreneeën.
) De Koning, wiens rechterhand bijna verlamd was, sleepte bovendien
met zijn been, waardoor hij bij het volk den bijnaam ontving van „de
Lamme Koning". Daarenboven had hij veel last van rheumatische pijnen.
3
) Napoleon, Charles, de eerste zoon overleed in Den Haag op 4 Mei
1807.
2
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zoo zeer heeft geleden, te herstellen, te harden voor het
opvolgend Saizoen". Den Landdrost wordt derhalve verzocht de geruchten te dementeeren door mondelinge en
schriftelijke communicatiën.
с Zoo is er een publicatie van 26 April 1808 naar aanleiding
van de geboorte van een zoon 1 ) van Lodewijk te Parijs op
20 April des morgens om 9 uur (mededeeling van den Groot
kamerheer van de Kroon en van den Minister van Binnenlandsche Zaken) met de daaraan verbonden festiviteiten.
d. Bij Koninklijk Decreet van 5 Februari 1809 wordt
voorgeschreven een algemeene „Dank en Bededag" op
Woensdag 22 Februari d.a.v. Bij publicatie van den Land
drost op 14 Februari wordt bepaald, dat alle „Neringen en
Hanteringen zullen stilstaan en ophouden" en dat er die
week geen openbare vermakelijkheden zouden plaats vinden.
De dank en biddag werd gehouden, omdat het land
gespaard bleef van oorlog op eigen bodem, van besmettelijke
ziekten en runderpest, en het jaar 1808 wat de oogst betrof
„de hoop van den landman niet had verijdeld". Daarentegen
waren de gevolgen van den oorlog door de uitputting van
's lands financiën zwaar. Deze zorgen hadden het gros der
ingezetenen tot een staat van vermagering en velen zelfs
tot armoede gebracht. Ook moet de verschrikkelijke verwoestingen van Leiden twee jaar tevoren niet worden
vergeten en de watersnood in de afgeloopen winter, die
vooral in een gedeelte van Zeeland, maar ook in vele andere
streken van het land, zooveel onheil had aangericht. Welke
rol de Landdrost te vervullen had op diverse feestdagen
moge blijken uit het volgend voorbeeld:
С Op 13 Augustus 1807 komt bij den Landdrost een
schrijven binnen van Luitenant Generaal van Guericke,
Commandeur der Koninklijke Ridderorde van Holland,
commandeerende de tweede territoriale militaire divisie,
vanuit het hoofdkwartier Goes, dat er op 15 Augustus
ter gelegenheid van den vrede op het vasteland op den
1

) De latere Napoleon III, Keizer van Frankrijk (1852—1870).
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naamdag van Keizer Napoleon den Grooten feest moet
wo. den gehouden. „De kortheid des tijds laat niet toe
het daarstellen van verdere arrangementen tot het houden
van een feest". De Landdrost verzoekt daarom den heer
Vogelvanger, den Secretaris Generaal van het departement
om de noodige orders te stellen, de vlag van het Departementaal Hotel uit te steken en aan het Gemeentebestuur
van 's-Hertogenbosch te verzoeken de vlaggen te doen
uitsteken en de klokken te doen luiden en te doen
bespelen.
Enkele dagen later deelt dezelfde Minister mede, dat de
geboortedag van den Koning ook gevierd moet worden
(2 September). Omschreven wordt hoe dit feest te vieren.
Dit schrijven wordt door den Landdrost in handen gesteld
van de Assessoren Verheijen en de Jong met verzoek hem
te adviseeren:
1 ) over de wijze, waarop deze plechtige dag, voor zoover
betreft het godsdienstige, zal worden doorgebracht;
2) hoe die dag verder in de hoofdstad van het Departement
zal worden gevierd, behalve dan het vlaggen, luiden, paradeeren van alle schutterijen en schieten van een drievoudig
salvo uit de geweren van „dezelve". Vele brieven komen
daarna nog bij het Landdrostambt binnen, o.a. van den
Minister van Justitie en Politie om kennis te geven aan de
Assessoren, Schepenen, Commissarissen ten Judicature der
Middelen te Lande en aan de Advocaten en Substituten
Fiscaal.
De Landdrost zelf ging dien dag, begeleid door de Assessoren en den Secretaris Generaal per koets naar de kerk
(den Deken Plebaan werd verzocht om een geschikte en
„onderscheide" zitplaats); daarna verleende hij audiëntie
aan alle burgemeesters en militairen „Standpersonen tot
het afleggen van complimenten van den dag en het doen van
gelukwenschen", waartoe de gewone benedenzaal, voorheen
Presidentskamer, in gereedheid moest worden gebracht.
D. Dikwijls gebeurde het ook, dat de Minister bij de
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uitvoering van de bevelen van den Koning, een opwekkend
woord voegde.
Dit geschiedde o.a. naar aanleiding eener Koninklijke
Decisie van 2 Januari 1808, waarbij de Vorst besloot tot het
houden van een tentoonstelling te Utrecht. De Minister
van Binnenlandsche Zaken schreef naar aanleiding hiervan
aan den Landdrost (verbaal 28 Januari 1808), dat tentoongesteld zou worden voortbrengselen van volksvlijt en
van binnenlandsche verwerkte goederen. Het departement
moest aan deze tentoonstelling zijne medewerking verleenen
„Kunstenaars en Fabrikanten moesten worden geïnformeerd". Het doel van deze expositie was: uitbreiding en
vermeerdering der nationale industrie en verbetering van
het in vele opzichten vervallen „Fabrijkwezen".
13. Voorstellen van den Landdrost.
De Landdrost kon ook proprio motu voorstellen doen.
Een enkele maal vind ik een voorbeeld hiervan.
Zoo stelt hij aan den Koning voor nieuwe wegen aan
te leggen, met het verzoek om subsidie uit 's lands kas.
(1807).
Om een indruk te verkrijgen over den toestand van de
wegen in Brabant geef ik hier den brief van den Landdrost
aan den Koning verkort weer.
Onder de middelen, zoo lezen wij, ter bevordering van
dit Departement zijn er gene, de te graven kanalen uitgezonderd, die spoediger en krachtiger hun weldadigen
invloed doen gevoelen, dan het aanleggen van groóte wegen.
De meeste plaatsen zijn van elkaar gescheiden door onmetelijke heiden en woeste gronden. In het begin der voorgaande
eeuw (dus ± 1700) waren er weinig of geen behoorlijke
wegen. De verbinding tusschen de verschillende plaatsen
bestond toen uit haast onberijdbare heisporen, waaraan
nimmer iets werd gedaan en die zoo lang gevolgd werden
tot dat, door het diep uitrijden, iedereen deze vermeed.
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zoodat telkens een ander werd opgezocht. De wegen, die
wel waren aangelegd, naar aanleiding van het Reglement van
den Raad van State der Vereenigde Nederlanden van
29 October 1696 op het beplanten der Meijerij van 's-Hertogenbosch, kwamen ten laste van de dorpen en gehuchten,
waarlangs de wegen liepen en welke het onderhoud tengevolge van oorlog en andere rampen niet konden betalen.
De kosten van aanleg zijn ook niet te dekken door een
wegenbelasting, omdat het onmogelijk is voor de inning
te zorgen en deze te controleeren, vooral daar de landbouw
extra bezwaard zou worden en de opbrengst daarenboven
onbeduidend zou zijn.
De Landdrost noemt dan een voorbeeld van een weg, die
aangelegd is op kosten van het Rijk, n.l. de Bredasche Baan
van Hilvarenbeek naar Lommei in de jaren 1788 en 1790.
Het eerste gedeelte van deze baan ± 3400 Rijnlandsche
roeden ( 2 | uur gaans en ter breedte van 30 meter aangelegd
door den Ingenieur van der Meer) kostte f11.500.—, derhalve ± f 3 . — de Rijnlandsche roede. Het" ander gedeelte
2596 roeden lang onder directie van den landmeter H.
Verhees, was goedkooper, omdat het terrein gemakkelijker
was. De Landdrost vraagt tenslotte subsidie uit 's Gouvernements kas.
14. Voorspoed in het Departement.
Art. 21 van het reglement van 29 April luidende als volgt:
„ H i j let insgelijks op alles, wat eenige betrekking heeft
met de Politie, zekerheid en voorspoed van het Departement,
en houdt eene geregelde correspondentie ten dien opzigte
met de Ministers van Binnenlandsche Zaken en van Justitie
en Politie" is vanzelfsprekend van toepassing op de taak
van den Landdrost in den ruimsten zin des woords.
Een enkele maal worden door hem voorstellen gedaan
ook aan gemeenten, waarbij dit artikel wordt aangehaald.
Zoo wordt b.v. op 4 December 1807 met verwijzing naar
artikel 21 het gemeentebestuur van St. Oedenrode attent
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gemaakt op de verplichting een riviertje bevaarbaar te
maken, een weg aan te leggen en verzocht het resultaat der
beraadslagingen aan hem mede te deelen. Hetzelfde geschiedde t.a.v. de gemeente Oss, waar de bestrating slecht
in orde was, terwijl de gemeente geen gebruik maakte
van haar recht (octrooi) om wegengeld te heffen.
15. Zorg voor de gezondheid.
De zorg voor de gezondheid in het departement was een
taak, den Landdrost opgedragen in artikel 19 van het reglement op het bestuur in de departementen. In het verbaal
zijn talrijke voorbeelden te vinden.
Zoo rapporteerde Med. Doc. A. van den Dries, dat bij
de Pruisische krijgsgevangenen op het fort de Papenbril bij
's-Hertogenbosch een gevaarlijke ziekte was geconstateerd.
De Landdrost vreest voor een epidemie en vraagt daarom
aan den Minister om de behoedmiddelen in het rapport
omschreven onmiddellijk te zenden (26 Mei 1807).
Tijdens de ondragelijke hitte in het jaar 1808 braken
in verschillende gemeenten in Brabant epidemieën uit. Het
zullen wel typheuse koortsen zijn geweest. In Zevenbergen
was het al heel erg en stierven vele menschen. De toestand
werd zoo ernstig, dat de Landdrost rechtstreeks aan den
Vorst schreef. Deze zond een Kabinetschrijven terug 1 ),
waarin hij den Staatsraad de la Court, tevens Landdrost
beval ,,en sa double qualité" met den „Inspecteur van het
Geneeskundige" P. J. Groen van Prinsterer ter plaatse zelf
een onderzoek in te stellen (27 Mei 1808). Tevens deed de
Koning hem een gift van f 5.000.— voor de getroffen bevolking toekomen. De Landdrost vertrok op 28 Mei, maar
door het breken van het rijtuig op de Vuchtsche heide
kwam hij pas 's morgens om 9 uur op 29 Mei aan. Hij heeft
daarop het gemeentebestuur geconvoceerd en er werden
maatregelen genomen, zooals het doorspoelen der riolen;
1

) De Kabinetsbrieven zijn altijd in de Fransche taal.
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het vegen der straten en de verwijdering van de z.g. Paardenkerkhoven. De ziekte is inderdaad daarna afgenomen.
Een Koninklijk Besluit van 18 Juli 1808, om epidemieën
tegen te gaan is nog gevolgd door een brief van den Landdrost aan de Drosten om vooral te letten op stankverwekkende plaatsen in hunne kwartieren, terwijl daarenboven
op denzelfden dag een publicatie verscheen, waarin den
gemeentebesturen gelast werd acht te slaan op den gezondheidstoestand hunner inwoners; de behoeftigen moesten
worden gesteund. Wanneer er een „aanstekelijke ziekte"
heerschte, moest de Landdrost onmiddellijk worden gewaarschuwd en tevens moest worden onderzocht of in de
gemeenten zich stankverwekkende plaatsen de z.g. Paardenkerkhoven bevonden 1 ).
Ook moest de Landdrost waken tegen epidemieën onder
het vee. Zoo vind ik een publicatie (17 September 1808),
volgens welke aan den Landdrost moest worden kennis
gegeven van een „kortstondige koortsige ziekte" onder de
paarden.
16. Gewapende burgermacht.
Art. 9 van de wet van 29 April 1809 stond den Landdrost
toe te disponeeren over de gendarmerie, de militaire en
gewapende burgermacht, ter bewaring van de goede orde,
benevens tot invordering van 's lands financiën.
Art. 16 dierzelfde wet verplichtte hem alle orders betreffende de organisatie der gewapende burgermacht uit te
voeren en toe te zien, dat deze gebruikt werd voor het doel,
waartoe zij was ingesteld.
De bedoeling van de instelling der gewapende burgermacht was, dat, terwijl de recruteering voor het actieve
leger geheel vrijwillig was, voor de verdediging van het
eigen grondgebied de geheele bevolking zich met de wapenen
moest vertrouwd maken. Niemand had aanspraak op vrij1

) over de epidemie te Aarle zie pag. 81.
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Stelling. Zij was verdeeld in drie corpsen; ten eerste het
corps vrijwilligers bestaande uit jongelui, die zich aanmeldden
om een bepaald aantal jaren te dienen voor de verdediging
van het vaderland. Daaraan waren verschillende voorrechten
voor later verbonden. Ten tweede de schutterij of nationale
garde 1 ). Hierbij waren burgers ingedeeld tot 50 jaren.
Hoofdzaak was vesting-verdediging en zoo noodig versterking van het actieve leger. Ten slotte bestond het derde
corps uit de laatste ban (burgers boven de 50 jaren). Deze
werden opgeroepen in uitersten nood en hadden tot taak:
handhaving van rust in het land, vooral in de steden en zoo
noodig de verdediging der grenzen.
In het verbaal lees ik, dat de Landdrost conform het K. B.
van 24 Juli 1807, de steden aanschrijft om de gewapende
burgermachten aan te vullen en de compagniën aldaar te
versterken 2 ). De Koning verwachtte in dezen ijver en
activiteit van dezen functionaris. Het was niet de bedoeling
de burgermachten onmiddellijk onder een militair commando
te plaatsen (hetgeen nochtans van zelf sprak, voor het geval,
dat deze of gene plaats zou worden aangevallen), maar dat
zoowel de Inspecteur der gewapende burgermacht, als de
Landdrost te samen elkander behulpzaam waren in het
uitoefenen der werkzaamheden en het inspecteeren van de
sterkte en den toestand. Zij moesten rapport uitbrengen
aan den Koning en werkten mede in alles, wat tot verbetering kon worden gedaan. De gewapende burgermacht
ressorteerde onder den Minister van Binnenlandsche Zaken.
Deze bewindsman bepaalde op 4 Aug. 1807, dat alle voordrachten of verzoeken om ontslag moesten worden geadresseerd aan den Landdrost.
Zooals wij reeds gezien hebben kon aan de bataljons
1

)
)
120
600
2

Zie het K.B. van 2 van Bloeimaand 1809.
's-Hertogenbosch, dat t o t dien dag 3 compagniën had, ieder van
man, zag haar burgermacht uitgebreid t o t een bataljon, bestaande uit
man.

Landdrost
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van de gewapende burgermacht, op aanvrage der Land
drosten, een vaandel worden toegestaan.
17. Armenzorg.
Nergens wordt de taak van den Landdrost t.a.v. de armen
zorg nader omschreven, behalve (maar dan i.v.m. de plaatse
lijke belastingen) in art. 36 van het reglement van 29 April.
Ik zal dus moeten volstaan met enkele mededeelingen.
a. De Landdrost was verplicht (9 Juni 1807) aan den Minister
van Binnenlandsche Zaken het aantal armen op te geven,
tevens de kosten van steun en werkverschaffing.
b. geen nieuwe inrichtingen voor verzorging der armen
mochten opgericht worden zonder zijn toestemming.
с over de toestemming voor collecten is reeds gesproken
op pag. 78.
d. ten slotte iets over de „Armmeesteren".
Vaak weigerden personen, die tot deze functie waren
benoemd deze te aanvaarden. Op 5 November 1807 werd
b.v. te Oirschot een dergelijken delinquent gelast zijn
benoeming aan te nemen. Voorzoover is na te gaan, bestond
geen sanctie op de weigering.
Een eerste poging om een sanctie toe te passen is te vinden
in het verbaal van 13 Juni 1807. Een inwoner uit Best, tot
armmeester benoemd, weigerde deze benoeming te aan
vaarden wegens verandering van domicilie. Hij werd daarop
door den Landdrost ontslagen met de bepaling, dat hij aan
de armen van Best betaalde een som evenredig aan den last,
waarop hij de bediening van armmeester over een jaar zal
berekenen. Op welken rechtsbasis de Landdrost deze
bepaling kon maken is mij onbekend gebleven; hoe groot
de som is, blijft ook onvermeld; vermoedelijk zal de inwoner
uit Best dien last niet hoog hebben aangeslagen.
Een beter correctief was het vermelde op pag. 77.
De gemeentebesturen kregen toestemming onder goed
keuring van den Landdrost een boete op te leggen van
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maximum f 5 0 . — (welke aan de armen zou worden „ v o l d a a n " ) , t e betalen d o o r weigerachtige „ a r m b e z o r g e r s " .
18. L a n d b o u w en bebossching.
De la C o u r t , die, zooals reeds gezegd is, een w a r m voorstander was van landbouw, ontginning en bebossching, bleef
dezelfde interesse daarvoor houden tijdens zijn Landdrostschap en heeft ook in dit opzicht veel voor zijn gewest
gedaan. De inmiddels opgerichte Commissie van Landbouw
in Braband steunde hem met hare vele waardevolle adviezen,
waarvan het verbaal herhaaldelijk melding maakt.
Een K o n i n k l i j k Decreet van den 3den van Bloeimaand 1809
machtigde den Landdrost aan den Minister van Binnenlandsche Zaken alle voorstellen en verzoeken te doen,
die hij mocht noodig achten t o t de bevordering en de verbetering van den landbouw in het Departement Braband
en vooral voor een beter gebruik der broeklanden 2 ) .
Bij publicatie van den 2den van Zomermaand 1809 w e r d
den gemeentebesturen om inlichtingen gevraagd.
O o k t.a.v. van beplanting en bebossching w e r d veel in
die jaren gedaan. Telkens werden de gemeenten aangeschreven wegen en dijken te beplanten en een poothof aan
t e leggen.
De Schouten Civiel rapporteerden t o t w e l k resultaat de
gemeenten waren gekomen.
Tientallen bladzijden hierover vullen o.a. het verbaal
van 1808.
19. Schoolwezen.
O v e r het onderwijs,
wijs w o r d t gesproken
van 29 A p r i l , waaruit
openbaar onderwijs t e
1

2

en dan alleen het „ p u b l i e k " onderin art. 20 2e lid van het reglement
blijkt, dat de Landdrost alleen het
bevorderen had.

) Hij heeft o.a. een plan gemaakt tot ontginning der Peel.

) Zie pag. 82, 83.
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In het departement kwam een Schoolreglement op
20 Januari 1807 tot stand.
De taak van het Departementaal Bestuur in dit huishoudelijk reglement zal wel na 8 Mei 1807 op de schouders
van den Landdrost zijn gaan rusten, ofschoon nergens van
deze applicatie melding wordt gemaakt. Daarnaast bevond
zich in het Departement een commissie van onderwijs.
In het verbaal vind ik, dat conform het schoolreglement de
gemeentebesturen aan den Landdrost de vacatures der
onderwijzers moesten opgeven.
Tevoren is reeds melding gemaakt van het besluit van
den Landdrost (2 Maart 1808), waarbij deze in bepaalde
gemeente scholen in een verschillenden rang kon plaatsen.
Over de benoemingen is het volgende te melden:
Op voordracht van den Schoolopziener werden de schoolonderwijzers door den Landdrost aangesteld en beëedigd.
Dit gold alleen den dorpsonderwijzers. Daarnaast kon de
Landdrost ook onderwijzers van andere scholen benoemen.
Op voordracht van het gemeentebestuur van Grave b.v.
voorzag de Landdrost in de vacature van rector van de
grammatica aan de Latijnsche school aldaar1).
Gemeentebesturen konden in sommige gevallen ook
onderwijzers aanstellen, doch slechts met zijne machtiging.
Ook het betalen der tractementen der dorpsonderwijzers
en enkele anderen (zie de begrooting vermeld op pag. 145)
geschiedde door hem.
Het is haast onnoodig op te merken, dat door het bestaan
der heerlijke rechten telkens bij benoemingen moeilijkheden
voorkwamen. Zoo vraagt op 30 Juni 1807 de gemeente
Baardwijk hoe zich te gedragen naar aanleiding van de
benoeming van een provisioneel schoolmeester, die benoemd
was door den eigenaar der heerlijkheid Baardwijk.
Het gebeurde herhaaldelijk, dat de Landdrost verzoeken
om het onderwijs uit te breiden afwees.
1
) Een Koninklijk Bevel van 14 Maart 1808 hield In, dat professoren of
lectoren niet mochten worden aangesteld, tenzij door den Koning of met
diens toestemming.
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Van denzelfden Eerwaarden Heer Borret, van wien op
blz. 149 melding werd gemaakt, kwam een verzoek mede
namens de leden van de magistratuur der stad Ravenstein
om den Landdrost te verzoeken twee professoren aan te
stellen om de Philosophie en de Theologie te „traderen".
De Landdrost besluit „in der Supplianten verzoek te difficulteren, daar er in dit Departement twee en in het Koninkrijk
Holland verscheidene andere scholen bestaan, alwaar deze
wetenschappen voor Roomsch Catholijken worden getradeerd" (13 November 1807).
Ook t.a.v. excessen kan de Landdrost optreden. Zoo werd
den Schout Civiel van Eindhoven opgedragen een schoolonderwijzer te Strijp, die de school gebruikt had voor een
„biergelag en dansplaats, hem te waarschuwen om daarvan
zich te onthouden en hem te corrigeren" (26 Augustus 1807).

20. Brieven van Venía aetatis en
van Creatie van Notaris.
Artikel 19 van de wet van 13 April handelt daarover, en
de Koning kon machtiging verleenen aan Landdrost en
Assessoren brieven van venia aetatis aan minderjarigen te
verleenen.
Voor zoover is na te gaan, is deze machtiging nooit verleend. Op pag. 63 is reeds melding gemaakt van het K.B.
van 4 Juni 1807, waarbij alle requesten van venia aetatis
door den Landdrost met zijn advies moesten gezonden
worden naar den Minister van Justitie en Politie. In het
verbaal wordt steeds gesproken van voordrachten van den
Landdrost aan genoemden Minister tot het verkrijgen van
deze meerderjarigheids verklaringen.
Zooals wij reeds gezien hebben op pag. 62 werden de
brieven van creatie van notaris met ingang van 25 Mei 1807
door den Koning verleend.
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21. Financiën.
De begrooting voor ,,de Financiën" komt niet in het
verbaal van den Landdrost, doch in dat van Landdrost en
Assessoren voor en wel op 27 Augustus 1807.
Men vindt daar vooreerst de „specifieke begrooting over
het jaar 1808 wat noodig zal zijn tot betaling der Interessen
van alle de nog ongeconverteerde Kapitalen ten laste van
het voormalig Departementaal Bestuur". Deze begrooting
wijst aan een som van f348.443. Daarnaast is de „specifieke begrooting van gelden noodig tot goedmaking der
kosten vallende op de perceptie en recherche der Nationale
Middelen en Impositien te Lande, mitsgaders op de Administratie der Domeinen en Geestelijke Goederen". Deze
begrooting is onderverdeeld in
A. Kosten van „perceptie"
1. 12 ontvangers der beschreven middelen (tractementen,
schrijfloonen, declaraties, enz.)
2. ontvangers en gaarders der onbeschreven middelen w.o.
9 assistenten voor de waag en ronde maat op de marktdagen, peilers, „roeyers en proevers" der wijnen en
sterke dranken „prijseerders" van het slachtvee, opnemers en taxateurs van de turf, de ontvangers der verpondingen en „gequalificeerden op het regt van den
impost en op het regt van successie".
B. Kosten van recherche
5 Hoofd recherchers + 75 bedienden.
C. Generale kosten
1. Fiscaal der Middelen te Lande + personeel;
2. Inspecteur der Middelen te Lande + personeel;
3—5. „opzieners", die 170 kantoren moesten controleeren.
D. Verdere perceptiekosten
Tractementen van de ontvangers generaal der middelen
te water en te lande, rentmeesters der domeinen, rentmeester der geestelijke goederen over het Kwartier van
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Peelland, over het Kwartier van Kempenland en Oisterwijk,
over de Stad en Land van Bergen op Zoom, van het Kapittel
van St. Pieter te Oirschot en der Episcopale en andere
geestelijke goederen in den Bosch en het Kwartier van
Maasland.
E. Subsidies aan Steden, Godshuizen en geestelijke ge
stichten.
F. Uitkeeringen uit de geestelijke kantoren
a. erfrente en „chijnsen"
b. beneficien
c. uitkeeringen
d. remissien
g. restitutien
h. pensioenen en „gagementen" aan oude financieele ambte
naren en dergelijken
i. extraordinaire kosten
Totaal f 180.488.
De ambtenaren in deze begrooting genoemd werden door
den Landdrost betaald.
Wat betreft de speciale bevoegdheden, die uitsluitend
tot de taak van den Landdrost behoorden zij het volgen
de vermeld:
a. Hij kon voorschriften geven aan de ontvangers der
middelen te water en te lande t.a.v. uitbetalingen.
b. Hij benoemde de „cherchers" bij de middelen te water
en te lande.
с Op verzoek van den Minister van Financiën kan hij aan
de ontvangers gelasten een bepaalde interpretatie, b.v.
van de Ordonnantie op de Haardsteden, te volgen
(21 Mei 1807).
d. 12 December 1807 zond de Landdrost een voordracht
om een Advocaat Fiscaal der middelen te lande te benoemen. (Deze vacature was ontstaan door de benoeming
van den heer P. A. van Meeuwen tot Staatsraad).
e. Ten slotte gaf art. 24 der wet van 13 April hem het
toezicht over het gedrag der financieele ambtenaren.
Dienovereenkomstig moest hij dan den Minister van
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Financiën over het eventueel wangedrag dier ambtenaren
inlichten.
Eenige voorbeelden:
De Landdrost draagt b.v. den Drossaard van Boxmeer op
een onderzoek in te stellen naar een klacht, die hij ontvangen
had over de gedragingen van den Substituut Fiscaal der
Middelen te Lande van het ressort Grave t.a.v. zijn uitvoering op de Ordonnantie van het Bestiaal (22 Aug. 1807).
Verder vinden wij een zeer boozen brief van den Landdrost aan de Schouten Civiel der Schoutambten van Helmond
en Lith over de financieele ambtenaren, die in deze plaatsen
de bevolking hard en ruw zouden hebben bejegend (7 Juli
1807), en over welk feit hem niets was bericht.
22. Diversen.
Ten slotte blijven er verschillende werkzaamheden van
den Landdrost over, die niet onder de vorige rubrieken te
rangschikken zijn en toch een vermelding verdienen.
1. Almanak.
10 December 1807 deelde de Landdrost aan den Minister
Secretaris van Staat mede, dat hij, aan diens verzoek om
voor een Koninklijke almanak op te geven, de Kamers van
Koophandel, Assurantie, Avarijen, Zeezaken en Wisselbanken, niet kon voldoen, „daar er van dat alles in het
departement niets plaats vond".
2. Schutterij.
Een request van koning, deken en vaandrig van de schutterij
van St. Joris te Berlicum (een gilde dus), waarin wordt
medegedeeld, dat Adriaan Lambert van Hedel gekozen is
tot hoofdman, ingevolge „de kaart op privilegie" en dat hij
weigert deze benoeming aan te nemen. Wanneer daarin
niet wordt voorzien, kan de verjaardag van Koning Lodewijk
vóór morgen (2 September 1807) niet op luisterrijke wijze
gevierd worden. Daarom wordt aan den Landdrost gevraagd
van Hedel te gelasten den post te aanvaarden.
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Dit geschiedt inderdaad. Tevens wordt aan het gemeentebestuur van Berlicum gevraagd het verdere verloop van de
zaak mede te deelen en zoo noodig een anderen hoofdman
te benoemen. Waarop dit alles gebaseerd was en of er
sancties mogelijk waren is mij onbekend. Een en ander is
te vinden in het verbaal van 1 September 1807.
3. Artikel 37 der wet van 27 October 1807 schreef voor,
dat de burgemeesters der steden der eerste klasse den eed
moesten afleggen in handen van den Landdrost. Een Koninklijk Decreet van 20 Januari 1808 bepaalde de data der installaties. Met veel pracht en praal beeëdigde de Landdrost den
burgemeester van 's-Hertogenbosch op 1 Februari d.a.v.,
dien van Breda op 3 en die van Bergen op Zoom op
5 Februari.
4. De eerste maanden van het jaar 1809 waren voor
Brabant ongelukkig. Een zware ijsgang en groóte overstroomingen van de Maas dompelden het gewest in een
onbeschrijflijke ellende. Het verbaal maakt natuurlijk gewag
van vele maatregelen, die moesten worden genomen. Zoo
wordt melding gemaakt van een publicatie van den Landdrost
van 6 Februari, waarbij werd voorgeschreven, dat alle weggespoelde goederen (balken, hout, enz.) aan de eigenaren
moesten worden teruggebracht.
Een dispositie van den Minister van Binnenlandsche Zaken
van dienzelfden dag verplichtte den Landdrost voor huisvesting te zorgen van personen, die have en goed verloren
hadden of uit de bedreigde gebieden moesten evacueeren.
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BIJLAGE I
BIOGRAPHIE V A N
MR. PAULUS E M A N U E L DE LA C O U R T
Paulus Emanuel Anthonius de la Court werd op 24 December 1760 te Gemert geboren.
Hij was de zoon van Mr. Petrus Adriaan de la Court,
geboren 1725 te Hasselt, in 1750 licentiaat in de beide
rechten aan de Universiteit te Reims, secretaris van de
vrije neutrale grondheerlijkheid Gemert van Ulrich Leopold
von Steinen, later Drossaard en Scholtus dierzelfde heerlijkheid, overleden te Gemert 1792 en van Maria Henrica
Elisabeth van der Gheest (hun huwelijk te Velp in het Land
van Ravenstein 1758) geboren te Velp 1720, overleden te
Gemert 1765, eerder weduwe van Johannes Hubertus Borret,
rentmeester van den heer van Ravestein. Zij was de dochter
van Anthonius Josephus van der Gheest, Landsscholtus en
Dijkgraaf van Stad en Land van Ravestein en Maria Schott.
De la Court promoveerde aan de Universiteit te Harderwijk 2 Sept. 1786.
In 1787 vestigde hij zich als advocaat te 's-Hertogenbosch
en oefende aldaar de practijk uit. In 1794 begaf hij zich in
het politieke leven, werd lid van de municipaliteit en deed
zich als een vurig patriot kennen.
Kort daarop werd hij door den Representant van het
Fransche volk Ramel aangesteld tot Secretaris-griffier
van een door Ramel geregelde hoogere administratie
(secrétaire greffier de l'administration supérieure). 1 ) Op
23 Juni 1795 werd hij benoemd tot secretaris van de Pro1
) Eerste voorzitter van deze administratie was A. T. van Rijckevorsel.
Het besluit, waarbij deze regeling tot stand kwam, strekte tevens om
Staats-Braband, wat er ook gebeuren mocht, voor altijd aan de oppermacht
der Staten te onttrekken. Het kondigde er de vrijheid van Godsdienst
af, het onthief de Katholieken van het betalen van recognitiegelden, welke
zij vroeger voor het gebruik hunner schuurkerken moesten opbrengen en
bepaalde, dat het volk zelf in alle gemeenten van het gewest zijne municipalen kiezen zou. (Zie J. C. A. Hezenmans, „'s Hertogenbosch van 1629
tot 1798", pag. 475).
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visioneele Representanten van het volk van Bataafsch
Brabant, uit welke functie hij 18 November 1795 eervol
ontslag kreeg.
Daarna werd hij Pensionaris van de Stad 's-Hertogenbosch,
terwijl hij bij besluit van het Uitvoerend Bewind van de
Bataafsche Republiek van 4 Dec. 1798 werd aangesteld tot
griffier van deze stad.
Op 20 December 1798 werd hij gekozen als lid van het
Departementaal Bestuur van de Dommel om daarin 27 Maart
1799 zitting te nemen. Op 2 Juli 1801 werd hij andermaal
als lid van bedoeld bestuur gekozen. Bij besluit van het
Staatsbewind van de Bataafsche Republiek van 4 Juli 1802
werd hij benoemd tot lid van het Departementaal Bestuur
van Brabant.
Niet alleen bekleedde hij functies in de regeering zijner
woonplaats en van zijn provincie. Het district Zalt-Bommel
verkoos hem 27 Januari 1796 tot lid van het Vertegenwoordigend Lichaam, en lid der Nationale Vergadering.
Bataafsch Brabant koos hem 2 Augustus 1797 ook als lid dier
vergadering ; niet gedurende langen tijd echter, daar bij
decreet van 8 Februari 1798 de constitueerende vergadering,
representeerende het Bataafsche Volk, verklaarde het vertrouwen der constitueerende vergadering en dat van het
Bataafsche Volk verloren te hebben en hij vervallen verklaard werd van zijn post als representant van het Bataafsche Volk.
Bij missive van het Intermediair Bestuur van de Bataafsche
Republiek van 12 Juni 1798 wordt hij opgeroepen als lid
van het IntermediairWetgevend Lichaam. 12 October 1806
wordt hij gekozen tot lid der vergadering van Hun Hoogmogenden van het Wetgevend Lichaam.
Bij Koninklijk Besluit van 8 Mei 1807 benoemde Koning
Lodewijk Napoleon hem tot Landdrost van Brabant; 4
Februari 1808 werd hij Staatsraad.
Volgens een familie-overlevering werd hij in 1810 door
Keizer Napoleon benoemd tot Prefect van het Departement
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des Basses Pyrénées1) ; voor deze eer zou hij bedankt
hebben, waarna hij door den Keizer werd aangesteld tot
„Receveur Général du Département des Bouches du Rhin"
(14 Mei 1810), een ambt, dat hij bekleedde tot 1814, toen
KoningWillem I hem belastte met het Ontvanger-Generaalschap der middelen te water en te land (standplaats 's-Hertogenbosch). In 1923 werd hij administrateur van 's Rijks
schatkist in Noord-Brabant ; uit deze betrekking kreeg hij
op 2 Juli 1829 eervol ontslag.
Van 1830—1840 was hij lid van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal. Zijn groóte verdiensten werden zoowel
gedurende den Franschen tijd, als door Willem I erkend.
Lodewijk Napoleon benoemde hem tot Ridder van de
Orde der Unie (16 Februari 1807), terwijl hij 15 Maart
1810 tot Commandeur in die orde werd bevorderd. In 1812
maakte de Keizer hem tot Commandeur de l'Ordre impériale de la Réunion. In 1820 werd hij door Willem I begiftigd
met het Ridderkruis in de Orde van den Nederlandschen
Leeuw. In 1823 verhief de Koning hem met al zijn nakomelingen in den adelstand met het praedicaat van Jonkheer en
Jonkvrouwe. In 1824 werd hij toegelaten tot de Ridderschap
van Noord-Brabant.
Naast de vele verdiensten, die de la Court voor zijn
1
) De voorgeschiedenis van deze benoeming zou als volgt geweest zijn.
In een boekje van zijn zoon Is het volgende neergeschreven: „Anno 1810
mense aprili Pater poster hinc temporis gubernator provinciae vulgo
Landdrost obvius ibat Imperatori Napoleoni provinciam nostram intranti.
Erat Imperator in clvitate Bredana sumens prandium cum principibus et
Imperii magnatibus, qui eum comitati erant. Solus Imperator erat pileatus
et patrem intrantem rogavit, quis esset; cum audivisset eum esse gubernatorem provinciae „vade" Inquit „Sylvam Duels, ibi ad te loquar."
Pater cito profectus est et Napoleon continuo post patrem, ita ut fere
slmul in urbem venirent.
Sylvae Duels cum pater Imperatori cum coeteris se sisteret rogavit
Napoleon: „Domine gubernator, quanti valent deeimalia per annum Ì"
1.000.000 florenorum" ait Pater; audiens hoc Imperator" ad stantibus
Gallis dixit „comment plus de deux millions de francs !" et tarnen deeimalia
In nostra provincia non abrogavit; paulo post dixit patri eum esse praefectum novum a consiliis."
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stad, gewest en land heeft gehad, was hij bovendien een
ijverig en kundig voorstander van landbouw, ontginning, veeen houtteelt. Hij was lid van de commissie van superintendentie over den Waterstaat in het Koninkrijk Holland, mede
oprichter der commissie van landbouw onder het voorzitterschap van den Minister van Binnenlandsche Zaken H. v. d.
Stralen en gedurende 25 jaren voorzitter van de commissie
van Landbouw in Noord-Brabant.
De bekende Brabantsche historicus Dr. C. R. Hermans
schreef in 1845 in zijn „Beredeneerd overzicht der Landbouwkundige schriften betrekkelijk de Provincie NoordBrabant":
„Mr. P. E. de la Court, advocaat te 's-Hertogenbosch,
niet slechts een bespiegelend, maar ook vooral in latere
jaren beoefend liefhebber van het ter cultuur brengen
van ledig liggende gemeente en andere gronden zegt Krieger,
was een der beantwoorders van de gewichtige prijsvraag:
„welke zijn de redenen, waarom in verscheidene oorden
van ons gemeenebest zoals in Gelderland, Overijsel etc.
zeer veele gronden tot hiertoe leeg en onbebouwd zijn
blijven liggen", voorgesteld door de maatschappij van den
Landbouw te Amsterdam en door dezelve beoordeeld den
8 Mey 1798."
Het antwoord van de la Court gezonden onder de spreuk
„Beatus ¡Me, qui procul negotiis paterna rura bobus exercet
suis" werd door de Maatschappij den zilveren eereprijs
waardig gekeurd.
Jhr. Mr. P. E. A. de la Court, die te Vucht in 1794 in het
huwelijk trad met Maria Joanna Theresia van Bommel,
overleed op het Huis te Baast te Oostelbeers op 5 April 1848
in den gezegenden ouderdom van bijna 88 jaren.
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BIJLAGE II ' )
à la Ha/e ce 29 Juin 1806.
Les Députés de l'Administration du Departement
de Brabant.
Au Roi.
Sire !
Si jamais un peuple a souffert des Torts et Injustices,
certes ce sont ceux de vos sujets habitant le Departement
de Brabant.
Le Nom de Généralité rappelle assez et ces torts et ces
injustices; mais laissons à l'histoire de remémorer ces
vicissitudes désagréables, et remontons à des Epoques plus
propices.
A peine les Armes Françaises Victorieuses avoient rendu
justice à ce que la politique tortueuse du temps a pu refuser
si longtemps.
Qu'un elan sublime a éveillé les ames fortes de ces mêmes
hommes méconnus, au nom desquels nous venons Sire !
de renouveller le dévouement et l'amour sans bornes pour
votre Auguste Personne, et les porter vers leurs ressource
primaire L'agriculture.
Oui Sire ! si cet enthousiasme a pu fertiliser en moindre
de six ans, au delà de neuf mille bonniers 2 ) de terres incultes,
s'il a ressuscité dans eux, le désir de voir ouvrir des canaux
et de rendre navigables les Rivieres jusqu'ici incapables
pour le transport; à quelle Hauteur montera leur ardeur
pour le Travail, si ce désir, frustré jusqu'ici, quoique solemnellement promis dans la Constitution de l'an 1798, est
réalisé par votre Majesté.
Mais Sire ! Si nous avons promis à passer sous silence
ces griefs, que l'équité de votre Majesté saura redresser
et dont le retour est impossible, il y en a d'autres qui touchent
!) Copie.
*) Agrarische maat: 1 H.A. 40 Α.
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si près à l'existence futur de ce Departement, que sans
méconnaître nos devoirs, nous ne pouvons les cacher.
Le Systhème de Finances, decreté par leurs hautes Puissances au commencement de cette année, a mis les mêmes
impots sur la Terre riche de la Hollande et la terre infertile
du Brabant. La Hollande proprement dite, riche de son
commerce, ou l'art à surpassé la nature, ou l'agriculture
moyennant mille Canaux trouve un débouché facile à ses
productions, est mis de niveau avec notre Departement.
Egalité fatale ! et dont la suite est incalculable; est il possible
qu'un Pays, qui, sous le Gouvernement des Provinces Unies,
n'avoit point d'existence politique et en faveur du qu'el, si
on excepte la chaussée de Boisleduc à Liège, jamais un seul
écu a été dépensé, dans le quel aucun ouvrage hydraulique
est connue, et ou par consequent les Rivieres, que la Providence a destinée si visiblement, pour en rendre un jour un
Departement tres florissant, sont dans leurs etat primitif;
est il possible, nous le repetons Sire ! que ce Pays soit
égalisé à la Hollande.
Nous le savons Sire ! que l'Etat a besoin de ressources
extraordinaires, nous voulons y contribuer selon notre
pouvoir, avec le même empressement, que nous avons
nourris ces Armées, qui marchèrent à la Victoire; mais
l'excéder c'est anéantir la source et la belle perspective, sur
le progrès de l'agriculture.
Pour rendre à votre Majesté plus palpable la disproportion
entre les impots et nos facultés, nous la supplions de réfléchir:
1e. Que comme l'Agriculture et quelques Fabriques sont
nos ressources uniques l'Impôt sur les subsistances de
premiere nécessité, comme le pain poussés au degret
actuel, est un Impôt sur la main d'oeuvre, et que par la
nos Fabriques perdront la concurrence avec l'étranger.
2e. Que l'Agriculture étant exercée dans notre Departement, sur un fond de sable le produit non obstant
plus de travail, est infinement inférieur tant quant à la
quantité et qualité, que dans les fonds de Glaise et
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encore moindre que dans les fermes a prairies comme en
Hollande.
Néanmoins l'Impôt sur le Bétail, pèse également en
Brabant comme en Hollande, et une vache y donnant le
double de Benefice sur celle de notre Departement, il
s'ensuit que l'Impôt n'est plus analogue aux ressources
des contribuables.
Si notre fermier dans un fond sablonneux et ingrat, devant
fumer ses terres annuellement, * besoin d'aurant de Bestiaux
pour tenir en culture six Bonniers qu'un fermier sur terre
Glaise doit en tenir pour cultiver trente six Bonniers, parce
qu'il fume ses terres de six à six ans. L'Impôt ne peut pas
être égal, parce que le premier fait un recolte de six Bonniers
de Seigle et le second de trente six Bonniers de froment.
Si le fermier en Brabant doit sa recolte entière à l'agent
productif du fumier et si au contraire dans les prairies de la
Hollande le gros Bétail y est pour consumer l'herbage, dont
le profit immédiat resuite, il seroit peut être plus conforme
à l'oeconomie de libérer le premier de l'impôt entier ou
du moins d'une partie, que de niveller l'un à l'autre; et
certes plus juste, que de décharger le dernier d'un impôt
plus grave, comme il est arrivé.
De tous les Impots introduits et en activité, aucun ne
pèse tant, que celui qui est mis sur la consommation du
Seigle; car celui sur le froment ne gène pas, nos hommes
ne consument point de pain de froment, qu'en cas de maladie.
Pour constater à votre Majesté, que cet Impôt exigé à la
rigueur de la loi, et de la manière prescrite est meurtrier
pour notre Agriculture et nos Fabriques, mortel pour la
moralité, et que bientôt il sera nul dans notre Departement
quant au Benefice qui en résultera, nous aurons l'honneur
d'observer.
1e. Qu'un pauvre journalier, emploie à l'Agriculture
ou Fabrique, y paye plus pour sa personne, que le plus
riche habitant du Departement, car ne pouvant rétablir
ses forces par la viande, il le faut par le pain de Seigle.
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2e. Que l'Impôt pèse trop, chaque Individu γ contri
buant à raison de trois florins, de sorte qu'un journalier,
aiant femmes et six enfans devra payer à cet Impôt vingt
et quatre florins, à peu pres le cinquième de son salaire
possible.
3e. Que par la multiplicité des Sermens, décidant entre
la conscience et la Bourse la moralité perdra son influence
vertueuse.
4e. Que le poids de l'Impôt oblige de manger la farine
destinée aux Bestiaux, la quelle ne paye rien excepte le droit
de Timbre.
Pour preuve Sire ! de ce que nous avons avancé, il est
de toute notoriété que nos journaliers, dont le Salaire
est en été de dix et en hyver de huit sols, et par consequent à neuf sols, n'a que trois cent jours de travail, (si on
excepte les jours de Dimanche et fetes) tout son salaire
annuel ne monte donc, s'il est en etat de travailler et
s'il a toujours de travail, qu'a cent trente cinq florins.
Chaque individu dans la famille de nos journaliers et
laboureurs mediocres, a besoin d'un livre de pain de Seigle,
au moins, par jour, ce fait est incontestable et peut être
affirmés sous serment.
Une mesure de Seigle (Mesure de Boisleduc) donnant
trente six livres de pain; chaque individu consumera sur
365 jours un peu plus que dix mesures de seigle et la mesure
étant imposée de six sols, il s'en suit que l'individu paye
trois florins.
L'Impôt sur le sel et le savon est également dur, le premier
monte par individu à seize sols, le second à plus de quinze
et demie, de sorte que l'impôt sur le seigle, le sel et le savon,
pris ensemble, excede le calcul designé dans le discours
preliminair de son Excellence le Grand Pensionnaire, de
deux Florins neuf sols et deux deniers.
Pour rendre plus sensible a votre Majesté la dureté
de ces impots, nous prenons la liberté respectueuse de
joindre, un calcul de ce qu'un pere de famille sa femme et
Landdrost 13
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trois enfans seulement payent a ces Impots. Ce calcul qu'on
ne reprochera pas d'exagération vous prouvera Sire !
que le journalier, après avoir mangé son pain quotidien et
payé l'impôt y assis, ainsi que celui pesant sur le sel et
le savon, ne retient de son salaire annuel possible, que
vingt et quatre florins et sept sols pour les autres besoins
urgents d'une famille pauvre mais vertueuse.
Nous passons Sire ! a l'Impôt territorial, dont l'Agriculture
va être gravée au dessus toutes les autres impositions,
l'Impôt territorial montera au tiers et au de la du capital
employé à la culture.
L'Impôt est basé sur les dix années dernières, et par
consequent, sur un prix des grains si excessif qu'il est à
souhaiter que l'exemple ne se reproduira plus, les cadres
doivent se changer de dix en dix ans, systheme funeste,
qui met un Impôt sur les ameliorations, le commencement
de votre regne sera 't il signalé par l'introduction de l'Impôt
territorial, eh Sire, nous ne l'espérons pas, si le deficit sous
ce rapport n'est pas trop grand une mesure bien simple
peut être prise, que l'impôt territorial actuel soit augmenté
au concurrent de la somme du deficit et le rendement des
Impots courans prouvera si l'Impôt Territorial est necessaire
aux besoins urgents du Royaume.
Deja Sire ! nous avons abusé de votre indulgence, nous
ne toucherons pas aux autres impots, le résultat vous en
est connu, le Departement de Brabant ayant sur ce point
les mêmes interets que les Departements frontières de
la Gueldre et IOverijssel, nous nous referons aux reclames
fait à ce sujet, une chose cependant nous est plus particuliere,
la maniere de perception est non seulement dure mais en
quelques cas egal à l'impôt même.
Nos villages étant dispersés sur un terrain immense
et l'agriculture exigeant que les fermes du même village
sont dispersées au loin jusqu'à deux lieux de leur centre,
il en resuite; vu que les Regiemens sur la perception sont
fait visiblement pour les places, ou les maisons sont contigus,
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comme aux villages de la Hollande, que le paisible cultivateur
est contraint de faire un chemin de trois, quatre à cinq
Lieux, pour se pourvoir des billets d'Impôt, la perte du
temps agravant les depenses.
Si nous avons pris la respectueuse liberté de faire à votre
Majesté une description faible et imparfaite des maux que
les Impots nouveaux nous causent à Dieu ne plaise que
nous aurions le dessein de bouleverser le Systhème, non
Sire ! nous vous prions de le faire adopter aux ressources
des contribuables, et aux circonstances locales, et de plus
que la ou la site des communes ne permet pas la perception
de la maniere prescrite, ce qui a lieu dans tous les Departemens, hors les villes, il en soit fait comme leurs Hautes
Puissances l'ont fait dès l'année 1724, qui, ayant tentées
l'introduction des Impots moins graves de la même maniere;
ont dus y renoncer en prenant la partie sage de mettre à
taxe chaque Commune à certaine somme, la qu'elle étant
divisée entre les contribuables à raison de leurs ressources,
le résultat en fut, que les journaliers les mains d'oeuvre,
et les fermiers de la classe inferieure qui, comme ci devant,
sans payer aucun impôt marquant sont encore très mal à
leur aise, ne payeront que la somme proportionné à leurs
besoins; alors Sire ! la caisse de votre Royaume recevra sans
fraix les sommes dues, les fabriques tiendront concurrence
avec l'étranger, et l'Agriculture, montant au plus haut
degré de prospérité, recompensera l'état avec largesse en
diminuant l'enorme deficit des denrées de la premiere et
la plus haute nécessité.
Sire ! cette tache glorieuse et salutaire est réservée vous
et la bénédiction de vos Sujets en sera le prix.
De Votre Majesté les Serviteurs fidèles.
Les Députés de l'Administration
du Departement de Brabant.
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CALCUL
pour une père de Famille journalier
aiant femme et trois enfans.
Le salaire d'un journalier dans le Departement de Brabant,
travaillant 300 jours à 9 sols, monte à
f 135
Chaque individu consumant au moins dix
mesures de Seigle, et la mesure coûtant
actuellement
f i
11
Cinq individus consommeront:
50 Mesures ou
f 77
10
Un Sol et demi au meunier par
Mesure
3
15
Trois Sols au Boulanger par
mesure
7
10
Six sols par mesure à l'impôt
15
„
L'Impôt sur le sel à 16 sols par
Tête, pour cinq
4
L'Impôt sur le savon à 1 5 | sols
sans la timbre pour cinq
2
18
Total
f110
13
Deduction fait, il lui reste de son Salaire, pour
les autres besoins urgents
f 24
7

