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Uit een schrijven van de Agent van Financie aan de Agent van Justitie, d.d. 17 mei 1799: 

„Het is niet van nu maar ieder[t] 179$, dat die van Culemborg in staat van oorlog tegen 

elk gouvernement in der tijd geweest zijn ...". 

(Algemeen Rijksarchief, Archief van Justitie 179J-1813, nr. 106.) 
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Dictionnaire de Biographie française. Paris, 1933 - . . . 

De uitgewekenen uit Nederland naar Frankrijk 1787-1795. 
Eene schets. Vaderlandsche Letteroefeningen 108, 1868, I. 

Oude en nieuwe problemen om de zeventien Nederlanden. In: 
Tijdschrift voor de rechtsgeschiedenis X X X I X (1971), blz. 
273-287. 

Oeuvres complètes de Jean Domat. Ed. Paris, 1835. 4 din. 

Kort begrip van het Nederlands handelsrecht. Ed. Haarlem, 
1964. 

Proeve ener bibliographie betreffende de historie van Culem
borg en zijn heren en graven 1281-1799. E>en Haag, 1965. 
(Deze scriptie voor het examen van de bibliotheckschool is 
nooit gedrukt, maar bevindt zich in getypte vorm in de Nij-
hoff-kamer van de Bibliotheek Arnhem). 

Het archief van de Nassause Domeinraad. 's-Gravenhage, 1948. 
S din. 

Les transformations du droit publique. Ed. Paris, 1913. 

Het Nationaal Syndicaat 1802-1805. Bussum, 1975. 

Geschiedenis van de Latijnse School te Gemert. 's-Hertogen-
bosch, 1887. 

Het Generaal-Plakkaat van 31 juli 1725 op de convooien en 
licenten en het lastgeld op schepen. Een studie over de heffing 
der in- en uitvoerrechten van de Republiek der Verenigde Ne
derlanden hoofdzakelijk tot de 18de eeuw. Assen, 1970. 

Kwartieren van Lodewijk, Hendrik, Nicolaas en Theodoor, 
Lodewijk, Samuel, Nedermeyer ridders van Rosenthal. In: De 
Wapenheraut, 1900, blz. 138. 

De stichting van het Hoogheemraadschap van de Vijfheeren-
landen. In. Zuid-Hollandse Studiën, dl. IX, blz. 21-35. 
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Th. J. G. van Everdingen 

W. J. M. van Eysinga 

R. Feenstra 

F. X. de Feller 

Firmin Didot Frères 

S. }. Fockema Andreae (I) 

S. J. Fockema Andreae (II) 

H. W. Fortgens 

H. W. Fort gens en 
P. ]. W. Beltjes 

J. P. A. François 

O. Franklin 

R. Fruin 

R. Fruin en 
H. T. Colenbrander 

J. J. de Geer 

В. J. L. de Geer 

van Jutfaas 

A. Gentilis 

P. M. van Gent 

Hofhouding van den graaf van Culenborch in 1578. In : Gelre, 
V (1902), biz. 372. 

Geschiedenis van de Nederlandsche wetenschap van het vol
kenrecht. Amsterdam, 1950. 

A quelle époque les Provinces-Unies sont-elles devenues indé

pendantes en droit à l'égard du Saint-Empire? In: Tijdschrift 

voor rechtsgeschiedenis, dl. XX (1952), biz. 30-63, 182-218, 

479. 480. 

Dictionnaire historique. Lille, 1833. 13 din. 

Nouvelle biographie générale depuis les temps les plus reculés 
jusqu'à 1850-60. Paris, 1863. 46 din. 

De Nederlandse staat onder de Republiek. Ed. Amsterdam, 

ι?73· 

Rechtsgeleerd handwoordenboek. Ed. Groningen - Djakarta, 

1951. 

De Latijnse school te Goes. In: Archief. Vroegere en latere 

mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, uit

gegeven door het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, 

1952-53, blz. 1-28. 

De Latijnse school te Culemborg. In: Gelre, LUI (1953), blz. 

91-148. 

Handboek van het volkenrecht. Ed. Zwolle, 1949-50. 2 din. 

Das Reichshofgericht im Mittelalter. Weimar, 1867-69. 2 din. 

De vrije heerlijkheden, gelegen in het grensgebied tusschen 

Gelderland, Holland en Utrecht. In: Verslagen en mededee-

lingen der Verceniging tot uitgave der bronnen van het oud-

vaderlandsche recht, dl. VIII (1933), nr. 5, blz. 352-374. 

Geschiedenis der Staatsinstellingen in Nederland tot den val 

der Republiek. 's-Gravenhage, 1922. 

Bijdragen tot de geschiedenis en oudheden der provincie 

Utrecht. Utrecht, i860. 

Voorlezingen over handels- en zeeregt van A. C. Holtius. 

Utrecht, 1861. 3 din. 

De jure belli. Oxonii, 1588. 

Leerdam door de eeuwen heen. Leerdam, 1937. 

Geographische beschrijving van de provincie van Gelderland, 

bevattende in zig een naauwkeurig verhaal van alle de stee

den, dorpen, heerlijkheden, slooten, adelijke huizen, buur-

schappen, gehugten, forten, of schanszen, kloostergebouwen, 

bosschen, rivieren, meiren, gebergtens en zand-duinen, hei- en 

weilanden, enz. op nieuws volgens de letteren van het A.B.C, 

zamengestelt enz. Amsterdam, 1772. 
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P. Geyl 

F. Gorissen 

J. L. van der Gouw 

R. H. Graadt Jonkers 

G. Groen van Prinsterer 

H. de Groot 

H. de Groot (A) 

H. de Groot (В) 

L. Gross en 

R. Lacroix 

O. von Gschlieszer 

M. L. Guicciardijn 

J. Gysius 

P. J. Harrebomée 

G. van Hasselt 

E. Heringa 

С. R. Hermans (I) 

С. R. Hermans (Π) 

De patriottenbeweging 1780-1787. Amsterdam, 1947. 

Stede-atlas van Nijmegen. Arnhem, 1956. 

De unie van de vijf heren van 1284. In: Zuid-Hollandse Stu

diën, dl. IX, blz. 8-16. 

Verblijf van Prins Willem den V op de burgt te Nijmegen, van 
7 november 1786 tot 23 October 1787, bij den burggraaf Willem 
baron van Lynden. Nijmegen, 1847. 

Archives ou correspondance inédite de la Maison d'Orange. 
Eerste serie. Leiden, 1835-39. 8 din. 

De jure belli ас pacis. Ed. Parisiis, 1625. 

Inleiding tot de HoUandsche rechts-geleertheyd. Ed. 's-Graven-

hage, 1631. 

Liber de antiquitate reipublicae Batavicae. Leiden, ié io . 

Groot Gelders Placaet Boeck. Nijmegen, 1701. 

Urkunden und Aktenstücke des Reichsarchivs Wien zur reichs
rechtlichen Stellung des Burgundischen Kreises. Wien, 1944-45. 

3 d l n . 

Der Reichshofrat. Wien, 1942. 

Beschrijving van alle de Nederlanden anderssins ghenoemt 
Neder-Duytsland, overgheset in de Neder-duytsche spraecke 
door Cornelium Kilianum. Amsterdam, 16 i î . 

Oorspronck ende voortgang der Neder-landschen Beroerten. 
Delft, 1626. 

Haegsche Juffer Roof of verhael van het gepasseerde omtrent 
het rapieren en wegh voeren van juffrou Catharina van Or-
liens door Johan Diederik van Mortaigne. Leiden, 1664. 

Spreekwoordenboek der Nederlandsche taal. Utrecht, 1858-70. 
3dln. 

Hof vaart naar Arnhem. In: Arnhemsche Oudheden, dl. I, blz. 
7-10. Arnhem, 1803. 

Tynsen op de Veluwe. Groningen-Den Haag-Batavia, 1931. 

Verzameling van charters en geschiedkundige bescheiden be
treffende het Land van Ravestein. 's-Hertogenbosch, 1850. 

Staatsstukken en bescheiden betrekkelijk de inlijving van de 
souvereine heerlijkheden Ravestein, Megen, Boxmeer, Bok
hoven, Gemert en Oefelt in Frankrijk en vervolgens in Noord-
Nederland. In: C. R. Hermans, Bijdragen tot de geschiedenis, 
oudheden, letteren, statistiek en beeldende kunsten der Pro
vincie Noord-Brabant. 's-Hertogenbosch, 1845, dl. 1, blz. 497-
533; dl. 2, blz. 429-514. 

18 



В. H. D. Hermesdorf 

P. van Heijnsbergen 

J. den Hoed 

J. H. Hofman (I) 

J. H. Hofman (II) 

J. H. Hora Siccama 

J. Houwink 

Α. Η. Huussen 

Μ. ab hselt 

N. Japikse 

W. Jappe Alberts (I) 

W. Jappe Alberts (¡I) 

W. Jappe Alberts (III) 

J. D. de Jong (I) 

Te hoofde gaan. In: Verslagen en mededelingen der Vereeni-
ging tot uitgave der bronnen van het oud-vaderlandsche recht, 
dl. XI (i954)> blz. 17-50. 

De pijnbank in de Nederlanden. Groningen, 1925. 

Beschouwingen rond de Culemborgse stadsrechtbrief van 1318. 
In: Spiegel der historie, 1968, blz. 346-353. 

De heerlijkheid van Culemborg verheven tot graafschap, 21 Oc
tober 1555. In: Bijdragen en Mededeelingen van het historisch 
genootschap, 1893, blz. 89-93. 

Stichtingsoorkonde van den Huibert, den watergang voor 
Everdingen en Zijderveld. In: Bijdragen voor vaderlandsche 
geschiedenis en oudheidkunde, derde reeks, dl. III, blz. 133 
(1886). 

Uit de geschiedenis der Domeinen van het huis van Oranje in 
Nederland. In: Je maintiendrai. Leiden, 1905. dl. 2, blz. 168-
205. 

De staatskundige en rechtsgeschiedenis van Ameland tot deze 
eeuw. Leiden, 1899. 

Inventaris en beschrijving van de Noord-Nederlandse proces
stukken (dossiers) behorende tot de fondsen aanzienlijke ge
slachten, „procesbundels tot 1504" en eerste aanleg berustende 
in het archief van de Grote Raad van Mechelen. Amsterdam, 
1968-72. 3 din. 

Amorfortii sui temporis. Historia in qua res in toto orbe ter-
rarum gestae, tum praecipue motuum Belgicorum sub Philippo 
II Hispaniarum Rege etc. concitatorum orige et sucessus usque 
ad annum MDLXXXVI perspicue et accurate describuntur. 
Coloniae, MDCII. 

Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken of vervolg der merkwaer-
digste geschiedenissen, die voorgevallen zijn in de Vereenigde 
Provinciën, de Generaliteits Landen en de Volksplantingen van 
den Staet. Amsterdam, 1766-98. 

De geschiedenis van het huis van Oranje. Den Haag, 1948. 
2 din. 

Dit sijn die wonderlijcke oorloghen van den doorluchtighen, 
hooghgheboren prince, keyser Maximiliaan. Groningen, 1957. 

Een voorval uit het leven van Jasper van Culemborg. In: 
J.H.O.K., 1963, blz. 139-143. 

De geboorte en groei van de Nederlandse gemeente. Alphen 
aan de Rijn, 1966. 

Culemborg in oorlogstijd (1794-1795). In: Gelre, LIII (1953), 
blz. 201-218. 
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/. D. de Jong (II) Culemborg onder Spaanse bezetting ι$67-1577. In: Gelre, LVII 

(1958), blz. 191-200. 

J.D.deJong(IIl) Culemborg onder Franse bezetting 1672-1674. In: Gelre, LV 

(1955/1956)^.83-94. 

J.D.de Jong (IV) Elisabeth van Culemborg 1471-1555. In: C.H.B., eerste serie, 

nr. III, 1955. 

J. D. de Jong (V) Levensschets van Elisabeth van Culemborg. In: J.H.O.K., 1957, 

blz. 1-29. 

O. /. de Jong De reformatie in Culemborg. Assen, 1957. 

F. Josselinde Jong Representanten ter Staten-Generaal 1795-1796. In: Jaarboek 

Centraal Bureau voor Genealogie, dl. VI (1952), blz. 111-133. 

0 . van Kappen Geschiedenis der zigeuners in Nederland. Assen, 1965. 

D. G. van der Keessel Praelectiones juris hodierni ad H. Grootii Introductionem ad 

jurisprudentiam Hollandicam. Haarlem, 1939. 
L. J. van der Klooster De heren van de Vijfheerenlanden in 1284. In: Zuid-Hollandse 

Studiën, IX, blz. 17-20. 

1. Kosters Eenige geschiedkundige mededeelingen omtrent het begrip „jus-
tum bellum". In: Mededelingen van de Koninklijke Academie 
van Wetenschappen, afdeling letterkunde, dl. 70, serie В (1930), 
blz. 45-81. 

R. Kranenburg Algemene staatsleer. Haarlem, 1955. 

Kwartierdagrecessen van het Kwartier van Nijmegen. 

[]. de Laat] Republyk der Zeven Vrye Vereenigde Nederlanden. Amster

dam, 1652. 

Landdagsrecessen van de Gelderse Landdag. 

/. Lauwerys (I) Jasper van Culemborg. In: J.H.O.K., 1963, blz. 78-92. 

J. Lauwerys (II) Elisabeth van Culemborg. In: J.H.O.K., 1965, blz. 13-168. 

J. Lauwerys (III) Gravin Elisabeth en Hoogstraten. In: J.H.O.K., 1957, blz. 97-

104. 

J. Lauwerys (IV) Jan van Luxemburg. In: J.H.O.K., 1963, blz. 93-99. 

J. Lauwerys (V) Briefwisseling van graaf Antoon de Lalaing. In: J.H.O.K., 

1956, blz. 169-227. 

J. Lauwerys (VI) Antoon de Lalaing. In: J.H.O.K., 1963, blz. 100-104. 

S. van Leeuwen Het Rooms-Hollands Regt. Ed. Amsterdam, 1698. 

/. van Lennep Een schaking in de zeventiende eeuw. Leiden, z.j. 

/. van der Linden Regtsgeleerd, practicaal, en koopmanshandboek. Ed. Amster
dam, 1806. 
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/ . de Louter 

P. Lureau 

W. F. J. van Lynden 

L. Th. Maes 

]. de M aie ville 

} . B. Manger 

J. Marcus 

A. J. Maris (I) 

A. J. Maris (II) 

A. J. Maris (III) 

A. J. Maris (IV) 

A. J. Maris en 
H. L. Driessen 

G. F. von Martens 

A. H. Martens 
van Sevenhoven (I) 

A. H. Martens 
van Sevenhoven (II) 

H. B. Martini van Geffen 

Het stellig Volkenrecht. Ed. 's-Gravenhage, 19io. 2 din. 

Commentaires des polices françaises d'assurances maritimes sur 
corps de navires. Paris, 1974. 

Het inkomen der Kroon. Utrecht, 1870. 

De Grote Raad der Nederlanden en zijn arrestisten. In: Tyd-
scrif vir hedendaagse Romeins-Hollandse Reg, dl. XII (1949), 
blz. 58-76. 

Analyse raisonnée de la discussion du Code Civil au Conseil 
d'Etat. Paris, 1807. 4 din. 

Recherches sur les relations économiques entre la France et la 
Hollande pendant la Révolution Française (1785-1795). Am
sterdam, 1923. 

Sententien en uitdagingen van den hertog van Alba, uitge
sproken en geslagen in zynen bloedraedt: mitsgaders die van 
byzondere steden tegen verscheide zo Edellieden als voor-
naeme burgers en inwoonders van Hollandt, Zeelandt en an
dere provinciën van den jaere 1567 tot 1572. Amsterdam, 1735. 

De raadkamers of hoven van Karel den Stouten in Gelre 1473-
1477. In: Gelre, LVI (1957), blz. 45-123. 

Repertorium op de Stichtse leenprotocollen uit het landsheer-
lijke tijdvak. Den Haag, 1956. 

Het Wijkse of Rijswijkse veer over de Lek. In: Jaarboekje van 
„Oud Utrecht", 1963, blz. 27-48. 

De lijst van bannerheerlijkheden en andere hoge heerlijkheden 
in Gelre en Zutphen in 1569. In: Gelre, LXVIII (1974/1975), 
blz. 143-159. 

Het archief van het Hof van Gelre en Zutphen (1543-1795), 
het Hof van Justitie (1795-1802) en het Departementaal Ge
rechtshof (1802-1811). Arnhem, 1973. 3 din. (dl. 1 nog niet 
verschenen). 

Précis du droit des gens moderne de l'Europe fondé sur les 
traités et l'usage. Ed. Göttingen, 1789. 

Schets van de geschiedenis der burgerlijke gemeenten in Gelder
land vóór de invoering der gemeentewet van 1851. In: Gelre, 
XXIV (1921), blz. 1-50. 

De justitieele colleges in de steden en op het platteland van 
Holland 1795-1811. Utrecht, 1912. 

Het graafschap Bokhoven. In: Noord-Brabantsche Volks-Al-
manak, 1843, blz. 85-105. 
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A. Matthaeus (I) 

A. Matthaeus (II) 

J. F. Maurice 

G. A. de Meester 

J. Mendels 

G. J. Mentink 

M. Merlin 

E. van Meteren 

F. van Mieris 

G. H. de Mirabeau 

H. Mitteis en H. Lieberich 

J. Ph. de Monté ver Loren 

J. Ph. de Monté ver Loren 
en J. E. Spruit 

M. Mosmans 

P. L. Muller (I) 

P. L. Muller (II) 

J. W. A. Naher 

P. L. Néve 

Veteris Aevi Analecta seu vetera monumenta hactenus nondum 
visa quibus continentur scriptores varii. Ed. Hagae Com., 1738. 
5 din. 

De jure gladii tractatus et de toparchis qui id exercent in 
diocesi Ultrajectina. Lugd. Bat., 1689. 

Hostilities without declaration of war. London, 1883. 

Onderzoek naar den staatsrechtelijken toestand en de betrek
king der onafhankelijke heerlijkheden onder de vrije republiek. 
In: Nieuwe Bijdragen van Rechtsgeleerdheid en Wetgeving, 
dl. III (1853), blz. 49-69. 

Herman Willem Daendels, voor zijne benoeming tot Gouver
neur-Generaal van Oost-Indië (1762-1807). 's-Gravenhage, 
1890. 

De geweerfabriek te Culemborg, 17J9-1817. Vestiging, perso
neel, loon. Niet-gepubliceerde doctoraalscriptie R.U. Utrecht 
(T957)i welke in het bezit is van de auteur. 

Répertoire universel et raisonné de jurisprudence. Bruxelles, 
182J-28. 37 din. 

Historie van de Oorlogen en Geschiedenissen der Nederlanden 
en derzelver Naburen; beginnende met den Jare 1611. Gorin-
chem, 1750. io din. 

Charterboek der Graven van Holland, van Zeeland en Heeren 
van Vriesland. Leiden, 1753-56. 4 din. 

Aux Bataves sur le stadhoudérat. z.pl., 1788. 

Deutsche Rechtsgeschichte. München-Berlin, 1963. 

Gegevens over de verhouding van de heerlijkheid Bronkhorst 
tot het Heilige Roomse Rijk en tot het graafschap Zutphen 
vóór 1570. In: Gelre, LVI (1957), blz. 125-165. 

Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke organisatie in 
de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse omwenteling. 
Deventer, 1972. 

De heeren van Wittern. Venlo, 1923. 

Unie van Utrecht. Utrecht, 1878. 

Wilhelm III von Oranien und Georg Friedrich von Waldeck. 
's-Gravenhage, 1873. 

Correspondentie van de stadhouderlijke familie. 's-Graven
hage, 1931-35. 5 din. 

Het Rijkskamergerecht en de Nederlanden. Assen, 1972. 

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. Leiden, 1911-
37. io din. 
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G. Noest 

J. G. L. Nolst Trenité 

I.A.Nyhoff(I) 

I. A. Nijhoff (II) 

E.Nys 

A. Oltmans 

L. Oppenheim 

7. W. F. F. van Pallandt 

D. B. W Pfeiffer 

G. Pikkemaat 

A. de Pinto 

J. van der Poel (I) 

J. van der Poel (II) 

J J. Poelhekke 

M. S. Pols 

Het algemeen staatsrecht, gebruikelyk in tyden van vrede en 
in den oorlog, opgehelderd uit de reden en het recht der natuur 
en der volken, volgens de orde en schikkinge van des beeren 
Hugo de Groot's recht des oorlogs en vredes, en toegepast op 
de voornaamste gebeurtenissen in de oude en nieuwe historien 
te vinden in 't byzonder op de geschiedenissen der Vereenigde 
Nederlanden. Amsterdam, 1753. 

Notice Historique sur la Grande Commanderie de l'Ordre 
Teutonique de Vieux Joncs. In: Jaarboek voor het Hertogdom 
Limburg, 18 jo, biz. 272-292. 

Zeeverzekering. Ed. Haarlem, 1928. 

Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland. Arn
hem, 1830-75. 6 din. 

Overzigt van het archief afkomstig van het graafschap Kuilen
burg. In: Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oud
heidkunde, Eerste serie, dl. 1 (1837), blz. 1-49. 

Le droit international. Ed. Paris, 1912. 3 din. 

Guerres des Vendéens et des Chouans contre la République 

Française par un officier supérieur des armées de la Répu

blique, habitant dans la Vendée avant les troubles. 

De regeering van Acquoy in 1795 en daaropvolgende jaren. 
In: Gelre, XXVII (1924), biz. 251-253. 

International Law. Ed. London, New York, Toronto, 1958. 

Genealogie van het geslacht van Pallandt in verband met de 
graven van Culenborch. z.pl., z.j. 

Das Recht der Kriegseroberung Cassel, 1823. 

Regenten en magistraten. Alphen aan de Rijn, 1967. 

Handleiding tot het Wetboek van Koophandel. 's-Gravenhage, 
1854. 2 din. 

Sijmen betaal! Alphen aan de Rijn, 1966. 

De Unie van Utrecht de geboorteklok van een Nederlandsch 
belastingstelsel. In: Tributen aan het recht. Bundel ter gelegen
heid van het 1 oo-jarig bestaan van het Weekblad voor fiscaal 
recht. Deventer, 1971, blz. 31-48. 

Gelderland van 1609-1672. In: P. J. Meij, W. Jappe Alberts, 
P. Α. M. Geurts, Α. E. M. Janssen, J. J. Poelhekke, A. H. Wert-
heim-Gijse Weenink, O. J. de Jong, H. Bots, J. Tersteeg, Aleid 
W. van de Bunt, Geschiedenis van Gelderland 1492-1795. Zut-
phen, 1975, blz. 133-210. 

De heerlijkheid en stad van Hagestein. In: Verslagen en mede-
deelingen der Vereeniging tot uitgave der bronnen van het 
oud-vaderlandsche recht, dl. III (1896), nr. 4, blz. 295-321. 
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ƒ. /. Pontanus 

M. Poujoulat 

P. Pradier-Fodéré 

J. Pruim 

G. J. Pijman 

J. С. W. Quack 

H. Quaritscb 

J. C. Ramaer 

J. G. von Rauchbar 

C. Rogge 

L. J. Rogier 

J. en Α. Romein 

J. van Rompaey 

J. V. Rijpperda Wierdsma 

F. H. A. Sabron 

Historiae Gelricae Libri XIV [-1581]. Hardervici Gelr., 1639. 

Histoire de la Révolution Française. Tours, 1884. 2 din. 

Traité de droit international public européen et américain. 
Paris, 1885-1906. 9 din. 

Proces Verbaux des Scéances de la Convention Nationale. 

Een maagd van Orléans. In: Vereniging Die Haghe. Jaarboek 
1968, blz. 53-86. 

Bijdragen tot de voornaamste gebeurtenissen voorgevallen in 
de Republiek der Vereenigde Nederlanden, sedert het jaar 1778 
tot en met het jaar 1807. Utrecht, 1826. 

Het hais Waldeck Piermont in Gelderland. In: Geldersche 
Volksalmanak, 1880, blz. 162 e.v. 

Staat und Souveränität. Frankfurt am Main, 1970. 

Geschiedkundige atlas van Nederland. Den Haag, 1926. 

Leben und Thaten des Fürsten Georg Friedrich von Waldeck. 
Arolsen, 1870-72. 2 din. 

Register der Besluiten van de Eerste Kamer van den 4 e mai tot 
den 12e juny 1798. 's-Gravenhage, 1798. 

Reglement voor het Departement Gelderland. In: Staatsrege
ling voor de Bataafsche Republiek en Reglementen voor de 
byzondere Departementen. Zutphen, 1802, blz. $7-103. 

Reglement voor de polders, Den Hond, Ham en Geeren, onder 
het graafschap Culemborg. Utrecht, 1784. 

Reglement van Regerings-Bestuur voor de stad Culenborg. 
Utrecht, 1795. 

Reglement op de Veld Policie in het graafschap Culenborg. 
's-Gravenhage, 1779. 

Tafreel van de geschiedenis der jongste omwenteling in de 
Vereenigde Nederlanden. Amsterdam, 1796. 

Oranje en Gelderland inzonderheid Nijmegen. Rede uitgespro
ken te Nijmegen d.d. 21 October 1959. 

De Lage Landen bij de zee. Utrecht, 1940. 
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HOOFDSTUK I 

DE I N C O R P O R A T I E DER VRIJE HEERLIJKHEDEN 

IN DE BATAAFSE REPUBLIEK I N H E T ALGEMEEN 

In de directe invloedssfeer van de Republiek der Verenigde Nederlanden 
lagen enkele zgn. vrije heerlijkheden. Deze vrijheid hield in, dat in deze 
gebiedjes de wetgeving der aangrenzende provincies niet gold en de provin
ciale organen evenmin als die der Generaliteit aldaar rechtstreeks gezag 
uitoefenden. Toch werden de genoemde territoria wegens hun geografische 
ligging en de nauwe betrekkingen met de Republiek dergenen, die de hoog-
heidsrechten erover uitoefenden, in de praktijk tot die staat gerekend.1,2 

De meeste van de bedoelde territoria bevonden zich in het grensgebied 
tussen Gelderland, Holland en Utrecht. Hier lagen de graafschappen Leer
dam, Buren en Culemborg, de baronieën van Acquoy en IJsselstein en de 
vrije heerlijkheden Tienhoven en Vianen.3 De achtste vrije heerlijkheid was 
het eiland Ameland. * Buren was van oudsher een Gelders leen, maar, zo 
zegt de Tegenwoordige Staat van Gelderland:5 „'t Is zeker, dat de Graaf 
van Buren tegenwoordig aan geen Mogendheid hulde doet". Culemborg 
was deels Gelders, deels Hollands leen. IJsselstein, Vianen, Leerdam en 
Acquoy waren Hollandse lenen. Ameland werd direct in leen gehouden 
van het Heilige Roomse Rijk. Buren, Leerdam, IJsselstein en Acquoy be
hoorden reeds vóór het ontstaan van de Republiek aan het huis van Oranje 
toe. Johan Willem Friso van Nassau-Dietz kocht in 1704 Ameland en zijn 
zoon Willem IV kreeg in 1748 de hoogheidsrechten over Culemborg van het 
Kwartier van Nijmegen ten geschenke. De Staten van Holland oefenden 
sinds 1725 de hoogheidsrechten uit over Vianen. 

De vrije heerlijkheden, voor zover die aan het huis van Oranje toebehoor
den, vormden een reële unie. De Nassause Domeinraad, het centrale beheers-
college van het vermogen van genoemd Huis, oefende namens de Oranjes de 
supervisie uit over de financiën van deze vrije heerlijkheden en sprak boven
dien als appèlcollege in hoogste instantie recht over IJsselstein, Leerdam, 
Acquoy en, naar Fruin meent, ook over Buren.β Volgens Fruin en Fockema 
Andreae 7 zijn alle genoemde vrije heerlijkheden - behalve Tienhoven, waar
van zij geen van beiden melding maken - in 1795 „zonder meer tot de nieuwe 
Republiek gebracht". Hiermee gaan deze rechtshistorici echter aan een in
teressant stuk rechts- en staatsgeschiedenis voorbij. 

Uit een oriënterende inspectie van litteratuur en archivalia bleek, dat 
waaraan Fruin en Fockema Andreae voorbijgaan, op het volgende neer
komt, waarbij echter zij aangetekend, dat de incorporatie van Culemborg 
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in de Bataafse Republiek in dit inleidende hoofdstuk slechts terloops ter 
sprake komt. 

Toen in 1787 een Pruisisch leger een inval deed in de Republiek om de alge
meen erfstadhouder Willem V van de aanhoudende druk van de patriotten 
te verlossen, vluchtten velen der laatstgenoemden wegens de tegen hen in
gezette vervolgingen naar Frankrijk. De vluchtelingen sloten zich tijdens de 
Franse revolutie grotendeels aan bij de revolutionairen en beijverden zich 
hen over te halen de Republiek de oorlog te verklaren. Op 1 februari 1793 
verklaarde de Convention Nationale inderdaad de oorlog aan de stadhouder 
der Zeven Provincies Willem V.8 

De Convention nam op 2 maart 1793 een decreet aan, dat regelde hoe 
de Fransen na de bezetting van de Republiek met die mogendheid zouden 
moeten handelen.9 Dit decreet werd op 18 juli 1794 aanzienlijk gewijzigd.10 

Met betrekking tot de inhoud van beide decreten verdient, omdat - Culem-
borg daargelaten - alleen deze bepaling door Frankrijk zou worden uit
gevoerd, hier slechts vermelding, dat deze natie volgens eerstgenoemd de
creet de goederen van de stadhouder in bezit zou moeten nemen. 

In Frankrijk was het Comité de Salut Public als uitvoerend orgaan o.a. 
belast met de zorg voor de oorlogvoering en de diplomatie. u Speciale 
ambtenaren van het Comité, de z.g. „réprésentans du peuple" reisden daar
om met de legertreinen mee om het Comité, waar dat nodig was, ter plaatse 
te vertegenwoordigen. 

Toen de Franse troepen er begin januari 1795 in slaagden om de Repu
bliek onder de voet te lopen en de stadhouder op 18 januari naar Engeland 
vluchtte, legden enkele „réprésentans" reeds op 20 januari te Amsterdam de 
verklaring af, dat Frankrijk zich niet zou mengen in het bestuur van de 
Republiek; de Bataven mochten zelf hun land regeren.12 Patriotten, al dan 
niet uit ballingschap teruggekeerd, grepen hierop de gelegenheid aan om 
vrijwel alle bestuursambtenaren, die hun niet zinden, uit hun ambten te 
ontzetten en zelf hun plaatsen in te nemen. De beslissing om de goederen 
van de stadhouder in bezit te nemen bleef echter gehandhaafd. 

Hoe vond de inbezitneming van de stadhouderlijke goederen plaats en 
welke waren de juridische gevolgen ervan? Men geve zich er bij het lezen 
van de volgende passage overigens wel rekenschap van, dat met het begrip 
„goederen" alle vermogensbestanddelen bedoeld werden, dus ook overheids
gezag implicerende rechten.1S 

De Fransen legden eind januari 1795 beslag op het gebouw van de Do-
meinraad aan de Kneuterdijk te Den Haag en verklaarden tegenover de 
ambtenaren van dit college, dat de goederen van Willem V „jure belli" aan 
Frankrijk toekwamen. Genoemde ambtenaren bleven onder toezicht van de 
Fransen voorlopig in hun functie gehandhaafd.14 
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Bij de capitulatie van Zeeland werd op 3 februari tussen de Franse generaal 
Michaud en de Staten van dat gewest bedongen, dat deze Staten zouden 
behouden: 

„ . . . de vrye magt over alle Eigendommen, Maatschappyen, Gilden en 
particuliere Persoonen, zonder eenige uitzondering hoegenaamd".15 

Op grond van deze laatste clausule hebben de Fransen geen aanspraak meer 
kunnen maken op de goederen van de stadhouder in Zeeland. 

Op 11 februari legde de secretaris van de Domeinraad onder ede de ver
klaring af, dat de stadhouder op zijn totale vermogen, waarvan sommige 
bestanddelen zich buiten de Republiek en de vrije heerlijkheden bevonden, 
jaarlijks een bedrag van f 90.000 verloor, hetgeen aan Hora Siccama de 
woorden ontlokte: 

„ . . . eene verrassende mededeling, die, al mocht men er de juistheid van 
betwijfelen, toch zeker wel gestrekt zal hebben om de vreugde der ver
overaars duchtig te bekoelen".16 

De belangstelling van de Fransen voor de stadhouderlijke goederen ver
minderde hierdoor inderdaad aanzienlijk. Zij beperkten zich - naar het 
schijnt - behalve ten aanzien van de hoogheidsrechten over Culemborg tot 
het wegvoeren van enkele roerende, lichamelijke zaken.17 

De overheden van enkele der overwonnen provincies stelden hierop, 
zonder enige pretentie van eigen recht daarop aan den dag te leggen, uit 
eigen beweging commissies in om de stadhouderlijke goederen binnen hun 
territoria te bewaren. Zo nam Friesland op 24 februari het besluit: 

„nauwkeurig zorg te dragen voor de profijtelijke bewaring en sequestratie 
der roerende en onroerende goederen [se. van de stadhouder] in het terri
toir dezer provincie. . ." .1 8 

Utrecht volgde op 29 februari het voorbeeld van Friesland.19 De Provisio
nele Representanten van het Volk van Holland besloten op 5 maart: 

„ . . . de repraesentanten der Franse Natie zal kennis worden gegeeven, dat 
de Vergadering geoordeeld heeft dit [se. de sluiting van de Domeinraad 
en de verzegeling van de archieven van dit college] te moeten doen als 
een maatregel van algemeene veiligheid en pleniteit, ongepraejudiceerd 
het gemelde tusschen de beide Natiën daarover gehandeld zal kunnen 
worden".M 

Het gebouw van de Domeinraad werd op 7 maart verzegeld en de leden van 
dit college werden naar huis gezonden.21 Dezelfde Representanten van Hol
land gingen op 25 maart over tot: 

„ . . . sequestratie [se. van de goederen van de gewezen stadhouder] voor 
het interest van al degenen, die daartoe geregtigd mogten zijn".22 

In Gelderland benoemde de Landdag op 16 mei eveneens een commissie om 
de stadhouderlijke goederen te bewaren ten einde: „ . . . zich te verzekeren 
van de revenues der goederen des geweken stadhouders".23 In Groningen en 
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Overijssel nam de overheid geen speciale maatregelen ten aanzien van de 
stadhouderlijke goederen.24 Alleen uit het Hollandse besluit tot bewaring 
bleek, getuige de volgende zinsnede, dat Holland mogelijk Frankrijk als 
rechthebbende op deze goederen beschouwde: 

„ . . . gelyk het klaar is, dat de Franse Republiek belang zal stellen in de 
minst kostbare en meest voordelige administratie...". 

Het Gerechtshof te Den Haag besliste dienaangaande d.d. 16 februari 1875 
bij arrest over een jachtrecht binnen de provincie Utrecht, dat 

„naar de toenmalige begrippen van volkenrecht.. . zodanige daad van 
geweld [se. de militaire bezetting van de provincie Utrecht] ten opzichte 
van de goederen [se. van de voormalige stadhouder], waaromtrent zij 
werd gepleegd, eene occupatie daarstelde, die eene eigendomsverkrijging 
ten gevolge had, mits de goederen werkelijk onder de magt van de Fran-
sche Republiek gebracht zijn en bij deze de wil tot toeëigening bestaan 
hebbe. . . " . 2 5 

Het Haagse Hof maakte geen melding van de instelling van de Utrechtse 
bewaringscommissie, maar herstel van dit verzuim zou de conclusie van het 
arrest niet veranderd hebben, omdat men de commissie als een houdster voor 
Frankrijk kan beschouwen. Aangezien alle provincies op dezelfde wijze als 
Utrecht onder de voet waren gelopen 2e en alle bewaringscolleges waren in
gesteld zonder enige pretentie van eigen recht op de stadhouderlijke goede
ren van de provinciale overheden, gold, hetgeen het Hof hier met betrekking 
tot Utrecht besliste, mutatis mutandis ook voor de overige provincies, Zee
land uiteraard daargelaten. Uit de aanhef van een arrêté van het Directoire 
Exécutif d.d. 4 fructidor l'an IV (21 augustus 1796) blijkt, dat Frankrijk 
zichzelf eveneens als eigenaar beschouwde van de goederen van de stad
houder binnen de genoemde provincies: „Considérant que les biens du Prince 
d'Orange ont été dévolus en plein droit à la République Française.. .".27 

De Fransen hebben zich vermoedelijk nooit gerealiseerd, dat tot het ver
mogen van de stadhouder ook de hoogheidsrechten over Ameland, Buren, 
IJsselstein, Acquoy en Leerdam behoorden. En mochten zij er wel van op 
de hoogte zijn geweest, dan hebben zij in elk geval geen enkele moeite ge
daan deze rechten in bezit te nemen.28 

Willem V was op 18 januari naar Engeland gevlucht. Na deze vlucht 
wisten de leden van de bestuurscolleges van de voornoemde heerlijkheden 
zich voorshands nog op hun stoelen te handhaven. Behalve op Ameland 
zijn ze echter - zoals dat ook in de Republiek gebeurde - spoedig vervangen 
door patriotten. 

In Acquoy,ze Leerdam so en IJsselstein S1 werden de bestuursleden weldra 
afgezet en namen patriotten hun zetels in bezit. Holland zag hierop snel de 
kans schoon deze drie vrije heerlijkheden te annexeren. Met instemming32 

van de nieuwe locale besturen van Acquoy, Leerdam, IJsselstein en ook van 
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dat van Vianen kondigden de Provisionele Representanten van het Volk van 
Holland (de „gepatriottiseerde" Staten van dat gewest) daartoe op 16 maart 
1795 navolgend decreet af: 

„ . . . dat voorsz.3S districten zijn begrepen geworden altoos tot Holland 
te behooren, en dat alleen den invloed van de Heeren dier districten en 
derzelven abusive handelingen in laater tijd konden veroorzaakt hebben 
de twijffelingen, welke daaromtrent zyn ontstaan".34 

Acquoy, Leerdam, IJsselstein en Vianen hielden hiermee op te bestaan als 
afzonderlijke staatjes.3S Aanwijzingen, dat de Fransen in dit decreet gekend 
zijn, ontbreken. Op 25 maart 1795 beslisten de Provisionele Representanten 
van het Volk van Holland nog, dat appèlzaken uit IJsselstein, Leerdam en 
Acquoy, welke op 7 maart aanhangig waren bij de Domeinraad - dit college 
werd op genoemde datum door de Representanten opgeheven - „moeten 
gerenvoyeerd worden aan de ordinaris justitie of aan den Hove van 
Holland".36 

Houwink schreef over Ameland: 
„De regering van Ameland bleef vooreerst op den ouden voet. Tot en met 
22 juli 1795 is er recht gesproken in naam en van wegen Zijne Hoog
heid". 3Ï 

Deze auteur maakte er voorts geen melding van, dat ook maar één Frans
man op Ameland voet aan wal zette. De Provisionele Representanten van 
het Volk van Friesland zonden er op 24 februari evenwel twee deurwaar
ders heen om de goederen van Willem V op het eiland onder de hoede van 
het Friese bewaringscollege te stellen. Genoemde Representanten besloten 
daarna de Staten-Generaal ervan kennis te geven, dat zij: 

„ . . . omtrent het eiland Ameland uit hoofde hunner nabijheid aan het
zelve tot dien stap hebben besloten, als ten algemeenen nutte dienstig en 
zonder het minste oogmerk daardoor eenige de minste particuliere pre
tentie aan de dag te leggen . . . " . 3 8 

Op 26 maart 1795 stelde Friesland ter Staten-Generaal echter toch aan de 
orde of het beslag nu was gelegd ten behoeve van Frankrijk, Friesland of de 
Generaliteit.S9 Een beslissing hierover bleef uit. Op grond van het boven
staande kan men Friesland onmogelijk beschouwen als een houder voor 
Frankrijk van de hoogheidsrechten over Ameland en is er dan ook geen 
sprake van, dat Frankrijk deze hoogheidsrechten middellijk - of onmiddel
lijk - in bezit zou hebben genomen. Er vond alleen een sequestratie van de 
hoogheidsrechten plaats „ten algemeenen nutte dienstig". 

In Buren riep op 11 februari 1795 een groep van eenendertig inwoners 
zich zelf uit tot Comité Revolutionair.40 Dit Comité zorgde er in enkele 
weken tijds voor, dat de „dwingelands" van het ancien régime hun plaats 
moesten afstaan aan meer verlichte geesten. Van Schilfgaarde rept nergens 
van enige Franse bemoeiing met de afzetting.41 Toen op 16maart de Pro-
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visionele Representanten van het Volk van Gelderland het nieuwe bestuur 
van Buren het voorstel deden, dat Buren zich bij Gelre zou laten inlijven, 
weigerden de Burenaren, omdat „zij nog prijs stelden op het behoud van hun 
onafhankelijkheid".42 De Burense patriotten hebben voorts verkondigd, dat 
zij apart vrede wilden sluiten met Frankrijk.4S Aangezien het bestuur van 
Buren op bovengenoemde wijze de hoogheidsrechten over Buren als eigen 
rechten uitoefende, is er geen sprake van, dat Frankrijk deze rechten in bezit 
zou hebben genomen. 

Op 27 mei 1795 werd een vredesverdrag van kracht tussen de Republiek 
en Frankrijk.44 Dit verdrag bevatte de volgende bepaling: 

„La République Française abandonne á la République des Provinces-Unies 
tous les biens immeubles de la maison d'Orange, ceux même meubles et 
effets mobiliers dont la République Française ne jugera pas à propos de 
disposer". 

Naar de mening van de „gezuiverde" Staten der Provinciën betekende deze 
bepaling alleen, dat Frankrijk afstand deed van de genoemde goederen.45 

Aangezien geen der Staten een behoorlijke notie had van de verhouding 
tussen de baten en schulden m.b.t. de bewuste vermogensbestanddelen binnen 
zijn grondgebied, wierp geen van hen zich door inbezitneming met de wil 
tot toeëigening op tot eigenaar van deze tot zijn beschikking gekomen „res 
derelictae".4e De bestaande bewaringscolleges bleven de goederen dan ook 
als sequesters onder hun hoede houden. In Zeeland werd op 26 juni 1795 
eveneens een sequestratiecollege opgericht.47 

Friesland bleef sequester van de goederen op Ameland, terwijl in de status 
van Buren geen verandering optrad. 

Gedurende de nadagen van de Staten-Generaal hervatte Gelderland zijn 
pogingen om Buren bij zijn grondgebied in te lijven. Nu hadden deze naar 
het scheen succes. Op 30 oktober 1795 kwam tussen gedeputeerden van beide 
gebieden een voorlopige overeenkomst tot stand over de incorporatie van 
Buren bij Gelderland, zulks onder voorbehoud van bekrachtiging door het 
„souvereine volk van Buren".48 Door voortdurende tegenwerking van de 
bevolking vond de stemming pas op 2 januari 1796 plaats; de incorporatie 
werd met zeer grote meerderheid van stemmen verworpen.49 

Na het sluiten van de vrede met Frankrijk was men ter Staten-Generaal 
aan de slag gegaan om de staatkundig versnipperde Republiek om te smeden 
tot een eenheidsstaat. Wegens het verzet van verschillende gewesten werd 
echter eerst op 22 februari 1796 door de Staten-Generaal het „Reglement, 
volgens welke eene algemeene Nationale Vergadering door het Volk van 
Nederland zal worden bijeengeroepen en werkzaam zijn" aangenomen.50 

De Nationale Vergadering kreeg tot taak een ontwerp-constitutie voor de 
Republiek op te stellen en zou daarnaast ook de funktie van de Staten-
Generaal moeten overnemen, totdat de ontwerp-constitutie in een volks-
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stemming zou zijn aangenomen. Het reglement bepaalde voorts, dat de leden 
van de Nationale Vergadering volgens een getrapt stelsel moesten worden 
verkozen door alle mannelijke inwoners van de Republiek, alsmede van 
Ameland, Buren en Culemborg, die aan bepaalde vereisten voldeden. 

De verkiezingen van de leden van de Nationale Vergadering vonden eind 
februari plaats. In alle provincies, die elk zelf de verkiezingen binnen hun 
territorium verzorgden, verliepen deze ordelijk. Op Ameland echter, waar 
Friesland de stemming diende te organiseren, weigerde de agressieve bevol
king elke medewerking.51 Een bode van de Representanten van het Volk 
van Friesland kwam zelfs in groot gevaar, toen hij het waagde voet aan wal 
te zetten. Van een stemming was geen sprake. Ook in Buren mislukten de 
door Gelre georganiseerde verkiezingen, omdat de stemgerechtigden deze in 
het honderd lieten lopen door en masse niet op te komen. 5 2 

Intussen werden op ι maart 1796 de Staten-Generaal ontbonden en aan
vaardde de Nationale Vergadering haar taak. 

Artikel 2 van het Reglement voor de Nationale Vergadering bevatte de 
bepaling, dat Gelre de verkiezingen in Buren moest organiseren en Friesland 
die op Ameland: 

„alles ongepraejudiceerd en iegelyks recht en gesustineerde, waarvan de 
finaale decisie aan de Nationale Vergadering des door één der partijen 
verzogt, zal worden overgelaten". 