BIJLAGE III A 1 )
Liberté

Egalité
Au Representant du Peuple Français près les
Armées du Nord, de Sambre et Meuse, Ramel.

Citoyen Representant
Remontre, Guillaume de Bruyn au nom des habitans
catholiques de la commune d'Acquo/. 2 )
' ) Origineel.
*) Het dorpje Ackoo/ ligt In de gemeente Beesd (Gelderland).
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Que cette commune n'est ni sous la jurisdiction de votre
Administration supérieure établie à Bois le Duc, ni sous
celle de la Hollande, ni de Gueldre, mais a été de tous tems
une domaine du ci-devant Prince Stadhouder, et que cette
Position doit légitimer la Pétition du sousigné, et d'interrompre vos occupations sérieuses.
Depuis la Réformation les Catholiques de cette Commune
ont été obligés pour l'exercice de leur culte de sortir de
l'enceinte de cette Place, et de se rendre à plus d'un demi
Lieu par des chemins impracticables sur tout en hyver à
leur Église, tandis que leurs Frères Réformés ne formant
que le tiers de la population se servent de la Grande Eglise
de cette Place.
Maintenant que la Liberté nous est acquise par les Efforts
généreux de la Nation Française et que l'Égalité Base de la
Liberté met tous les hommes de niveau, le Sousigné au nom
de ses compagnons ose vous prier Citoyen Representant de
lui accorder la Liberté de se servir de la Grande Église
Reformée à Aquoy, pour l'exercice du culte catholique
Romain conjointement avec les frères Reformés e t d e lui
accorder en outre, que les Biens appartenant à la Dite
Église et destinés à Reparation y restent affectés de même
que les Revenus des Biens des Pauvres de toute secte soit
indistinctement distribués aux pauvres individus de cette
commune — le sousigné vous observera encore Citoyen
Representant, que le culte combiné de deux Religions dans
la même Église n'offre aucune difficulté et l'exemple se
trouve dans le pays soi disant d'outre Meuse près Maestricht.
Le Sousigné ose se flatter que la Justice de sa cause sera
exaucée et votre Nom sera beni à la Postérité la plus reculée.
Salut et Fraternité
Willem de Bruyn.
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BIJLAGE III В 1 )
Citoyen Representant !
Le nommé Guillaume de Bruyn, habitant à Acquoy,
proche de la petite ville de Leerdam s'étoit adressé à moi
pour lui être utile, s'il est possible, je ne me suis pas à sa
Demande, je vous prie Citoyen Representant d'avoir égard
à sa Prière.
Il vous prie encore Citoyen de lui envoyer sa Requête à
Acquoy par Leerdam à Guillaume de Bruyn. Les point
essentiels de Sa Requête me paraissent de toute Vérité.
Bois le Duc le 26 Avril '95

Salut et Fraternité
P. E. De la Court
Avocat.
Ook als „Secretaire greffier de l'administration Supérieure", betuigde P. E. de la Court adhaesie aan dit verzoek
op 26 April 1795.
BIJLAGE III C a )
Het antwoord van Ramel was afwijzend en luidde als volgt,
à la h aye le 10 Prairial3) l'an troisième de la République
Française, une et indivisible.
1
) Origineel op gewoon papier.
' ) Origineel op officieel gedrukt dienstpapier met symbool van de
Republiek.
3
) Ter verduidelijking volgt hier een benaming der maanden, zooals deze
In de verschillende bijdragen voorkomt.
Louwmaand
Pluviôse
20 Januari—18 Februari
Januari
Februari
Sprokkel maand
Ventose
19 Februari—20 Maart
Maart
Lentemaand
Germinal
21 Maart—19 April
April
Grasmaand
Floréal
20 April—19 Mei
Mei
Bloei maand
Prairial
20 Mei—18 Juni
Zomermaand
Juni
Messidor
19 Juni—18 Juli
Hooimaand
Juli
Thermidor
19 Juli—17 Augustus
Augustus Oogstmaand
Fructidor
18 Augustus—16 September
September Herfstmaand
VendémiaU 22 September—21 October
October
Wijnmaand
22 October—20 November
Brumaire
November Slachtmaand
Frimaire
21 November—20 December
December Wintermaand
N I vose
21 December—19 Januari
De ontbrekende vijf dagen van 17—21 September werden de „complémentaires" of „sansculottides" genoemd. Onder de republikeinsche
regeering in Frankrijk begon het jaar 1 op 22 September 1792.
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Le Representant du Peuple près les Armées du Nord et de
Sambre et Meuse en mission dans les Provinces unies,
Au Citoyen De la Court, avocat à Bois le Duc.
Les Termes ou nous en sommes, Citoyen, sur les rapports
politiques avec les États généraux me font abstenir de
prononcer sur la Petition que vous m'avez adressée le
26 Avril et que Je n'ai recue néanmoins que depuis peu de
jours. Je vous la renvoie, parce qu'il appartiendra bientôt
aux autorités constitrices des Province Unies d'y prononcer
par une loi générale.
Salut et Fraternité
D. V. Ramel.
BIJLAGE III D 1 ). De la Court liet het hier niet bij en verzond
het volgend schrijven:
Bois le Duc Ie 18 prairial 3e année.
Liberté
Fraternité
Egalité
Le citoyen P. E. de la Court avocat à Bois le Duc
Au Representant du Peuple Français D. V. Ramel
en mission en Hollande.
Citoyen Representant !
J'attends ici avec une anxiété extrême non tant la Ratification du traité d'alliance entre les deux Republiques, que les
suites, qu'elle poura avoir à l'égard du pays, nommé la
Généralité. Je ne vois pas que le salut de ce pays opprimé
depuis cent soixante et six ans a été spécialement réservée
car cette reserve étant omise, je crains, que même à l'Epoque
de la Ratification nous ne soyons mis sous tutèle des États
généraux. Je suis républicain et ceux de Bois le Duc le sont
par Excellence et je prévois cependant que la liberté nous
sera otée et avec elle l'energie d'un peuple aussi loyal que
laborieux; mon idée peut être fausse mais le souvenir des
1

) Concept.
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oppressions du passé legitime en quelque sorte mes craintes !
Votre lettre Citoyen Rept par Rapport aux habitans
d'Aquoi me fortifie dans mes soupçons; vous me dites,
que les États généraux pourvoiront à cet objet par une Loi
generale — de la je presume, qu'ils prétendront encore de
nous faire la Loi. — passe si c'étoit provisoirement jusqu'à
qu'il soit determiné de l'organisation de la Republique
Batave, mais je craigne même le provisoire, car de tout temps
les sept provinces unies ont mis en oeuvre tant de pratiques
pour nous confondre, que je crains encore que cette politique
absurde ne prévaudra.
Le Citoyen Daverdoing m'a fait aussi qu'à mes collegues
un compliment très flatteur de votre part, j'en suis très
sensible et en même tems il nous dit, que les États généraux
ne perdroient pas de vu les membres de l'admtion supérieure et qu'ils ne seront pas oubliés dans les charges à
conférer, ma réponse toute nette fut et sera toujours, que si
cette charge à conférer du moins à moi, départ de leur
prétendu prematie sur ce pays, je ne l'accepterai pas, je me
frusterai plutot de toute charge quelconque, que de la recevoir de leurs mains et de reconnaître par la leur supériorité.
J'espère que je me trompe dans mes soupçons, je vous
prie Citoyen Representant / si néanmoins vos Devoirs
le permettent / et me dire franchement, si la Généralité
sera soumise encore aux États généraux — ou si elle partagera avec les autres Provinces le droit inalienable de regir ses
propres interets et celle de la Republique.
Pour sa part il serait contre tout droit de condamner à
la soumission ceux qui ont contribué beaucoup à l'affranchissement de ceux, qui maintenant peut être deviendront
leurs maîtres.
Si ce cas arrive nous serons ici d'autant plus à plaindre
que la Liberté étant ranimée dans tout les coeurs par les
généreux Français — un contrecoup fatal et contraire nous
plongeroient dans le Desespoir et les suites en seront
incalculables !
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Je vous prie Citoyen Representant de vouloir du moins
me ramener de mon abattement, ma joie sera d'autant plus
grande si mes soupçons sont relevés.
Ne prenez pas de mauvaise part si de sentiments de
Désespoir me font tracer ces lignes; L'amour pour la Liberté
m'est un garand et permettra à une ame sensible de s'évaporer vis à vis de vous et de Vous mettre au jour mes sentiments avec confiance.
Salut et Fraternité
P. E. de la Court.
BIJLAGE III E 1 ). Hierop zond Ramel het volgend antwoord.
La Haye le six messidor l'an 3iem de la République
D. V. Ramel au Citoyen P. E. de la Court
secrétaire greffier de l'administration
supérieure à Bois le Duc.
Si j'ai tant tardé. Citoyen, à repondre à votre lettre du
18 Prairial, c'est que je croyais être tous les jours à même
de le faire d'une manière plus positive. Votre confiance et
les égards particuliers que je vous dois exigeaient que je
pusse le faire ainsi.
Le Pays de la Généralité est restitué purement et simplement aux Provinces Unies, mais vous ne devez pas en conclure
qu'elle retombent sous un Gouvernement, qui a pu être
oppresseur dans le tems passé. La revolution qui s'est faite
dans les sept provinces unies sera profitable au Pays, que
vous habites et ce ne sera point en vain que les français
auront remporté des victoires sur le Vaahl 2 ) en Combattant
pour l'égalité et la liberté.
Le changement que vous aves a demander dans votre
situation est juste et nécessaire. Les membres qui composent
le gouvernement Batave en sont convaincus et vous devez
être assuré que si les entraves et les lenteurs de ce même
Ч Afschrift.
а
) Waal.
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gouvernement suspendent la reorganisation de votre administration, son succes n'en sera pas moins certain et vous devez
employer le peu de tems, qui s'écoulera jusqu'alors a en
assurer les fondemens. Les mêmes générations ne se trouvent
pas deux fois au même d'assurer leur liberté et les bases de
leur bonheur. Elles courent le danger d'en perdre l'occasion,
souvent par apathie et quelquefois par trop de précipitation.
Les provinces unies et le Pays de la généralité en même tems
vont se trouver au point difficile d'une grande époque
celui d'une convention nationale chargée de régler la forme
de leur gouvernement. C'est à elle que ce droit appartiendra
et l'on doit lui en laisser l'exercice dans toute sa plenitude,
puisque le peuple entier le lui aura delegué. Faites qu'elle
n'ait à s'occuper que de l'objet important de sa mission et
qu'elle n'en soit distraite par aucune dissention entre les
citoyens. Le Pays de la Généralité a des droits inprescriptibles
à faire valoir. Il le fera triompher en les présentant avec
dignité et avec le calme qui convient à ceux qui ont raison. Je
reviens en france, mais croyer, que je n'oublierai jamais
que j'ai trouvé de vrais citoyens à Bois le Duc et que vous
occupez parmi eux un rang distingué.
Salut et Fraternité
(Signé) D. V. Ramel.
BIJLAGE IV i)
Bois le Duc le 18 Août 1803.
L'Administration du Departement de Brabant
au Gouvernement de la Republique Batave.
Citoyens !
L'Administration départementale a adressé au Gouvernement plusieures pièces relatives à la direction des biens
ecclésiastiques du Brabant; une lettre et le mémoire y
annexé du 23 Septembre 1802, et une autre lettre du 3
Février 1803 renferment des réclamations dont la Justice
1

) Afschrift; dit stuk draagt geen onderteekenlng.
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est démontrée par les principes qui y sont développés
et par les raisonnements qui en dérivent naturellement.
Nos représentations n'ont pas été accueillies; mais la correspondance du gouvernement, les résolutions, les conférences tenues, en vertu d'une lettre et d'une décision
du gouvernement du 14 Mars dernier, entre une Commission du gouvernement et du conseil des finances d'une
part, et nos députés Rochussen et Gallé d'autre part, laissant,
suivant nous et les deux députés, aux raisons que nous
avons exposées leur force première; il est de notre devoir
d'appuyer encore près du gouvernement nos mêmes réclamations, avant de provoquer un arrêté définitif qui terminerait cette affaire d'une manière conforme à la constitution et au règlement départemental; à cette fin nous
avons encore l'honneur de nous adresser à vous.
Voici les argumens et raisons que nous prenons aujourd'huy
la liberté de vous soumettre.
L'article 12 de la constitution porte: „Chaque père
„de famille et chaque individu des deux sexes, pourvu
„qu'il ait atteint l'âge de 14 ans se fera inscrire dans l'une
„ou l'autre secte et pourra l'abandonner pour en embrasser
„une autre. En faveur de chaque culte et pour l'entretien
„soit des ministres soit des propriétés, on exigera un don
„annuel qui n'excédera pas une certaine somme en confor„mité de ce qui sera plus particulièrement statué à cet
„égard par la loi."
La fin de cet article principalement et l'article en entier
examiné comparativement avec l'article 14 faisaient une
grande sensation sur les citoyens de cette république, qui
furent convoqués par proclamation du directoire exécutif
du 14 September 1801, pour voter sur la constitution. Le
Directoir exécutif, l'interpreta et en fixa le sens dans sa
décision du 28 Septembre 1801 où il est dit: „que ces mots
en conformité de ce qui sera plus particulièrement statué
par La Loi, ne signifient ni plus ni moins qu'une loi fixera le
montant de la contribution pour les membres de chaque
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secte qui, sans ce moyen, sera hors d'état de pourvoir à son
existence, comme aussi que la loi déterminera la manière,
dont la contribution sera répartie entre les c o n g r e g a t i o n s respectives de chaque secte et nullement que la loi
continuera à se mêler des affaires religieuses et particulières
propres à chaque culte".
Cet Article 12, de la manière dont il est conçu dans l'acte
constitutionnel et interpreté par le Directoire exécutif,
était si positief qu'il devait être mis à exécution de suite ou
au moins dans le cours de l'année qui a suivi l'acceptation
de la constitution et mettre ainsi un terme à la principale
prérogative d'un culte privilégié encore existant, sur une
base et d'une manière fort semblable à ce qu'on parut
vouloir faire dans la République française j'usqu'au moment
où sa constitution fut acceptée. Les députés des commissions
respectives pour la confection du reglement départemental
furent ensuite convoqués à Lahaye dans le commencement
du mois de décembre 1801, et quoique l'article 43 du Reglement du département du Brabant et l'article de même
teneur des règlements des autres départements, (Excepté
La Friese et L'Overijssel dans le règlement desquels il n'a
été inséré aucun article concernant les biens ecclésiastiques,
parce qu'ils n'ont jamais été administrés par ces provinces)
ne donnent pas à connaître la raison pour laquelle, ici, la
direction des biens ecclésiastiques est subordonnée à l'exécution de l'article 12, il est toujours certain que le sens le plus
directe et l'interprétation la plus raisonnable; à moins
qu'on ne veuille perpétuer publiquement et éterniser dans
la religion réformée un culte privilégié, est qu'on laisse à
l'administration départementale le soin d'employer à telles
fins religieuses.
Qu'il lui paraîtra juste, le restant des deniers provenant
de fondations ecclésiastiques qui furent autrefois faites par les
habitans des C o n g r é g a t i o n s catholiques et encore
existantes du Brabant, communes qui aujourd'hui contiennent encore quinze seizièmes de catholiques sur un seizième
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de protestants ; les dites fondations ayant été concédées aux
conditions d'entretenir les évêques, curés et autres congrégations religieuses.
Les démarches de l'administration départementale concernant les biens ecclésiastiques de la ville et de l'arrondissement de Bois le Duc sont basées sur le contenu de l'article
43 du reglement départemental du Brabant et sur les conséquences qui en sont déduites comme d'un principe incontestable; cependant malgré tout cela le gouvernement juge à
propos de faire une exception pour le Brabant. Précédemment c'était avec les biens ecclésiastiques que l'on payait les
ministres réformés, leurs veuves, les marguilliers et lecteurs,
les loyers de maisons, les fraies de consistoires, les précepteurs et recteurs des écoles latines et les m a î t r e s
d ' é c o l e hollandais présent le gouvernement met au
nombre des frais du département tous ces articles.
Le gouvernement pour appuyer sa décision, a bien posé
pour principe que les biens ecclésiastiques devaient rentrer
dans les classes des domaines nationaux comme si pour les
faire considérer comme tels, il s'était proposé de les ranger
parmi ceux dont l'article 39 du reglement départemental
parle et dont l'administration Départementale ne peut ni
disposer et sur lesquels elle n'a aucune espece de droits, à
moins qu'elle ne soit formellement autorisée à cet effet. Mais
que les biens ecclésiastiques appartiennent aux domaines
ou non, jamais la direction de ces biens ne pourra être
retirée à l'administration départementale tant qu'on n'aura
pas satisfait à la condition d'après laqu'elle et qu'on n'aura
pas atteint l'époque jusqu'à laquelle la gestion des Dits biens
est garantie à l'administration par l'article 43 précité, et
par conséquent aussi longtems que l'article 12 de la constitution n'est pas mis à exécution et que la loi ne fixe rien à cet
égard, l'administation doit avoir et conserver la direction
des biens ecclésiastiques.
A présent donc qu'il est si notoire qu'il est inutile de le
prouver, que le dit 12em article n'a pas en son exécution
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et que la loi n'a rien prononcé à cet égard, l'action par
laquelle le gouvernement a ôté à l'administration Départementale la direction des biens ecclésiastiques est une infraction manifeste au reglement départemental.
L'Administration à qui l'expérience a déjà démontré
que ses droits ont été méconnus et révoqués en doute dans
les cas les plus légitimes et les moins douteux, se voit dans
la pénible nécessité à moins detrahir son devoir et de renoncer à son autorité, de faire valoir les arguments les plus
forts, cequ'elle avait en intention d'éviter dans ses mémoires
présentes jusqu'à ce jour à cet égard.
Oui elle sera forcée, si les changements successifs à l'égard
des fondations ecclésiastiques et de leurs revenus en Brabant
continuent d'être en opposition avec ceque le reglement
Dépal prescrit de plus équitable, d'avoir recours à la loi
et d'en référer à la première partie de l'article 43, vu que le
gouvernement rend inutile et laisse sans application la
dernière partie de ce même article, afin que l'on puisse dire
une fois dans la République Batave que conformément à
l'article 14 de la constitution, il n'y a aucuns privilèges
civils exclusifs pour quelque culte que ce puisse être. Oui il
faudra qu'elle le fasse contre son gré, parce qu'elle sent trop
bien que l'état serait en danger, si l'on voulait sur l'article
du payment, conserver une église dominante sans prendre
pour les autres cultes des arrangemens dictés par la justice.
Nous n'insisterons pas d'avantage sur cequi a été dit plus
haut, nous ne voulons pas pousser plus loin l'évidence.
Mais à l'appui de notre juste opinion émise et contenue dans
notre lettre du Septembre 1802 et le mémoire y annexé,
qu'il nous soit encore permis de puiser un argument dans la
conduite d'un gouvernement dont l'existence est liée à celle
du nôtre et nous observous alors que si le gouvernement
français ne pourvoit pas aux besoins des ministres des cultes
par un subside levé sur les membres des sectes respectives,
il est cependant bien loin de reconnaître une église privilégiée
en faisant payer sur les caisses départementales les ministres
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du culte catholique seulement, et en laissant à ceux du culte
protestant dénués de secours le soin de pourvoir à leur
propre subsistance, non ! L'Europe entière en est instruite:
quoique la disproportion entre les deux principales sectes
soit infiniment plus grande dans la république française
que dans notre république; Ce gouvernement a procuré aux
réformés partout et dans le lieu même de sa résidence des
églises publiques, il a assuré l'exercice de leur culte, et
du reste il épouse avec la même chaleur les intérêts et
subvient également aux besoins de l'une et l'autre religions.
Et comment pourrait on non accuser d'injustice dans notre
opinion, puisqu'aussi longtems que le 12me article de la
constitution n'est pas observé elle garantit, conformément
à la teneur expresse de l'article 1 1 . de cette constitution
l'égale protection des lois à chaque secte honorant un être
suprême et qui contribue à l'avancement de la vertu ainsi
qu'au maintien des bonnes moeurs.
Puisse la présente lettre mûrement réfléchie et dans
laquelle nous nous sommes efforcés d'expliquer plus amplement la nôtre du 23 Septembre 1802 et le mémoire y annexé
relatif à l'article 43 du règlement départemental, produire
sur vous un effet tel que la direction des biens ecclésiastiques
dans ce département soit dégagée de toutes entraves et
confiée entièrement à nos soins, afin que, conformément à
cet article et après en avoir payé, comme autrefois, les
ministres réformés, ceux d'entréux qui sont pensionnés,
leurs veuves, les professeurs, lecteurs et marguilliers, les
consistoires, les frais de logement et les instituteurs, il nous
soit libre de disposer du restant des revenus pour les besoins
des autres sectes religieuses de ce département; ou que les
subsides de ce même département soyent tellement augmentés qu'ils puissent suffire aux frais de tous les cultes, non
seulement aux besoins du culte réformé, mais encore à ceux
de tous les autres cultes dans ce département, jusqu'à
ceque l'article 12 de la constitution soit mis à exécution et
consequement que chaque secte religieuse pourvoye à
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ses propres besoins. Ce qui monterait selon les tableaux c'y
joints à l'énorme somme de 1.118.634 florins 18 sous pour
la ville de Bois le Duc et son arrondissement seulement, si
l'on prend pour Base la proportion qui dans cette partie du
département existe entre les protestants et les autres sectes.
Il nous est impossible d'établir cette même proportion pour
le département en entier, puisque les appointements des
ministres leurs loyers de maisons, les frais de consistoires etc.
de la ville de Grave et du pays de Cuyk sont payés avec
les biens ecclésiastiques de Grave qui ne sont pas sous
notre direction, et ailleurs, comme à Breda et à Berg-opzoom, avec les biens ecclésiastiques qui sont administrés
par la commission à Breda ou qui sont sous l'administration
directe du trésorier général et du Conseil des finances. 1 )
N:1e.

Tableau de la population generale de la ville
de Bois le Duc dans le Departement de
Brabant, et des quatre quartiers qui forment
son arrondissement, fait en 1795.

Dans la ville de Bois le Duc avec
le quartier de Maasland
28.936
Dans le quartier de Peelland
41.510
Dans le quartier de Oosterwijk
35.790
Dans le quartier de Kempeland
27.034
Le nombre des habitans de Bois le duc et
de son arrondissement monte donc a. .. 133.270
or le nombre des protestans dans la ville et
l'arrondissement n'étant que de
5.551
Le nombre des catholiques et autres
religions est donc de
127.719

habitans.
,,
„
„
habitans.
habitans.
habitans.

Ainsi le nombre des catholiques et autres religions est au
nombre des protestans comme vingt-trois à un.
1
) Bezoldiging van staatswege aan geestelijken van andere gezindten
dan die der Hervormden werd pas toegekend onder Lodewijk Napoleon in
1808, en dan nog op een bescheiden schaal, cf. Colenbrander „Schimmelpenninck" enz. pag. 114.
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No. 2.

État de la Somme, que le gouvernement de la
République Batave a accordé, pendant l'année
1803, pour l'entretien du culte protestant de la
ville et des quatre quartiers de Bois le duc.

Pour les Appointements des ministres et frais de leur logement
dans la ville de Bois le duc et le
quartier de Maasland
f 17.200
pour leur consistoire
200
pensions des ministres
750
pensions des veuves des ministres
500
marguilliers etc
1.970

Total

f 20.620

pour les appointements etc. du quartier de Peeland f 13.240
pour les appointements etc. des quartiers de
Oosterwijk et Kempeland
f 14.776.60

Total

f 48.636.60

La Somme de 48.636 florins pour 5551 individus protestans
multipliée par vingt trois, (comme le nombre des individus
catholiques et autres religions est à celle des protestans)
produira le résultat de 1.118.634 florins, si le gouvernement
donnoit les mêmes subsides ou secours aux habitans catholiques et autres religions dans la ville de Bois le Duc et de
ses quatre quartiers faisant l'arrondissement de cette ville.
BIJLAGE V A. 1 )
'sbosch den 12den Sept. 1808.
Aan den Weledelgestrengen Heer
P. E. de la Court,
Landdrost te 's Bosch.
Weledelgestrenge Heer,
Gisteren, op Soestdijk zijnde, heeft de Koning mij gelast
Uwedgst over ¡ets ons departement raakende, ten spoedigste
1

) Origineel op gewoon papier.
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te onderhouden ; ik neeme diensvolgens de vrijheid,
Uwedelgst.te verzoeken, deezen avond noch voor een
ogenblik ontfangen te mogen worden.
Ik heb d'eer mij met diepe hoogachting te noemen *
Weledelgestrenge Heer
Uwe ootmoedige Dienaar
Van Sasse van IJsselt.1)

BIJLAGE V B.2) De Landdrost zond daarop den navolgenden
brief aan den Koning :
Le Landdrost du Departement de Braband.
Au Roi
Sire !
J'ai l'honneur d'informer Votre Majesté, que Monsieur
van Sasse van IJsselt, officier de chasse, s'est acquité de la
meilleure grace de la commission importante, dont Votre
Majesté l'a bien voulu charger. L'assurance, Sire ! d'avoir le
bonheur inappreciable de rester sujet de votre Majesté,
nous assure de rester partie Integrante d'un Royaume, au
qu'il nous sommes liés par tant d'intérêts.
Un bruit sourd prenant comme je crois sa source d'Anvers
nous a inquieté plusieurs fois sur un changement de Domination et j'avoue que cette nouvelle, quoique débitée avec
assurance ne m'a jamais parue croyable, trop assuré que
votre Majesté ne délaisserait pas des sujets d'un departement,
qui sans tort aux autres ne vous sont pas les moins dévoués et
fidels. J'aurai soin, que cette bonne nouvelle circulera sans
bruit; cela tranquillisera pas seulement le Département
J
) Jhr. Leopold Frans Jan Jacob van Sasse van IJsselt geb. Boxmeer 2 Sept.
1778, overleden 's-Gravenhage 21 Maart 1844, lid van het Wetgevend
Lichaam, lid Tweede Kamer der Staten Generaal en van de Ridderschap
In Noord-Brabant.
' ) Concept.
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entier, c'est un témoignage nouveau de la sollicitude de
votre Majesté.
J'ai l'honneur d'être du plus profond respect
Bois le Duc
ce 12 Septembre 1808.

Sire
de votre Majesté

le très humble très obéissant et fidel sujet
P. E. de la Court.
BIJLAGE V С. 1 ). Hierop antwoordde Lodewijk Napoleon
ongeveer een maand later.
Monsieur De la Court. J'apprens avec plaisir, que Mr.
Sasse van IJsselt s'est bien acquitté de la commission, dont
Je l'avois chargé. Quant aux bruits qui ont couru sur un
changement de domination du département à la tête duquel
vous êtes placé, il faut les contredire sans le faire publiquement et tranquiliser par là les habitans du département; Je
vois dans leurs inquiétudes à cet égard une preuve de Leur
attachement pour moi, qui ne peut que m'être agréable.
Sur ce. Monsieur De la Court Je prie Dieu, qu'il vous ait
en Sa Sainte Garde.
Utrecht ce 18 Octobre 1808.

Louis.