Friesland noch Ameland heeft een dergelijk verzoek gedaan. De sequestratie 
van de goederen van de gewezen stadhouder op het eiland bleef gehand
haafd. De Nationale Vergadering hield zich blijkens het „Dagverhaal der 
handelingen van de Nationale Vergadering representeerende het Volk van 
Nederland" bijzonder weinig bezig met dit eiland. De bewoners en het 
bestuur van Ameland schreven nog in 1797 „de vrije erfheerlijkheid Ame
land".53 

Gelre was er niet in geslaagd het „souvereine Volk" van Buren door 
zachte overreding in te palmen. Daarom tapte deze provincie nu uit een 
ander vaatje. Met sabelgekletter en dreigende woorden wisten de Geldersen 
de bevolking van Buren op 18 maart 1796 zover te krijgen, dat het incor
poratieverdrag van 30oktober 1795 alsnog werd goedgekeurd.54 Toen de 
Nationale Vergadering op 23 maart bericht ontving van de vereniging der 
beide gewesten, werd bij decreet besloten de z.g. „Commissie Culemborg" 
uit de Nationale Vergadering in dezen van advies te laten dienen, welke 
commissie op 9 maart 1976 was ingesteld om de Vergadering rapport uit te 
brengen over de vereniging van Culemborg met Gelre.5S De „Commissie 
Culemborg", nu aangeduid als „Commissie tot de zaken van Buren en 
Culemborg" bracht haar rapport uit op 28 maart 1797. In niet minder dan 
115 bladzijden betoogden de rapporteurs, dat alle rechten, welke Willem V 
op deze vrije heerlijkheden had bezeten, door de Fransen in bezit waren ge-
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nomen en vervolgens bij het sluiten van de vrede door Frankrijk waren 
overgedragen aan de Staten-Generaal.5 6 Op het rapport volgde nooit een 
decreet. 

De Nationale Vergadering legde in augustus ι 797 een ontwerp-constitutie 
(het z.g. Dikke Boeck) voor aan de kiezers. Dit ontwerp, waarin met geen 
woord gerept werd over Buren en Ameland, voorzag kennelijk in het ver
dwijnen van deze territoria als aparte staatjes. De kiezers verwierpen het 
ontwerp echter met een grote meerderheid van stemmen. 

Omdat de leden der Nationale Vergadering voor een tijdsduur van ander
half jaar waren gekozen, welke termijn afliep op 15 september 1797, stem
den de kiezers over de samenstelling van een tweede Nationale Vergadering. 
Weldra liet het zich aanzien, dat ook deze tweede Nationale Vergadering 
geen acceptabele ontwerp-constitutie ter tafel zou kunnen brengen. Zo rijpte 
in de geest van enkele ultra-unitarissen de gedachte om langs revolutionaire 
weg een constitutie in te voeren. 

Op 22 januari 1798 sloegen de ultra's toe. Zij verwijderden manu militari 
hun tegenstanders uit de Nationale Vergadering en doopten dat lichaam om 
tot „Constituerende Vergadering". De Republiek werd één en ondeelbaar 
verklaard, de souvereiniteit over deze staat kwam bij de Constituerende 
Vergadering te berusten. 

Deze putsch was er de directe aanleiding toe, dat Ameland en Buren als 
staat ophielden te bestaan. Het bestuur van Buren - de hopeloze strijd 
kennelijk moe - erkende de Constituerende Vergadering op 28 februari als 
souverein.57 Toen de genoemde Vergadering op 20 april ook nog alle ge-
sequestreerde goederen, die aan Willem V hadden toebehoord, „nationaal" 
verklaarde,58 werd Ameland eveneens ingelijfd. Het Intermediair Uitvoe
rend Bewind gelastte op 16 juni 1798 aan het Intermediair Bestuur van 
Friesland om op Ameland orde op zaken te stellen. Het oranjegezinde be
stuur werd aldus afgezet en vervangen door ambtenaren, die de nieuwe 
staatsvorm een warm hart toedroegen.59 

Het zij hier gezien het voorafgaande herhaald, dat Fruin en Fockema An-
dreae met de constatering, dat de vrije heerlijkheden in 1795 „zonder meer 
tot de nieuwe Republiek zijn gebracht", aan een interessant stuk staats- en 
rechtsgeschiedenis voorbijgaan. 

Bij de oriënterende inspectie van litteratuur en archivalia bleek, dat de 
incorporatie van Acquoy, Leerdam, Vianen, IJsselstein, Buren en Ameland 
- zij het ook vanuit een tamelijk regionaal-historische gezichtshoek bezien -
reeds vrijwel uitputtend beschreven is. De gebeurtenissen in en met betrek
king tot Culemborg tijdens de jaren 1795-1798 zijn echter, ondanks het feit, 
dat Van de Ven reeds een artikel publiceerde over hetzelfde onderwerp als 
dit proefschrift,60 nog bij lange na niet volledig uit de doeken gedaan. 
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Juridische beschouwingen over de inlijving der vrije heerlijkheden ontbreken 
vrijwel totaal. 

Op grond van deze overwegingen scheen het verantwoord de arbeid aan 
„De incorporatie van Culemborg in de Bataafse Republiek" ter hand te 
nemen. 

De opzet van dit boek is om allereerst globaal de volkenrechtelijke positie 
van Culemborg in het jaar 1795 te schetsen (hoofdstuk 2) en een wat pre-
cieser overzicht te geven van Culemborgs staatsinrichting in genoemd jaar 
(hoofdstuk 3). Daarop volgt de inbezitneming van de rechten van de graaf 
van Culemborg op zijn graafschap door de Franse armée (hoofdstuk 4) en 
de wijze waarop de Fransen deze rechten uitoefenden (hoofdstuk 5). Ten
slotte komt ter sprake hoe Culemborg na het „abandonnement" van de door 
de Franse troepen in bezit genomen stadhouderlijke goederen weer enige tijd 
een „souverain" staatje vormde, doch uiteindelijk in 1798 bij het één en 
ondeelbaar worden van de Bataafse Republiek deel ging uitmaken van die 
staat (hoofdstuk 6). 

Gelet op de vele raakpunten met de incorporatie van de andere vrije 
heerlijkheden en met de lotgevallen van de goederen van het Huis van 
Oranje na de vlucht van Willem V naar Engeland heeft deze studie wellicht 
op een iets ruimer gebied betekenis dan haar titel doet vermoeden. 

Voor de noten wordt verwezen naar p. 126 en nj. 





HOOFDSTUK II 

DE S T A A T K U N D I G E G E S C H I E D E N I S EN DE 

STAATS- EN VOLKENRECHTELIJKE POSITIE 
V A N CULEMBORG VÓÓR 1795 

De „Instructie der Raaden des Graaffschaps Culembo[r]gh" van 30 novem
ber 1720 gaf aan de leden van de grafelijke Raadkamer, het belangrijkste 
ambtelijk college in dat graafschap, opdracht: 

„Het stuk van de souverainiteit en wat daaraf dependeert vlijtig in agt 
[te] neemen, 'tselve curieuselijk [te] maintineeren in alle infractien, pre-
judicien en hindernissen af [te] weeren, mitsgaders hetgunt dienaangaan
de voorvallen mögt, aan ons sonder uijtstel [te] berigten".1 

De Engelsman Breval schreef in 1726: 
„It [sc. Culemborg] is a Republic governed by its own laws, like the 
other Provincies of the Union".2 

De „souverainiteit",3 waarvan deze citaten gewagen, tekende Culemborgs 
volkenrechtelijke positie. Aangezien het staatje Culemborg en deszelfs „sou
verainiteit", zoals die ten tijde van de Franse inval bestond, in de loop van 
vele eeuwen ontstaan zijn, bevat dit hoofdstuk allereerst een beschrijving 
van de wording van Culemborg in staatkundige zin en daarna een be
schouwing over de met het voorgaande in nauw verband staande „souve
rainiteit" van het genoemde territorium. 

Het „souveraine" territorium 4 van Culemborg in de achttiende eeuw was 
nu opgebouwd uit lenen (waaronder heerlijkheden) en een gebied (heerlijk
heid) in erfelijke pacht. Deze vermogensbestanddelen passeren hierbij achter
eenvolgens de revue. 

Op 4 juli 1281 verkreeg Hubert van Beusinchem5 van Proost en Kapittel 
van Sint Salvator te Utrecht in eigendom de „mansum nostrum situm in 
Kulenburg, in quo castrum predicti Huberti de Bosichem est fundatum", 
welke hij voordien van hen in leen had gehouden.6 Hubert verkocht de 
burcht en de mansus aan graaf Reinoud van Gelre en ontving deze goederen 
op 21 november 1281 van hem in leen terug.7 Op 18 maart 1300 droeg 
Hubert een „palus", welke zijn geslacht al onheugelijke tijden in bezit had, 
maar waarop hij zijn rechten niet kon bewijzen, in leen op aan de graaf 
van Gelre.8 Nijhoff voegt in een noot aan de leenbrief toe, dat genoemde 
„palus", welk woord men als „broek" dient te vertalen, gelegen was tussen 
Beesd en Culemborg. Van Schilf gaarde merkt over de palus op: 

„Zeer waarschijnlijk zijn het geheel of gedeeltelijk de als Parijs, Paveije, 
Lanxmeer, Rietveld en Zogewijk bekend staande buurschappen, die -
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wellicht vroeger ten deele dorpjes, door watervloeden onbewoonbaar ge

maakt - het terrein vormden, dat buiten het stadsgebied viel en als de 

heerlijkheid Culemborg te herkennen is. Overigens zijn ook verschillende 

aanvullende aankopen van landerijen in dit gebied geschied, die de heer

lijkheid op nuttige wijze afgerond hebben".β 

Jan van Beusinchem, de zoon van Hubert, verleende in 1318 verschillende 

vrijheden en privileges aan de „poorters tot Culemborg". 1 0 Volgens Voet 

van Oudheusden n en Van de Ven 1 2 betekent de verlening van deze vrij

heden en privileges, dat stadsrecht werd verleend. Van Schilfgaarde1S lijkt 

deze mening echter niet toegedaan, omdat in het handvest van 1318 geen 

een stad in juridische zin aanduidende term voorkomt en het handvest even

min voorziet in de instelling van een stedelijke organisatie. Hubert II van 

Beusinchem droeg op 30 april 1331 aan de graaf van Gelre in leen op „mijn 

huys, dat ick getimmert heb op die sijde van Culenborgh tot Everdingen 

wart" . 1 4 Genoemde Hubert erkende in een renversaal-leenbrief d.d. 31 au

gustus 1339 in leen te houden van de hertog van Gelre „die stat van Culen

borgh, die heerlicheyt, gerichte hoge ende lage". , 5 De „heerlicheyt" wordt 

aangeduid, als gelegen tussen „Codden en den Grunenwech". Volgens Van 

Schilfgaarde bestaan er gronden om aan te nemen, dat de Gelderse lenen, 

welke de landsheren van Culemborg tijdens de achttiende eeuw binnen het 

grondgebied van de landsheerlijkheid Culemborg bezaten, met uitzondering 

van de ten oosten van Codden gelegen lenen, dezelfde waren, als die aan

geduid zijn in de renversaal-leenbrief van 1339.1β De lenen ten oosten van 

Codden 1 7 verwierven de heren van Culemborg wellicht in 1396 of in de 

periode 1434-1437 bij een transactie met de heren van Buren. 1 8 

Na de Gelderse lenen de Hollandse. Toen de graaf van Holland in 1333 

aan Willem van Duivenvoorde en Hubert van Culemborg de leenrechten op 

de hoge en de lage heerlijkheid19 over Gaspaerden, Everdingen, Goilber-

dingen, Tulle, Twael, Honswijk en Jaarsveld had verkocht, rees tussen beide 

kopers al spoedig hoge onmin over het gemeenschappelijk beheer van deze 

bezittingen.20 Door bemiddeling van Jan van Arkel werden de heerlijkheden 

daarom in 1338 in dier voege verdeeld, dat Hubert Everdingen, Goilber-

dingen en Honswijk kreeg en Willem de overige. Later in 161 j stond de 

graaf van Culemborg Honswijk af aan de Staten van Utrecht. Voorts ver

wierven de heren van Culemborg in 1411 de hoge en lage heerlijkheid over 

Lang-Bolgerij21 als Hollands leen. 

In 1332 en 1396 ontvingen de heren van Culemborg de hoge en lage heer

lijkheid over Autena 2 2 en Over-Zijderveld 2 3 als Stichtse lenen van de Proost 

van Oudmunster. De bisschop van Utrecht gaf in 1396 de hoge en lage heer

lijkheid Zogewijk in leen uit aan de heer van Culemborg.2 4 

De hoge en lage heerlijkheid Zijderveld verkreeg de genoemde heer in 

1332 van Hubrecht van Everdingen in „eeuwige erflyke pacht". 2 S 
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Aan het eind van deze opsomming verdient hier nog vermelding, dat de 
heerlijkheden Zijderveld, Over-Zijderveld en Lang-Bolgerij in de wandeling 
gezamenlijk bekend stonden onder de naam Zijderveld.26 

Culemborg behoorde tot het Heilige Roomse Rijk. Binnen dat Rijk had
den zich in de loop van de middeleeuwen zgn. landsheerlijkheden ontwik
keld, o.a. doordat de graven-leenmannen, profiterend van de verslapping 
van het centrale gezag na de dood van Karel de Grote, de bestuursrechten, 
welke zij oorspronkelijk als ambtenaren van de koningen in naam van laatst
genoemden hadden uitgeoefend, als een deel van hun eigen vermogen be
gonnen te beschouwen. Zo waren bijvoorbeeld de landsheerlijkheden Gelre, 
Utrecht en Holland ontstaan. Naast de grotere landsheren bestonden er 
echter ook kleinere.27 Tot deze categorie hebben de heren van Culemborg -
zeker in de achttiende eeuw - behoord. 

Wat de inhoud van het begrip landsheerlijkheid in de zin van het complex 
landsheerlijke rechten, uitgeoefend over de bevolking van een bepaald ge
bied als territoriaal substraat (landsheerlijkheid in territoriale zin) betreft, 
de kern daarvan bestond - locale verschillen daargelaten - uit die bevoegd
heden, die de karolingische graven-leenmannen als ambtenaren hadden uit
geoefend: de militaire leiding over de weerbare bevolking, de administra
tieve leiding en het rechterschap in oude zin28 over de aan hun rechtsmacht 
onderworpen bevolking. Om deze kern hebben zich in de loop der middel
eeuwen geleidelijk meer rechten gegroepeerd, die oorspronkelijk niet door 
de graven werden uitgeoefend, maar die alleen aan de koning toekwamen. 
Deze aan de koning toekomende hoogheidsrechten, de zgn. jura regalia,29 

verkregen de landsheren van de koningen c.q. keizers of zij matigden zich 
deze eenvoudig aan. De landsheren groeiden dientengevolge uit tot ware 
staatshoofden en hun territoria tot landsheerlijke staten. 

De landsheren op hun beurt hebben op grote schaal - veelal tegen een 
financiële contraprestatie - stukken overheidsgezag, welke tot hun ver
mogen behoorden, uit handen gegeven. Deze vervreemding kon o.a. ge
schieden in de vorm van uitgifte in leen van heerlijkheden. Indien nu een 
machtige leenman van een landsheer kans zag alle jura regalia binnen het 
gebied, waarover hij de heerlijkheid in leen hield, in de wacht te slepen, dan 
werd hij eveneens een landsheer. Zijn territorium kwam dan juridisch los te 
staan van het grondgebied van de landsheer, waartoe het tot dusver had 
behoord, en vormde een apart staatje, slechts door een leenband aan de 
oorspronkelijke landsheer gelieerd. 

Op welke wijze heeft bovengemelde ontwikkeling zich ten aanzien van 
Culemborg voorgedaan? 

De rooms-koningen c.q. keizers hadden tot het einde der middeleeuwen 
hun positie als opperste rechter en bezitter van de volledige rechtsmacht 
kunnen behouden, voor zover deze hun niet door de rijksstanden en rijks-
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wetten was onttrokken.30 Als gevolg van dit opperrechterschap was het 
rijkshofgerecht31 het hoogste rechtscollege binnen het Rijk. In principe kon 
de koning elke rechtszaak, aanhangig voor enig rechterlijk college, ter af
doening aan zich of aan het rijkshofgerecht trekken. Voorts placht het rijks
hofgerecht op te treden als beroepsinstantie voor lagere gerechten. Op de 
bevoegdheid van het rijkshofgerecht bestonden echter uitzonderingen, indien 
de koning bij privilege van zijn recht als opperrechter op te treden geheel of 
gedeeltelijk afstand had gedaan. Zo verkreeg graaf Reinoud van Gelre in 
13 io een privilege de non evocando,32 dat bepaalde, dat - behalve in geval 
van rechtsweigering door de graaf of diens rechters - de inwoners van land 
en steden van de graaf in eerste instantie niet voor het rijkshofgerecht ge
daagd mochten worden. Beroep op het rijkshofgerecht was derhalve wel 
mogelijk33 en ook de graaf zelf kon voor het rijkshofgerecht gedaagd wor
den. De graaf van Holland had in 1384 een privilege de non evocando ver
worven, 3* dat hem en zijn onderdanen vrijwaarde van dagvaarding voor en 
overdaging naar het rijkshofgerecht. Ware het nu mogelijk aan de hand van 
de rechtspraak aan te tonen, dat de heren van Culemborg of hun onderdanen 
toentertijd onder één van deze beide privileges vielen, dan zou dit een argu
ment opleveren tegen het bestaan van Culemborg als afzonderlijke lands-
heerlijkheid. In het archief van het rijkshofgerecht bevindt zulke jurispru
dentie zich blijkens een mededeling van de directeur van het österreichisches 
Staatsarchiv echter niet.35 

Voor een belangrijk deel wegens het ontstaan van gewesten met een uit
zonderingspositie, zoals dat in de vorige alinea ten aanzien van Gelre en 
Holland is aangeduid, nam de betekenis van het rijkshofgerecht steeds meer 
af en omstreeks 1450 „ist das Reichshof gericht eingeschlafen".38 In het 
begin van de vijftiende eeuw ontwikkelde zich toen een ander rechtscollege: 
het koninklijke kamergerecht, dat de rol van het rijkshofgerecht zou moeten 
overnemen. Of de privilegia, welke ten opzichte van het rijkshofgerecht ver
leend waren, ook golden ten opzichte van het kamergerecht is betwist.37 

Jurisprudentie, welke eventueel aanwijzingen zou kunnen geven over het al 
dan niet bestaan van Culemborg als aparte landsheerlijkheid, komt in het 
archief van dit college blijkens de mededeling van de directeur van het 
österreichisches Staatsarchiv evenmin voor.38 

Ondanks het ontbreken van desbetreffend materiaal in de archieven van 
de beide genoemde gerechten valt toch te constateren, dat Culemborg in het 
begin der vijftiende eeuw eenmaal door een ander orgaan van het Rijk, t.w. 
de Rijksdag, als landsheerlijkheid beschouwd is. 

Een ander criterium ter zake is namelijk te ontlenen aan de matrikels voor 
de rijksheervaart. Indien iemands naam vermeld stond op de matrikel hou
dende de door de Rijksdag voor de rijksheervaart aangeslagen personen, dan 
was hij een landsheer en zijn gebied een landsheerlijkheid. Het omgekeerde 
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ging overigens niet op: kwam iemands naam niet op de matrikel voor, dan 
sloot dit nog niet uit, dat hij toch landsheer was.39 Op de door Néve ge
publiceerde lijst met rijksmatrikels40 prijkt, voor wat de Noordelijke Neder
landen betreft, naast - uiteraard - de namen van de landsheren van Hol
land, Gelderland en Utrecht, eenmaal de naam van de heer van Culemborg. 
In 1431 ontving deze een aanslag om bij te dragen in de kosten voor de 
Hussietenoorlog. 

Ten einde de steun van de rijksstanden te winnen voor de realisering van 
zijn plannen inzake de buitenlandse politiek, deed Koning - hij verwierf het 
keizerschap eerst in ijo8 -Maximiliaan in 1495 afstand van een aanzienlijk 
deel van zijn bevoegdheden betreffende de rechtspraak. Zo werd het in dat 
jaar mogelijk, dat op de Rijksdag in Worms een besluit tot stand kwam, dat 
voorzag in de oprichting van het Rijkskamergerecht,41 een opperste gerecht 
in het Rijk, dat grotendeels aan directe koninklijke invloed was onttrokken. 

In 1497 stichtte Maximiliaan een koninklijk gerecht met een de jure con
currerende jurisdictie: de Rijkshofraad.42 

Blijkens zijn globale omschrijving van de territoriale competentie van de 
Rijkshofraad - waarin Culemborg overigens niet expressis verbis genoemd 
wordt - schijnt Von Gschlieszer dit gerecht als rechtsprekend college in 
hoogste instantie over dit graafschap te beschouwen. *3 De zinsnede van 
Néve „sedert 1548 is de heerlijkheid [se. Culemborg] derhalve aan de juris
dictie van het RKG onttrokken" wijst erop, dat deze auteur het Rijkskamer
gerecht vóór 1548 wel competent voor Culemborg acht.44 

Het is onzeker of de privilegia, welke aan het vroegere rijkshofgerecht 
waren verleend, hun kracht behielden t.a.v. de Rijkshofraad en het Rijks
kamergerecht. 45 De competentie van beide laatstgenoemde colleges werd vol
gens hun respectieve „Ordnungen" bepaald door de stand van de personen 
over wie zij oordeelden, en de aard van de rechtszaak. Qua stand bestond 
onderscheid tussen rijksmiddellijken en rijksonmiddellijken. De rijksonmid-
dellijken, tot welke categorie hoofdzakelijk de landsheren behoorden, ken
den, in tegenstelling tot de rijksmiddellijken, als opperste wereldlijk gezags
drager, alleen de Rooms-Koning c.q. Keizer. De aard van de rechtszaak kon 
zijn schending van rijksrecht of schending van ander recht binnen het Rijk. 

Zaken betreffende de schending van rijkswetten dienden onverschillig of 
er tegen rijksmiddellijken of rijksonmiddellijken werd geprocedeerd in eerste 
en enige instantie voor één der rijksgerechten.4e In geval van procedures be
treffende niet in rijkswetten vastgelegd recht moet men onderscheid maken 
tussen strafzaken en civiele procedures. Strafvonnissen, in eerste instantie 
door de „ordentlichen Richter" gewezen tegen rijksmiddellijken, waren in 
beginsel appellabel op één der rijksgerechten. In 1530 werd de appèlmoge-
lijkheid gereduceerd tot klachten over rechtsweigering of processuele on
zorgvuldigheid. 47 Civiele procedures, waarin een landsheer één van zijn 
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onderdanen wilde dagvaarden, moesten in beginsel in eerste en hoogste 
instantie voor een rijksgerecht worden gevoerd.4e Civiele procedures door 
rijksmiddellijken aangespannen tegen rijksonmiddellijken of rijksmiddel-
lijken konden in principe slechts in appèl voor een rijksgerecht komen. De 
rijksonmiddellijke moest eerst worden gedaagd voor een scheidsgerecht, de 
rijksmiddellijke daarentegen voor de plaatselijke rechter.49 

Tot op heden is alleen naar de rol van het Rijkskamergerecht in de Neder
landen - door Néve — een grondig onderzoek verricht. In het archief van de 
Rijkshofraad bevinden zich betreffende Culemborg, blijkens een mededeling 
van de directeur van het österreichisches Staatsarchiv, geen archivalia, die 
aanwijzingen geven over het al of niet bestaan van Culemborg als aparte 
landsheerlijkheid.50 Néve kon aangaande Culemborg slechts vaststellen, dat 
eenmaal in 1541 een vonnis van de Culemborgse schepenbank in appèl door 
het Rijkskamergerecht is behandeld. Hij kon het dossier van deze zaak 
echter niet terugvinden.51 Het enkele feit, dat deze procedure, waarvan de 
uitslag overigens onbekend is, gevoerd werd, bewijst nog niet, dat Culem
borg in de ogen van het Rijkskamergerecht een landsheerlijkheid was. 

Aan de competentie van het Rijkskamergerecht over Culemborg kwam 
volgens Neve een eind in 1548 bij de sluiting van het verdrag van Augsburg. 
De Rijkshofraad heeft vermoedelijk nog langere tijd getracht over Culem
borg rechtsmacht uit te oefenen. Dit alles komt op bladzijde 48 en verder 
uitvoerig ter sprake. 

Voor het verkrijgen van nadere gegevens over de ontwikkeling van Cu
lemborg in staatkundige zin moet nu de vorming van de „Bourgondische 
Staat" in beschouwing worden genomen. 

In het begin van de vijftiende eeuw begon de grote expansie van de Bour
gondiërs in de Nederlanden. Philips de Goede, die bij het begin van zijn 
regering landsheer was over Vlaanderen, Artesië, Mechelen en Namen, ver
wierf tussen 1428 en 1433 Holland, Zeeland, Henegouwen, Brabant en 
Limburg. Onder zijn regering - voor zover ten dezen van belang - werd 
enerzijds het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland ingesteld (1428), 
anderzijds ontwikkelde zich in de jaren 1435-1445 „in de schoot van de 
Hofraad" de zgn. Grote Raad,52 die zich hoe langer hoe meer ging afteke
nen als rechterlijk college, dat de typische rechterlijke taken van de hertoge
lijke raad op het gebied van de centrale rechtspraak vervulde. De Grote 
Raad sprak recht over aanzienlijken in strafzaken in eerste en laatste in
stantie,53 fungeerde als rondreizend centraal appèl-54 en reformatiecollege55 

voor al Philips' landsheerlijke gewesten - dus ook voor Holland - , kon voor 
andere rechters aanhangige gedingen in evocatie aan zich trekken 5 β en deed 
als arbiter uitspraak, wanneer twee partijen een geschil ter berechting voor
legden, of zorgde voor een willige condemnatie na minnelijke schikking.57 

Philips stierf in 1467. Uit de Memorialen van het Hof van Holland, voor 

46 



zover deze over de periode 1428-1438 zijn gepubliceerd58 en deze thans 
over de jaren 1438-1447 worden bewerkt voor publicatie,59 valt niet af te 
leiden, dat genoemd Hof Culemborg beschouwde als een deel van Holland. 
De archieven van de Grote Raad geven evenmin aanwijzingen, dat dit col
lege tijdens Philips' leven rechtsmacht genoot over Culemborg.eo 

Onder de regering van Karel de Stoute, de opvolger van Philips de Goede, 
werd een streven naar „uniformering" van de instellingen van de „Bourgon
dische Staat" en naar een geprononceerder centralisatie van bestuur en recht
spraak duidelijker merkbaar. De Grote Raad kreeg onder de naam Parle
ment van Mechelen in 1473 een vaste zetel in de genoemde stad. In hetzelfde 
jaar veroverde Karel te vuur en te zwaard het hertogdom Gelre en het graaf
schap Zutphen en werd vervolgens landsheer over beide gebieden. Het be
stuur van Gelre en Zutphen werd geschoeid op de geijkte Bourgondische 
leest. Gelre en Zutphen kwamen onder één stadhouder-generaal; in Zutphen 
en de Gelderse kwartieren stond onder de stadhouder-generaal telkens één 
stadhouder. Te Nijmegen, Roermond, Zutphen, Arnhem en Venlo - ook al 
was deze stad geen kwartiershoofdstad - stichtte Karel Raadkamers, welke 
de stadhouder-generaal en de stadhouders moesten bijstaan ter zake van 
rechtspraak en bestuur. De Raadkamers spraken geen van alle recht in 
hoogste instantie, want van hun vonnissen stond beroep open op het Parle
ment van Mechelen. Uit de rechtspraak van de Raadkamers, welke mej. 
Maris in haar artikelβ 1 over deze instellingen vermeldt, valt niet op te 
maken of Culemborg onder de jurisdictie van één van de Raadkamers viel. 
Een in genoemd artikel opgenomen lijstje met appèls van vonnissen van 
de Raadkamers op het Parlement van Mechelen wijst evenmin uit, dat ooit 
vanuit Culemborg beroep is ingesteld bij dit Parlement. Ook in het archief 
van de Grote Raad en het Parlement bevindt zich geen jurisprudentie, waar
uit op te maken valt, dat deze colleges Culemborg gedurende Karels regering 
tot hun jurisdictiegebied rekenden.62 

Toen Karel de Stoute in 1477 in de slag bij Nancy de dood vond, volgde 
Maria van Bourgondië hem op. Het Bourgondische ideaal - de vereniging 
der Nederlanden onder één landsheer en één centraal bestuur - raakte ge
durende haar regering enigszins op de achtergrond. Zij werd gedwongen de 
privilegia, welke door de instelling van de Grote Raad en het Parlement van 
Mechelen geschonden waren, in ere te herstellen en het Parlement van Meche
len hervatte met verlies van enkele bevoegdheden onder de naam Grote Raad 
zijn rondreizend bestaan. Gelre en Zutphen gingen voor Maria verloren en 
de Raadkamers aldaar werden spoedig opgeheven. Maria stierf in 1482. Er 
zijn geen aanwijzingen van daadwerkelijke uitoefening van jurisdictie door 
de Grote Raad over Culemborg tijdens haar regeringsperiode gevonden.e3 

Na Maria's dood nam haar echtgenoot Maximiliaan tot 1494 als regent 
de regering waar van Maria's landsheerlijkheden. In laatstgenoemd jaar 
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aanvaardde Philips de Schone het landsheerlijk gezag. Hij slaagde er in 1504 
in de Grote Raad zijn vaste zetel in Mechelen te hergeven. Dit college kreeg 
nu ook weer de naam Parlement van Mechelen. In het archief van de Grote 
Raad bevindt zich een procesdossier - het vonnis van de Grote Raad in deze 
procedure is niet bewaard gebleven - dat een indicatie geeft, dat Culemborg 
gedurende Philips' regeringsperiode geen aparte landsheerlijkheid vormde. 
Volgens dit dossier 65 gingen Jasper van Culemborg en de Procureur-Gene
raal - vermoedelijk van Holland - in hun proces tegen de Dekens en Ka
pittels van respectievelijk de Dom en van Oudmunster te Utrecht over 
enkele tienden onder Goilberdingen in 1504 bij de Grote Raad in beroep 
tegen een sententie van het Hof van Holland. 

Na de dood van Philips de Schone in 1506 aanvaardde Maximiliaan ten 
tweeden male het regentschap, nu voor zijn kleinzoon Karel. Voor de pe
riode van dit regentschap bestaan indicaties die vóór en die tegen het bestaan 
van Culemborg als afzonderlijk landsheerlijk staatje pleiten. Tijdens de 
oorlogen tussen Karel van Egmond (de hertog van Gelre) en de Bourgon
dische landen verleende Karel van Egmond in 1507 aan de heer van Culem
borg een neutraliteitsgarantie.6S Hieruit zou men kunnen opmaken, dat 
Culemborg wellicht als een afzonderlijke landsheerlijkheid beschouwd werd. 
Een procesdossier6e in het archief van het Parlement van Mechelen werpt 
echter weer een ander licht op de zaak. Anthonis van Lalaing, heer van 
Culemborg, deed nl. in 1514 aan Maximiliaan een verzoek tot evocatie naar 
het Parlement van Mechelen van een proces, dat hij voor het geestelijke ge
recht te Utrecht voerde tegen het Kapittel van Sint Pieter over de erfpacht 
van acht hoeven „gelegen upten Hollandsche gront inde lande van Culen-
borch". Van deze zaak is verder helaas niets bewaard gebleven. 

Toen Karel in 1515 de regering aanvaard had, slaagde hij erin het oude 
ideaal van zijn voorgangers in belangrijke mate te verwezenlijken. Hij ver
wierf gaandeweg het landsheerschap over de „Zeventien Nederlanden" β 7 en 
nam de verdere uitbouw van een centraal bestuur over deze gebieden ter 
hand. Karel werd in 1543 landsheer van Gelre en Zutphen en hij stichtte in 
1547 één centraal Hof voor deze territoria. In het archief van dit Hof zijn 
op één - nader te noemen - uitzondering betreffende een tijdstip na Karels 
dood na geen sporen aanwezig, dat het ooit competent is geweest over Cu
lemborg. β β Het archief van het Parlement van Mechelen bevat evenmin 
stukken, welke enig licht kunnen werpen op de kwestie of Culemborg tij
dens Karels regering nu een afzonderlijke landsheerlijkheid, niet afhangende 
van de landsheerlijke territoria Gelre, Holland en Utrecht was, of niet. " 

In 1548 kwam het verdrag van Augsburg tot stand. 7 0 Op dat moment 
was Elisabeth van Culemborg vrouwe van Culemborg. Dit verdrag - de 
bekroning van Karels staatsmanschap - moest alle landsheerlijke gebieden 
van Karel in de Nederlanden met hun middellijk en onmiddellijk toehorige 
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en ingelijfde, geestelijke en wereldlijke vorstendommen, prelaturen, digni
teiten, graafschappen, vrij- en heerlijkheden en bijbehorende vazallen, on
derdanen en verwanten - behalve ingeval van wanbetaling van rijksbelas
tingen - aan de competentie van de rijksgerechten onttrekken. Genoemde 
gebieden bleven echter wel deel uit maken van het Rijk, nl. als Bourgon
dische Kreits, en deelnemen aan de Rijksdag. De betaling van de rijks
belasting, die het Rijkskamergerecht volgens het Augsburger verdrag zou 
moeten kunnen afdwingen, stagneerde al in 1552. Néve constateert daarom, 
dat na de sluiting van dit verdrag de Bourgondische landen in feite geheel 
aan de rechtsmacht van het Rijkskamergerecht onttrokken waren.71 Volgens 
Sellert heeft de Rijkshofraad daarentegen nog enige tijd getracht binnen die 
landen jurisdictie uit te oefenen.72 

Néve meent, dat Culemborg in elk geval behoord heeft tot de in 1548 
door het Verdrag van Augsburg in leven beroepen Bourgondische Kreits.7S 

Dit verdrag betekende dan ook naar zijn zeggen het einde van de jurisdictie 
van het Rijkskamergerecht over Culemborg.74 

Onder verwijzing naar Van Schilfgaarde, die in de inleiding tot zijn in
ventaris van het archief van de Heeren en Graven van Culemborg schrijft, 
dat dit archief ondanks een overvloed van materiaal uit de middeleeuwen -
het nader te noemen gravendiploma daargelaten - geen stukken bevat, die 
duiden op enige relatie met het Rijk, betoogt Néve, dat de banden van 
Culemborg met het Rijk nooit erg hecht zijn geweest.75 Verder wijst deze 
auteur op de vele hoge functies die de heren van Culemborg aan het Hof 
te Brussel bekleedden en hun familiebanden met het Habsburgs-Bourgon-
dische huis.76 Een laatste argument ziet hij in de tekst van het graven
diploma van Karel V ïn 1555.77 Karel verhief stad en lande van Culemborg 
in zijn hoedanigheid van Rooms-Keizer tot graafschap: 

„ . . . bien entendu que par ceste nostre erection de la dite seigneurie de 
Culemborg en conté [nous] n'entendons donner aucune prerogative au 
prejudice de nos droitz, auctorités et haulteurs, dont nous et nos prédéces
seurs ont joy en la dite seigneurie, comme ducs de Gheldres, contes de la 
Hollande et seigneurs d'Utrecht laquelle leur demeurera subjecte tant en 
relief, serement de fidélité et souveraineté, comme elle a esté a present". 

Néve maakt uit dit fragment op, dat Karel Culemborg als één van de Bour
gondische landen beschouwde en het graafschap door de verheffing niet in 
leen- en staatsrechtelijk opzicht een hogere positie wilde verschaffen dan het 
tevoren innam. 7 β 

Er zijn nog enkele argumenten, die de zoeven aangehaalde mening van 
Néve versterken. Margaretha van Parma, de landvoogdes van Philips II in 
de Nederlanden, schreef op 28 september 1566 aan de hertog van Aarschot, 
in een bede om advies hoe te handelen jegens de graaf van Culemborg, die 
de beeldenstorm zou bevorderen: 
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„ . . . comme je suis certainement advertie et de bon lieu que le conte de 
Culembourg, tant en la ville dudict Culembourg comme en plusieurs aul-
tres vïllaiges qu'il a en Gheldres et Utrecht sous le ressort et obéissance 
du R o y . . . " . 7 9 

Evenzo noemde op 18 november 1566 diezelfde landvoogdes, in een brief 
aan Philips II, Culemborg één der „pays de par deçà".80 Philips sprak in 
1568 in zijn nader te vermelden opdracht aan de procureur-generaal in 
Brussel om de graaf van Culemborg te dagvaarden, duidende op Culemborg, 
over „ . . . nostre partement de noz pays de pardeça. . ." . 8 1 Tenslotte kan 
men uit de protesten, welke de vrouwe van Culemborg (sinds 1555 de 
gravin) en na haar de graaf82 gedurende de jaren 1552-1561 tot het Hof 
van Holland richtten, omdat dit Hof appèls van het gerecht van Everdingen 
aan zich trok, opmaken, dat genoemd college zich tijdens deze jaren als 
competent beschouwde in deze materie.83 

In het begin van de tachtigjarige oorlog trachtte de graaf van Culemborg, 
Floris 1,84 evenwel staande te houden, dat Culemborg niet tot de Bourgon
dische Kreits behoorde. 

Floris was een persoonlijk vriend van Willem van Oranje, hij ging tot het 
calvinisme over en nam actief deel aan de opstand tegen het Spaanse bewind. 
Philips liet Floris te samen met Oranje en enkele anderen op 24 januari 1568 
voor de Bloedraad in Brussel dagen om zich te verantwoorden. Waarvan 
Philips Floris precies betichtte blijkt niet uit de dagvaarding,85 omdat die 
enkel het bevel tot verschijning bevatte. Wel schreef Philips in zijn instructie 
aan de procureur-generaal om tot daging van Floris over te gaan, dat Culem-
borgs graaf: 

„ . . . veullant seconder aux desseingz ambitieulx du Prinche principal [sc. 
van Oranje] autheur des toutes les troubles nagueres advenuz en nos dictz 
pays, se seroit employé avecq le Conte de Nassau, frere du diet Prinche et 
quelques aultres principaulx instruments d'icelluy a faire mutiner et re-
beller plusieurs de la noblesse du diet pays et se mettre en une detestable 
et abominable conjuration contre nous . . . " . 8 e 

De graaf had zich daarom vermoedelijk wegens het crimen laesae majestatis 
te verantwoorden. Floris schreef aan Alva, dat „Culemborg van alle andere 
jurisdictie gescheiden was en aan niemand beroepelijk".87 Hij dorst dit ech
ter niet te komen bepleiten in Brussel uit vrees toch gegrepen te worden. Voor 
alle zekerheid vluchtte de graaf uit Culemborg naar zijn burcht in Werth bij 
Anholt, welke in elk geval buiten de Bourgondische Kreits gelegen was. 88 

Omdat Floris niet verscheen voor de Bloedraad, werd hij, zoals de dagvaar
ding al als sanctie op niet verschijnen had bedreigd, veroordeeld tot eeuwige 
verbanning uit de Bourgondische Kreits met verbeurdverklaring van al zijn 
goederen en rechten binnen die Kreits ten profijte van Philips.89 De hoog-
heidsrechten ovei Culemborg kwamen op deze manier in handen van Philips. 
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Het regime van Philips over het graafschap duurde maar kort en de op
laaiende strijd verhinderde de uitoefening van een geregeld gezag. Ver
moedelijk beschouwde Philips Culemborg als een deel van Gelre. In ieder 
geval klaagden twee leden van het Culemborgse stadsbestuur - bij afwezig
heid van de graaf - in 1568 bij Al va, dat het Hof van Gelre appèls van de 
Culemborgse schepenbank aan zich trok.90 Van 1572 tot 1577 zuchtte 
Culemborg onder een Spaans garnizoen. 

Hoe verging het Floris in den vreemde? De graaf zocht steun om zijn 
graafschap terug te winnen. In IJ70 overhandigden gezanten namens Floris 
en enkele andere, eveneens door vonnissen van de Bloedraad van hun goede
ren beroofde, heren aan de Rijksdag in Spiers een smeekschrift.91 In het 
geschrift betoogden de supplicanten, dat Philips hun hun rechten en bezit
tingen om godsdienstige redenen had ontnomen. Aangezien de godsdienst
vrede van Augsburg (155 5),92 welke overigens niet gold voor de Bourgon
dische Kreits,93 het beginsel „cuius regio eius et religio" had vastgelegd, 
hetgeen betekende, dat het iedere landsheer vrijstond te bepalen of hij bin
nen zijn territorium alleen de rooms-katholieke leer, uitsluitend de augsbur-
ger confessie of wel beide religies naast elkaar wilde toelaten, meenden zij dat 
het billijk was, wanneer zij als calvinistische landsheren naar analogie van 
dit beginsel dezelfde rechten zouden genieten als de landsheren, welke de 
augsburger confessie aanhingen. Zij verzochten dan ook in hun rechten te 
worden hersteld. De afgevaardigden van de Bourgondische Kreits brachten 
hier tegenin, dat Floris с.s. wegens 't veroorzaken van oproer gedaagd waren. 

Juridisch was de opmerking van de Bourgondische gedelegeerden juist, 
maar het staat wel vast, dat het calvinisme van Floris een nagel aan de 
doodkist van Philips had betekend.94 Deze laatste klaagde immers in zijn 
schrijven aan de procureur-generaal, dat: 

„ . . . Ie diet Culenburgh n'ayant respect ny a Dieu ny a nous ny a son 
honneur avoit faict briser tous les images 9 5 tant a la ville de Culemburgh 
que en aultres vil lages.. .". 9 e 

De Rijksdag nam geen beslissing op het smeekschrift wegens de tegenstand 
van de Bourgondische afgevaardigden. De klacht van Floris с.s. werd ver
wezen „ad legitimum iudicem". 

Deze „legitimus judex" is mogelijk de Rijkshofraad geweest. Men her
innere zich, dat naar Sellert reeds heeft geconstateerd, de Rijkshofraad ook 
na de totstandkoming van het Verdrag van Augsburg nog enige tijd heeft 
getracht binnen de Bourgondische Kreits rechtsmacht uit te oefenen.97 Het 
vervolg van de gebeurtenissen wekt een sterk vermoeden, dat met betrek
king tot Culemborg inderdaad een dergelijke poging in het werk is gesteld. 

De Rijkshofraad vertoefde tijdens de zitting van de Rijksdag te Spiers 
eveneens in die stad en vertrok enkele dagen na het uiteengaan van de Rijks
dag op 15 december 1570, in het voetspoor van Keizer Maximiliaan II, naar 
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Praag. Von Gschlieszer vervolgt nu: 
„Vom 24 Jänner bis Ende Juni 1571 amtierte der Reichshof rat, anfäng
lich allerdings nur drei Mann stark (Bräuner, Zott und dr. Gail) in 
Prag".9 8 

Middelerwijl had de genoemde Keizer op 14 januari 1571 twee gezanten, 
genaamd Flershaim en Hegenmüller vanuit Praag naar Alva in Brussel ge
zonden om te betogen, dat Floris c.s. ingevolge het vonnis van de Bloedraad 
ten onrechte hun goederen waren ontnomen. Het feit nu, dat beide gezanten 
leden " waren van de Rijkshofraad, geeft in dit verband grond aan de ver
onderstelling, dat dit college onderweg van Spiers naar Praag vonnis heeft 
gewezen of althans een politiek 10° advies heeft opgesteld voor de Keizer 
wegens een klacht van Floris en zijn lotgenoten. Overigens valt er in het 
archief van de Rijkshofraad geen spoor te bekennen van een dergelijke 
klacht.101 

De boodschap, die de gezanten van de Keizer aan Alva overbrachten, 
wekt de indruk, dat Floris c.s. - evenals zij dat impliciet al voor de Rijksdag 
hadden gedaan - hun vordering baseerden op een schending van het Verdrag 
van Augsburg van 1548. Culemborg behoorde volgens de gezanten tot de 
Westfaalse Kreits - van welke Kreits Gelre tot de sluiting van het Verdrag 
van Augsburg deel had uitgemaakt - en de graaf had daarom zijn rechten 
op Culemborg nooit bij vonnis van de Bloedraad kunnen verliezen. 

De gezanten lieten Alva weten, dat: 
„ . . . die Burgundischen die fines ires privilegii und mit dem reich auf-
gerichten Vertrags excedierten und dem Westphalischen erais seine an-
gehörige glider, land und leut abzugen, in des heiligen reichs hoch- und 
oberhait eingriffen . . . " en „ . . . das ime [Floris] seine gueter, sonderlich 
die so in Geldern gelegen und von dem heil, reich afterlehnen seind.. . 
wöliche on alles mittel under das reich gehörig und jederzeit von der-
selbigen wegen contribuiert hab, . . . eingezogen und noch bis auf dise 
stund vorenthalten werde. . ." . 1 0 2 

In zijn antwoord noemde Alva Culemborg - zonder nadere motivering -
één der „zu recht confiscierten güetern [van Floris]". I03 De repliek van de 
afgezanten sprak van een heerlijkheid: 

„ . . . von dannen die appellationes an das kais. cammergericht gegangen 
und noch gehn und a l so . . . unzweifenlich in des heil, reichs hoch- und 
oberkait gelegen".10* 

Alva verwees in zijn dupliek weer naar zijn antwoord.105 De Keizer heeft 
naar het schijnt berust in het afwimpelen van zijn gezanten. 

In 1576 deed de graaf van Culemborg met zijn lotgenoten nog een poging 
om de Rijksdag over te halen hen te steunen. loe De totstandkoming van de 
Pacificatie van Gent maakte de interventie van de Rijksdag echter over
bodig. Krachtens besluit van de Algemeene Staten te Brussel d.d. 21 decem-
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ber 1576107 werd Floris in zijn rechten op Culemborg hersteld. In januari 
1577 nam de graaf na de vele jaren van ballingschap zijn intrek in Culem
borg. 108 

Gelet op hetgeen hierna wordt betoogd, is het aannemelijk, dat Culem-
borgs landsheerlijkheid, zoals die tijdens de Franse inval bestond, zich op 
dit moment begon te ontwikkelen. 

Na de terugkeer van Floris trad Culemborg, evenals de Republiek der 
Verenigde Nederlanden, formeel nooit uit het Heilige Roomse Rijk, totdat 
het Rijk in 1806 werd opgeheven.109 De rol van de keizers en van hun 
Rijkshofraad hield echter feitelijk en juridisch niets meer in. 

De banden met de Bourgondische Kreits gingen eveneens teloor. Zelfs al 
zou men moeten aannemen, dat de competentie van het Parlement van 
Mechelen over Culemborg inderdaad bestaan heeft, dan moet deze in de 
zeventiger jaren van de zestiende eeuw wel door het oorlogsgeweld en de 
zich voltrekkende scheiding tussen de Zuidelijke en de Noordelijke Neder
landen tenietgegaan zijn.110 

De graaf van Culemborg verleende actieve steun aan de diplomatieke in
spanningen van Willem van Oranje om de Nederlandse gewesten gezamen
lijk in de strijd te betrekken, m maar trad niet toe tot de Pacificatie van 
Gent (1576), de Unie van Brussel (1577) en de Unie van Utrecht (1579).112 

Wel is het navolgende briefje - een aanwijzing van een landsheerlijke status 
van het graafschap - bekend, dat de Staten van Holland en Zeeland op 
8 april I J79 aan hun gedeputeerden in Utrecht zonden: 

„Wy verheugen ons zonderling, dat de Graaf van Culenborgh de Unie, 
immers in eenige qualiteit, heeft geadvoueert; want als den beere daerom 
te lyden zal hebben, de graave en zal niet vrijgaan".11S 

Van de Spiegel noteert bij het kattebelletje: „Dus schynt hy die aanneming 
gedaan te hebben wegens één zijner heerlykheden".114 

Hoewel Culemborg dus niet was aangesloten bij de Unie van Utrecht, 
bestond er toch - hoe zou het ook anders kunnen, alleen al gelet op de 
ligging en omvang van het territorium van Culemborg - steeds een hechte 
band tussen het graafschap en de Republiek. Volgens Fockema Andreae be
schouwde men in de wandeling Culemborg zelfs als een deel van de laatste.115 

Voor deze zienswijze pleit bijvoorbeeld, dat de graven van Culemborg 
verplicht waren - de oorsprong dezer verplichting is duister - jaarlijks een 
vaste bijdrage te betalen tot de generaliteitslasten. In 1692 verleende de 
Generaliteit vrijstelling van deze verplichting, nadat het geld overigens al 
sinds lange tijd niet meer was opgebracht.1 1 β 

De in- en uitvoerrechten op zekere goederen, de zogenaamde convooien en 
licenten, welke de generaliteit hief, werden ook over Culemborg geheven.11T 

In 1664 moest de graaf van Culemborg een aanzienlijke uitholling van 
zijn gezag over zijn graafschap toestaan ten gevolge van een beruchte 
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schakingsaffaire.118 Op 17 maart van het genoemde jaar werd Catharina 
van Orléans, stammende uit een hugenotenfamilie, die zich in Sluis had ge
vestigd, in Den Haag geschaakt door de zoon van Caspar Cornelius Mor
taigne - een uit Hessen afkomstige militair, die o.a. in Zweedse dienst werk
zaam was geweest - , Johan Diederick Mortaigne, kamerheer van de koning 
van Zweden. De Staten van Holland lieten twee dagen later bekend maken, 
dat iedereen binnen Holland verplicht was Mortaigne aan te houden en 
voor het gerecht te brengen. De Staten-Generaal kondigden in aller ijl op 
dezelfde dag een plakkaat af van soortgelijke inhoud, bestemd voor de ganse 
Republiek.1 1 β Toen op 20 maart het bericht Den Haag bereikte, dat Mor

taigne in Culemborg vrijgeleide120 had verkregen, eisten de Staten van 

Holland de volgende dag van de graaf Mortaignes uitlevering, omdat „soo 

afgrijselijcken ende enormen feyt niet en mach noch behoort ongestraft te 

blyven". De graaf antwoordde, dat Mortaigne en Catharina op hun beider 

verzoek vrijgeleide verkregen hadden. Van uitlevering was daarom ook geen 

sprake. De Staten herhaalden hun eis. De graaf bleef weigeren.121 Het ge

duld van de Staten was hiermee uitgeput. Het Hof van Holland bracht een 

advies 1 2 2 uit, dat op romeinsrechtelijke gronden betoogde, dat Holland 

Mortaigne mocht arresteren, omdat hij een „maagdenrover" was. Hollandse 

troepen deden hierop een inval in het graafschap en kamden alle huizen uit, 

maar Mortaigne vonden zij niet. Naar men zegt als boerinnetje vermomd, 

was hij 's nachts tijdig gevlucht.1 2 3 De Staten van Holland waren zo ver

toornd over de rol van de graaf in deze affaire, dat zij besloten de poorten 

van Culemborg af te laten breken en de wallen van de stad te doen slech

ten. 1 2 4 Door bemiddeling van Gelre bleef de graaf deze smaad echter be

spaard. 1 2 5 Wel werd hij gedwongen op 11 april ter Staten-Generaal de vol

gende verklaring af te leggen: 

„ . . . Soo is 't, dat wij, niet anders voorhebbende dan handhavinge van 

oprechte Justitie ende observaictie van goede policie, ingevolge van onsen 

voorgaende intentie hebben geresolveert ende overgegeven, gelijck wij 

resolveren ende overgeven bij desen, geen vrijgeleij te sullen accorderen 

ofte verleenen aan capitale delinquenten, malitieuse Banquerottiers ende 

diergelijken uijt de geünieerde provinciën ofte 't gebiet van Haer Ho. Mo. 
in onsen stad en graefschap comende, maer in 't tegendeel alle delinquan-
ten, die пае dato deses uijt deselve provinciën ofte uijt haer ho. mo. ge
biet binnen onse voorsz. stad ofte graefschap mogten comen te begeven, 
op de eerste aenmaninge van haer ho. mo. ofte eenige beeren staten van 
de hooggem. geünieerde provinciën van hare hoven van Justitie ofte van 
de magistraten der steden van dien te sullen doen apprehenderen ende 
overgeven . . . " . 1 2 e 

Volkenrechtelijk bezien was een dergelijke afgedwongen belofte niettemin 
bindend.127 
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Ondanks de bovengemelde belofte van de graaf genoot Culemborg een grote 
faam „als schuilplaats voor schelmen en geweldenaars".128 Ter illustratie 
hiervan diene navolgend citaat uit een reisverslag van 1740: 

„ . . . arriveerden quartier voor elf tot Kulenburgh, in den herberg de Toe-
last, dat meteen het koffihuis was, alwaar toen de dijkgraven van den 
Lekschen dijk te zamen waren, om dezelfde te gaan schouwen. Onderwijl 
dat onze paarden voor de deur an de bak een voertje gegeven wierde, 
gingen wij in de koffizaal de Kulenburgsche bezoeken, die bijna alle in 
haar japons, met een alongepruik en een rotting voorzien, aldaar ver-
scheenen. Hier hoorde en zag men een chaos van allerhande spraken en 
natiën, die ik gelove dat buiten den schout, hier meede praesent en statig 
in het swart gekleed, alle bankeroetiers waren, dewelke hier gerust en van 
het vervolgen van haar schuldeisschers vrije zijnde, het gestolen geld en 
goedje verteren. Hare vrouwen en dogters zag men hier en daar met 
uiterste pragt door de stad swieren. (...) Hier en daar worden van dagh 
tot dagh, zedert dat de bankerroetiers alhier haar principaalste schuil
plaats gevonden hebben, schone nieuwe huisen geboudt. 
Wij, in deze vrije vlugt- en schuilhoek voor dieven en moordenaars, niet 
langer willende vertoeven, opdat ook voor dezulke niet mogten angezien 
worden, vertrokken voort na elf uir [uit] deze honorabele stadt".129 

Gedurende het bestaan van de Republiek heeft Gelre enkele malen getracht 
het gezag van de graaf van Culemborg te ondermijnen. 

In 1614 moest de graaf protesteren tegen de citatie van één zijner onder
danen door de deurwaarder van het Hof te Arnhem.130 

Enige tijd nadien meende Gelre het recht te hebben belasting te heffen 
over het Culemborgse t e r r i to i r . ш Over het al dan niet bestaan van dit 
recht is voor een college, gevormd uit de leden van het Hof van Gelre en 
raadsheren uit andere provincies, dertig jaar lang geprocedeerd. Een vonnis 
werd nooit gewezen. Gelre verklaarde ter beslechting van het geschil in 1677 

„ . . . dat de Fürsten en Graven van Gelderland en Zutphen, de Heeren 
Staten en heur Nakomelingen Staten, (de) Graven en Gravinnen van 
Culemborg voorscr. op het allerkragtigste en na derselver uyterste ver
mogen, nu en ten euwigen dagen, tegen alle en een yder, niemant uyt-
gesondert, die genoemde Graven of Gravinnen van Culenborg, in, of over 
de voorscr. Souverainiteyt, territorael Regt, Gesag, Independentie, Ge-
meene Middelen, of Contributien, 't sy ordinairis, of extraordinair, of 
andere Lasten voornoemt, in of buyten Regt, soude willen moeylik vallen 
of inquieteren, sullen protegeren ende souteneren".132 

De „Tegenwoordige Staat van Gelderland"1S3 miskent het karakter van 
Culemborgs door Gelre erkende „independentie" geheel met de bewering, 
dat van vonnissen van de Culemborgse schepenbank appèl openstond op 
het Hof te Arnhem. De schrijver van de desbetreffende passage leest deze 
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appèlmogelijkheid in een bepaling uit het in 1318 aan de „porters tot Culem
borg" verleend handvest: 

„Voert geviel oick den Scepenen oirdeel te deylen ofte dedinghe, des sy 
niet wys en waren, noch hier werden en conden sonder archeyt, sy sou
den 't soeken 't Aernhem ende dair na te deylen ende te doen als dair recht 
en de gewoente is".134 

Daargelaten, dat het Hof in 1318 nog helemaal niet bestond, snijdt de op
merking ook verder geen hout. Niet het Hof of de schepenbank in Arnhem 
wezen vonnis, maar de schepenbank in Culemborg zelf na het inwinnen van 
advies in Arnhem. Er is dus geen sprake van hoger beroep, maar alleen van 
te hoofde gaan. ш De hoofdvaart hield geen staatkundige onderhorigheid 
van Culemborg aan Gelre in . 1 3 e 

Een verklaring, waarin de Staten van Utrecht even expliciet als de Gel
derse Landdag, dat in 1677 deed, erkenden, dat Culemborg staatkundig 
bezien geen deel van hun provincie uitmaakte, bleek niet te vinden. Wel 
noemden deze Staten in hun correspondentie met de graven van Culemborg 
naar aanleiding van de zich gedurende de gehele zeventiende eeuw tussen 
hen afspelende twisten over de hoogheidsrechten over de rivier de Lek de 
genoemde graven constant „vrundtlijcke lieve n a e b u y r " . ш Volgens de 
auteur Conringius betekende dit een stilzwijgende afstand van alle hogere 
rechten - die op de Lek uiteraard daargelaten - want more gentium was het 
aanvaard om neutraliteit, nabuurschap en vriendschap niet in acht te nemen 
dan jegens hem op wien men geen hoger recht h a d . 1 3 8 

Holland erkende in 1664 uitdrukkelijk, dat dit gewest geen recht had om 
belastingen te heffen over Culemborg.1 S 9 

Toen Culemborg in 1672 werd geconfronteerd met de dreiging van een 
Franse inval, wendde een delegatie uit het graafschap zich tot maarschalk 
Turenne en wist deze veldheer ervan te overtuigen, dat Culemborg geen deel 
uitmaakte van de Republiek en daarom als een neutrale mogendheid moest 
worden beschouwd. Ondanks de neutraliteit, welke Turenne garandeerde, 
ontging Culemborg de gebruikelijke plunderingen n i e t . . . 1 4 0 

De hele groei van Culemborg tot landsheerlijk staatje is overwegend te 
danken aan de politieke invloed van zijn heren aan het Bourgondisch-Oos-
tenrijkse hof en daarna in de Republiek der Verenigde Nederlanden. ш Een 
korte rondgang door de „Ahnengalerie" van het kasteel van Culemborg 
moge dit illustreren. Jasper van Culemborg trouwde in 1470 te Brugge met 
Jeanne van Bourgondië, een bastaardkleindochter van Philips de Goede. In 
1478 na de dood van Karel de Stoute onderscheidde Jasper zich wegens zijn 
moed bij de verdediging van Avesnes tegen de Fransen. Hij stierf in 1504.142 

Zijn dochter Elisabeth,14S die hem opvolgde, was tijdenlang hofdame van 
Johanna van Aragon. Karel V bewees de vrouwe van Culemborg de gunst 
Culemborg in 1555 tot graafschap te verheffen. Elisabeth trouwde in i j o i 
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met de vliesridder Jan van Luxemburg1 4 4 en na diens dood in 1508 her
trouwde zij in 1509 met Antonis van Lalaing,1 4 5 die later stadhouder werd 
van Holland, Zeeland en Utrecht. Elisabeth's beide huwelijken bleven kin
derloos en na haar dood in 1555 volgde een zoon van haar zuster, Floris van 
Pallandt, haar op. Over hem behoeft hier niet meer gesproken te worden. 1 4 e 

Na de dood van Floris I in 1598 volgde diens zoon Floris II hem op. Deze 
zoon speelde eveneens een belangrijke rol in de politiek. Hij was in zijn 
kwaliteit van heer van Lede en Lynden 1 4 7 herhaalde malen afgevaardigde 
ter Staten-Generaal voor Gelre en daar steeds de eerste in rang. Op de 
presentielijst werd hij doorgaans aangeduid als „de heer Graef". 1 4 8 Na het 
kinderloze overlijden van Floris II kwam het graafschap in handen van de 
familie Von Waldeck. De beroemdste graaf van Culemborg uit dit geslacht 
was Georg Friedrich,1 4 9 die onder meer bekend werd als veldmaarschalk der 
Republiek. De familie Saksen-Hildburghausen verkreeg Culemborg na de 
Von Waldecks en deze familie verkocht het graafschap in 1720 aan de Staten 
van het Kwartier van Nijmegen.150 Tenslotte gaven deze Staten het in 1748 
ten geschenke aan Willem IV van Oranje, als huldeblijk bij zijn verheffing 
tot erfstadhouder. 

Kan men nu gelet op het voorgaande zeggen, dat Culemborg ten tijde van 
de Franse inval souverein was? 

Voorop dient te staan, dat een volledig bevredigend antwoord op deze 
vraag niet bestaat. Zo sprak reeds De Louter van „het netelige vraagstuk der 
souvereiniteit, dat ondanks alle aangewende moeite geenszins op een vol
ledige oplossing mag b o g e n " . ш Kranenburg liet zich eveneens in dergelijke 
termen uit: „De zaak is, dat men met het woord „souvereiniteit" vrijwel 
alles kan bewijzen en dus niets bewijst".152 

De oorzaak van deze onzekerheid is gelegen in de historische ontwikke
ling van het souvereiniteitsbegrip onder het ancien regime, welke ontwikke
lingsgang een veelheid van betekenissen van het woord souverein met zich 
meebracht. Oorspronkelijk duidde het een relatief begrip aan. „Souvereini
teit" (van „superanus" en „superanitas", middeleeuws Latijn) betekende de 
hoogste bevoegdheid op dit gebied. „Çascuns barons est souverain dans sa 
baronie", d.i. voor de inwendige aangelegenheden van zijn baronie hangt de 
baron van niemand af.153 Maar ook voor de Franse koning werd het ge
bruikt met betrekking tot zijn funktie: „Voirs est que li rois est soverains par 
desor tous et a, de son droit, le général garde de son roíame".154 Met de 
stijging van de koninklijke macht en de doorbreking van de zelfstandige 
macht der baronnen werd de kwalificatie „souverein" geleidelijk meer uit
sluitend toegepast op het orgaan der gecentraliseerde overheidsmacht, de 
koning. 

Hier ziet men het verschijnsel, dat de zin van een woord zich wijzigt met 
verandering der funktie. Het woord „souvereiniteit", zo merkt Duguit op, 
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dat eenvoudig de aard en het karakter van de koninklijke macht aanduidde 
(als de hoogste macht), werd tot een aanduiding van die macht zelf.155 

Bodin heeft in 1583 de souvereiniteit als volgt omschreven: „La souveraineté 
est la puissance absolue et perpétuelle d'une République, que les Latins ap
pellent maiestatem-c'est à dire, la plus grande puissance de commander". 
De souvereiniteit moest inderdaad zijn „puissance absolue"; „aussi la souve
raineté donnée à un Prince sous charges et conditions n'est pas proprement 
souveraineté, ny puissance absolue: si ce n'est que les conditions apposées en 
la création du Prince soyent de la loy de Dieu ou de nature" . 1 5 β Het eerste 
kenteken van de souvereiniteit was volgens Bodin: „c'est la puissance de 
donner loy à tous en général et à chacun en particulier: mais ce n'est pas 
assez, car il faut adiouster, sans le consentement de plus grand, ny de pareil, 
ny de moindre que soy: car si le Prince est obligé de ne faire loy sans le 
consentement d'un plus grand que soy, il est vray subiect: si d'un pareil il 
aura compagnon: si des subiects, soit du Sénat, ou du peuple, il n'est pas 
souverain".157 

Voor wat de periode betreft van 1281, toen Hubert van Beusinchem de 
„mansus" bij Culemborg in leen kreeg van Reinoud van Gelre,158 tot het 
ontstaan van de Bourgondische Kreits gedurende de eerste helft van de zes
tiende eeuw, bestaan er nu enkele indicaties,159 dat Culemborg zich tot een 
landsheerlijke staat heeft ontwikkeld en aldus aan het middeleeuwse souve-
reiniteitscriterium voldeed, maar een definitief oordeel over deze kwestie -
dat hier overigens weinig ter zake doet - kan pas na diepgaander studie 
worden gegeven. 

Ook al zou Culemborg tijdens de middeleeuwen „souverein" geweest zijn, 
dan moet deze status echter tijdens het ontstaan van de Bourgondische Kreits 
wel verloren zijn gegaan.160 Als een sterke aanwijzing hiervoor kan gelden 
de tekst van het gravendiploma van 1555,1 β 1 waarin Keizer Karel de 
vrouwe van Culemborg de grafelijke waardigheid verleent met de bepaling, 
dat Culemborg: „ . . . leur [se. Holland, Gelre en Utrecht] demeurera sub-
jecte tant en relief, serement de fidélité et souveraineté, comme elle a esté 
jusques a present". Néve concludeert uit deze passage: „Noch leenrechtelijk, 
noch staatsrechtelijk, zou men zeggen, mag de positie van Culemborg stijgen 
door deze verheffing tot graafschap".182 A fortiori was zulks ook volken
rechtelijk niet het geval. 

De in de vorige alinea geschetste positie van Culemborg is in de loop van 
de zeventiende eeuw echter geleidelijk veranderd, zodat dit graafschap naar 
de toenmalige begrippen van volkenrecht op den duur souverein werd. 

In dit verband dient erop gewezen te worden, dat Hugo de Groot in 1625 
in zijn „De jure belli ас pacis" verkondigde, dat een leenverhouding souve
reiniteit uitsloot. i e s Erg overtuigend is deze bewering echter niet, wanneer 
diezelfde Grotius m.b.t. het gewest Holland in 1610 in „De antiquitate 

58 



reipublicae Batavicae" schreef, dat Holland - n'en déplaise de leenbanden 
van deszelfs graven met het Heilige Roomse Rijk - altijd een vrije staat was 
geweest en dat de „summam potestatem in Batavos totam intra ipsos fuisse, 
non autem ab externo pependisse imperio".164 Kan men op grond van het 
bovenstaande nog gerede twijfels koesteren aan het bestaan van de sou
vereiniteit van Culemborg in het begin van de zeventiende eeuw, wat de 
tweede helft van deze eeuw betreft, verdwijnt deze onzekerheid echter 
grotendeels. 

Als men er - met Feenstra - vanuit gaat, dat „bien avant la fin du XVIIIe 
siècle" de Verenigde Provinciën niet alleen feitelijk, maar ook rechtens als 
van het Rijk onafhankelijk beschouwd werden165 - hetgeen o.m. blijkt uit de 
vele verdragen, die de Republiek met vreemde mogendheden sloot 1 β β -, als 
men voorts in aanmerking neemt, dat de Staten der provinciën, als samen
stellende bestanddelen van deze statenbond, niet alleen staatsrechtelijk als 
de eigenlijke dragers der souvereiniteit beschouwd werden, maar dat zij ook, 
naast of zo men wil in weerwil van het in artikel X van de Unie van Utrecht 
bepaalde,1 β 7 in het internationale rechtsverkeer meermalen afzonderlijk als 
rechtssubject in volkenrechtelijke zin optraden, 1 β 8 dan kan men concluderen, 
dat het ervoor gehouden moet worden, dat Culemborg op grond van de er
kenning van de souvereiniteit van dit graafschap door Gelre in 1677 1 6 9 en 
door Utrecht in de loop van de zeventiende eeuw 1 7 0 - terwijl Holland in 
1664 eveneens een verklaring aflegde, die naar een dergelijke erkenning 
zweemde m —, evenzeer de status van een souvereine staat had als de ge
noemde provincies. Dit blijkt nog eens te meer uit het feit, dat Frankrijk in 
1672 de neutraliteit van Culemborg erkende,1 7 2 aangezien neutraliteit -
enkele niet ter zake doende uitzonderingen daargelaten - slechts kan be
staan, als de neutraal en de oorlogvoerende mogendheid beide souverein 
zijn.1 7 3 

Culemborgs „souverainiteit" in de achttiende eeuw, zoals de Fransen die 
aantroffen, was daarom in zoverre een souvereiniteit in volkenrechtelijke 
zin, dat er van geen enkele ondergeschiktheid blijkt aan enig orgaan van het 
Rijk, noch van Utrecht en Gelre. 

Voor de noten wordt verwezen naar p.p. i2y-ijj. 
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HOOFDSTUK III* 

CULEMBORG AAN DE VOORAVOND 
VAN DE FRANSE INVAL 

Het graafschap Culemborg grensde aan Utrecht,1 Buren, Gelderland, Tien
hoven, 2 Acquoy, Vianen en Leerdam. De oppervlakte van het graafschap 
bedroeg in totaal ongeveer 4000 morgen, d.w.z. ± 3 2 km2. 

In het oostelijk deel ervan strekte zich het schependom s Culemborg uit, 
waarbinnen de gelijknamige stad was gelegen. Het schependom Everdingen, 
Zijderveld en Goilberdingen besloeg de rest van de oppervlakte van het 
staatje.4 Everdingen, Zijderveld en Goilberdingen vormden de „woon
kernen" van een verspreid liggend dorp, in de zin van een plattelands-
rechtskring met een eigen - lage jurisdictie uitoefenend - gerecht.5 

Hoe groot het aantal inwoners van het graafschap vóór de inval van de 
Franse troepen was, valt niet meer precies vast te stellen. De komst van de 
armée veroorzaakte echter geen verandering van enig belang in de omvang 
der populatie. Men zal verderop bemerken, dat van een „bijltjesdag" onder 
de overwonnenen geen sprake was. Ook het aantal vluchtelingen, dat de 
benen nam uit angst voor mogelijke gewelddaden, was zeer gering. Zo be
richtte op 20 juli 1798 de Landelijke Vergadering 's Lands van Culemborg6 

aan het Intermediair Administratief Bewind te Den Haag, dat in 1795 niet 
meer dan vier personen uit de stad Culemborg gevlucht waren, te weten: 
een dagloner, een timmerman en twee luitenants uit het Staatse leger. Vol
gens hetzelfde schrijven had verder niemand uit het graafschap het hazepad 
gekozen. Er bestaan geen aanwijzingen, dat in 1794 het aantal vluchtelingen 
groter zou zijn geweest. Vandaar navolgende bevolkingscijfers van na de 
inval. Begin 1796 telde het graafschap 3766 inwoners.7 Everdingen, Zijder
veld en Goilberdingen hadden volgens de Landelijke Vergaderingen te samen 
ongeveer half zoveel inwoners als de stad.8 Men komt daarom voor de stad 
en het dorp tot respectievelijk ongeveer 2400 en ongeveer 1200 inwoners, 
als men er rekening mee houdt, dat ook buiten deze agglomeraties nog wel 
enkele mensen woonden. 

Graaf van Culemborg was toentertijd prins Willem V van Oranje. Hij 
had het graafschap geërfd door het overlijden van zijn vader Willem IV op 
22 oktober 1751. De Staten van Holland gaven hem op 18 oktober 1752 de 
hoge en lage heerlijkheid over Everdingen, Goilberdingen en Lang-Bolgerij 

* Hierbij zij vermeld, dat mr. P. J. W. Bekjes uit Arnhem zo vriendelijk is geweest het 
manuscript van dit proefschrift op kritische wijze door te lezen. Met name in dit hoofd
stuk heeft zijn assistentie grote invloed gehad op de uiteindelijke vorm ervan. 
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in leen.9 De hoge en lage heerlijkheid over de stad Culemborg en het gelijk
namige schependom kreeg Willem V in leen van de Staten van Gelre op 
6 november 1752.10 Willem V was op het moment van beide beleningen nog 
minderjarig, zodat zijn moeder als zijn voogdes en gouvernante optrad. In 
1767, toen hij meerderjarig was geworden, liet Willem V een lid van de 
Nassause Domeinraad voor de Staten van Gelderland en Holland als hulder 
de eed afleggen, dat hij, de Prins van Oranje, zijn plichten als leenman ge
trouw zou nakomen. 

Willem V heeft zich nooit veel gelegen laten liggen aan het lot van zijn 
graafschap. Hij kwam er bijna nooit. Dit valt voor een deel toe te schrijven 
aan de bezigheden, die hij overigens en elders had. Het erfstadhouderschap 
van alle zeven provinciën, het ambt van kapitein-generaal van het Unie-
leger en dat van admiraal-generaal van de vloot betekenden op zich zelf al 
een volledige dagtaak. Hier komt nog bij, dat de sterk aan het hofleven 
gehechte Willem V er een grote hekel aan had om zijn stadhouderlijk kwar
tier in Den Haag te verlaten. n Voor zover dit kon worden achterhaald 
bracht Willem V slechts in 1774 12 en in 1794 een korte tijd in Culemborg 
door. Hij vertelde over dit laatste bezoek heel in het kort iets in een brief 
aan zijn dochter Louise.13 

Volgens de regels van geschreven en ongeschreven recht was de rol, die de 
graaf in het staatsbestel speelde, gering. De justitie,14 behalve het verlenen 
van gratie, hetwelk aan de graaf persoonlijk was voorbehouden,15 werd in 
zijn naam uitgeoefend door ambtenaren. De uitoefening van de politie in de 
oude zin lag deels in handen van ambtenaren en deels in handen van de 
graaf. Zo diende deze verdragen met andere mogendheden persoonlijk te 
sluiten,1β ordonnantiën en reglementen zelf uit te vaardigen,17 ambtenaren 
zelf aan te stellen 18 en eveneens vrijgeleiden19 zelf te verlenen. Bij de uit
oefening van de opgesomde onderdelen van de politie en de verlening van 
gratie steunde de graaf echter in belangrijke mate op de adviezen van zijn 
ambtenaren. Een beschrijving van het ambtelijke apparaat en zijn functies 
volgt daarom hierna. 

Het voornaamste ambtelijke college in het graafschap was de grafelijke 
Raadkamer.20 De Raadkamer bestond uit een „eerste raad", de voorzitter, 
en vier leden. De eerste raad, Mr. A. W. Straalman, bevond zich ten tijde van 
de Franse inval in Amsterdam. Dit was niet het gevolg van een vlucht, maar 
alleen een uitvloeisel van een gebruikelijk absenteïsme. Straalman vatte zijn 
taak erg licht op en vertoefde tot ergernis van de overige leden van de Raad
kamer meestal elders als zijn plicht hem in Culemborg wachtte.21 Het laatst 
had de voorzitter zich op 24 september 1794 in het graafschap vertoond.22 

In het kader van de gebeurtenissen in 1795 en latere jaren zou hij geen enkele 
rol meer spelen. H. H. Holmberg de Beckfelt, een Zweed van geboorte, trad 
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op als Straalmans plaatsvervanger. Hij zou weldra het meest vooraanstaande 
en bekwaamste lid van de Raadkamer blijken te zijn.23 De Raadkamer be
stond verder uit Mr. S. Aansorgh, S. J. von Schenck en Mr. H. T. Bosch. Deze 
laatste was tevens griffier van het college. De vijf raden waren door de graaf 
voor het leven benoemd tegen betaling van een recognitie.24 Zij hadden 
een vast traktement en genoten bovendien vrijdom van accijnzen. De Raad
kamer placht te vergaderen op de Nederhof, een restant van het oude kasteel 
van de heren van Culemborg, dat vlakbij de stad stond.25 

Binnen het graafschap bestonden twee schepenbanken: het gerecht van 
de stad Culemborg en het dorpsgerecht van Everdingen, Zijderveld en Goil-
berdingen. De stadsschepenbank bestond officieel uit een „schepenburge-
meester", Mr. W. J. Renaud, die functioneerde als president-schepen, en acht 
schepenen. Eén van de schepenplaatsen was ten tijde van de Franse inval 
echter om onbekende redenen vacant. De namen der schepenen waren: 
G. van Issum, Mr. W. Wijnen, Mr. M. C. J. van Groin, H. Guerin, Mr. H. H. 
C. van Rosenthal,26 Mr. P. J. van Rheeden en G. C. van Doorn. De schepen
bank hield elke zaterdagochtend zitting op het Culemborgse stadhuis.27 De 
dorpsschepenbank bestond uit zeven schepenen. Wegens Everdingen hadden 
zitting: J. Heshusius, J. den Besten en A. Peek, wegens Zijderveld: J. Bronk-
horst, J. de Heer en W. Boogaard en wegens Goilberdingen: A. van den Boo
gaard. De dorpsschepenbank hield om de veertien dagen zitting in het ge-
rechtshuis in Everdingen. Beide schepenbanken hadden een secretaris in vaste 
dienst. De schepenen werden telkens voor een periode van één jaar door de 
graaf benoemd op voordracht van de Raadkamer.28 Zij betaalden voor het 
verkrijgen van hun ambt geen recognitie en verdienden een vast salaris. De 
secretarissen waren voor het leven benoemd. Zij hadden hun ambt gekocht 
en genoten een vast salaris.29 

Als drossaard werkte bij beide colleges officieel Mr. Straalman. Hij zette 
met de vervulling van dit ambt de oude traditie voort, dat de eerste raad 
tevens drossaard was.30 Straalman schitterde echter, zoals gezegd, vooral 
door zijn absentie en zijn werk werd om die reden in feite verricht door zijn 
assistenten: Mr. N . Kloekhof de advocaat-fiscaal31 en J. P. Vos de procu
reur-generaal. 32 Rechter in de oude zin33 bij de stadsschepenbank en het 
dorpsgerecht was D. N. Hoytema. Zijn officiële titulatuur luidde bij de 
stadsschepenbank „schout-civil" en „rigter" - al naar gelang hij het gerecht 
in civilibus of in criminalibus voorzat - en bij het dorpsgericht „schout". 
Alle in deze alinea genoemde ambtenaren waren voor het leven door de 
graaf benoemd. Zij genoten een vast salaris en verdeelden onderling twee 
derde van de geïnde boetes. Drossaard, rigter, schout-civil en schout hadden 
voor de verkrijging van hun ambt een recognitie betaald.34 

Aan het stadsgerecht was nog een tweetal functionarissen verbonden. 
Mr. Kloekhof was - naast zijn functie als advocaat-fiscaal - syndicus 3S en 
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zijn taak als zodanig bestond uit het uitbrengen van adviezen. De stads-
burgemeester, Mr. J. van Hees, was „hoofd van de politie", d.w.z. hij had 
de supervisie over de uitvoering van de besluiten van het stadsgerecht. De 
stadsburgemeester en de syndicus waren beide op voordracht van de Raad
kamer aangesteld door de graaf, hadden geen recognitie voor hun ambt be
taald en genoten een vast salaris. De stadsburgemeester ontving zijn aan
stelling telkens voor een periode van één jaar, de syndicus éénmaal voor 
onbepaalde tijd.36 

Voorts bestond in het schependom Culemborg het College van Raden en 
Magistraat. De leden van dit college waren de schepenen van de Culem-
borgse schepenbank, de raden, de syndicus en de stadsburgemeester. De 
vergaderingen van het College van Raden en Magistraat werden gepresi
deerd door de „eerste raad" of - en dit geschiedde doorgaans - door diens 
plaatsvervanger Holmberg de Beckf elt.37 

Vijf Culemborgse colleges waren belast met waterstaatszorg: het Dijks-
college van de Hoge Lekkendijk, het Dijkscollege 's Lands van Everdingen, 
het polderbestuur van het „gemeneland", het polderbestuur van Den Hond, 
Ham en Geeren en tenslotte het polderbestuur van Everdingen, Over-Zijder-
veld, Neder-Zijderveld, Gouwenes, Autena en Bolgerij. 

Het Dijkscollege van de Hoge Lekkendijk kende een bestuur bestaande uit 
een dijkgraaf, drie hoogdijkheemraden en een secretaris.38 Alle genoemde 
functionarissen - behalve één der hoogdijkheemraden - waren in principe 
voor het leven door de graaf aangesteld.39 In het Stad- en Landregt en de 
nog nader te noemen Dijkbrief valt niet te lezen, dat de leden van de Raad
kamer q.q. in genoemd dijkscollege ambten bekleedden. Voet van Oud-
heusden geeft een lijst van leden van het Dijkscollege in 1753; geen dezer 
personen had tevens zitting in de Raadkamer.40 Toch was het aan het eind 
van de achttiende eeuw weer Mr. Straalman, die het ambt van dijkgraaf 
vervulde en de overige raden bezetten om de beurt voor de duur van één 
jaar de stoel van één heemraad.41 Op de twee resterende heemraadsstoelen 
zetelden C. van Lakerveld en F. M. van der Leede. De dijkschrijver heette 
W. C. Graevestein. Alle genoemde ambtenaren hadden voor hun ambt een 
recognitie betaald met uitzondering van de raden, die bij toerbeurt de ene 
zetel bezetten. Zij verdienden allen een vast salaris en dijkgraaf en heem-
raden kregen daarbij nog een deel van de verbeurde boetes.42 De dijkgraaf 
was voorzitter van het college en belegde de vergaderingen ervan op het 
stadhuis van Culemborg.43 

Het Dijkscollege 's Lands van Everdingen bestond uit een dijkgraaf en 
een hoogdijkheemraad.44 Beide ambtenaren moesten binnen de ring45 van 
de Vijfheerenlanden gegoed zijn en waren verplicht binnen deze ring te 
wonen of op niet verdere afstand dan één uur gaans er vandaan.46 Zij 
werden beiden benoemd door de graaf van Culemborg.47 
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Het polderbestuur van het „gemeneland" bestond uit een schout en drie 
heemraden.48 

Het poldercollege van Den Hond, Ham en Geeren werd gevormd door 
een „eerste heemraad" en twee heemraden.49 

Het poldercollege van Everdingen, Over-Zijderveld, Neder-Zijderveld, 
Gouwenes, Autena en Bolgerij bestond uit een schout en vier heemraden.50 

Nog een drietal grafelijke ambtenaren verdient hier vermelding: de rent
meester en de twee ontvangers, t.w. respectievelijk Mr. W. J. Renaud, Mr. J. 
van Hees en D. N . Hoytema. Deze drie hadden allen hun ambt gekocht en 
verdienden een vast salaris. Renaud kreeg bovendien nog vijf procent van 
de bedragen, die hij inde.61 

Na dit overzicht van het Culemborgse ambtelijk apparaat volgt thans een 
beschrijving van de functies van de onderscheidene ambtelijke colleges en 
ambtenaren. Achtereenvolgens passeren de revue: het uitbrengen van advies 
aan de graaf, de justitie buiten het verlenen van gratie en de waterstaats-
rechtspraak, de waterstaatszorg, de administratie der financiën en de overige 
„politie".52 

De Raadkamer had op grond van zijn uit 1720 daterende instructie tot taak: 
„Alle te geeven advijsen, hetzij [door] ons gerequireert, hetzij over zaeken 
van gewigt ter RaedCamere voorkomende, mitsgaders onse resolutie ver-
eyschende, met goede fundamenten en bondige reedenen [te] bekleeden 
en in diervoegen by yder van de aanweesende Raaden ondertijkent aan 
ons over te senden".5S 

Er is reeds verteld, welke „zaeken" zoal de „resolutie" van de graaf ver
eisten 54 en dus ook het advies van de Raadkamer. Een belangrijke categorie 
van de genoemde „zaeken" was het aanstellen van ambtenaren. Wegens de 
geringe betrokkenheid van Willem V bij zijn graafschap kwam het er in de 
praktijk vrijwel altijd op neer, dat de kandidaat, die de Raadkamer voor
droeg, inderdaad werd benoemd. Dit automatisme ontwikkelde zich zelfs 
zo sterk, dat voorgedragen kandidaten dikwijls al vóór de formele aanstel
ling door de graaf hun functie begonnen te vervullen.55 Vermoedelijk was 
de concentratie van ambten bij de leden van de Raadkamer in niet geringe 
mate te wijten aan de hier gesignaleerde lijdzaamheid van de graaf bij het 
benoemen der ambtenaren. Het hemd zal ook toen wel nader zijn geweest 
dan de rok. Overigens werkten nog andere factoren deze cumulatie in de 
hand. Everhard van Driel, één der Culemborgse revolutionairen, schreef in 
zijn onvoltooide „Geschiedenis der Omwenteling van Kuilenburg": 

„Gy zult in de Vereenigde Nederlanden niet ligt eene plaats vinden, in 
welke naar gelang der grootte zoo weinig middenstands was. De regerings-
lieden waren er vrij rijk, de overige burgers meestal zeer arm en in een of 
ander opzigt van de regeringsleden afhankelijk. Het getal zoowel als het 
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vermogen der lieden, welke tusschen deze twee soorten in waren, stond in 
een buitengewonen onevenredigheid tot die beiden".56 

Omdat de meeste ambten tegen betaling van een althans voor armen hoge 
recognitie werden verworven, bleven deze alleen al om die reden buiten 
bereik van degenen, die niet tot de kring der vermogenden behoorden. 

De justitie in het graafschap werd, met uitzondering van de waterstaats-
rechtspraak en de gratieverlening, uitgeoefend door de beide schepenbanken, 
de Raadkamer en een revisiecollege, bestaande uit de leden van de Raad
kamer aangevuld met twee onpartijdige rechtsgeleerden. 

Met betrekking tot de strafrechtspraak moet men onderscheid maken 
tussen lijf- en boetstraffelijke zaken. 67 Strafbare feiten, waarop lijfstraffen 
gesteld waren, werden, waar zij ook in het graafschap begaan waren, op 
vordering van de drossaard berecht door de schepenbank van de stad 
Culemborg.58 Het vonnis van dat college moest in dit soort zaken door 
minimaal vier schepenen gewezen worden.59 Tegen een lijfstraffelijk vonnis 
stond geen rechtsmiddel open.60 De enige mogelijkheid tot aantasting van 
de strafrechtelijke gevolgen van zo'n vonnis lag daarom in gratieverlening. 
Boetstraffelijke zaken, in welke materie de drossaard ook als publiek aan
klager optrad, behoorden tot de competentie van het gerecht, in welks 
rechtsgebied het delict begaan was, d.w.z. de stadsschepenbank of het dorps
gerecht. Vier schepenen moesten vonnis wijzen, tenzij de geëiste boete lager 
was dan 36 gulden. In dat geval volstonden twee.β 1 Tegen boetstraffelijke 
vonnissen stond appèl open op de Raadkamer, als de opgelegde boete meer 
bedroeg dan 50 gulden 02 en eventueel ook revisie. 

Naast de strafrechtspraak valt rechtspraak te onderscheiden inzake ge
schillen over leenzaken, over geestelijke beneficien en regalia alsmede ten 
slotte de rechtspraak in allerlei andere geschillen, die tegenwoordig als civiel
rechtelijke zouden worden gequalificeerd. De eerstgenoemde drie soorten 
werden in eerste instantie berecht door de Raadkamer.e3 De overige behoor
den in principe tot de competentie van het gerecht in welks jurisdictiegebied 
de gedaagde woonde. Was het belang van de zaak geringer dan 36 gulden, 
dan wezen twee schepenen vonnis, anders vier.e4 Vonnissen gewezen over 
een belang groter dan 50 gulden waren appellabel op de Raadkamer.e5 

Tegen vonnissen, door de Raadkamer in eerste instantie of in appèl ge
wezen, kon, indien het belang groter was dan 200 gulden of als het anders
zins was „van hoog gevolg by Ons te erkennen", in beginsel het buitenge
wone rechtsmiddel van revisie ingesteld worden.β β Een handvest van 1533, 
dat overigens aan het einde van de achttiende eeuw niet meer gold, geeft een 
omschrijving van dit rechtsmiddel. Het handvest bepaalt eerst, dat een von
nis van de Culemborgse schepenbank niet appellabel6 7 is en vervolgt dan: 

„ . . . so wanneer hem iemand voortaen beklaegen sal willen by Schepenen 
Vonnisse beswaerd te wesen, dat hij daerop begeeren sal mogen Revisie 
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sonder eenige andere provisie, dat is te weeten alle deselve Dingtalen, 
Brieven, Schrift en Munimenten, die daer in geleyd syn, van nieuws te 
doorsien".68 

De revisieprocedure vond als volgt plaats. De raden moesten allereerst nog: 
„alle devoiren aanwenden omme partijen tot accord te brengen".69 Slaag
den zij niet in dit nobele streven dan dienden zij twee onpartijdige rechts
geleerden aan te schrijven om deel uit te maken van het speciale revisie-
forum. 70 Onder voorzitterschap van de „eerste raad" als rechter in de oude 
zin hield dit college zitting in de stad. Bij het wijzen van het vonnis brachten 
de raden - behoudens de „eerste raad" - gezamenlijk één stem uit en de twee 
aangetrokken juristen ook elk één.71 Tegen het revisievonnis stond geen 
enkel rechtsmiddel meer open. Revisie van revisie was uitgesloten.72 

Waterstaatkundig werd het graafschap door de Diefdijk in twee delen 
gescheiden. Het deel ten oosten van deze dijk en de verdere Betuwe waterden 
wegens de natuurlijke helling van de bodem in de richting oost-west af op 
de westelijk van de dijk in éénzelfde dijkring gelegen gebieden van de Vijf-
heerenlanden, Arkel beneden de Zouwe en de Alblasserwaard. De zeer 
zware Diefdijk was bestemd om dit Betuwse water te keren, omdat de 
Zouwe- en Bazeldijk, die de Alblasserwaard en het Land van Arkel beneden 
de Zouwe van de Vijfheerenlanden scheidden, veel zwakker waren dan de 
Diefdijk en deze gebieden onvoldoende bescherming konden verschaffen. 

Waterstaatsrechtelijk vormde de Diefdijk de grens tussen de jurisdictie-
gebieden van twee vrijwel uitsluitend met dijkzorg belaste waterschappen: 
ten oosten van de Diefdijk strekte zich over de Lekdijk tot aan de grens met 
Buren het territoir uit van het Dijkscollege van de Hoge Lekkendijk en de 
Diefdijk zelf, de Lekdijk ten westen van die dijk tot aan de Zouwedijk, de 
Lingedijk, westelijk van de Diefdijk tot aan de Bazeldijk, en verder de boe
zem van de Zederik vormden het gebied, waar het Dijkscollege 's Lands van 
Everdingen - tot buiten Culemborgs grenzen - competent was. 