BIJLAGE VI A. 2 )
Bois le Duc le 3 août 1809.
Le Landdrost du Departement du Braband.
Au Roi.
Sire,
Ce matin à quatre heures mon chef de division envoyé
à Berg op Zoom est de retour et rapporte; que selon les
apparences toute la Zelande est au pouvoir de l'ennemi,
1
a

) Origineel op gewoon papier.
) Concept.
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la canonade commencée le matin du 30 juillet à durée
jusqu'au 31 au soir et a cessée depuis. On suppose que
Flessingue a capitulée et que la garnison est prisonnier.
La ville de Vere doit avoir souffert. Dans l'isle de Tholen
les anglais viennent seulement acheter des vivres.
Nos vaisseaux paraissent sauvés; le 31 après midi, douze
vaisseaux Hollandais étoient vis à vis Tholen du coté de
Hollands Diep. La flotte française doit avoir remonter
l'Escaut; le 1er Août après midi on a pu voir d'Ossendrecht cent et dix voiles françaises descendant l'Escaut
vers Bath.
Le 2e à 10 heures du matin on étoit occupé à Berg op
Zoom à préparer les transports pour évacuer la garnison
de Bath. L'Esprit est excellent à Berg op Zoom; la garde
bourgeoise a été mis le 1e août aux ordres du General
Farayre; avant l'arrivé des troupes cette garde avec la
petite garnison, a fait des manoeuvres pour tromper
l'ennemi.
Selon le rapport d'un marchand de Dongen nommé Verbunt la chaussée de Malines à Anvers était remplie de troupes
en marche lundi passé. Tous les préposés aux douanes sont
armés et se trouvent à Anvers.
A Berg op Zoom on n'avoit aucune nouvelle du Landdrost
de la Zelande. Tout est tranquille dans le Département.
J'ai l'honneur d'être du plus profond respect de V.M. le
très humble serviteur et fidel sujet dIC.
BIJLAGE VI В.1). Bois le Duc 27 Août.
Le Landrost.
_.
Au Roi.
Sire,
D'après une lettre du quartier-drost Mr. Verheyen
la pluralité des receveurs dans les Mes de Walcheren et
Sudbeveland sont destitués. On a exigé des employés le
serment de fidélité au Roi d'Angleterre, il meurent beaucoup
1

) Concept.
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d'Anglais à cause qu'il n'y a point de bière et que l'eau est
malsaine.
Selon une nouvelle du 25 de Breda, les anglais auraient
effectué une descente près d'Ossendrecht; mais cette
nouvelle mérite confirmation.
Avant hier à deux heures après midi, Je suis parti de
Breda, y laissant trois de mes employés, la place est très
bien approvisionnée, plusieurs centaines de charettes y
filent encore, on s'occupait à monter les batteries; les
hayes paralelies aux ouvrages de la forteresse sont coupées
à la distance de 150 perches 1 ), l'inondation étoit effectuée
à quoi les pluies ont contribué beaucoup. Willemstad
doit aussi avoir ses provisions à juger des envoys considérables, dépêchés de Breda par les commissaires de guerre.
J'ai donné ordre à monsieur Verheyen, qu'en cas qu'il
vit que d'être cerné dans Berg op Ζ. de se retirer à tems
à Ros e η daal, sans quoi sa presence deviendroit inutile.
J'espère l'approbation de V. M. Depuis ce matin à quatres
heures milles charrettes, faute de chariots, attendent ici
l'arrivée de la Division gratiën; je ne scaurais assez louer la
bonne volonté des habitans du Dep., que j'ai l'honneur
d'administrer au nom de V. M. ; il y a des individus qui
négocient sur leur propre credit pour les caisses communales 2 ) . Jusqu' a ce matin à 7 heures je ne suis pas encore sur
du moment de l'arrivée de la division Holl. sous les ordres du
Général Gratiën
J'ai l'honneur etc.
BIJLAGE VII Α. 3 )
Au Roi.
Sire !
Daignez accepter avec bonté les hommages sincers de
1

) Fransche maat van 18 of 20 voeten lang.
) Hier op volgt een onleesbaar gedeelte, waarin mededeeling wordt
gedaan over legering van paarden.
3
) Concept.
2
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fidélité, d'amour, de respect et de reconnaissance que
tous les sujets de ce Département vouent à Votre Majesté
au renouvellement de l'année.
Ah Sire ! s'il sont avec moi dans la douleur la plus amère
sur le sort que nous semble menacer, si nos inquiétudes
de nous voire séparer peut être d'avec ceux de vos sujets,
auxquels nos interets les plus chers nous associent depuis
si longtems, accroissent à mesure des apparences, il doit
être consolant à Votre Majesté d'apprendre que notre
espoir s'accroît de même, et que nos inquietudes sont
autant de preuves d'un attachement inviolable à Votre auguste
Personne et trouvent leur source dans la reconnaissance
pour les bienfaits dont Votre Majesté a voulu nous combler.
Régnez, Sire, sur les coeurs qui vous sont dévoués et
que la Providence accorde à Votre Majesté une santé parfaite
pour joindre encore, s'il est possible de titres nouveaux
à la reconnaissance nationale éternelle déjà acquise.
J'ai l'honneur d'être du plus profond respect Sire !
De Votre Majesté
le très humble, très obéissant et très fidel serviteur
Le Landdrost du Département de Braband
P. E. De la Court.
Bols le Duc
Ce 1 janvier 1810.
BIJLAGE VII В.1).
Monsieur De la Court ! Je reçois avec satisfaction les
hommages sincers de fidélité et d'amour, que vous et mes
sujets du Département du Braband me voués: J'y reconnais
l'expression des sentimens, qui ont toujours caractérisé
les habitans de ce département, et auxquels je suis d'autant
plus sensibles dans les circonstances actuelles. Sur ce nous
prions Dieu, Monsieur De la Court, qu'il vous ait en sa
sainte garde.
Paris ce 8 janvier 1810.
Louis.
1

) Origineel op gewoon papier.
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BIJLAGE Vili Α. 1 )
's Hertogenbosch den 16 van
Louwmaand 1610.
De Landdrost in het Departement Braband
Aan den Kwartierdrost van 's Hertogenbosch,
waarnemende de functie van Kwartierdrost van
Breda.
Mijnheer !
Ik heb Uwe missive van gisteren mij bij expresse toege
zonden 2 ) deze nagt ten vier uuren ontvangen, waarbij
ik geïnformeerd worde, dat gij in het zekere onderrigt
zijt, dat er reeds van Antwerpen een aantal fransche troepes
herwaards op marsch zijn en mij verzocht zoodanige orders
te ontvangen als deze onverwagte omstandigheden zullen
vereisschen. Daar deze beweging weIIigt een militaire
operatie ten doel heeft, zult gij ras ontwaren aan het gedrag
der militaire officieren of dezelven met de orders van wegens
het Gouvernement dezes Rijks welligt aan hen gegeven in
verband staan.
De eenige orders, die ik U in dit geval geven kan zijn,
dat gij, indien U inmiddels geen nadere orders van wegens
de Ministerien van dit Rijk toekomen, protesteert tegen
alle daden, waardoor de souverainiteit des Konings zou
kunnen worden gecompromitteerd.
Ik heb de eer U van mijne achting te verzekeren.
De Landdrost voornoemd
P. E. de la Court.
1
2

) Concept.
) Deze missive ontbreekt in het archief.
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BIjLAGE VIM Β i ) .
Confidentieel
De Landdrost in het Departement Braband
Aan Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken.
Hoog Edele Gestrenge Heer,
Ik heb de eer Uwe Excellentie te communiceren, dat
ik deze nagt ten vier uuren bij expresse ontvangen heb de
Missive van den Kwartierdrost Verheyen, waarvan copie
hiernevens gaat.
Ik heb de eer Uwe Excellentie hierbij het antwoord
daarop door mij heden aan genoemden Kwartierdrost
verzonden te doen toekomen en vermits mij geene orders
hoegenaamd bekend zijn, hoe mij, in geval de Fransche
troupes mogten komen, te gedragen, heb ik de eer Uwe
Excellentie te verzoeken mij met zoodanige orders te willen
vereeren.
Ik heb de eer H.E.G.H, met verschuldigde hoogachting
te zijn
Uwer Excellentie onderd. en gehoorz.
De L. С
's Hertogenbosch
16 van Louwmaand 1810.

BIJLAGE VIII С
Secreet confidentieel.
Amsterdam de 17e van Louwmaand 1810.
HoogEdelgestrenge Heer,
Ik heb heden ontvangen Uwe confidentieele missive van
den 16den dezer, waarbij U.H.E.G. mij met overlegging eener
*) Concept.
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missive van den kwartier Drost Verheyen 1 ) kennis geeft
van den aanmarsch van fransche troepen naar het grondgebied van het koninkrijk en waarbij U.H.Ed.G. tevens
melding maakt van Uw antwoord aan gemelden kwartierdrost gegeven (waarvan ¡k echter geen kopij bij Uwe missive
gevonden heb).
Ik haast mij UHEdG te rescribeeren, dat indien de fransche
Troepen, welke het Rijk betreeden niet voorzien zijn van
stellige bevelen van Zijne Majesteit, onzen Koning, of de
toestemming van Hoogst derzelve niet van elders duidelijk
blijkt, derzelve inmarsch ook als illegaal moet worden
beschouwd, waaruit vanzelve voortvloeit, datgeene collégien
of ambtenaren hoe ook genaamd zich uit den Eed aan Zijne
Majesteit den Koning gedaan, kunnen of mogen ontslagen
reekenen, of overgaan in den Eed van vreemde autoriteiten;
kunnende gedagte Collégien of Ambtenaren door niemand
uit den gedaanen Eed worden ontslagen dan door Hoogst
gedagte Zijne Majesteit zelve. Overigens inviteere ik
UHEd.G zich dadelijk na ontfangst dezer naar Breda te
begeeven, alwaar de Heer Staatsraad Hultman 2 ) met een
byzondere commissie vanwegen den Raad der Ministers
gechargeerd U de nadere intenties van gedagten Raad zal
doen kennelijk worden, voor zooverre Uwe administratie
zoude kunnen betreffen. Intusschen zal de waarneming der
functie van Uw Landdrostambt, door eenen der Heeren
Assessoren, ter Uwer keuze, kunnen waargenomen worden.
Ingevalle onverhooptelijk vóór Uwe conferentie met
den Heer Hultman fransche Troepen Uw Departement
1
) Jhr. Mr. Franciscus Xaverius Verheyen (1779-1851) gehuwd met
Sophia de Roy van Zuidewijn, was kwartierdrost van Breda, drossaart van
Bokhoven, griffier van de Staten van Noord-Brabant en lid van het College
van Notabelen, die over de grondwet van 1814 stemden. Hij was ridder
in de Orde van den Nederlandschen Leeuw.
2
) Mr. Carel Gerard Hultman (1752-1820), lid der Nationale Vergadering,
Staatssecretaris van het Uitvoerend Bewind, gezant te Berlijn, Staatsraad,
Directeur der Schoone Kunsten enWetenschappen, landdrost Maasland.
Na de inlijving werd hij prefect van het departement Vaucluse, later
prefect van het departement der Monden van den IJssel. In 1814 werd hij
gouverneur van Noord-Brabant.
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mogten betreeden en subsistentien aan dezelve moesten
worden uitgereikt, zal door U.H.Ed.G. behoren gezorgd te
worden, dat zulks niet geschiede, dan bij wijze van voorschot
en tegen prompte betaling en dat daarbij alles worde geobserveerd, hetwelk ten meeste gerieve der Ingezetenen
zoude mogen verstrekken.
Ik heb de Eer met de meeste hoogachting te zijn
Uw HEdgestr. Dw. Dienaar
v. d. Capellen.
BIJLAGE VIII D. »)

„Confidentieel
HoogEdele Gestrenge Heer.
Ik gevoele volkomen het moeyelijke der positie, waarin
U.H.Ed.G. zich thans met de meer subalterne ambtenaren in
Uw departement bevindt. Ik kan niets bij mijne officieele
missive voegen. Het schijnt volgens Uwe confldentleele, dat
de Fransche troepen zich door het Departement verspreiden
en ook Den Bosch bedreigen. Zoolang het bij cantonneeren
blijft, moet men hun alles faciei maken, daar dit met
's Konings toestemming geschiedt. Dan al hetgeen verder
gaat geschiedt, zooveel wij weeten niet met die toestemming
en kan dus door geen van 's Konings onderdanen, op welke
wijze ook bevorderd worden; men moet integendeel toonen,
dat men den Koning getrouw is en zal blijven, tot zoo lang
Zijne Majesteit zelve van den gedanen Eed ontslaat. Moeyelijkheden hinderpalen, onaangenaamheden of wat dies meer
zij kan die verplichting niet minder groot maken. Naar mijn
inzien kan geen ambtenaar zich tot daden laten dwingen,
dewelke met zijn gedanen Eed strijden. Wanneer zulks
gevordert wordt is het beter geene functie meer uit te
oefenen, ofschoon men zich altijd als Hollandsch Ambtenaar
1

) Origineel op gewoon papier met rouwrand.
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moet blijven considereeren en als alleen door geweld in het
uitoefenen zijner functien belemmerd.
Zie daar H.Ed.G. Heer mijne gevoelens omtrent de
principes, die behooren gevolgd te worden. Andere Instructien ben ik niet in staat U.H.Ed.G. te geeven. Met ongeduld
zie ik nadere tijdingen van U.H.E.G. tegemoet en noeme mij
met de meeste hoogachting
Uwe H.Ed.G. ond. Dienaar
G. A. G. P. van der Capellen.
Amsterdam
den 29 Louwmaand 1810.

BIJLAGE IX A i ) .
Secreet
No. 192.

Amsterdam den 25 van Louwmaand 1810.

De Minister van Binnenlandsche Zaken
Aan
Den Heere Landdrost in het Departement Braband.
Mijnheer de Landdrost,
Op heden is bij mij ontvangen eene Secreet aanschrijving
van den eersten secretaris van het Kabinet des Konings
van den 23 dezer no. 2 van den volgenden inhoud :
De Eerste Secretaris van het Cabinet des Konings, daartoe
geautoriseerd bij Secreet Besluit van den 23 van Louwmaand
1810 no. 2 brengt hiermede ter kennis van den Minister
van Binnenlandsche Zaken, dat hij Minister is geautoriseerd
om den Landdrost in het Departement Braband aan te
schrijven en te gelasten, om, hoezeer er geene waarschijnlijkheid bestaat, dat de fransche troepes, welke cantonnementen
in het voorn. Departement zullen nemen, zich eenige
politiek gezag zullen aanmatigen, wanneer echter onverhoopt dezelve ofwel fransche ambtenaren eenige daad
1

) Origineel op officieel dienstpapier.
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van bezitneming in het Departement van Braband zouden
willen ten uitvoer brengen, of eenige ambtenaren in een
anderen Eed doen overgaan, hij Landdrost de laatstgemelde
ambtenaren zal gelasten om in hunne functien te continueren
en zich te blijven beschouwen als ambtenaren van den
Koning van Holland, tot zoolange dezelve in deze hunne be
trekking een legaal ontslag zullen bekomen hebben, welke
ook de hinderpalen mogten zijn, welke men er tegen zoude
willen stellen; voorts om in geen anderen eed over te gaan,
alvorens van den Eed door hen aan Zijne Majesteit den Koning
gedaan, ontslagen te zijn, op grond, dat niemand zich van
zijn verpligtingen jegens zijn Vaderland en Koning moet
losgemaakt achtten, dan na de teekening, ratificatie en
publicatie van het tractaat, hetwelke hem van Vaderland
doet veranderen en dat, tot tijd en wijle dit plaats hebbe
gehad, niemand kan verpiigt worden geen Hollander meer te
•' "

De Eerste Secretaris voornoemd
(get.) Α. J. J. Η. Verheyen. 1)

Ik haast mij ter voldoening aan den last daarin op mij
verstrekt dezelve ter Uwer kennis te brengen en de verdere
uitvoering daarvan aan UHEG op te dragen, geen oogenblik
twijfelende, of niets zal door UHEG worden verzuimd wat
strekken kan om deze last op de meest volledigste wijze
in Uw Departement te doen naar komen, terwijl het mij
aangenaam zal zijn van alles wat hieromtrent mögt voorvallen
door UHEG ten spoedigste te worden geïnformeerd.
Ik heb de eer UHEG van mijn b/zondere achting te
verzekeren.
De Minister voornoemd
Van der Capellen.
1
) Mr. Antonius Josephus Johannes Henricus Verheyen (1774-1833)
gehuwd met Francisca van der Veecken, was advocaat, ambtman der stad
Boxmeer, grondassessor bij het landdrostambt van Brabant, drost, eerste
secretaris van Koning Lodewijk Napoleon en lid van de Tweede Kamer.
Hij was ridder der orde der Unie en ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw.
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BIJLAGE I X В. ! )
Voor 't Rijk
Landdrostambt
van Braband.
Divisie van
Policie
Litt. А
Nota. De dagteekening en
Letter, bij de aanhaling
dezer Dispositie naauwkeurig uit te drukken.

Extract uit het Verbaal
van den Landdrost in het
Departement Braband.
Zaturdag den 27en van
Louwmaand 1810.

De Landdrost in achting
genomen hebbende, dat,
hoezeer 'er geen waarschijnelijkheid bestaat, dat de
Fransche Troupes, welke
Cantonnementen in dit De
partement zullen nemen of reeds genomen hebben, zich
eenig politiek Gezag zullen aanmatigen, het echter, on
verhoopt zoude kunnen gebeuren, dat dezelven, of wel
Fransche Ambtenaren, eenige daad van Bezitneming in
dit Departement zouden willen ten uitvoer brengen of
eenige Ambtenaren, in eene anderen Eed doen overgaan.
Gelast alle Collégien en Ambtenaren in dit Departement,
om in hunne Functien te continueren en zich te blijven
beschouwen als Ambtenaren van Zijne Majesteit den Koning
van Holland, tot zoo lange dezelve, in deze hunne betrekking,
een legaal ontslag zullen bekomen hebben, welke ook de
hinderpaalen mogten zijn, welke men 'er tegen zoude willen
stellen; voorts, om in geen anderen Eed over te gaan, alvorens
van den Eed, door hun aan Zijne Majesteit den Koning gedaan,
ontslagen te zijn.
Schrijft verder gemelde Collégien en Ambtenaren bij
deze aan, om, indien, onverhoopt, de Fransche Troupes,
welke Cantonnementen in dit Departement zullen nemen, of
reeds genomen hebben, zich eenig politiek Gezag aanmatigen,
of dat dezelve, of Fransche Ambtenaren, eenige daad van
1

) Origineel gedrukte publicatie.
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Bezitneming, In dit Departement, zouden willen ten uit
voer brengen, of eenige van hun, in een anderen Eed, zouden
willen doen overgaan, hem, Landdrost daarvan, ten spoedig
ste, te Informeren.
Acoordeert met voors. Verbaal
De Secretaris Generaal
Vogelvanger.
BIJLAGE IX С Ï )
Blijkbaar was de Landdrost er niet van overtuigd, dat
de publicatie voor a l l e ambtenaren gold, dus ook voor hen,
die niet aan hem ondergeschikt waren; de minister van
Binnenlandsche Zaken deed hem in alle geval een geheim
schrijven toekomen op 29 Januari, dat als volgt luidde :
Secreet

Amsterdam de 29van Louwmaand 1810

De Minister van Binnenlandsche Zaken
Aan den Heere Landdrost ín het Departement
Braband L A.
Mijnheer de Landdrost.
Ik haaste mij, ter rescriptie op UHEG missive van heden
per expresse Bode afgezonden en op het ogenblik bij mij
ontvangen, UHEG te informeren, dat door UHEG nog aan het
Departementaal Gerechtshof van Braband, nog aan eenige
andere collégien of ambtenaren in Uw Departement tot
dusverre eene andere instructie kan gegeven worden
betreffende de wijze, waarop zij zich in de tegenwoordige
omstandigheden behoren te gedragen dan de welke vervat
is in mijn secreete missive van den 25 dezer no. 192 en bij
Uwe dispositie van den 27 daaraanvolgende sub. L.A. ter
executie Is gelegd, blijvende ik den inhoud van voor sz mijne
missive alsnog te vollen inhaereeren. Ik stel te veel vertrouwen, Mijnheer de Landdrost op Uwe verknogtheid aan Zijne
*) Origineel op officieel dienstpapier.
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Majesteit den Koning onzen So uve rei η en op Uwen ijver voor
Hoogst deszelfs dienst, dan dat ik eenige vrees zoude kunnen
voeden omtrent het gedrag door UHEG in deze moeijlijke
omstandigheden te houden. Even zoo houde ik mij overtuigd,
dat door UHEG alle middelen zullen aangewend worden,
die op het gedrag van anderen en speciaal van ambtenaren
zich in Uw Departement bevindende van eenige invloed
zouden kunnen zijn en dat door UHEG zooveel van U
afhangt zal gezorgd worden, dat een ieder Uw voorbeeld
volgende, volgens zijnen pligt en Eed handele en daardoor
toone den naam van Hollander niet onwaardig te zijn.
Voorts UHEdG bij deze aanschrijvende om bij voortduring
mij met den meesten spoed te informeren van hetgeen verder
In. Uw Departement mögt voorvallen, heb ik de eer UHEdG
van mijne hoogachting te verzekeren.
De minister voornoemd
Coll.:Wast.

Van der Capellen.

BIJLAGE X. »)
Secreet no. 196.
Amsterdam den 3 van Sprokkelmaand 1810.
De Minister van Binnenlandsche Zaken
Aan
Den Heere Landdrost in het Departement
Braband.
Mijn Heer de Landdrost !
Bij mij ontvangen zijnde de navolgende aanschrijving
van den eersten Secretaris van het Kabinet des Konings van
den 1 dezer N 2. B.
De Eerste Secretaris van het Kabinet des Konings daartoe
geautoriseerd bij Secreet besluit van den 1e van Sprokkelmaand 181 ON. 2 В brengt bij dezenter kennisvan de Ministers
1

) Op dienstpapler; origineel stuk.
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van Binnenlandsche Zaken en'van Oorlog, dat het Zijner
Majesteits intentie is, dat de binnen het Rijk gecantonneerde
Fransche Troupes overal als Troupes van Vrienden en Bondgenooten van het Kijk worden behandeld ; en zulks ten einde
door de zelve Ministers, ieder voor zooveel hun aangaat
de noodige orders te kunnen worden gesteld, dat aan de
opgemelde intentie van Zijne Majesteit allerwege worde
voldaan.
De Eerste Secretaris voornoemd:
(get.) Α. J. J. Η. Verheyen.
Breng ik dezelve bij deze ter Uwer kennis tot Uwe infor
matie en ten einde daar aan verdere executie te geven;
terwijl ik de eer heb U.H.E.G. van mijne achting te ver
zekeren.
De Minister voornoemd
Van der Capellen.
BIJLAGE XI A. »)
(Gedeelten uit den brief van den kwartierdrost van Breda
aan den Landdrost.)
Hoog Edele Gestrenge Heer,
Hedenavond ontvangen wij de tijding, dat het Hoofd
kwartier van den Hertog van Reggio 2 ) morgen al hier staat
te arriveren: dit zal al wederom meerdere noodwendigheden
veroorzaken. Ik twijfel niet, of UHEG zal ook van gevoelen
zijn, om, wanneer de vivres en fourrage moeten worden
geleverd, dezelve door eenen Aannemer te doen bezorgen.
Het komt mij bijna onmogelijk voor, om, voor den 9 dezer,
zoo eene quantiteit meel, Beesten, hooy te leveren en dat
1
) Origineel op gewoon papier. Het weggelaten gedeelte handelt over de
„subsistentien".
*) Nicolaas Charles Oudinot, hertog van Reggio, maarschalk van Frankrijk
(1767-1847), een van de beste Generaals van den Keizer. Hij werd opper
bevelhebber van de Fransche troepen in Nederland bij de inlijving.
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alles slechts voor veertien dagen: bovendien is Bergen op
Zoom en omliggende plaatsen hieronder niet begrepen, —
De Staatsraad Elout 1 ) , die bij continuatie hier is, heeft geen
nieuws. — Zijn Ed. schijnt ook van gevoelen te zijn, dat de te
doene leverancien ten laste van het geheele Rijk moeten
komen.
Zondag werd ik geïnformeerd, dat de Burgemeester van
Bergen op Zoom vanwege den Generaal Maison 2 ) aanzegging had bekomen van niet meer op het stadhuis te
verschijnen.
Met alle hoogachting heb ik de eer te zijn etc.
U HEd. Gestr.Dw. en gehoorz. Dienaar
F. X. Verheyen.
Breda den б van Sprokkelmaand 1810.

BIJLAGE XI B 3 )
Hoog Edele Gestrenge Heer,
De Hertog is hedenavond te vergeefs verwacht en zal
niet voor morgen arriveren. Ik heb den Burgemeester
van Bergen op Zoom verzocht den franschen Commissaris
van Oorlog aldaar te kennen te geven, dat er waarschijnlijk
ook voor de Troepes te Bergen op Zoom eene schikking
met den generalen Aannemer zal worden gemaakt, teneinde
alle Militaire executien voor te komen, die notoir, in een
tegenovergesteld geval, zouden plaats hebben.
Ik heb de eer met de meeste hoogachting te zijn
Breda
den 7 febr. 1810.

U.H.Ed.G. Gehoorz. dienaar
F. X. Verheyen.

1
) De latere Gouverneur-generaal van Nederlandsch-lndië; v. d. Capellen
volgde hem op.
2
) Nicolaas Joseph Maison (1771-1840). onderscheidde zich als generaal
onder den Keizer, werd onder Lodewijk XVIII Markies en Maarschalk.
3
) Origineel op gewoon papier.
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BIJLAGE XII Α. »)
Breda den 7 van Sprokkelmaand 1810.
no. 3.

De Drost van het Kwartier 's Hertogenbosch,
belast met de Functien van Drost in het
Kwartier Breda
aan
Den Landdrost in het Departement Braband.

Mijn Heer de Landdrost,
Eene Commissie uit het Gemeentebestuur van Zeven
bergen heeft mij heden de nevensgaande missive ter hand
gesteld, geleidende kopij eener missive van een Franschen
colonel, commanderende te Klundert. Ik heb voorschreven
Commissie te kennen gegeven, dat het Gemeentebestuur en
Ontvangers zoodanige orders niet kunnen respecteren en
heb voorts de eer met verschuldigde hoogachting te zijn
Mijnheer de Landdrost
Uwe onderdanige en gehoorz. Dienaar
De Drost voornoemd,
F. X. Verheyen.
BIJLAGE XII B.2)
Het Gemeente Bestuur der Stad
en lande van Zevenbergen
Aan
den Heere Land-drost van Braband.
Hoog Edel Gestrenge Heer,
Agtervolgens de dispositie van U.H.E.G. do 27 Louw
maand 1810 Litt. A, dient deeze om U Hoog Edelg. te informeeren, dat gister drie Compagnien Fransche Troupes
binnen deeze Stad gearriveert, en heeden nagt naar de
Wilmstad geretourneert zijnde, deeze voormiddag ons
1
1

) Origineel op dienstpapler.
) Origineel op gewoon papier.
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geworden is de order van de Lieut. Colonel Chef de Bon
de Seine et Marne, d'heeden, waarvan Kopij authenticq,
ten deeze is geannexeert.
Wij hebben d'Eer met verzchuldigde Eerbied te zijn.
Hoog Edel Gestrenge Heer
Uwe onderdanige en gehoorzame Dienaaren
Het Gemeente Bestuur voorn.
J. E. van der Meek
ter ord. van hetzelve
C. van Diggelen Secr.
Zevenbergen
den 7 Sprokkelmaand 1810.

BIJLAGE XII С
Empire Francais.
à Messieurs Ie President, Echevins et Reveveurs Publics
de Zevenbergen.
Messieurs,
Au nom de S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie et
Protecteur de la Confédération du Rhin, je vous ordonne
sous votre responsabilité collective et personelle chacun en
cequi vous concerne de conserver et faire conserver dans les
caisses publiques n'importe la nature et la destination des
fonds encaissés et à encaisser, jusqu'à nouveaux ordres de M.
le G al Baron Maison, Gouverneur de Berg-op-Zoom et
pays jusqu'à la Meuse tout ce qu'elles contiennent et pourront recevoir jusqu'à instructions ultérieures comme dit est.
Vous declarant que si d'ici aux dits ordres il est par vous
fait ou souffert la moindre évacuation de caisse à tel titre
que ce puisse être vous serez considérés et punis comme
rebelles aux ordres de Sa Majesté l'Empereur et Roi et
jugés par la commission militaire.
Par ordre de M. le G*' Baron Maison, Gouverneur de
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Berg-op-Zoom en conséquence de ceux de M. le Mal d'Empire
Duc de Reggio.
Le Lieutenant Colonel français, chef du Bataillon de Seine
et Marne, commandant à Klundert et pays environnant
à Klundert le 7 février 1810 4 heures du matin et remis au
magistrat de Klundert pour expedier de suite sur sa responsabilité.
(Signé) Messier de d'aux (?)
pour copie conforme
C. van Diggelen
Séc à Zevenbergen.
BIJLAGE XII D »)

Le 15 février 1810.
Le Landdr.
à
Monsieur le Maréchal Duc de Reggio
Commandant en chef d'armée.
Monsieur le Maréchal !
Les travaux excessifs de mon poste dans les circonstances
actuelles m'ont empêches jusqu'ici d'avoir eu l'honneur
d'informer Votre Excellence d'une manière d'agir que je
me flatte d'avance, qu'elle n'approuvera pas. Le sousPrefet de la sous prefecture de Bois le Duc, faisant les fonctions de sous préfet de Breda m'a communiqué par sa
lettre du 7 février reçue le 10 du courant, qu'une commission de la municipalité de Zevenbergen lui avait transmis
la lettre ou ordre du Lieutenant Colonel chef de Bataillon
de Seine et Marne, dont j'ai l'honneur de joindre la copie
authentique.
N'étant pas de ma competence de juger les ordres d'après
lesquels le Lieutenant colonel de Seine et Marne a agit, je
crois néanmoins de pouvoir observer que la déclaration et
communication y insérées sont réellement trop fortes contre
') Concept.
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les Administrés qui n'y ont pas donnés lieu, et qui ne font
que leurs devoirs. Etant persuadé que Votre Excellence
n'approuve pas lez moyens de rigueur hors de saison, j'ai cru
qu'il étoit de mon devoir de vous en informer à fin qu'elle
en dispose comme bon elle jugera.
Agréez, Monsieur le Maréchal l'assurance de mes profonds
respects.
BIJLAGE XIII A ^ .
Mijnheer de Landdrost,
Hedennacht ontving ik een missive van den Burgemeester
van Bergen op Zoom, geschreven op gisteren, houdende, dat
de commissaris van oorlog Duval hem Burgemeester heeft te
kennen gegeven, dat, wanneer door de Autoriteiten van dit
land in het onderhoud der Troepes, welke in en omtrent
Bergen op Zoom circa vierduizend man bedragen, niet dadelijk worden voorzien, zulks door partiele requisitien met
militair geweld zullen worden geëxecuteerd.
Het zal onnoodig zijn, UHEG de totale ruine, die zoodanige militaire requisitien aan de omleggende gemeentes
zal veroorzaken, te schetsen; terwijl ik UHEG ook moet
informeren, dat de gemeentes in dit kwartier te zeer uitgeput zijn, dan dat dezelve eenigen tijd aan de gedurige aanvragen zouden kunnen voldoen. Intussen is deze zaak van
dien aard, dat dezelve geen uitstel kan lijden, alzoo de
voorraad ter distributie aan de Troepes niet langer dan
tot den elfden dezer maand aldaar voorhanden is.
Ik solliciteer, UHEG mij ten spoedigste met Uwe orders
te vereeren, terwijl ik de eer heb met verschuldigde hoogachting te zijn
Mijnheer de Landdrost,
Breda den 7
Uw onderdanige en gehoorzame
van Sprokkelmaand
dienaar, De Kwartierdrost
1810.
F. X. Verheyen.
J

) Origineel op gewoon papier.
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BIJLAGE XIII В »).
Hoog Ede (gestrenge Heer,
Hedenavond is de commissairs De Koek 2 ) bij mij gekomen
en heeft mij geïnformeerd, dat hij aanstaande Maandag
zoude ophouden de noodige subsistentien aan de Fransche
Troepes uit te reiken en hij dit aan den Heer van Brussel
overliet.
Intusschen is het onmogelijk om voor die tijd iets te
kunnen requireren. Ik heb verscheiden personen omtrent
deze materie geconsulteerd: allen zijn van gevoelen, dat
het grootste bedrog en de grootste schade zal plaats hebben,
wanneer wij zelf magazijnen aanleggen. De heer Hoppenbrouwer, die dit vak wel kent, was van opinie, dat men
het of arrondissementsgewijze moest aanbesteden of de
troepes door de inwoners van het noodige voedsel doen
voorzien, hetgeen bij den boer evenwel plaats heeft, en
dat men alsdan den armen inwoner van de stad eenigszins
kon tegemoet komen, door hem hout, brood te geven.
De Heer Staatsraad Elout schijnt ook van het laatste gevoelen te zijn — Wat mij betreft, ik zou altoos de aanbesteeding prefereren en mij dunkt, dat het geld van de
kantoren der respectieve ontvangers van de Middelen billijkerwijze hiervoor kan aangesproken worden 3 ). Daar van
Brussel bij het arrivement van Brenger dezes, zich denkelijk herwaarts zal begeven, zoo verzoek ik U HEdG om
mij alsdan te informeren, hoedanig ten opzichte van Breda
en Bergen op Zoom te handelen. Om alle onaangenaamheden
voor te komen diende men altoos met den Aannemer
Generaal te accorderen voor dien tijd, dat de nieuwe te
maken mesures in werking zullen zijn. De Hertog van
1

) Origineel op gewoon papier.
) Hendrik Me г к us, baron de Коек (1779-1845), voornamelijk bekend
als Generaal in Nederlandsch-lndië. Naar hem werd genoemd Fort de Koek,
hoofdstad van de Padangsche bovenlanden, (in voce Encyclopedisch Woordenboek van Groot Nederland door K. ter Laan.)
3
) Deze methode lijkt Inderdaad veel minder omslachtig.
a
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Reggio schijnt vooreerst nog hier te zullen blijven. Zijne
Excellentie heeft mij morgen ten eeten verzocht. Heden
morgen heb ik bij denzelve geweest en hem gecommuni
ceerd, dat men te Bergen op Zoom verpligt was een paspoort
te nemen om uit de stad te komen, waarvoor men f 1, 2, 3 en
soms meer gulden moest betalen. Dezelve scheen hierover
zeer gebelgd en zeide : s i с' e s t v r a i , l e c o m m a n 
dant m e r i t e d'être pendu.
Dadelijk werd er een estafette naar B. o. Zoom afgezonden. De Hertog schijnt een aardsvijand van dergelijke
vexatien 1 ) . Ik zeide hem ook, dat men tafelgeld had gevraagd en dat ik geloofde, dat dit bij g e a l l i e e r d e n
niet in gebruik was. Z.E. gaf mij hierop te kennen, dat men
zelfs geen papier of pennen vermag te requireren en verzocht
mij, wanneer soortgelijke dingen plaats hadden hem dadelijk daarvan kennis te geven. Als toen gaf ik hem te kennen,
hoe dit departement uitgeput was en alles geleverd had,
zonder betaling te erlangen en dat hetzelve nu weder de
Fransche troepes van voedsel moest voorzien. De Hertog
zeide mij, dat het laatste noodwendig moest plaats hebben
en bij foute van leverancie, de Troepes bij de ingezetenen van
het noodige onderhoud zouden moeten worden voorzien.
De Heer Elout heeft mij verzocht UHEG van hem te
groeten. Zijne Edele retourneert morgen naar Amsterdam,
ik geloof niet, dat dezelve in staat is geweest veel uit te
voeren. Z.E. verzekert mij, dat het Gouvernement tot
heden niets nieuws uit Parijs verneemt. De huis visitatien
zijn vandaag voortgezet. De coloniale producten, wanneer
er een groóte voorraad voorhanden is, worden verzegeld.
De Engelsche goederen zijn geconfisqueerd.
1
) De Maarschalk Oudinot-Hertog van Reggio wordt door Wichers in
zijn reeds aangehaald werk gunstig beoordeeld (pag. 230-231). „De Hertog
ontveinsde zich niet, dat de militaire bezetting van een bondgenootschappelijk land (geheel Holland in 1810) waarvan de integriteit zoo
dikwijls was gewaarborgd, een schending was van gezworen trouw. Maar
hij had zijn orders, hij moest ze volbrengen en deed zulks met een omzichtigheid en verschooning, waarvoor de Hollanders hem nog heden
dankbaar zijn".
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Wanneer UHEG goedvindt om hier en te Bergen op
Zoom magazijnenaan te leggen, dan verzoekikUHEG om den
Burgemeester van Bergen op Zoom te mogen authoriseren
om de requisitien aldaar te doen, uit eenige te bepalen
gemeentes, dewijl het mij onmogelijk Is om voor de twee
arrondissementen tegelijk te zorgen.
Ik heb de eer met de meeste hoogachting te zijn
U.H.Ed. Gestr. gehoorz. en dw. dienaar
F. X. Verheyen.
Breda den 9 van Sprokkelmaand 1810.

BIJLAGE XIII С *).
Hoogedelgestrenge Heer,
Met het levendigst genoegen ontwaar ik uit Uwe zoo
officieele als confidentieele missives de blijken van ver
knochtheid en liefde, dewelke de ambtenaren in Uw Depar
tement aan onzen Koning geeven. Ik zal niet nalaten bij de
eerste gelegenheid Z.M. daarvan te informeeren, overtuigd,
dat Hoogstdezelve daaraan ten uiterste gevoelig zal zijn.
Intusschen gevoel ik volkomen de moeijelijkheden Uwer
positie, alsmede die der onderhorige ambtenaren. Hartelijk
zoude ik wenschen tot verzagting van het Lot dezer ambte
naren en Ingezetenen ¡ets te kunnen bijdragen. Dan ik
bevinde mij daartoe buiten staat. Wat de behoefte der armée
betreft, alsmede hetgeen verder in Uwe missive van den 6en
dezer -Litt. В. is gedeveloppeerd, daarover zijn de bevelen
Zijner Majesteit gevraagd, intusschen kan ik daaraan niets
doen. Ik zal UHEG dezer daags officieel antwoorden over de
reisgelden der Bodens. Intusschen kan de Secretaris Generaal
hun dezelve zeer wel voorschieten in conformiteit van
Uwen voordragt.
1

) Origineel op gewoon papier met rouwrand.
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Ik ben UHEG verpligt voor de nauwkeurigheid Uwer
informatien omtrent hetgeen in Uw Departement voorvalt
en verzoeke daarmee te willen continueeren.
Na UHEG de noodige ondersteuning in deze moeijl¡jke
oogenblikken hartelijk te hebben toegewenscht, noeme ik
mij met de meeste hoogachting
UHEG Dw. Dienaar
G. A. G. P. van der Capellen.
Amsterdam den 8 Febr. 1810.
Omtrent ons aanstaande Lot Is hier nog niets bekend.
De Koning genoot den 4deη dezer eenen volmaakten wel
stand.

BIJLAGE XIV A i).
Landdrost.
Confidentieele Missive aan den Z.E. den Min. van B. Z.
's Hertogenbosch 8 Febr. des avonds ten 6 uuren.
Hoogedelegestrenge Heer,
De Gebeurtenissen volgen zich hier op. Nauwelijks
was hier heden tegen den middag bekend geworden, dat (zoo
men zegt) volgens decreet des Keizers van den 30 van
Januar/ j.l. alle coloniale producten zouden worden requestreerd en de Engelsche goederen geconfisqueerd om daar
aan te verhalen de schade aan Vlissingen toegebragt, of
deze namiddag begon hier de operatie met het visiteren der
koopmanspakhuizen; wat er het resultaat van geweest is,
is mij nog onbekend. Als alleen, dat zij het alles hebben
opgeschreven, bij sommige een schildwagt voor het huis
latende, met aanzegging, dat zij nader zouden terugkomen
en met een proces verbaal dreigen zooals mij verhaald is
zou de visitatie zich hier overal uitstrekken.
1

) De bijlagen- A tot en met Η zijn alle zeer slecht leesbare concepten.
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Gisteren meldde mij de heer quartierdrost Verhe/en,
dat hij aangeschreven was door eenen commissaris van oorlog om de subsistentien mede voor Bergen op Zoom, Breda
en verdere plaatsen te bezorgen. Heden heb ik er een dergelijke voor de stad Heusden en het Fort Crevecoeur
bekomen, zoodat deze mesure nu geheel op mij berust.
Ik kan Uwe Excellentie niet nalaten mede te deelen,
dat ik op heden middelen beraamd heb om die subsistentien
van de Gtes in mijn Departement te requireren; ik hope,
dat het van goed gevolg zijn zal, want indien dit tegenvalt,
zie ik mij en de ingezetenen aan de grootste gevaren blootgesteld, zullende alsdan die requisltien militairement gedaan
worden door de militaire macht.
Ik heb gemeend die plaag voor de ingezetenen te moeten
afwenden.
Het valt hard voor de Gtes van dit Departement nu
na al hunne contanten voor het daarstellen van de magazijnen
te Breda en Bergen op Zoom te hebben uitgegeven, na mede
voor de aanwerving der vrijwilligers zich in schulden te
hebben gestoken, nu nog andermaal tot het furneren der
subsistances te worden gedwongen, zonder van het eerste
en voor de overgroote karre en wagenvragten eenige
vergoeding te hebben bekomen en zonder dat er hoop op
credit voor hun is. Hoe het daarmee zal aflopen weet ik
niet; maar ik bid Uwe Excellentie een mededogend oog op
het Dept. te werpen en mij door het eene of andere middel
te redden, zullende ik eindelijk tot stappen moeten overgaan,
die alleen in den uitersten nood verantwoordelijk zijn,
dat is mijne toevlugt te nemen tot de kassen der ontvangers,
indien mij zulks ook niet van de fransche zijde verhindert
wordt.
Weest echter verzekerd, dat ik hiertoe niet, dan wanneer
het gevaar tot aan de lippen is, toevlugt nemen zal. Intusschen hope ik, dat de goede God eene uitkomst zal geven.
Ik heb de eer
P. dl C.
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BIJLAGE XIV В.
's-Bosch 9 Febr. 1810 's avonds te 5 uuren.
De Hertog van Reggio wordt dezen avond hier verwagt.
Ik ga Zijne Excellentie aan het hoofd mijner Heeren Assesso
ren complimenteren.
De visitatie der koopmanshuizen, die gisteren hier nog
al wel is afgelopen, heeft ook gisteren te Breda en denkelijk
te Bergen op Zoom en Grave plaats gehad. Te Breda heeft
dezelve ook geen groóte gevolgen gehad en de winkelier
wordt gepermitteerd zes honderd ponden ter verkoop te
hebben.
Voorts kan ik Uwe Excellentie van die mesure zelve weinig
zeggen, ik ben den geheelen dag met fransche proposes
geoccupeerd geweest.
Ik heb heden van den Commissaris Ordonnateur Robinet
een brief ontvangen uit Antwerpen van den 6 dezer, waarvan de eerste woorden zijn:
„L'Armée française entrée en Hollande doit être entièrement nourrie et entretenue par le pays,-telle est la volonté
de S. M. l'Empereur et Roi". Daarbij wordt mij in deze
bewoordingen „ j e v o u s d e m a n d e e t r e q u e s t r e
f o r m e l l e m e n t d e s s u b s i s t a n c e s " , gevraagd
voor een armée van 60 duizend man volgens een staat er
bijgevoegd.1)
BIJLAGE XIV С
's Bosch 11 Februari 's avonds te 6 uuren.
Aan den Mn. v. B.Z.
Hoogedelgestrenge Heer,
Ik heb de eer Uwe Excellentie te informeren, dat hedenvoormiddag een aide de camp van Zijne Excellentie den
Hertog van Reggio bij mij in het Departementaal hotel
kwam, zeggende, dat Z.E. heden zou arriveren en zijn
1

) Het laatste gedeelte Is weggelaten, daar de inhoud onbelangrijk is.
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hoofdquartier hier zoude vestigen, tevens mij te kennen
gevende, dat hij zoo klein gelogeerd was en of het niet
mogelijk zoude zijn hem in dit hotel te logeeren, waarop
ik dien Heer te kennen gaf de zwaare inconveniente, die
erin gelegen waren, dat ik geen dispositie of authorisatie
daartoe had en dat ik verantwoordelijk zijnde voor alles
wat het Landdrostambt betrof zeer ongaarne daarin zoude
komen. Na eenige kamers bezigtigd te hebben vertrok de
aide de camp. Wie weet welke gevolgen dit hebben zal, dan
ik kan hiertoe niet overgaan dan op een formele requisitie en
dan nog behoudens, dat ik in hetzelve gebouw mijne ambtverrigtingen kan blijven exerceren.
De Hertog is effectif heden ten vier uuren hier gearriveerd en het Hoofdquartier is hier gevestigd; de stad is
vol troepes; ik hadde mij gereed gehouden om Zijne Exc.
met de Heeren Assessoren te gaan complimenteren; het
geheele garnisoen was en grande tenue, maar even voor
het arrivement defileerde het garnisoen; willende de Hertog
geen militaire honneurs ontvangen ! ik zondt den Heer
Secretaris Generaal 1 ) in eene koets derwaarts om te informeren of er audiëntie was, dan het antwoord was, dat de
Hertog reeds te bed was en verneme, dat Z. E. eenigszins
ongesteld is; morgen tegen 10 uuren zal ik laten vragen om
alsdan audiëntie te hebben. Op dit ogenblik ontvang ik het
antwoord van Zijne Exc. den M. van oorlog van den 10 dezer
No. 9 in antwoord op mijne missive van den 9 dezer L.C.
betrekkelijk de groóte requisitie. Dat antwoord is helaas
negatief, de Hemel weet, wat ik nu aanvang.
De Hollandsche aannemers welke ik tot weder opzeggens
toe had geinviteerd en des noods gelast om in het furneeren
van subsistances te continueeren willen niet langer dan tot
Woensdagavond en dit was nog maar voor een vorige
requisitie voor de steden Breda, Den Bosch en Bergen op
Zoom voor eene maand.
Mijne requisitien komen langzaam in, ik ben heden den
1

) Vogelvanger.
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geheelen voormiddag bezig geweest met alles voor den ontvangst van deselve en de distributie te regelen, maardeGtes
hebben geen geld en geen crediet.
Ik ben nu in de ongelukkige alternative de ingezetenen
blood te stellen, dat de levensmiddelen hun militairement
worden afgeperst of te gehoorzamen aan requisitien, die ik
wel eenige dagen kan uithouden, maar geene weken en waardoor ik dan nog in gevaar kome iets te hebben verrigt wat
mij wel ligt nadehand kwalijk kan opgenomen worden.
Dan mag Uwe Excellentie niet verbergen, dat toe te
laten, dat vivres en subsistances militairement worden opgehaald, de inwoonders van dit Departement aan de grootste
gevaren bloodstelt, terwijl daardoor dan nog niet verkregen
wordt hetgeen men nodig heeft, terwijl de zaken zoo goed
mogelijk door mijzelve gedirigeerd wordende, ik ten minste
militaire excecutien boven het verlies van levensmiddelen
zal hebben voorgekomen, weshalve ik nadat ik morgen bij
de audiëntie eene laatste poging bij Zijne Excellentie den
Hertog van Reggio, commandant en chef van de Armée
zal hebben gedaan en deeze mislukt zijnde er toe zal moeten
overgaan om het veiligste te kiezen, in de hoop dat het
door Zijne Majesteit den Koning, voor wiens Dienst ik
gaarne alles opoffer, niet kwalijk zal of kan genomen worden,
dat ik Hoogstderzelve onderdanen in zoo critieke omstandigheden met hunne eigen middelen heb getracht te redden.
Ik bid echter, Uw Excellentie, daar de kas van den Heere
Secretaris-Generaal reeds geheel ledig is, daaraan een
toelage te doen toekomen en mij bovendien te authoriseren
om van het eene of andere comptoir eene somme van
tienduizend guldens te ligten en heb daar voor te houden,
dat deze aanvragen aan Zijne Excellentie den M. van Financien
geschied is.
Ik heb de eer met verschuldigde hoogachting te zijn,
Hoog Edele Gestrenge Heer
С
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BIJLAGE XIV D.
Aan den Heer M. v. B. Z.
Confidentieel.

.s B o s c h d e n ^ F e b 1 8 1 0
's avonds ten 8 uur.

Zooals Uwe Exc. uit mijne officiële van dezen avond zal
gezien hebben: de Hertog van Reggio is hier. Ik heb zoo
aanstonds den Chef van den Generalen Staf bij mij gehad,
die mij zegde, dat de Hertog ziek van Breda was vertrokken,
zoodat ik morgen welligt nog geene audiëntie hebben zal.
Gemelde chef heeft mij weliswaar in de beleefste termen
van wegens den Hertog komen aanzeggen, dat ik In de
subsistances van eene Armée van 60.000 moest voorzien,
dat de orders van Z.M. den Keizer daartoe zoo positief
waren, dat hij voetstoots daaraan moest gehoorzaamen,
waarop ik geantwoord heb, mij in de absolute onmogelijkheid
te vinden om voor zulke armée de subsistentien te vinden,
dat het Departement daartoe te arm was, dat ik op de groóte
requisitie en aanvragen van wegens mijn Gouvernement een
weigerend antwoord bekomen had enz. Vooral insisteerde
gen. chef, dat voor Bergen op Zoom moest gezorgd Worden,
waarop observeerde, dat de dorpen van dit Departement
bij die stad gelegen reeds waren uitgeput door de Armée
tijdens der landing van de Engelschen; dat wat aangaat de
tarwe, die het best uit Zeeland konde worden aangevoerd;
alzo er in dit Departement weinig of geen tarwe waste.
Met dat al blijft het beleefd insisteeren, doch welk ras door
sérieuse maatregelen zal gevolgd worden en ik weete waarlijk
niet hoe mij in dezen te redden — de Requisitien, die ik reeds
gedaan heb, gaan voor een goede veertien dagen welligt
voor geen 10.000 man en wat zal het gevolg zijn, als deze
subsistentien onvoldoende bevonden worden, welke per se
zijn zal, niet anders, dan dat zij gedwongen zullen worden
om óf zelve vivres met geweld te halen en zoo dit niet gaat,
die uit hun eigen land te doen komen of wel zooals de
generaal Pichegru in 1794 verpligt is geweest te doen naar
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Gelderland over te steken en dezelve aldaar te haaien.
Met dat al is mij het hart ingeknepen, alzo ik onder de
ongelukkigsten van het Departement zijn zal, indien de
inlijving eindelijk plaats heeft, alzo ik dan van een redelijk
1
fortuin in
) bestaande neder zien moet op
een vrouw, welke het niet overleven zal en op vier kinderen
welke met mij tot armoede gebragt zullen worden en dit zal
eindelijk de belooning zijn voor een aanhoudende arbeid,
waardoor ik getracht heb een Departement gelukkig te
maken, welke daar voor zoo vatbaer is en waartoe Zijne
Majesteit onze goede Koning zoo zeer overhelde.

BIJLAGE XIV E.
12 Febr. 1810 's avonds te 6 uuren 's Bosch.
H.E.G.H.
De Heer Hertog van Reggio is de geheele dag ziek gebleven, deze namiddag heeft hij mij doen aanzeggen, mij
nog niet te kunnen ontvangen dan dat mij nader zou laten
weten. Algemeen wordt zijn vriendelijkheid en goed carácter
gepreezen.
Ik zie met schrik den dag van donderdag aanstaande
te gemoed, wanneer de distributie door den Hollandschen
aannemer op belofte van betaling of restitutie in natura
tot nog toe gecontinueerd. De Requisitien komen langzaam
in, alom is er gebrek aan geld. Ik moet nu de Gemeentes
authoriseren tot het doen van personele omslagen ad hoc,
anders kom ik er niet. Er is heden geen byzonder nieuws,
als dat wij morgen vier bataillons naar buiten leggen. Er
zijn nu weder tien duizend man in aanmarsch er is bijna
geen aanzienlijk huis welk geenen Hoofdofficier en een
bureau heeft.
1
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BIJLAGE XIV F.
13. Febr. 1810 's avonds te 6 uur 's Bosch.
H.E.G.H.
Heden op den middag ben ik met H.H. Assessoren ter
audiëntie bij den Hertog geweest. De receptie was vriendelijk, op de vraag of content was van de receptie „des
troupes" antwoordde hij „qu'elle ne pouvoit pas être
meilleure, qu'il ne pretendoit pas, qu'on voloit au cou
des français, qu'il en avoit fait rapport à S.M. l'Emp." en
op de reflectie, dat mijn positie zeer precair was, zegde hij
„cependant vous vous en avez scu tirer de la meilleure
manière"; voorts op de remarque, dat het onmogelijk was
zulke armée te voeden, antwoordde hij „voulez-vous que
la troupe se loge elle même, quand le soldat a eut du cuit,
il veut du rôtit; enfin vous scaver cequ'est le soldat; tout
sera payé — l'Empereur veut que je loge deux divisions
dans cette ville; mais il parait que l'Empereur ne la connaît
pas assez; je vais envoyer une division entre Meuse et Whaal;
je veut tout faire pour vous soulager"; voorts hebben de
gesprekken over indifferente zaken gelopen; aan mij en aan
de verdere Heeren heeft zich Zijne Excellentie niet uitgelaten over ons aanstaande lot, maar wel aan eene commissie
uit het Stedelijk Bestuur, aan welke hij zou gezegd hebben
„vous allez perdre votre Roi, il vous aimait beaucoup,
c'etoit un bon Roi, mais l'Empereur mon maitre sera également bon; vous partagerez le sort de la grande nation"; deze
of dergelijke gezegdens zouden er plaats gehad hebben echter
altoos zinspelend op dit Departement; anderen, die er bij
tegenwoordig zijn geweest, verhaaien mij, dat de Hertog
het onderstellende wijze zou gezegd hebben; met dat al
hebben die gezegden zoo veel indruk op de leden van het
Gemeente bestuur gemaakt, dat zij allen als verslagen stonden: aan de Hooge Vierschaar zegde hij „qu'il ne vouloit
pas blesser leurs consciences, qu'ils pourvoient continuer
sur le même pied"; voorts heb ik nog van den Hertog verno228

men, dat de nationale gardes zouden terugkeeren en door
*) vervangen zouden worden ; wij hebben evenwel
veel reden van de discipline van die gardes zeer te vrede
te zijn; in het algemeen is deze vobrbeeldeloos.
Nadat dezen morgen hier zijn uitgemarcheerd omtrent
1800 man, naar Boxtel, Nistelrode, Uden, Nuland en Geffen
rekent men nu nog omtrent 3000 man in de stad te hebben,
morgen arriveren er 1000, en overmorgen 2000.
De volgende Generaals bevinden zich thans in deze stad
behalve de Hertog: Generaals Valletaux, Jacopin, Seroul,
^, Maison, Devaux, d'Hastrel, deze laatste chef de l'Etat
Major van den Maarschalk, bovendien verscheiden Commis
saires de guerre, ordonnateurs, zestien aide de camps van
Hertog en tenminste vier aides camps van iedere generaal.
De last is bijna ondragelijk en een ieder zou dien nog een
tijdlang met geduld verduuren, zoo wij de hoop hadden
onder onzen Koning te blijven.
Dit alles zijnde wat ik Uwe Exc. zeggen kan, heb ik de
eer enz.
С
BIJLAGE XIV G.
14 Februari 1810 's avonds te 8 uuren.
H.E.G.H.
Ik heb de eer U Exc. te melden, dat heden tegen den mid
dag de Hertog van Reggio mij een tegenbezoek heeft afge
legd, bij welke gelegenheid ik vernomen heb, dat er in deze
stad en environs zes en dertig duizend man zouden komen.
Dat Nijmegen, het Land tusschen Maas enWhaal en de
Bommelerwaard mede militairement zou bezet worden.
Eenige klagten over den plaatselijken commandant gedaan
hebbende uit hoofde deze eenige mesures van haute policie
wilde invoeren, heb ik den Hertog doen begrijpen, dat de
1
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Burgemeester het hoofd van de plaatselijke Policie was en
ik er was om denzelven te surveilleren, dat de commandant
wilde publicatien gedaan hebben door den Heer Burgemeester, waar onder hij commandant zijne visa wilde stellen, dat
de Burgemeester daaraan niet konde of vermögt te gshoorzamen, waarop mij toevoegde, dat hij de nodige orders
zoude geven aan den commandant, dat men wel deed en als
eerlijke lieden om alles in naam des Konings te blijven
doen. Het spijt mij, dat de menigvuldige werkzaamheden
mij niet tijd genoeg overlaten om Uwe Excellentie van
alles officieel verslag te doen — nauwelijks heb ik een
halve uur in den dag ledig om mij daarop toe te leggen,
moetende zelve alle de fransche brieven schrijven, alzoo
er niemand bij mijn geheel Bureau is, die die taal genoegzaam magtig is in gewigtige zaken de pen te voeren.
Hoe ik het met de subsistances doen zal, weet de Hemel,
tot nog toe blijven de orders van den Keizer of den Hertog
om niets dan uit het geoccupeerde land geleverd te hebben
voortduren, inmiddels blijven de troupes aanmarcheren;
zoo het begint te haperen zal men tot militaire executie
over gaan.
De Hertog heeft mij nog heden gerepeteerd, dat alles zou
betaald worden; dan inmiddels is er geen geld en geen crediet.
Heden tegen den avond wordt bij mij door een adjudant
van den Hertog gebragt de Heer Ermerins, Landdrost van
Zeland met de vrage van den Hertog of ik voor de reproductie van dien Heer verantwoorde, welke ik dadelijk affirmativ en schriftelijk gegeven heb. De reden van het arrest
zal de Heer Ermerins Uwe Excellentie zelve schrijven.
Ondertusschen hope ik dat morgen, de violente handeling
van den Generaal Maison gewezen gouverneur van B.o.Z.
aari den Hertog voorgedragen zijnde, welke ik reeds dezen
middag voor het arrivement van den Heer Ermerins over
een andere zaak gedaan heb, het arrest dadelijk zal opgeheven worden.
Ik heb de eer
d.l.C.
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P.S. De Hertog heeft mij tegen morgen met de verdere
hoofden zoo van justitieele als policie ambtenaren op de
middag geinviteerd, waaraan ik mij vermeend heb niet te
moeten onttrekken.

BIJLAGE XIV H.
's Bosch den 16feb. 1810.
's avonds te 8 uur.
H.E.G.H.
Gisteren was het mij ondoenlijk Uwe Exc. eenig verslag
te doen, de zaak der vivres benam mij en moed en tijd.
Over de zaak van den Heer Ermerins heb ik gisteren
niet verder kunnen spreken. Heden heb ik daartoe gelegenheid gezogt, dan dit is mij ook mislukt, de Hertog was
uit — de Heer Ermerins zou zich gaarne naar St. Oedenrode
begeven hebben bij of ten huize van den Heer Assessor
de Jong. Heden verneem ik van den Heer Ermerins, dat de
stukken, hem relatif, aan den Minister van ni fallor Binnenlandsche Zaken verzonden zijn, zoodat Zijne Edele nog
wel eenige dagen hier zal moeten blijven, vermits ik voor
de reproductie sta, zou ik gaarne Zijn Edele het genoegen
bezorgd hebben om eenige dagen op het voorn, buitenverblijf
te kunnen doorbrengen.
Hetgeen ik gisteren nader heb vernomen, is van geen
bijzonder belang als dat er twee Divisiën in en om deze
stad komen, dat dezelve zoo veel mogelijk op de dorpen
zullen worden gecantonneerd; wij hebben den afgeloopen
nagt hier 5300 man gehad heden zijn er nog ingekomen en
uitgetrokken en morgen komen er weder aan.
Tot nog toe voorzie ik zooveel mogelijk in de subsistentien,
ik vertrouw echter, dat het vaderland mij niet langer verlaten
zal, ik reikhalze naar eene uitkomst. Gelukkig voor ons,
dat de Hertog een zeer inschikkelijk man is, zoo min mogelijk
exigent en alles wat in redelijkheid tot verzagting der inwoonders van het Departement kan toegebragt worden,
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toestaat — Dan nu vergt men van den Heer Burgemeester
dezer stad een hospitaal, de zieken zijn reeds tot omtrent
twee honderd aangegroeit, zonder locaal worden dezelve
bij de Burgers gelegd; ik heb heden eene commissie van
wegens den Burgemeester bij mij over dat onderwerp
komend, aangeraden zich morgen bij den Heere Hertog
te begeven en denzelve te verzoeken het daarheen te dlrigeeren, dat ten minste de enorme requisitien van medicamenten op zijne rekening neme, de stad kan het niet volhouden — ik bid Uwe Exc. deze en vorige missives, zooveel
daartoe gebleken zijn, voor officieel aan te nemen. Het is
onmogelijk om alles in de gewone forme face te maken.
Van de Staat van Zaken heb ik niets verder kunnen vernemen, het was probabel, dat dit land overging.
Ik heb de eer
d.l.C.
BIJLAGE XV ! ) .

Amsterdam den 13 van Sprokkelmaand 1810.
Secreet no. 200.
De Minister van Binnenlandsche Zaken aan den Heere
Landdrost in het Departement Braband.
Mijnheer de Landdrost,
Op heden ontvang ik eene secreete aanschrijving van
den Eersten Secretaris van het Kabinet des Konings van
den navolgenden inhoud :
De eerste secretaris van het Kabinet des Konings daartoe
geautoriseerd bij Secreet besluit van den 10 van Sprokkelmaand 1810 no. 1 brengt hiermede ter kennis:
1. van de Ministers van Marine en Colonien, van den Waterstaat, van Finantien, van Binnenlandsche Zaken, van Oorlog en van Justitie en Politie, dat zij Ministers worden
1
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geinviteerd, om ter kennisse van allen de tot hunne
respective ministerien behorende Ambtenaren in de
Departementen, Steden of plaatsen, door Fransche Troupen bezet, te brengen.
Dat zij verpligt zijn om in de uitoefening hunner
functien voorttegaan en dat het geweld alleen hen met
den daad kan beletten om hunne Instructien en beveelen,
welke hun door den Minister onder wiens Departement
zij ressorteren, zullen gegeven worden, na te komen, in
welk geval zij zullen protesteeren en zig als Hollandsche
Amptenaren blijven beschouwen bij Eede aan Zijne Majesteit den Koning van Holland verbonden, zonder dat hen
eene consideratie, van welken aart ook, en wat zij ook
zouden moeten verduuren, beregtigen kan om de minste
daad als geemplo/eerden, van Zijne Majesteit, den Keizer
van Frankrijk te kunnen doen, zolang als zij van wege
Zijne Majesteit den Koning niet zullen zijn ontslagen van
den eed aan hoogsgedagte Zijne Majesteit gedaan, of
welken zij gecenseerd zijn gedaan te hebben; mitsgaders
dat alle die Ambtenaren, welke een tegenovergesteld
gedrag zullen houden, niet anders zouden kunnen worden
beschouwd dan als schuldig aan hoogverraad.
2. enz.
De Eerste Secretaris voornoemd,
get. A. J. J. Verheyen.
Ik haast mij dezen last ter Uwer kennis te brengen,
teneinde daar aan voor zoo ver zulks mijn Ministerie aangaat een spoedige en volledige Executie te geven, terwijl
ik mij overtuigd houde, dat niets door UHEG zal worden
verzuimd, wat eenigszints kan strekken om de bij gemelde
aanschrijving bedoelde ambtenaren in Uw Departement te
adhorteren om zich hierna stiptelijk te gedragen en niettegenstaande de moeilijkheden, waarin zij hierdoor kunnen
komen, aan hunne eed en pligt getrouw te blijven.
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Mij hierop volkomen verlatende, verzoek ik UHEG de
verzekering mijner achting te willen aanneemen.
De Minister voornoemd,
Van der Capellen.
BIJLAGE XVI A »).
's Bosch den 18 feb. 1810.
De Ld.
aan den
Minister van Binnenlandsche Zaken.
Hoog Edel Gestrenge Heer,
De Heer Landdrost Ermerins heeft mij medegedeeld
de Missive van Uwe Excellentie, waarin tot mijne informatie
en leedwezen gemeld wordt, dat Zijne Majesteit opzigtens
de subsistentien nog niets beslooten heeft.
Er is nu te Bergen op Zoom, Breda, 's Bosch en Grave
en tusschen bij de gelegene vestingen voor de subsistentien
gezorgd. Het gaat nu in zoo verre geregeld; maar dit kan
van geenen duur zijn; de cantonnementen voor de dorpen
in den omtrek van Den Bosch zijn heden in allerhaast opgemaakt: men heeft mij dezelve laten zien; des te gelukkiger,
alzoo anders de groóte dorpen bijna geen en de klijnen te
veel troupes zouden gehad hebben. Voor zooverre ik het
getal met eenen opslag van het oog heb kunnen nagaan,
zal het aantal bij provisie meer als twaalf duizend man
bedragen, die nu op het komen staan. Het gevolg zal zijn,
dat die dorpen aan geen requisitien meer zullen kunnen
voldoen.
Het ergste van alles is nu het exigeren van Hospitalen,
waarvan Uwe Excellentie zal oordeelen, wanneer gelieft op
te merken, dat voor 200 zieken om den anderen dag 150
flesschen wij η requireerd worden. Dan heden eene commis
sie wegens den Burgemeester met den Hertog of zijne chef
1
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van den Generalen Staf over de hospitalen gehandeld heb
bende, ontbreekt mij tot nog toe het resultaat.
De Heer Ermerins is deze namiddag ontslagen. Zijne
Edele zal Uwe Exc. het mededeelen; het doet mij plaisir,
dat hij naar Tholen terug keeren kan. Het schijnt, dat
men begint terug te komen van mesures, waardoor de
Ambtenaren in hunne verrigtingengecontrecarreerd worden.
Eergisteren zijn er eenige troupes naar de Bommeler
waard overgestoken, er zal nu ook daar voor de subsistentien zoowel als in het beneden Land van Heusden en het
Land van Altena gezorgd moeten worden; dan het welke mij
niet concerneerd.
Het wagenpark is hier nu heden van 40 op 100 karren
gebragt, maar ongelukkig wil men geen bons voor de karrelieden afgeven, waarom dezelven zich tot nog toe voor
vier dagen van vivres en fourage hebben moeten voorzien.
De Hertog is heden met den Generalen Staf ter Kerke
geweest; alles is zooals verwacht geregeld afgelopen.
Ik heb de eer

BIJLAGE XVI В i).
Armée de Brabant

à Bois le Duc le 19 Février 1810.

Le Commissaire Ordonnateur
Membre de la Légion d'honneur,
à Monsieur le Landdrost du Dept. de Brabant, Conseiller
d'Etat, Chevalier de l'ordre Roial de l'union.
Monsieur le Landdrost,
Je dois encore vous entretenir du service des hôpitaux
et vous inviter instament a lever par Votre autorité tous
les obstacles que l'administration rencontre — à Bois le
Duc malgré vos ordres, l'administration des hôpitaux n'a pu
1
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encore obtenir la maison, dite des États 1 ) et le Bourguemestre a cru y supplier en faisant ouvrir un grenier ou
L'on peut à peine mettre trente ou quarante lits encore
faut il reparer la toiture. A Breda le Bourguemestre se
refuse absolument à l'établissement de l'hôpital il doit
même vous en avoir écrit.
Cependant Monsieur le Landdrost rien n'est plus important
et plus pressé que la fourniture des hôpitaux; les malades
augmentent et l'on est obligé de les laisser chez les habitans.
Les troupes qui arrivent de l'Allemagne rendent encore plus
urgent les établissements hospitaliers et je vous prie Monsieur de donner des ordres tels à Bois le Duc Breda et
Bergen op Zoom que MM les Bourguemestres ne puissent
plus en les éluder.
J'ai l'honneur de vous saluer avec le plus haute considération
Robinet.
BIJLAGE XVI С 2 ) .
Armée de Brabant

Au Quartier Général à
Bois le Duc
le 20 février 1810.

Le Général Gouverneur de Bois le Duc et Arrondissement.
A Monsieur le Préfet du Département de Brabant.
Monsieur le Préfet,
Je suis instruit que nos malades manquent des choses
les plus utiles à l'hôpital. Le Commissaire des guerres
chargé de faire fournir tout ce qui est nécessaire m'a rendu
compte que vous Monsieur le Préfet ainsi que Monsieur
le Bourguemestre paraissiez y mettre de la bonne volonté
1
) Vermoedelijk wordt hier bedoeld het huis genaamd: Het Statenlogement. Zie Jhr. Mr. A. F. O. van Sasse van Ysselt „Voorname huizen
enz. deel I pag. 99 e.v.
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mais que les fournitures ne se faisaient pas, de même que
pour le local nécessaire a l'établissement de l'hôpital. Il ne
suffit pas de montrer de la bonne volonté, Monsieur le
Préfet, il faut des faits. Vous craignez de vous compromettre en nous accordant les choses les plus simples qui nous
sont indispensables et vous ne craignez pas de nous compromettre en nous les refusant.
Jusqu'à ce moment, Monsieur le Préfet, j'ai rendu bon
compte de vous à S. E. Monsieur le Maréchal Duc de Reggio.
Vous devez vous en être apperçu. Je serai fâché d'être
obligé de changer à votre égard. Je vous préviens, que si
nos malades manquent demain des choses, qui peuvent
leur être fournies par la ville, c'est à vous, Monsieur le
Préfet, à qui J'en attribuerai la faute et Je saurai y mettre
la sévérité nécessaire, autant que j'ai employé les moyens de
douceur jusqu'à ce jour.

J'ai l'honneur de vous saluer avec considération
Val létaux.
BIJLAGE XVI D. 9
No. 78

Bois le Duc le 21 février 1810.

Monsieur le Préfet
Après tout ce que vous m'avez dit et la conduite que j'ai
tenue avec vous, j'étais loin de m'attendre que vous chercheriez soudainement à indisposer les autorités de ce pays
contre les français.
Cette manière d'agir n'est pas d'un homme de parolle,
j'ai cru à votre franchise et je croyais vous rendre justice
en parlant de vous avec éloge à mon gouvernement.
Vous avez méconnu vos véritables intérêts et ceux de
vos administrés puis qu'en provoquant une opposition
inutile vous pouvez vous attirer ainsi qu'à eux des desagréments que votre premier devoir est de chercher à
éviter. Jusqu'à ce jour je vous ai parlé avec confiance,
1
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aujourd'hui je vous donnerai des ordres et vous deviendrez
personnellement responsable de leur inexécution.
L'hôpital établi à Bois le Duc manque des choses les
plus indispensables. Vous aviez promis de le pourvoir de
tout ce qui étoit nécessaire; prenez, à cet égard telles
mesures que vous jugerez convenables, mais je vous préviens,
que si vous négligez d'y pourvoir vous m'en repondrez;
et qu'à l'avenir, c'est à vous que je m'en prendrez, si les
ordres que je donnerai éprouvent le moindre obstacle.
Je fais connaître à mon gouvernement l'ordre secret que
vous avez donné le 16 de ce mois presqu'à l'instant même
ou vous protestiez du désir de prouver votre zèle à entre
tenir l'esprit de soumission parmi les autorités et les habi.
tants et vos bonnes dispositions en faveur des français.
Le Maréchal duc de Reggio.
BIJLAGE XVI E.1)
Bois le Duc le 22 février 1810.
Le Landdrost
à Son Excellence le Maréchal duc de Reggio,
Commandant en chef d'armée de Brabant.
Monsieur le Maréchal,
Ce matin j'ai plus particulièrement appris de Monsieur
le Général d'Hastrel chef de l'État major général la cause
du mécontentement de Votre Excellence contre ma personne,
si sensiblement exprimée dans votre lettre d'hier no. 78.
J'aurais l'honneur à ce que j'espère de convaincre Votre
Excellence que l'affaire a été jugée du côté le moins favorable possible et que dans ma position vraiement délicate et
critique, j'ai agi comme un sujet loyal et fidel à son souverain. Voici le cas.
Un ordre s e c r e t de mes supérieurs m'enjoint de faire
connaître aux employés du Département le contenu trouvé
dans ma disposition s e с r è t e du 16 de ce mois, sub La A
1
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Comme Administrateur étant responsable de l'exécution des
ordres supérieurs, il ne dependoit pas de mon choix surtout
vue l a s e c r e t e s s e 1 ) dans la position critique ou malheureusement je me trouve de consultér Votre Excellence
touchant l'ordre même, comme il me semble, que Votre
Excellence aurait désiré, car le s e с r e t même me le defendoit, en le communicant vous j'étois déjà coupable. Mais
j'aurais du faire des representations mon gouvernement sur
l'inutilité des ordres, que par la on provoquait une opposition
inutile, qui pouvait attirer sur les Administrés ainsi que sur
moi des désagréments, que mon premier devoir est d'empêcher.
Quant ce sujet, si les ordres s e c r e t s avoient été de
nature, qu'une representation pouvait avoir une réussite
probable, qu'en les exécutant comme j'ai fait Je pouvois
prévoir ou douter seulement de quelques mouvements
contrains à la tranquillité publique, j'avoue à Votre Excellence avec franchise que j'aurais pu et du faire une representation, mais cette representation même, inutile dans le cas,
vue les sentiments pacifiques de mes administrés à l'entrée
des troupes dans le Département, lorsque le même ordre
existait déjà m'aurait déjà attirée, dans la position délicate
ou nous en sommes, une suspicion, où m'aurait rendu
suspect aux yeux de mon Maitre, chose à laquelle je préférais
la mort.
Ainsi, Monsieur le Maréchal en examinant l'affaire dans
ma position en examinant la manière de la quelle j'ai rendu
mes ordres secrets, Votre Excellence ne trouvera plus,
j'en suis sur, que j'ai cherché soudainement à indisposer les
autorités de ce pays contre les français et elle se convaincra
que je ne mérite pas par la manière même de la quelle
j'ai l'honneur de soumettre à elle cette lettre, qu'elle ne
croit plus à ma franchise et moins encore que les phrases
dures dans le lettre du 21 février 1810 η 78sont applicables
1
) Hier wordt abusievelijk in het Fransch een in Holland te dien tijde
gangbaar woord gebruikt.
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sur ma manière d'agir. Votre Excellence méfait l'honneur de
m'écrire qu'elle croit me rendre justice en parlant de moi
avec éloge à son gouvernement. Je proteste que jai été
et le suis encore extrêmement sensible et honoré de la
reception de votre excellence, elle m'écrit encore qu'elle
fait connaître à son gouvernement l'ordre secret que j'ai
donné le 16 de ce mois presqu'à l'instant même que je
protestais du désir de prouver mon zèle à entretenir l'esprit
de soumission parmi les autorités et les habitans et une
bonne disposition en faveur des français. Quant à mon désir
de prouver mon zèle à entretenir l'esprit de soumission les
faits parlent les habitans se conduisent paisiblement et
quant à une bonne disposition en faveur des français ma
lettre du 9 février 1810 LA В à Mr le Commissaire Ordonnateur Robinet et qui ne peut pas être inconnue à V.E. contient une procession de faits je les considère et je le fait
de science légale comme troupes alliées et amies peut provoquer à V. Ex. si les troupes ont manques f . . . ,1) de subsistance, mais je me tais des difficultés surmontées et encore à
sur monter, quant à mon devoir j'ai la conscience pure et
je ne cherche aucune autre recompense que celle d'avoir bien
agi et d'avoir fait tout ce qui dépend de moi pour adoucir la
position ou se trouvent mes administrés et je ne me tairai
jamais, que Votre Excellence y coopère de la manière la
plus efficace.
Agréez, Mo le Maréchal l'assurance de mes profonds
respects
de la Court.
BIJLAGE XVI F. a )
's Bosch 23 feb. 1810.
H.E.G.H.

De kommerlijke omstandigheden waarin ik mij bevinde
en van dag tot dag bedenkelijker worden, beletten mij Uwe
1
2

) Onleesbaar.
) Concept.
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Exc. even accuraat te schrijven. Het uitvaardigen van mijne
Sec. aan alle coll. en ambten, ingevolge de secreten van
U.E. heeft den H. schrikkelijk gebelgd; dat is opgenomen
1
als een provocatie van de ing. tegen de fransche
);
die tijd is de behandeling hard en ik wete niet waarmede
het zal eindigen. De Hospitalen moeten er zijn; hier is reeds
het huis H(?) ingeruimd men stelt mij nu persoonlijk verantwoordelijk voor alles wat niet geëxecuteerd wordt.
Ondertusschen ontbreken mij de middelen; onlangs heb ik
eene aanvrage gedaan bij Uwe Ex. om 10.000, bekome ik
daarop geen antwoord, nog eens vragen hoe zou het opgenomen kunnen worden indien ik mij hier van eenige penningen voorzag. Hier omtrent verzoeke ik het particuliere
gevoelen van Uwe Ex. te vernemen, zoo zoomede om toch
iets te weten of deze staat van zaken haast eindige. Het is
voor geen mensch meer uit te staan. Op het platteland
zijn de uit Duitschl. gekomen T, het zooals hier geweest
zijn het beklagt der ingezetenen.
BIJLAGE XVI G. 2 )
Armée de Brabant
A Bois le Duc Le 23 février 1810.
No. 1580.
L e G é n é r a | d e Brigade d'Hastrel
Chef de Γ État-Major Général
A Monsieur le Conseiller d'État
Landdrost du Département du Brabant.
Monsieur le Landdrost,
Monsieur le Maréchal, Duc de Reggio, me charge de
vous mander que, sur vos observations motivées sur l'impossibilité où se trouve l'administration municipale de
Bois le Duc de fournir de suite ce qui est nécessaire pour
l'hôpital, qui doit y être établi, Son Excellence vous autorise
à prendre dans les caisses du Gouvernement hollandais,
actuellements sous le séquestre, la somme de D i χ m i l l e
1

) Onleesbaar.
' ) Origineel op officieel dienstpapier met keizerlijk wapen.
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f l o r i n s , pour être employée pourvoir l'hôpital militaire
de Bois le Duc, de tout ce qui lui manque. Cette somme de
dix mille florins, sera représente dans la caisse, par votre
Récépissé, et devra être réintégrée le plutôt possible sur les
fonds de l'administration municipale. Je préviens, Monsieur
le général Valleteaux, Gouverneur de Bois le Duc, de l'autorisation que vous accorde Monsieur le Maréchal, afin qu'il
lève les difficultés (s'il s'en présentait) et que vous puissiez,
sans retard employer cette somme à l'usage auquel elle est
destinée.
Recevez, Monsieur le Landdrost
l'assurance de ma considération distinguée.
D'hastrel.
BIJLAGE XVI H ^ .
24 Sprokkelmaand 1810.
De Land D.
Aan Ζ.Exe. den Mi. van Β.Ζ.
H.E.G.H.,
Heden met den franschen commissaris ordonnateur
en chef der Armée sprekende, vernam ik, dat de Maarschalk
Hertog van Reggio aan Zijne Majesteit den Keizer authorisatie gevraagd had om over de kassen in dit departement
te kunnen disponeren en hij als dan authorisatie zoude
verleenen, om daar uit de nodige requlsltie voor de troupes
en Hospitalen te voldoen.
Van de eene zijde huiverig zijnde om míj naar die eventueele authorisatie te gedragen, zal in dat geval, wanneer
ik weigerachtig ben, mijn critique positie daardoor verzwaard worden, uit hoofde Ik dikwils en naar waarheid
opzigtens het voldoen aan de enorme requisitien mij met
gebrek aan penningen heb trachten te verschoonen: blij ve
Ik derhalven weigeren, moet het alles, behalve dat men mij
dan voor onwillig zal houden, van de arme ingezetenen
komen, die waerlijk niet meer kunnen en waarbij komt, dat
1

) Concept.
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van de 26 dezer tot den 7 van aanstaende maand langs Grave
in dit Departement staan in te trekken negenduizend vijf
honderd en vier man, waaronder agtien honderd paarden
zijn.
Ik verzoeke derhalve Uwe Excellentie allerinstantelijkst
en met den meesten aandrang mij te willen elucideren,
of ik in dat geval zonder reguard te slaan op de eventuele
authorisatie van den Hertog, van die penningen tot op
1
genoemde
) gebruik zal kunnen maken, wil
lende ik Uwe Excellentie niet verbergen, dat indien ik
veilig de kassen konde aanspreken niet huiverig zoude zijn
zulks te doen, daar de nood mij dwingt en het eene bekla
genswaardige zaak is, dat de ingezetenen, die boven den
druk der omstandigheden tot den laatsten brok moeten af
leveren met mij in eene positie zijn gebragt, dat zij van
het geld door hunne zweet opgebragt niet de geringste
verligting mogen genieten.
Ik heb de eer met verschuldigde hoogachting te zijn.
С
BIJLAGE XVI Ι η.
Hoog Edele Gestrenge Heer,
De Eerste Periode Uwer Missive van den 20 aan den
Directeur Generaal der pubi, schatkist gecommuniceerd
hebbende, teneinde de bewuste betalingen te bevorderen
heeft dezelve mij geantwoort, dat de Ont. Gen. Martini
met het doen van betalingen gehandelt had tegen de stellige
intenties van den Hertog van Reggio, zedert de opneeming
der Kassen en dat derhalven de Ordonnantien nog niet
konden afgegeven worden. Het doet mij leed UHEdG.
dit te moeten melden. Intusschen vleye ik mij, dat de inter
dictie van de fransche zijde op de betaling gesteld,- zeer
spoedig zal ophouden, terwijl zooals UHEG bekend is een
Tractaat tusschen den Keyzer en onze Koning gesloten is.
1

) Onleesbaar.
*) Origineel op gewoon papier.
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Ik zal U niet behoeven te zeggen omtrent de aanschrijving,
die UHEdG van den Min. van Fin. zal ontvangen hebben
betreffende het ligten van f 10.000 uit 's Lands Kas. U.H.Ed.G.
gevoelt, dat die aanschrijving niets anders zijn konde en zal
het waarschijnlijk wel zoo verwagt hebben, ofschoon ik geen
zwarigheid maak te verklaren, dat ik in Uwe plaats even zoo
zoude gehandelt hebben.
Ik heb de eer met de meeste achting te zijn
UHEG.Dw. Dienaar
Amsterdam 22 I I I 10.