Het statuut van het Dijkscollege van de Hoge Lekkendijk vormde de 
Dijkbrief van 21 december 1774.74 Bij het college berustte het opzicht over 
en de bewaring van de Lekdijk.75 Dit impliceerde bevoegdheden en ver
plichtingen ter zake van politie - in de oude zin - en rechtspraak in dijk-
zaken. In geval dijkbreuk dreigde, moest het Dijkscollege het dijkleger op
roepen en aanvoeren.76 De verdere politietaak bestond voornamelijk uit, 
wat men zou kunnen noemen, het houden van dagelijks toezicht op de staat 
van de dijk. De rechtspraak van het college betrof „alle saken en differenten 
den dijck maar eenigerwijse rakende" 77 en had tijdens en buiten de schouwen 
plaats. Er moesten per jaar minstens twee schouwen gehouden worden78 om 
de dijk te toetsen aan de normen gesteld in de Dijkbrief; de eerste in mei om 
gebreken te constateren en de tweede na Sint Jansdag7* om te controleren 
of de gebleken door de „dijkgeslaagden" 80 hersteld waren.81 Tijdens beide 
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schouwen moesten alle „dijkgeslaagden" op de dijk staan om „reverentelijk" 
aan het college hun slagen aan te wijzen.82 De dijkgraaf deed mondeling eis 
en de heemraden wezen vonnis.83 De normale sancties waren boetes, maar 
op belediging of „qualijke bejegening" van de leden van het Dijkscollege in 
de uitoefening van hun functie stond als sanctie „arbitraire correctie"; in 
geval van feitelijke geweldpleging zelfs bestraffing aan den lijve.84 Tegen 
op tegenspraak gewezen vonnissen van het Dijkscollege stond tien dagen 
lang de mogelijkheid van „revisie" open.85 Het Dijkscollege nodigde hier
voor leden uit van het naburige dijkscollege om zitting te nemen in het 
revisieforum.8e De Culemborgse heemraden brachten bij het wijzen van het 
vonnis te samen één stem uit, de invités ieder één.87 

Het Dijkscollege 's Lands van Everdingen bezat binnen het Culemborgse 
gebied westelijk van de Diefdijk, in sommige opzichten als autonoom lichaam 
rechtsmacht en in andere opzichten slechts in samenwerking met andere dijks-
colleges. Buiten het Land van Everdingen was dit dijkscollege alleen bevoegd 
tot uitoefening van overheidsgezag in samenwerking met andere dijkscolleges. 

Ter verduidelijking hiervan is nog een snuifje historie onontbeerlijk. In 
1284 sloten de heren van Vianen, Hagestein, Everdingen, Arkel en Leer
dam, 88 wier aan elkaar grenzende territoria aan drie zijden binnen de Lek-, 
Dief- en Lingedijk lagen, de Unie der Vijfheerenlanden.89 Het „Uniever
drag" bepaalde, dat de schouwen over genoemde dijken voortaan gezamen
lijk zouden worden uitgevoerd door de dijkscolleges van de landen van elk 
der vijf heren, die de Unie hadden gesloten. Het schouwcollege, dat aan de 
Unie ontsproot, kreeg de naam van Dijkscollege der Vijfheerenlanden.90 

Enige tijd na het sluiten van de Unie begonnen het Hoogheemraadschap 
van de Alblasserwaard en het Dijkscollege van Arkel beneden de Zouwe 
financieel bij te dragen aan het onderhoud van de Diefdijk. Zij getroostten 
zich deze offers, omdat bij doorbraak van de Diefdijk wegens de zwakte 
van de Zouwe- en Bazeldijk niet alleen de Vijfheerenlanden, maar vermoe
delijk ook hun eigen zorggebieden door het water verzwolgen zouden wor
den. Deze financiële ondersteuning resulteerde erin, dat de Diefdijk onder 
de competentie van de dijkscolleges van alle genoemde landen te samen 
kwam te vallen.B1 

Nog een samenwerking, in kleiner verband, tussen de Dijkscolleges van 
Hagestein, Vianen en Everdingen ontsproot aan de Unie van 1284. Zij ver
zorgden en beheerden gezamenlijk de Zederikboezem, welke via de Zederik 
en de Huibert,92 een watergang, die begon aan de zuidkant van Everdingen 
en in het Land van Arkel op de Zederik uitkwam, in de Linge uitwaterde. 
Dit college heette het College van de Lek.93 

De autonome taak van het Dijkscollege 's Lands van Everdingen bestond 
nu uit de rechtspraak in zaken betreffende de Lekdijk binnen de jurisdictie 
van het Land van Everdingen op andere tijden dan gedurende de schouw 
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door het Dijkscollege der Vijfheerenlanden, de zorg voor de verdediging van 
dit dijkgedeelte in tijden van gevaar en het houden van dagelijks toezicht op 
het onderhoud ervan door de dijkgeslaagden.94 

Als onderdeel van het Dijkscollege van de Vijfheerenlanden werkte het 
Dijkscollege 's Lands van Everdingen mee aan het leggen van keuren op de 
Lek- en Lingedijk en het houden van de jaarlijkse Sint Jansschouw,9S die 
diende om te controleren of de dijken aan de normen, gesteld in de keuren, 
voldeden. Bij de schouw fungeerde de dijkgraaf, binnen wiens ambtsgebied 
de te schouwen dijk lag, als rechter in de oude zin en de heemraden en 
overige dijkgraven stelden bij vonnis vast of de geïnspecteerde dijkslag al 
dan niet voldeed aan de gestelde eisen.9e 

Het Dijkscollege 's Lands van Everdingen kon evenals de andere dijks-
colleges, die betrokken waren bij de verzorging en het beheer van de Dief-
dijk, behalve Leerdam, beschikken over een zgn. logement op deze dijk. Het 
grootste logement was het Dordtse Huis, waarin het Hoogheemraadschap 
van de Alblasserwaard zijn zetel hield. Bij dreigende dijkbreuk begaven alle 
dijkscolleges zich naar hun logement en leidden van daaruit de dijklegers 
bestaande uit ingelanden en - zo nodig - een detachement militie uit Gorin-
chem.97 De schouwen over de Diefdijk werden gehouden door het Dijks
college van de Vijfheerenlanden, het Dijkscollege van Arkel beneden de 
Zouwe en het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard te samen.98 

Tenslotte nog enkele woorden over het College van de Lek. Dit college 
hield zich bezig met de afwatering van een aantal achter de Lekdijk gelegen 
polders. In dit college speelde het Dijkscollege van het Land van Vianen de 
overheersende rol. Wegens het ontbreken van een geschreven statuut " bleek 
over de interne positie en competentie van het Dijkscollege 's Lands van 
Everdingen binnen het College van de Lek verder niets te vinden. 

Behalve de hiervoor behandelde waterstaatscolleges, die zich hoofdzake
lijk bezig hielden met dijkzorg, bestond binnen het Culemborgse territorium 
ook nog een drietal polderbesturen. 

De polders ten westen van de Diefdijk vielen onder het gezag van het 
polderbestuur van Everdingen, Over-Zijderveld, Neder-Zijderveld, Gouwe
nes, Autena en Bolgerij, hetwelk in deze gebieden de schouw over de water
gangen, binnenwaterkeringen en wegen uitvoerde. 10° 

Ten oosten van de Diefdijk ressorteerden alle polders, behalve Den Hond, 
Ham en de Geeren, onder het polderbestuur van het „gemeneland".101 

Den Hond, Ham en Geeren kenden gezamenlijk een eigen polderbestuur.102 

Met het oog op het financieel bestuur waren drie ambtenaren speciaal 
aangesteld: de rentmeester en de twee ontvangers. De taak van de rent
meester, Renaud, bestond uit het innen van de opbrengst en het voeren van 
het beheer over de zgn. domeingoederen, de geestelijke goederen en de 
Burense goederen.103 De domeingoederen waren voornamelijk jacht-, vis-, 
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tolrechten, hoeven en landerijen, welke de graaf in allodiale eigendom of in 
leen bezat. De geestelijke goederen werden gevormd door de kerkelijke be
zittingen, welke graaf Floris I na de reformatie in bezit had genomen, voor 
zover zijn opvolgers die sindsdien hadden behouden.104 De zgn. Burense 
goederen tenslotte bestonden uit enkele hoeven en boomgaarden gelegen in 
het naburige graafschap Buren, welke van oudsher aan de graven van 
Culemborg toebehoorden. 

De ontvanger Van Hees administreerde de drie „comptoiren": dat van de 
ordinaris middelen, dat van de extra-ordinaris middelen en dat van de grafe
lijke Kamer Ontvang. De inkomsten van de comptoiren der ordinaris en 
extra-ordinaris middelen bestonden voornamelijk uit opbrengsten van over 
het hele graafschap verpachte accijnzen op wijnen, bier, gedistilleerde dran
ken, de veertigste penning105 en de mergengelden.106 De opbrengsten van 
de meeste accijnzen werden in allerlei verhoudingen verdeeld over de twee 
eerstgenoemde comptoiren en van sommige daarvan kregen de stad en Ever-
dingen, Zijderveld en Goilberdingen ook een deel. Ter illustratie van de 
grillige verdeelsleutels volge één voorbeeld. De wijnaccijns bestond uit een 
„oude" en een „nieuwe" accijns. Van de „oude" accijns ontving het extra-
ordinaris comptoir ƒ 300,- per jaar. Het overschot van de „oude" accijns 
ging voor 23/28 deel naar het ordinaris comptoir en voor j/гв deel naar het 
stadscomptoir. De „nieuwe" accijns kwam geheel aan de stad toe. De comp
toiren der ordinaris en extra-ordinaris middelen waren beide belast met een 
grote schuld aan de Generaliteits-Rekenkamer.107 De Kamer Ontvang, oor
spronkelijk bestemd voor de hofhouding van de graaf, omvatte de admini
stratie der opbrengst van de recognitiën, heergewaden van door de graaf uit
gegeven lenen, vrijgeleiden en één derde deel van de opbrengst der boetes in 
criminele zaken. 

De taak van de tweede ontvanger, Hoytema, bleef vrijwel beperkt tot het 
innen van enkele tienden binnen het dorpsschependom.10e 

De rentmeester en de beide ontvangers werkten onder supervisie van de 
Raadkamer. Het was voor dit college zaak van het graafschap een zo hoog 
mogelijk rendement te verkrijgen. De Instructie van de Raadkamer spreekt 
dan ook van „het afsnijden van onnodige onkosten in alles"10B en „het aan
wenden van alle mogelijke vlijt om middelen uyt te vinden waardoor de 
inkomsten des Graafschaps sullen können verbeetert worden". n o 

De rentmeester en de beide ontvangers moesten eenmaal 's jaars rekening 
en verantwoording afleggen aan de Raadkamer, die op zijn beurt tot het
zelfde verplicht was jegens de Nassause Domeinraad in Den Haag. m 

De uitoefening van het overige bestuur berustte - voor zover het de stad 
en het schependom Culemborg betrof - gedurende het begin van de acht
tiende eeuw bij de leden van de stadsschepenbank geassisteerd door de dros
saard, de syndicus en de stadsburgemeester m en in de rest van het graaf-
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schap bij de leden van het dorpsgerecht, de drossaard en de schout.113 Op 
een niet meer te retraccren tijdstip ontstond evenwel het College van Raden 
en Magistraat. Van de Ven weet niet, waarom deze verandering in het be
stuursapparaat werd ingevoerd.1U De oudste bewaard gebleven notulen-
boeken van dit college dateren van 1765. Na de instelling van het College 
van Raden en Magistraat werd dit college belast met de belangrijke zaken 
van politie in het schependom Culemborg en bleven de minder gewichtige 
in handen van degenen, die er vroeger zorg voor hadden gedragen. Uit het 
Stad- en Landregt valt niet op te maken hoe de Raadkamer, behalve door 
zijn voordrachtsbeleid voor benoemingen, op het dorpsgerecht invloed kon 
uitoefenen. De latere Landelijke Vergadering schrijft echter, dat „het notoir 
is dat zij [nl. de raden] in zaaken van gewigt bij de Stad en Dorpen daarin 
moesten worden gekend". m Aannemelijk is het dus, dat de Raadkamer 
dikwijls ook een vinger in de pap had bij het tot stand komen van de beslis
singen van het dorpsgerecht in zaken van niet-rechterlijke aard. 

Aan het einde van deze inleiding tot de rechterlijke en bestuurlijke organi
satie van Culemborg passen nog enkele woorden over de populariteit van de 
Raadkamer en de verdere bestuurders. Immers, in het spoedig aanbrekende 
„verlichte" tijdperk, waarin de wil van het volk souverein heette, zou het 
„gedragen worden door de volkswil en de volksgunst" idealiter de belang
rijkste peiler moeten zijn waarop een bestuur steunde. Het valt nu op, dat 
zowel de revolutionair Van Driel als de grafelijke raden, adepten van het 
ancien régime, het er over eens zijn, dat het bestuur van het graafschap de 
volksgunst genoot. Zo schrijft enerzijds Van Driel: 

„De regering was den party van haren heer toegedaan. Wie daarvan geen 
zuivere stadhoudersgezinden waren - ik zal geene hatelijke namen ge
bruiken - alvast geene Patriotten. Vele gesprekken en gedragingen sedert 
zeven jaren benemen hunnen vrienden zelf den moed van zulks te be
weren. Op deze regel egter was toenmaals een enkele uitzondering. Voor 
de rest bevonden zig in de magistraat vele bekwame en sommige ge
leerde lieden. Ook waren er onder, welke, buiten hun staatkundig stelsel 
beschouwd, uit hoofde van hun character de hoogagting hunner mede-
burgeren bezaten". n e 

Anderzijds betogen Bosch, Holmberg en Von Schenck: 

„ . . . dat de In- en opgezeetenen volgens billijke wetten zo van Politie als 
van Justitie wierden bestierd en onder eene zagte Regeering leefden" 
en verderop: 
„ . . . dat zij [se. de inwoners van Culemborg] bij alle gelegenheden, zo in 
't openbaar als in 't bijzonder, hunne dankbaarheid en hunne verplichting 
aan hunne Regenten ongeveinsd hebben aan den dag gelegd". m 
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Tenslotte zij nog vermeld, dat geen enkele aanwijzing werd gevonden van 
het bestaan van een patriotse sociëteit in Culemborg vóór de Franse inval.11β 

Voor de noten wordt verwezen naar p.p. 134-138. 
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AFBEELDING I . Willem V Prins van Oranje, B. Bolomey. 



AFBEELDING I. Kaart van de graafschappen Buuren en Culemborg nef fens de aangrensende 
Oude Abdy van Marienwaard, het Ampt van Beest en Renoy met de Baronnie van Ackoy, 
J. Perrenot, Amsterdam, 1761. 
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HOOFDSTUK IV 

CULEMBORG WORDT „PAYS C O N Q U I S " 

§ ι. De visie van de patriotten op de stadhouder 

Ter wille van een goed begrip van de historie van de ondergang van het 
graafschap Culemborg als afzonderlijke landsheerlijkheid schijnt het dien
stig aan dat relaas in dit hoofdstuk enige opmerkingen te doen voorafgaan 
betreffende de politieke gistingen in de Republiek der Verenigde Neder
landen gedurende de tachtiger jaren van de achttiende eeuw. 

In de laatste decennia van de genoemde eeuw bloeide in de Republiek de 
zgn. patriotse beweging op. De patriotten vormden een politieke stroming, 
die meer en meer kritiek spuide op het staatsbestel. Het zou te ver voeren 
hier uit te wijden over de oorzaken van het ontstaan van deze beweging, 
daarom zij slechts vermeld: een gestadig groeiend wantrouwen tegen Wil
lem V, de politiek overheersende positie van Holland binnen de Republiek 
en de opkomst van „verlichte" natuurrechtstheorieën in Europa. Hun groot
ste aanhang verwierven de patriotten door het verloop van de vierde Engelse 
oorlog (1780-1784), toen tijdens deze oorlog de vloot, die onder het opper
bevelhebberschap stond van admiraal-generaal Willem V, volkomen tekort 
schoot in de bescherming van de koopvaardijschepen en niet kon verhinde
ren, dat vele daarvan werden buitgemaakt, zodat de zeevarende natie ten 
prooi viel aan een algemene malaise. 

Als dé schuldige aan de maritieme rampen doodverfden de patriotten in 
honderden anonieme geschriften de stadhouder. * Naast het verliezen van 
de oorlog wreef men hem nog meer aan. De meeste aanstoot namen de pa
triotten aan het feit, dat Willem V het recht had om in Gelderland, Utrecht 
en Overijssel o.a. de leden der stedelijke magistraten te benoemen en de wijze 
waarop de stadhouder dit recht uitoefende.2 Van het kwade bloed, dat hier
door gezet werd, getuigt bij voorbeeld Joan Derk van der Capellen tot den 
Pol met de woorden: 

„Wie wordt er met Uw vertrouwen vereerd dan alleen dezulken, die Gij 
of Uw Achitòfel al kennen als schurken of waarvan gijlieden hoopt en 
verwacht, dat zij het zullen worden? Zijn niet verreweg de meeste van 
Uw lievelingen de slechtste, zedelooste schepsels, hoerenlopers, echtbre
kers, dobbelaars en zwelgers?"3 

Willem V was de hoogste en politiek machtigste „ambtenaar" in de Repu
bliek. Zijn ambten had hij door vererving verkregen. Naast zijn reeds ge
noemde zeer hoge functies als ambtenaar in dienst van de Staten en Staten-
Generaal oefende hij ook nog het souvereine recht van gratie zelfstandig uit. 
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Op deze en andere gronden betoogden vele patriotten daarom, dat Willem V 
de eigenlijke souverein van de Republiek was. 4 Van der Capellen tot den 
Pol vaart bijvoorbeeld uit: 

„Gij [se. Willem V] alleen zijt Staten-Generaal, Raad van State, Admi
raliteiten, Provinciale Staten, gij zijt alles tezamen en wij eisen daarom 
ook alles alleen van Uw hand" . 5 

Voorda en Valckenaer schrijven: 
„Deeze [se. Willem V] in de Republiek geboren, aldaar met de hoogste 
eerampten bekleed en een gezag ten deele wettig, ten deele aangematigd 
voerende, dat de Souverein, als men niet op den naam maar op de daad 
ziet, boven 't hoofd gewassen w a s . . . " . β 

Robert Jasper van der Capellen van de Marsch betoogt: 
„Monsieur Ie stadhouder, si étroitement lié à cette patrie, doit se contenter 
de ce qu'elle a fait pour lui et sa Maison; les prérogatives que le stad-
houderat a légitimement obtenues de la constitution doivent lui être con
servées sans toute fois qu'elles puissent avoir, de quelle que manière qu'on 
pût l'entendre, un caractère de supériorité sur la souveraineté des sept 
Provinces-Unies ni sur celle de chacune d'elles en particulier".7 

Tegen de uitoefening van de souvereiniteit over de Zeven Provinciën door 
één mens verzetten zich volgens de patriotten de regels van het natuurrecht. 
Van der Capellen van de Marsch grijpt om deze stelling te bewijzen terug op 
het Plakkaat van Verlatinge van 1581, dat zijns inziens staaft, dat 

„l'ancienne forme de la constitution des Pays-Bas ne permettoit pas qu'on 
y exerçât un pouvoir arbitraire et illimité; les princes, ducs, comtes et 
seigneurs des Pays-Bas étaient obligés de se confondre à ces lois fonda
mentales du pays, sous peine de perdre leur autorité du moment qu'ils 
oseroient y contrevenir". 

Over de staatsvorm na de afzwering vervolgt hij: 
„Comme depuis l'anéantissement du pouvoir tyrannique de Philippe II la 
souveraineté des provinces respectives est devenue la propriété des ci
toyens de la République et qu'elle s'exerce en leur nom par les Etats, on 
doit regarder comme une vérité incontestable, malgré tout ce qu'on pour
rait alléguer de contraire, que le gouvernement des Pays-Bas est un gou
vernement représentatif".8 

De roi, die Willem V in de Republiek speelde, was daarom in patriotse ogen 
strijdig met het staatsbestel. Hij zou zijn macht moeten inbinden of dezelfde 
weg als Philips II moeten gaan. 

In 1786 was de invloed van de patriotten zo groot geworden, dat zij de 
oranjegezinden bijna de baas waren. De Staten van Holland ontnamen 
Willem V het recht om het garnizoen van Den Haag te commanderen en 
in bepaalde vacatures in het leger te doen voorzien. De stadhouder verkoos 
toen met zijn familie te verhuizen naar het Valkhof te Nijmegen.9 Toen 
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ook nog de echtgenote van Willem V op reis naar Den Haag in 1787 bij 
Goejanverwellesluis door patriotten werd tegengehouden, zond de koning 
van Pruisen een grote strijdmacht om genoegdoening te krijgen voor de be
lediging, zijn zuster aangedaan. De Pruisische troepen braken in korte tijd 
ieder verzet van de patriotten en een grootscheepse „heksenjacht" ving aan. 
Velen van hen werden veroordeeld. De veroordeelden werden terechtgesteld 
of vluchtten het land uit, voorzover ze al niet eerder gevlucht waren. De 
meeste vluchtelingen belandden in Antwerpen en reisden vandaar door naar 
Noord-Frankrijk, waar ze zich vooral vestigden in Saint Omer, Gravelines, 
Bethune of Duinkerken. Ondersteund door een klein stipendium van de 
Franse staat bleven de vluchtelingen zinnen op wraak op Willem V en terug
keer naar hun vaderland.10 Ter voorkoming van „een tweede 1787" sloot 
de Republiek op 15 april 1788 verdragen met Pruisen en Engeland.11 Bij 
deze verdragen verbonden de mogendheden zich over en weer „de regerings-
form te zullen handhaven teegen alle aanvallen en ondernemingen, direct of 
indirect, en van welke natuur dezelve ook mogten wezen" en elkaar zonodig 
te dien einde militaire steun te verlenen. 

De Franse revoluitie in 1789 bracht de patriotten voor het eerst in aan
raking met de praktijk van hun idealen. De revolutionairen pretendeerden 
door eliminatie van de rechten van adel en geestelijkheid, die zij als onge
motiveerde voorrechten beschouwden, de souvereiniteit te doen terugkeren 
„in de boezem van het volk". De rechten van de mens en burger werden 
openlijk afgekondigd. Het Franse volk zou voortaan geregeerd moeten wor
den door gekozen regeerders. De patriotten schaarden zich in groten getale 
in de rijen van de revolutionairen. „Toen Oranje de patriotten verjoeg", 
schreef een van hen, „deed hij niets anders dan hen naar de Hoogeschool 
van Patriotismus en Revolutie zenden".12 

Onder de Franse revolutionaire regering voelden de patriotten hun kansen 
op terugkeer naar hun geboorteland en de verwezenlijking van hun staat
kundige idealen stijgen. Ze begonnen aandrang op deze regering uit te oefe
nen het stadhouderlijk juk manu militari te verbrijzelen. De patriotten 
leverden hun eerste adres13 dienaangaande in mei 1791 bij de Convention 
Nationale in. Het adres vond geen gevolg, maar de ballingen hielden aan. 
In juni 1792 werd op aandrang van de vluchtelingen een speciaal Legion 
Etrangère opgericht, dat deel uitmaakte van het Franse leger, maar waarin 
hoofdzakelijk patriotten dienden. De Gelderse jurist Daendels ontpopte 
zich hierin als een driest militair leider en werd uiteindelijk bevorderd tot 
brigade generaal.14 Patriotse afgevaardigden bepleitten vol vuur hun zaak 
bij de Parijse Jacobijnen.15 Toen Frankrijk echter uiteindelijk ten oorlog 
toog tegen de Republiek, bleek alras, dat de behartiging der Franse econo
mische belangen daartoe veeleer het motief was geweest dan de „bevrijding" 
der patriotten en de inwoners van die s t aa t . . . 
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§ 2. De bezetting van Culemborg en de Republiek 

In het voorjaar van 1792 verklaarde Frankrijk Oostenrijk de oorlog en in 
de herfst waren de Zuidelijke Nederlanden in Franse handen. Frankrijk was 
hiermee echter nog niet tevreden. Op 19 november nam de Convention Na
tionale een decreet aan, dat verdere hulp en broederschap toezegde aan alle 
volkeren, die wilden vrij worden. 1 β Toen Groot-Brittannië in de troonrede 
van 13 december 1792 dreigde Frankrijk de oorlog te zullen aandoen, als de 
Convention Nationale haar decreten betreffende de openstelling van de 
Schelde niet herriep, weigerde Frankrijk dit inderdaad.17 De Convention 
Nationale verklaarde daarna 1 februari 1793, dat Frankrijk zich in staat van 
oorlog beschoude met de Koning van Engeland en de stadhouder van de 
Republiek der Verenigde Nederlanden, omdat deze personen jegens Frank
rijk daden hadden begaan, die met een oorlogsverklaring gelijk stonden. In 
haar nadere motivering hiervan wijdde de Convention vele bladzijden uit over 
de schanddaden van de Koning van Engeland jegens Frankrijk, maar over de 
stadhouder - de lakei van Saint James - handelden slechts enkele regels: 

„Qu'il [de koning van Engeland] a entraîné dans la même coalition [de 
verdragen tussen Engeland, Pruisen en de Republiek van 1788] le Stad
houder des Provinces-Unies; que ce prince, dont le dévouement servile 
aux ordres des cabinets de Sant-James et de Berlin n'est que trop notoire, 
a, dans le cours de la révolution française, et malgré la neutralité dont il 
protestoit, traité avec mépris les agens de France, accueilli les émigrés, 
vexé les patriotes français, traversé leurs opérations, relâché malgré les 
usages reçus et malgré la demande du ministère français, des fabricateurs 
de faux assignats; que dans les derniers temps, de concert avec les Etats-
généraux, pour concourir aux desseins hostiles de la cour de Londres, il a 
ordonné un armement, ordonné à des vaisseaux hollandais de joindre l'es
cadre anglaise, ouvert un emprunt pour subvenir aux frais de la guerre, 
empêché les exportations pour la France, tandis qu'il favorisoit les ap-
provisionnemens des magasins ennemis de la France; 
Considérant enfin que toutes les circonstances ne laissent plus à la répu
blique française d'espoir d'obtenir, par la voie des négociations amicales, 
le redressement de ces griefs, et que tous les actes de la cour britannique 
et du Stadhouder sont des actes d'hostilité, et équivalent à une déclaration 
de guerre". 1 β 

De Franse legers drongen reeds kort hierna Staats-Brabant binnen; Daendels 
probeerde zelfs de stad Dordrecht te overmeesteren, maar spoedig moesten 
de troepen terugtrekken om hun vaderland, dat belaagd werd door de Engel
sen en Pruisen en waar volksopstanden waren uitgebroken, te verdedigen. 

Eerst in de zomer van 1794 naderde de oorlog opnieuw het grondgebied 
van de zeven provinciën e n . . . van Culemborg. Culemborg werd het eerst 

76 



geconfronteerd met de oorlog op 30 augustus.19 De Engelse ulanenkapitein 
De Rodais verscheen voor de magistraat van Culemborg en toonde orders 
van de hertog van York, de bevelhebber over de Engelse troepen in de 
Republiek, om zijn regiment in Culemborg de gelegenheid te geven uit te 
rusten van de zware gevechten in de afgelopen tijd. De magistraat was 
weinig ingenomen met de Engelse gasten, al waren zij dan ook afkomstig 
van een natie, waarmee de graaf goede betrekkingen onderhield. Men hield 
de kapitein voor, dat Culemborg een souverein graafschap was en dat daar
om alleen dan voor inkwartiering kon worden gezorgd, als de graaf erin 
toestemde. Bovendien beriep de magistraat zich op ruimte- en voedselgebrek. 
Toch liet het stadsbestuur alvast loodsen bouwen om de paarden en man
schappen in onder te brengen. Kennelijk beschouwde men de bewilliging van 
de graaf als onafwendbaar. 

Op 16 september arriveerde een nieuw briefje van De Rodais, waarin hij 
met nog meer klem en onder verzekering, dat de toestemming van Willem V 
ieder moment te verwachten viel, om kwartieren verzocht. De stadssecretaris 
schreef een kil briefje terug en herhaalde de eerder aangevoerde argumenten. 
Spijtig voor Culemborg ontving de stad op 18 september het lang gevreesde 
bevel van de graaf om de ulanen binnen te laten. Op 6 oktober reed het regi
ment de stad in en betrok zijn kwartieren. Tot grote ontsteltenis van de 
magistraat arriveerde op dezelfde dag ook nog een regiment Engelse dra
gonders, dat eveneens inkwartiering wenste. Men wist deze militairen af te 
schepen met een beroep op plaats- en voedselgebrek en de Engelsen trokken 
verder naar Beusichem. Hierna kwamen nog vele malen kleine groepjes 
Engelse militairen naar de stadspoort. Zij bleven echter buiten in de open 
lucht overnachten. 

Begin oktober arriveerde Willem V in Culemborg met de inspecteur der 
Hollandse fortifikaties, De Bock, om voorzieningen betreffende de verdedi
ging van de Republiek te treffen. De Bock had het plan ontworpen de Lek
dijk ten westen van de stad Culemborg bij het Spoel door te steken en 
middels inundering de invasie van het gewest Holland te voorkomen. Door 
het doorsteken van de dijk zou het gebied ten westen van de stad Culemborg 
tot aan de Diefdijk blank komen te staan. De graaf bepaalde, dat de stad 
arbeidskrachten moest leveren voor het maken van de dijkcoupure en be
loofde tevens alle schade van de inundaties te vergoeden. Hierop vertrok hij 
weer naar Den Haag. Het gat werd gegraven en bij de coupure een batterij 
van tien vuurmonden opgesteld.20 Langzaam sijpelde het water binnen en 
kwam de beoogde inundatie tot stand. 

Inmiddels was Nijmegen begin november door de Fransen ingenomen en 
stonden deze troepen langs de Waal. Slechts de rivier stuitte hun verdere 
opmars. Toen eind december door een buitengewoon strenge vorst de stroom 
bevroor, trok de legertros de Waal over en vervolgde zonder noemenswaar-
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dige tegenstand te ontmoeten zijn opmars richting Amsterdam. De Engelse 
troepen verlieten Culemborg en trokken af in oostelijke richting. Het graaf
schap bleef weerloos achter en wachtte gelaten op de komende bezetting. 
Op 4 januari 1795 schreven de leden van de Raadkamer hun laatste missive 
aan de graaf: 

„Doorluchtigste Vorst. 
Genadigste Graaf en Heer. 
Wij kunnen niet naelaeten Uwe Doorlugtigste Hoogheyd te informeeren, 
dat men alhier tyding bekomt, dat de vijand apparent heden eene attaque 
op Tiel in den zin zoude hebben of mogelijk bij Zuijlichem, mogelijk op 
meer plaatsen tegelijk als wanneer bij reussite van hunne aanvallen wij 
alras de vijanden alhier te wagten hebben. 
In deeze ongelukkige situatie hebben wij met de Magistraat deezer stad 
begreepen, dat er voor ons niet meer is dan om zo de gelegenheyd en 
omstandigheden zulks toelaten eene Commissie uyt den onsen te zenden 
aan den commandant der Franse troupes ten eijnde voor de goede in- en 
opgezetenen van het Graafschap protectie voor hunnen persoonen en 
goederen te verzoeken. 
Wij hopen, dat zulks de approbatie van Uwe Doorlugtigste Hoogheyd zal 
moogen wegdraagen, recommanderen deze stad en Graafschap in Uwe 
Doorlugtigste Hoogheyds hooge gunsten en protectie en verblijven met 
den diepsten eerbied. 
Holmberg de Beckfelt, Aansorgh, von Schenck en Bosch".21 

De eerste Franse troepen trokken op 12 januari zonder slag of stoot de stad 
binnen. De volgende dag vond het in de brief aangekondigde onderhoud met 
de Franse generaal Salm in Zaltbommel plaats. Culemborg kwam onder 
Franse protectie. 

De Franse troepen rukten verder op in westelijke richting en de verdedi-
gang van de Republiek zakte als een kaartenhuis ineen. Op 27 januari werd 
voor de Convention Nationale het volgende triomfantelijke schrijven, af
komstig uit Amsterdam, voorgelezen: 

„La conquête des Provinces-Unies se fait aussi heureusement qu'elle a été 
commencée; la totalité des trois provinces de la Gueldre, d'Utrecht et de 
la Hollande sont au pouvoir de la République; les places de Gertruidem-
berg, Lovenstein, Workum [Woudrichem], Gorcum et d'Ostrik [Ooster-
wijk, een dorpje tussen Gorcum en Leerdam] ont capitulé hier. Les froids 
sont toujours excessifs, mais la constance des armées à suivre le cours de 
cette rapide conquête est toujours la même. La nuit comme le jour elles 
bravent l'injure du temps, font des marches de plusieurs lieus sur les 
glaces, font rouler les canons et les caissons sur la Meuse, le Wahal et le 
Leck comme sur la terre ferme et font servir la surface de ces fleuves à 
foudroyer les remparts qui doivent les y engloutir".22 
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Met de capitulatie van Zeeland, begin februari 1795, eindigden de krijgs-
verrichtingen. De ganse Republiek was veroverd en de stadhouder bevond 
zich inmiddels als vluchteling in Engeland. 

§ 3. De rechtsgevolgen van de bezetting van Culemborg 

Welke waren de juridische gevolgen van de Franse zege over Culemborg? 
Deze vraag kan slechts beantwoord worden, als allereerst is vastgesteld, 
welke volkenrechtelijke regels van oorlogsrecht toepasselijk waren. 

Het oorlogsrecht kende in de Republiek als veruit zijn belangrijkste auteur 
Hugo de Groot. Diens werk „De jure belli ас pacis" werd in Frankrijk in 
ballingschap geschreven en kwam in 1625 te Parijs voor het eerst in druk uit. 
Tientallen herdrukken, sommige in vertaling, volgden later. Het werk vorm
de ten tijde van de Franse revolutie nog steeds het fundament van het volken
recht. Het onderwijs hier te lande aan de universiteiten en hogescholen werd 
dienaangaande tot in de negentiende eeuw geheel beheerst door De Groots 
werk.2 3 Ook in Culemborg genoot De Groot grote bewondering. De leden 
van de grafelijke Raadkamer spreken van: 

„ . . . één der uitmuntendste vernuften van zijnen tijd, den onsterffelijken 
Huyg de Groot, aan wien men immers den roem van een goed Patriot te 
zijn geweest niet zal betwisten...".24 

De Franse auteur Pradier-Fodére25 noemt als grondleggers van het moderne 
volkenrecht behalve De Groot ook Wolff, De Vattel en Von Martens. Deze 
drie laatstgenoemde auteurs publiceerden hun oeuvre tijdens de 18de eeuw. 

Alvorens nu over te gaan tot de bespreking van hetgeen De Groot, Wolff, 
De Vattel en Von Martens in dezen leren, is het geboden even stil te staan bij 
de ontwikkeling van het begrip „bellum justum".2e Het desbetreffende na
volgende betoog is ontleend aan Vitanyi. 

Thomas Aquinas (1225-1274) stelde als voorwaarden voor een dergelijke 
oorlog: 
1. De oorlog moet tussen souvereine vorsten worden gevoerd. 
2. De vorst moet een gerechte oorzaak tot het voeren van de oorlog hebben, 

d.w.z. het onrechtmatige gedrag van degene, tegen wie de oorlog gevoerd 
wordt, moet de aanleiding tot dezelve hebben gegeven. 

3. De oorlogvoerende vorst moet een juiste intentie hebben, t.w. hij moet als 
doel van de oorlog stellen de bevordering van het goede en de bestrijding 
van het kwaad.27 

Aldus beschouwde Thomas Aquinas de gerechtvaardigde oorlog als een 
middel tot het geldend maken van de gerechtigheid. 

In deze leer bracht De Ayala in 1582 als eerste een ingrijpende verande
ring aan. De auteur verkondigde, dat souvereine vorsten, aangezien zij als 
enigen aan geen aardse macht ondergeschikt zijn, zelf mogen oordelen of een 
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rechtvaardige oorzaak voor oorlog aanwezig is of niet. De consequentie 
hiervan is, dat elke oorlog, mits die door een souverein vorst wordt gevoerd 
- en formeel is verklaard - als gerechtvaardigd te beschouwen valt. De 
rechtmatige tegenstander van een souverein vorst kan daarom slechts een 
andere souvereine vorst zijn. Dit is de reden, dat De Ayala spreekt over 
„iustus hostis", rechtmatige tegenstander.28 Gentilis nam in 1588 deze op
vatting van De Ayala over.2e 

De Groot, Wolff, De Vattel en Von Martens hebben zich voor het bepalen 
van de rechtsgevolgen (effectus, effet) van de oorlog naar positief recht in 
sterke mate laten leiden door de bovengemelde leer van De Ayala. 

De Groot meent, dat het gevaarlijk is en ook zeer moeilijk om een uit
spraak te doen over de rechtvaardigheid van een oorlog en wijst er op, dat 
beide partijen te goeder trouw overtuigd kunnen zijn van de rechtvaardig
heid van hun zaak.30 De Vattel merkt eveneens op, dat beide tegenstanders 
te goeder trouw kunnen menen, dat zij een rechtvaardige oorlog voeren en 
voegt bovendien toe, dat er soms reden bestaat om eraan te twijfelen of een 
oorlog al dan niet rechtvaardig is.31 Von Martens acht het onmogelijk, dat 
twee strijdende souvereinen het er over eens zijn, wie van hen de rechtvaar
dige oorlog voert.32 Slechts Wolff houdt strak vast aan het beginsel, dat in 
een oorlog maar één van beide tegenstanders een gerechte oorlog kan voe
ren. 33 De consequentie van dit alles was, dat al deze auteurs - dus ook 
Wolff - de rechtsgevolgen van een oorlog naar positief recht volgens een 
formeel criterium beoordeelden, en de kwestie van de innerlijke rechtvaar
digheid ervan geheel naar het morele vlak verlegden. 

De doctrine van De Groot leert nu, dat volgens het volkenrecht niet alleen 
hij, die oorlog voert wegens een rechtvaardige oorzaak, maar eveneens een
ieder, die in een „bellum solemne" gewikkeld is, zonder enige beperking 
eigenaar wordt van hetgeen hij zijn vijand ontneemt.34 Onder een „bellum 
solemne" dient men te verstaan een oorlog, die wordt gevoerd tussen twee 
souvereinen en die van tevoren door de ene souverein aan zijn tegenstander 
is verklaard.35 Houdt men nu voor ogen, dat de verplichting om hetgeen 
men in een oorlog, die wegens een onrechtvaardige oorzaak wordt gevoerd, 
buitmaakt terug te geven louter een morele verplichting is,3 β dan blijkt, dat 
alle krijgsbuit, behaald op de vijand, rechtens toekomt aan de partij, die hem 
veroverd heeft. 

De Vattel komt tot dezelfde conclusie als De Groot. In een oorlog, onder
nomen op grond van een „juste sujet", kent hij een staat het recht toe zich 
alle goederen van zijn vijanden toe te eigenen.37 „Maar", zo verkondigt De 
Vattel voorts, „elke natie pretendeert uiteraard het recht aan haar zijde te 
hebben in voorkomende conflicten en geen van beide partijen noch andere 
naties hebben het recht de zaak te beoordelen. De natie, die ongelijk heeft, 
zondigt alleen tegen haar geweten".3 e Indien bovendien een oorlog tussen 
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twee souvereinen tevoren door de ene souverein aan zijn tegenstander wordt 
verklaard, is elke verovering van beide partijen rechtsgeldig, onafhankelijk 
van de oorzaak, waarom de oorlog werd ondernomen.39 

Wolff40 en Von Martens41 menen ook - zonder in dezen enige waarde te 
hechten aan een oorlogsverklaring - , dat alles, wat in een oorlog op de 
vijand wordt buitgemaakt, rechtens toekomt aan de partij, die het veroverd 
heeft. 

In het licht van het bovenstaande bezien had de totale militaire onder
werping van Culemborg, ook al geschiedde deze zonder voorafgaande oor
logsverklaring aan deszelfs graaf in deze kwaliteit,42 benevens het feit, dat 
de bezetters het oppergezag over het veroverde gebied aan zich trokken, tot 
juridisch gevolg, dat de souvereiniteit van dit staatje in bezit43 der Fransen 
kwam.44 Culemborg werd daarom de jure „pays conquis". 

Voor de noten wordt verwezen naar p.p. 139-142. 





HOOFDSTUK V 

CULEMBORG ALS „PAYS C O N Q U I S " 

§ ι. Culemborg wordt in bezit genomen en „geabandonneerd" 

Vóór de militaire bezetting van Culemborg hadden de Fransen geen flauw 
idee van het bestaan van dit afzonderlijke staatje. Noch vóór noch na de 
komst van de Franse troepen is er ooit een speciaal reglement gemaakt voor 
uitoefening van de souvereiniteit over het graafschap. De richtlijnen, volgens 
welke Frankrijk er zijn gezag als bezettende mogendheid liet gelden, zijn dan 
ook te vinden in een algemeen decreet d.d. 2 maart 1793 op voordracht van 
het lid van de Convention Nationale P. J. Cambon door dat college aange
nomen, dat gold voor „La Hollande", * alsmede in een later decreet d.d. 
18 juli 1794 van de Convention voor „les pays conquis".2 

„Cambons" decreet voorzag in het op gang brengen van een fundamen
tele reorganisatie van het staatsbestel van de Republiek: 

„Les généraux français exerceront provisoirement dans le pays Batave, 
au nom de la nation française, le pouvoir révolutionnaire, jusqu'à ce que 
le peuple Batave, réuni en assemblées primaires, ait organisé les admini
strations & les tribunaux provisoires mentionnés en l'article XI ci-après. 
Les généraux françois annonceront au peuple Batave, qu'ils lui apportent 
paix, secours, fraternité, liberté & égalité; ils le convoqueront de suite en 
assemblées primaires ou communales, pour créer & organiser une admini
stration fit des tribunaux provisoires; ils veilleront à la sûreté des per
sonnes & des propriétés; ils feront imprimer en langue du pays, publier, 
afficher & exécuter dans chaque commune le présent décret & la procla
mation y annexée". 

De generaals dienden niet alleen zorg te dragen voor de organisatie van de 
verkiezingen, maar moesten ook verdere veranderingen in het in de Repu
bliek geldende recht aanbrengen: 

„Les généraux français proclameront, en entrant dans toutes les villes du 
pays Batave, la suppression immédiate de tous les privilèges, du régime 
féodal, de la servitude réelle ou personelle, des bannalités, des corvées, des 
prestations réelles ou personelles exigées par les drossards, baillis &c autres 
officiers publics; des dîmes; des privilèges de chasse & de peche; & géné
ralement de tous les droits seigneuriaux, féodaux & autres dont le titre ne 
dérive pas d'une concession originaire de fonds, duement & légalement 
constatée par le rapport du titre primitif.. . 
Les généraux français proclameront en même-temps l 'abolition... des 
assemblées provinciales des états; du stadhoudérat; de l'assemblée des 
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états-generaux; du conseil d'état; des conseillers députés; des amirautés; 
des chambres féodales...". 

Voorts gaf het decreet de navolgende - voor Culemborg zeer belangrijke -
order: 

„Les généraux françois mettront de suite, sous la sauvegarde & protection 
de la Republique françoise tous les biens, meubles & immeubles apparte-
nans au fisc, au Stadhouder, à ses sauteurs, adherens & satellites volon
taires, aux établissements publics, aux corps & communautés laïques & 
ecclésiastiques, & ils prendront possession, pour le compte de la nation 
françoise, de tous les biens nationaux provenans des biens françois ci-
devant ecclésiastiques, domaniaux & des émigrés, qui se trouvent situés 
dans le pays Batave". 

Het decreet van Cambon onderging echter al spoedig enkele belangrijke 
wijzigingen, doordat op 18 maart 1793 door de Convention Nationale het 
Comité de Salut Public werd opgericht. Dit Comité vormde met het Comité 
de Sûreté Générale een soort ministerie van politieke politie, dat, als lichaam 
ter concentratie van de uitvoerende macht, met ijzeren hand maatregelen 
nam en doorvoerde, waardoor de binnenlandse vijanden der „ene en ondeel
bare Republiek" werden verpletterd en de buitenlandse legers over de gren
zen werden gejaagd.3 Na de val van Robespierre (28 juli 1794), die de sterke 
man van het Comité was geweest, boette het Comité de Salut Public welis
waar snel aanzienlijk aan betekenis in, maar toch decreteerde de Convention 
Nationale d.d. 24 augustus 1794 nog: 

„Le Comité de Salut Public a la direction des relations extérieures, quant 
à la partie politique et en surveille la partie administrative".4 

Als speciale ambtenaren stonden in dienst van het Comité de Salut Public 
zgn. „réprésentans du peuple". De „réprésentans" reisden met de legertrei-
nen mee om het Comité op de hoogte te houden, van wat er te velde voorviel, 
en om het beleid van het Comité aldaar te realiseren. Met name bij het uit
voeren van requisities maakten de „réprésentans" zich berucht. 

Op 18 juli 1794 gebood de Convention, dat alle niet-militaire ambtenaren 
van de overwonnen regimes in de veroverde landen - waaronder toen nog 
niet de Republiek - onder toezicht van de „réprésentans" hun taak moesten 
blijven waarnemen.5 De „réprésentans" moesten alleen die ambtenaren uit 
hun posten ontzetten en door andere vervangen, die zich tegenstanders van 
Frankrijk betoonden. De civiele justitie zou onder het wakend ook van de 
„réprésentans" normaal doorgang vinden. In criminele zaken mocht echter 
geen vonnis gewezen of enige arrestatie verricht worden dan op order van 
de „réprésentans". Slechts indien deze niet aanwezig waren, konden gene
raals de functie van genoemde ambtenaren van het Comité de Salut Public 
waarnemen. 