G. A. G. P. van der Capellen.
In haast.

BIJLAGE XVII η.
Secreet.
Confidentieel.
Hoog Edel Gestrenge Heer,
Het is onmogelijk Uwe Exc. te schetsen de sensatie,
welke de brieve des Hertog s op mij heeft gemaakt.
Geen uitdrukking echter was mij gevoeliger als de aller
laatste periode van dezelven : ν o s b o n n e s d i s p o s i 
t i o n s e n v e r s l e s f r a n c o ! s.
Om mijn antwoord wel te verstaan, moet ik Uwe Exc.
melden, dat ik dadelijk op den ontvang van den brieve van
den Hertog audiëntie heb laten vragen alhoewel het 21
reeds 's avonds meer als zes uuren was. Dan het antwoord
was, eerst des anderen daags, dat de Hertog onpasselijk
was en ik mij tegen den middag bij den chef van Zijnen
Staf den Generaal d'Hastrel zou vervoegen, die mij des
Hertogs intentien zoude mededeelen.
Bij dien Generaal gekomen zijnde, ondervond ik alhaast,
dat mijn geheime aanschrijving van den 16 Sub A tengevolge
van de Secreet van Uwe Exc. van den 13 van Sprokkelmaand
1
) Concept. Het eerste gedeelte van dezen brief, waarin enkele onbelangrijke opmerkingen over de inkwartiering gemaakt worden, is weggelaten.
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Ν. 200 ^ , het doel des Hertogs was; ik had daarvan kennis
moeten geven.
Ik had daardoor de authoriteiten tegen de fr. opgezet
enz.; welke ik alles debatteerde door die argumenten, die
in mijn missive voorkomen, zonder het geheim zelve te
openbaren. Wat er nu van de zijde des fr. Gouvernements
komen zal is mij onbekend. Dan ik wagt het met gelatenheid
af; dat de Goede God eene uitkomst geve. Ik hoop, dat het
Gouvernement zich de zaak zal aantrekken. Ik onderwerp
zeer gaarne mijn gehouden gedrag aan de beoordeeling van
Uwe Excellentie. Ik heb den Heer Hertog sedert Donderdag
den 15 dezer niet meer gezien of gesproken.
Ik heb de eer met verschuldigde hoogachting te zijn
H.E.G.H.
Uwe Exc. onderdanige
Dienaar
's Bosch 25 feb. 1810.
P. E. de la Court.

BIJLAGE XVIII 2 ).
No. 5
La С
2 D 1ste

Amsterdam den 28 van Sprokkel maand
1810.

De Minister van Binnenlandsche Zaken
Aan
den Heere Landdrost in het
Departement Braband.
Mijn Heer de Landdrost !
In antwoord op Uw confidentieele missive van den 25
dezer, welker inhoud ik dadelijk ter kennis van Zijne
Majesteit heb gebragt, haast ik mij tevens UHEGestr. mijn
bijzonder genoegen over deszelfs in deze moeyelijke om
standigheden gehouden gedrag te betonen, hetwelk ik niet
*) Zie pag. 232.
a
) Origineel op dienstpapier.
Landdrost
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kan nalaten in alle opzigte goedtekeuren en te loueren.
Van harten wensch ik, dat de zaken zich spoedig ten besten
mogen keeren en UHEG zoowel als geheel Uw Departement
uit eene positie verlost worden, waarvan ik het hagchelijke
volkomen gevoel.
Ik heb de eer UHEG de verzekering mijner hoogachting
aan te bieden.
Coll.
Klein
Verboom.

De Minister voornoemd
Van der Capellen.

BIJLAGE XIX A *).
25 van Sprokkel m. 1810.
De Landd. in het Dep. Braband in aanmerking nemende
de alleszins toenemenden hachelijken Staat, ν ' . zich denzelven, met betrekking tot de in dit DeparUm. aanwezige,
en dagelijks aangroeiende Fr. Troupes, bevind, zoo ten
aanzien van de enorme vorderingen die aan hem onophou
delijk voor de Substitentie dier Troupes wordt gedaan, als
met opzigt tot de onmogelijkheid om langer in zoodanige
leverantien benodigd voor den aanleg van Hospitalen, Personeele diensten van Geemplo/eerden, en andere kosten te
voorzien, welke eene dadelijke voldoening, althans voor
een gedeelte, vorderen.
Committeert bij deze den Boekh. bij deszelfs Landdrost
ambt, H. B. van Dieren, om zich met den meesten spoed te
begeven naar Amsterdam en aldaar aan zijne Excell. den
Heere Min. van Oorlog of des noodig aan andere Heeren
Ministers in zijnen naam alle gepaste en ernstige vertogen te
doen, nopens den toestand van dit Departement in het gene
raal, en de drukkende omstandigheden, waarin hij Land
drost zich in het bijzonder, met relatie tot gemelde Troupes
1

) Concept.
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bevind; alles ten einde, weigern. Zijne ExcelI. op de meest
geschikte en dringende wijze te solliciteren, aan hem Land
drost, in den nood waarin hij zich bevindt, te ondersteunen
door het afgeven van een of meerder Ordonnantien ter goe
der rekening op de kantoeren Generaal van Braband, van
ten minste f20.000; met faculteit om daar uit zoodanige
onvermeidelijke betalingen te doen, als welks uitstel dat
Departement aan de onoverzienlijkste onheilen gewis moet
blootstellen, en de ruine van Braband onfeilbaar na zich
slepen, alles onder gehoudenheid, om deswegens te zijner
tijd te doen behoorlijke verantwoording, wordende op
genoemden Boekhouder, die in deze des Landdrosts volkomen
vertrouwe bezit, wel speciaal verzogt en aangemaand, om
terzake voors al dat geene tot adstructie te avanceren, wat
ter reussitie van des Landdrosts poging eenigszins strekken
kan.
's-Hertogenbosch den 25 v. Spr.m. 1810.
De Landd. voorn.:
BIJLAGE XIX В »).
HoogEd.gestr. Heer !
Hierbij een concept memorie, van den uitslag mijner
commissie: ik heb dezelve zoodanig ingerigt, dat zij voor
Uw HEdgest. van aanbelang zijn kan in Uwe te nemen maat
regelen: gelieft dezelve te examineren en begrijpt UwHEd
gest. dat het de delicatesse van de Ministers niet zoude
kwetsen, zoo wil ik een afschrift daarvan aai] UwHEdgest.
ter hand stellen; doch is UwHEdgest van gevoelen, dat
zoodanig stuk niet onder uw archief moet berusten, dan
wil ik die memorie ter uwer nadere dispositie, onder mij
behouden, UwHEgest. orders hierop inwagtende, heb ik de
eer, met alle hoogachting te zijn
Uwen Ond. en geh. Dienaar !
H. B. Van Dieren.
1

) Origineel op gewoon briefpapier.
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BIJLAGE XIX С »).
Memorie, van des ondergetekendens wedervaren te Am
sterdam, relatief deszelfs commissie, door den Heere Land
drost van Braband, in dato den 25 v. Sprokkelm. 1810,
op den onderget. verleend, en houdende Last om aan Zijne
Excell. den H. M. v. Oorlog of des noods aan andere Heeren
Ministers alle gepaste en ernstige vertogen te doen, nopens
den toestand van dit Departement in het Generaal en de
drukkende omstandigheden, waarin hij Landd. zich in het
byzonder met relatie tot de Fr. Troupes, bevindt; alles
teneinde te obtineren eene Ordonn. ter goeder rekening
van ten minsten f20.000.
Den 27en van Sprokkelm. in Amst. gearriveerd zijnde,
heeft de Onderget. des anderen daags vroegtijdig schrif
telijke aanvrage tot audiëntie bij zijne Ex. den Min. v. Oorlog,
verzogt, en bekomen, en alle mogelijken aandrang gebezigd,
teneinde weigern. Ζ.E. te permoveren tot het inwilligen
van des Landdrosts verzoek, daartoe onder veele redenen,
ten drangmiddel bijbrengende, dat, indien men den H.
Landdrost van geene penn. geliefde te voorzien, de Geemployeerden in de Hospitalen en Magazijnen hunne moei
lijke en bijnaar ondraaglijke posten zouden moeten verlaten,
de Fransche Geemployeerden zich van derzelver admini
stratie, distributie etc. zouden meester maken, en daaruit
onmisbaar ten gevolge ontstaan, dat de Subsistentien voor
de Fr. Troupes in Braband, welke dag voor dag op f30.000
kunnen worden begroot, zeer zeker door hunne roekeloos
heid, omkoopbaarheid en ontrouw, tot op f40.000 daags
zouden loopen. Dat daar te boven, bij naar dagelijks, door
den Landd. een zeer groot getal, expresse Bodes moeten
worden geemployeerd, tot het spoedig, zelfs bij nacht,
overbrengen der uitgeschrevene requisitien aan de ver
schillende gemeenten, wier betaling geen ogenblik uitl

) Afschrift.
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stel gedoogd. — En eindelijk dat in de Hospitalen te 's-Bosch,
Tilburg, Breda en B. o. Zoom, eene menigte objecten
moet worden geleverd, die met geene mogelijkheid bij
wijze van requisitie kunnen gevonden worden, en waartoe,
althans eenige penningen moeten uitgegeven worden. —
Hebbende de Ondergeteekende tot het uiterste drangmiddel
gebezigd, dat, indien men langer aarzelde, den Landd.
van penn. te voorzien, hij eindelijk aan Z.Ex. den Marschalk
Hertog van Reggio, zoude moeten verklaren, als nu te
moeten bezwijken onder den dwang van Militaire executie,
aangezien hij alles gedaan hebbende, wat bij wijze van requisitie te doen was, de zaken niet langer aan den gang te kunnen
houden, daar hij Landd. ten eenen male van penn: ontbloot is,
en geene magt of authoriteit bezit, zich dezelve te procureren; en welke verklaring, volgens zijdelingsche informatien dan ook onfaalbaar ten gevolge zoude hebben, dat
weigern : Hertog, de hand zoude leggen op de contanten in de
kantoren van Braband voorhanden en daar uit den Landd:
zoude noodzaken, dat gebruik te moeten maken, 't geen
noodig was, om aan zijne eischen prompt te voldoen.
De Onderget: reflecteerde na dit laatst geavanceerde,
dat, indien de zaken tot op die hoogte gekomen waren, alsdan in 8 dagen tijds alle de gelden in Braband aanwezig
voor het Gouvernement verloren zouden zijn, en er op eenmaal welligt eene Somme van f150.000 door militair
geweld zoude geligd worden.
Alle deze redeneringen, die de Ondergeteekende bij
afwisseling, en herhaling doorvlogten heeft, met menigvuldige details betrekkelijk den benarden toestand van
Braband, zijn niet in staat geweest, weigern. Zijne ExcelI.
te bewegen tot het inwilligen van het gedaane verzoek;
verklarende Zijne Excell. buiten de mogelijkheid te zijn,
om in eenige bewilliging of dadelijke ondersteuning tot
het verschaffen van Subsistentien aan de Fr. Troupes te
kunnen of te zullen komen; dat hij Min. ten volle overtuigd was, van de allezins moeilijke omstandigheden, waar249

in zich den Landdrost, en het Departement Braband bevond
doch dat, tot zoolange Zijne Majesteit den Koning hem omtrent dit object geen naderen last geliefde te geven, hij
onwankelbaar aan zijne verpligtingen zoude gehegd blijven,
ja, al waare hetzelfs dat Braband verbrande, zoo zoude
zijn hart wel over deszelfs lot bloeden, maar hij zoude
zich van ontrouw beschuldigd achten, indien hij zijnen
last om zulk een ongeval overschreed.
Hoezeer dergelijk onderhoud de ondergeteekende bovenmate hard en moeilijk viel, heeft dezelve daarom zijne
instantien niet verminderd, maar tegen de volstrekte weigering van meergen. Minister herhaalde remonstrantien gedaan,
en dezelve zoo verre gepousseerd, als de grenzen van welvoegelijkheid, en het respect aan eenen Hoogen Ambtenaar
van den Koning verschuld, hem eenigzins permitteerde; en
van welke instantien de ondergeteekende dan ook niet eerder
heeft afgezien, dan, nadat Zijne ExcelI. de Min. v. Oorlog
had verklaard, dat er door hem Minister, ziende de nood,
waarin zich Braband bevond, onderscheidene aanvragen aan
den Koning waren gedaan, om authorisatie tot het mogen
voorzien, in de Subsistentien der Fr. Troupes, doch dat
alle de daarop ingekomene rescriptien van zoodanigen aard
waren, dat hij zich daartoe ten eenemale onbevoegd achtte;
zijnde eindelijk deze audiëntie geëindigd geworden, door
eene verklaring van den Min: dat zoodra er authorisatie
van den Koning kwam om aan het gem. voors. te voldoen,
de Landdrost als dan zich konde verzekerd houden, dat
aan hem op de spoedigste en efficacienste wijze hulp en
onderstand zoude geworden.
Na den afloop dezer conferentie heeft de Onderget:
zich terstond begeven naar zijne Excell. den M. v. Binn.
Zaken, welke op dat uur zich in den Conseil des Ministres,
op het Paleis van den Koning gehouden wordende, bevond,
en bij denwelken de Onderget: door tusschenkomst en aanbeveling van den Secretaris Generaal bij het Ministerie van
Binn. Zaken, den HeereWenckenbach mede een spoedige
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audiëntie staande de vergadering van Heeren Ministers
bekwam.
Bij weigern Zijne ExcelI. wierd de Onderget. met alle
minzaamheid ontvangen en aangehoord, hebbende de
Onderget: aan denzelven mede alle gepaste en ernstige
vertogen gedaan, teneinde, ware het mogelijk bij zijn
HoogEd.gest: in het obtineren van den bedoelden onderstand
beter te reusseren, met dat gevolg, dat Zijn HoogEdgest:,
onder overname van des ondergeteekendes commissie, en
eenen afzonderlijken brief van den Heere Landdrost, zich
op eene goedgunstige wijze chargeerde om een en ander
terstond ter kennisse van den Conseil des Ministres te
brengen; terwijl weigern. Zijne ExcelI. de Ondergeteekende
appointeerde om des namiddags ten 6 uuren bij hem de
decisie oftewel het gevoelen van den Raad te komen vernemen.
Ter bepaalder uure Zich bij meergem. Zijne Excell.
hebbende laten aandienen en kort daarop ter audiëntie
toegelaten zijnde geworden, heeft de dikwils gem. Zijn Ex.
aan den Onderget: gecommuniceerd, dat de Raad van
Ministers in ernstige overweging hadden genomen des
Landdrost penibelen toestand, alsmede den benarden Staat
waarin zich het Departement Braband, met opzigt tot de Fr.
Troupes bevond, edoch dat hij en alle de aanwezige Ministers
hadden moeten verklaren, zich in de onmogelijkheid te
bevinden om, door dadelijke afgeving eener ordonnantie
van betaling, in den algemeen geavoueerden nood te voorzien; doch dat den Raad besloten had, om ogenblikkelijk
en met den meesten spoed de gantsche zaak als het ware de
novo, ter kennisse van Zijne M. den Kon. te brengen, en van
hoogstdenzelven te verzoeken authorisatie, om in de Subsistentie der Fr. Troupes te mogen voorzien; beloovende
hij Min: indien de uitslag dezer poging een gunstig gevolg
hebben mögt, zulks als dan terstond aan den Landd: zoude
worden gecommuniceerd; terwijl weigern. Zijne Excell. aan
den Ondergeteekende, in het geheim te kennen gaf, dat.
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hoezeer de ministers voor als nog onbevoegd waren, aan
des Landdrosts verzoek te voldoen, zij echter ten vollen
begrepen, dat de Landdrost zonder penn. de zaken met geene
mogelijkheid kon gaande houden, en derhalven door den
nood gedwongen, er toe over zoude moeten gaan, gebruik
te maken van alle zoodanige indirecte middelen, als welke
zoude kunnen dienen, hem de benodigde gelden te procureeren; dat hij Minister door den onderget: den Landd.
konde verzekeren, dat de verantwoording, welke deswegens
van den Landdrost eventueel zoude kunnen gevorderd
worden, door alle de ministers zoo gemakkelijk zoude
worden gemaakt, dat Zijn Edgest. zich daarover als het ware,
niet behoefde te Inquietaren,· en dat hij Min. van Binn. Zaken,
in Zijn kwaliteit den Landd: daar inne ten allen tijd, zoo
veel in zijn vermogen was, zoude behulpzaam zijn.
Na de voorgedragene en tot dus verre behandelde zaak,
aan de welwillendheid, en den invloed van Zijne Excell. op
de kragtdadigste en naar des Ondergeteekendens vermogen,
bescheidenste wijze, te hebben aanbevolen, verliet de
Ondergeteekende den Heere Min. van Binn. Zaken, zich
chargeerende, om, op den raad en aanmaning van denzelve,
ook het verzoek van den Heere Landdrost, in persoon, en
mondeling, op dezelfde wijze, als de Onderget: aan hem
Min. had gedaan, mede aan den Min. van fin. voortedragen.
Des anderen daags, zijnde den 1e van Lentem: heeft de
onderget: bij zijne Excell. den Min. van fin. schriftelijk
audiëntie verzogt, en ook weldra bekomen, en alstoen met
vernieuwden ijver alle drangredenen gebezigd, om zijne
Excell. te bewegen, eenige authorisatie op den Landdrost,
tot het toucheren van penn. te obtineren, dan tevergeefs;
dezelfde hinderpalen, welke de ministers van Oorlog en
Binn. Zaken aan den onderget: hadden voorgehouden,
stonden ook bij die van Financien in den weg; Zijne Excell:
uitte de levendigste gevoelens van deelneming over des
Landdrosts onaangename situatie, doch betuigde ín des
ondergeteekendens sollicitatien niet te kunnen voorzien ;
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verwijzende weigern. Zijne ExcelI. den Onderget : bij herhaling tot hetgeene den Min. van Binn. Zaken, den ondergeteekenden had te kennen gegeven ; daar bij voegende, dat,
daar den Heere Landdrost, tot afwending van grootere
onheilen, gedwongen was geworden eene eerste stap tot
inwilliging aan der Franschen eischen te doen, het aan Zijn
WelEdgest : niet ten kwaden konde worden geduid, zich
verder naar de dringende omstandigheden te schikken, en
gebruik te maken van alle zoodanige middelen, als dienen
konden, hem hulp en ondersteuning aan te brengen.
Aldus is de hiervooren gemelde commissie ten einde
geloopen, zonder dat het den Ondergeteekende heeft mogen
gelukken, een ordonn. bij wijze van voorschot voor den
Heere Landdrost te obtineren; alleen heeft de ondergeteekende het genoegen mogen ervaren, dat in den Raad der
Ministers, na het afleggen van des ondergeteekendens commissie, besloten is geworden, vernieuwde instantien bij
Zijne M. den Koning aan te wenden, teneinde authorisatie
te bekomen, om in de Subsistentien der Fr. Troupes te
voorzien; terwijl eindelijk de Onderget: uit de gehoudene
gesprekken met de Heeren Ministers van Binn. Zaken en
Financien, vrij duidelijk heeft opgemerkt, dat, indien den
Heere Landdrost eigener authoriteit over 's Rijks penningen,
in deze omstandigheden beschikte, zulks aan hem niet ten
kwaden zou worden geduid, maar de verantwoording daarvan
aan Zijn welEdgest. zeer faciei zoude gemaakt worden.

BIJLAGE X I X D »).
HoogEdgest. Heer !
Even voor het afgaan van de post heb ik de tijd UwHEgest.
te communiceren, dat ik heden mijne commissie bij Zijne
ExcelI: den Min. van Oorlog, en bij die van Binn. Zaken
heb afgelegd, op eene wijze, welke de tijd mij verbied,
1
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te melden edoch geenszins met dat gevolg, dat ik ten behoeve
van UwHEdgest. heb kunnen obtineren een ordonnantie
bij wijze van voorschot; in dit verzoek schijnen de ministers
geenszins te zullen of te kunnen komen, edoch heb ik het
genoegen UwHEgest. te melden, dat na het houden van eenen
Raad van Ministers, heden morgen is besloten, uwe omstandigheden, met allen ernst de novo onder het oog van den
Koning te brengen, met allerdringenst verzoek om authorisatie teneinde UwHEgest. te mogen helpen, — morgen
moet ik nog eens bij den Min. van Binn. Zaken komen, en ga
welligt ook bij die van Fin. hoe zeer ik weet, dat deze laatste,
zich heden morgen in den Raad reeds heeft verklaard.
Morgen avond vertrek ik van hier, en zal UwHEdgest. bij
mijn retour mondeling communiceren het resultaat mijner
gesprekken met den Min. van Binn. Zaken, dat welligt van
dien aard kan geoordeeld worden, dat mijne reize niet geheel vrugteloos is.
Ik heb de eer met alle hoogachting, in allen haast, te zijn
UwHEgest. Ond. get. dienaar;
H. B. van Dieren.
Amst: den 28en febr. 10.

BIJLAGE X X i ) .
Hoogedelgestrenge Heer,
De ongelukkige situatie, waarin zich UHEg en het geheel belangrijk Departement aan Uwe zorgen toebetrouwd
bevindt, grieft mij meer dan ik U kan uitdrukken. Uwe
missive van den ¡3 is mij wederom een nieuw bewijs van dien
kommerlijken toestand. Zijne Majesteit aan wien ik meermalen dezelve medegedeeld heb is over het gedrag zijner
getrouwe ambtenaren ten uiterste te vreeden. Eene Cabinetsordre, waarvan ik U morgen officieel zal informeeren, zegt
1
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dit nog nader. Ik gevoel volkomen met U, dat de positie alle
dagen hachelijker wordt. En met dat al heb ik U weinig
troost te geeven. De groóte zaken, ons land betreffende
schijnen steeds onzeker. En zoolang daarover niet beslist is,
hebben wij geene middelen in handen, den Ingezetenen tegemoet te komen. Het geeven van voorschot uit de Rijks Casse
is volstrekt ondoenlijk. In Maas en Gelderland heeft dit ook
moeten geantwoord worden. Dit beantwoordt het laatste
gedeelte Uwer missive. Mögt God spoedig eene uitkomst
geeven. Weest verzekerd Hoogedelgestr. Heer, dat ik en de
overige Ministers volkomen de penible situatie gevoelen,
waarin UHEdG. zich bevindt en niets vuriger wenschen,
dan de zaken een betere wending te zien neemen. Zoodra ik
in staat zal zijn UHEG iets te melden, zal ik zulks geen
ogenblik nalaaten. Intusschen heb.ik de Eer mij te noemen
UHEdG. Dw. Dienaar
G. A. G. P. van der Capellen.
Amsterdam, 25 Februari 1810.
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BIJLAGE XXI.
Armée de Brabant au 7 mars 1810.1)
Généraux de
division

Généraux
de brigade
DUGOS

DESSAIX

Force

Chevaux

10.164

237

DALESME
PANNETIER

PUTHOD

Emplacements

Nimègue et

environs

Grave et environs
9.109

Rosmalen et env.
Bois le Duc

GRILLOT

2526
2701

1457
St. Michelgestele.A.2425
COUR.OUX

DE

PÉPINVILLE

DU

R O U Z E 12.324

Ile de Bommel

3008

MAISON

Breda

1036

SALME

Bois le Duc

1033

Geertruydenberg
Heusden

PIRÉ

3.865

3.656

740

Breda

1147

Dordrecht

3197

Briel Helvoetsluis
QUESNELASSELIN

805
814

Wechel et env.

307
2017

et

CASTEZ

1863 chevaux
Oirschoot et env.

1848

1793 chevaux
DEGRYSPÉRE

CLEMENT

Flesslngue et env.

9.276

Sud-Nord Beveland

BOURKE

Middelbourgetenv.
DU MONCEAU

8.002
ROUSSEAU

2.265

1.004

Sud Beveland
Isle de Cadsand
Terneuse-Axel-Hulst

1
) De namen der officieren van den generalen staf en de beschrijving
van de onderdeelen zijn hierbij niet opgenomen.
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BIJLAGE X X I I A »).
Le Landdrost du Département de Brabant.
Au Roi.
Sire !
Depuis que Votre Majesté a daignée par la dépêche
Royale du 8 janvier 1810 me donner les mots consolants, que
les sentimens d'amour et fidélité ont toujours caractérisés
les habitans de ce département, caractère, qu'ils ne démonteront jamais et dont ils ont donnés depuis des preuves
si convaincantes, j'ai voulu à trois reprises soumettre respectueusement à V. M. la situation pénible de mes Administrés, mais Sire ! que ce récit ne pourait qu'affecter votre âme
sensible, et dans l'espoir que le tems adoucirai notre sort,
j'ai voulu épargner à Votre Majesté un surcroit de peines
jusqu'au moment, que mon sort est devenu tel, qu'après mes
réclamations infructueuses près les ministres de V. M. je
me trouve obligé malgré moi à fin de ne pas compromettre
les intérêts des sujets si fidels de me jetter aux pieds de
V. M. elle même. Sire, mes administrés épuisés déjà par les
requisitions et pertes causées par l'invasion Anglaise, épuisés
par le recrutement volontaire sont accablés par des requisitions plus aggravantes encore que les subsistances de l'armée
française exigent, au dessus les logements non moins ruineux
et les entretiens des troupes, qui malgré une discipline
sevère sont accoutumés depuis longtems à vivre en pays
ennemi.
Abandonné à mon sort sans ressources, sans crédit,
V. M. se convaincra, qu'il ne m'est plus possible de soutenir
le poids enorme par les requisitions seules, quand elle
daignera considérer, qu'une seule distribution d'avoine de
quatre jours m'absorbe 900 sacs d'avoine de 125 livres le
sac pour la cavallerie cantonnée depuis Uden jusqu'à Hilvarenbeek, dans les cantonnements d'Uden, Veghel, Oirschot,
et Eindhoven, sans compter les subsistances pour 177407
1
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hommes effectifs tant cavallerie et infanterie cantonnés
depuis Grave jusqu'à Til bourg et non y compris le Quartier
général et les parties prenantes, qui vont au quart du nombre
d'hommes indiqué, sans y comprendre encore les hôpitaux
et les troupes à Breda, Berg-op-Zoom, Heusden, Geertruidenberg et environs que je calcule au moins à six mille.
A l'arrivée des troupes n'ayant point de magasins, ne
pouvant toucher à ceux établis aux frais des communes de ce
Département contre les Anglais à Breda et à Berg op Zoom,
j'ai du me jetter entre les bras des entrepeneurs Hollandais,
qui m'ont fournis le nécessaire pendant quelques jours, sous
promesse de payement ou restitution en nature et auxquels
je dois peut être une somme de cinquante mille florins
Depuis la formation des magazins à Grave, Bois le Duc,
Veghel, Eindhoven, Breda et Berg-op-Zoom a exigée un
nombre d'employés, qui n'ont pas encore reçu le sol, en un
mot je suis dans la détresse la plus affreuse et rien Sire ne
peut me consoler, ainsi que mes administrés, que l'espoir du
retour tant désiré de V. M. et la certitude que nous, après
tant de souffrances, resteront vos sujets ! !
Ma position est telle, qu'elle n'est pas soutenable au
de la de quatre jours, les caisses des communes sont vides,
point de credit, mes instances intraitueuses 1 ) et pour
surcroit de malheur jusqu'ici point d'authorisation sur les
comptoirs pour payer les intérêts échus aux communes du
Département, dont la suite inévitable sera, qu'après avoir
épuisé toutes les ressources, les troupes vivront à discrétion !
veuillez donc. Sire, me permettre, que j'ai l'honneur de
supplier V. M. au nom des sujets qui vous sont si chers de
vouloir donner ces ordres:
1. que le Gouvernement se charge du payement et liquidation
de ce que je dois pour les livraisons aux entrepeneurs
Hollandais;
2. de faire payer aux communes les frais occasionnés par
les livraisons aux magazins de Breda et Berg-op-Zoom
1
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lors de la descente des Anglais ou du moins si la liquidation n'est pas encore faisable, qu'une somme globale
et à décompte leur soit payée;
3. de donner les ordres que les intérêts échus aux communes
de ce Deépartement soyent payés et
4. qu'une somme de cinquante mille florins soit mise à
disposition pour être à même d'acquitter les besoins
les plus pressants surtout en (onleesbaar) qui ne se
trouvent plus dans le Département. Heureux Sire, si je
suis exaucé, heureux ces Administrés, ces sujets fidels qui
au milieu de leurs souffrances ne cessent de prier la
Providence pour le bonheur de votre Auguste personne.
J'ai l'honneur d'être du plus profond respect Sire de V. M.
le très humble, très obéissant serviteur et fidel sujet
P. E. de la Court.
Bois le Duc ce 12 mars 1810.

BIJLAGE X X I I В »J.
's-Bosch den 13 Maart 1810
's avonds ten 8 uuren.
HoogEdelGestrenge Heer,
Dat ik Uwe Excellentie niet dagelijks informere van de
voorvallen, die mij wedervaren, is niet anders, dan aan de
onmogelijkheid toe te schrijven.
Door het langer verblijf van een cantonnement van ruim
zeven en twintig duizend man, dan ik berekenen kon,
vinde ik bij de uitputting van het geheele Departement
geen tijd genoeg om hetgeen toch altijd troost, mijne
klagten zoo dikwils als ik het wenschte, aan Uwe Excellentie
in te zenden.
Ik ben nu in de laagte gebragt, om haast te moeten zeggen,
i k k a n n i e t m e e r . Ik heb daar ik Uwe Excellentie
niets wil verbergen, mij eindelijk gedrongen gevonden, bij
1
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een missive aan Zijne Majesteit van den 12 dezer, die heden
morgen vertrokken is, mijne positie open te leggen en
Hoogstdezelve uit consideratie van de liefde, die elk mijner
geadministreerden zonder onderscheid Z. M. toedraagt,
verzogt zich onze ongelukkige positie aan te trekken.
God geve hier op een goede uitkomst. Ik beken gaarne
en waarom zou ik het aan Uwe Exc. zwijgen, dat mij bij
het schrijven van dien brief de tranen over de wangen
rolden. En waarlijk als men om de vier dagen — zonder
van de andere subsistentien te gewagen — noodig heeft
negen honderd zakken haver en zeventhien runderbeesten
alleen voor de troupes, die in de omtrek van deze stad
gecantonneerd liggen en verre boven de 17000 man bedragen, te voeden en van alles te voorzien, om te beletten
dat niet op discretie bij den landman leven, dan kan men
deze gemoedsbeweging niet wederhouden.
Ik kan het nu, alles wel berekend, daar de kassen der Gtes
het niet meer gedoogen en alles bij personele omslagen,
die ik alleen uit nood gehomologeerd heb, is uitgeput niet
langer dan ruim 14 dagen uithouden ; ik geve daarvan morgen
officiële kennis aan den H. van Reggio en zal verder dan eene
uitkomst van de Voorzienigheid afwachten.
Ik heb de eer etc.
С
BIJLAGE XXII С »).
Amsterdam den 15 Maart 1810.
HoogEdelGestrenge Heer,
Uwe missive van den 13 dezer hedenmorgen ontvangen
heeft mij levendig aangedaan en Ik kan UHEdG verzekeren,
dat ik het innigste en hartelijkste deelneem in de onge
lukkige omstandigheden waarin UHEdG en het geheele
Departement met deszelfs brave Ingesetenen zich bevindt.
Mögt ik in staat zijn, U daaromtrent iets troostends te kun1
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nen zeggen ! Hoe zeer wenschte ik eenige verzagting in die
kommervolle positie te kunnen toebrengen. Ik gevoel vol
komen met U, dat deze toestand niet lang kan uitgehouden
worden en dat het te wenschen is, dat er spoedig een decisie
moge komen, daar de onzekere positie dagelijks drukkender
wordt, naarmate de middelen om aan de exhorbitante vorde
ringen te voldoen verminderen. Intusschen heb ik met veel
genoegen uit Uwe missive gezien, dat UHEdG direct aan
Z.M. geschreeven heeft. Niet dat Z.M. niet onderrigt is van
den toestand van Brabant, waarover ik reeds menigmalen
geschreeven heb, maar omdat het goed is, dat de Koning
het door U zelf hoore en daarvan welligt gebruik bij Z.M.
den Keizer kan maken, ten einde ten minste eenige verzag
ting te bekomen. Van harten wensche ik den besten uitslag
en verzoeke UHEdG mij daarvan te informeeren.
Het is niet, dan na UHEdG de in deze moeylijke tijden
zoo noodige moed, geduld en standvastigheid te hebben
toegewenscht, dat ik mij met de meeste hoogachting noeme
Uw HoogEd.Gestr. Dw. Dienaar
G. A. G. P. van der Capellen.
P.S.
Men verhaalt hier, dat de Hertog van Reggio naar Dor
drecht zoude vertrokken zijn. Daar UHEdG mij er niets van
zegt, schijnt zulks van grond ontbloot.

BIJLAGE XXIII η.
Copie brieven
de 29. L 10
aanden H. M. v. B. Z.
Hoog Ed. Ge. Heer !
Mij refererende t o t mijn officiële van heden, vinde ik
mij verpligt Uw Exc. nog te communiceren, dat volgens
1
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een tijding gisteravond gelezen in eene brieve aan eenen
heer in deze stad, door een bij mij bekende hand uit Breda
geschreeven er een Bataillon fr. troupes in het Haagje
en een te Ginneken, dorpen even buiten Breda gelegen
gecantonneerd lagen, dat men er nog meer troupes verwagte
en dat volgens het zeggen van fransche officieren, zij heden
verder zouden marcheren denkelijk naar den Bosch.
Het kan alzo gebeuren, dat de Hertog van Reggio ook
hier aankome en dezelve aanzegging als aan de authoriteiten
te Breda doen zal; getrouw aan den Eed welke ik aan Zijne
Majesteit den Koning gedaan heb, zal ik aan geene orders
hoegenaamd van de zijde van gen. Hertog te geven, obedieeren. Dan er kunnen dan ook gevallen voorkomen, waarin
men mij zal willen verhinderen, mijn ambtsverrigtingen te
exerceren en dat ik alzo voor het overige van het Departe
ment onmachtig worden zal; weshalve Uwe Exc. verzoeke,
casuquo die instructien te ontvangen, welke ik nodig zoude
kunnen hebben.
С
BIJLAGE XXIV *).
Armée du Brabant
no. 1765.
État-Major-Général.
Au Quartier-Général, à Bois le Duc le 30 Mars 1810.
A Monsieur le Landdrost du Département
du Brabant à Bois-le-Duc.
Monsieur le Landdrost,
Le Mariage de l'Empereur parait être définitivement
fixé au le avril. Chacun de nous se dispose à marquer son
allégresse pour un Evenement, qui assure le bonheur de
l'Europe et qui prépare celui du Monde entier.
J'ai cru devoir vous donner avis du moment, que nous
1
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croyons fixé, parce que je pense, que vous serez bien aise de
pouvoir avoir le tems de prendre quelques mesures pour
cette journée.
Vos administrés seront, sans doute empressés de partager
notre joie et notre satisfaction.
Recevez, Monsieur le Landdrost
L'assurance de ma Considération distinguée
Le Général de Brigade, Chef de Γ État-major général
D'Hastrel.

BIJLAGE XXV A ^ .
Bois le Duc Ce 18 Avril 1810.
à 4^ heures après midi.
Le Landdrost du Département du Brabant
à Son Excellence le Maréchal Duc de Reggio
Commandant en chef de l'armée de Brabant.
Monsieur le Maréchal,
J'ai l'honneur de rapporter à Votre Excellence d'après
les ordres que Monsieur le Général d'Hastrel m'a communiqué verbalement ce midi.
1. que dans toutes les Églises catholiques de la ville le
service a été fait comme de coutume, excepté que les
curés par une concurrence majeure de pénitents ont du
être plus longtems au confessional que de coutume.
2. que quant au point, que les curés auraient dit, qu'ils
ne diroient plus la Messe, que c'étoit la dernière, qu'ils
feroient etc., il resuite de mes informations mises à
la hâte, que le curé de l'Église dans la Kerkstraat, Monsieur van Kuik, homme très faible et ayant souffert
beaucoup dans la conférence d'hier à la préfecture,
a été malade pendant toute la nuit, qu'il a été adsisté
!) Copie.
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par le médecin, M. Lichtenvelt et quand lisant la Messe
ce matin, il a eu une attaque sur les nerfs, à laquelle il
est sujet que la messe durant plus longtems qu'a l'ordinaire on s'en est aperçu et que deux hommes entre
autres le chirurgien Bolsius et un autre que je crois être
nommé van der Pas ont monté sur la marche de l'autel
croyant que le curé indisposé, qui l'ont trouvé pleurant,
que de l'apparition de ces deux hommes sur l'autel, ceux
qui étoient dans le fond de l'Église crurent que le curé
alloit être mis aux arrêts ont été très consternés et sont
sortis de l'église en pleurant, que pour preuve que le
curé étoit indisposé avant la messe, j'ai eu des renseignements que les trois médecins Messieurs Lichtenvelt,
van der Dries et Tret lui ont rendu visite à huit heures, que
quant aux propos que ce serait la dernière messe, personne ne m'a pu donné aucun renseignement positif,
l'ayant demandé à plusieurs personnes, qui y ont été
présents, tous ont répondu de n'avoir pas entendu une
parole semblable.
3. que même dans le moment à 4£ heures tous les curés
font leurs fonctions ordinaires.
4. que la lettre des curés, dans la quelle ils demanderont
l'avis de Monseigneur l'Evêque, premier Aumônier de
Sa Majesté le Roi d'Hollande, a été vue par moi, signée
par eux et que j'ai pris sur moi de l'expédier par courier
ce jour à Son adresse.
Voilà. M. le M. ce que portent mes informations et auxquelles j'ose joindre que le curé van Kuik a la réputation
d'être un des ecclésiastiques des plus braves et intègres du
diocèse et que je ne les connais point du tout capable de
faire une chose qui puisse compromettre la tranquillité
publique.
Agréez Mr. le M.
С
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BIJLAGE X X V В »).
Le Landdrost etc.
A son Exe. Mr. le M. Duc de Reggio etc.

M. le Maréchal !
L'enlèvement de M. le vicaire général apostolique van
Alphen et du chapelain Moors, faisant une sensation extrême,
je me trouve obligé de soumettre à V. E. quelques reflections,
qui, si on pourait agir d'après elles pendant la Délibération
sur l'affaire même épargneroient à V. Ex. de mesures ultérieures, que je scais qu'elle ne prend qu'à regret.
Il est vrai que l'article 8 du concordat statue la formule
de prière Domine salvum etc. mais il est vrai également
que le concordat a été fait pour la France, comme elle
existoit alors et qu'il en suit/: comme cela est arrivé avec
Flessingue/: que l'extension du concordat sur ce Département doit être fait préalablement avant qu'il puisse obliger.
Cela me parait si consequent, qu'il va de pair avec une autre
reflection, qu'avant l'occupation civile du Département les
loix civiles françaises n'y sont pas obligatoires.
D'après le 40ieme article Titre 3 des articles organiques
relatives au concordat
a u c u n c u r é ne p e u t o r d o n n e r des p r i è r e s
p u b l i q u e s e x t r a o r d i n a i r e s d a n s sa p a r o i s s e
la p e r m i s s i o n s p é c i a l e de
l'éxêque
quoique cet article de même que le 49ieme même Titre et
qui prescrit le mode d'exécution des prières publiques qui
doivent être o r d o n n é e s p a r l e G o u v e r n e m e n t ,
doit subir l'extention de même que le concordat, dont ils sont
qu' accessoires, il en suit néanmoins à mon avis, qu'ils
contiennent d'arguments très plausibles pour ne pas insister
pendant la Délibération sur l'affaire de Monsieur le Vicaire
Général, que les prières se fassent encore: car l'évêque
(le vicaire général) étant absent, la permission spéciale
1
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susdite ne peut pas être accordée et ainsi les curés desquels
on l'exigerait encore avant la Décision pourront s'en excuser, parcequ'ils ne peuvent de leur chef.
Ayant l'honneur de connaître les sentiments de bienveillance de Votre Excellence envers ce Département, j'ose
prendre la liberté par amour pour mes administrés de
soumettre à Votre Excellence ces reflections, uniquement
dictées pour épargner à des habitans paisibles et aux ecclésiastiques probes une affliction ultérieure.
Agréez etc.
С
BIJLAGE XXV С i).
Monsieur le Préfet,
Je vois avec satisfaction par la lettre que vous m'avez
adressée le 21 2 ) de ce mois que les curés de Bois le Duc
ont enfin reconnu l'erreur dans laquelle ils étaient et qu'ils
seront déterminés à chanter le Domine salvum que nous leur
avions demandé en vain.
Quant à M. van Alphen je ne puis faire autre chose pour
lui que ce que je vous ai communiqué mais les témoignages
avantageux que vous pourrez rendre vous même de sa
conduite antérieure ne pourront que produire un bon
effet.
Recevez, je vous prie Monsieur le Préfet l'assurance de ma
considération distinguée
Le M. Duc. de Reggio.
P.S.
Si vous desirez avoir de moi une lettre pour MM les
députés chargés de l'organisation des pays cédés à la France
(qui seront sans doute envoyés par l'Empereur) je vous
l'enverrai très volontiers.
Utrecht le 23 avril 1810.
1

) Origineel op gewoon papier.
*) Copie van dezen brief niet in het archief aanwezig.
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BIJLAGE XXVI *).
Hoog Edele Gestrenge Heer !
Ik ben verhindert geworden, Uwe missive van den 28
Maart vroeger te beantwoorden. Ik behoeve U niet te zeggen,
welk levendig deel ik neem in het ongeluk den Ingezetenen
van Oosterwijk overkomen, hetgeen in de tegenswoordige
Omstandigheden dubbel treffend is. Indien U HEdG mögt
meenen, dat er een middel was om ее η ig soulaas daaraan
toetebrengen, zal ik gaarn daartoe contribueeren, indien
zulks van mij afhangt en eenen voordragt van UHEdG.
inwagten. UHEdG meldt mij niet of er eene Collecte in
het Departement zal gedaan worden. Dezelve zoude waar
schijnlijk thans minder rendeeren dan in gewone tijden,
daar alle Ingesetenen van Brabant zoo gedrukt zijn.
De Ratificatie van het Tractaat is nog niet bekend. Ik
gevoel levendig in welke ongerustheid men bij U moet
zijn, zoolang het Lot niet beslist is, ofschoon aan het behoud
Brabant niet wel meer kan gedagt worden. Zoo dra ik iets
stelligs weet, hetgeen U interesseeren kan, zal ik mij haasten,
U hetzelve medetedeelen. In alle gevallen zal het voor U
steeds eene troostende gedagte zijn, in deeze moeylijke
omstandigheden, zulke wesentlijke diensten aan Uw Depar
tement gepresteerd te hebben.
Met de meeste hoogachting heb ik de Eer te zijn
Uw H.Ed.G. ond. Dienaar
G. A. G. P. van der Capellen.
Amsterdam
2/1V 10
Ik verzoek toch vooral te willen voortgaan met het geeven
van berigten omtrent den toestand van Brabant, hetgeen
mij zoo zeer ter harte gaat.
) Origineel op papier met rouwrand.
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BIJLAGE XXVII *).
No. 148.

Bois le Duc le 10 Avril 1810.

Monsieur le Landdrost,
J'ai reçu votre lettre de ce Jour par laquelle vous m'avez
annoncé qu'en vertu d'un ordre du ministre de l'Intérieur
du Royaume de Hollande vous avez fait publier un arrêté
du 31 mars dernier par lequel tous les habitans du Brabant
sont déclarés relevés du serment, qu'ils avaient prêté à
S.M. le Roi de Hollande.
Je ne puis qui approuver l'injonction que vous avez
faite aux employés de continuer leurs fonctions jusqu'à
nouvel ordre, mais n'ayant reçu de mon Gouvernement
aucune instruction, ni pour la notification du traité, ni pour
l'organisation civile des pays reunis, je ne puis prendre
aucune détermination positive et je vous invite seulement
à maintenir les choses sur le pied ou elles sont depuis l'arrivée
des troupes françaises.
Quant à vous je vous maintien provisoir dans les mêmes
fonctions et avec le même titre et la même autorité, jusqu'à
ce que S.M. l'Empereur et Roi ait fait connaître sa volonté.
Je ne doute pas, Monsieur le Landdrost, que votre conduite
ne réponde à la bonne opinion, que j'ai conçue de votre
caractère et de vous principes. Veuillez bien, surtout faire
connaître à tous les Receveurs, qu'en vertu de l'art 9 du
Traité, tous les revenus du Département appartiennent à
S.M. l'Impereur, Roi et doivent être perçus pour Son
compte et en Son Nom à dater du 1e Avril dernier, que par
conséquence ils sont personnellement responsables, des
Recettes depuis cette époque. Recevez, Monsieur le Landdrost, l'assurance de ma parfaite considération le M.l. duc
de Reggio.
) Origineel op gewoon papier.
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BIJLAGE X X V I I I A »).
Hoog Edele Gestrenge Heer,
Gisteren is het Decreet van den 31e van Lentemaand
d o o r onsen dierbaaren Koning te Parijs genomen, gepublic e e r d ; de regeering blijft continueeren, maar den Franschen
Generaal de Heer Laurent zegt, dat hij mij buiten functie
gevonden heeft, niet als Burgemeester kan erkennen, mijne
getrouwheid aan den Koning Hoog Edele Gestrenge Heer is
alleen oorzaak van dit voor mij onaangenaam geval, zooals
U Hoog Ed. Gest. bekend is, ik heb de t w e e jaren aan het
hoofd van de regeering geplaatst een zeer moeyelijk vak
gehad, de finantie der Stad heb ik onherstelbaar gevonden
en moet er nu nog erger afscheiden. Ten tijde van de Landing der Engelschen heb ik al voor het Hollandsche r i j k gedaan, dat men van mij heeft kunnen vergen en heb des tijds
ook aan het Fransche Rijk groóte diensten gedaan met dat
Gouvernement bij tijds en voor een ander te informeeren
van de landing van den vijand en nu w o r d ik door de Agenten
zoo laag weggesteld.
Z o u U Hoog Ed. Gest. hierover niet eens geliefde t e
spreeken met de Hertog van Reggio niet dat ik zoo gaarne
zoude continueeren, maar omdat men van mij een waar Idée
zoude hebben.
Verzoeke mij met U Hoog Ed. Gestr. goeden raad te
vereeren, t e r w i j l ik blijve met alle veneratie
Hoog Edele Gestrenge Heer
U Hoog Ed. Gest. onderdanige Dienaar
Gerard Vermeulen.
Bergen op Z o o m
den 16e van Grasmaand 1810.

) Origineel op gewoon papier.
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BIJLAGE XXVIII В ОBois le Duc le 19 Avril 1810.
Le Landdrost etc.
A Son Excellence le Maréchal Duc de Reggio
Commandant en chef d'Armée de Brabant.
Monsieur le Maréchal !
Monsieur G. Vermeulen Bourguemaître de la ville de
Bergen op Zoom m'a informé par sa lettre du 16 du courant
qu'après la publication du Décret de Sa Majesté le Roi
d'Hollande du 31 Mars la Municipalité de Berg op Zoom
continue dans ses fonctions; mais que Monsieur le Général
Laurent Gouverneur de Berg op Zoom lui a dit que l'ayant
trouvé hors fonction il ne peut pas le reconnaître pour
Bourguemaître.
Comme Monsieur Vermeulen est un homme des plus
honnêtes dont Sa Majesté le Roi d'Hollande fait le plus grand
cas. Que même sa conduite a été irraprochable et que s'il a
commis quelque chose ce n'a été que par zèle pour son
souverain, je n'aurait pas hesité de le continuer provisoirement dans son poste, si je ne croyait que la suspension de ce
Bourgemaître n'avoit été faite d'après les ordres ou sous
approbration de Votre Excellence.
C'est pourquoi j'ai l'honneur d'inviter Votre Excellence
de me vouloir honorer de vos intentiones me flattant que
Votre Excellence ne voulant laisser aucun regret dans ce
Département voudra satisfaire a ma prière qui est de lever la
suspension du dit Bourgemaître.
Agréez Monsieur le Maréchal l'assurance de mes profonds
respects.
) Concept.
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BIJLAGE XXVIII С i),
à Utrecht le 23 avril 1810.
Le Général de Brigade d'Hastrel
Chef de Г État Major Général
à Monsieur le Landdrost du Département
du Brabant
à Bois le Duc.
Monsieur le Landdrost,
Monsieur le Maréchal Duc de Reggio me charge de repondre à la lettre que vous lui avez écrite le 19 de ce Mois en
faveur de ΓΕχ-Bourguemestre de Bergen-op-Zoom.
Monsieur le Général Laurent ne pouvait pas agir autrement
qu'il ne l'a fait. Tous les fonctionnaires en place, au moment
où Mr. le Maréchal a donné son ordre, ont du continuer leurs
fonctions; Monsieur le Bourguemestre G. Vermeulen
n'était pas dans ce cas-la puisqu'il était suspendu de ses
fonctions par l'ordre même de Monsieur le Maréchal.
Son Excellence est fâchée de ne pouvoir pas accéder
à votre demande en faveur de M. Vermeulen, mais Elle ne
peut que maintenir sa première décision à son égard.
Recevez Monsieur le Landdrost
l'assurance de ma considération distinguée
D'hastrel.
BIJLAGE X X I X A.
Extract uit de Minuten der Secretary van Staat.2)
In het Paleis van Compiègne den 23en April 1810.
Napoleon, Keizer der Franschen, Koning van Italien en
Beschermer van het Rhijnverbond.
Op het Rapport van onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken, hebben wij gedecreteerd en decreteren het gene
volgt :
1
s

) Origineel op officieel dienstpapier met Keizerlijk wapen.
) Tevens in het Fransch.
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Art. 1.
De Baron Fremin de Beaumont, Lid van het Wetgevend
Ligchaam is benoemd tot Prefect van het Departement des
Bouches du Rhin.
Art. 2.
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de
executie van het tegenwoordig Decreet.
(Geteekend) Napoleon
Vanwege den Keizer, de Minister Secretaris van Staat
(Geteekend) Hugues В. Maret
Tot Ampliatie
De Minister van Binnenlandsche Zaken, Rijksgraaf
(Geteekend) Montalivet
BIJLAGE XXIX B.
Prefecture van het Departement des Bouches du Rhin 1 ) .
Arrêté
's Hertogenbosch den 2den Mei 1810
De Prefect van het Departement des Bouches du Rhin,
overwogen hebbende, dat de Functiën van den Landdrost
van het Departement Braband geëindigd zijn, en dat de
de installatie van het Departement des Bouches du Rhin
heden heeft plaats gehad, arresteert :
Art. 1.
Het Decreet van Zijne Majesteit den Keizer en Koning,
bij hetwelk de Prefect is benoemd, zal worden gedrukt en
gepubliceerd in alle de Gemeentes van het Departement des
Bouches du Rhin. 2 )
1

) Tevens in het Fransch gedrukt.
) De overige artikelen bepaalden, dat de ambtenaren voorloopig in
hun functie bleven en dat alle „contributien" geheven bleven, totdat
andere bevelen gegeven werden.
2
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BIJLAGE X X X .
PUBLICATIE van Zijne Majesteit de Koning van Holland,
houdende bepalingen nopens de Inrigting van
het Bestuur in de Departementen, mitsgaders
ten aanzien van de wijze, waarop zullen worden
behandeld alle Judiciëele Zaken, concernerende
de oude Middelen en Belastingen.
Gearresteerd de 13den April 1807.
PUBLICATIE.
LODEWIJK N A P O L E O N , enz. door de gratie Gods en de
Constitutie des Koningrijks, Koning van Holland, aan allen dengenen, welk« deze zullen zien
of hooren, lezen, Salut, doen te
weten:
Dat het Wetgevend Ligchaam goedgekeurd hebbende de
Voordragt, door ons daartoe gedaan, W i j dienvolgens,
omtrent de inrigting van het Bestuur in de Departementen,
mitsgaders ten aanzien van de wijze, waarop zullen worden
behandeld alle Judiciëele Zaken, concernerende de oude
Middelen en Belastingen, hebben gedecreteerd, gelijk wij
decreteren, bij deze:
Vooreerst, dat zal worden gearresteerd de W e t , alhier
volgende geinsereerd:
WET.
over het Bestuur in de Departementen.
Verdeeling van het Rijk.
Art. 1 . De tegenwoordige oppervlakte van het Rijk wordt
verdeeld in de volgende tien Departementen:
I—IX
!)
X . Het Departement Braband, hebbende de Limiet schei1

) I tot en met IX de oppervlakte van de overige 9 Departementen.

273

ding tusschen de Departementen Braband en Zeeland, met
uitzondering van de Polder Hinkelenoord bij Braband gevoegd; voorts het Hollandsche Diep, de Biesbosch, het
Bergsche Veld, de Dongen en de oude Maas tot bij Heusden;
vervolgens van de Oude Maas bij Heusden, met insluiting
van die Stad en het Dorp Beern, in eene regte lijn op de
Maas, en vandaar bezuiden die Rivier tot op de Grenzen van
het Rijk.
2. De Ingezetenen van die Streken, welke onder een ander
Departement hebben behoord, blijven aan dezelfde civiel en
criminele Wetten en aan denzelfden Regter onderworpen,
onder welke zij tot nu toe hebben behoord, en zulks, tot
dat bij de introductie van een Algemeen Wetboek deswegens, nadere schikkingen zullen worden gemaakt.
Bij deze introductie zal de verdeeling van het Rijk en de
benaming der Departementen finaal geregeld worden.
3. leder Departement is verdeeld in Kwartieren. De
Koning bepaalt derzelver getal en Grenzen. 1 ). leder Kwartier is verdeeld in Gemeenten.
4. De verdeeling in Departementen en de onderdeeling
der Departementen in Kwartieren, is Ingerigt om de administratie des te gemakkelijker te regelen, en de algemeene
Wetten en Bevelen des te naauwkeuriger ten uitvoer te
brengen.
Bestuur van de Departementen.
5. In ieder Departement is een Landdrost met Assessoren,
en een Secretaris Generaal; de Landdrost heeft Drosten in
de Kwartieren onder zich; hij kan met de werkzaamheden
van den Drost belast worden in het Kwartier, waar de
Hoofdplaats van het Departement gelegen is.
6. De Koning bepaalt het getal der Assessoren; hetzelve
is echter niet minder dan vier in het Departement Drenthe,
en niet minder dan zes in ieder der overige Departementen.
!) Dit is geschied bij de Publicatie van 29 April 1807.
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7. De Koning benoemt en herroept de Landdrosten,
Assessoren, Secretarissen Generaal en Drosten.
8. Landdrosten, Assessoren, Secretarissen Generaal en
Drosten, moeten alle geboren zijn binnen het Rijk of de
Koloniën; de Assessoren, Secretarissen Generaal en Drosten
daarenboven de zes laatste jaren in het Departement hebben
gewoond, afwezendheid voor publieken dienst mede daar
onder begrepen. Zullende alleen ce Landdrost, zonder
onderscheid, over het geheele Koningrijk kunnen worden
gekozen. Allen moeten den vollen ouderdom van vijfentwintig jaren hebben bereikt.
De Landdrost, Assessoren en Secretarissen Generaal zullen
aan eikeander onderling niet bestaan tot in den vierden
graad van Bloedverwantschap of Zwagerschap; de bepaling
in dit Artikel, omtrent de inwoning voorkomende, zal op
de Departementen Amstelland en Maasland voor de eerste
maal niet toepasselijk zíjn; zullende het, om in voornoemde
Departementen voor de eerste maal benoemd te worden,
voldoende zijn, gedurende voorsz. tijd in het tegenwoordig
Departement Holland gewoond te hebben.
9. Hooge Ambtenaren of Geëmployeerden van het Rijk,
Leden of Secretarissen van eenig Lands Collegie of van eenige
Regtbanken of Gemeente-Besturen, gelijk mede Personen,
aan den Krijgsdienst verbonden, of die eenig comptabel
Ambt bekleeden, tot Landdrost of Assessor aangesteld
wordende, moeten, eer zij in hunne functiën kunnen treden,
van gemelde Posten afstand doen, o f w e l , gedurende hunne
functie bij het Bestuur, in de voorsz. Posten zoodanig door
anderen vervangen worden, dat zij niet in het minste in
de waarneming van dezelve zich inlaten, noch wegens dezelve
eenigerhande voordeelen genieten.
Staatsraden in buitengewonen dienst, zijn onder de bepaling van dit Artikel niet begrepen.
10. De Landdrost is bijzonder belast met het toezigt over
de Politie en de rigtige uitvoering van alle Wetten en
Bevelen in het Departement; hij regelt bovendien alle de
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werkzaamheden van Assessoren, alles in voegen, zoo als
hierna breder zal worden omschreven.
11. Alle Wetten, Decreten, Orders, Besluiten, Missives,
Rekwesten, Berigten, Adviesen, Rapporten, Voordragten, en
andere Stukken, worden aan den Landdrost geadresseerd;
alle Besluiten worden op zijn naam uitgegeven.
12. De Landdrost is uitsluitend belast met, en verantwoordelijk voor al hetgeen het oppertoezigt van de Politie
en de executie van alle Wetten en Bevelen betreft, welke hem
door de onderscheidene Ministers worden toegezonden.
Hij correspondeert met ieder van de Ministers, voor zoo
veel de zaken van hun Departement betreft, maar behoort
meer bijzonderlijk bij het Ministerie van Binnenlandsche
Zaken.
De Landdrost behoort onmiddellijk onder den Minister
van Justitie en Politie in alle zaken, welke tot de administratie
der Justitie en Politie betrekkelijk zijn.
13. In zoodanige Justitiëele zaken, welke bij Art. 23 den
Landdrost en Assessoren worden opgedragen, zit de Landdrost in de Vergadering voor, en heeft eene concluderende
Stem, doch zonder eenig meerder gezag, dan dat van President uit te oefenen.
14. Hij roept de Assessoren bij eikanderen, zoo dikwijls
hij goedvindt, en zoo dikwijls de behandeling van alle zoodanige zaken, als aan den Landdrost en de Assessoren gezamenlijk zijn opgedragen, het vereischt.
15. Landdrost en Assessoren behandelen gezamenlijk zoodanige zaken, als hun bij speciale Instructie door Zijne
Majesteit zullen worden opgedragen, als mede, die genen,
welke in de volgende Artikelen worden omschreven.
Wanneer, bij de behandeling dezer zaken, het gevoelen der
meerderheid van het zijne verschilt, brengt hij dezelve ter
kennis van den Minister, tot wiens Departement de zaak
behoort, wacht zijne beslissing af, en zorgt, dat alles inmiddels blij ve in zijn geheel.
Bijaldien deze beslissing, zonder groóte zwarigheden, niet
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kan worden afgewacht, is de Landdrost verpligt, volgens zijn
gevoelen te besluiten, en daar van aan den Minister kennis
te geven.
Hij is voor dit verrigte speciaal verantwoordelijk.
16. Landdrost en Assessoren trachten alle geschillen
tusschen plaatselijke Besturen of andere Collégien en Corporatiën in het Departement, voor zoo ver deze Collégien
tot geene andere verheven administratie behooren, in der
minne bij te leggen ; zij zullen, zoo deze pogingen vruchteloos
zijn, dezelve beslissen, behalve in zaken, welke notoir
behooren tot de cognitie van den Regter, als welke aan
denzelven zullen moeten worden verwezen.
17. De Landdrost moet Assessoren raadplegen, zoo
dikwijls eenige Reglementen van Bestuur of Politie verlangd
worden, of dat hij denkt dezelve te moeten voorstellen.
Hij kan dezelve in geen geval, noch alleen, noch met
Assessoren, finaal arresteren, maar is verpligt de ontwerpen
aan den Minister van Binnenlandsche Zaken te zenden,
om ter kennis van Zijne Majesteit te worden gebragt.
De Landdrost zal zich, ten aanzien van Keuren, welke
door de Gemeente-Besturen mogten worden gemaakt of
voorgesteld, moeten gedragen naar hetgeen hier onder, Art.
41 en 50, zal worden bepaald.
18. Landdrost en Assessoren staan te zamen over de
Leverantiën en Aanbestedingen, welke in het Departement
moeten worden gedaan.
19. Landdrost en Assessoren kunnen door Zijne Majesteit
geautoriseerd worden, om, aan minderjarigen, Brieven van
venia aetatis te verleenen, gelijk mede Brieven van Creatie
van Notaris 1 ), op de gebruikelijke wijze, na dat de Aspiranten tot het Notaris Ambt alvorens, door het geregtshof
over het Departement, zijn onderzocht en bekwaam geoordeeld.
20. Landdrost en Assessoren nemen kennis van, en
!) Bij een later Decreet bepaald, dat deze Brieven van Creatie door
Zijne Majesteit zullen worden verleend.
Landdrost 19
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Besluiten op alle aan hun gedane verzoeken en voordragten,
om zoodanige Admissiën, Vergunningen en Octroijen, waar
van de concessie bij expresse Wetten, sedert het arresteeren
van het nieuwe Stelsel van algemeene Belastingen, op den
19 Juli 1805, aan het Departementaal Bestuur of aan de
Raden van Finantiën in de Departementen is gedemandeerd,
en thans wordt uitgeoefend.
21. Zij zullen het Oppertoezigt hebben over de tijdelijke
zetting van het Brood ín het Departement.
22. De Landdrost is alleen belast met de executie van
hetgeen door hem en Assessoren Is behandeld.
23. Landdrost en Assessoren hebben het toezigt op, en
de administratie van de Middelen, zoo en in diervoegen
als thans door de Raden van Financiën wordt geëxerceerd.
Zij hebben ook provisioneel, en tot daar omtrent nader
of anders zal zijn gedisponeerd, de Judicature over de Middelen te Lande, zoodanig als dezelve aan de Raden van
Finantiën is opgedragen geweest. Zij oefenen deze Judicature
uit op den voet en wijze, bij de generale Ordonnantie en
bijzondere Reglementen of Instructiën bepaald, of nader
te bepalen.
24. De Plaatselijke Besturen en andere Collégien of
Ambtenaren, aan welken de administratie der Politie is
toegekend, zijn verpligt de orders en bevelen van den
Landdrost, betrekkelijk tot zaken, waar over de beschikking
en toezigt aan den Landdrost, of aan Landdrost en Assessoren
is opgedragen, te respecteren en te doen respecteren.
25. Alle hoogere en lagere Regtbanken, mitsgaders alle
Plaatselijke Besturen en andere Collégien en Personen, aan
welken de administratie der Politie is toegekend, mitsgaders
alle andere Collégien en Ambtenaren, in het Departement
fungerende, en eenige zaken administrerende, waar over
de Landdrost en Assessoren eenige beschikking hebben,
zullen aan dezelven en aan den Drost over hun Kwartier,
ten aanzien van alle zoodanige zaken, des gevorderd, dienen
van berigt of van consideratiën en advies op alle Stukken,
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welke daartoe in derzelver handen zullen worden gesteld·
26. De Landdrost zal, voor het hoog Nationaal Geregtshof.
ten allen tijde te regt staan, wegens misdrijven, welken hij
in de waarneming van zijn post mögt hebben begaan, als
mede wegens alle andere misdaden, wanneer ook bedreven,
zoo lang hij dezen post bekleed; doch, tot het gewone leven
teruggekeerd, zal hij wegens laatstgemelde voor zijnen
gewonen Burgerlijken Regter worden te regt gesteld.
Assessoren en Secretarissen Generaal staan in het Crimineele te regt voor het Departementaal Geregtshof, in die
zelfde gevallen, in welken de Landdrost aan de Jurisdictie
van het Hoog Nationaal Geregtshof is onderworpen.
27. Landdrost, Assessoren, Secretarissen Generaal en
Drosten, zullen geen aandeel mogen hebben in eenige Landsof Stedelijke Pachten of Collecten van Belasting of Leverantie
in het Departement, direct of indirect.
28. De Drosten hebben In ieder Kwartier, onder den
Landdrost, het toezigt over de uitoefening der Politie; zij
adsisteren denzelve in alles wat de executie van Wetten,
Orders en Bevelen betreft, en zijn aan hem verantwoordelijk;
ten ware Zijne Majesteit in sommige gevallen dienstig mögt
oordeelen, zijne bevelen onmiddellijk door één der Ministers
aan den Drost te zenden, als wanneer zij aan dezen, wegens
derzelver uitvoering, verantwoordelijk zijn, en geeft de
Drost in dat geval, na de ontvangene bevelen ter executie
gelegd te hebben, van de zaak onverwijld kennis aan den
Landdrost.
29. Zij hebben het Opper-toezigt over het Bestuur van
alle de Gemeenten in hun Kwartier, zonder onderscheid.
Zij adsisteren, zulks in sommige gevallen noodzakelijk oordeelende, bij de Vergaderingen van Burgemeester en Wethouderen of Vroedschap, of onder welke andere benaming
het Gemeente-Bestuur ook mag zijn te zamengesteld, en
zitten als dan in dezelve voor.
30. De Drost staat In het Crimineele voor denzelfden
Regter als de Assessoren te regt.
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31. De Koning regelt verder de bijzondere werkzaamheden van den Landdrost, Assessoren en Drosten,
Art. 32. Alle de Gemeenten van het Rijk worden in
twee Klassen verdeeld.
33. Alle Steden, welke vijf duizend Zielen of meerder
bevatten, behooren tot de eerste Klasse.
34. Zijne Majesteit kan Steden, welker bevolking minder
dan vijfduizend Zielen bevat, onder de Gemeenten van de
eerste Klasse rangschikken, voor zoo ver derzelver ligging,
of middelen van bestaan, zulks nuttig doen voorkomen.
35. In iedere Gemeente van de eerste Klasse is het Bestuur
in handen van een' Burgemeester, die door den Koning
wordt benoemd voor den tijd van twee jaren, doch telkens
wederom verkiesbaar is, en van Wethouders. Deze hebben
Plaatsvervangers.
Er is, in iedere Gemeente, een Vroedschap.
De Koning bepaalt het getal van de Wethouders en
derzelver Plaatsvervangers, en van de Leden der Vroedschappen, in iedere Gemeente.
Om Burgemeester of Wethouder te kunnen zijn, zal men
de vijf, en om Vroedschap te kunnen zijn, de twee laatste
jaren in de Gemeente moeten gewoond hebben; afwezendheid voor publieken dienst mede daar onder begrepen.
36. De Wethouders worden insgelijks voor een bepaald
getal jaren verkoren; zoo dat er jaarlijks één aftreedt, die
echter altijd wederom verkiesbaar blijft.
De Vroedschappen worden voor vijf jaren verkoren.
De Koning bepaalt den tijd van aftreding zoodanig, dat
alle de Vroedschappen in den tijd van vijf jaren aftreden,
aftredende Vroedschappen zijn altijd weder verkiesbaar.
37. De Koning benoemt de Wethouders en Vroedschappen, gedurende het eerste jaar na de introductie dezes,
zonder eenige Nominatie; voor den aftredenden Wethouder
en zijn Plaatsvervanger, gelijk mede voor de aftredende
Vroedschappen en de Vroedschapsplaatsen, welke in den
loop van het jaar zijn komen te vaceren, doet zijne Majesteit
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de keuze uit twee Nominatiën, ieder van een dubbeltal,
waarvan de ééne door den Landdrost, en de andere door
Burgemeester en Vroedschappen wordt ingeleverd. Vroedschappen kunnen tot Wethouders benoemd worden, maar
ín dat geval vallen zij als Leden der Vroedschap uit, en worden
door anderen vervangen.
38. De Burgemeester, Wethouderen en Vroedschappen
mogen eikanderen niet bestaan tot ín den derden graad van
Bloedverwantschap.
39. De Burgemeester, heeft onder zijne verantwoordelijkheid het Oppertoeverzigt over de Politie, en de utivoering
der Wetten en Orders van het Gouvernement; niets wordt
afgekondigd dan op zijn bevel; hij is het hoofd der Gemeente
en van Wethouderen, en zorgt, dat zij niets doen, het welk
aanloopt tegen de algemeene belangen of die der Gemeente.
40. Burgemeester en Wethouderen hebben, onder hunne
verantwoordelijkheid, het Bestuur van de Politie, de behandeling der dagelijksche zaken, en de beheering van de
Geldmiddelen der Gemeente.
41. Zij kunnen, onder approbatie van den Drost, Keuren
maken, de dagelijksche Politie betreffende, welke de straf
eener boete van vijftig Gulden of eene driedaagsche Gevangenis niet te boven gaat.
De Drost geeft kennis van die Keuren aan den Landdrost.
In alle andere gevallen, moeten de ontworpene Keuren
aan den Landdrost worden gezonden, die dezelve aan den
Minister van Binnenlandsche Zaken zendt, om aan Zijne
Majesteit met zijne consideration te worden aangeboden.
42. Burgemeester en Wethouderen kunnen geenerlei
Regterlijke bedieningen waarnemen.
43. De Vroedschap vergadert nimmer, dan wanneer
dezelve door den Drost wordt bijeengeroepen, en op deszelfs
uitdrukkelijke vergunning. De Burgemeester zit in dezelve
voor.
44. Dezelve wordt jaarlijks bijeengeroepen tot de behandeling der navolgende zaken:
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a. Om de Nominatie van Wethouderen, hunne Plaatsvervangers en van Vroedschappen te maken.
b. Om de Rekening van het vorige jaar op te nemen. De
Drost moet.bij het doen der Rekening in de Vroedschap
voorzitten.
c. Om den Staat van Ontvangst en Uitgaven voor het
volgend jaar op te maken, en de middelen te beramen,
om in het te kortkomende te voorzien.
Ontwerpen van Belasting moeten aan den Landdrost
worden gezonden, die dezelven aan den Minister van
Binnenlandsche Zaken zendt, om, met deszelfs consideratiën, aan Zijne Majesteit te worden gebragt.
d. Om zich over de belangen der Gemeente te beraadslagen,
en hunnen klagten, remonstrantiën en verzoeken dienaangaande, naar bevind van zaken, of aan den Drost, of
aan den Burgemeester toe te zenden, of mede te
deelen.
45. De jaarlijksche Rekening en Begrooting worden aan
den Drost gezonden, die dezelve met zijne aanmerkingen
aan den Landdrost doet toekomen. Deze zendt dezelve,
insgelijks met zijne aanmerkingen voorzien, aan den Minister
van Binnenlandsche Zaken, om aan den Koning ter approbatie
te worden voorgedragen.
46. De Vroedschap kan over belangrijke zaken, buitengewoon, op order van Zijne Majesteit, worden bijeengeroepen. Doch behandelt in die gevallen geene andere zaken,
dan voor welken dezelve ¡s te zamen gekomen.
Naar vereisch van zaken, zit de Drost, Burgemeester of
Landdrost in dezelve voor.
47. Het Bestuur over de Gemeenten van de tweede Klasse
blijft zoo na mogelijk, op den tegenwoordigen voet, en,
behoudens de wijzingen, welke de Koning noodzakelijk
zal oordeelen.
48. De Drost zit bij deze Gemeente Besturen voor,
zoo dikwijls hij zulks goedvindt, en in Plaatsen, waar het
Bestuur aan een enkelden Ambtenaar is toevertrouwd,
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is deze onmiddellijk verantwoordelijk aan den Drost.
49. De jaarlijksche Rekening en Begrooting in de Ge
meenten van de tweede Klasse, wordt aan den Drost ge
zonden, die dezelve naziet, en, daartoe termen vindende,
aan den Landdrost inzendt, om ten dezen opzigte te handelen,
zoo als in Art. 45 is gezegd.
Ontwerpen van Belasting moeten in alle gevallen onder het
oog van den Koning worden gebragt, op den voet, Art. 44.
Litt. С. bepaald.
50. Keuren, welker straf niet meer dan f 50 of eene
driedaagsche gevangenis bedraagt, kunnen, onder approbatie
van den Drost, door het Bestuur der Gemeenten van de
tweede Klasse worden gemaakt; wanneer de straf hooger
loopt, moet daar omtrent worden gehandeld, zoo als hier
voren Art. 41 is bepaald.
51. De Koning regelt de verdere werkzaamheden van
alle de Gemeente Besturen, en al hetgeen tot dezelve
betrekkelijk is, en zorgt meer bijzonderlijk, dat de Ad
ministratie van de Justitie en Politie in die Plaatsen, alwaar
dezelve tot nu toe is gecombineerd geweest, en zoo veel
mogelijk behoort te worden afgescheiden, op eene behoor
lijke wijze worde gesepareerd.
Ten tweede, dat op den tijd, nader door ons te bepalen,
de thans fungerende Departementale Besturen zullen worden
ontbonden, en de respective Landdrosten en hunne Asses
soren in functie treden, en dat tevens zullen vervallen alle
de Departementale Wapens, tot nu toe in de bijzondere
Departementen gebruikt, en alom door het Koninklijk
Wapen worden vervangen.
Ten derden, dat ten aanzien van Judiciële Zaken, concernerende de oude Middelen en Belastingen, enz. 1 )
Gelasten en bevelen, dat deze, voorzien van het Zegel
en geregistreerd in de Archiven van den Staat, zal worden
toegezonden aan de Hoven, de Regtbanken en Departemen1

) niet opgenomen.
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tale Besturen, ten einde den inhoud dezes te promulgeren,
te observeren, en te doen observeren.
Gegeven in het Koninklijk Paleis in den Haag, den 13de
April 1807, en van onze Regering het tweede
(Geteekend) Lodewijk
(Onderstond)
Wegens den Koning.
De Minister van
Justitie en Policie
Van Hooff.

De Minister
Secretaris van Staat
W. F. Roëll.