De „réprésentans" oefenden in de Zuidelijke Nederlanden een ware ter-
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reur uit, toen deze gebieden in de tweede helft van 1794 opnieuw door de 
Franse troepen onder de voet waren gelopen.β Wat de Republiek der Ver
enigde Nederlanden betreft, besloot het Comité de Salut Public echter 
meer met de stroopkwast te werken. Het Comité schreef op 5 januari 1795 
(16 nivôse l'an III), vlak voor de inval in Holland begon, aan de „répré
sentans": 

„ . . . Dans le cas où vous pénétreriez, il faut prendre garde à ne pas exiter 
de soulèvement dans le pays par des violences ou des requisitions exces
sives. Il faut entrer comme alliés du peuple batave, c'est le parti des 
anglais et des stadhoudériens qu'il faut combattre".7 

Direct na de inval van de troepen deed dusdoende ook een groepje „répré
sentans" zijn intrede in de Republiek. In de geest van de instructie van het 
Comité legden zij ter kalmering van de overal opduikende patriotten, die 
het heft in handen wensten te nemen, reeds op 20 januari 1795 in Amsterdam 
de volgende verklaring af: 

„ . . . nous ne venons pas chez vous pour vous importer un joug; la Nation 
Française respecte vôtre indépendance. Les loix, coutumes et usages seront 
encore maintenues. Le Peuple Batave faisant usage de sa superioreté pour
ra seul altérer où améliorer la constitution de son gouvernement".β 

Met deze verklaring zag Frankrijk in principe af van bemoeienis met het 
staatsbestel van de Republiek. Omdat geen nieuw decreet was gevolgd ten 
aanzien van de goederen van het huis van Oranje, moet wel worden aan
genomen dat de plannen dienaangaande ongewijzigd bleven. De Fransen 
hielden over het algemeen woord.9 De patriotten zetten ter Staten-Generaal, 
in de Staten der provinciën en in de lagere bestuurscolleges tegenstanders 
van de nieuwe orde af en vervingen hen door voorstanders daarvan. De 
gezuiverde colleges lieten veelal de rechten van de mens en burger afkondi
gen, terwijl in de meeste steden en dorpen dansplechtigheden rond een vrij-
heidsboom plaatsvonden.I0 De volgens het decreet van Cambon af te schaf
fen rechtsinstellingen werden voor een groot deel ook inderdaad door de 
patriotten afgeschaft. n 

Culemborg zou echter als „bien du prince d'Orange" onder Franse „sauve
garde en bescherming" komen. De verklaring van de „réprésentans" zou niet 
voor dat staatje gelden. 

De belangrijkste „representan", betrokken bij het weldra volgende „touw
trekken" om de rechten van Willem V op Culemborg, was D. V. Ramel,12 

de „representan en chef". Op 27 januari 179513 kreeg hij opdracht in af
wachting van verdere orders met zijn collega Ch. Cochon u spoorslags uit 
Brussel naar Den Haag te vertrekken. Twee dagen later volgden de aan
gekondigde orders: 

„Citoiens collègues, 
L'intérêt public exige que vous partiez sans délai pour vous rendre à la 
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destination que la Convention Nationale vient de vous donner. Le prin
cipal object de vôtre mission consiste à assurer à la République tous les 
avantages qu'elle doit attendre de la conquête de la Hollande. Votre 
premier soin sera de vous réunir à ceux de nos collègues qui sont arrivés 
avec nos armées triomphantes. Vous recevrez de leur part tous les ren
seignements, qu'ils ont déjà recueilli et vous y ajouterez ceux que vous 
obtiendrez de vos recherches et du compte que vous demanderez à tous 
ceux qui assurent des fonctions publiques dans le pays. 
Il importe que vous voulliez bien mettre de la célérité dans la communi
cation, que vous nous donnerez le résultat de vos observations et le Comité 
vous incite à entretenir avec lui une correspondence active et suivie. 
Aussitôt que les deux collègues dont le retour nous est annoncé seront 
rentrés au sein de la Convention Nationale, nous aurons avec eux une 
conférence, que mettra le Comité en mésure d'arrêter avec utilité la dis
position du décret qui vous charge de recevoir des instructions de nôtre 
part. Ces instructions contiendront des vues politiques et des vues com
merciales. 
Cette decision qui dérive de la nature des choses doit vous diriger dans les 
travaux que vous allez entreprendre. En les accomplissant vous agérez 
d'après les vues de la Convention Nationale et dans cet esprit de justice 
qui est si propre à faire aimer nos principes, nôtre gouvernement et à 
maintenir les règles de l'organisation sociale. Des lettres et des notices 
particulières vous instruieront de quelques objets relatifs aux opérations 
militaires et aux approvisionnements des armées de la République. Cette 
depêche est délivrée en vue de la mener à un prompt départ. 

Salut et fraternité 
Lacombe,15 Merlin de Douai 1 β ". " 

De „lettres et notices particulières" van het Comité aan Ramel bleken on
vindbaar. Gelet op het gedrag van deze „representan" staat echter wel vast, 
dat hij in ieder geval orders heeft ontvangen de overwonnen Republiek 
requisities18 op te leggen om de haveloze19 Franse legerbenden te voeden 
en te kleden en zich tevens over de onder „sauvegarde en bescherming" 
staande goederen van de stadhouder te ontfermen.20 

Ramel voegde zich op 4 februari bij een groepje „réprésentans" en mili
tairen, dat zich op 23 januari 1795 in de stadhouderlijke kwartieren op het 
Binnenhof in Den Haag had geïnstalleerd. De Fransen waren op dat moment 
al bezig met het opsporen en de inbeslagneming van de goederen van de 
stadhouder. Toen de leden van de Domeinraad,21 evenals delegaties uit de 
Staten-Generaal en de Staten van Holland,22 enkele dagen voor Ramels 
aankomst hun opwachting waren komen maken bij de Fransen, was hun te 
kennen gegeven, dat de goederen van Willem V volgens oorlogsrecht aan 
Frankrijk toekwamen en daarom in beslag waren genomen. De Fransen 
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handhaafden de leden der Domeinraad provisioneel in hun functies. In de 
vergadering van de Staten-Generaal was op 30 januari de volgende memorie 
van de réprésentans gelezen: 

„Les réprésentans du peuple près les armées du Nord, Sambre et Meuse 
demandent aux Etats-Généraux de vouloir bien leur remettre l'état des 
biens, meubles et immeubles, appartenant au ci-devant stadhouder. 

Joubert, Frecine, Alquier,2S 

Roberjot24".25 

Op dezelfde dag had de secretaris van de Domeinraad een soortgelijk schrij
ven ontvangen.28 De Staten-Generaal overwogen nu: 

„ . . . dat, vermits alle de voorsz. Goederen by hem [se. Willem V] worden 
bezeeten in gelykheid met alle andere particuliere Ingezeetenen van den 
Lande, en dat haar Hoog Mogende geene speciaale kennis draagen van 
derzelver montant, hetzy roerende ofte onroerende, hoogstdezelven zig 
dienvolgende vlyen, dat gemelde Heeren Repraesentanten genoegen zul
len neemen met de verklaaring van de onmogelykheid waarin haar Hoog 
Mogende zig bevinden aan derzelver verzoek ten deezen te voldoen, als 
geheel en al buiten hun bestek, kennisse en dispositie zynde".27 

De Domeinraad had zich echter niet met een dergelijk argument kunnen 
verschonen. De secretaris was daarop schoorvoetend aan het opgedragen 
werk getogen en omdat Ramel de leden van de Domeinraad niet vertrouw
de, liet hij hen op 10 februari bij het overleggen van de staat allen onder ede 
verklaren, dat zij van alle boeken opening hadden gegeven en alle penningen 
in kas hadden gehouden. 

De secretaris schreef in zijn staat over Culemborg: 
„Culembourg, conté. Ne rapporte rien puisque les soldes des comptes tant 
des domaines que des charges et impositions ordinaires servent à rem
bourser les dettes à la charge du comté".2e 

Dat de conclusie van de staat luidde, dat de prins op zijn vermogen elk jaar 
ƒ 90.000,- verloor, is reeds vermeld.2e 

De Fransen verloren hierna grotendeels hun belangstelling voor de goe
deren van het huis van Oranje en de „gepatriottiseerde" Staten van enkele 
provinciën stelden daarom eigenmachtig commissies in om zorg te dragen 
voor de bewaring van genoemde goederen binnen hun territorium.30 De 
Provisionele Representanten van het Volk van Holland lieten op 7 maart 
de kantoren van de Domeinraad verzegelen en zonden de leden van dit 
college naar huis.S1 

Ramel bracht op 20 februari rapport uit over zijn bevindingen. Hij schreef 
het Comité, dat, wat hij in de Republiek aan goederen - die van de stad
houder daarbij inbegrepen - had aangetroffen, vrijwel niets waard was, 
maar, dat de handelshuizen van „la Hollande" een profijtelijke, mondiale 
„good-will" genoten. Hij adviseerde dan ook om de Republiek niet als een 
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„pays conquis" uit te mergelen of bij Frankrijk in te lijven, maar dat over
wonnen land als een zelfstandige staat te erkennen, nauw met Frankrijk ver
bonden door een „traité d'alliance fondé sur des avantages réciproques".S2 

Cochon diende op 3 maart een soortgelijk advies in om de kip met de gouden 
eieren vooral niet te slachten.33 

Het Comité de Salut Public nam zich de adviezen van de „réprésentans" 
ter harte. Onder „verregaande bedreigingen en ongehoorde vexatiën" gingen 
de onderhandelaars van de Republiek door de knieën.34 Zij lieten zich een 
vredesverdrag35 dicteren, dat overeenstemde met de teneur van de rap
porten van Ramel en Cochon. Dit zgn. Haagse Verdrag behelsde in hoofd
zaak de volgende bepalingen: de Republiek werd als een souvereine staat 
erkend, maar moest Zeeuws-Vlaanderen, Maastricht en Venlo aan Frank
rijk afstaan; de Republiek moest in termijnen de astronomische som van 
100.000.000 gulden betalen als vergoeding voor de bewezen diensten,3e on
afhankelijk van de reeds uitgevoerde requisities; leger en vloot kwamen 
grotendeels onder Frans commando; de Republiek kreeg „om haar te be
schermen" een Franse troepenmacht op haar territorium gelegerd en was 
tevens verplicht deze soldaten te onderhouden. 

Voor Culemborg betekende het voor de Republiek onéreuse verdrag ech
ter een grote opluchting, want één van de weinige artikelen, die een kleine 
concessie van de zijde van Frankrijk inhielden (art. XIX), luidde: 

„La République Française abandonne à la République des Provinces-Unies 
tous les biens immeubles de la maison d'Orange, ceux même meubles et 
effets mobilier dont la République Française ne jugera pas à propos de 
disposer". 

De Staten-Generaal zouden in deze bepaling enkel een door Frankrijk van 
de stadhouderlijke goederen gedane afstand lezen en niet een overdracht van 
dezelve aan de Republiek, zoals o.a. blijkt uit een decreet van de Nationale 
Vergadering d.d. 11 mei 1796, waarin uitdrukkelijk werd verklaard, dat de 
instelling van een centraal beheerscollege over de „geabandonneerde" stad
houderlijke goederen niet impliceerde, dat de Nationale Vergadering deze 
boedel had geaccepteerd.37 

Met de spoedige ratificatie van het Haagse Verdrag door de Staten-Gene
raal en de Convention Nationale38 hield Culemborg juridisch op „pays 
conquis" te zijn, aangezien dit verdrag, hoewel het onder dwang van de zijde 
van Frankrijk tot stand was gekomen, tussen partijen bindend vaststond.3B 

§ 2. Het Franse bestuur 

De Franse troepen, die Culemborg als garnizoen kozen, lieten aanvankelijk 
de bestaande regering ongemoeid.40 De garnizoenscommandant, majoor 
Bertrand, gebruikte het bestaande bestuursapparaat om requisities van 
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levensmiddelen en brandstof voor zijn troepen uit te voeren. De militairen 
gedroegen zich jegens de bevolking redelijk gedisciplineerd. N a enkele plun
deringen maakte generaal Salm zijn excuses bij de magistraat en beloofde in 
het vervolg dergelijke excessen door bedreiging met zware straffen te voor
komen. Op 17 januari bracht Ch. Pichegru een kort bezoek aan de stad. 
Werklieden uit de stad repareerden op last van Bertrand de dijkcoupure en 
maakten de batterij bij de coupure met de grond gelijk. 

Eind januari maakte de revolutionaire gisting uit de omliggende provin
cies zich zoetjes aan ook meester van de Culemborgse bevolking. Bertrand 
verscheen op 16 januari in de vergadering van de stedelijke magistraat met 
de mededeling, dat enkele burgers zich tot hem hadden gewend om verlof te 
vragen voor het planten van een vrijheidsboom bij het stadhuis. De com
mandant had dit verzoek ingewilligd, maar hij sprak er zijn verbazing over 
uit, dat de bede niet van de magistraat uit was gegaan. De magistraten toon
den zich even verwonderd als Bertrand en verklaarden, dat zij natuurlijk in 
een dergelijk verzoek zouden hebben toegestemd, als het tot hen gericht was. 
De commandant nam hiermee genoegen. De magistraat kondigde daarop af, 
dat het festijn dezelfde middag zou plaatsvinden. Twee revolutionairen ver
schenen vervolgens ten stadhuize en wisten de magistraten over te halen de 
ceremonie bij te wonen en 's avonds een glas wijn te komen drinken met de 
Franse commandant in herberg „De Toelast". De Nieuwe Nederlandsche 
Jaarboeken geven de volgende beschrijving van de plechtigheid: 

„De boom der Vryheid werd voorts ter Stad ingebragt, en met veel statie 
opgerigt. Ten twee uuren kondigde ' t luiden der Stads Klokken deeze 
plegtigheid aan, toen ook de optogt eenen aanvang nam, genoegzaam door 
de gansche Stad, tot op de Markt, voor het Kwart ier van den Comman
dant, waar men dezelve oprigtede. De trein werd geopend door eene bende 
Muzikanten, welke, geduurende deeze plegtigheden, zich op de blaas
instrumenten deeden hooren; vervolgens de twee oudste Leden, den Bur-
gerkroon draagende; zes jonge Maagden, sierlyk in' t wit gekleed, onder
ling door 't driekleurig lint verbonden, volgden hen. De Boom der Vry
heid wierdt door zestien ongehuwde lieden gedragen, terwyl de overige 
Leden den trein volgden en opsloten. De gansche Stad weergalmde van 
vreugde. Nadat de Boom opgerigt, en de driekleurige Vlag van den Kerk-
tooren ontrold was, begaf men zich naar den Commandant ; van daar 
naar 't Raadhuis, (hebbende de Magistraat van de Puye de plegtigheid 
aanschouwd) en vervolgens en corps naar ' t Logement „den Toelast", 
alwaar de Leden onderling, in eene betaamelyke vreugde den avond door-
bragten".41 

De „betaamelyke vreugde" moet echter bij de regering en haar aanhangers 
zeer gering zijn geweest. Van Driel, één der revolutionairen, schrijft: 

„Het planten van den boom vergramde de vrienden der voornamen zigt-
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baar. Gij zaagt de stugste houdingen, de strakste wezens, de brandenste 
ogen. By avond riep men hoorbaar genoeg „Oranje boven". By nagt 
schond men den Vryheidsboom, doch hiertegen wierd na eenige dagen op 
eisch, gelyk men verhaalde, van den kommandant een verbod gedaan".42 

De dag na het planten van de boom vertoonden zich weer enkele revolutio
nairen op het stadhuis. Zij eisten van de magistraat een vergoeding voor de 
kosten van het festijn van de vorige dag. De magistraten weigerden eerst 
verontwaardigd, maar later betaalde toch iedere regent drie guldens uit 
eigen zak. 

Degenen, die zich beijverd hadden voor het oprichten van de vrijheids-
boom, stichtten eind januari begin februari een patriotse sociëteit. Van Driel 
noteert: 

„Uit de gezelschappen ter regeling van het plegtig planten ontsproot eene 
sociëteit, uit de sociëteit een omwentelingsgenootschap, uit het omwen
telingsgenootschap de verandering der oude regeringskameren in eene 
nieuwe municipali teit".4 3 

De Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken verhalen: 
„Thans is men bedagt op 't oprigten eener Volks-Societeit om hierdoor 
elkander in zyne waare belangens voor te lichten, opdat ook eens deese 
Stad 't heil der Vryheid mag smaken".44 

Hoeveel leden kende de sociëteit en wie waren er lid van? Bosch c.s. schat
ten hun aantal op 30 à 40. 45 Van Driel verklaart daarentegen, dat hun aan
tal ongeveer zestig bedroeg. De voorzitter was dr. Everhard van Driel,4e de 
rector van de Latijnse school ter stede. Hij woonde sinds 1788 in Culemborg 
en had voorheen gewerkt als rector aan de Latijnse school te Goes. In een 
van 1802 daterende brief wordt Van Driel als volgt aangeduid: 

„Everhard van Driel. Oud circa 40 jaar. Rector der Latijnse school. We
duwnaar; hebbende een huisgezin met een kind; ongegoed; religie gere
formeerd". 47 

De belangrijkste leden waren: Jan Mom, een bierbrouwer; Anthony van 
Munster, een kastelein; Samuel Aansorgh, een lid van de grafelijke Raad
kamer; Dirk Rademaker, een bakker; Johannes Hakkert, een leerbereider; 
Hendrik Jan van Haeften; Johannes Henricus de Groot, de stedelijke medi-
cinae doctor; Jan Hendrik Jaquier, proef meester in de stedelijke geweer-
fabriek („hebbende een huisgezin, dus getrouwd"); Christiaan Moltzer; 
Jacob Hendr ik van der Leeden; Bastiaan van Kleef f, den ouden; Cornells 
van Lakerveld; Josephus Bartholomeus van Kalken en Jan van Son. Als 
adviseur van de sociëteit, die op de overloper Aansorgh na geen geschoolde 
bestuurders rijk was, trad van meet af aan de Tielse advokaat mr. J. D. van 
Leeuwen 48 op . 

De leden van de sociëteit zonnen erop de zetels in de regeringscolleges te 
bezetten. Zij meenden, dat in Culemborg, evenals in de Republiek, de pa-
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triotse bevolking het recht had het heft in handen te nemen. Maar de jurist 
Aansorgh wist hen te overtuigen, dat hun plan alleen te verwezenlijken viel 
als Bertrand meewerkte. Culemborg was immers een „goed" van Willem V 
en daarom zou de commandant de regering moeten afzetten en hen als 
nieuwe bestuurders moeten aanstellen.49 De revolutionairen wilden zich 
provisioneel als bestuurders laten aanstellen en na enige tijd de gehele be
volking de gelegenheid geven door een plebisciet haar eigen regeerders te 
verkiezen. 

Op 7 februari kreeg Holmberg er lucht van, dat de leden van de sociëteit 
contact hadden opgenomen met Bertrand.50 Zij zouden permissie hebben 
gekregen van generaal Vandamme M te Utrecht om het College van Raden 
en Magistraat af te zetten en zelf de vrijkomende plaatsen te bezetten. 
Holmberg wachtte niet af en vertrok met twee collega's naar Den Haag om 
Ramel een door het College van Raden en Magistraat opgestelde missive te 
overhandigen In deze missive stelden de regenten - niet geheel waarheids
getrouw, maar vol politiek inzicht - dat Culemborg als souvereine staat 
nooit een stadhouder had gekend, eens een Franse neutraliteitsgarantie had 
ontvangen en zich in de oorlog strikt neutraal had gehouden. Voorts genoot 
het stadsbestuur de achting van de burgers en was het de ingekwartierde 
troepen altijd ter wille geweest. Om deze redenen verzochten de magistraten 
in hun ambt gehandhaafd te blijven. De missive noemt het decreet van de 
Convention Nationale van 18 juli 179452 niet, maar aanstonds, wanneer 
wordt beschreven op welke wijze het stadsbestuur tijdens de afwezigheid 
van Holmberg c.s. werd afgezet, blijkt, dat de magistraat wel degelijk op 
dit decreet gespeculeerd heeft. 

De delegatie kreeg een ouderhoud met Ramel. Op 13 februari noteerde 
deze „representan" in zijn aantekeningenboek: 

„Municipalité de Culembourg. 
oppose qu'elle est propriété du Prince d'Orange et comme telle doit appar
tenir à la République Française; que par consequent c'est aux réprésentans 
du peuple à prononcer sur la question de savoir si la municipalité de 
Culembourg (dont un petit nombre de citoyens parmi lesquels la munici
palité prétend qu'il y a des étrangers demandent le renouvellement) sera 
renouvellée effectivement où si cette municipalité dont le commandant 
français de Culembourg rend un témoignage avantageux, sera continuée 
dans ses fonctions".53 

Hieronder schreef hij de volgende beschikking: 
„Il a été pris un arrêté qui la maintient dans l'excercice de ses fonctions". 

De afgezanten keerden opgelucht huiswaarts, m a a r . . . bij hun terugkomst 
in Culemborg op 15 februari bleken ze te laat te zijn! Op 12 februari was 
het College van Raden en Magistraat reeds afgezet. Die dag om elf uur 
's ochtends hadden Theodorus Herlée en Jan Kramer zich laten aandienen 
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als „gecommitteerden" in de vergadering van Raden en Magistraat en zij 
verzochten de klok te laten luiden. De vergadering vroeg hen uit wiens naam 
en waarom zij dit verzoek deden. Op de eerste vraag luidde het antwoord: 
„Uit naam van de weldenkende en patriotsche burgers deezer stad". Op de 
tweede vraag konden zij geen behoorlijk antwoord geven. Het duo verdween 
en meteen begon de klok van de grote toren te luiden. Een groep lieden drong 
daarop de vergaderzaal binnen onder aanvoering van Jan van Son. Van Son 
hield een toespraak tot de magistraten, zeggende dat 

„vermits de Franschen hun de vrijheid hadden aangebragt, het de Borgerij 
gevolglijk ook vrijstond, haare eigene Regenten of Representanten te ver
kiezen en zij dus gecommiteert waren om Raden en Magistraat aan te 
zeggen, dat zij onwaerdig waren hunne posten langer te bekleeden met 
last: daadelijk op te staan en deze vergaderzaal te verlaten". 

De vergadering gaf geen gehoor aan dit bevel, maar repliceerde, dat zij in
gevolge het decreet van de Convention Nationale voor de bezette gebieden 
in haar positie was gehandhaafd. Bovendien vertelde zij, dat een delegatie 
onderweg was naar Ramel en spoedig zou terugkeren. Zou een arrêté van 
Ramel de vergadering gebieden af te treden, dan zou deze zich daarbij neer
leggen. Mocht Ramel echter beslissen het College te handhaven, dan wilden 
de leden met alle genoegen de beslissing over hun aanblijven laten afhangen 
van een volksstemming. 

Van Son verklaarde daarop, dat een volksstemming zinloos was, omdat 
de bevolking grotendeels uit slaven bestond. Op dat moment drongen on
geveer dertig leden van de sociëteit, die al enige tijd op de stoep hadden 
staan jouwen, dat het te lang duurde, de vergaderzaal binnen. Enkele Franse 
militairen met geladen vuurwapens volgden hen. Nog hield de vergadering 
vol. De commandant zou hebben beloofd de terugkeer van de delegatie naar 
Den Haag af te wachten. Geen lid van de sociëteit schonk hier enige aan
dacht aan. 

Op de vraag van een lid van de vergadering hoe de revolutionairen dach
ten te handelen jegens de leden van de regering, die hun ambten gekocht 
hadden, antwoordde één van de opstandigen, dat „zulks in het vervolg ge
schikt zoude worden". Een ander beet de vergadering toe, dat „terwijl de 
Prins dat geld in de zak had gestoken, hij zulks ook konde teruggeeven". 
Pas toen Bertrand binnen was gekomen en de leden van het College van 
Raden en Magistraat had gemaand het stadhuis te verlaten, vertrokken de 
stadsregeerders. De klok werd weer geluid en de leden van het nieuwe stads
bestuur, dat de naam van „municipaliteit" aannam, legden de eed af in 
handen van een Franse officier. 

Nog dezelfde dag maakten de nieuwbakken machthebbers het succes van 
hun coup openlijk bekend.54 Aansorgh, Van Lakerveld, Van der Leeden, 
Mom, Rademaker, Van Munster, Van Kalken, Moltzer, Hakkert, Van 
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Kleeff en Van Haaften, de secretaris, verklaarden, dat na een „rondborstige 
aanspraak de leden van het College van Raaden en Magistraat hun posten 
in de boezem van de burgerij hadden neergelegd" en dat zij, als provisionele 
representanten, zich zouden belasten met het bestuur van de stad. Beducht 
voor een eventuele tegenputsch van de oranjepartij kondigde het bestuur op 
14 februari de volgende verordening af: 

Vrijheid Gelijkheid Broederschap 
De provisionele representanten van het volk van Culemborg in ervaring 
gekomen zijnde, dat verscheide kwalijk gezinde lieden, zig niet ontzien 
openlijk tegen de vrijheid, ons door onze Fransche vrienden aangebragt, 
te verzetten, hebben goedgevonden met communicatie van den Franschen 
Commandant deezer plaats, tot voorkoming van alle nadeelige gevolgen, 
die daar uit zouden kunnen voortspruiten, alle ingezeetenen wel serieuse-
lijk te vermaanen, zig van alle daaden en gesprekken, de verkregen vrij
heid nadeelig, te onthouden, inzonderheid wel expresselijk verbiedende, 
't houden van alle zogenaamde Clubs of gezelschappen, welke met de 
voorzegde wel verkregen vrijheid contrarieeren, op poene van als ver
stoorders der gemeenerust te zullen worden gestraft ingevolge de Fransche 
wetten. 
En op dat niemand hier van eenige onwetendheid zoude kunnen voor
wenden, is deeze van de puye van den stadhuize gepubliceert. 
Actum Culembourg den 14 Februari 1795. 

Ter Ordonnantie 
Van Haeften, provisioneel secretaris 

De delegatie Holmberg с.s. vernam bij haar terugkeer van de omwenteling, 
die had plaatsgevonden en nam tevens kennis van de verordening van 14 fe
bruari. Zij wendde zich daarom tot Bertrand en verzocht in zijn aanwezig
heid aan de leden van de afgezette regering en het regerende stadsbestuur 
rapport te mogen uitbrengen over haar missie. Op 16 februari had de bijeen
komst plaats. Bij het zien van Ramel's arrêté verklaarde de commandant, dat 
hij weliswaar zelf bereid was de oude regering weer te herstellen, maar dat 
hij van de zijde van zijn officieren grote tegenwerking vreesde. Hij wenste 
daarom een nieuw arrêté van de „réprésentans" om te verifiëren, of deze 
inderdaad de oude regering wilden handhaven. Zowel de revolutionairen als 
het College van Raden en Magistraat zouden een deputatie naar Den Haag 
zenden. Het Register van Resolution van Raden en Magistraat eindigt hier. 
De laatste stuiptrekkingen van het College zijn echter aan de hand van 
andere bronnen nog grotendeels te achterhalen. 

De delegatie van het College arriveerde het eerst in Den Haag. Holmberg 
wist de aanwezige „réprésentans" te overtuigen en op 17 februari hand
haafden dezen het arrêté van de dertiende. Het arrêté van de „réprésentans" 
luidde: 
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„Egalité Liberté Fraternité 
A la Haye le 29 pluviôse l'an troisième de la République Française une 
et indivisible. 
Les Réprésentans du Peuple près les Armées du Nord et de Sambre et 
Meuse - réunis à la Haye, sur les témoignages avantageux rendus au zèle 
et à la bonne conduite des citoyens composant la municipalité de Culem-
bourg par le commandant de cette place, arrêtent, que ces citoyens con
tinueront l'exercice de leurs fonctions, jusqu'à ce qu'il en soit autrement 
ordonné. 

Frecine, Charles Cochon, 
Joubert, Alquier".55 

Misschien heeft het College na de terugkeer van de deputatie uit Den Haag 
nog enkele dagen zijn functie uitgeoefend. Er zijn echter geen bewijzen voor
handen, dat de militaire commandant de oude regenten weer in hun functies 
herstelde. 

De deputatie van de revolutionairen arriveerde op 27 februari 's avonds 
laat in Den Haag. 5 β De volgende ochtend wendden de leden ervan zich tot 
B.Blok5 7 om hulp. 5 8 Blok was een zeer heftig patriot, die in 1787 had 
moeten vluchten. Op de terugreis van Parijs naar zijn vaderland was hij 
eind januari 1795 toevallig door Culemborg gekomen en had daar kennis 
gemaakt met de leden van de plaatselijke sociëteit.59 Blok, die inmiddels lid 
was geworden van de Provisionele Representanten van het Volk van Hol
land, hielp de Culemborgers allerbereidwilligst en stelde te hunnen behoeve 
in het Frans een memorie op om aan de „réprésentans" over te leggen. 

De delegatie overhandigde het stuk nog dezelfde dag. Ramel was afwezig 
maar zijn plaatsvervanger Ch. J. M. Alquier nam het schrijven in ontvangst. 
Op instigatie van Blok stelden de afgevaardigden nog eens het hele verloop 
van de bestuurswisseling op papier en gewapend met deze kennis bracht hij 
een bezoek aan Alquier. Het resultaat bleef niet uit. Met één pennestreek 
deed Alquier het beleid van Ramel teniet. De twee arrêtés van Ramel wer
den vernietigd en de commandant van Culemborg kreeg opdracht de revo
lutionairen als stadsregering te erkennen.eo Alquier schreef op 7 maart over 
zijn beslissing aan Ramel: 

„ . . . Je te répondrai demain sur tous les détails contenues dans tes der
nières depêches; je me contenterai seulement de te dire, que je ne me suis 
déterminé à agir comme je l'ai fait vis à vis de l'ancienne municipalité de 
Culembourg, que sur le témoignage écrit d'un membre des Etats de Hol
lande, connu par son patriotisme et sa sagesse...".β 1 

De diplomaat Holmberg had niet terug van dit laatste arrêté. Het College 
heeft nooit meer geprobeerd de „réprésentans" te bepraten om deze beslis
sing te veranderen. De revolutionairen hadden de zetels in de stadsregering 
verworven. Vermoedelijk heeft aan die berusting navolgende dreigende brief 
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van Daendels d.d. 18 februari 1795 het nodige bijgedragen: 
„'s Hage 29 pluviôse 
Derde jaar der Franse Republiek 

Aan de Magistraat van Cuylenburg. 
Het Volk van Nederland haar Vrijheid en onafhankelijkeheid met behulp 
van haare vriend de Fransche Natie terug bekoomen hebbende, is soo 
groot en edelmoedig, dat sij 't gepasseerde schijnt te vergeeten aan die 't 
vaderland in de deplorabelste staat gebragt hebben, waarin sy 't heeft ge
vonden. Maar evensoo genereus het Volk is in haare representatie omtrend 
het gepasseerde, soo streng en onverzettelijk wil het sijn tegen de ontwer
pers, aanvoerders en hoofden van contrarevolutionairs en haare projecten. 
Waar onder één is, die zij 't meest observeert: de pogingen van de heische 
Cabaal62 onder omkooping of misleiding der meenigte de verdervers van 
haar vaderland tot representant te doen verkiesen met de gruwelijke oog
merken om het herstel te verwijderen en een burgeroorlog onder ons te 
brengen. 
Gijlieden zijt als zoodanige aangeklaagt en 't oog word op uwe daaden 
steeds waakzaam gehouden. Onzinnige, barbaarsche menschen! Heeft dan 
den ongelukkige oorlog van de Vendée6S geen impressie op uw [gemaakt], 
die aan de Fransche Républiq meer menschen en schatten heeft gekost 
als den oorlog tegen de Coalisten, waarin de grootste wreedheid over en 
weder sijn gepleegt en 't vrugtbaarst land in eene woestijn veranderd? 
Ik zou mij gelukkig agten zoo mijn raad uw deed terugkoomen van uw 
voornemens om uw, bekend voor aanhangers van den geweesen Tyran, te 
doen kiesen tot representanten van de Burgerij van Cuylenburg. 't Geen 
Gijlieden niet lang soud blijven als de Staaten zeekerlijk Commissien sou
den benoemen naar alle die plaatsen, waar de patriotten sig beklaagen, 
dat de verdervende hand de aanstelling van representanten gedirigeerd 
heeft. 

H .W. Daendels".64 

Door hun afzetting als leden van het College van Raden en Magistraat had
den de ex-stadsbestuurders niet tevens ook hun verdere ambten verloren. Dit 
nam echter niet weg, dat de patriotten de gewezen ambtenaren van het Col
lege van Raden en Magistraat, voor zover deze geen lid van de grafelijke 
Raadkamer waren, in korte tijd ecarteerden. De leden van de sociëteit, die 
zich zelf met het epitheton ornans „de weldenkende burgerij" sierden, gaven 
spoedig na de bestuurswisseling aan een commissie uit hun midden, het 
Comité Revolutionair, opdracht nieuwe schepenen aan te stellen. Degenen, 
die werden aangesteld, zouden geen recognitie betalen voor hun ambt. Op 
6 maart werd zo een Comité van Justitie benoemd bestaande uit de leden 
van de municipaliteit; behalve Van Lakerveld, Van Kalken, Aansorgh en 
Van Haeften. Aansorgh ontving een aanstelling als maire, d.w.ζ. openbaar 
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aanklager.65 Het ambtsgebied van de maire was het schoutambt van Culem-
borg. Er bestaan geen tekenen van bemoeienis van de Fransen met deze be
stuurswisseling. 

Op 9 maart bedankte Van Lakerveld als lid van de municipaliteit, volgens 
zijn zeggen „dewijl ik rondborstig durf verklaren geen genoegsaame kunde 
te hebben om zulke groóte zaaken van stadsbestier in ordre te helpen hand
haven". Moltzer en Van Kalken trokken zich op 14 maart om onbekende 
redenen eveneens terug uit hun functies. Van Driel, De Groot en Frerichs 
werden op 17 maart als lid van de municipaliteit beëdigd om hen te ver
vangen. Weer is geen bewijs voor handen, dat de Franse commandant de 
ambten van de municipalen onder „sauvegarde en bescherming" hield. 

Het Comité van Justitie dorst na zijn aanstelling geen strafzaken te be
handelen, want het decreet van de Convention Nationale 6e verbood immers 
de uitoefening van de criminele jurisdictie, tenzij een „representan" daartoe 
order gaf. Het Comité liet om deze reden zelfs een arrestant los. Aansorgh 
werd afgevaardigd om aan de Franse „representan" Richard in Utrecht ver
lof te vragen om de criminele rechtspleging te doen doorgang vinden. Aan
sorgh liet lange tijd niets van zich horen en schreef tenslotte op 6 mei aan het 
Comité van Justitie, dat hij wegens aanhoudende ziekte zijn functie als maire 
neerlegde. Frerichs, zijn opvolger, aanvaardde zijn ambt eerst op 30 mei. 
Aansorgh keerde pas later terug naar Culemborg en heeft ook zijn plaats in 
de municipaliteit niet meer bekleed. 

De leden van de Raadkamer, die na het verlies van hun zetels in het 
College van Raden en Magistraat nog bestuursfuncties bekleedden in het 
Dijkscollege van de Hoge Lekkendijk en de Raadkamer, hebben genoemde 
ambten taaier verdedigd dan de schepenen hun zetels in de stedelijke sche
penbank. De Raadkamer kwam op 9 maart voor het eerst na de afzetting 
van het stadsbestuur bijeen, omdat bepaalde zaken niet onafgedaan konden 
blijven.87 De raden vroeger zich af of zij in hun functies in de Raadkamer 
en het College van de Hoge Lekkendijk waren gehandhaafd. Holmberg 
bracht toen rapport uit van een gesprek, dat hij met Aansorgh had gevoerd. 
Volgens Aansorgh was de Raadkamer nog in functie. Bij de volgende raads
vergadering op 18 maart besloten de raden zich voor oplossing van het pro
bleem weer tot Ramel c.s. te wenden en stelden een adres op: 

„Liberté Egalité Fraternité 

Citoyens Réprésentans! 
Les sousignés formant une cour d'appel en justice civile, la chambre des 
comptes et étant du committé des digues, points qui n'ont jamais été de la 
connoissance de la municipalité, mais s'étant joints à ses délibérations pour 
des intérêts majeurs de la ville et aiant voté alors capitatim en assemblée 
combinée, exposent, que depuis la destitution de l'ancienne municipalité 
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le 12 février dernier leurs fonctions combinées avec celles de la munici
palité ont cessé. 
Cette séparation a fait naître des doutes, si les autres fonctions de leur 
collège n'en étoient pas aussi plus où moins interrompues. Et quoique par 
des explications de la part de la nouvelle municipalité, ces doutes ont en 
suite été levées, les soussignés ont cru de leur devoir indispensable et de 
ne pouvoir mieux faire, que de s'adresser aux Réprésentans du Peuple 
Français pour demander, si provisoirement et jusqu'à ce qu'il en soit 
autrement ordonné, les petitionaires peuvent continuer leurs fonctions 
ordinaires pour autant qu'elles n'ont plus de relation directe avec celles 
de la municipalité... 

Salut et fraternité Holmberg, Aansorgh, Von Schenck, Bosch". 
In dit adres valt op, dat de schrijvers de Raadkamer „une cour d'appel en 
justice civile" noemen. Zij zwijgen over de bevoegdheid om in eerste in
stantie over leenzaken, regalia en geestelijke beneficien te oordelen. De ver
klaring hiervan is vermoedelijk, dat ingevolge het decreet van Cambon β β 

in Culemborg het leenstelsel en de regalia afgeschaft waren. De geestelijke 
goederen waren ingevolge hetzelfde decreet onder de „sauvegarde" van 
Frankrijk gesteld. 

Het adres van de Raadkamer werd op 21 maart aan Ramel betekend, 
maar elk antwoord bleef uit. Elf april ging Holmberg naar Den Haag om 
op antwoord aan te dringen. Ramel bleek op reis te zijn en pas 19 april kreeg 
Holmberg een onderhoud. De „representan" gaf daarop het volgende arrêté: 

„Egalité Liberté Fraternité 
A la Haye le 29 germinal (19 april), l'an troisième de la République 
Française une et indivisible. 
Le réprésentant du peuple près les Armées du Nord, et de Sambre et 
Meuse. 
Aux membres composant la cour de justice civile et de la chambre des 
comptes à Culembourg. 
Les anciennes loix devront subsister, Citoyens, jusqu'à ce qu'il y en ait 
d'autres pour les remplacer. Il n'y a pas de doute, que vous ne deviez 
continuer vos fonctions de membres de la cour de justice civile, de la 
chambre des comptes et du committé des digues du païs de Culembourg, 
jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné. Quant à l'administration des 
biens et revenus domainiaux de ce district, pour ce qui regarde le ci-devant 
Prince d'Orange, Comte de Culembourg, vous vous entendrez directement 
avec les réprésentants du Peuple Français. Salut et Fraternité 

D. V. Ramel". 
De Landelijke Vergadering 's Lands van Culemborg, een college van de 
revolutionairen, dat verderop ter sprake komt, is nog van plan geweest een 
deputatie naar Den Haag te zenden om ook dit arrêté door een voor hen 
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gunstiger te doen vervangen, maar wegens het sluiten van de vrede met 
Frankrijk behoefde dit voornemen niet verwezenlijkt te worden.6e 

Van de revolutie in Everdingen, Zijderveld en Goilberdingen is minder 
bekend dan van die in de stad, omdat het dorpsresolutieboek over de jaren 
1795-1798 niet meer te vinden is. Deze stof is daarom geput uit een ongeda
teerd schrijven van de afgezette leden van het gerecht aan de Nationale Ver
gadering 70 en een missive 71 van de nieuwe bestuurders aan het Provinciaal 
College van Politie, Finantie en Algemeen Welzijn72 d.d. 14 maart 179$. 

Op 13 februari, de dag na de machtsovername in de stad, drukte een 
zekere Jan van Werckhoven, een curandus, de dorpsschout een briefje in de 
hand geadresseerd aan het gerecht te Everdingen. 

„Aan den gerechte van Everdingen. 
Gecommiteerd door het Committé Revolutionier werd Uw versogt en tef-
fens geordonnerd omme teegens morgen sijnde Saturdag den 14 february 
Een Generaale oproepinge te doen teegens Smiddags om 12 Uuren tot 
Everdingen voor den gerechtshuyse en teffens den Gerechte van Ever
dingen, Zijderveld en Goilberdinge insgelijks te Citeere teegens morgen 
middag om 12 Uuren. Deeze Ordre moet stiptelijk agtervolg worden. So 
Uw het zelfs alle niet kan doen, so prest maar 4 Jonge Lieden tot het doen 
der Citatien. 

Heyl en Broederschap 
J. J. v. Werckhoven 

den Gerichte van Everdinge wordt geordonnerd 6 wagens met rijbanken 
te senden morgen Ochtend om 9 Uuren voor de Societijd te koomen al
hier Wel te weeten Ses wagens 

Ter ordonnantie van het Committé 
J. J. v. Werckhoven". 

Wat de leden van de sociëteit nu precies wilden uitvoeren omstreeks de 
middag, blijkt niet uit het geschrift. Het gerecht had echter wel een bang 
vermoeden. De schepenen zonden een afgevaardigde naar Bertrand en deze 
verzekerde, dat er geen sprake was van een komende omwenteling. De leden 
van het gerecht verschenen niet, het ritje van de leden der sociëteit ging ook 
niet door en de status quo bleef gehandhaafd. 

Jan van Werckhoven waagde een tweede poging op 7 maart. Hij had op 
6 maart de bode van het dorpsgerecht bevolen de inwoners van Everdingen, 
Goilberdingen en Zijderveld de volgende dag in Everdingen bij elkaar te 
roepen. Van Werckhoven verscheen met een lid van de sociëteit op de volks
vergadering en sprak de menigte toe over de zegeningen van de revolutie. 
Het samengestroomde volk verzocht de twee nieuwlichters echter zich niet 
in te laten met hun bestuur, omdat de heersende regenten hun taak tot ieders 
tevredenheid verrichtten. Zij boden aan dit met handtekeningen te beves
tigen. Van Werckhoven schreef toen op een papier: 
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„Wij ondergeteekende consenteeren en benne ten volle overtuyg van onze 
braave regeering, begeerende geene andere tot dus verre. Everdingen, 
7 maart 1795". 

Tot zijn woede tekende het merendeel der aanwezigen. Hij beval de bode 
het dorpsbestuur op 9 maart te laten aantreden en vertrok. 

Een deputatie uit de dorpsbewoners ging meteen naar Bertrand met de 
handtekeningenlijst. Weer verzekerde de plaatselijke Franse commandant 
hun, dat de oude regeerders gehandhaafd zouden blijven. De leden van de 
schepenbank lieten Van Werckhoven via de bode weten, dat zij hun functies 
bleven uitoefenen en er niet over dachten op zijn bevel bijeen te komen. 

Op 10 maart liet Van Werckhoven de leden van het gerecht opnieuw aan
zeggen de volgende morgen om 11 uur in het gerechtshuis in Everdingen te 
verschijnen. Lang voor dit tijdstip was de bevolking echter al samenge
stroomd. Enige inwoners verklaarden het Comité Revolutionair van Ever
dingen, Zijderveld en Goilberdingen te vormen. Zij zetten, uiteraard onder 
klokgelui, de regeerders af en proclameerden vervolgens, dat de oude regeer
ders ingevolge de wil van het volk weer waren aangesteld. De magistraten 
dankten geroerd voor dit bewijs van vertrouwen. Op dat moment kwam 
Jan van Werckhoven met enige leden van de Culemborgse sociëteit het ge
rechtshuis binnen. Zij zwichtten niet voor het argument, dat de revolutie al 
geschied was. Na heftige woordenwisselingen verlieten de leden van het 
gerecht het gebouw om „dadelijkheden" te voorkomen. Van nu af waren 
de gebroeders Van Werckhoven, Peek, Stigters, De Raad, Van Munster, De 
Jongh en Van Hoek de plaatselijke machthebbers. Uit het dorpsbestuur 
vormde zich een Comité van Justitie. Een aparte dorpsmaire werd aange
steld als publiek aanklager in het schependom van Everdingen, Zijderveld 
en Goilberdingen. De Fransen hebben, ondanks de beloften van Bertrand, 
nooit meer enige moeite gedaan om de leden van het dorpsgerecht in hun 
functies te herstellen. 

Frankrijk is nog éénmaal aangezocht om een ambtenaar, die uit zijn 
functie was ontzet door de revolutionairen, bij te springen. Op 7 mei kwam 
de enige heemraad van het Dijkscollege 's Lands van Everdingen zich bij de 
Raadkamer beklagen, dat hij was afgezet.73 De raden stelden een adres op 
en Holmberg ging naar Den Haag om met Ramel te spreken. Ramel was 
echter in Amsterdam. Holmberg reed toen naar Amsterdam en verkreeg het 
gevraagde arrêté. Wegens tijdgebrek gaf Ramel het arrêté mondeling. Het 
sorteerde geen enkel effect. 

Aangemoedigd door de passiviteit van de Fransen ter plaatse bij de „pa-
triottisering" van vele ambten, trachtten de patriotten ook de verdere rech
ten, welke de graaf van Culemborg q.q. had uitgeoefend, in bezit te krijgen. 

Op 18 maart richtten de leden van de sociëteit tot dat doel de „Landelijke 
Vergadering 's Lands van Culemborg" op. De eerste bijeenkomst van het 
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nieuwe college vond plaats op 19 maart in het stadhuis van Culemborg.74 

Vanwege de stad waren aanwezig: Van der Leeden, Rademaker, De Groot 
en Frerichs, vanwege het dorp: Van Munster en Peek. De verhouding 2:1 
berustte op de verhouding van het aantal inwoners van de stad tot het 
aantal inwoners van het dorp. Sindsdien kwam de vergadering op onge
regelde tijden bijeen. Op 11 april trad Peek af en liet zich vervangen door 
Jan van Werckhoven. 