BIJLAGE X X X I .
No. II. DECREET, houdende het Reglement op het Bestuur
in de Departementen.
den 29 April 1807.
LODEWIJK NAPOLEON enz.
Gehoord den Staatsraad.
Hebben wij gedecreteerd en decreteren, dat zal worden
gearresteerd, gelijk gearresteerd wordt bij deze het navolgende:
Art. 1. Het Bestuur in de Departementen, zoo voor het
Financjëele als Politieke, zal plaats hebben, overeenkomstig
de Wet van den 13den April 1807, door middel van een
Landdrost, Assessoren en Drosten.
2. Het getal der Assessoren is bepaald op vier voor het
Departement Drenthe, en op zes voor de overige Departementen.
3. De Traktementen van de Landdrosten, Assessoren,
Secretarissen Generaal en Drosten, zijn bepaald als volgt:
a. Voor de Landdrosten in de Departementen Amstelland,
Maasland en Zeeland op f8000.
Voor den Landdrost in het Departement Drenthe op
f5000.
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Voor de overige Landdrosten op f6000.
b. De Assessoren in de Departementen Amstelland en
Maasland, zullen een jaarlijksch Traktement van f 3500
genieten,
e van Drenthe f2000.
Die van de overige Departementen f2500.
с Voor de Secretarissen Generaal in de Departementen
Amstelland en Maasland f4500.
Voor die van Drenthe f3000.
Voor die van de overige Departementen f3500.
d. Voor de Drosten in het Departement Amstelland en
Maasland f2800.
Voor die van Drenthe f1250.
Voor die van de overige Departementen f2200.
e. Voor de onkosten van de Bureaux voor alle de Drosten,
zonder onderscheid van Departementen, eene som van
f800.
4. De Hoofdplaatsen enz. 1 ).
6. De Landdrost en Assessoren zullen resideren in de
Hoofdplaats van het Departement. De Drost zal resideren
in de Hoofdplaats van zijn Kwartier.
7. De Landdrost is verpligt tot de meest stiptste èn
naauwkeurigste nakoming van alle de Wetten, Orders en
Bevelen, welke hem van wege Zijne Majesteit worden
toegezonden.
8. Hij dient, des gevorderd, van berigt, consideratiën en
advis aan Zijne Majesteit en deszelfs Ministers, over alle
zaken, waar over zulks van hem mögt worden gevraagd.
9. Hij kan, ter bewaring van de goede Orde en Politie,
mitsgaders tot de invordering van 's Lands Finantiën binnen
het Departement, disponeren over de Gendarmerie, de
Militaire en Gewapende Burgermagt, en geeft alle de orders
daartoe betrekkelijk.
Ten dezen opzigte moet hij echter de Concert handelen
1
) Zie no. Ill Publicatie van Zijne Majesteit, houdende de verdeeling van
het Koningrijk in Kwartieren (Den 29 April 1807).
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met den Kommanderenden Officier in het Departement,
of, bij deszelfs afwezendheid, met den Kommandant der
Troepen.
10. Hij onderhoudt eene gestadige Correspondentie met
de Drosten, de Officieren der Justitie, en voor zoo veel des
noods, met den President der Gemeente-Besturen en
verdere Collégien en Ambtenaren, aan welke eenige
administratie is toebetrouwd.
Hij informeert zich bij alle dezelven, en doet zich door
de Drosten informeren omtrent alle zoodanige zaken, waar
omtrent hij zulks noodzakelijk oordeelt.
Hij gebruikt deze kennis van zaken, om daar van aan de
respectieve Ministers communicatie te geven, en hun de
noodige voorstellen te doen.
11. Deze correspondentie geschiedt in het algemeen door
middel van den Drost. De directe communicatie, zonder
deszelfs tusschenkomst, vindt niet anders plaats dan bij
buitengewone gevallen, of om zeer bijzondere redenen.
De correspondentie der geconstitueerde Magten in het
Departement, met den Landdrost, geschiedt insgelijks door
middel van den Drost, met uitzondering van extraordinaire
gevallen, of om zeer bijzondere redenen.
12. Wanneer, bij eenig Plaatselijk Bestuur of ander
Coliegie binnen het Departement, Keuren gemaakt of
maatregelen genomen worden, tot welke zij onbevoegd zijn,
of niet overeenkomende met de vigerende Wetten, kan hij
dezelve dadelijk surcheren, en geeft daarvan, als mede van
den grond, waar op zoodanige keur of maatregel zoude
genomen zijn, kennis aan den Minister, tot wiens Departement de zaak behoort, en ontvangt door denzelven de finale
beslissing daar omtrent.
13. Wanneer, in eenig ander Departement, maatregelen
mogten worden genomen, waar uit hij vermeent, dat eenige
bezwaren zouden kunnen resulteren voor het Departement,
in hetwelk hij fungeert, doet daar van aan den Minister,
tot wiens vak van administratie de zaak betrekkelijk is,
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zoodanige voordragt, als hij zal vermeenen te behooren.
14. Wanneer de Landdrost van oordeel is, dat eenige
bepaling of Reglement, welke hij, overeenkomstig Art. 17
der Wet op het Bestuur in de Departementen ^ , aan den
Minister van Binnenlandsche Zaken voordraagt, van eene
algemeene applicatie op het geheele Rijk zoude kunnen zijn,
is hij verpligt zulks aan welgemelden Minister voor te
stellen.
15. Hij heeft toezigt, dat alle Collégien van Justitie zich
behoorlijk kwijten van hetgeen hun is opgedragen, zonder
zich echter eenigzins in te laten op de uitoefening der
Regterlijke Magt.
16. De Landdrost is speciaal verpligt, alle orders, betrekkelijk de organisatie der gewapende Burgermagt in het
Departement, te executeren, en toe te zien, dat dezelve,
tot de oogmerken, waar toe zij bestemd is, gebruikt worden
en dienstbaar zijn.
17. De Landdrost heeft het toezigt, dat alle Dijken,
Wegen, Bruggen en andere middelen van communicatie
binnen het Departement, door de Gemeenten, Personen en
Collégien, welke tot derzelver onderhoud verpligt zijn,
behoorlijk onderhouden worden, en dat de doortogt door
het Departement van de eene Plaats naar de andere overal
veilig en ongestoord geschieden kan. Hij zorgt, dat de
noodige middelen ten dien einde worden bewerkstelligd;
hij geeft aan den Directeur Generaal van den Waterstaat
alle de noodige informatiën deswegens, en gedraagt zich
overeenkomstig het Decreet Zijner Majesteit, omtrent de
beheering van den Waterstaat.
18. Hij heeft het oppertoezigt over alle Gebouwen, die
bestemd zijn tot gebruik van het Bestuur van het Departement; hij heeft het toezigt over alles, wat tot den Waterstaat
betrekkelijk is, voor zoo ver zulks niet tot het ressort van
den Directeur Generaal van den Waterstaat behoort.
) bedoeld is hier de wet van 13 April 1807.
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19. De Landdrost geeft acht op alles, wat op de gezondheid
en welvaart der Ingezetenen eenen heilzamen invloed kan
hebben, en het geen het ontstaan en verspreiden van besmettelijke ziekten kan voorkomen; zoo dra de eerste
beginselen van eenige besmetting bespeurd worden, geeft
hij daar van kennis aan den Minister van Binnenlandsche
Zaken; hij gedraagt zich naar hetgeen hem door denzelven
zal worden voorgeschreven, en zal inmiddels alle intermediaire maatregelen daarstellen, welke de omstandigheden
vorderen, achtervolgens de daar omtrent gemaakte en te
makene Ordonnantiën.
20. Hij zorgt voor de ongestoorde oefening van den Godsdienst, en dat alle dezelve eene gelijke bescherming genieten,
als mede, dat de uitoefening van eiken Godsdienst zich
bepale binnen de Kerkelijke Gebouwen der onderscheiden
Kerkgenootschappen, overeenkomstig Art. 6 en 7 der
Staatsregeling.
Hij zal insgelijks het toezigt hebben over de handhaving
van de Vrijheid van geweten, en al hetgeen tot bevordering
van deugd, goede zeden en publiek onderwijs, kan verstrekken.
21. Hij let insgelijks op alles, wat eenige betrekking
heeft met de Politie, zekerheid en voorspoed van het Departement, en houdt eene geregelde correspondentie ten dien
opzigte met de Ministers van Binnenlandsche Zaken en van
justitie en Politie.
22. De Landdrost ziet toe, dat de middelen, impositiën
en inkomsten, welke reeds gegeven of genoten worden, of
vervolgens zullen worden ingevoerd, rigtlg en ten meesten
voordeele van het Rijk worden gepercipieerd, en alle
fraudes en contraventiën deswegens, conform de Wetten,
geweerd worden; zullende hij daarenboven gehouden zijn,
zoo dra ter zijner kennisse mogte komen, dat de Ordonnantiën en Reglementen, waar naar de voorschreven middelen
en inkomsten worden geheven, voor eenige verbetering
vatbaar zijn, zulks te brengen ter kennfsse van den Minister
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van Finantiën, met speciale opgave der middelen tot verbetering.
23. Wanneer ter zijner kennisse mogte komen, dat in
een ander Departement, de Ordonnantiën en Reglementen,
nopens de Heffing van de Inkomsten en Belastingen, niet
worden gemaintineerd, zal hij zulks dadelijk brengen ter
kennisse van den Minister van Finantiën.
24. Hij geeft, zoo dikwijls als zulks ter zijner kennisse
mogte komen, aan den Minister van Finantiën kennis, van
alle misslagen en wangedragingen van de Finantiëele Ambtenaren, en van alle zoodanige zaken, waar omtrent hij zal
oordeelen, dat voorziening of verbetering behoort plaats
te hebben.
25. Wanneer de Minister van Finantiën eenig onderzoek
op een of ander Ontvangers-Kantoor mögt noodig oordeelen,
zal de Landdrost deze Commissie verrigten, of dezelve aan
twee Assessoren opdragen.
26. De Landdrost zal jaarlijks, na deswegens met de
Assessoren te hebben geconfereerd, aan de Ministers van
Binnenlandsche Zaken, van Justitie en Politie en van Finantiën, doen toekomen, eene opgave van kosten, welken hij
zal noodig oordeelen, zoo voor kosten der administratie, als
voor andere uitgave in het Departement, ten einde de voorschreve Ministers daarvan het noodig gebruik kunnen maken,
bij het formeren der begrooting voor het volgende jaar.
27. Deze opgaven zullen eene gedetailleerde en gemotiveerde berekening moeten behelzen van alle de kosten,
welken de Landdrost zal noodig oordeelen. Hij zal telkens
tot de opgave van het vorige jaar moeten terug wijzen, en
de redenen van verandering moeten aanwijzen, en hij is
daarenboven verpligt, de meest mogelijke bezuiniging in
het oog te houden.
Hij zal zich, voor het overige, ten dezen opzigte moeten
gedragen naar de Instructiën, welke hem door de respective
hier bovengenoemde Ministers zouden kunnen worden
gegeven.
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28. Wanneer het dienstig mögt worden geoordeeld, aan
den Landdrost eenige fondsen ter goeder rekening van de
te betalene gelden in het Departement te geven, zal hij zich
gedragen naar de orders, welke hem dien aangaande zullen
gegeven worden.
29. De Landdrost zal, binnen den tijd van zes weken, na
dat hij in functie zal zijn getreden, de Lijst der Steden
inzenden, welker bevolking minder dan vijf duizend Zielen
bedraagt, maar echter in de Gemeenten van de eerste Klasse
zouden moeten worden gerangschikt.
30. Hij zal, binnen den tijd van drie maanden, na dat hij
zijne functiën zal hebben aanvaard, zijne bedenkingen
inzenden:
a. Over de te maken schikkingen bij de invoering van de
nieuwe Organisatie voor de Gemeente Besturen in de
Gemeenten van de eerste Klasse, en in 't bijzonder, voor
zoo veel zulks te pas komt, op de afscheiding van de
Administrative en Regterlijke Magt.
b. Over de wijzigingen van deze Organisatie, en over de
noodzakelijkheid tot het benoemen van Commissarissen
of bijzondere Ambtenaren, voor eenige bijzondere werkzaamheden, als Desolate Boedels, Weeskamers, Wisselbanken, de Fabrijkage, en het oppertoezigt over de Godsdienstige en andere Gestichten.
31. De Landdrost zal, binnen den tijd van zes maanden,
na dat hij In functie zal zijn getreden, een plan inleveren over
de te nemene bepalingen, betrekkelijk de Gemeenten van
de tweede Klasse.
32. Hij brengt de keuze en projecten, welke hem door
den Drost zullen geworden, ter kennisse van den Minister
van Binnenlandsche Zaken, daarbij de aanmerkingen en
voorstellen voegende, welke hij noodig zal oordeelen.
33. Hij ontvangt insgelijks van den Drost, en brengt ter
kennisse van den Minister van Binnenlandsche Zaken, de
Rekeningen en jaarlijksche Begrootingen der Gemeenten
van de eerste Klasse; hij is verpligt dezelve voorloopig
290

te onderzoeken, en er zijne consideratiën bij te voegen.
Hij doet zulks insgelijks met de Rekeningen en Begrootingen der Gemeenten van de tweede Klasse, welken de
Drost hem toezendt, en zendt het jaarlijks verslag, het
welk de Drost hem deswegens doet, met bijvoeging zijner
consideratiën, al mede aan den Minister van Binnenlandsche Zaken.
34. De Landdrost zal een bijzonder toezigt houden, dat
de Gemeente Besturen geene Plaatselijke Belastingen heffen
of invoeren, dan na bekomene autorisatie van het Gouvernement.
35. Hij zal alle de ontwerpen van Plaatselijke Belastingen
onderzoeken, daaromtrent het noodig advis aan het Gouvernement geven, en bij dit onderzoek zal hij bijzonder letten,
of men de reeds bestaande of verder te makene bepalingen
ten dezen opzigte heeft in acht genomen.
36. Wanneer subsidien voor de Armen de oorzaak zijn
van eene Plaatselijke Belasting, zal hij, alvorens zijn verslag
deswegens in te zenden, onderzoeken, of er ook eenige
Reglementen bestaan, aangaande het onderhoud der Armen
of tegen de Bedelarij, of welke strekken, om aan de Behoeftigen werk te verschaffen, ten einde aan het Gouvernement
de noodige schikkingen en verbeteringen ten dien opzigte
te kunnen voordragen.
37. Hij kan zich, ter adsistentie in de onderscheidene
werkzaamheden, hier boven vermeld, bedienen van de
Assessoren, het zij door hun het uitwerken van het een of
ander gedeelte op te dragen, door hun te zenden Commissiën, of door het innemen van hun advis.
38. Hij roept Assessoren bijeen ter verrigting van de
werkzaamheden, aan de Landdrost en Assessoren opgedragen, zoo dikwijls als de aard dezer werkzaamheden zulks
vereischt, en voorts zoo dikwijls hij zulks noodig en dienstig
oordeelt.
39. Hij bestemt eenen bepaalden dag in de week voor de
Justjtiëele Zaken in cas van Gemeene Middelen, en zorgt
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voorts, dat de noodige tijd, tot de geregelde afdoening
van alle Justitiëele zaken, worde bestemd en afgezonderd.
40. De Landdrost draagt zorg, dat de Drosten zich kwijten
van hetgeen hun bij de Wet over de administratie in de
Departementen, en bij dit Reglement, is voorgeschreven, of
het geen hun bij vervolg kan worden aanbevolen; en ¡n
het bijzonder, dat zij eene jaarlijksche inspectie nemen van
de Administratiën in de Gemeenten der tweede klasse van
hun Kwartier, en in het algemeen, dat zij in alles hun pligt
doen.
Hij zorgt ook, dat de Ambtenaren, die te gelijk met de
Administrative en Regterlijke functiën belast zijn, en waar
van de Administrative functiën geheel of ten deele aan
Kwartiers-Drosten vervallen, zich niet bemoeijen met de
functiën, welke aan den Drost zijn opgedragen, maar echter
voortvaren hunne andere functiën waar te nemen.
41. De Landdrost heeft de noodige Geëmploijeerden ten
dienste van de administratie van het Departement.
Hij draagt derzelver getal en traktement aan den Minister
van Binnenlandsche Zaken voor, en heeft derzelver benoeming; doch bedient zich bij voorkeur van de tegenwoordige Geëmploijeerden bij de Departementale Besturen
en Raden van Financiën.
42. Hij stelt zich in staat, eenmaal in het jaar, of meermalen, indien zulks van hem mögt worden gerequireerd, een
generaal overzigt te kunnen leveren van den staat van het
Departement, in hetwelk hij is geplaatst, en om ten allen
tijde rekenschap te kunnen geven van zijne verrigtingen, en
van de uitvoering der bevelen, welke hem zijn gegeven, op
zoodanigen voet, als hem ten opzigte van het een en ander
zal worden voorgeschreven.
43. De Landdrost zal een afzonderlijk Verbaal houden,
van al hetgene hij in zijne qualiteit verrigt, en zorg dragen,
dat zijne Verbalen altijd zoodanig in orde zijn, dat hij die
ten allen tijde, des gerequireerd, kan exhiberen, en aan zijn
Opvolger overhandigen.
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44. De Landdrost en Assessoren zullen de tijdelijke Zetting
van het Brood aan de Gemeente Besturen in de Steden
kunnen overlaten, mits zorgende, dat eene billijke gelijkmatigheid worde in acht genomen, en van wege de Gemeente
Besturen worde toegezien, dat de plaatselijke Verordeningen,
omtrent de qualiteit en het gewigt van het Brood, stiptelijk
worden in acht genomen.
Het platte land zullen zij bij Distrikten aan eene geregelde
Zetting van het Brood, naar evenredigheid van die der
Steden onderwerpen.
De plaatselijke Belastingen zullen, met opzigt tot de
Zetting van het Brood in de onderscheidene Gemeenten,
in aanmerking moeten komen.
Voor zoo verre de maatregelen, dien aangaande in een
naburig Departement genomen, voor de belangen der
Ingezetenen van hun Departement nadeelig mogten zijn,
geeft de Landdrost daar van kennis aan den Minister van
Binnenlandsche Zaken.
45. De Rekwesten, op welken bij den Landdrost en Assessoren moet worden besloten, zullen in alle gevallen aan den
Landdrost alleen geadresseerd moeten worden, overeenkomstig hetgeen bij het 16de Artikel van de Wet op de
administratie in de Departementen is bepaald.
46. De Landdrost en Assessoren zullen disponeren op
de Rekwesten, welke, ingevolge het 22ste Artikel der
Ordonnantie op het Middel van het Personeel, het 17de
Artikel van die op het Mobilair, en het 41ste Artikel
der Ordonnantie op de Verponding, strekken ter bekoming van Commissarissen tot hertauxatie van de gemaakte tauxatie van Huurwaarde van de vaste Goederen en
van het Mobilair.
47. Zij zullen, overeenkomstig het 16de Artikel van de
Ordonnantie op het Middel van het Zout, de noodige
admissie verleenen aan de Winkeliers in ongeraffineerd
Zout; de Landdrost zal hun den Eed, bij dat Artikel voorgeschreven, afnemen.
Landdrost 20
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48. De Landdrost zal van de Ijkers der Zoutmaten den
Eed afnemen, bij het 10de Artikel der provisionele Instructie
voor de gemelde Ijkers bepaald, of hij zal zulks laten doen
door zoodanige Collegie of Persoon, als hij daartoe zal
benoemen.
49. Hij zal de Zoutmeters insgelijks beëedigen, op den
voet, bij het 18de Artikel der provisionele Instructie voor
de Zoutmeters bepaald, of zal daar mede zoodanige Collegie
of Persoon belasten, als hij ten dien einde zal aanwijzen.
50. Hij zal van de Zeepzieders in het Departement de
schriftelijke opgave ontvangen, welke zij van het merk of
van de merken, waar mede zij hun Vaatwerk zullen hebben
gebrand, ter voldoening aan het 8ste Artikel der Ordonnantie op den Impost van de Zeep, moeten inleveren. Hij
zal zich insgelijks het merk of de merken zelven, in hout
gebrand, doen geven.
51. In gevalle het mögt blijken, dat een Ijker der Zeeptonnen, binnen het Departement, de aan hem, door den
Inspecteur der Middelen te Lande aldaar, ter hand gestelde
IJk tot eenig ander einde, dan alleen tot het branden van het
Zeepzieders Vaatwerk, hadde gebruikt, zal de Landdrost en
Assessoren, naar aanleiding van het 8ste Artikel der provisionele Instructie voor de Ijkers der Zeeptonnen, denzelven
Ijker zoodanig corrigeren, als zij zullen vermeenen te
behooren.
52. De Landdrost zal van de Ijkers der Zeeptonnen
afnemen, of door het ten dien einde door hem benoemd
Collegie of Persoon doen afnemen, den Eed, bij het 14de
Artikel der gemelde provisionele Instructie voorgeschreven.
53. De Landdrost en Assessoren zullen, ingevolge het 9de
Artikel der Ordonnantie op het Middel van de Waag, en
op den voet daarbij omschreven, de Accoorden goedkeuren
en regelen, welke door den Ontvanger of Gaarder van
hetzelve Middel, uit krachte van het 7de Artikel dier Ordonnantie, met eenige Fabrijkeur of Winkelier wegens den
Uitslag mogten zijn aangegaan; zij zijn bevoegd, deze Accoor294

den te verhoogen of te verlagen, naar hetgeen zij billijk
zullen oordeelen, terwijl zij voorts, in cas van verschil
tusschen den Ontvanger of Gaarder en een Accordant, het
Accoord finaal zullen moeten regelen.
54. In conformiteit van het 10de Artikel der Ordonnantie
op de Rondemaat, zullen zij de Accoorden goedkeuren en
regelen, welke krachtens het 8ste Artikel der gezegde
Ordonnantie, met opzigt tot de betaling van den Impost,
wegens den uitslag van Waren gemaakt, onderhevig zijn.
55. Zij zullen disponeren op zoodanige verzoeken, als
aan den Landdrost, in conformiteit van het 23ste Artikel
der Ordonnantie op het Gemaal, zullen worden gedaan,
tòt hermeting der Granen, boven peil ter Molen bevonden,
en daar omtrent handelen, Invoegen als bij het gezegde
23ste Artikel is vastgesteld.
56. Uit krachte van het 56ste Artikel der laatstgenoemde
Ordonnantie, zal de Landdrost permissie kunnen verleenen,
tot het maken van zoogenaamde Quarens, Handmolens en
andere dergelijke Instrumenten, welke naar buiten het Rijk
moeten worden verzonden.
57. De Landdrost en Assessoren zullen, uit krachte van
het 16de Artikel der Ordonnantie wegens den Impost op de
Inlandsche Brandewijn, Jenever en Likeuren, en op den voet,
bij het 16de, 17de en 18de Art. van de gemelde Instructie
omschreven, eene Acte van Admissie kunnen verleenen aan
alle gepatenteerde Wijnkopers, die in de Termen van het
17de Artikel dezer Ordonnantie vallen, welke, onder het
genot van restitutie van den Impost, Brandewijn of Jenever
voor Commercie naar buiten het Rijk verzenden, of mogten
willen verzenden.
58. Door hun zullen vermogen te worden afgegeven
Acten van Brandewijn-Verkoopers aan zoodanige Kooplieden, welke de Dranken, in de Ordonnantie van den
Impost op Buitenlandsche Brandewijn, gedisteleerde Wateren, Rum en Likeuren vermeld, het zíj van buiten 's Lands,
of van Zeehandelaren, of van anderen van Credit jouïs295

seerende Personen Inslaan, om dezelve tot groóte speculatiën
te bezigen, of bij kleine maat te verkoopen, mits niet minder
dan een half Anker te gelijk voor de Binnenlandsche Consumile inslaande, en van deze Likeuren een lager hebbende,
van ten minsten honderd Oxhoofden, alles echter op den
voet en onder de bepalingen, bij § 6. der Notificatie wegens
den Impost op de Buitenlandsche Brandewijnen, van den
listen Mei 1806, gestipuleerd.
59. Aan hun wordt bij deze de bevoegdheid toegekend,
om, op daartoe door Erfgenamen of Bewindhebbenden in
een nagelaten Boedel, ingevolge Art. 36 der Ordonnantie
wegens het Regt van Successie, gedaan verzoek aan den
Landdrost, een langer Termijn tot aangifte van den Boedel
te accorderen, dan daar toe bij de Wet bepaald is, mits
dit uitstel echter niet verder worde verleend, dan gedurende
den tijd, daartoe bij het 36ste Artikel bepaald, en wijders
worde geobserveerd al hetgene daar omtrent bij hetzelve is
vastgesteld.
60. De Landdrost en Assessoren in de Departementen
Groningen, Vriesland, Drenthe, Overijssel en Utrecht, en
de Regters ter eerster instantie in cas van de Gemeene
Middelen in de Departementen Gelderland, Amstelland,
Maasland, Zeeland en Braband, hebben de beslissing, tot
welke Klasse een Handel of Beroep, in de Ordonnantie,
op het Regt van Patent geëmaneerd, niet uitgedrukt, behoort, alles naar aanleiding van het laatste gedeelte van het
8ste Artikel dier Ordonnantie.
61. Ingevolge Art. 34 der Ordonnantie op de Patenten,
zullen zij, o f w e l de Regters ter eerster instantie in cas van

Gemeene Middelen, de bevoegdheid hebben, om te disponeren op doleantiën wegens eene te hooge Massificatie, en,
daartoe termen vindende, de Contribuabelen in eene lagere
klasse te stellen.
62. Landdrost en Assessoren zullen, ingevolge Art. 35 der
meergemelde Ordonnantie op de Patenten, des noods
tauxeren en modereren zoodanige kosten, als mogten zijn
296

geloopen op het arrest en sequestratie der Goederen van
Personen, die, buiten de Plaats, Goederen te koop zouden
willen veilen, of handel drijven, zonder de vereischte Acte
van Patent bij zich te hebben, of daar van te zijn voorzien.
63. Assessoren zijn verpligt, den Landdrost te adsisteren
in alle zoodanige werkzaamheden, als van hun mogten
worden gerequireerd, en zulks zoo wel in het examineren
van Stukken, en praepareren of stellen van Berigten en
Rapporten, als in het executeren van de Commissiën, welken
hij hun mögt opleggen.
Ten dien einde zullen zij zich van geenen Ambtenaar of
Geëmploijeerden van het Departementaal Bestuur mogen
bedienen.
64. De Drosten zullen, boven en behalve het generaal
toevoorzigt over hun Kwartier, hun bij de Wet aanbevolen,
zorgen, dat alle Publicatiën en Notificatiën, welke hun van
wege den Landdrost worden toegezonden, tijdig ter publicatie en affixie worden toegezonden.
65. Zij zullen alle andere orders, bevelen en besluiten,
voor geconstitueerde Autoriteiten of anderen in hun
Kwartier, welke hen van wege den Landdrost of een der
Ministers (in gevalle Zijne Majesteit dit goedvindt,) mogten
gezonden worden, doen bezorgen aan die genen, welken
het aangaat.
66. Zij zullen alle orders en bevelen, welker executie hun
zelven mogte aanbevolen worden, promptelijk en stiptelijk
executeren, en, voor zoo ver de directe executie anderen
aangaat, daar aan de hand houden, en zorgen, dat dezelve
behoorlijk worden volbragt.
67. Zij zullen den Landdrost dienen van berigt, consideratiën en advis, op alle Stukken, welke ten dien einde in
hunne handen mogten worden gesteld, na daar op bevorens,
is het nood, het berigt en de consideratiën, of ook het advis
van alle geconstitueerde Magten en Ambtenaren in hun
Kwartier, te hebben ingenomen.
In geval Zijne Majesteit, in een of ander bijzonder geval,
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het noodig oordeelt, hun advis in te nemen, ofwel informatiën van hun in te winnen, zonder tusschenkomst van den
Landdrost, zullen zij dit hun advis of informatiën moeten
inzenden aan den Minister, die zulks zal gevorderd hebben.
68. Zij zullen een wakend oog houden op de Gemeente
Besturen in hun Kwartier; zij zullen, in geval zij zulks
noodig mogten oordeelen, de Vergaderingen van die der
Gemeenten van de eerste Klasse bijwonen, en van tijd tot
tijd in die van de tweede Klasse gaan presideren.
69. Zij zullen aan den Landdrost de Plaatselijke Keuren,
die zij geapprobeerd hebben, als mede ontwerpen van Keuren
toezenden, die aan hen moeten worden ingezonden, met
bijvoeging van hunne aanmerkingen op deze ontwerpen.
70. Zij zullen de jaarlijksche Rekeningen en Begrootingen
van alle de Gemeenten van de eerste Klasse van hun Kwartier, met hunne consideratiën aan den Landdrost inzenden,
zoo als ook die van de tweede Klasse, ingevalle zij hier op
eenige aanmerkingen mogten hebben.
71. Zij zuilen den Landdrost een jaarlijks verslag doen
van het bij hun gedaan onderzoek van de Rekeningen en
Begrootingen van de Gemeenten van de tweede Klasse,
met bijvoeging van een kort Tafereel derzelven.
72. Zij zullen een wakend toezigt houden op de uitoefening der Politie in het Departement, en zorgen, dat de
Landdrost van alles, wat eenigzins merkwaardig in hetzelve
mögt voorvallen, worde geïnformeerd.
73. Zij zullen zich gedragen naar alle de orders en bevelen,
welke hun, zoo in het generaal, als in speciale gevallen, door
den Landdrost, speciaal met betrekking tot de jaarlijksche
inspectie van de Gemeente Besturen van de tweede Klasse,
zullen worden gegeven, en zijn hier voor aan den Landdrost
als ook aan zoodanige Ministers verantwoordelijk, die hun
onmiddellijk eenige orders zullen mogen gegeven hebben.
74. Landdrost, Assessoren en Drosten genieten geene
Jura of Leges, hoegenaamd.
Wanneer zij in Commissie reizen, en wel met betrekking
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tot de Assessoren en Drosten, op expressen last van eenen
Minister of van den Landdrost, zullen zij voor Daggeld en
Reiskosten zoo veel genieten, als nader bij een generaal
Tarif zal bepaald worden.
75. De Landdrost, Assessoren en Drosten, zullen van
niemand, wie het ook zij, die zij kunnen nagaan, dat eenige
zaken met hun in hunne qualiteit te verrigten kan hebben,
of gedurende den tijd hunner bediening gehad heeft, eenige
geschenken, geringe geschenken van Eetwaren uitgezonderd,
aannemen of doen aannemen, direct of indirect, noch gedoogen, dat zulks door hunne Vrouwen of iemand hunner
Huisgenooten geschiede; voor zoo ver dit laatste, buiten,
hun weten, mögt zijn gebeurd, zal de Landdrost, voor hen
hier van dadelijk aan den Minister van Binnenlandsche Zaken
kennis geven. Assessoren en Drosten, zullen, voor zoo veel
hun mogte aangaan, den Landdrost hier van onmiddellijk
verwittigen.
76. De Landdrost en Drosten zullen in handen van den
Koning, de Assessoren in handen van den Landdrost, afleggen
den volgenden Eed:
„Ik zwere gehoorzaamheid aan de Constitutie en
„getrouwheid aan den Koning.
„Ik belove en zwere, mij exactelijk te zullen gedragen
„naar hetgeen in de wet over het Bestuur in de Departe„menten, en in het Reglement betrekkelijk dat Bestuur,
,,mij is voorgeschreven, en getrouwelijk te zullen naar,,komen, hetgeen mij in mijne qualiteit is of nog kan
„voorgeschreven worden, en dat ik zulks niet zal
„nalaten om lief of leed, uit gunst of haat, of om welke
„andere reden hoe ook genaamd."
77. De Vroedschappen kunnen te gelijker tijd regterlijke
functiën in hunne Gemeente waarnemen, en ook andere
posten bekleeden, het zij zij betrekking hebben op de
Gemeente zelve, of tot het algemeen Bestuur.
78. De Administrative en Regterlijke Magt kunnen, bij
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de Gemeenten van de tweede Klasse, door een en dezelfde
Personen worden waargenomen.
79. De Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met
de executie van het tegenwoordig Decreet.
Gegeven enz.

BIJLAGE XXXII.
No. II. DECREET, houdende het Reglement op het Bestuur
der Gemeenten van de eerste Klasse.
den 23 October 1807.
LODEWIJK NAPOLEON enz.
De Staatsraad gehoord.
Hebben wij gedecreteerd en decreteren:
De navolgende Steden enz. 1 ).
Art. 1. Het Bestuur der Gemeenten van de eerste Klasse
zal plaats hebben, overeenkomstig de Wet van den 13den
April 1807, en het Reglement op het Bestuur in de Departementen, van den 29sten April daaraan volgenden, en is in
handen van een' Burgemeexter en Wethouderen.
Er is in iedere Gemeente eene Vroedschap.
2. De Burgemeester is het hoofd der Gemeente en van
Wethouderen.
3. Het getal der Wethouderen is bepaald op vier.
leder Wethouder heeft een Plaatsvervanger.
Het getal der Vroedschappen, in iedere Gemeente van de
eerste Klasse, is door Ons Decreet van heden bepaald.
4. Burgemeester, Wethouderen en Vroedschappen moeten
tot de waarneming hunner Bedieningen, de volgende vereischten bezitten:
1
) Decreet no. VII, bepalende de Steden van de eerste Klasse 23 October
1807, noemde voor Braband ,,'s-Hertogenbosch, Breda, en Bergen op
de Zoom".
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a. Dat zij eikanderen niet bestaan, tot in den derden graad
van Bloedverwantschap.
b. Dat een Burgemeester of Wethouder de laatste vijf,
en een Vroedschap de laatste twee jaren, in de Gemeente
woonachtig geweest is; afwezendheid voor publieken
dienst daar onder mede begrepen.
5. Een der Wethouderen en deszelfs Plaatsvervanger
jaarlijks moetende aftreden, zal het lot bij derzelver installatie bepalen, wie het eerste jaar, en zoo vervolgens, zullen
aftreden; de in het vervolg aankomende Wethouderen
blijven ieder vier jaren in functie; zijnde de afgetreden
Wethouder en Plaatsvervanger telkens weder verkiesbaar.
6. Insgelijks zal, bij de installatie der Vroedschappen,
het lot de jaren van aftreding van elk hunner bepalen, in
dier voege, dat de Vroedschap leder vijfjaren geheel wordt
vernieuwd.
Indien het getal der Vroedschappen niet in vijf gelijke
deelen kan verdeeld worden, zal het kleinste getal in de
eerste, en het grootste getal in de laatste jaren aftreden.
De In het vervolg aankomende Vroedschappen blijven
ieder vijf jaren in functie; zijnde de aftredende altijd weder
verkiesbaar.
7. De Plaatsvervangers van Wethouderen treden op,
wanneer de Wethouder, wiens plaats zij moeten vervullen
gedurende zijne dienstjaren, mögt komen te overlijden,
of op eenige andere wijze buiten functie te geraken, en
alleen voor den tijd, dat dezelve nog zoude moeten hebben
fungeren.
8. Plaatsvervangers kunnen Leden van de Vroedschap
blijven, zoo lang zij niet als Wethouderen optreden; doch
in dat geval vallen zij als Leden van de Vroedschap uit, en
worden door anderen vervangen.
9. De eerste aftreding van Wethouders, derzelver Plaatsvervangers, en der Vroedschappen, zal plaats hebben op den
eersten Maandag naden 1 sten Januari 1809, en zoo vervolgens
ieder jaar op denzelfden dag.
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10. De tweejarige dienst van den Burgemeester zal voor
de eerste reize eindigen met den eersten Maandag na den
1sten Januari 1810. Hij is weder verkiesbaar.
11. De Burgemeester en Wethouders zullen eene bepaalde bezoldiging genieten, uit de Kas der Gemeente,
zoo als het voor de onderscheiden Gemeenten, door Ons
Decreet van heden, bepaald is.
Het zal echter aan de Wethouders vrijstaan, om die bezoldiging, in het geheel of voor een gedeelte, bij' wijze van
Presentie-geld, onder zich te verdeelen.
Zij zullen geenerlei Emolumenten in voorschreve qualiteit
kunnen genieten. De genen, welke bij voortduring mogten
worden gepercipieerd, zullen verkeeren ten behoeve der
Stedelijke Kas.
De Vroedschappen genieten geenerhande bezoldiging.
12. De Burgemeester en Wethouders kunnen geenerlei
Regterlijke bedieningen waarnemen, en moeten, eer zij in
functie treden, afstand doen van alle andere gesalarieerde
Stedelijke Ambten of Posten, of wel, gedurende den tijd
hunner functie, zoodanig daarin door anderen vervangen
worden, dat zij niet in het minst in de waarneming van dezelve
zich inlaten, noch wegens dezelve een ige voordeelen genieten
De Personen, welke zij zullen verkiezen tot het waarnemen
hunner functiën, moeten aan den Landdrost, door middel van
den Kwartierdrost, ter goedkeuring voorgesteld worden,
die hier over zal beslissen, na alvorens het advies van Burgemeester en Wethouderen ingenomen te hebben.
Hiervan zal intusschen eenige uitzondering kunnen worden
gemaakt, omtrent zoodanige Bedieningen, welke van geringere bezoldiging zijn, en welker waarneming in geenerhande opzigten met den Post van Burgemeester en Wethouder strijdig is, waaromtrent de beoordeeling aan den
Landdrost, aan wien het voorstel door den Kwartierdrost
wordt voorgedragen, wordt overgelaten.
13. De Vroedschappen kunnen te gelijker tijd Regterlijke
functiën in hunne Gemeente waarnemen, en ook andere
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Posten bekleeden, het zij betrekking hebben op de Gemeente
zelve, of op het algemeen Bestuur.
14. De Burgemeester houdt ten minsten eenmaal 's weeks
Vergadering met Wethouderen, en roept deze.ve vervolgens
bijeen, als hij goedvindt, en zoo dikwijls als het Bestuur van
de Politie, de behandeling der dagelijksche zaken, en de
beheering van de Geldmiddelen der Gemeente, (welke
aan Burgemeester en Wethouderen, onder hunne verantwoordelijkheid, bij de Wet van den 13den April 1807 zijn
opgedragen,) het vereischen.
15. Bij wettige absentie, of bij indispositie van den Burgemeester, zal hij een der Wethouderen benoemen, om
ad interim zijn' Post waar te nemen, en hier van dadelijk
aan den Landdrost kennis geven.
16. Wanneer bij de behandeling van zaken, die gezamenlijk
aan den Burgemeester en Wethouderen zijn opgedragen,
het gevoelen van de meerderheid van dat van den Burgemeester verschilt, brengt hij zulks, door den Kwartierdrost,
ter kennisse van den Landdrost, wacht zijne beslissing af,
en zorgt, dat alles inmiddels blij ve in zijn geheel; bijaldien
deze beslissing, zonder groóte zwarigheden, niet kan worden
afgewacht, is de Burgemeester verpligt, volgens zijn gevoelen
te besluiten, en daar van, door den Kwartierdrost, aan den
Landdrost kennis te geven; hij is voor dit verrigte speciaal
verantwoordelijk.
17. De Burgemeester heeft onder zijne verantwoordelijkheid het oppertoezigt over de Politie, de handhaving der
Keuren, en de uitvoering der Orders en Wetten van het
Gouvernement.
Alle Wetten, Decreten, Orders, Besluiten, Missives,
Rekwesten, Berigten, Adviesen, Rapporten, Voordragten, en
andere Stukken, worden aan hem geaddresseerd.
Niets wordt afgekondigd, dan op zijn bevel.
Hij is alleen belast met de executie van het geen door hem
en Wethouderen is behandeld.
En hij doet ten zijnen name alle Publieke Acten, die van
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Stadswege uitgegeven worden, opmaken, expediëeren en
uitgeven.
18. De Burgemeester heeft, als het hoofd der Gemeente,
het oppertoezigt en gezag over alle Politieke Stedelijke
Collégien, Administratiën, Directiën, Ambtenaren, Bedienden en Gebeneficeerden.
Hij kan, na voorafgaande deliberatie met Wethouderen,
dezelven in hunne dienst schorssen.
Zij kunnen gezamenlijk de mindere Ambtenaren en Bedienden van hunne Posten ontzetten; doch, redenen vermeenende te hebben om anderen te demitteren, moet de
zaak ter kennisse van den Landdrost gebragt worden, welke
daar omtrent, naar bevind van zaken, beslist, of daar van
rapport doet aan onzen Minister van Binnenlandsche Zaken.
19. De Burgemeester zal, binnen de eerste drie maanden
na zijne installatie, en na gehoudene deliberatie met Wethouderen, aan den Kwartierdrost zenden, om door denzelven aan den Landdrost te worden ingeleverd, een ProjectReglement nopens de wijze, waarop de begeving der Stedelijke Ambten, Bedieningen en Beneficien, voortaan zal
geschieden.
Hij zal gehouden zijn, om in dit Project-Reglement alle
de Ambten in twee Klassen te onderscheiden. De eerste
bevat die Ambtenaren en Bedienden, welke door het Gemeente Bestuur in hunne bedieningen alleen kunnen geschorst worden, en de tweede de mindere geemploijeerden
en bedienden, welke door hetzelve van hunne posten kunnen
worden ontzet.
De Landdrost zendt dit Project-Reglement, met zijne
aanmerkingen voorzien, aan den Minister van Binnenlandsche
Zaken, om aan den Koning te worden aangeboden.
20. De Burgemeester is verpligt tot de meest stipte en
naauwkeurige naarkoming van alle de Wetten, Orders en
Bevelen, welke hem, van wege Zijne Majesteit den Koning,
Hoogstdeszelfs Ministers, en den Landdrost, worden gegeven.
21. Hij dient, des gevorderd, van berigt, consideratiën
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en advies, aan Zijne Majesteit den Koning, Hoogstdeszelfs
Ministers, den Landdrosten Kwartierdrost, over alle zaken,
waar over zulks van hem mögt worden gevraagd.
22. De Burgemeester zal daarenboven den Kwartierdrost,
en door dezen aan den Landdrost, doen, alle zoodanigde
voordragten, als hij zal vermeenen tot de bevordering der
belangen van de Gemeente te kunnen strekken, en eene
geregelde correspondentie met hem onderhouden.
23. In onverhoopte gevallen van het ontstaan van besmettelijke ziekten, van buitengewone calamiteiten, van oproerige
bewegingen, of dergelijken, is de Burgemeester in het bijzonder gehouden, daar van aan den Land- en Kwartierdrost
onverwijld kennis te geven, hij gedraagt zich naar hetgeen
hem deswege zal worden voorgeschreven; inmiddels alle
noodige intermediaire maatregelen nemende, op zijne verantwoordelijkheid.
24. De correspondentie met den Landdrost zal gewoonlijk
plaats hebben door tusschenkomst van den Kwartierdrost. De
Burgemeester correspondeert niet onmiddellijk met den
Landdrost, dan alleen in buitengewone gevallen, of om
bijzondere redenen.
25. De Burgemeester heeft, onder den Kwartierdrost en
Landdrost, het bevel over de gewapende Burgermagt, en
derzelver dienst.
Bij oproerige bewegingen, nogtans, het noodig oordeelende, om, tot keering van geweld met geweld, krachtdadige orders aan dezelve te geven, geschiedt zulks schriftelijk, na voorafgaande deliberatie met Wethouderen, en met
voorkennis en overleg van den Gouverneur of Kommandant
der Stad, of, bij deszelfs absentie, van den tijdelljken Kommandant van het Garnizoen, van welken hij tevens alle
noodige Militaire adsistentie vermag te requireeren.
Ingeval de Landdrost of Kwartierdrost zich binnen de Stad
bevindt, is de Burgemeester in zoodanige buitengewone
gevallen gehouden, deszelfs orders te vragen, en naar deszelfs
voorschriften zich te gedragen. Hij geeft aan den Kwartier305

drost en Landdrost kennis van al hetgeen buitengewoon
bij de Burgerwapening voorvalt.
26. De Burgemeester stelt zich in staat, eenmaal in het
jaar, of meermalen, indien zulks van hem mögt worden
gerequireerd, een generaal overzigt te kunnen leveren van
den staat der Gemeente, en om, ten allen tijde, rekenschap
te kunnen geven van zijne verrigtingen, en van de uitvoering
der bevelen, welke hem zijn gegeven.
27. De Burgemeester zal, behalven de Notulen van het
door hem en Wethouders gezamenlijk behandelde, een
afzonderlijk Verbaal houden, van al hetgeen hij In zijne
qualiteit verrigt, en zorge dragen, dat zijne Verbalen altijd
zoodanig ín orde zijn, dat hij ze ten allen tijde, des gerequireerd, kan exhiberen; wordende aan den Landdrost aanbevolen, om op de nakoming hiervan bijzonder te letten.
28. Alle Plaatselijke Officieren der Justitie, derzelver
Suppoosten en Bedienden, zullen gehouden zijn den Burgemeester hunne hulp en medewerking te verleenen, ter
handhaving van het openbaar gezag en de goede orde,
alsmede tot de bewaring der rust en veiligheid binnen de
Stad.
29. De Officieren der Justitie en de Plaatselijke Regtbanken, dienen, des gevorderd, den Burgemeester van berigt,
of consideratiën en advies, over zoodanige zaken, als hij
vermeent in hunne handen te moeten stellen.
De Burgemeester vermag zich echter in geenen deele
mengen in de werkzaamheden bij de Regtbanken behoorende.
30. De beheering de Stedelijke Geldmiddelen en het
oppertoezigt over derzelver comptabiliteit blijft, volgens
de Wet van den 13den April 1807, aan Burgemeester en
Wethouderen toevertrouwd; doch de Burgemeester zal,
binnen drie maanden na zijne installatie, aan den Kwartierdrost zenden, om door denzelven aan den Landdrost te
worden ingeleverd, zijne consideratiën en die van Wethouderen, over de inrigting van de administratie van Stads
Finantiën, of wel de verbeteringen en bezuinigingen, welke
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daarin zouden kunnen plaats vinden, dewelke de Landdrost,
met zijne aanmerkingen voorzien, aan den Minister van
Binnenlandsche Zaken zal doen toekomen, om aan Zijne
Majesteit den Koning te worden aangeboden.
Inmiddels blijft provisioneel de administratie van de
Stedelijke Geldmiddelen op den tot hiertoe gebruikelijken
voet en wijze voortduren.
31. De Burgemeester formeert of doet formeren de
rekening en verantwoording der Stedelijke ontvangsten en
uitgaven van het voorgaande jaar, gestaafd met de noodige
bewijzen en bescheiden.
32. Insgelijks formeert hij of doet formeren een staat
van presumtive ontvangst en uitgaaf voor het volgend jaar,
met aanwijzing der middelen om in het te kort te voorzien.
33. De Burgemeester brengt de in de beide voorgaande
Artikelen vermelde stukken ter Tafel van hem en Wethouderen, en vervolgens, voorzien met zijne aanmerkingen
en die van Wethouderen, ter Vroedschap in, om daarmede
gehandeld te worden, zoo als bij Art. 44 en 45 van de Wet
van den 13den April 1807 is bepaald.
34. De Burgemeester zendt, binnen den tijd van drie
maanden, aan den Kwartierdrost, ten einde aan den Landdrost te worden overgebragt, zijne Consideratiën en die
van Wethouderen, omtrent de wijze en de noodzakelijkheid
der voortduring of vernietiging der Kamers, Collégien,
Administratiën en Plaatselijke Ambten, en omtrent de opr igt ing van zoodanige, als welke hij, of de Landdrost, tot
het welzijn der Gemeente, zullen noodig oordeelen ; alsmede,
omtrent de verbeteringen en bezuinigingen, welke er ingevoerd zouden kunnen worden.
De Landdrost zal dezelve vervolgens, met zijne aanmerkingen, aan den Minister van Binnenlandsche Zaken doen toekomen, om aan den Koning te worden aangeboden.
35. De Burgemeester, de Wethouderen, en derzelver
Plaatsvervangers, zullen geen aandeel mogen hebben in
eenige Lands- of Stedelijke Pachten of Collecten van Belas307

tingen, noch in eenige Leverantien of Aanbestedingen, voor
rekening van de Stad, direct of indirect.
36. Zij, noch de Vroedschappen, zullen insgelijks van
niemand, wie het ook zij, die zij weten, dat waarschijnlijk
eenige zaken met hun, in hunnequaliteit, te verrigten hebben,
dezelve heeft, of, gedurende den tijd hunner bediening,
gehad heeft, eenige geschenken zelf aannemen of doen
aannemen, direct of indirect, noch gedogen, dat zulks door
hunne Vrouwen, of iemand hunner Huisgenooten geschieden
en voor zoo verre dit laatste buiten hun weten mögt zijn
gebeurd, zal de Burgemeester voor zich daar van dadelijk
aan den Landdrost kennis geven, en de overige Functionarissen, zullen, voor zoo veel hun mögt aangaan, den Burgemeester hier van onmiddellijk verwittigen.
37. De Burgemeester zal, in handen van den Landdrost,
of op deszelfs autorisatie, ín handen van den Kwartierdrost,
de Wethouders en derzelver Plaatsvervangers, bij hunne
optreding, als mede de Vroedschappen, zullen in handen
van den Burgemeester, afleggen den volgenden Eed:
„Ik zwere gehoorzaamheid aan de Constitutie, en
„getrouwheid aan den Koning.
,,lk belove en zwere, mij exactelijk te zullen gedragen
„naar hetgeen mij is voorgeschreven door de Wet van
„den 13den April 1807, en het Reglement van den
„29sten dierzelfde maand, op de administratie in de
„Departementen, mitsgaders bij het Reglement van
„den 23sten October 1807, op het Bestuur in de Ge„meenten der eerste Klasse, en getrouwelijk te zullen
„nakomen, hetgeen mij mij in mijne qualiteit is of nog zal
„worden voorgeschreven, en dat ik zulks niet zal na„laten om lief noch leed, uit gunst of haat, of om welke
„andere reden, hoe ook genaamd."
38. Het tegenwoordig Reglement zal in werking gebragt
worden, en de invoering der Besturen van de Gemeenten der
eerste Klasse, zal binnen het geheele Koningrijk plaats
hebben, op den 1sten December eerstkomenden.
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Het getal der Vroedschappen in de onderscheidene Gemeenten der eerste Klasse, is bepaald als volgt:
36 Te Amsterdam.
25 Te Utrecht.
20 In den Haag, te Rotterdam, Leyden, Dordrecht, Haarlen en 's-Hertogenbosch.
15 Te Groningen, Leeuwarden, Deventer, Kampen, Zwolle,
Delft, Gouda, Schiedam, Gorinchem, Middelburg en Breda.
12 Te Alkmaar, Hoorn en Bergen op den Zoom, en 10 te
Harlingen, Sneek, Enkhuizen, Zierikzee en Vlissingen.
Het gestatueerde bij Art. 19 en 34 van het Generale
Reglement, derogeert op geenerlei wijze aan de bepalingen,
bij ons Decreet van den 2den October gemaakt, betrekkelijk
tot onze goede Hoofdstad Amsterdam.
Betrekkelijk enz.
Onze Minister enz.
Gegeven enz.
BIJLAGE XXXIII.
Koninklijk Besluit, houdende de Wet op het Bestuur in
de Departementen en Gemeenten van 20 van Grasmaand
1809.
Art. 1.
De tegenwoordige oppervlakte van het Rijk blijft verdeeld in de volgende elf Departementen (volgt opsomming).
leder Departement is
Kwartier in Gemeenten:
magt om het Getal, de
Kwartieren en Gemeenten

Art. 2.
verdeeld in Kwartieren; ieder
de Koning behoudt aan zich de
Verdeeling en de Grenzen der
nader te bepalen ofte verordenen.