De Landelijke Vergadering hield zich hoofdzakelijk bezig met het „bui
tenlands beleid". Na lange aarzeling liet de vergadering op 21 april bericht 
sturen aan de „representan" Richard in Utrecht, dat de criminele justitie in 
Culemborg voortaan in naam van het souvereine volk zou worden uitge
oefend. De „representan" reageerde niet op de uitdaging. De uitoefening 
van de criminele justitie vond overigens niet plaats, aangezien de maire 
Aansorgh maar niet terugkwam uit Utrecht. 

Jan Heuvelmans maakte als afgezant van de Landelijke Vergadering een 
reis naar Den Haag om de „réprésentans" over de oprichting van dit college 
in te lichten. Toen Heuvelmans op 15 mei rapport uitbracht van zijn bezoek, 
bleek, dat Alquier zich erg ingenomen had betoond met de instelling van de 
Landelijke Vergadering. Zelfs had Alquier Heuvelmans eenmaal uitgeleide 
gedaan tot aan de trap . . . 

De Landelijke Vergadering besloot na het uitbrengen van het rapport 
Heuvelmans ten tweeden male naar Den Haag te zenden om de „réprésen
tans" over te halen de leden van de Raadkamer uit al hun resterende functies 
te ontzetten. Wegens het sluiten van de vrede ging deze missie niet door. 

§ 3. De eerste pogingen van Gelre om Culemborg te annexeren 

Tot slot van dit hoofdstuk dienen nog enige woorden te worden gewijd aan 
de pogingen, welke Gelre in het werk stelde om Culemborg in te lijven. 

Op 14 maart 1795 richtten de leden der provisionele municipaliteit van 
Everdingen, Zijderveld en Goilberdingen zich schriftelijk tot het Provinciaal 
College van Algemeen Welzijn, Politie en Finantie.75 Aangezien de Landdag 
niet bijeen was zond het College de brief door aan het Kwartier van Nij
megen. De municipaliteit verzocht om acte van haar revolutionaire ambts
aanvaarding en om nog iets veel belangrijkers... Het Kwartier van Nij
megen antwoordde namelijk: 

„ . . . bij dewelke Ui. kennis geeven van de revolutie, die op voornoemde 
Dorpen op den 11 Maart daar te vooren heeft plaats gehad; daar bij ver
zoekende approbatie van Ui. verrichtingen in deezen, en maintien der 
nieuwgekoorene Municipaliteit, waar van Gijl. Gedeputeerden zijt, en 
zulks te meer, alzoo Gijl. op goede gronden vermeend een gedeelte van 
deeze Provincie uit te maken, immers voor dat laffe Vleijers in den jaare 
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1748 op eene alleszins wederregtelijke wijze het Graafschap Cuilenborg, 
door aankoop een eigendom der Burgeren dezes Quartier geworden, heb
ben weggeschonken,76 en vertrouwende Gijl. op gronden van het boven
staande derzelver recht namens UI. Committenten te mogen reclameren, 
en dat door de Vertegenwoordigers van het Volk van Gelderland voor-
schreve onwettige donatie voor nul en van geener waarde zal worden 
verklaard: Voorts dat Ui. Committenten zullen mogen genieten alle die 
rechten en praerogativen, die UI. Geldersche Meedebroederen toekomen, 
en wel bijzonderlijk om in de Vergadering der provisionele Volks Ver
tegenwoordigers te worden geadmitteerd, en dus als tot deeze Provincie 
behoorende te worden aangemerkt". " 

De Kwartiersdag van het Kwartier van Nijmegen beloofde op 27 maart 
enkele afgevaardigden te sturen naar de Culemborgse herberg „De Toelast" 
om met de dorpsmunïcipaliteit te komen praten. 

Het argument, dat de municipaliteit aanvoerde om te staven, dat Culem-
borg tot het Kwartier van Nijmegen behoorde, te weten de nietigheid van 
de schenking van het graafschap door het Kwartier aan Willem IV in 1748, 
sneed juridisch geen hout.78 Wel vertolkte het een ook reeds bij Van der 
Capellen tot den Pol levend politiek ongenoegen over de schenking: 

„Het kwartier van Nijmegen had voor het geld der inwoners de graaf
schap Culemborg gekocht. De laffe regenten - om aan de nieuwe afgod 
een offerande te doen, bieden hem die graafschap aan en hij neemt ze".7 9 

Toen de gecommitteerden van het Kwartier op 27 maart in „De Toelast" 
arriveerden, troffen zij daar niet alleen enkele afgevaardigden uit het dorp, 
maar de voltallige Landelijke Vergadering, die lucht had gekregen van de 
poging van het dorp om „afvallig" te worden.80 De Vergadering verklaarde 
geen beslissing te kunnen nemen over aansluiting bij Gelre, omdat Culem
borg geoccupeerd was door Frankrijk. 

Waarschijnlijk ten gevolge daarvan besloot de Gelderse Landdag81 d.d. 
17 april op aandrang van het Kwartier van Nijmegen de Gelderse gecom
mitteerden ter Staten-Generaal opdracht te geven er bij Ramel c.s. en bij de 
Staten-Generaal op aan te dringen, dat Culemborg aan het Kwartier van 
Nijmegen zou worden overgedragen. Het Kwartier baseerde zijn aanspraken 
op de nietigheid der schenking. 

De gecommitteerden schijnen inderdaad Culemborg bij Ramel ter sprake 
te hebben gebracht. Op 15 mei, dus vlak voor de sluiting van het tractaat 
en het abandonnement van Culemborg door de Fransen, rapporteerde Jan 
Heuvelmans, die als afgezant van de Landelijke Vergadering in Den Haag 
vertoefd had, volgende onheilspellende berichten: 

„ . . . kunnen wij ulieden bijsonder uijt 't discours met Ramel gehouden 
versekeren, zo Gelderland ulieden niet dadelijk reclameerd of zo men 
alhier geen tentamens als van ouds tot Gelderland te hebben behoord 

1 0 1 



[kan tonen], en dus de donatie van 1748 voor onwettig word verklaard, 
de Fransche ulieden zeer zeker als paijs conquis zullen beschouwen. Daar 
dit nu ondertussen als te verre van de generaliteitslanden af gelegen, een 
geïsoleerd domein voor hun zoude zijn, zo valt niets natuurlijker te be
palen, dan dat zij voor sware geldsomme den afstand zoude vorderen 
naar alvorens door requisities ulieden uijtgeput te hebben . . . " . 8 2 

Eén dag nadat Heuvelmans dit relaas hield, werd de vrede gesloten. Toen 
de blijde mare Culemborg bereikte, lieten de patriotten de klokken luiden 
en kanonnen afvuren, omdat het uur der bevrijding voor hun kleine natie -
naar zij meenden - eindelijk had geslagen. 

Voor de noten wordt verwezen naar p.p. 143-147. 



HOOFDSTUK VI 

CULEMBORG W O R D T INGELIJFD 

§ i. De totstandkoming van de eenheidsstaat 

Bezield door de idealen van de Franse revolutie togen de patriotten na de 
aanvaarding van het bestuur aan het werk de staatsvorm van de Republiek te 
veranderen. Zij streefden er in het teken van de gepropageerde gelijkheid van 
alle mensen naar de Republiek om te smeden tot een eenheidsstaat, geregeerd 
volgens een constitutie in formele zin door gekozen vertegenwoordigers.x 

Gedurende de eerste maanden van 1795 vonden in verschillende provin
ciën verkiezingen van stads- en dorpsbesturen plaats.2 Evenals de „gezui
verde" statenvergaderingen schaften de Staten-Generaal op 4 maart 1795 
het stadhouderschap af „opzigtelyk de dusgenaamde Generaliteitslanden en 
de volksplantingen van den Staat, over welke Willem de V in zyne hoe
danigheid eenig zeggen hadt gehad".3 Op 27 februari ondergingen de Col
leges van de Admiraliteit eenzelfde lot en op 11 maart ook de Raad van 
State. * De twee laatstgenoemde generaliteitsorganen herrezen terstond met 
behoud van hun bevoegdheden onder de namen: Comité tot de Zaken 
van Marine5 en het Comité voor de Algemene Zaken van het Bondgenoot
schap te Lande.β Men zij erop gewezen, dat het Comité van Marine, voor 
zover hier van belang, ook zorg droeg voor de administratie en rechtspraak 
in zake de convooien en licenten en dat het Comité voor de Algemene Zaken 
onder andere belast was met de administratie der generaliteitsfinanciën. 

Op 18 februari 1796 namen de Staten-Generaal aan het „Reglement, vol
gens het welk eene algemeene Nationale Vergadering door het Volk van 
Nederland zal worden byeen geroepen en werkzaam zijn".7 

Hiervoor8 is al vermeld, wat dit reglement in grote trekken inhield. 
Daarom zij hier volstaan met de mededeling, dat de Staten-Generaal gevolg 
gevend aan het reglement d.d. 1 maart 1796 „sine die" uiteengingen en de 
Nationale Vergadering op dezelfde dag haar arbeid aanving. 

Eén van de belangrijkste decreten, welke de Vergadering gedurende haar 
bestaan aannam, was wel het „Decreet betreffende de scheiding van kerk 
en staat" van 5 augustus 1796.9 

De werkzaamheden aan de te schrijven constitutie vlotten echter minder 
goed.10 Toen het zich na het falen van de Eerste Nationale Vergadering 
weldra liet aanzien, dat ook de Tweede Nationale Vergadering er niet in 
zou slagen om een voor de kiezers acceptabele concept-constitutie te ont
werpen, voerde Daendels op 22 januari 1798 met Franse hulp zijn staats
greep uit, tengevolge waarvan alle provinciale en kwartierlijke souvereini-
teit tenietging. 
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§ 2. De grondvesting van Culemborg als „volkssouvereine" staat 

Hoe verging het Culemborg in deze jaren? Frankrijk had bij het Haagse 
Verdrag afstand gedaan van de hoogheidsrechten over dat staatje. Daar de 
Staten-Generaal deze afstand niet als een overdracht van de souvereiniteit 
beschouwden,11 moet het er aan de hand van de criteria van De Groot voor 
gehouden worden, dat dientengevolge het Culemborgse volk „sui juris" werd 
en dat korte tijd nadien, doordat de bevolking zich stilzwijgend onderwierp 
aan de leden van de „sociëteit", deze leden de functie van souverein kregen.12 

De Generaliteit en vervolgens de Nationale Vergadering namen overigens 
ogenblikkelijk na het sluiten van het vredesverdrag de Culemborgse comp-
toiren13 als sequesters onder hun hoede. Alvorens nu verder in te gaan op 
Culemborgs volkenrechtelijk wedervaren als „volkssouvereine" staat14 sta 
men eerst een ogenblik stil bij de souvereiniteitsaanvaarding door de patriot
ten met de gevolgen daarvan voor de staatsinrichting van Culemborg en 
daarna bij de toedracht van de sequestratie van de comptoiren. 

Op 2 juni 1795 liet de Landelijke Vergadering 's Lands van Culemborg 
volgende proclamatie uitvaardigen: 

„Vrijheid Gelykheid Broederschap 
De provisioneele Volks-Vertegenwoordigers 's Lands van Kuilenburg, al
len de geenen, die deeze zullen zien of hooren, Heil en Broederschap! 
doen te weeten: dat wy, naar de zo heuchlijke en als het ware door den 
vinger Gods, aangewezene en bestierde ommekeer van zaaken in ons 
Vaderland, welke zeker niet anders ten grondslag kan én moet hebben, 
dan de Vryheid, Gelykheid en daar uit voortvloeyende Rechten van den 
Mensch en Burger, gemeent hebben, op het voetspoor der overige Bond-
genooten, plegtiglijk voor al het Volk te erkennen by deeze, die zuivere 
eeuwige en onveranderlyke beginsels van Vryheid, Gelykheid en alge-
meene Broederschap, de daar uit voortvloeyende Plichten en Rechten van 
den Mensch en de Souvereiniteit des Volks; dat [met] deeze gronden toe
gepast zynde op het voormaalig Bestuur deezes Landschaps, geheel en al 
onbestaanbaar is, de Graaflyke waardigheid over deezen Lande, met alle 
de daar toe behoorende functien, betrekkingen, gevolgen en aankleevingen 
van dien, hoe ook genaamd, zo als dezelve nu laatstelyk in den Persoon 
des gewezen Graaf van Culenborg, Prins Van Oranje en Nassau, waren 
daargesteld; zo dat wy op gronden voornoemd, dezelve waardigheid by 
deeze verklaren en houden voor ten eenenmaal vervallen en vernietigd; 
en by gevolg ook deszelfs Raaden, wel speciaalyk, met betrekking der 
Administratie van Politie en Justitie deezer Lande, zullende over het 
financieele Bestuur naar waarde en vereisch van zaaken worden gedis-
poneert, blyvende dus, de Administratie van Politie en Justitie aan het 
Volk deezes Lands, en by gevolgen van dien aan haare Vertegenwoordi-
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gers, welke zig dan ook in een Landelyke Vergadering hebben geformeert, 
bestaande uit Afgevaardigden, zo uit deeze Stad, als der Dorpen Ever-
dingen, Zyderveld en Goilberdingen, geëvenredigd na 't getal der In- en 
Opgezetenen, hebbende wy 't nodig geoordeeld van deeze onze verrich
tingen aan 't Volk kennis te geeven, en daar van een opentlijke Afkondi
ging te doen, op dat elk en een iegelyk, die zulks eenigzints zoude kunnen 
aangaan, verneemen moge en onderrigt zyn, dat hy ten vollen is ontslagen, 
van die verpligting en gehoorzaamheid, welke hy aan voornoemde Prins 
Van Oranje en Nassau in zyne voorschreeven functie en betrekking mogte 
verschuldigt zyn geweest; vervallende dus van zelve alle Eeden hoege
naamd, waar, of wanneer die, aan dezelve vorige Graaf Van Culenborg 
gedaan zyn; zo als de goede Ingezetenen in deeze daar van geheelyk wor
den ontslagen; blyvende van dit oogenblik af aan alleen verantwoordelyk 
aan het Volk. 
Insgelyks worden by deeze ook vernietigd en afgedaan, alle Recognitien, 
die eertijds de Roomschgezinden voor de uitoeffening van hunnen vryen 
Godsdienst opbrengen en betaalen moesten, als direct tegen de Rechten 
van Mensch en Burger aanloopende en strydig zynde. En op dat deeze 
afkondiging met des te meer plechtigheid zal geschieden gelasten wy, dat 
deeze onze Publicatie plechtig zal worden gepubliceert en geaffigeert. 
Aldus gedaan en gearresteert binnen de Landelyke Vergadering van Kui
lenburg, op de Gemeenelands Kamer aldaar, den г juny 1795, het eerste 
Jaar der Bataafsche Vryheid. 

J. H. de Groot, Vt. 
H. J. van Haef ten, 

Prov. Secretaris".1 5 

Ingevolge deze proclamatie zou de nieuwe Landelijke Vergadering 's Lands 
van Culemborg, optredend in naam van het Culemborgse Volk, de „souve-
reiniteit" - uitgezonderd het financiële bestuur - over Culemborg uitoefenen. 
De leden van de Landelijke Vergadering 's Lands van Culemborg verklaar
den dan ook later tegenover de leden van de Commissie tot de Zaken van 
Buren en Culemborg uit de Nationale Vergadering: 

„dat hunne voormalige graafschappen [se. Buren en Culemborg], schoon 
klein in omtrek en gering in Volkrykheid, in twee oppermachtige Gemee-
nenbesten herschapen, gelyk stonden met de Mogenheden van Europa". 1 β 

De nieuwbakken souverein schafte in deze kwaliteit terstond de grafelijke 
waardigheid af en ontzette de leden van de grafelijke Raadkamer uit de 
laatste ambten, die hun nog restten, te weten: het lidmaatschap van de Raad
kamer en de ambten in het Dijkscollege van de Hoge Lekkendijk. 
De staatsinrichting kreeg nu de volgende vorm. De uitoefening van justitie 
en politie, voorzover de persoonlijke medewerking van de graaf daaraan ver
eist was geweest, trok de Landelijke Vergadering aan zich. Een uitzondering 
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gold echter voor het aanstellen van ambtenaren. " De supervisie over de ad
ministratie der financiën, waarmee de Raadkamer en de Domeinraad belast 
waren geweest, viel wegens de sequestrane der comptoiren van generali-
teitswege grotendeels buiten de competentie van enig Culemborgs orgaan.1B 

De rechtsprekende functie van de Raadkamer is in het geheel niet meer 
uitgeoefend. De Landelijke Vergadering noemde hiervoor als reden: 

„Dat de exercitie van een appellations Judicatuure, nog van hun gevergd, 
nog eenige applicatie ten tijde van hunne existentie heeft gehad; [en dat] 
er [voorts] geen Questien over Regalia, Lheenzaken, en Geestelijke bene
ficien zijn ontstaan". 1 β 

De stadsmunicipaliteit vervulde de functies van het vroegere College van 
Raden en Magistraat en de gewezen stedelijke schepenbank. De competentie 
van de dorpsmunicipaliteit correspondeerde met die van de dorpsschepen
bank onder het ancien regime. Hierbij moet echter aangetekend worden, dat 
beide municipaliteiten ook nog enkele ambtenaren konden aanstellen. De 
beide maires bleven in hun functies gehandhaafd. Het Dijkscollege 's Lands 
van Everdingen en het Dijkscollege van de Hoge Lekkendijk hadden dezelf
de competentie als vóór de Franse inval. Wel kreeg in laatstgenoemd dijks
college de dijkgraaf thans de titel dijkrigter.20 

Aan wie kwam voortaan het benoemingsrecht van ambtenaren toe? De 
leden van de stedelijke municipaliteit en het revolutionaire dorpsbestuur 
hadden naar eigen zeggen hun aanstelling door de Fransen als een provisio
nele aanstelling beschouwd.21 Nu Frankrijk afstand had gedaan van zijn 
rechten op Culemborg, voelden de bestuurders, in het teken van de door hen 
gepropageerde volkssouvereiniteit, dan ook de verplichting zich langs elec
torale weg te laten bevestigen in hun ambten. Wegens de grote populariteit 
van de gewezen grafelijke ambtenaren22 bij de bevolking, waren vrije ver
kiezingen niet de aangewezen weg om dit doel te bereiken. Daarom werden, 
om althans de schijn nog op te houden, door de beide municipaliteiten de 
twee volgende „uitingen van de souvereine wil des volks" geënsceneerd. 

Op last van de stedelijke municipaliteit ontwierp een commissie het 
„Reglement van Regerings-bestuur voor de stad Culemborg".23 De muni
cipaliteit liet dit reglement op 17 juli afkondigen. 

Het reglement verdeelde de stad Culemborg in drie wijken. In elke wijk 
zou de provisionele municipaliteit twee commissarissen aanstellen. De com
missarissen kregen opdracht in hun wijk een lijst op te maken van de stem
gerechtigden. De stemgerechtigden dienden aan de volgende vereisten te vol
doen: zij moesten ouder zijn dan twintig jaar, de „christelijke religie belijden, 
zonder onderscheid", minimaal één jaar binnen de stad of het schependom 
Culemborg hebben gewoond, niet van de bedeling leven, geen huisbediende 
zijn, niet onder curatele staan of tot de „moetwillige banqueroetiers" behoren 
en geen lid zijn geweest der vorige regering of de provisionele municipaliteit. 
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Wie aan al deze vereisten voldeed, kon op grond van het volgende artikel 
toch nog worden uitgesloten: 

„Insgelyks worden van 't Stemrecht uitgesloten: zulke die zig immer aan 
oproerige bewegingen, geweld of mishandelingen van hunne Patriottische 
Medeburgers hebben schuldig gemaakt, 't zy door 't inslaan van glasen, 
afpersen van geld, en wat meer daar toe betrekkelyk is; en die naar de 
omwenteling zig kennelyk als aankleevers van de oude Constitutie, en 
Contra Revolutionair gedragen hebben". 

Tenslotte moest iedereen, die de commissarissen op de lijst hadden geplaatst, 
wilde hij stemmen, ten overstaan van de commissarissen onder ede de vol
gende verklaring afleggen: 

„Ik verklaar en beloove, dat ik naar al myn vermoogen zal naarkoomen 
en beschermen, de Rechten van den Mensch, en Borger, gegrond, op Vry-
heid en Gelykheid, dat ik my nimmer zal inlaaten of werkzaam zyn, tot 
invoering van de vorige Constitutie, maar in teegendeel, die Regeerings-
form alleen voor wettig erkenne, die uit den Boezem des vryen Volks 
voortvloeid, dat ik intusschen in alle verkiezingen, zonder aanzien van 
Persoonen, Eigenbelang, Gunst, Vriendschap of andere diergelyke Be-
weegoorzaaken hoe genaamd, zal handelen, en altoos zoodanig eene be-
noeme, die my de deugdzaamste, de bekwaamste en de geschiktste voort
komt en eindelyk dat ik alle vereistens bezitte, die van een Stemgerech
tigde gevorderd worden". 

De stemgerechtigden maakten te samen de „Algemeene Burger Vergadering" 
uit. De leden van deze Vergadering zouden de maire (de publieke aanklager), 
de secretaris en de tienhoofdige municipaliteit bij meerderheid van stemmen 
verkiezen. Het passieve kiesrecht kwam toe aan de actief kiesgerechtigden 
ouder dan vijfentwintig jaar en ook a a n . . . de leden van de provisionele 
municipaliteit, hoewel deze actief kiesrecht misten. De leden van de muni
cipaliteit moesten, na hun verkiezing, uit hun midden Comités van Justitie, 
Politie, Finantie en Algemeen Welzijn en de delegatie in de Landelijke Ver
gadering 's Lands van Culemborg vormen. De verdere ambten binnen de 
stad en het schependom van Culemborg zouden door de municipaliteit wor
den uitgegeven. Voorts benoemden de „municipalen" de dijkrigter en één 
heemraad in het Dijkscollege van de Hoge Lekkendijk om te voorzien in de 
vacatures, ontstaan door de ontzetting van de voormalige grafelijke raden 
uit deze ambten.24 

De verkiezingen vonden plaats. Van Driel werd verkozen tot maire; De 
Groot, Van der Leeden, Van Kleef, Van Munster, Rademaker, Hakkert, 
Mom, Jaquier, Van Brenkel en De Leeuw tot leden van de municipaliteit 
en Van Haeften tot secretaris. Men is de namen van de meesten van hen al 
eerder tegengekomen. Geen hunner betaalde enige recognitie, zij zouden allen 
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een vast salaris verdienen. De Landelijke Vergadering gaf hiervoor ten aan
zien van de maire een bloemrijke verklaring: 

„Men gaf hem bij 't Stads Reglement een tractement van vierhundert en 
vijftig guldens, omdat list, rijkdom en aanzien tegens de revolutie en 't 
herstel der Vrijheid verbonden, geene machinatiën spaarde, en na de ken
nelijke geaardheid van het contra revolutionair systhema spaaren zal, om 
de vestiging en na de vestiging, de bescherming der Vrijheid aan alle 
zijden te betoogen, terwijl men aan de andere zijde niet te minder te
gemoet zag, dat Fortuin- en broodzoekers het masquer der Vrijheid ge
bruiken zoude[n], om hunne broodkorf te vullen, en daaraan order en 
Regel op af [te] geven, en hetzij zij 't gekrijsch der Roofvogels of 't ge
fluit van den Wolff te baat namen, op de Vrijheid, altijd de schadelijksten 
inbreuk zoude[n] maaken".25 

Bij de plechtige beëdiging op 30 juli op de Grote Markt van Culemborg 
weigerden de vier eerstgenoemde municipalen om onbekende reden de eed 
af te leggen. Het stadsbestuur zou daarom uiteindelijk slechts uit zes man 
bestaan, bijgestaan door een secretaris. 

Uit de annalen van de revolutionairen valt niet af te lezen hoe zij erin 
slaagden hun wil aan de stedelijke bevolking van Culemborg op te leggen. 
Heeft deze, die toch sterk Oranjegezind was, zich dan zonder meer geschikt 
in het gedicteerde reglement? 

Het Comité tot de Algemeene Zaken van het Bondgenootschap te Lande 
deed hierover op 4 februari 1796 een boekje open bij de Staten-Generaal. 
De onthullingen logen er niet om: 

„Dat ten aanzien van Culemborg uit de overeenstemming van alle de toe
gekomen berichten genoegzaam was gebleken, dat het Committé revo
lutionair bestaan heeft, uit personen, welke wegens hun immoreel gedrag, 
vorig derangement van hunne finantien of door hun minder doorzicht en 
kunde, tot dat werk geheel ongeschikt waren. 
Dat de nieuwe provisioneel aangestelde Regenten meestal laboreerden aan 
gelijke gebleken als het Committé revolutionair. 
Dat vervolgens een regeeringsreglement is geconcipieerd door een Com
mitté van zes leden uit de Municipaliteit en uit de Sociëteit, bij het regle
ment met namen genoemt. 
Dat bij dit reglement aan de Maire is toegelegt geworden een jaarlijks 
tractement van 450 gulden boven de ordinaris Emolumenten, daar het 
tractement der voorgaande Drossaarden veel minder bedragen heeft. 
En aan de nieuwe Municipaliteits Leeden 200 gulden daar de oude Re
genten maar 50 gulden genoten hebben. 
Dat dit reglement drie dagen ter visie heeft gelegen 's morgens van 9 tot 
12 en 's middags van 2 tot 6 uuren, bij welke visie altijd een der opstellers 
tegenwoordig was, wordende aan niemand gepermitteerd om iets uit dat 
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reglement optetekenen, en bij welks concept aan de Municipaliteit de 
magt gegeven was om de remarques aan te nemen of te verwerpen. 
Dat bij dit reglement de oude regenten van het stemrecht zijn uitgesloten. 
En dat zommige leeden van de tegenwoordige Municipaliteit niet de ver-
eischtens bezitten, die bij dit reglement bepaald zijn. 
Dat bij de oproeping tot introductie van dit reglement niet meer dan 
128 personen26 geadsisteerd hebben, waar onder nog zeer veele, die of 
wegens inwoning, of jongheid tot het Stemmen ongequalificeert waren. 
Dat verder deze personen, welke bijna allen tot het gewapende Corps 
behoren, alleen de volksstem komen uittebrengen, remotiën verrichten, en 
in alles de wet stellen. 
En dat het volk te Culemborg hiertoe nimmer word opgeroepen, maar 
deeze personen alleen door den bode geconvoceerd worden. 
Dat bij of kort na de revolutie zig eenige personen ten getalle van circa 
100 te zamen gevoegd, zig als de gewapende macht geconstitueerd, en een 
krijgsraad geformeerd hebben, welke thans beweerd en facto staande 
houd, dat niemand van dit Corps anders dan voor den krijgsraad kan te 
recht gesteld worden. 
Dat die krijgsraad met bewilliging van de Municipaliteit een tax op 
de Burgerije gelegt heeft en dezelve naderhand op eigen authoriteit 
verdubbelt of vermeerderd heeft, zo dat een ambachtman thans 12 flo
rijnen per week daar in moet opbrengen, waardoor verscheidene min 
vermogende burgers zig uit noodzake in het gewapend Corps begeven 
hebben. 
En dat deeze tax nu in het jaar wel 5000 gulden zal opbrengen, zonder 
dat de burgerij weet waartoe deze sware belasting gebruikt word; en dat 
men deze contributie zelvs zo sterk drijft, dat men boete voor het niet 
assisteren ter begrafenis komt aftevorderen. 
Dat men wijders de geremoveerde Regenten onder Stadsarrest gebragt 
heeft, en zo strickt, dat zij hunne landerijen, nauwlijks een quartier buiten 
de stad gelegen, zonder pas niet mogten nazien, zonder dat er iets tot laste 
van de zelven kan ingebragt worden, en dit alleen in navolging van andere 
Steeden zonder te begrijpen dat alhier dezelvde reden niet kan exteeren, 
alzo deze Regenten nimmer eenigen invloed op het publiek bestier van 
deze Republiek gehad hebben, en wanneer men de politieke denkwijze 
dier oude Regenten tot een crimen wil aanvoeren, dan komen veele van 
de thans in bewind zijnde personen in dezelve termen te vallen alzo hun 
patriottisme noch van zeer kleine dagrekening is, en hunne overdreeven-
heid naar de tijdsomstandigheeden thans eer suspicie voor contra-revo 
lutionaire oogmerken, dan het kenmerk van oprechte bekeering oplevert, 
waar van dan ook geen verder bewijs exteerd, dan dat zij zig zelv ten 
kosten van de geremoveerden gezegend hebben".27 
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De provisionele dorpsmunicipaliteit van Everdingen, Zijderveld en Goil-
berdingen liet op /oktober 1795 een reglement28 afkondigen, dat sterk leek 
op het genoemde stedelijke reglement. Het enige essentiële verschil tussen 
beide reglementen bestond hierin, dat de aanhangers van het ancien régime 
niet waren uitgesloten van actief kiesrecht en de kiezers zich rechtstreeks 
uitspraken over de keuze van de dijkgraaf en de heemraad van het Dijks-
college 's Lands van Everdingen. Volgens het reglement moesten de ver
kiezingen van de municipaliteit en de maire plaats hebben op 1 november. 
Wat zich heeft afgespeeld bij de stemming is onbekend. Heeft het „ge
wapende corps" evenals bij de verkiezingen in de stad en het schependom 
van Culemborg de stemgerechtigden onder druk gezet? Hebben de „com
missarissen", die de stemgerechtigden moesten beëdigen, zich naar behoren 
van hun taak gekweten? Hoogstwaarschijnlijk zijn in het dorp de leden der 
provisionele municipaliteit en de provisionele maire gekozen. In ieder geval 
bestond de delegatie van het dorp in de Landelijke Vergadering na de ver
kiezing uit dezelfde afgevaardigden als daarvoor. 

Gedurende het kortstondige bestaan van Culemborg in „volkssouvereine" 
vorm is nog één verandering aangebracht in de wijze van aanstelling van 
ambtenaren. De beide maires waren in 1795 verkozen door de kiesgerech
tigden. Op 13 maart 1797 bepaalde de Landelijke Vergadering, dat in 
Culemborg voortaan slechts één „maire 's Lands van Culemborg" zou be
staan en dat deze ambtenaar door de Landelijke Vergadering zou worden 
benoemd.29 Zodoende werd de situatie van vóór de Franse inval - één pu
blieke aanklager competent in het hele graafschap - weer hersteld. 

Wat geschiedde met de comptoiren van Culemborg? Men herinnere zich, 
dat de Provisionele Representanten van het Volk van Holland op 7 maart 
1795 het gebouw van de Domeinraad lieten verzegelen en de ambtenaren 
van dat college naar huis zonden.30 Tengevolge hiervan bestond er geen 
centraal beheersinstituut meer voor de goederen van de gewezen stadhouder. 
Eveneens is reeds gezegd, dat de meeste provinciën de genoemde goederen 
binnen hun territoria onder de hoede stelden van sequestratiecolleges om 
deze te bewaren.31 Na het sluiten van het Haagsche Verdrag bleef de be
waring gehandhaafd. Geen der provinciale overheden eigende zich de „ge
abandonneerde" goederen toe, omdat de vrees bestond, dat de schulden van 
het goederenpakket de baten zouden overtreffen.32 Het Gelderse bewarings-
college bleef om die reden in functie en dit college kreeg de comptoiren van 
Culemborg onder zijn hoede en wel op de volgende wijze. 

De Provisionele Representanten van het Volk van Holland kondigden op 
9 juni 1795 het navolgende decreet af: 

„Dat op een Request van de Gecommitteerden van Cuilenburg, aan
hangende de Deliberatien alles aldaar in statu quo te laaten, was goed
gevonden de Provisioneele Repraesentanten van het Volk van Gelder-
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land te verzoeken om provisioneel op de zaaken te Cuilenburg order te 
stellen zonder daardoor het Recht, dat Gelderland daarop zoude kunnen 
sustineeren, te advoueeren".33 

De Staten-Generaal verzochten op dezelfde dag de representanten van Gel
derland zich „provisioneel onder voorbehoud van eenieders recht" over de 
comptoiren van de ex-graaf van Culemborg te ontfermen.34 Het Gelders 
Provinciaal College van Politie, Financie en Algemeen Welzijn3S gaf dien
tengevolge op 13 juni het Gelderse bewaringscollege opdracht: 

„zoowel met betrekking tot de gepubliceerde verpachting van de ordinaire 
en Extraordinaire middelen en de geweerfabric3e aldaar, als 'tgeen verder 
de administratie en de noodwendige directie van de goederen tot de zo
genoemde Domeinen van Cuilenburg behorende betreft, provisionelijk 
waar te nemen en het belang der respective geïnteresseerden te conser
veren". 37 

Men kan zich afvragen, waarom Gelderland het minuscule Culemborg niet 
annexeerde. De Geldersen hadden daartoe toch immers al pogingen onder
nomen, toen Gelderland nog „pays conquis" was? Een reden, dat Gelre zich 
met de bescheiden rol van sequester der comptoiren vergenoegde, was in elk 
geval gelegen in de schulden van Culemborg aan de generaliteitskas.39 

Hiervan getuige, hetgeen het Comité van Algemeen Welzijn van de Pro
visionele Representanten van Holland op 26 juni 1795 aan de leden van de 
Staten-Generaal ter overweging gaf: 

„ . . . is het bestaanbaar, dat de Provincie van Gelderland, het Graaf
schap Culemborg met alle de Inkomsten en Goederen van den geweezen 
Heer, zal aan zig trekken zonder te gelyk over te neemen de schuld van 
/ 675219,00, welke daar op is genegocieerd geweest?"39 

Op 30 juni en op 1 juli 1795 zou de jaarlijkse verpachting van de accijnzen 
van het ordinaris en extra-ordinaris comptoir in Culemborg plaatsvinden. 
Gezien de opdracht van het Provinciaal College d.d. 13 juni 1795 aan de 
Commissie tot administratie der goederen van de gewezen stadhouder, 
maakte de Landelijke Vergadering zich grote zorgen over hetgeen die dagen 
te gebeuren stond. Op 22 juni werd Van Hees, de ontvanger, die al onder 
het ancien régime belast was met de administratie van de verpachting der 
accijnzen en die niet uit zijn ambt was ontzet, voor de Landelijke Vergade
ring geroepen.40 Op de vraag van de president van de Vergadering, in hoe
verre de Geldersen zich zouden bemoeien met de verpachting, had Van Hees 
de euvele moed te antwoorden, dat hij alleen aan de Gelderse Commissie en 
niet aan de souvereine Landelijke Vergadering verantwoording schuldig was. 
De Vergadering verklaarde Van Hees tot een verrader, ontsloeg hem en ver
bood een ieder hem iets te betalen voor de verpachting. Een commissie uit de 
Vergadering moest bij de verpachting de rol van Van Hees overnemen. Op 
26 juni schreef de Vergadering41 nog een brief aan de Gelderse Commissie 
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om te betogen, dat haar de vrije beschikking over de comptoiren toekwam. 
Het mocht echter niet baten . . . 

De dertigste daaraan volgende verschenen de leden van de Gelderse Com
missie op het stadhuis te Culemborg voor de Landelijke Vergadering, ver
gezeld van Van Hees.42 De komst van laatstgenoemde veroorzaakte grote 
opschudding. Tenslotte werd Van Hees uit de zaal verwijderd. Onder sabel-
gekletter van het „gewapende corps", dat in zijn geheel uitgerukt was en 
dreigend om het raadhuis dromde — zonder overigens een vinger naar de 
Geldersen te durven uitsteken - hadden de verpachtingen vervolgens plaats. 

Bij resolutie van de Landdag d.d. 19 september 179543 liet Gelderland de 
teugels schijnbaar iets vieren. De kassen, welke Van Hees had geadmini
streerd, kwamen provisioneel onder het beheer van de Landelijke Vergade
ring te staan. Uit de opbrengst moest echter eerst de staatsschuld van Culem
borg worden afgelost. De administratie over de overige comptoiren bleef 
mr. Renaud als vanouds 44 voeren, zij het nu onder directie van de Gelderse 
Commissie. De oorzaak van deze geste lag waarschijnlijk in de onderhande
lingen, welke de Landelijke Vergadering en Gelre op dat moment voerden, 
over de incorporatie van Culemborg bij Gelre. De situatie, welke deze reso
lutie vestigde, bleef bestaan tot de Nationale Vergadering de comptoiren 
onder een centrale beheersinstantie voor de goederen van de gewezen stad
houder bracht.45 

§ 3. Culemborg in zijn internationale betrekkingen 

Hoe verliep het kortstondige bestaan van Culemborg in „volkssouvereine" 
vorm? Gelderland, dat al eerder pogingen in het werk had gesteld om Cu
lemborg te annexeren,4e hernieuwde nu zijn inspanningen daartoe. 

Het Kwartier van Nijmegen trad in onderhandeling met de nu „souve-
reine" Landelijke Vergadering. Frankrijk kon een incorporatie niet meer in 
de weg staan. Op 28 juni 1795 verschenen twee gedeputeerden van het Kwar
tier in de Landelijke Vergadering en tijdens het overleg bleek, dat Culem
borg zich in Gelderland wilde incorporeren als een vierde kwartier, onder 
behoud van het „volle huishoudelijke Bestuur van Policie en Financie".47 

Op de vraag hoeveel Culemborg - zo een incorporatie op deze voet in de 
ogen van de Staten van het Kwartier van Nijmegen genade zou vinden -
wilde bijdragen aan de lasten van Gelderland, beweerde de Landelijke Ver
gadering wegens de sequestrane van de comptoiren onvoldoende inzicht te 
hebben in de financiële toestand van het land om op deze vraag te kunnen 
antwoorden. Pas na opheffing van de sequestratie kon hierover gepraat 
worden. Bij de onderhandelingen waren ook enkele waarnemers uit Buren 
aanwezig. Deze stelden toen voor, dat Culemborg en Buren samen één 
kwartier zouden vormen. Dit idee zinde Culemborg nog meer dan alleen 
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een kwartier te vormen en de Landelijke Vergadering zond een brief aan 
de Vertegenwoordigers van Buren met een voorstel om rond de tafel te 
gaan zitten. 4 β 

De afgevaardigden van het Kwartier van Nijmegen brachten op 3 juli 
1795 aan de Kwartiersdag rapport uit van hun bevindingen in Culem-
borg. 4 9 De Vergadering nam de beslissing, dat dezelfde afgevaardigden, 
die in Culemborg overlegd hadden, moesten proberen Buren en Culemborg 
voor zich te winnen. 

De gedelegeerden berichtten de Kwartiersdag op 6 augustus 5 0 d.a.v., dat 
Buren weigerde met Culemborg één kwartier te vormen, maar erin toe
stemde afzonderlijk te worden ingelijfd. De Kwartiersdag besloot met Buren 
de voorwaarden tot incorporatie nader uit te werken 51 en ook met Culem
borg te blijven onderhandelen. 

Culemborg gaf echter voorshands geen krimp. Eerst moest het staatje de 
beschikking over zijn eigen financiën krijgen. Zelfs toen de Landdag op 
19 september de sequestrane van de comptoiren van Van Hees verzachtte, 
vermocht dat de Landelijke Vergadering niet van gedachten te doen ver
anderen. De onderhandelingen werden begin november afgebroken. 

Gelre trachtte eveneens ter Staten-Generaal te bereiken, dat Culemborg 
bij deze provincie zou worden geïncorporeerd. De Gelderse gecommitteer
den in Den Haag beriepen zich ook in het najaar van 1795 weer op de 
nietigheid van de schenking van Culemborg aan Willem IV in 1748.52 

Culemborg zijnerzijds richtte enkele brieven tot de Staten-Generaal, waar
in er telkens op werd gehamerd, dat de Landelijke Vergadering er recht op 
had vrijelijk over de Culemborgse comptoiren te beschikken.5S 

Gelre kreeg zijn zin niet. H. Wijnen, een Gelderse gecommitteerde ter 
Staten-Generaal,54 voorzag deze uitkomst al in een brief d.d. 18 december 
1795 aan zijn committenten: 

„Ik vrees, dat onze provincie haar zin niet zal krijgen omtrend de twee 
graafschappen [se. Culemborg en Buren]. Ik geloof, dat men alhier geen 
onderscheid genoeg maakt tusschen de domeinen en andere landen".55 

De reden van het mislukken van de missie der gecommitteerden was voor
namelijk gelegen in het bestaan van de Culemborgse schuldenlast.5e Het 
Comité tot de Algemeene Zaken van het Bondgenootschap te Lande, belast 
met de administratie der generaliteitsfinanciën, schreef in een advies aan de 
Staten-Generaal : 

„ . . . Wij zouden niet genoeg kunnen loueren de wijze mesures van de 
Repraesentanten van Gelderland in dezen, indien daarbij tegelijk ge
dacht was geworden aan den financieelen voet, waarop dat voormalig 
graafschap met relatie tot het Bondgenootschap in de provincie van Gel
derland zoude ingelijft worden, waaromtrent ons egter niets is voorge-
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komen, in tegendeel schijnen de Repraesentanten van Gelderland om de 
gemoederen te winnen inschikkelijkheid gebruikt te hebben".57 

Ter uitvoering van het op 18 februari 1796 door de Staten-Generaal aan
genomen kiesreglement organiseerde Gelre in de kieskring Buren en Culem
borg de verkiezing van één lid van de Nationale Vergadering. Gekozen 
werd J. H. Stoffenberg uit Buren. 

In het reglement voor de Nationale Vergadering nu was in artikel 2, 
waarin bepaald werd, dat Gelre de zorg zou dragen voor de stemming in 
Culemborg en Buren, de volgende clausule opgenomen: 

„alles ongepraejudiceerd een iegelyks recht en gesustineerde, waarvan de 
finaale decisie aan de Nationale Vergadering des door één der partyen 
verzogt, zal worden overgelaten".58 

Reeds op 9 maart 1796 ontving de Nationale Vergadering een brief van de 
Landelijke Vergadering 's Lands van Culemborg, waarin deze om de be
doelde „finaale decisie" verzocht. De aanhef van dit epistel luidde: 

„Burgers, wij zullen uw gehoor niet kwetzen met de taal der onbeschei
denheid omtrend onze partijen te voeren; eene goede zaak heeft onder een 
regtvaardigen Regter dit siegt redmiddel niet nodig. Bij eene Vergadering, 
zoo verlicht, als de Uwe, spreekt men voor zijne regten, maar men don
dert er niet voor. De republikein doet wezendlijk wat de koningen zeggen, 
dat zij doen. Hij is zomwijlen genoodzaakt oorlog te voeren. Maar de 
oorlog, welken hij voerd, is altijd menschelijk".59 

In vele regels rethoriek over de eeuwenoude souvereiniteit van Stad en 
Lande van Culemborg verzocht de Landelijke Vergadering de Nationale 
Vergadering, recht doende, snel te beslissen, welke rechten van de gewezen 
graaf het „Volk van Culemborg" toekwamen. De „zaak Culemborg" was 
dusdoende aanhangig gemaakt bij de Nationale Vergadering. Vermoedelijk 
omdat dringender zaken de aandacht van de Vergadering opeisten, alsook 
vanwege de gedachte, dat Gelre en Culemborg binnen afzienbare tijd beide 
toch deel zouden uitmaken van de eenheidsstaat, is van de arbitrage weinig 
terecht gekomen, ook al werd met de arbitrageprocedure terstond een begin 
gemaakt . . . 

Op 9 maart 1796, dus reeds op dezelfde dag waarop het zoeven genoemde 
verzoek van de Landelijke Vergadering 's Lands van Culemborg bij de Na
tionale Vergadering was binnengekomen, benoemde deze uit haar midden 
een commissie om over het verzoek van Culemborg rapport uit te brengen.eo 

Op 23 maart, toen Buren en Gelderland overeenstemming bereikten over in
corporatie, legden deze gewesten hun accoord ter goedkeuring over aan de 
Nationale Vergadering.61 De commissie, welke inzake Culemborg moest 
adviseren, kreeg toen opdracht dit ook inzake Buren te doen. De „com
missie Culemborg" droeg daarom vanaf die datum de naam „Commissie 
tot de Zaken van Buren en Culemborg". De leden van deze commissie 
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waren: J. G. Luyken,β 2, Τ. Α. Ten Berge,83 A. J. Strick van Linschoten,β4 

J. D. van Leeuwen,65 D. van Horbag 6 e en H. van Castrop. 6 7 

Kort nadat Culemborg zich tot de Nationale Vergadering had gewend, 

hervatten Gelre en de Landelijke Vergadering de onderhandelingen. Beide 

partijen kwamen tot een accoord, inhoudende, dat Culemborg als vierde 

kwartier tot Gelre zou toetreden, als de sequestratie van de Culemborgse 

comptoiren zou worden opgeheven.e8 Het schrijven werd op 2 5 maart 1796 

gelezen in de Nationale Vergadering. H. H. Vitringa,e 9 een Gelders lid, 

merkte op, dat, nu beide partijen het eens waren over de incorporatie bij 

Gelderland, de Nationale Vergadering ingevolge artikel 2 van haar regle

ment geen bevoegdheid meer had uitspraak te doen over het haar door 

Culemborg voorgelegde geschil.70 De Nationale Vergadering weigerde ech

ter een decreet aan te nemen om de sequestratie van de Culemborgse comp

toiren op te heffen en de Commissie tot de Zaken van Buren en Culemborg 

bleef in functie. Hoogstwaarschijnlijk speelde de schuldenlast van de Culem

borgse kassen bij deze weigering een belangrijke rol. Nog enkele malen dron

gen Culemborg en Gelre erop aan, 7 1 dat de Nationale Vergadering de se

questratie zou opheffen en elke aanspraak op Culemborg zou laten varen, 

maar tevergeefs... 

Op 22 juli 1796 decreteerde de Nationale Vergadering,72 dat de Com

missie tot de Zaken van Buren en Culemborg een „descente en lieu" moest 

houden om zich op de hoogte te stellen van de stand van politie en justitie 

aldaar en in het bijzonder om een lijst op te stellen van de schulden en vorde

ringen van de gewezen graaf. Van Leeuwen, de vroegere adviseur van de 

Culemborgse revolutionairen, en Ten Berge verzochten de Vergadering op 

dezelfde dag het beslag op de Culemborgse kassen op te heffen, evenwel 

zonder succes. 

Ten Berge en P. Hartog, welke laatste Van Horbach als lid van de Com

missie had opgevolgd,7 ' arriveerden op 28 juli in Culemborg en betrokken 

kamers in „De Toelast". De volgende dag maakten zij kennis met de leden 

van het bestuur van de stad, het dorp, het land en de dijkscolleges alsmede 

met de gewezen bestuurders, die kennelijk niet zo gemakkelijk te ecarteren 

waren. Het „gewapende corps" hield een parade en loste enkele saluut

schoten. Toen de militaire commandant aanbood „De Toelast" onder per

manente bewaking te stellen, bedankten de leden der Commissie beleefd 

voor deze eer. De volgende dagen werden besteed aan het nazien van de 

boekhouding der comptoiren over de afgelopen jaren in aanwezigheid van 

enkele leden van de Gelderse sequestratiecommissie. 

Op 4 augustus keerden de leden van de Commissie terug naar Den Haag 

en de volgende dag bracht Ten Berge verslag uit van zijn bevindingen aan 

de Nationale Vergadering.74 

Gelderland had blijkbaar toch nog niet alle hoop opgegeven om Culem-
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borg in de wacht te slepen. Tenslotte was het principe van de eenheidsstaat 
op dat moment nog verre van gerealiseerd. De Gelderse leden der Nationale 
Vergadering verzochten deze daarom op 6 september 1796 de Commissie tot 
de Zaken van Buren en Culemborg een andere bezetting te geven. De ver
gadering besliste daarop bij decreet, dat ook Stoffenberg uit Buren voortaan 
deel zou uitmaken van genoemde Commissie.7S 

Een eerste „Plan van Constitutie voor het Volk van Nederland" werd op 
14 november 1796 aan de Nationale Vergadering voorgelegd.76 Artikel 555 
van het concept bepaalde, dat Buren en Culemborg tot het Departement 
Gelderland zouden behoren. Het lid van de Nationale Vergadering J. G. H. 
Hahn 7 7 maakte naar aanleiding van dit artikel de volgende opmerking: 

„Zonder van de vorige betrekkingen dezer Plaatzen te spreken, beschouw 
ik dezelve thans als delen van Nederland, en ik geloof dat het gehele Volk 
dezelve aan de Departementale suprematie mag overgeven, want zeker 
het is gewild, wanneer een Volk over enig gedeelte van zich zelven in 
dien zin beschikt".78 

Terwijl in de Nationale Vergadering eindeloos gedelibereerd werd over de 
toekomstige staatsvorm en de „zaak Culemborg" steeds meer op de achter
grond dreigde te raken, trok het voormalige graafschap plotseling weer de 
algemene aandacht door een uitdagend „souverein" gedrag. Het decreet over 
de scheiding van kerk en staat van 5 augustus 1796 bepaalde: 

„Dat van nu voortaan alle uitterlyke Godsdienstoeffeningen, Godsdien
stige byeenroepingen en kleederdragten zullen ophouden en dat alle cultes 
binnen de besloote muuren der kerkgebouwen verrigt zullen worden".7e 

In de Nationale Vergadering kwamen klachten ter sprake over het gedrag 
van de Culemborgse bedienaars der godsdienst dienaangaande: 

„Men draagt er nog allerwege mantels en beffen en de klokken worden 
er geluid in strijd met het decreet van j augustus".80 

Reeds eerder werd betoogd, dat de zgn. convooien en licenten sedert de in
stelling van deze uniebelasting ook over Culemborg geheven waren.B1 Toch 
leidde de heffing van deze rechten nu tot enig spektakel. De Nationale Ver
gadering ontving op 16 januari 1797 namelijk een missive van de Landelijke 
Vergadering 's Lands van Culemborg,82 waarin deze zich beklaagde, dat het 
Comité tot de Zaken van Marine in Culemborg een comptoir der convooien 
en licenten gevestigd had. De Landelijke Vergadering meende, dat het gene
rali teitsplakkaat van 31 juli 1725,83 waarin de convooien en licenten waren 
geregeld, nooit in Culemborg was afgekondigd en er daarom ook onmogelijk 
kon gelden. De Nationale Vergadering vroeg het Comité tot de Zaken van 
Marine om rapport uit te brengen. 

Dit rapport,84 uitgebracht op 20 januari, maakte duidelijk, dat de reden 
voor de instelling van het comptoir in Culemborg de opheffing van de zo-
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genaamde „surcheance" was door de Nationale Vergadering met ingang 
van io oktober 1796.8e 

Ter toelichting hierop moge het volgende dienen. Het plakkaat van 1725 
had de betaling van de convooien en licenten en de controle op die betaling 
voor goederen, welke de Republiek over land, ter zee of langs de rivieren 
binnenkwamen, als volgt geadministreerd.88 Bij het overschrijden van de 
grenzen van de Republiek moest de importerende vervoerder invoerrechten 
betalen. Langs de Waal, de IJssel, de Maas en de Rijn, in verschillende zee
havens en op de grenswegen waren kantoren van de admiraliteit gevestigd, 
welke de verschuldigde bedragen vaststelden en inden. Na de betaling van 
het bedrag kreeg de vervoerder een paspoort uitgereikt met een omschrijving 
van de geïmporteerde goederen en een bewijs van betaling der invoerrechten. 
De vervoerder diende dit paspoort tijdens het vervoer der goederen altijd bij 
zich te houden, op straffe van boetes en confiscatie van de geïmporteerde 
goederen in geval van nalatigheid. Bij het uitladen van het geïmporteerde 
goed ter bestemder plaatse zou, althans volgens het plakkaat, het locale 
comptoir van de convooien en licenten aan de hand van het paspoort dienen 
te controleren of de belasting betaald was. Aangezien de onderscheiden pro
vincies, doorgaans kittelorig op het stuk hunner landshoogheid, een grote 
hekel hadden aan „pottenkijkerij", waren de bepalingen over het instellen 
van de locale comptoiren nooit in werking getreden. Men sprak van de 
„surcheance" van de betreffende artikelen. Aan deze schorsing nu had het 
decreet van de Nationale Vergadering d.d. 21 september 1796 m.i.v. 10 ok
tober 1796 een eind gemaakt. 

De verhouding tussen de ambtenaren van het nieuw gevestigde kantoor en 
de municipaliteit van Culemborg was zeer slecht. Over en weer schreef men 
elkaar al tijden scheldbrieven. Het zoeven genoemde rapport van het Co
mité tot de Zaken van Marine eindigde dan ook met de volgende hartekreet: 

„Wy zien af, Burgers Representanten! van de onaangenaame, en voor de 
Nationaale tyd te min gewigtige bezigheid, om een Pennestryd, met de 
Municipaliteit van Culemborg te onderhouden, en daar het van het uiter
ste aanbelang, voor den dienst van den Lande is, dat deszelfs geëmploij-
eerdens, als zodanigen worden erkend, en in de rigtige uitoefening van 
hunne functiën geprotegeerd, zy het ons vergund Ulieden met aandrang 
te verzoeken, dat Gylieden, het daarheen gelieft te dirigeeren, dat de 
Officieren der Convoijen en Licenten te Culemborg, niet langer verstoken 
blyven, van eene protectie, welke hun volgens de Wetten dezer Landen 
competeert, en zonder welke zy (behalve de Personeele onaangenaam
heden waar voor zy bloot staan) hunne pligt conform den inhoud hunner 
Instructiën geentzins kunnen naarkomen". 

De Landelijke Vergadering 's Lands van Culemborg kreeg op 24 februari 
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τ797 opdracht het Plakkaat over de Convooien en Licenten te publiceren 
en ervoor te zorgen, dat het werd nageleefd.97 

Een volgende slag bracht de Nationale Vergadering toe aan de Culem
borgse souvereiniteitspretenties door de comptoiren, welke geadministreerd 
werden door de Gelderse bewaringscommissie, toe te vertrouwen aan het 
„College van administratie over de door de Fransche Republiek geaban
donneerde goederen van de vorst van Nassau". 

Wat oorsprong en achtergrond van deze beheersinstantie betreft het vol
gende. Op 26 juni 1795, toen de Staten-Generaal dus nog in functie waren, 
had het Comité van Algemeen Welzijn uit de Provisionele Representanten 
van het Volk van Holland aan de Staten-Generaal in overweging gegeven 
om één centraal beheerscollege voor de „geabandonneerde goederen van de 
vorst van Nassau" in te stellen.es Dit voornemen werd pas na oprichting 
van de Nationale Vergadering verwezenlijkt. Op 6 april 1796 had de Na
tionale Vergadering uit haar midden een commissie benoemd om een voorstel 
te doen over de wijze, waarop genoemde goederen het best bewaard konden 
worden.89 De commissie bracht haar suggestie al op z6 april ter tafel.90 Zij 
adviseerde de administratie dier goederen toe te vertrouwen aan enkele rent
meesters, die onder toezicht zouden komen te staan van een commissie, in 
te stellen door de Nationale Vergadering. Het advies kwam op 11 mei d.a.v. 
in behandeling.91 Beslist werd, dat een centrale beheersinstantie („admini
stratie") van de goederen - onafhankelijk van het Comité tot de Algemeene 
Zaaken van het Bondgenootschap te Lande - zou worden ingesteld en onder 
toezicht van enkele leden der Nationale Vergadering werkzaam zou zijn. 
Het decreet bepaalde uitdrukkelijk, dat de instelling van de centrale ad
ministratie niet beduidde, dat de Nationale Vergadering de boedel van 
Willem V had aanvaard. Het „College van administratie over de door de 
Fransche Republiek geabandonneerde goederen van de vorst van Nassau" 
werd ingesteld op 13 mei.92 De Culemborgse comptoiren bleven echter 
voorshands nog onder de supervisie van de Gelderse administratiecommissie. 

Op 4 februari 1797 9S bracht de Commissie tot de Zaaken van Buren en 
Culemborg rapport uit over de financiële toestand van deze gewezen graaf
schappen. Mogelijk heeft de Commissie voor het uitbrengen van haar rap
port nog gebruik gemaakt van de „Memorie nopens den Politiquen en Finan-
tiëlen staat van de stad en lande van Culemborg". Holmberg de Beckfelt, 
Bosch en Von Schenck, de gewezen raden van Culemborg, hadden dit stuk -
dat vooral door zijn vele bijlagen als een zeer belangrijke historische bron 
beschouwd dient te worden - opgesteld op verzoek van de Commissie tot de 
Zaaken van Buren en Culemborg en onder dagtekening van 27 januari 1797 
naar Den Haag verzonden.94 De Nationale Vergadering besloot op 23 maart 
aan de hand van dit rapport ook de comptoiren van Culemborg voortaan 
te laten administreren door het „College van administratie over de door de 
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Fransche Republiek geabandonneerde goederen van de vorst van Nassau".e5 

Evenals hij dat tevoren al eens had gedaan, bracht Hahn op io maart 1797 
in de Nationale Vergadering Culemborg ter sprake. Aanleiding tot zijn her
nieuwde interventie was hetgeen artikel 108 van het Reglement voor de Na
tionale Vergadering voorschreef. De tekst van het bewuste artikel luidde: 

„Indien de Nationale Vergadering het ontwerp [se. van de constitutie], 
over het geheel genomen tot een grondslag haarer deliberatien meent te 
kunnen aannemen, zal het zelve binnen veertien dagen, na het uitgebragte 
Rapport, door den druk aan de Natie bekend gemaakt worden, en ver
volgens, na verloop van een maand, zal de Vergadering dagelyks over 
het gemaakt ontwerp ten minsten vier uuren delibereeren, en het zelve 
dus door approbatie of alteratie, hoe eerder zoo beeter, voltooyen; zul
lend het alzoo gedresseerde ontwerp naar de respective Provintien, het 
landschap Drenthe en Bataafsch Braband verzonden worden, om in ieder 
van dezelven afzonderlyk door het Volk te worden onderzogt, en goed-
of afgekeurd". 

Hetgeen voor Hahn aanleiding was om op te merken: 
„Ik voeg by myn Advys deze enkele vraag: zo de stemming [t.w. over 
de concept-constitutie] Provinciaals gewyze moet gelden, wat dan met 
Buuren, Culemborg, Ameland, Westwoldingerland en diergelyken"?9e 

De Commissie tot de Zaaken van Buren en Culemborg bracht een tweede 
rapport uit op 28 maart 1797.97 Dit rapport betrof de volkenrechtelijke 
positie van Buren en Culemborg. De Commissie betoogde, dat Culemborg 
tot aan de Franse inval een souverein graafschap was geweest.98 Het rap
port behandelde vervolgens de occupatie van de goederen, toebehorend aan 
Willem V, door de Fransen: 

„Zij [se. Frankrijk] heeft zich derhalven ook toegeëigent de Graaffschap-
pen Kuilenburg en Buuren, zoodanig en in dier voegen als dezelve door de 
voormalige Graaf bezeten waren". (Ы. 2) 

Tot zover strookt het betoog van de Commissie - althans betreffende Culem
borg - geheel met hetgeen hiervoor reeds werd vermeld.9 9 Dan vervolgt de 
Commissie evenwel : 

„Zij [se. Frankrijk] staat al het recht, door haar op die Graafschappen 
verkreegen, aan de Bataafsche Natie af, zonder eenige uitzondering; zon
der eenige bepaaling; en daar alles aan dit gemenebest is gecedeerd, be-
grypen Uwe Gecommitteerden, dat men met reden könne vraagen, hoe 
'er by mogelykheid ietwas kan overgebleeven zyn voor die van Kuilem-
burg en Buuren; en op wat grond de Ingezeetenen dezer Graafschappen 
aanspraak kunnen maaken op de revenuen en rechten voormaals aan den 
Graaf behoorende"? (Ы. 5) 

De Commissie gaat er blijkbaar vanuit, dat Frankrijk bij het sluiten van het 
Verdrag van Den Haag de hoogheidsrechten over Culemborg overdroeg aan 
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de Bataafsche Republiek. Mogelijk is zij langs de weg van een grammaticale 
interpretatie der zinsnede „abandonne à" uit artikel XIX van het Haagse 
Verdrag tot deze conclusie gekomen. Het standpunt van de Commissie snijdt 
echter historisch gezien weinig hout, want tevoren is immers al betoogd, dat 
noch de Generaliteit noch - nadien - de Nationale Vergadering het verdrag 
ooit in de zin van een overdracht der gewezen stadhouderlijke goederen ge
ïnterpreteerd hebben. 10° 

Op last van de Nationale Vergadering werd het rapport gedrukt. Er is 
nooit bij decreet over beslist. 

De Landelijke Vergadering richtte een vlammend protest tot de Nationale 
Vergadering, toen zij vernam van de inhoud van het rapport: 

„[In het verslag] word Culenborg op eene zoo ongunstige wijze en manier 
betrokken, dat het bij de Nakomelingen zoowel, als bij de tijdgenooten 
onverantwoordelijk zoude zijn te zwijgen. Genoodzaakt diensvolgends 
om een antidotaal te geeven, zullen wij dat geeven met alle vrijmoedig
heid van vrije lieden, en tevens met alle de behoedzaamheid van hun, 
welke geleerd hebben, dat zij altijd schuldig zijn met bescheidenheid te 
spreken zelfs van dat geenen, met wie zij verschillen. 
De Russische alleenheerschers, Representanten, schenken (het is bekend) 
aan den verdienstelijken man eenig honderdtallen van Boeren. De Fran-
sche Republikeinen zouden dan aan de Bataafsche Republiek eenige dui-
zende van Culenborgeren en Burenaren geschonken hebben! - Is iets, zoo 
verwoestend voor de beginselen, zelfs in den minsten graad waarschijn
lijk? - Is het bestaanbaar met zig zelven, dat de Franschen gezegd zoude 
hebben: Bataven, gij zijt vrij; Dat hunne Representanten dit te Buuren 
afgekondigd en met betrekking op Culenborg in den Hage verzekerd 
hebben zoude: maar dat zij eigentlijk zouden hebben gemeend: Culen-
borgers, Buurenaars, gij zijt slaven, wij doen u, schoon Bataven zijnde, 
present aan uwe mede Bataven? 

Is het samenhangend met het denkbeeld van een één en onverdeelbaar 
land, dat er te midden van éénen en denzelfde Bataafschen cirkel twee 
plekken gronds bestaan zullen, welke door Proconsuls onder geregeerd 
zullen worden, terwijl alles, wat de grensen van Culenborg en Buuren 
omzoomt, niet alleen in den zijnen, maar ook over hunnen mede Bataven 
regeren mag"?1 0 1 

In deze trant oreerde het schrijven vele bladzijden door. 
De ontwerp-constitutie, welke in augustus 1797 aan de grondvergade

ringen werd voorgelegd, rekende Culemborg tot het Departement van de 
Waal.102 Van enige volkenrechtelijke of althans bijzondere staatsrechtelijke 
status van Culemborg repte het ontwerp niet. 

Gelderland organiseerde in Culemborg de stemming over de ontwerp-
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constitutie. De uitslag van de stemming vertoonde in Culemborg een nor
maal beeld: vrijwel alle uitgebrachte stemmen waren tegen. 

De tweede Nationale Vergadering heeft tijdens haar korte bestaan Culem-
borgs souvereiniteit nog verder afgeknaagd. Het lid van deze Vergadering, 
J. v. Maanen, merkte op ι december 1797 op, dat ook Culemborg aan de 
gemene lasten moest gaan bijdragen.103 Drie dagen later verzocht Gelre de 
Nationale Vergadering in Culemborg quoten voor de gemene lasten te gaan 
heffen.104 Op j december volgde inderdaad een decreet, waarbij Culemborg 
voor wat de quoten betrof, geheel werd ingelijfd.105 

De nekslag in staatkundige zin ontving Culemborg door de unitarische 
putsch van 22 januari 1798, waardoor de Republiek in een eenheidsstaat 
werd omgezet. Op 1 februari 1798 ontving de Constituerende Vergadering 
de mededeling, dat de Landelijke Vergadering 's Lands van Culemborg - het 
verzet blijkbaar moe - zich op 22 januari had getransformeerd in een Inter
mediair Administratief Bestuur van het gewezen Landschap Culemborg. 1 M 

Deze erkenning betekende formeel het einde van Culemborgs souvereini
teit. ш 

Om dit hoofdstuk te completeren nog één woord over de Culemborgse 
„comptoiren". Op 20 april 1798 verklaarde de Constituerende Vergadering 
deze comptoiren evenals de overige gesequestreerde goederen van de vroe
gere stadhouder „nationaal". I08 De baten en de schulden van de stadhouder
lijke goederen in alle provinciën werden dientengevolge geamalgameerd. 
Alle vloeiden zij in de ééne staatskas der Bataafsche Republiek. 

Voor de noten wordt verwezen naar p.p. 148-ifo. 





HOOFDSTUK VII 

E P I L O O G 

Culemborg was opgeslokt, maar het verteringsproces zou nog enige tijd 
vergen, aangezien de inrichting van de eenheidsstaat slechts langzaam zijn 
juridische gestalte kreeg. 

De Landelijke Vergadering 's Lands van Culemborg had formeel haar 
souvereiniteitspretenties opgegeven, maar toch heeft dit college naar het 
schijnt nog enige tijd getracht op de oude voet door te gaan met regeren. 
Zo besloot de Landelijke Vergadering op 3 februari 1798 een beslissing van 
de Constituerende Vergadering over de voortzetting van de bestaande geld
heffingen niet te publiceren, totdat de Constituerende Vergadering over de 
zaken van Culemborg zou hebben beslist. ' 

Op 1 juni 1798 bracht de Commissie tot de Zaken van Buren en Culem
borg voor het laatst rapport uit aan het Vertegenwoordigend Lichaam. Be
treffende de stukken, welke de Landelijke Vergadering 's Lands van Culem
borg bij de Staten-Generaal en de Nationale Vergadering had ingediend, 
luidde de mening der rapporteurs: 

„Dan deeze questie door het daarstellen van de Eenheid en Ondeelbaar
heid der Bataafsche republiek geheel vervallen zijnde, zoude Uwe Com
missie adviseeren, dat deeze stukken op de Griffie zouden kunnen worden 
gedeponeert".2 

Op het rapport volgde nooit een decreet.. . 
Het grondgebied van het gewezen staatje Culemborg viel in het op grond 

van de Staatsregeling van 1798 in te stellen Departement van den Rhijn, dat 
verder qua gebiedsomvang ongeveer de voormalige provincies Utrecht en 
Gelderland omvatte. Toen op 30 maart 1799 het Departementaal Bestuur 
van den Rhijn in Arnhem werd geïnstalleerd, ontbond het Intermediair 
Administratief Bestuur van het voormalige Landschap Culemborg zich zelf 
„als wordende vervangen door het Departementaal Bestuur van den Rhijn".3 

Het gewezen staatje Culemborg viel nu uiteen in twee gemeenten, Culem
borg en Everdingen. 

Door de opheffing van de Raadkamer door de revolutionairen was de 
mogelijkheid tenietgegaan te appelleren van vonnissen, gewezen door de 
stads- en de dorpsschepenbank.4 Op 21 september 1799 bepaalde het Ver
tegenwoordigend Lichaam, dat van civiele vonnissen voortaan appèl open
stond op het Hof van Justitie over het voormalig Gewest Gelderland. 5 

Artikel 21 van de Staatsregeling van 1801 deelde Culemborg in bij het 
Departement Gelderland. Het Reglement voor het Departement Gelderland 

123 



van 15 april 1802 bevestigde de incorporatie nogmaals en stelde de bestuur

lijke indeling van het gewezen graafschap in dat Departement vast.β 

In artikel 10 van de Staatsregeling van 1805 was weer bepaald, dat Cu

lemborg tot Gelderland behoorde, maar bij Staatsbesluit van 21 december 

1805 werd Culemborg bij Holland ingedeeld. 

De constitutie van 1806 zweeg geheel over het voormalige graafschap. 

Toen op 13 april 1807 Holland werd gesplitst in Maasland (hoofdstad 

's-Gravenhage) en Amstelland (hoofdstad Amsterdam) viel het Culem-

borgse gebied onder Maasland. 

N a de inlijving bij het Franse Keizerrijk in 1811 kwam genoemd gebied 

te ressorteren onder het „Departement des bouches de la Meuse".7 

Artikel 54 van de Grondwet van 1814 bevatte nog de bepaling: „Kuilen

burg en Buren behooren onder Gelderland".β De grondwetgever van 1815 

vond dit kennelijk zo vanzelfsprekend, dat een dergelijke bepaling achter

wege bleef. De provinciale grens tussen Gelderland en Holland viel tot 

27 april 1820 samen met de westgrens van het voormalige graafschap 

Culemborg.β Toen op die datum bij wet genoemde grens naar de Diefdijk 

werd verlegd, verdween ook deze reminiscentie aan het staatje van weleer.1 0 

Voor de noten wordt verwezen naar p. iji. 



NOTEN BIJ HOOFDSTUK I (biz. 31-34) 

I Fockema Andreae I, blz. 73; Fruin, blz. 352. 
г Buiten beschouwing blijven hier enkele enclaves. Onder een enclave (resp. exclave) dient 

men te verstaan een gebiedsdeel van een staat, dat omsloten wordt door het terrein van 
een andere staat. Zo'n gebiedsdeel heet enclave vanuit het gezichtspunt van de vreemde 
staat, tussen wiens gronden het ligt; exclave vanuit het standpunt van de eigen staat, 
van wiens eigenlijke territoir het geografisch is afgescheiden (Brekelmans, blz. 1-6). Als 
voorbeelden van enclaves in de Republiek der Verenigde Nederlanden vallen te noemen: 
Ravenstein (Hermans I, passim), Megen (Van der Aa I, dl. 7, blz. 803), Gemert (Notice 
Historique, blz. 281; Van den Eisen, blz. 9 e.V.), Boxmeer (Van Beurden, passim) en 
Bokhoven (Martini van Geffen, passim). Deze gebieden werden in 1794 door Frankrijk 
geannexeerd en in 1800 aan de Bataafse Republiek afgestaan (Hermans II, passim). 

3 Men zie over deze staatjes - behalve over Tienhoven - naast Fruin ook De Meester. 
Volgens Fruin (blz. 361) „rekende men in de regel de baronie van Acquoy onder Leer
dam, ook al was de band tussen beide territoria alleen van administratieve aard". De 
Tegenwoordige Staat (dl. IV, blz. 502) is dezelfde mening toegedaan als Fruin. Het feit 
echter, dat Leerdam en Acquoy als gemeenschappelijke landsheer de prins van Oranje 
kenden, dat de Domeinraad over beide vrije heerlijkheden namens die landsheer enkele 
hoogheidsrechten uitoefende en dat voorts éénzelfde persoon in beide landsheerlijkheden 
het ambt van drossaard bekleedde, betekent niet, dat Leerdam en Acquoy een staat
kundige, landsheerlijkheid pretenderende, eenheid vormden. Men kan slechts spreken 
van het bestaan van een reële unie tussen beide territoria. De navolgende woorden van 
Martens van Sevenhoven I (blz. 7) verdienen dan ook bijval: „Evenknieën van de lands
heren [se. de Gelderse landsheren en hun rechtsopvolgers, de Staten] zijn tot aan de 
revolutie gebleven de graven van Culemborg en Buren en de baronnen van Acquoy". 
Men zie over Tienhoven, blz. 61 nt. 2. 

4 Men zie over Ameland: Houwink, passim; Néve. blz. 200-210. 
II Tegenwoordige Staat, dl. III, blz. 333. 
6 Fruin, blz. 374. 
7 Fruin, blz. 352; Fockema Andreae I, blz. 73. 
9 Zie blz. 76 nt. 18. 

» Zie blz. 83 m. 1. 
10 Zie blz. 83 nt. 2. 
11 Zie blz. 84. 
12 Zie blz. 85. 
13 De Monté ver Loren en Spruit, blz. 31 en 125. 
14 Zie blz. 86. 

" N . Ned. Jaarb., 1795, blz. 7368. 
" Hora Siccama, blz. 181; de staat van de goederen: Van Lynden, blz. 139. 
17 Als voorbeeld vallen te noemen: de olifanten van Willem V (zie Van Weel); het meubi

lair uit het stadhouderlijk kwartier te Den Haag (zie Hora Siccama, blz. 182 en 183); 
enige boeken uit de bibliotheek van Willem V (zie bijlage A). 

18 Houwink, blz. 91. 

" N. Ned. Jaarb., 179$, blz. 1220. 
20 Deer. prov. repr. Hol., d.d. 5 maart 179$. 
21 Hora Siccama, blz. 182. 
22 Deer. prov. repr. Hol., d.d. 2$ maart 1795. 
25 Landdagsreces, d.d. 16 mei 179$. 
24 Onderzocht zijn de Statenarchieven van beide provincies. 
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NOTEN BIJ HOOFDSTUK I (biz. 34-39) 

25 Weekblad van het Regt, nr. 3823; vgl. Voet V; Van Bynskershoek VI; De Groot (A) II, 
4, 35; Van Dalen, blz. 48, 49; Noest III, VI, 2 en voorts blz. 79 e.v. 

28 Rogge, blz. 170 e.v. 
27 Arrêté van het Directoire Exécutif, d.d. 4 fructidor l'an IV (21 augustus 1796) te vinden 

op blz. 4, bijlagen bij de Deer. N.V., d.d. 28 maart 1797. 
2 β Zie blz. 3$ e.v. 
2 9 Oltmans, blz. 251. 
3 9 Blom, blz. 86; Van Gent, blz. 509. 
3 1 Den Uyl, dl. I, blz. 339 en 414. 
3 2 Men zie: Vitringa, dl. III, blz. 120 en 121; Vad. Hist. XXXI, blz. 181-186. 
3 3 Te weten Acquoy, Leerdam, IJsselstein en Vianen. 
M Deer. prov. repr. Hol., d.d. 16 maart 179$. 
5 5 Toen enige tijd na de incorporatie bleek, dat deze vroegere vrije heerlijkheden nu ook 

moesten bijdragen aan de betaling van de schulden van Holland, kreeg men duchtig 
spijt van zijn bewilliging in de inlijving. De Nationale Vergadering ontving de klacht 
dat de incorporatie nietig was, omdat het volk van Leerdam, Vianen, IJsselstein en 
Acquoy niet in de inlijving gekend was. De Nationale Vergadering volstond hierop met 
het verlenen van „surcheance" van betaling, totdat over de rechtsgeldigheid van de 
inlijving zou zijn beslist. Deze beslissing volgde echter nooit. Zie Vitringa, dl. III, blz. 
120 en 121 ; en verder betreffende Vianen: bijlagen Deer. N.V., d.d. 7 oktober 1796, blz. 
163-200. IJsselstein: bijlagen Deer. N.V., d.d. 4 oktober 1796, blz. 37, 39. Leerdam en 
Acquoy: bijlagen Deer. N.V., d.d. 15 november 1796, blz. 281; bijlagen Deer. N.V., d.d. 
16 november 1796, blz. 305. 

3 9 Deer prov. repr. Hol., d.d. 25 maart 1791-
3 7 Houwink, blz. 94, 9j. 
3 8 Houwink, blz. 91, 92, 93. 
3 9 Archieven der Staten-Generael, nr. 3862, d.d. 26 maart 1795. 
4 0 Van Schilfgaarde I, bijlage I. 
4 1 Van Schilfgaarde I, blz. 249, 250, 2ji. 
4 3 Van Schilfgaarde I, blz. 251, 252. 
4 3 Van Schilfgaarde I, blz. 267. 
4 4 Zie blz. 88. 
4 5 Zie blz. 88 nt. 37, waar ook interpretaties, afwijkend der geciteerde, ter sprake komen. 
4 3 Zie blz. 118. 
4 7 Archief Staten en Raden, nrs. 440 en 451. 
4 8 De tekst van deze overeenkomst: Van Schilfgaarde I, bijlage II. 
4 9 Van Schilfgaarde I, blz. 255, 256. 
5 0 Zie blz. 103. 
M Hoewink, blz. 95. 
** Van Schilfgaarde I, blz. 257. 
5 3 Houwink, blz. 9$. 
5 4 Van Schilfgaarde I, bijlage III en blz. 258, 259. 
5 5 Van Schilfgaarde I, blz. 260. 
5 3 Zie blz. 119. 
5 7 Van de Ven I, blz. 198. 
5 8 Zie blz. 121. 
6 9 Houwink, blz. 96. 
8 9 Van de Veni. 
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NOTEN BIJ HOOFDSTUK II (biz. 41-44) 

1 Bijlage B, art. 1. 
2 Breval, dl. 1, blz. 79; vgl. De Laat, blz. 53 e.v. 
3 Men zie over dit begrip blz. $7 e.v. 
4 Men zie de bij blz. 72/73 afgedrukte kaart van Culemborg van de hand van Perronet uit 

1761. 
6 Men zie over het geslacht Van Beusinchem: Dek; Sellers; Coll; Vermast I; Van Winter, 

passim; Beelaerts van Blokland I. 
' Sloet I, dl. 2, nr. 1031. 
7 Sloet I, dl. 2, nr. 1039. 
8 Nijhoff I, dl. i.nr.69. 
» Van Schilfgaarde II, dl. 1, blz. XIV. 

1 0 Beschouwingen over dit handvest: Den Hoed; Sillevis I. Tekst van de vrijheden en pri
vileges: Matthaeus I, dl. III, blz. 596-600; Voet van Oudheusden, blz. 607-617. 

11 Voet van Oudheusden, blz. 23. 
1 2 Van de Ven II, blz. 2. 
1 3 Van Schilfgaarde II, dl. 1, blz. XIV. 
» Nijhoff I, dl. i.nr. 247. 
1 3 Nijhoff I, dl. i.nr. 352. 
" Van Schilfgaarde II, dl. 1, blz. XIV, XV. 
1 7 Codden is het tegenwoordige Kortenoord, de plaats waar de langs de Lekdijk ver

lopende kil bij de bocht van de dijk in de Lek uitmondt. 
Ι β Van Schilfgaarde II, dl. 1, blz. XV. 
l t Wanneer de heer het recht had op het rechterschap in een territoriale rechtskring, waar

van het gerecht bevoegd was in burgerlijke zaken alsmede in niet-lijfstraffelijke zaken, 
dan had men te doen met een lage heerlijkheid, ook wel dagelijkse heerlijkheid genaamd. 
Had de heer daarentegen het recht om een vierschaar te leiden, die competent was tot 
het berechten van lijfstraffelijke (criminele) zaken, dan was zijn gebied een hoge heerlijk
heid (De Monté ver Loren en Spruit, blz. 128). 

20 Voet van Oudheusden, blz. 26 e.v.; Vermast II, kol. 430; Pols, blz. 298 e.v. 
!1 Voet van Oudheusden, blz. 48. 
22 Van Schilfgaarde II, dl. 2, regest 90. 
23 Voet van Oudheusden, blz. 715. 
24 Van Schilfgaarde II, dl. 2, regest 385; Maris II, blz. 63. 
25 Voet van Oudheusden, blz. 714. 
23 Voet van Oudheusden, blz. 713. 
27 Men zie over de kleine landsheren: De Monté ver Loren en Spruit, blz. 90 e.v.; Fruin; 

De Monté ver Loren; Néve, blz. 167 e.V. 
89 Onder rechter in oude zin dient men te verstaan: de voorzitter van een rechtsprekend 

college, die als zodanig niet deelnam aan de vaststelling van het vonnis. Zie De Monté 
ver Loren en Spruit, blz. 17-19, 119-121. 

29 Men zie over de jura regalia: De Monté ver Loren en Spruit, blz. 101 e.v. 
so Nè v e ) blz. 4 e.v. 
31 Men zie over het koninklijke rijkshofgerecht: Franklin. 
32 Tekst: Pontanus, blz. 180 e.v. 
33 Maris I, blz. 51, 52. 
34 Tekst: Van Mieris, dl. III, blz. 409. 
35 Prof. dr. Richard Blaas, de directeur van het Österreichisches Staatsarchiv te Wenen, 

deelde schrijver dezes bij brief d.d. 16-4-1975 (briefnummer ZI, 6121/1975) op zijn des-
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NOTEN BIJ HOOFDSTUK II (blz. 44-4») 

betreffend verzoek tot instelling van een onderzoek in het archief van het Rijkshof-
gerecht mede: „ . . . d a s s im ho. Archiv kein Hinweis auf eine Reichsstandschaft der 
Grafschaft Culenborg gefunden werden konnte. Die Grafschaft wird auch in der Ma
trikel von 1521 nicht unter den Reichsständen aufgeführt". 

38 Mitteis en Lieberich, blz. 152. 
37 Neve, blz. 7. 
38 Men zie noot 55 van dit hoofdstuk. 
39 Néve, blz. 132. 
40 Néve, blz. 133-13$; Fruin en Colenbrander, blz. 21. De matrikel, waarin Culemborg 

wordt genoemd, is ook afgedrukt door De Monté ver Loren, blz. 133. 
41 Men zie over dit gerecht: Smend, passim; Néve, blz. 12-69. 
42 Men zie over dit gerecht: Von Gschlieszer, passim. 
45 Von Gschlieszer, blz. 8. 
41 Néve, blz. 189. 
" Néve, blz. 11. 
4' Selle« I, blz. 101; Sellert II, blz. 46 e.V.; Néve, blz. 239. 
47 Néve, blz. 238. 
48 Néve, blz. 237; Sellert II, blz. j6, j 7 . 
49 Néve, blz. 237. 
50 Men zie noot 35 van dit hoofdstuk. 
51 Néve, blz. 298,199. 
52 Van Rompaey, blz. 18 e.v. 
53 Van Rompaey, blz. 271 e.v. 
54 Van Rompaey, blz. 308 e.v. 
s s Van Rompaey, blz. 346 e.v. 
56 Van Rompaey, blz. 330 e.v. 
67 Van Rompaey, blz. 357 e.v. 
58 De Blecourt en Meijers, passim. 
59 Mededeling mevr. mr. F. M. Huussen-de Groot, die als medewerkster van prof. mr. J. Th. 

de Smidt aan de R.U.-Leiden bezig is met de voorbereiding van de publicatie van de 
Memorialen van het Hof van Holland over de jaren 1438-1447. 

•° Geraadpleegd zijn: De Smidt en Strubbe; Huussen; Andries, Kerckhoffs-de Hey en 
Huussen. Dr. A. H. Huussen deelde mee, dat in deel 9 van de met de afkorting „Andries, 
Kerckhoffs-de Hey en Huussen" aangeduide serie werken, welk deel nog niet verschenen 
is, niets relevants over Culemborg te vinden is. 

61 Zie Maris I. 
"2 Geraadpleegd zijn dezelfde werken als in voetnoot 60. 
'3 Geraadpleegd zijn dezelfde werken als in voetnoot 60. 
M De Smidt en Strubbe, blz. 463 ; Andries, Kerckhoffs-de Hey en Huussen, dl. 8, dossier 

76}· 
ω Van Spaen, dl. 3, blz. 235; men zie over de historische ontwikkeling van het begrip 

neutraliteit: De Louter, dl. 2, blz. 366 e.v.; Oppenheim, dl. 2, blz. 623 e.v. 
' · Huussen, dl. 1, dossier 273. 
8 7 Men zie over de „Zeventien Nederlanden": Doeleman. 
' 8 Geraadpleegd is: Maris en Driessen; zie voor deze uitzondering blz. 51. 
•9 Geraadpleegd zijn: De Smidt, Strubbe en Van Rompaey; Huussen; Andries, Kerckhoffs-

de Hey en Huussen; Dr. A. H. Huussen deelde mee, dat in het nog te verschijnen deel 3 
van de „Chronologische lijsten van de geëxtendeerde sententiën etc", welk deel de jaren 
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1531-1541 bestrijkt, de plaatsaanduiding Culemborg niet voorkomt. 
70 Verdragstekst Gross en Lacroix, dl. I, nr. 445. 
71 N è v e ) blz. 127. 
72 Selle« II, blz. 34, 35. 
7S Néve, blz. 234. 
74 Néve, blz. 189. 
75 Van Schilfgaarde II, dl. I, blz. XVI. 
« Néve, blz. 188. 
77 Gedrukte tekst: Hofman I. 
78 Néve, blz. 189. 
79 Bulletin LXXXI (1912), blz. 431. 
80 Theissen, blz. 214. 
81 Te Water, dl. IV, blz. 249. 
82 Graaf Floris I aanvaardde in 1555 na de dood van Elisabeth de regering. 
9S A.H.G.C, nr. 3073. 
84 Men zie over hem: Te Water, dl. I, passim en dl. III, blz. 203-225; Schotel, blz. 1-115; 

Scheltema, dl. II, blz. 163; Guicciardijn, blz. 148; Van Schilfgaarde III, blz. 189, 190, 
194, 240; Trosée, passim; Van Everdingen, passim; Van Meteren, dl. 7, blz. n o ; Van 
Pallandt geeft een genealogie van graaf Floris en diens familie. 

85 Tekst van dit stuk: Voet van Oudheusden, blz. 231, 232. 
88 Te Water, dl. IV, blz. 249. 
87 Voet van Oudheusden, blz. 232. 
88 Van Schilfgaarde IV, beschrijft het wedervaren van de graaf in ballingschap. 
88 Het door de Bloedraad tegen Floris gewezen vonnis was niet meer te vinden. Andrée 

Scuffelaire deelde namens de Algemene Rijksarchivaris van België te Brussel mede, d.d. 
18 juli 1975, referentie 1/H7048: „In antwoord op uw bovenvermelde brief, heb ik de 
eer U te laten weten, dat opzoekingen in de nummers 6 (vonnissen), 138, 360 en 396 
(Culemborg) van het archief van de Raad van Beroerte zonder resultaat bleven. Zoals 
U wellicht bekend bevat nr. 39e heel wat stukken met betrekking tot de door U ver
melde persoon". Marcus (blz. 70, 71) publiceerde echter in extenso het vonnis tegen 
Willem van Oranje, die ook niet verschenen was in Brussel op een soortgelijk bevel als 
Floris had ontvangen, en Marcus voegt aan dit vonnis toe: „dewijl deese Indagingen en 
Sententien [se. van Oranje en diens medeplichtigen] bynae alleenlijk maar in naemen en 
Qualiteiten verschillen, so sal 't genoech syn die van de Prince van Oranje hier heden 
te stellen". Gysius (blz. 396) publiceerde om dezelfde reden als Marcus eveneens slechts 
het tegen Oranje gewezen vonnis. Aangezien Oranje werd veroordeeld tot confiscatie 
van zijn goederen en verbanning, is de veronderstelling gerechtvaardigd dat Floris een
zelfde lot trof. 

90 De Jong II, blz. 193; Archief H.G.Z.H.J.D.G., nr. 2248; A.G.R., nr. 7126. 
91 Bor, boek V, blz. 318; Ab Isselt, blz. 205, 206; Gross en Lacroix, dl. II, nr. 632. 
92 Tekst van deze vrede: Brandi. 
93 Néve, blz. 2 5 en 126. 
94 Floris demonstreerde zijn afkeer van het katholieke geloof eens door zijn papegaai ge

wijde hosties te voeren (O. J. de Jong, blz. 132). 
95 Zinspeling op de beeldenstorm. 
99 Te Water, dl. IV, blz. 250. 
97 Sellert II, blz. 34. 
98 Von Gschlieszer, blz. 130. 
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99 Flershaim: Von Gschlieszer, blz. 128, 129. 
Hegenmüller: Von Gschlieszer, blz. 119-121. 

100 „In der Tat wurde gerade in d e n . . . unmittelbar folgenden Jahren [sc. na 1559] im 
kaiserlichen Hofrat eine Reihe von wichtigen Noten in den verschiedensten Fragen der 
auswärtigen Reichspolitik . . . vorbereitet und beschlossen (Von Gschlieszer, blz. 5, 6). 

101 Prof. dr. Richard Blaas, de directeur van het österreichisches Staatsarchiv te Wenen, 
deelde schrijver dezes op zijn desbetreffend verzoek mede, d.d. 10 januari 1975, brief
nummer ZI $026/1975: „Die Direktion des Haus-, Hof- und Staatsarchivs teilt Ihnen 
auf Ihre Anfrage von 2 Jänner 1975 mit, dass über ein Verfahren vor dem Reichshof
rat zur Rückgewinnung der Grafschaft Culemborg kein Material festgestellt werden 
könte". 

102 Gross en Lacroix, dl. II, nr. 63 j . 
l o s Bestand Reichshofrat, Antiqua Kart, n 19/8. In Gross en Lacroix, dl. II, no. 640 is deze 

passage om onbekende redenen niet afgedrukt. 
104 Gross en Lacroix, dl. II, nr. 641. 
105 Gross en Lacroix, dl. II, nr. 646. 
10· Van Schilfgaarde V, blz. 14 en 17. 
107 Van de Spiegel I, dl. I, blz. 254, 2$$. 
108 Mogelijk is deze terugkeer mede tot stand gekomen door een verzoek om sauvegarde 

voor Culemborg, dat Floris d.d. I J oktober 1567 tot Willem van Oranje richtte (Groen 
van Prinsterer, dl. V, blz. 427, 428). 

109 Men zie noot 166 van dit hoofdstuk. 
110 Maas (blz. 71) schrijft, dat na 1572 appèl van het Hof van Holland op de Grote Raad 

wegens de oorlogsomstandigheden in feite niet meer voorkwam. Zou het appèl van de 
Culemborgse schepenbank dan een ander lot beschoren zijn geweest? In 1576 is na de 
totstandkoming van de Pacificatie van Gent het herstel van de Grote Raad als appèl
instantie nog ter sprake gekomen, maar dit plan werd nooit gerealiseerd. 

111 Bondam, dl. I, blz. jo-66, 116, 121, 216, 217, 272-274, 302. 
112 Müller I, blz. 287. 
l l a Van de Spiegel I, blz. 252, 253. 
114 Van de Spiegel I, blz. 2 J3· Uit staats- en volkenrechtelijk oogpunt is het niet onmoge

lijk, dat Floris de Unie in zijn kwaliteit van heer van Wittem erkende. De heerlijkheid 
Wittern, gelegen in het tegenwoordige Zuid-Limburg, vormde nl. volgens Néve (blz. 
$14) sinds IJ20 de enige staatsrechtelijk rijksonmiddellijke heerlijkheid van Floris, die 
gelieerd was aan de Bourgondische Kreits (Men zie voor de tekst van het diploma, 
waarbij Wittem naar Nèves mening deze status verkreeg: Mosmans, blz. 154, i j$) . De 
band met genoemde Kreits bestond daarin, dat Floris Wittem als Limburgs leen hield. 
Door het vonnis van de Bloedraad verbeurde Floris ook zijn leenrechten op Wittem en 
hij is er nooit in geslaagd in deze rechten hersteld te worden. Pas de zoon van Floris, 
Floris II, wist in 1604 na een verzoening met de Brusselse aartshertogen de rechten, 
welke zijn vader op Wittem had bezeten, weer bij het familievermogen der Van Pal-
Iandts te voegen. 