Art. 3.
Alle Gemeenten, onverminderd het bepaalde bij het vorig
Artikel, in onderscheidene Klassen, volgens nadere bepalingen des Konings worden gerangschikt.
Landdrost 21
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Art. 4.
De administratie in ieder Departement wordt toevertrouwd aan een Landdrost; deze zal zijn geadsisteerd door
zoodanige Ambtenaren of Geëmplo/eerden, als door den
Koning zal worden bepaald:
De Koning zal ook Assessoren aan den Landdrost kunnen
toevoegen: en Drossaarden in de respectieve Kwartieren
kunnen aanstellen, wanneer en voor zoo verre zulks door
Hoogstdenzelven noodig zal worden geoordeeld: Er zal
bovendien in ieder Departement zijn een Departementale
Raad, bestaande uit de voornaamste en achtingswaardigste
Ingezetenen van het Departement, te benoemen op zoodanige
wijze, als de Koning zal bepalen; — dezelve Raad zal geen
deel hebben in eenige Zaken van Administratie, doch
worden bijeengeroepen om geraadpleegd te worden over
de belangen van het Departement, telkens wanneer de
Koning zulks zal noodig oordeelen: de Leden van dezen
Raad genieten geenerhande bezoldiging.
Art. 5.
De Landdrosten, Leden van den Departementalen Raad,
Secretarissen-Generaal, Assessoren en Kwartier-Drosten,
voor zooverre deze beide laatstgemelden zullen benoemd
worden, moeten allen geboren zijn binnen het Rijk of in
de Koloniën en den ouderdom van 25 jaren bereikt hebben.
Art. 6.
De Landdrost, Secretaris-Generaal en Assessoren, waar
die benoemd worden, zullen aan elkander onderling niet
mogen bestaan tot in den vierden graad van Bloedverwantschap of Zwagerschap.
Art. 7.
De Koning regelt de werkzaamheden der Landdrosten, en
bepaalt het getal der Leden van den Departementalen Raad:
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Voor zooverre volgens vorige Wetten, aan de Departementale Besturen of Raden van Finantiën, of aan Landdrosten
en Assessoren eenige functiën, bijzonderlijk mede in het
werk der Finantiën, en hetgeen betreft het voordragen
van Keizers tot het maken van een Nominatie der Leden
van het Wetgevend Ligchaam ware toegekend, zal door den
Koning worden bepaald welke van dezelve werkzaamheden,
voor zooverre dienaangaande niet reeds bijzondere bepalingen
zijn gemaakt, op de Landdrosten zullen overgaan.
Art. 8.
In iedere Gemeente is een Burgemeester; voorts zijn in
iedere Gemeente Wethouderen en Vroedschappen:
De Koning benoemd den Burgemeester, Wethouderen en
Vroedschappen, en regelt het Getal der beide laatstgemelden:
De Burgemeesters in de Gemeenten van de eerste Klasse
zijn geregtigd om de krooning bij te wonen.
Art. 9.
De Koning bepaalt in welke Gemeente en tot welke somme
aan den Burgemeester en Wethouderen eene bezoldiging
uit de plaatselijke Kasse zal worden toegestaan: de Vroedschappen genieten geene bezoldiging.
Art. 10.
De Burgemeester en Wethouderen zullen elkander niet
mogen bestaan tot ín den derden graad van Bloedverwantschap of Zwagerschap; ook zullen de Vroedschappen aan
elkander niet mogen bestaan tot in den derden graad van
Bloedverwantschap.
Art. 11.
In de Gemeenten, bestaande uit meer dan 8.000 zielen,
kunnen de Burgemeester en Wethouders geenerlei Regterlijke bedieningen waarnemen.
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Art. 12.
De Procureur des Konings Is niet eeniglijk, als openbaar
Aanklager, met de Regtsvordering in het Criminele belast,
maar ook met alles, wat de personele Politie in de plaats van
zijn verblijf betreft.
Art. 13.
In die Gemeenten, waar geen Procureur des Konings is,
wordt de Burgemeester, behalve zijne verdere werkzaamheden, ook met de personele Politie belast.
Art. 14.
De Burgemeester alleen is belast en verantwoordelijk voor
de uitvoering van de Wetten en Bevelen, die aan hem worden
gezonden :
De Burgemeester met Wethouderen hebben te zamen
het Bestuur der Plaatselijke belangen, het beheer der
Plaatselijke Geldmiddelen en het Oppertoezigt over de
comptabiliteit in de Gemeente: Ingeval van verschil beslist
de meerderheid onder hun.
Art. 15.
De Koning regelt verder de werkzaamheden van den
Burgemeester en Wethouderen, alsmede den voet en wijze,
op welke dezelve bevoegd zullen zijn tot het maken van
Plaatselijke Reglementen of Keuren:
De Koning regelt insgelijks de werkzaamheden der Vroedschappen, en in het algemeen alles wat de Administratie
der Plaatselijke Geldmiddelen en van andere Plaatselijke
belangen aangaat, voor zoo verre daarin bij deze Wet niet
is voorzien.
Onze Ministers enz.
Gegeven enz.
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REGISTER VAN PERSONEN EN PLAATSEN.
De woorden Bataafsch Brabant, Braband,

Brabant

en

Staats-Brabant zijn verwaarloosd. Indien niet het tegendeel is aangegeven, liggen de opgenomen
Noord-Brabant.

plaatsen

In

Fr. = Fransch of Frankrijk.

Aa, rivier

147

Aarle. Z i e : Aarle-Rixtel.
Aarle-Rixtel

8 1 , 164

Achterbroek, buurt onder Berkenwoude ( Z u i d - H o l l . )
Acquoy (Gelder!.)

18
184-186, 188

Aerts, Andreas, apostolisch vicaris van 's Hertogenbosch (1763—1790)

7

Agterbroek. Zie : Achterbroek
A k k o o i . Z i e : Acquoy.
Alkmaar ( N o o r d - H o l l . )

309

Allart, J., uitgever t e Amsterdam

54

Alphen
Alphen,

137
Antonius

van, Apostolisch

Vicaris

van

's Hertogenbosch

(1790—1831)

26, 265, 266

Altena, Land van
Amstelland, departement

27, 235
44, 46, 56. 93. 105, 275, 284, 285. 296

Amsterdam ( N o o r d - H o l l . ) X I I . 4, 24, 27, 28, 54, 157, 177, 204, 207,
210, 2 1 1 , 219, 2 2 1 , 232, 244, 245, 248, 250, 254, 255. 260, 267, 309
Andringa de Kempenaer, K. L. van, landdrost van Friesland
Anthing, C. H . W . , generaal, gouverneur van Breda
Antwerpen (Anvers, België)

93
154

18, 30, 52, 154, 198, 200, 203, 223

Asten

59

Axel ( Z e e l . )

256

Baardwijk
Baast, Huis t e , zie : Oostelbeers.

168

Bachlene.W. A.
Bannier, G . W .
Baronie van Breda

2
33, 36, 108
2

Basses-Pyrénées, departement In Frankrijk
Bath ( Z e e l . )
Bedaf (gemeente Baarle-Nassau)

176
200
137

Beesd (Gelderland)

184

Z i e ook : Acquoy.
Beieren

125

Bentinck t o t Diepenheim, В., landdrost van Overijssel

93

313

Bergen op Zoom
29, 52, 82, 115, 119, 122. 123, 125, 137,
145. 146, 150, 153, 154, 157, 171, 173, 196, 199, 200, 201, 213, 2 1 5 —
220, 222—224, 226, 230, 234, 236, 249, 258. 269. 270, 271, 300, 309
Zie ook : Markiezaat.
Bergeyk
152
Bergsche Veld
274
Berkel
143
Berkenswoude
18
Berlicum
172, 173
Berlijn (Pruisen)
15, 205
Berne
274
Best
75, 166
Beugen
138
Beyer, Α. de, secretaris van Nijmegen
30
Biesbosch
274
Bilt, De
18
Biécourt, A. S. de
52
Bokhoven
125, 205
Bolsius, chirurg
264
Bommel, Maria Joanna Theresia van, echtgenoote van Jhr. Ρ. E. Α.
de la Court
177
Bommelerwaard (Gelder!.)
27, 229, 235, 256
Borret, A. J.
141
Borret, Arn., pastoor van Haren, apostolisch vicaris van Ravestein en
Megen (1831—1839)
149, 169
Borret, J. H. rentmeester van Ravestein
174
Zie ook : Maria Henrica Elisabeth van der Gheest.
Bosch, Den. Zie : 's Hertogenbosch.
Bouches-du-Rhin, departement. Zie : Rijn.
Bourke, Fr. dlvisiegeneraal
256
Bowier, Jhr. Maarten, commissaris-generaal voor Brabant
36
Boxmeer
125. 172, 198, 208
Boxtel
229
Brand, W., baljuw van Willemstad
138
Breda 18, 20, 30, 36, 47, 52, 94, 100, 105, 115. 119, 122, 123, 125, 137,
150, 153, 154, 155. 157, 173, 176. 196, 201. 203, 205, 213, 214, 216,
217. 218, 220, 222—224, 226. 234. 236, 249. 256. 258, 262, 300. 309
Zie ook : Baronie.
Brest (Fr.)
15
Brielle (Zuid-Holl.)
256
Bruggen van Croo/, J. C. G. van der, drost van Eindhoven
101
Brugmans, H.
8, 39
Brussel (België)
36
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Brussel, van
B r u y n . W . de, inwoner van Acquo/

218
184—186

Budel
Buysen, G., burgemeester van Breda

59
29

Cadzand (Zeeland)

256

Cambier, J. J., staatsraad

58

Capellen, G. A. G. van der. Minister van Binnenlandsche
(1756—1831)

Zaken

18—20, 22—27, 206—208, 211—213, 2 2 1 . 234, 244.
246, 255, 261
256
158

Castez, Fr. brigadegeneraal
Cauterets (Fr., Hautes-Pyrénées)
Charles Napoléon, zoon van Lodewijk Napoleon

97, 158

Chatham, Lord, Engelsch bevelhebber

17

Chef de Bon, Fr. luitenant-kolonel
Cicero

215
XI

Clément, A. F., Fr. brigadegeneraal

256

Cochon, prefect van het departement der Deux-Nèthes
Colenbrander, H . T .

65

X I I , 13, 14, 28, 52, 73. 196

Compiègne (Fr.)
Couroux de Pépinville, Fr. divlslegeneraal

271
256

C o u r t , Jhr. M r . A. de la

XI

C o u r t , M r . Paulus Emanuel de la, landdrost van Brabant (1806—1810)
X I , 3, 4, 16—30, 35, 42, 93—95, 9 8 , 1 0 0 , 1 0 1 , 111. 1 1 7 , 1 2 1 , 124, 1 3 1 ,
149—153, 155, 156—163, 165—167. 172—177, 186, 187, 189, 1 9 7 —
200, 202—204, 210, 2 1 1 . 222, 225, 229, 230, 232, 235—237, 240—243,
245—247, 259, 260, 262, 264, 266, 267
Zijn levensbeschrijving 174—177. Zie ook : Maria Joanna Theresia
van Bommel.
C o u r t , M r . P. A. de la

149, 174

Z i e ook : Maria Henrica Elisabeth van der Gheest.
Cranendonk, voormalig kasteel onder Maarheeze

146

Crèvecoeur, fort onder Empel

222

Creyghton, J. Α., assessor

101

Croy, kasteel onder Stiphout

80

Cuyck, stad
Land van Cuyck

151
2, 125, 129, 139, 146, 196

Cuyck, J. van, rector der statie in de Kerkstraat te 's Hertogenbosch
(1803—1811)
Cuylenborch, N . van, drossaard van Bergen op Z o o m
Daendels, H.W., Bataafsch generaal
Dalesme, Fr. brigadegeneraal

263, 264
153
39
256
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D'Alphonse, Baron, Fr. minister
40, 41
Daverdoing, Fr. burger
188
De Ciaux(?), luitenant-kolonel, commandant van het bataillon Seineet-Marne
216
DeGryspère, Fr. divisiegeneraal
256
De la Rochefoucauld, Fr. gezant
16
Delft (Zuid-Holl.)
309
Dessaix, Fr. divisiegeneraal
256
Devaux, Fr. generaal
229
Deventer (Overijssel)
309
D'Hastrel, Fr. generaal, chef van den generalen staf 20, 22, 25, 229,
238, 241, 242, 244, 263, 271
Dieden
125
Dieren, H. B. van, boekhouder van het landdrostambt Brabant 24,
246, 247, 254
Diggelen, C. van, secretaris van Zevenbergen
215, 216
Dinteloord
112
Dodt. A. G. C.
52
Does, J. C. van der
13, 27
Dommel, Departement van den
11, 175
Donge, rivier
274
Dongen
200
Donker Curtius, В.
8
Dooren, M. van, burgemeester van Tilburg
29
Doorn, Α. van, landdrost van Zeeland
93
Dordrecht (Zuid-Holl.)
29, 256, 261, 309
Drenthe
38, 46, 56, 93. 274, 284, 285, 296
Dries, A. van den (of van der), arts
163, 264
Ducos, Baron, Fr. brigadegeneraal
256
Duitsche Orde
125
Duitschland
135. 236, 241
Du Monceau, J. B. (1760—1821), Bataafsch, na 1810 Fr. generaal
256
Du Rouze, Fr. brigadegeneraal
256
Du Ry, Fr. generaal-majoor der cavalerie
138
Duval, Fr. commissaris van oorlog
217
Eersel
151
Eindhoven 47. 51. 60, 75, 81. 94, 98, 99, 105, 122, 143, 150, 169, 257
Elout. C. Th., staatsraad (1767—1841)
213, 218, 219
Elshout
115
Empel
115
Engeland
15, 16, 26, 27, 200
Zie ook : George III.
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Enkhuizen ( N o o r d - H o l l . )

309

Ermerins, Fr., landdrost van Zeeland (1809—1810) 29, 93, 230, 2 3 1 ,
234, 235
Farayre, Fr. generaal

200

Floren, J. E., burger van Bergen op Z o o m

153

Fontainebleau (Fr.)

151

Fort de Koek ( N e d e r l . O.-Indië)

218

Frankrijk

7, 13, 16, 35. 36, 5 1 , 65, 82, 86, 124, 135, 153, 186,
192, 195, 212, 265, 269

Z i e ook : Lodewijk X V I I I , Nepoleon I, Napoleon III.
Frederik Hendrik, stadhouder (1625—1647)
Fremin

de

Beaumont,

prefect

van

het

1

departement

Rhin

Bouches-du
30, 36, 272

Friesland

56, 93, 192, 296

Gallé, Fr. gedeputeerde
Geertruidenberg

191
122, 128, 256, 258

Geffen

229

Gelderland

3. 52, 56, 93, 125, 139, 150, 1 5 1 , 157, 177, 182. 186.
226. 255. 296
125, 145, 174

Gemert
Generaliteitslanden
George III, koning van Engeland (1760—1820)

2, 5, 189, 190
200

Gestel
Gheest, A. J. van der, landscholtis van Ravestein

151
174

Z i e ook : Maria Schott.
Gheest, Maria Henrica Elisabeth van der, echtgenoote van J. H. Borret
en vervolgens van P. A. de la Court
G h e r t , Р. С

van, assessor

Goes (Zeeland)
Gogel, Minister van Financiën
Goossens, T h .
Gorinchem ( Z u i d - H o l l . )
Gosses, Ι. H.
Gouda (Zuid-Holl.)

174
101
159
15, 48, 73
3, 6, 11
309
7, 1 4 — 1 7
309

Gratiën, Fr. generaal
201
Grave
2, 36, 55, 119, 122, 128, 129, 139, 146, 157, 168, 172,
196, 223, 224. 243, 256, 258
•sGravenhage
X I , 2, 6, 8, 10, 14. 124. 178, 189. 192, 198, 284, 309
Grillot, Fr. brigadegeneraal
256
Groen van Prinsterer, P. J., inspecteur van het geneeskundige
163
Groningen
Guericke, van, luitenant-generaal

56, 93, 296, 309
159

317

Haag, D e n . Z i e : 's Gravenhage.
Haagje. Z i e : Princenhage.
Haarlem ( N o o r d - H o l l . )

309

Hamburg

15

Harderwijk (Gelderl.)

174

Haren

149

Harlingen (Friesl.)

309

Hasselt (België)

174

Havermans, J. J., kwartierdrost van Breda

1 1 1 , 153

Hedel, A. L. van, inwoner van Berlicum

172

Heeze

59, 144

Hellevoetsluis ( Z u l d - H o l l . )

256

Helmond

122, 172

Helvoirt
Herding(h),

113
42

L . d r u k k e r te Leiden

Hermans, С R.
36, 177
's Hertogenbosch (Bois-le-Duc) X I . X I I , 3, 4, 6 — 9 , 2 0 — 2 2 , 25, 37, 4 7 .
5 1 , 53, 75, 9 1 , 9 4 , 1 0 0 , 1 0 5 , 1 1 1 , 1 1 5 , 1 1 9 . 1 2 2 , 1 2 3 . 1 3 7 , 1 4 1 , 1 4 2 , 1 4 5 ,
146, 150, 156, 157, 160, 163. 165, 171, 174, 175, 179, 1 8 1 , 186, 187,
189, 190. 193, 196, 197, 199. 200. 202, 203, 206, 216, 2 2 1 , 223, 224,
226, 227, 228, 230, 234, 2 3 5 — 2 3 8 , 2 4 0 — 2 4 2 , 245, 247, 249, 256, 258.
259, 262, 263, 266. 268, 2 7 0 — 2 7 2 , 300, 309
Z i e ook : Meierij.
Heurn, J. van, assessor
Heusden

1 0 1 , 111
122, 128, 137, 222, 235, 256, 258, 274

Hezenmans, J. С. A.

174

Hilvarenbeek
Hinkelenoord

1 4 1 , 162, 257
150, 274

Hofstede, P., landdrost van D r e n t h e

93

Hohenzollern-Sigmaringen (Duitschland)
125
Holland, gewest
3, 4, 10, 113, 179, 180, 183, 186, 219
departement
koninkrijk ( 1 8 0 6 — 1 8 1 0 )

44, 275
6. 14, 16. 26, 2 7 — 2 9 , 3 1 , 35,
54, 59, 169. 177, 205. 285

Z i e ook : Lodewijk Napoleon.
Hollandsch Diep
Hooff, van, Minister van Justitie
H o o r n (Noord-Holl.)
Hoppenbrouwer(s), H., burger van Breda
Hortense de Beauharnais, gemalin van Lodewijk Napleon
Hugenpoth t o t Aerdt, Alex, van. Minister van Justitie

200, 274
284
309
218
14, 15
27

Huisseling

114

Hulst (Zeeland)

256

318

Hulten
Hultman, С. G., gouverneur van Brabant
Jacopin, Fr. generaal
Japikse, N..
Java (Ned.-O.-Indi:)
Jong(h), G. de, assessor
Jongh van Son, S. de
'
Jorissen, Th.
Kampen (Overijssel)
Kempenland, kwartier
Kemper, j . M.
Kleef (Rijnland)
Klein
Klundert
Koek, H. M. baron de (1779—1845)
Koenen, D. A.
Krieger, J. Α., burger van Grave
Krom, С. С. Ν.
Kulk. Zie : Cuyck.

115
36, 205
229
7, 14—17
39
42, 101, 111, 160, 231
118
15
309
117, 125, 171. 196, 197
52
152
246
19, 122, 128, 214, 216
218
33. 43, 90
177
39, 118, 125

Laan, К. ter
218
Lamsweerde, G.W. van, landdrost van Gelderland
93
Laurent, Fr. generaal, gouverneur van Bergen op Zoom 29, 269, 270, 271
Lebrun, C. F., duc de Plaisance, gouverneur-generaal van Holland
(1810—1811)
33—35, 38
Leende
59, 116
Leerdam (Zuid-Holl.)
186
Leeuwarden (Fries!.)
309
Lelden (Zuid-Holl.)
55, 159. 309
Lichtenvelt, arts
264
Lierop
59
Lieshout
143
Linsen, J., secretaris-generaal van Brabant
36
Linsen de Jonge, J., assessor
101
Lith
151, 172
Lithoyen
151
Lodewijk XVIII, koning van Frankrijk (1814—1824)
213
Lodewijk Napoleon, koning van Holland (1806—1810)
XII, 6, 8,
13—19, 21, 25—29, 35, 40, 48, 54, 57, 58, 61, 63—65, 67, 73—80, 82.
99, 100. 105. 106. 117, 126, 129, 151, 153. 154—159, 161. 163. 172,
175, 176, 178, 196. 198—201, 205, 208, 225, 233, 254, 273, 284, 300
Zie ook : Charles Napoléon, Hortense de Beauharnais.

319

151, 152, 162
16
157
113, 114
125. 179
33, 34,, 38

L o m m e i (België)
Londen (Engeland)
Loo, Het

(Gelderl.)

L o o n op Z a n d
L u i k (België)
L u n t e r e n , S. A. van
L i j n d e n t o t L u n e n b u r g , J. Η. van, l a n d d r o s t van U t r e c h t

93

Maarheeze

59
2, 17, 27, 1 5 1 . 154, 173, 215, 274

Maas, r i v i e r

Z i e o o k : O u d e Maas.
Maas en W a a l , Land van

150, 228, 229

Maasland, d e p a r t e m e n t 44, 46, 56, 93, 139, 205, 255, 275. 284, 285, 296
Maasland, k w a r t i e r

125, 1 7 1 , 196, 197

Maastricht ( L i m b u r g )

2

Maison, N . J. (1771—1840), Fr. generaal

2 1 , 213, 215, 229, 230, 256

M a r e t , H. N., duc de Bassano, Fr. M i n i s t e r van Buitenlandsche Z a k e n 272
M a r i e Louise, gemalin van N a p o l e o n I

25

Markiezaat van Bergen op Z o o m

2

M a r t i n i , ontvanger-generaal

243

Mechelen (België)

200

M e e k , J. van d e r , burgemeester van Z e v e n b e r g e n

215

M e e r , Ingenieur van d e r

162

M e e r m a n , J., staatsraad (1753—1815)

56

M e e u w e n , P. A. van, staatsraad, advocaat-fiscaal
Megen

171
39, 125, 149, 151

M e i e r i j van 's H e r t o g e n b o s c h

1 , 2, 3, 37, 60, 115, 142, 162

M e l l e t , generaal de, g o u v e r n e u r van Bergen op Z o o m

154

St. Michielsgestel

256

Middelburg (Zeeland)

52, 256, 309

M i s t , J. A. de, landdrost van Maasland

93

M o n t a l i v e t , c o m t e de, Fr. M i n i s t e r van Buitenlandsche Z a k e n

272

M o o r s , kapelaan

265

M o r t i e r , David d u , boekhandelaar t e Leiden

42

Munster (Westphalen)
Naber, Johanna
N a p o l e o n , I, keizer van F r a n k r i j k

2
15, 36
13—17, 25—29, 34, 1 5 1 , 154, 158,
160, 176, 2 2 1 , 233, 242, 2 7 1 , 272

N a p o l e o n III, keizer van F r a n k r i j k
Nederland
Nederlandsch-lndië
Nedermaas

320

159
1 3 , 16, 5 1 , 212
18, 39, 213, 218
151

Nethe, rivier in België.
Département des Deux Nethes
Nistelrode
Noord-Beveland (Zeel.)
Noord-Oost-Polder
Nuland
Nijmegen (Gelderl.)

36, 51, 52, 65
229
256
40
229
27, 51, 157, 229, 256

St. Oedenrode
117, 162. 231
Oeffelt
125
Oirschot
39, 75, 113, 147, 152, 166, 256, 257
Kapittel van St. Pieter aldaar
171
Oisterwljk
117, 125, 127, 171, 196, 197, 267
Oomen, Ant., lid van het gemeentebestuur te Teteringen
117
Oostelbeers
113
Huis te Baast aldaar
177
Oosterhout
122
Oost-Friesland
18, 51
Orthen
115
Oss
162
Ossendrecht
200, 201
Oude Maas
274
Oud-Heusden
115
Oudinot, N. Ch., hertog van Reggio, Fr. generaal 19, 20—27, 29.
154, 155, 212. 213, 216, 219. 223—231, 234, 235, 237, 238, 242, 243,
245, 249, 260—264. 266. 268—271
Overloon
152
Overijssel
56, 93. 177, 182, 192, 296
Oyen
125, 150, 151
Padangsche Bovenlanden (Ned. O.-Indië)
218
Paltz (Duitschland)
39, 125
Pannetier, Fr. brigadegeneraal
256
Papenbril, fort bij Den Bosch
163
Parijs (Fr.)
XII, 13, 17, 25. 27—29, 154, 159, 202, 219, 269
Pas, Van der, chirurg
264
Peel
59. 60, 167
Peelland, kwartier
116, 125, 171. 196, 197
Philadelphia (U.S.A.)
7
Pichegru, Fr. generaal
8, 226
Piré, Fr. brigadegeneraal
256
Plaisance. Zie : Lebrun.
Pol, J. van der
146

321

Poll, M r . J. v. d.

27

Princenhage

262

Prinsenland

2

Pruisen

125

Puthod, Baron, Fr. generaal, commandant der Sie divisie

25, 256

Pyreneeëen (Fr.)

158

Z i e ook : Basses-Pyrénées.
Quesnel-Asselin, Fr. divlsiegeneraal

256

Raamsdonkveer

118

Ramel, D. V.. Fr. représentant
Ravestein

10, 174, 184, 186, 189, 190
39, 125, 149, 169, 174

Rechteren, R. C. van, ambtman van Maas en W a a l

151

Reggio. Z i e : Oudinot.
Reims (Fr.)

174

Republiek der Zeven Provinciën

1 , 2, 39, 149

Rheenen, G. van, burgemeester van Breda

153

Robinet, Fr. commissaris ordonnateur

223, 236, 240

Rochussen, afgevaardigde

191

Roël I, W . F., secretaris van staat

284

Roosendaal

62, 122, 201

Rosmalen

256

Rotterdam ( Z u l d - H o l l . )

309

Rousseau, Fr. brigadegeneraal

256

Roy van Zuidewijn, Sophia de, echtgenoote van F. X . Verheyen

205

Rijckevorsel, A. T. van

174

Rijn, rivier. Departement Bouches-du-Rhin

1 1 , 30, 36, 51—53, 176, 272

Saint-Cloud (Fr.)

16, 25

Salme, Fr. brigadegeneraal

256

Sambeek

146

Sambre-et-Meuse (Fr., departement)
Sasse van Ysselt, Jhr. M r . A. F. O . van
Sasse van Ysselt, L. F. J. J.

184, 187
X I , 8, 236
16. 198, 199

Sassen, J. H. H., secretaris van Den Bosch
Schelde, rivier

29
151. 154. 200

departement

36, 52, 53

Schiedam ( Z u i d - H o l l . )
Schimmelpenninck,

Mr.

309
Rutger Jan, raadpensionaris

(1805—1806)
1 1 , 13, 34, 48, 73

Schoenbrunn, slot bijWeenen
Schott, Maria, echtgenoote van A. J. van der Gheest
Schrieck, P. J. van der, burger van Bergen op Z o o m
Seine-et-Marne (Fr. departement)

322

15
174
153
215, 216

Seroul, Fr. generaal
229
ί i, 42. 118, 134, 136
Servaas van de Graaff
56, 94\, 95,100
Six.W., staatsraad
Smeets, H. J. M.
53
37
Smit. J. P.W. A.
309
Sneek (Friesl.)
197
Soestdljk (Utrecht)
59, 60
Someren
Spanje
2. 16
Speyart van Woerden, A. F. J. В. G.
Stahremberg, Oostenrijksch gezant in Engeland
Steenbergen
2, 29, 119, 122, 128, 129, 145
Steinen. Zie : Ulrich Leopold.
Sterksel
Stralen, H. van der, Minister van Binnen!. Zaken
Strijp
93,
Styrum, J. van landdrost van Amstelland
Terneuzen (Zeel.)
Teteringen
93, 200.
Tholen (Zeel.)
Thorbecke, J. R.
Tilburg
10, 11, 75, 122, 127, 137. 150, 249,
Tongreep, riviertje
Tret
Trip, j . L.
Trolley, M. A.
Twent, staatsraad
Uden
Udenhout
Ulrich Leopold von Steinen
Utrecht stad
departement

116, 229. 257
143
174
18, 161, 199. 266, 271, 309
18, 56 . 93. 296

Val kens waard
118. 144
Valletaux, Fr. generaal, gouverneur van Den Bosch 21, 229, 237, 242
Vaucluse (Fr. departement)
205
Veecken, Francisca van der, echtgenoote van A. J. J. H. Verheyen
208
Veghel
256. 257
Vel ρ
174
Velthoven, Η. van
1—3, 6. 12
Venray (Limb.)
152
Verboom
'
246
Verbunt, koopman te Dongen
200
Vere (Zeel.)
200

323

Verhees, Α., landmeter

162

Verheyen, Α. J. J. Η., assessor

42, 1 0 1 , 1 1 1 , 160, 208, 212. 233

Verhe/en, F. kwartierdrost van Den Bosch

111

Verheyen, F. X., kwartierdrost van Breda 1 8 — 2 0 , 30, 200, 201, 204,
205, 213, 214, 217, 220, 222
Z i e ook : Sophia de Roy van

Zuidewijn.

Verheyen, G. В., wethouder van 's Hertogenbosch

141

Verheyen, Η. Α. Α., civiel-schout van Vierlingsbeek
Verheyen, j . В., commissaris-generaal in Brabant

30
36, 42

Verhoysen, P., advocaat t e Helmond, later secretaris-generaal van den
Min. ν. Justitie

29, 42

Ver Huell, С , staatsraad

54

Verhuell, С. H., admiraal

13

Vermeulen, R. F., magistraat van Zaltbommel

30

Vermeulen, G., burgemeester van Bergen op Z o o m 29, 269, 270, 271
Vierlingsbeek

30, 151

Vlissingen ( Z e e l . Fr. Flessingue)

200, 2 2 1 , 256, 265, 309

Vogel vanger, G. P., secretaris-generaal

42, 1 0 1 , 160, 210, 224

Vos, H.

135, 136

Vos van Steenwijk, de, staatsraad

56

Vredepeel

152

Vucht

177

Vuchtsche heide

163

W a a l , rivier

17, 27, 52, 189

Walcheren (Zeel.)

16, 17, 200

Wenckenbach, secretaris-generaal van den Minister van BInnenlandsche
Zaken
Wichers, H. L, landdrost van Groningen
Wichers, L.
W i l l e m I, koning der Nederlanden
Willemstad

250
56, 73, 93
13, 57, 123, 153, 219
176

2, 29, 62, 119, 122, 128, 129, 138, 145, 146. 2 0 1 , 214

W i j c k , F. J. F. van der, kapitein-ingenieur

151

IJssel, rivier. Departement der Monden van den IJssel

205

Zaal, J.. inwoner van Hllvarenbeek
Zaltbommel (Gelder!.)
Zeeland

16.

17,

141
30. 175

2 1 , 24, 27, 29, 4 1 , 46, 52. 56, 84, 93, 154, 159,
199, 200, 226, 230, 274, 284, 296

Zes Gehuchten

59

Zevenbergen

19, 20, 122, 128. 137, 163, 214, 215, 216

Zierikzee (Zeeland)
Zuid-Beveland

(Zeeland)

Z w o l l e (Overijssel)

324

309
200, 256
309

Pro/. Mr. J. JÜRGENS
NIJMEGEN

STELLINGEN
I
Aan het hoofd der gemeente staat een College van Burgemeester en Wethouders.
II
In de bestaande wetgeving zijn slechts enkele artikelen
te vinden, waarbij aan den Commissaris der Koningin
dezelfde bevoegdheden worden toegekend, als de Fransche
Prefect bezat.
Ill
In de artikelen 105 en 131 van het BurgerlijkWetboek
ware na „woonplaats van een der beide partijen" te lezen
,,of van een hunner ouders".
IV
De gemeenten zijn niet aansprakelijk voor de vergoedingen
wegens kostwinnerschap, welke het rijk niet voor zijn
rekening wenscht te nemen. De Burgemeester is bij de
uitvoering orgaan van het rijksgezag en kan de gemeente
derhalve niet binden.
V
Bij ten lastenlegging van treden in vijandelijken krijgsdienst, doch bewezen verklaring van treden in vijandelijken
staatsdienst (verg. art. 101 Wetboek van Strafrecht juncto
art. 24 Besluit Buitengewoon Strafrecht) behoort veroordeeling ter laatst bedoelder zake en met dienovereenkomstige qualificatie te volgen.
VI
De regeering in 1940 haar zetel buiten het Rijk in Europa
vestigende handelde daarmede in strijd met de Grondwet.
Het noodkarakter van deze handeling is haar rechtvaardiging en heeft het gevolg, dat aan de maatregelen der regeering
in Engeland genomen, hun wettelijk karakter niet kan worden
ontzegd.

VII
De in het Koninklijk Besluit van 12 April 1945 Staatsblad
F 45 opgenomen bepalingen betreffende de samenstelling
van den tijdelijken gemeenteraad bevatten Staatsnoodrecht
en zijn derhalve voor de burgers verbindend.
VIM
Geen bepaling van Staatsnoodrecht wettigt de beperking
van de bevoegdheid van den tijdelijken gemeenteraad,
bedoeld in art. 15 van het Koninklijk Besluit van 12 April
1945 Staatsblad F 45. Deze beperking is als zijnde niet drin
gend geboden door de omstandigheden in strijd met de
Grondwet.
IX
Bij de statutaire omschrijving der taak van Commissarissen
eener naamlooze vennootschap kan rechtsgeldig leder
toezicht hunnerzijds op het beheer der directie worden
uitgesloten.
X
Het denkbeeld van Telders : Grotius' De Iure belli ас
pacis uit te geven met weglating van alle aanhalingen en
noten en met behoud van hetgeen thans nog als volkenrecht
geldt verdient geen aanbeveling.
XI
De Grondwet beheize niet alleen een bepaling over het
territoriale fundament van het Koninkrijk der Nederlanden,
maar worde bij hare eerstvolgende wijziging aangevuld met
bepalingen over het geestelijk fundament en het organisa
torische fundament van het Koninkrijk.
XII
De erkenning (na het beëindigen der vijandelijkheden)
door een bevrienden Staat van een de facto regeering, die
in oppositie is tegen de wettige regeering in een land, dat
gedurende een oorlog aan de zijde van deze bevriende
mogendheid stond, is niet overeenkomstig de beginselen van
het Volkenrecht en moet derhalve worden veroordeeld.