ш Fockema Andreae I, blz. 73. 
" ' Bosch, Holmberg en Von Schenck, bijlage B. 
1 1 7 Sickenga, blz. 106; artikel 3 van „Het generaal-plakkaat van 31 juli 172$ op de con-

vooien en licenten en het lastgeld op de schepen" (gedrukt als losse bijlage bij Engel
hard) bepaalde, dat de convooien en licenten werden geheven over: „ . . . de Vereenigh-
de Provinciën, geassocieerde Landschappen en het District van de Generaliteyt". Men 
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zie voor een algemene verhandeling over de belastingen in de tijd van de Republiek: 
De Vrankrijker, blz. 33-51; Van der Poel, passim; Sickenga, blz. 99-486; voor een ver
handeling over de convooien en licenten: Engelhard, passim; Van der Poel II, passim. 

118 Men zie over de schaking: Pruim, passim; Van Lennep, passim. 
119 Beide plakkaten in: A.H.G.C., nr. 2359. 
120 „Vrygeleide of seureté de corps: verzeekering of bewaring door de Hooge Overheit 

verleent aan iemant, die vreest door zyne crediteuren te zullen worden gearresteert" 
(Boey, blz. 659). 

121 Haegsche jufferroof, passim. 
182 Het advies van het Hof van Holland (Van Aitzema, dl. V, blz. 144) betoogde op grond 

van een tekst uit de Codex Justiniani, waarin vermeld staat, dat enkele functionarissen 
het recht hebben vrouwenrovers aan te houden en te veroordelen ongeacht of deze 
functionarissen daartoe ter plaatse naar gewonen rechte bevoegd zijn, dat Holland de 
Zweedse minnaar van Catharina in Culemborg mocht arresteren. De bewuste tekst 
С.9.із.і с) luidt: „Sin autem post commissum tam detestabile crimen aut potentatu 
raptor se defendere, aut fuga evadere potuerit, in hac quidem regia urbe tam viri 
excelsi praefecti praetorio, quam vir gloriosissimus praefectus urbi, in provinciis autem 
tam viri eminetissimi praefecti praetorio per Illyricum et Africam, quam magistri mili-
tum per diversas nostri orbis regiones, пес non vir spectabilis praefectus Aegypti, et 
comes Orientis, et vicarii, et procónsules, et nihilominus omnes viri spectabiles duces, 
et viri clarissimi rectores provinciarum, пес non alii cuiuslibet ordinis iudices, qui in 
illis locis inventi fuerint, simile studium cum magna soUicitudine adhibeant, ut eos 
possint comprehendere, et comprehensos in tali crimine post legitimas et iuri cognitas 
probationes, sine fori praescrìptione, durissimis poenis afficiant, et mortis condemnent 
supplicio". 

128 Quack, blz. 167, 168. 
124 Vervolgh Schrijvens; Van Aitzema, di. V, blz. 146. 
125 Schrassert, blz. ігу, Van Aitzema, dl. V, blz. 148. 
1 2 8 Van Aitzema, dl. V, blz. 149; Van Zurck, blz. 444. 
1 2 7 Ego omnino illorum accedo sententiae, qui existimant, seposita lege civili quae obli-

gationem potest tollere aut minuere, eum qui metu promisit aliquid, obligari: quia 
consensus hie adfuit, nee conditionalis, ut modo in errante dicebamus, sed absolutus 
(De Groot Π, XI, VII). 

1 2 8 Teg. St., dl. I l l , blz. 322; in de uitdrukkingen „Kuilenburg is zijn voorland" en „Dat 

gaat naar Kuilenburg om er ongeluk te heelen" bewaart de Nederlandse taal een her

innering aan het vroegere toevluchtsoord voor voortvluchtig rapalje (Harrebomée, dl. I, 
blz. 456). 

129 Beckering, blz. 731. 
130 A.H.G.C., nr. I J 5 I , f.40 vlg. 
1 , 1 De Meester, blz. 64; Gorissen, blz. 9; Archief H.G.Z.H.J.D.G., nrs. 4404-4408. 
152 Voet van Oudheusden, blz. 311; vgl. ook bijlage C. 
іи Teg. 5 t - ( ¿\ m> blz. J 2 J ; evenzo Geographische beschryving, blz. 118. 
184 Tekst van dit handvest: zie noot 10 van dit hoofdstuk. 
185 Zie voor de Culemborgse hoofdvaart: Van Hasselt, passim; Verkerk, blz. 6; Van Slich-

tenhorst, blz. 129; Nijhoff I, dl. 1, nr. 399; voor de hoofdvaart in het algemeen: Her
mesdorf, passim; De Monté ver Loren en Spruit, blz. 145, 146. 

188 Vgl. Néve, blz. 262 n.a.v. de hoofdvaart op Aken. 
137 A.H.G.C. nrs. 6joo en 6jo$; O.A.H.L.B. nrs. 87 en 88. Zie voorts over deze twisten: 
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Van Vliet, biz. 351 e.v. 
l s 8 „More sane gentium receptum est, vicinitatem et amicitiam colere non nisi cum eo in 

quem nihil tibi superioris juris est". Conringius, lib. I, cap. XXIIX, biz. 776. 
ш Voet van Oudheusden, biz. 307. 
1 4 0 De Jong III, biz. 85; A.H.G.C., nr. 2320. IJsselstein verkreeg in dezelfde oorlog ove

rigens ook een neutrale status (De Geer, blz. 177). 
1 4 1 Fruin, blz. 374. 
X 4 ! Men zie over hem: De Jong IV, blz. 6, 7; Jappe Alberts I, blz. 19; Jappe Alberts И, 

passim; Lauwerys I, passim; Beltjes en Wartena, passim. 
1« Men zie over haar: De Jong IV, passim; De Jong V, passim; Ausems, passim; Beltjes I, 

passim; Beltjes II, passim; Lauwerys II, passim; Lauwerys III, passim. 
1 4 1 Men zie over hem: Lauwerys IV, passim. 
, 4 S Men zie over hem: Lauwerys V, passim; Lauwerys VI, passim. 
1 4 · Zie blz. 50, nt. 84. 
1 4 7 Lede of Leede en Lynden of Lienden waren twee heerlijkheden in de Neder-Betuwe, 

gelegen in het tegenwoordige kanton Tiel. 
1 4 8 Men zie over hem: Schotel, blz. 116-254; Scheltema, dl. 2, blz. 167; Van Schilfgaarde 

HI, vooral blz. 239-242 en blz. 244-247; Bosboom-Toussaint, passim; O. J. de Jong, blz. 
216 e.V.; Poelhekke, blz. 170. 

1 4 9 Men zie over hem: Vorstermann van Oyen, blz. 36; Nijhoff II, blz. 39-43; Rauchbar, 
passim; Müller II, passim. 

150 Zie: Sillevis II. 
151 De Louter, dl. i, blz. 171. 
1 5 г Kranenburg, blz. 147, 148. De volgende tekst en de noten 153-157 zijn aan deze blad

zijden ontleend. 
1 5 S De Beaumanoir, dl. II, blz. 22. 
1 5 4 De Beaumanoir, dl. II, blz. 22. 
1 5 5 Duguit, blz. 9. 
1 5 6 Bodin, I, VIII, blz. 122 en 128. Vgl. over dit onderwerp eveneens Quaritsch, blz. 249 

e.v. en Oppenheim, dl. I, blz. 120 e.V. 
" 7 Bodin, I, X, blz. 221. 
1 5 8 Zie blz. 41. 
1S» Zie blz. 45 en 48. 
l e o Zie blz. 46 e.v.; anders overigens Maris IV, blz. 150. 
1 , 1 Zie blz. 49. 
" 2 Néve, blz. 189. 
1 . 3 „Summa autem illa dicitur cuius actus alterius iuri non subsunt" (De Groot, I, III, VI). 

„Quod ante dixi, quaedam imperia esse in pleno iure proprietas, id est in patrimonio 
imperantis" (De Groot, I, III, XII). 

1 .4 De Groot (В), blz. XXXIIII. 
1 8 5 Men zie over dit zeer controversiële punt Feenstra. In dit artikel betoogt de auteur, 

dat de Verenigde Provinciën niet bij de Westfaalse Vrede (1648) uit het Rijk traden 
(blz. 195, 196) en dat het Rijk ook later nooit de onafhankelijkheid van deze provinciën 
in rechte erkend heeft (blz. 211). Anderzijds echter stelt hij eveneens vast, dat „bien 
avant la fin du XVIIIe siècle personne ne doutait plus que cette indépendance n'existât, 
non seulement de fait, mais aussi en droit" zulks „en dépit du manque d'une reconnais
sance explicite" (blz. 211-213). Feenstra acht als grondslag van laatstgenoemde opvat
ting de theorie van de „reconciation tacite" minder overtuigend dan een juridische 
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evaluatie van de „facta et non facta" met betrekking tot welke hij vooral belang 
hecht aan „ceque l'Empire a fait ou n'a pas fait après que les Etats-Généraux - sur 
quels arguments que ce soit - ont déclaré ouvertement devant l'Empire qu'ils se consi
déraient comme formant une république libre" (blz. 21 j). Hij concludeert dan, dat men 
zich zal hebben neer te leggen bij het feit, „que cette indépendance à l'égard du Sait-
empire est fondée sur une sorte de fait accompli, devenu legitime" en dat die onaf
hankelijkheid uit positiefrechtelijk oogpunt „restera toujours un énigme" (blz. 216-217). 
Overigens zij hier nog opgemerkt, dat ook De Monté ver Loren en Spruit (blz. 54, j$) 
de opvatting van Feenstra onderschrijven. 

, M Men zie enkele voorbeelden bij: Fockema Andreae I, blz. 114. 
1 .7 „Dat geen van dese voorsz. provinciën, steden ofte leden van dyen enyge confederatien 

ofte verbonden met enyge naerbuerheeren ofte landen sullen moegen maecken sonder 
consent van dese geünieerde provinciën ende bontgenoten". 

1.8 Men zie voor enkele van dit soort verdragen: Zwaardemaker, blz. 258. Fruin en Colen
brander (blz. 396) menen desbetreffend, dat artikel X van de Unie van Utrecht alleen 
betrekking had op of- en defensieve verbonden van de provinciën met andere mogend
heden. 

»·· Zie blz. j5. 
170 Zie blz. 56. 
171 Zie blz. $6. 
17ï Zie blz. 56. 
17S De Louter, dl. II, blz. 393. 



NOTEN BIJ HOOFDSTUK III (blz. 61-63) 

1 De grensrivier van Culemborg en Utrecht was de Lek. Beide mogendheden maakten 
aanspraak op de hoogheidsrechten over deze stroom. Een in 1677 gesloten verdrag, dat 
beoogde de rechten van beide pretendenten af te bakenen, werd in de praktijk vrijwel 
genegeerd. Tot in het begin van de achttiende eeuw waren grensincidentjes dan ook 
schering en inslag (Van Vliet, blz. 324, 351-361). 
Men zie voorts over de rechten van Culemborg op de Lek: Maris III, blz. 35, 36, 41 e.v. 

* Men zie over deze vrije heerlijkheid: Matthaeus II, blz. 453. 
s Onder schependom pleegt te worden verstaan: het ambtsgebied, waarbinnen de schout 

belast met de uitoefening van de lage jurisdictie het recht had ambtshalve te gebieden 
en te verbieden. Zie hierover nader De Monté ver Loren en Spruit, blz. 62. 

4 Martens van Sevenhoven I, blz. 27. Het stadsschependom was ingesteld in 1416 (Voet 
van Oudheusden, blz. 617) en het dorpsschependom in 1413 (Voet van Oudheusden, 
blz. 684). 

5 Van Vliet (blz. 352) noemt E., Z. en G. „dorpen". Deze benaming ligt voor de hand, 
maar is juridisch minder juist, omdat E., Z. en G. gezamenlijk één lage jurisdictie uit
oefenend gerecht kenden. Vgl. over „dorp" Jappe Alberts III, blz. 47 e.v. 

* Frans Archief, Ia , 164 ", d.d. 20 juli 1798. 
7 Covens, blz. 141. 
8 Frans Archief, Ia , 164 b , d.d. 17 maart 1795. 
9 Archief leen- en registerkamer van Holland, nr. 17j, sub Sticht/Gelderland. 

10 Sloet en Van Veen, nrs. 34 en 38. 
11 Japikse dl. II, blz. 84. 
" Van de Ven II, blz. 20. 
15 Naber dl. II, blz. 172. 
14 Onder „politie" en „justitie" versta men hier en op navolgende bladzijden hetzelfde als 

Rijpperda Wierdsma (inleiding, blz. VII): „Politie en justitie duiden voor 1795 het ge
hele overheidsbedrijf aan. Tegenover justitie gesteld betekent politie alles wat geen 
rechtspraak is: wetgeving en bestuur". Men zij er overigens op attent, dat het verlenen 
van gratie tot de justitie werd gerekend (Fockema Andreae I, blz. 7). 

15 Zie voor de gratieprocedure: A.H.G.C., nr. 1653, blz. 498. 
16 Bijvoorbeeld het verdrag tussen Culemborg en Gelre d.d. 27 maart 1677 (Voet van Oud

heusden, blz. 308 t/m 311). 
17 B.v. het Stad- en Landregt. 
" Stad- en Landregt I, XV. 
19 Bijlage B, art. 2. 
10 De gegevens over de Raadkamer en de raden zijn, tenzij een andere bron is vermeld, 

ontleend aan Informatiën van de L.V. e tc , blz. 23-27. 
21 De Jong I, blz. 20 j . 
21 O.A.G.C., nr. 12, d.d. 24 september 1794. 
!S De Jong I, blz. 205 ; Holmberg was geboren in Uppsala. Op jeugdige leeftijd trad hij in 

dienst van de Oost-Indische Compagnie en bracht hij als vertaler jaren door in de 
tropen. Hij werd in 1780 aangesteld in de Raadkamer van Culemborg. Zou zijn talen
aanleg een verklaring kunnen geven voor zijn listig onderhandelen met de „representan 
du peuple", Ramel? (Valck Lucassen, blz. 305). 

14 „Recognitie was een heffing, betaling (doorgaans periodiek) ter erkenning van recht; 
niet te beschouwen als economische tegenprestatie" (Fockema Andreae II, blz. 250). De 
verpachting van ambten was een normaal verschijnsel. De heer, die recht had een be
paald ambt uit te oefenen, deed dat vrijwel nooit zelf, maar stelde daarvoor gewoonlijk 
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NOTEN BIJ HOOFDSTUK III (blz. 63-65) 

ambtenaren aan (De Monté ver Loren en Spruit, blz. 132 e.v.). 
2S Voet van Oudheusden, blz. 590. Men zie over dit kasteel, dat niet 'tzelfde gebouw was als 

het „castrum" (blz. 41) of het „huys" (blz. 42), De Beaufort en Van den Berg, blz. 153 e.v. 
23 Van Rosenthal kwam in 1787, als auditeur-militair bij de Pruisische troepen, de Repu

bliek binnen. Hij bleef in Culemborg wonen en trouwde er met een dochter van het 
raadslid Bosch (Van Epen). 

27 Stad- en Landregt XVI, II. 
29 Stad- en Landregt I, III. 
ет De gegevens over schepenen en schepenbanken zijn, tenzij een andere bron is vermeld, 

ontleend aan Informatiën van de L.V. etc, blz. 38, 39. 
, 0 Voet van Oudheusden, blz. 591. 
s l De advocaat-fiscaal was de vertegenwoordiger van de souverein om als advocatus fisci 

bij de uitoefening van de criminele jurisdictie diens financiële belangen te behartigen 
(Boey, blz. 273 en 545). 

'2 De procureur-generaal was meer vindex publicus criminum, die in naam van de sou
verein recht eiste (Boey, blz. 273 en 545). 

33 Men zie voor een verklaring van dit begrip noot 28, blz. 43. 
34 De gegevens over de rechter en de aanklagers zijn, tenzij een andere bron is vermeld, 

ontleend aan Informatiën van de L.V. etc, blz. 37, 38. 
35 De syndicus was een vast-aangesteld, rechtsgeleerd raadsman van een rechtspersoon, 

openbaar of particulier lichaam (Fockema Andreae II, blz. 290). 
" Stad- en Landregt I, III. 
37 De gegevens over het College van Raden en Magistraat zijn, tenzij een andere bron is 

vermeld, ontleend aan Informatiën van de L.V. etc, blz. 37-39. 
M Nedermeijer, art. 1. 
" Bosch, Holmberg en Von Schenck, bijlage J. 
40 Voet van Oudheusden, blz. 604. 
41 De gegevens over het Dijkscollege van de Hoge Lekkendijk in deze alinea zijn, tenzij 

een andere bron is vermeld, ontleend aan Informatiën van de L.V. etc, blz. 34. 
42 Nedermeijer, art. 18. 
42 Nedermeijer, art. 7, 8. 
44 Voet van Oudheusden, blz. 684. 
45 Onder de „ring" dient te worden verstaan: de gezamenlijke waterkeeringen, bestaande 

in dijken, binnendijken, boezemkaden, dammen en sluizen ter afsluiting van eenig gebied 
van de aangrenzende wateren of eventueel tegen overstroomingswater. In ruimere be
tekenis duidde „ring" ook aan het gebied, waarin de genoemde waterstaatswerken zich 
bevonden (Beekman, blz. 1387). 

43 Ernsting, blz. 2$; Teixeira de Mattos, dl. IV1, blz. 28$. 
47 Bosch, Holmberg en Von Schenck, bijlage H, nr. 39. 
48 Voet van Oudheusden, blz. 676; Reglement op de veld-policie, passim. 
4 ' Reglement voor die polders Den Hond, Ham en Geeren, art. 1. 
50 Teixeira de Mattos, dl. IV1, blz. 668. 
51 Informatiën van de L.V. etc. blz. 25 en 49. De hier geschetste „provisieregeling" bestond 

in de Republiek algemeen en leidde soms tot grote misstanden (Fockema Andreae I, 
blz. 136). 

52 Zie blz. 62 nt. 14. 
53 Bijlage B, art. 7. 
64 Zie blz. 62. 
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ю A.H.G.C, nr.23j6. 
»· Van Veen I, blz. 66. 
17 Men zie noot 19, blz. 42; in Culemborg sprak men inzake de tenuitvoerlegging van een 

gerechtelijk doodvonnis middels ophanging van executie „mitten bast (i.e. koord) en de 
boom (i.e. galg)" (Van Veen II). 

5 8 Stad- en Landregt XXIII, I. 
»» Stad- en Landregt I, XI . 
«° Stad- en Landregt XX, VI.. 

Een zo volstrekte non-appellabiliteit van lijfstraffelijke vonnissen bestond in de Repu
bliek over het algemeen niet (zie Bosch, blz. 67 e.V.). Men huldigde doorgaans de op
vatting, dat alleen een verdachte, die bekend had, van appèl verstoken was (confessus 
non appellat). De veelvuldige aanwending van tortuur leidde er echter toe, dat bekente
nissen regel waren. 
Volgens Van Heynsbergen (blz. 47) moest in de zeventiende en achttiende eeuw naar de 
heersende rechtsleer aan de volgende vereisten zijn voldaan om een verdachte te mogen 
pijnigen: 

1°. Het delict, waarvan de verdachte beticht wordt, moet behoren tot de zware mis
drijven. 

2°. Er moet vaststaan, dat het misdrijf inderdaad is gepleegd. 
3°. Er dienen zodanige aanwijzigingen van de schuld van de verdachte te bestaan, dat 

het waarschijnlijk is, dat hij de misdaad gepleegd heeft. 
4°. De tortuur mag alleen worden opgelegd bij rechterlijk vonnis. 
In de praktijk van het strafproces wendde men de tortuur - vooral wanneer de ver
dachten vagebonden of recidivisten waren - echter dikwijls zeer lichtvaardig aan (vgl. 
Van Kappen, blz. 366 e.v. en 542 e.V.). 

« Stad- en Landregt I, XI en XVIII , I. 

« Stad- en Landregt XX, I. 
· ' Stad- en Landregt XX, VIII. 
M Stad- en Landregt I, XI en XVIII , I. 
•5 Stad-en Landregt XX, I. 
· · Stad- en Landregt XXI, I. 
87 Er zij op gewezen, dat de Raadkamer pas in 1557 bevoegdheid kreeg tot rechtspraak en 

dus in 1533 niet als appèlcollege kon functioneren (Van Schilfgaarde II, dl. 1, blz. 
XVII). 

ю Voet van Oudheusden, blz. 636. 

· · Bijlage B, art. j . 
7 0 Stad- en Landregt XXI, III . 
7 1 Stad- en Landregt XXI, V. 
7 1 Stad- en Landregt XXI, X. Het buitengewone rechtsmiddel revisie kwam algemeen voor. 

Men zie: Simon van Leeuwen, blz. 626; Wieland IX, XXXV; Gr. Geld. PI. В., dl. II, blz. 
489; Vande Water, dl. II, blz. 1126; Boey, blz. 625; Van Zurck, blz. 63. 

7 S Sloetl l , blz. 419 e.v. 
7 4 Zie Nedermeijer. 
7 5 Voet van Oudheusden, blz. 604. 
7 a Voet van Oudheusden, blz. Í04. 
77 Nedermeijer, art. 13. 
7e Nedermeijer, art. 21. 
n 24 juni. 
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NOTEN BIJ HOOFDSTUK IH (blz. 67-69) 

80 Beekman vermeldt in zijn „bijbel" van het Nederlandse waterschapsrecht de term „dijk-
geslaagde" niet. Slag, dijkslag, hoefslag zijn volgens dit werk alle synoniemen, die oor
spronkelijk aanduidden een gedeelte van een dijk, dat aan een hoeve was aangewezen 
tot onderhoud (N.B. slaan betekent in deze zin verdelen). Later kregen deze woorden 
de betekenis van het dijkvak, dat aan een onderhoudsplichtige in het algemeen was 
toegewezen (Beekman, blz. 819). Deze onderhoudsplichtige heette hoefgeslaagde of ge-
hoefslaagde. Aangezien gedijkslaagde hetzelfde betekent als gehoefslaagde (Beekman, 
blz. 6 p ) , valt aan te nemen, dat onder dijkgeslaagde hetzelfde moet worden verstaan 
als onder gedijkslaagde of gehoefslaagde. 

91 Nedermeijer, art. 22. 
82 Nedermeijer, art. 22. 
95 Nedermeijer, art. 14. 
84 Nedermeijer, art. 16 en 17. 
85 Nedermeijer, art. 146. Het is de vraag of hier onder revisie hetzelfde wordt verstaan 

als op blz. 67, noot 72. In de „Reformatie der Dijck-Rechten van de vier stoelen des 
Nymeegschen Quartiers" d.d. 12 april 1679 (Bosch van Rosenthal, blz. 181, 182) wordt 
het woord revisie kennelijk gebruikt als synoniem voor appèl. De aanhef van Capittel 
XIV luidt: „Van d'Appellen ofte Revisien soo ten opsichte van Dycken als Weterongen 

ende Uytwegen". Artikel II van voornoemd hoofdstuk begint als volgt: s a l . . . 
den Appellant te gelyck, oft in den tyt van ses weken daer aan volgende syn gheinter-
poneert Appel, oft Revisie . . . " . Een overeenstemming in terminologie tussen het Culem-
borgse waterstaatsrecht en dat van het Kwartier van Nijmegen lijkt gezien de geogra
fische ligging van beide gebieden niet onmogelijk. Ook zij hier opgemerkt, dat ten aan
zien van vonnissen van de Raad van State een mogelijkheid tot „revisie" bestond, welke 
in feite neerkwam op appèl (Fockema Andreae I, blz. 21). 

88 Nedermeijer, art. i$2. 
87 Nedermeijer, art. 155. 
88 Enige bijzonderheden over de vijf heren: Van der Klooster, passim. 
ω Tekst van de Unie: Van der Gouw; Sloet I, nr. 1073 bis. 
9 9 Teixeira de Mattos, dl. IV1, blz. 291 e.v. 

" Teixeira de Mattos, dl. IV1, blz. 811. 
9 8 Hofman II geeft enige bijzonderheden over het ontstaan van de Huibert 
9 ' Teixeira de Mattos, dl. IV1 1 1, blz. 229. 
9 4 Teixeira de Mattos, dl. IV1, blz. 284. 
9 5 24 juni. 
9 8 Teixeira de Mattos, dl. IV1, blz. 292. De waterschapsrechtspraak vond in de Republiek 

doorgaans in dier voege plaats, dat de dijkgraaf als rechter in de oude zin de terecht

zitting leidde en de heemraden vonnis wezen (De Monté ver Loren en Spruit, blz. 
167 e.V.). 

97 Teixeira de Mattos, dl. IV1, blz. 822; Teg. St. dl. VII, blz. 388 e.v. 
98 Teixeira de Mattos, dl. IV1, blz. 816. 
99 Teixeira de Mattos, dl. IV111, blz. 229. 

100 Teixeira de Mattos, dl. IV1, blz. 668. 
101 Voet van Oudheusden, blz. 676; Reglement op de Veld-Policie, art. 1. 
101 Reglement voor de polders Den Hond, Ham en Geeren, passim. 
105 De bijzonderheden over de comptoiren van de rentmeester en de beide ontvangers zijn, 

tenzij een andere bron wordt vermeld, ontleend aan Stoffenberg. 
104 Men zie over deze goederen O. J. de Jong, blz. 233 e.v. 
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NOTEN BIJ HOOFDSTUK ΙΠ (biz. 70-72) 

1 0 5 De veertigste penning was een heffing van 2V1 °/o bij de verkoop van onroerend goed 
in Holland (De Vrankrijker, blz. 38). 

10e Mergengeld (mergen = morgen) was een grondbelasting, die voor landerijen naar ge
lang hun grootte werd geheven (De Vrankrijker, blz. 30 en 36). 

1 0 7 Toen het Kwartier van Nijmegen in 1720 souverein was geworden van Culemborg 
(zie blz. 57), verpachtte het Kwartier voor de tijd van dertig jaren de comptoiren van 
het graafschap aan de stad Culemborg. (De tekst van dit contract: Voet van Oud-
heusden, blz. 358-367.) In die dertig jaar (het graafschap was inmiddels in handen van 
Willem gekomen) had de stad de pachtsom, die tegen interest was voorgeschoten, slechts 
ten dele betaald. Het restant van de schuld bleef op de comptoiren drukken. In 1773 
loste de Generaliteits-Rekenkamer Culemborgs schuld af en trad als schuldeiser in de 
plaats van het Kwartier (Bosch, Holmberg en Von Schenck, blz. 33 e.v.). 

1 0 9 A.H.G.C., nr. 3356, passim. 
1 0 9 Bijlage B, art. 9. 
1 1 0 Bijlage B, art. 8. 
1 1 1 Men zie over de Domeinraad: Fockema Andreae I, blz. 10 en Drossaers, dl. 1, inleiding; 

over de geschiedenis der domeinen: Andriessen en Van Lis, blz. 9-121. 
1 , 2 Stad- en Landregt I, I. 
, , s Stad- en Landregt I, II. 
1 1 1 Van de Ven II, blz. 4. 
1 1 5 Informatiën van de L.V. etc, blz. 25. 
, l e Van Veen I, blz. 66, 67. 
117 Bosch, Holmberg en Von Schenck, blz. 24 e.v. 
119 Geraadpleegd zijn: Weststrate; Wertheim-Gijse Weenink. 
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NOTEN BIJ HOOFDSTUK IV (biz. 73-80) 

1 Geyl, biz. 41 e.v. 
I In 1672 hadden de Franse troepen Overijssel, Gelre en Utrecht bezet. Onder leiding van 

Willem III werden deze provincies in de loop van 1673 en 1674 weer bevrijd. De na
sleep van de bevrijding was voor de bevrijden bijzonder onverkwikkelijk. De Staten-
Generaal hadden Willem III tijdens zijn campagne volmacht gegeven in de drie pro
vincies „de wet te verzetten", d.w.z. alle stedelijke magistraten af te zetten en door 
nieuwe te vervangen, aangezien de magistraten zich te veel naar de wensen der Fransen 
zouden hebben geplooid (Wertheim-Gijse Weenink biz. 33 poneert, dat Holland en Zee
land alleen een aanleiding zochten om hun positie in de Unie te versterken). In 167$ 
werden de Staten van de drie provincies geprest bestuursreglementen aan te nemen, 
welke de stadhouder het recht gaven om stedelijke magistraten en andere hoge ambte
naren aan te stellen, terwijl voorheen altijd door een systeem van coöptatie in vacatures 
voorzien was. De stadhouders herkregen deze rechten na het stadhouderloze tijdperk. 
Zie hierover Brants, passim en voor de teksten van de drie reglementen Sylvius (Utrecht 
biz. 43; Gelre biz. 183; Overijssel biz. 194). Als voorbeeld van de wijze, waarop Wil
lem V stedelijke magistraten aanstelde moge dienen de gang van zaken bij de benoeming 
van Roukens tot lid van de Nijmeegse magistraat in 1783 (Pikkemaat, biz. 162 e.v.). 

3 Wertheim, biz. 105. (De tekst is in deze uitgave qua spelling gemoderniseerd.) 
4 Zie Collectie Dumont-Pigalle XXX, een plakboek vol anonieme krantenartikelen met 

als titel „Le Prince souverain?" 
s Wertheim, biz. 116. 
* Voorda en Valckenaer, biz. 46. 
7 Van der Capellen van de Marsch, biz. 299. 
β Van der Capellen van de Marsch, biz. 44 e.v. 

• Zie Rogier, passim; Graadt Junckers, passim. 
1 0 Zie voor de verdrijving der patriotten en hun reilen en zeilen in Frankrijk: Dirks, passim. 
I I Tekst in N . Ned. Jaarb. 1788, biz. 780 e.v. 
1 2 Romein, biz. 481. 
1 5 Tekst in N. Ned. Jaarb. 1791, biz. 494 e.v. 
1 4 Zie voor Daendels' drieste daden: Mendels, biz. 38 e.v. 
1 5 Dirks, biz. 48 e.v.; Sillem, dl. 1, biz. 172; Colenbrander, dl. I, biz. n j , 116. 
1 § Proces Verbaux, d.d. 19 novembre 1792; vertaling Van de Spiegel II, dl. 1, biz. 6. 
1 7 Wheaton, dl. 2, biz. 20 e.v. 
1 8 Proces Verbaux, d.d. 1 février 1793; vertaling Van de Spiegel II, dl. 1, biz. 53 e.v. 
19 De volgende gegevens over de oorlogshandelingen in Culemborg zijn, tenzij een andere 

bron is aangegeven, ontleend aan De Jong I, biz. 201-212. 
20 Sabron, dl. II, biz. 46. 
21 A.H.G.C., nr. 1658, d.d. 4 januari 1795. 
22 Proces Verbaux, d.d. 7 pluviôse l'an III. 
M Van Eijsinga, biz. 11. 
24 Bosch, Holmberg en Von Schenck, biz. 23. 
25 Pradier-Fodéré, dl. I, préface, biz. VI. 
2 ' De noten 27, 28, 29 en 30 zijn ontleend aan Vitanyi, biz. 78, 79; men zie over het begrip 

„bellum justum" voorts: Kosters, passim; Ballis, passim; Wehberg, biz. 11-28. 
27 Thomas Aquinas, II, II, XL, 1 (dl. 3, biz. 314). 
18 De Ayala, I, II, 34. 
2 · Gentilis, I. 
30 quod inter duos populos de jure belli pronunciare velie periculosum fuerat aliis 
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NOTEN BIJ HOOFDSTUK IV (biz. 80-81) 

populis, qui ea ratione bello alieno implicarentur . . . " (De Groot III, IV, IV). 
„ . . . deinde quod etiam in bello iusto vix satis cognosi potest ex indiciis externis, quis 
iustus sit se tuendi, sua recuperandi aut poenas ex igendi . . . " (De Groot III, IV, IV). 
„ . . . iniuste enim agit nemo nisi qui et seit se rem iniustam agere; multi autem id 
nesciunt" (De Groot II, XXIII , XIII, 2). 

11 „Cependant il peut arriver que les contendans soient l'un et l'autre dans la bonne foi; 
et dans une cause douteuse, il est encore incertain de quel côté se trouve le droit" (De 
Vattel III, III, 40). 

32 Zie noot 41 van dit hoofdstuk. 
33 „Bellum ex utraque parte justum esse nequit" (Wolff VI, 634). 
91 „Caeterum iure gentium non tantum is qui ex iusta causa bellum gerit, sed et quivis in 

bello solemni et sine fine modoque dominus fit eorum quae hosti eripit, eo sensu nimirum 
ut a gentibus omnibus et ipse et qui ab eo titulum habent in possesione rerum talium 
tuendi sint. quod dominium quoad effectus externos licet appellare" (De Groot, III, VI, 
II); men zie over het recht op buit Pfeiffer, passim en voorts blz. 34. 

35 „ . . . ut iustum hoc significatu bellum sit, non sufficit inter summas utrinque potestates 
gerì, sed oportet, ut audivimus, ut et publice decretum sit et quidem ita decretum publice 
ut eius rei significano ab altera partium alteri facta sit" (De Groot III, III, V). 

39 „Primum ergo dicimus, si belli causa iniusta sit, etiamsi bellum solemni modo susceptum 
sit, iniustos esse interna iniustitia omnes actus qui inde nascuntur; ita ut qui scientes 
tales actus operantur, aut ad eos cooperantur, habendi sint in eorum numero, qui ad 
regnum cadeste sine poenitentia pervenire non possunt. 
Vera autem poenitentia, si tempus et copia suppetat, omnino requirit ut is qui damnum 
dedit, sive interficiendo, sive res corrumpendo, sive praedas agendo, id ipsum resar-
c i a t . . . " (De Groot, III, X, III). 

37 De Vattel, III, IX, 160 en 161. 
38 „Chacune prétend en effet avoir la justice de son côté, dans les différends qui peuvent 

survenir; fie il n'appartient ni à l'un ni à l'autre des intéressés, ni aux autres nations, de 
juger la question. Celle qui a tort peche contre sa conscience; mais comme il se pourroit 
faire qu'elle eût droit, on ne peut l'accuser de violer les loix de la société" (De Vattel, 
préliminaire 21). 

36 „ . . . deux conditions sont nécessaires à une guerre légitime selon le droit des gens: c'est 
à dire, telle que les nations ont le droit de faire. Le droit de faire n'appartient qu'au 
souverain et il n'est en droit de prendre les armes que quand on lui refuse satisfaction et 
même après avoir déclaré la guerre" (De Vattel, III, IV, 66). 
„Par les dispositions du droit des gens volontaire toute guerre en forme, quant à ses 
effets, est regardée comme juste de part et d'autre. Toute acquisition faite dans une 
guerre en forme, est donc valide, suivant le droit des gens volontaire, indépendamment 
de la justice de la cause et des raisons sur lesquelles le vainqueur a pu se fonder pour 
s'attribuer la propriété de ce qu'il a pris" (De Vattel, III, XIII , 19$). 

40 „Jure gentium voluntario quoad effectus bellum utrinque habendum pro justo" (Wolff 
VII, 888). 

41 „Quoiqu'il soit impossible que les sentimens des ennemis ne soient en opposition relative
ment à la justice ou à l'injustice de la guerre, leur propre bienêtre exige de considérer 
comme légitime toute guerre" (Von Martens, VIII, II, 227). 

11 Tijdens de achttiende eeuw was de gewoonte, dat een souverein, die tegen een andere 
souverein te velde wilde trekken, eerst aan zijn tegenstander de oorlog verklaarde, sterk 
in onbruik geraakt (zie Maurice, passim). Wanneer men nu voorts voor ogen houdt, dat 
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NOTEN BIJ HOOFDSTUK IV (blz. 8l) 

Frankrijk de oorlog had verklaard aan de stadhouder van de Zeven Provinciën, 
Willem V (zie blz. 76), die geen souverein was van deze territoria en bovendien in zijn 
kwaliteit van stadhouder evenmin souverein van Culemborg, dan deed de oorlogsver
klaring enigszins wonderlijk aan. De volgende commentaren mogen hiervan een indruk 
geven. In een brief aan haar moeder schreef de echtgenote van Willem V: 

„Le décret de la Convention Nationale est un mélange de méchanceté vraiment éton
nant. Tout en m'indignant il m'a faire rire. Car si cette belle nation ne veut être en 
guerre qu'avec le stadhouder, il doit donc combattre tout seul contre lui où tout au 
plus, comme Prince de Nassau, il pourrait se servir de ses fameux houzards. D'ailleurs 
eux qui ne veulent point accorder d'honneur aux princes, traitent le stadhouder d'égal 
avec le Roi d'Angleterre et lui accordent auprès des Provinces Unies le même pouvoir 
que celui d'un Roi. Mais c'est là un raffinement de méchanceté . . . " (Naber dl. I, 
blz. 240). 

De raadpensionaris Van de Spiegel sprak van „diepste onkunde aangaande de Regeering 
van een staat, van welken men oordeelt beleediging ontfangen te hebben" (Van de 
Spiegel II, dl. 1 blz. 6j) . 
De patriot Zillesen nam het op voor de Fransen: „De stadhouder moest dus als een 
koning of vorst worden aangemerkt. Het was dierhalven naar den aart der zaak wel en 
terecht, dat de Fransen aan Willem V den oorlog verklaarden" (Zillesen, dl. 1, blz. 166). 

De redactie van de oorlogsverklaring wordt echter wel begrijpelijk, als men beseft, dat 
de stadhouder in de Republiek „meer en meer het centrale punt in (en) het feitelijk 
hoofd van de Staat was geworden" (Fockema Andreae I, blz. 10) en men bovendien 
rekening houdt met de activiteiten van de patriotten in Frankrijk, die zelfs tot in de 
hoogste regeringskringen wisten door te dringen. 

De Mirabeau publiceerde in 1788 - dus nog voor de Franse revolutie - zijn pamflet 
„Aux Bataves sur Ie stadhoudérat", waarin hij, ongetwijfeld onder de invloed van de 
gevluchte patriotten, Willem V over de hekel haalde en genoemde stadhouder, evenals 
de patriotten dat plachten te doen, ervan betichtte, dat hij in strijd met de constitutie 
van zijn land een éénhoofdige souvereiniteit uitoefende. Men zie de navolgende frag
menten uit dit pamflet. 

„Maintenant [sc. na de instelling van het erfstadhouderschap in 1747] des femmes 
alloient devenir généralissimes par droit de naissance. Et les Bataves, ces fiers Ba
taves, qui avoient cimenté leur liberté de tant de sang, consentirent à rendre hérédi
taire leur première magistrature militaire et civile, et courbèrent la tête sous le plus 
fatal désordre, sous la prérogative la plus humiliante de la monarchie même illimitée" 
(De Mirabeau, blz. 91). 
„En mil sept cent soixante-six, il [se. de hertog van Brunswijk] abuse de la majorité 
de son indolent pupille [t.w. Willem V] pour lui faire signer le fameux acte de con
sultation où Guillaume V se déclare tout à la fois indépendant de son souverain, 
conspirateur contre son pays, et aveugle instrument des maux préparés a la république 
par un étranger animé contre elle de toute la haine, qu'il en avoit méritée" (De Mira
beau, blz. 96). 

Een verdere aanwijzing voor de juistheid van deze zienswijze levert - behalve natuurlijk 
het feit, dat de Franse revolutionairen er wegens de veelvuldige manifestaties van de 
patriotten in de revolutionaire clubs wel van op de hoogte moesten zijn, dat de ballingen 
Willem V als souverein beschouwden - de activiteit van de jurist Valckenaer, één der 
meest vooraanstaande en geleerde vluchtelingen, als adviseur van de Franse regering. 
Lebrun, de Franse minister van buitenlandse zaken, bedankte Valckenaer op 9 februari 
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1793 schriftelijk voor diens „Memoires relatifs à l'expédition de la Hollande" en moe
digde hem aan dezelfde energie te blijven aanwenden voor de bevrijding van de Repu
bliek (Sillem, dl. I, bijlagen blz. 20). Cambon, een lid van de Convention Nationale, die 
het nog nader te noemen decreet van 2 maart 1793 over de wijze van bezetting van de 
Noordelijke Nederlanden opstelde, vroeg voorts op 28 februari 1793 aan Valckenaer 
advies over zijn, Cambons, ontwerp van dit decreet (Sillem, dl. I, blz. 177). 

Ten slotte zij er op gewezen, dat de Fransen beweerden oorlog te voeren „tegen pa
leizen en niet tegen hutten", zodat de opvatting van de patriotten over de staatsrechte
lijke positie van Willem V een politiek acceptabel jasje was om de Franse oorlogs
aspiraties in te kleden. 

43 Op blz. 34, waar sprake was van de inbezitneming van de goederen van de prins van 
Oranje, voor zover deze niet bestonden uit hoogheidsrechten, werd medegedeeld, dat 
de Fransen door inbezitneming van deze goederen eigenaar - in de civielrechtelijke zin 
- van dezelve werden. Men kan echter niet zeggen, dat de Fransen eigenaar van de 
souvereiniteit over Culemborg werden, omdat het begrip souvereiniteit een volheid van 
rechten aanduidt, waaraan de civielrechtelijke eigendom ondergeschikt is (Vgl. Wolff, 
VII, 866). 

44 „At agri non statim capti intelliguntur simul atque insessi sunt, nam quamquam verum 
est earn agri partem quam cum magna vi ingressus est exercitus ab eo interim possideri, 
ut a Celso notatum est, tarnen ad eum quem tractamus effectum non sufficit qualis-
cunque possessio, sed firma requiritur" (De Groot, III, VI, IV). 
„Les immeubles, les terres, les villes, les provinces, passent sous la puissance de l'ennemi 
qui s'en empare; mais l'acquisition ne se conforme, la propriété ne devient stable & par
faite, que par le traité de paix, ou par l'entière soumission 8c l'extinction de l'Etat 
auquel ces villes & provinces appartenoient" (De Vattel, III, XIII , 197). 
„Jure gentium voluntario occupatio bellica est modus acquirendi dominium et imperium 
belligerantium communis" (Wolff, VII, 892). 
„Le vainqueur se rend le maître de la domination sur les provinces conquises" (Von 
Martens, VIII, III, 240). 
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NOTEN BIJ HOOFDSTUK V (bIz.83.8O 

1 Rapport et project de Décret sur la conduite à tenir et les pouvoirs à donner aux Géné
raux Français, chargés de l'expédition de la Hollande. Te vinden: in origineel in Proces 
Verbaux, d.d. 2 mars 1793 en in Collectie Dumont-Pigalle, O.O.O.O.O.; in vertaling bij 
Van de Spiegel II, dl. ι, biz. 180 e.v. 

2 Proces Verbaux, d.d. 30 messidor l'an II; vertaling in N. Ned. Jaarb. 1794, blz. 1184. 

' Men zie hierover: Aulard I, blz. 332-342. 
4 Men zie bijlage D. 
9 Zie noot 2 van dit hoofdstuk. 

* Verhaegen, dl. 1, blz. 417 e.V.; Delplace, dl. 1, blz. 116 e.v. 
7 Aulardll, dl. 19, blz.286. 
8 Colenbrander dl. 1, blz. 592; Sabron dl. 2, bijlage 29. 
9 Voor enkele „vergissingen" zie: Voorda en Valckenaer blz. 66, 67. 

1 0 Er werd om enkele voorbeelden te geven rond een vrijheidsboom gedanst in: 

Arum op 24 februari 1795 (N. Ned. Jaarb., blz. 2405). 

Amsterdam op 5 februari 179$ (N. Ned. Jaarb., blz. 83$). 

Delfshaven op 3 februari 1795 (N. Ned. Jaarb., blz. 1076). 

Dordrecht op 26 januari 179$ (N. Ned. Jaarb., blz. 136). 
1 1 De nieuwbakken bestuurders schaften het stadhouderschap, de jacht- en visrechten -

ongeacht derzelver regale en/of feodale oorsprong -, de horigheid en het leenstelsel in 

verschillende gewesten af. In het volgende overzicht is, tenzij een andere bron wordt 

vermeld, uit de N. Ned. Jaarb. van 179J geput. 

Holland: 

stadhouderschap op 31 januari 1795 (blz. 116) 

jacht- en visrechten op 26 januari 1795 (blz. 108). 

Zeeland: 

stadhouderschap op 3 maart 1795 (blz. 219;). 

Utrecht: 

stadhouderschap op 6 februari 1795 (blz. 1189) 

jacht- en visrechten op 6 februari 179$ (blz. 1189). 

Gehe: 

stadhouderschap op 6 februari 1795 (Rogge, blz. 372) 

jacht- en visrechten op 6 februari 1795 (Rogge, blz. 372) 

leenstelsel op 2J maart 1795 (Beelaerts van Blokland II, blz. 5) 

horigheid: op 17 april 197J werden de tynsen en herenguldens afkoopbaar gemaakt 

(Heringa, blz. 86). 

Groningen: 

stadhouderschap op 26 februari 1795 (blz. 1420) 

jacht- en visrechten op 4 september 1795 (blz. 5898). 

Friesland: 

stadhouderschap op 20 februari 1795 (blz. 1268) 

jacht- en visrechten op 4 september 179J (blz. 5864). 

Overijssel: 

stadhouderschap op 6 februari 1795 (Statenarchief Overijssel inv.nr. 5299) 

jachtrecht op 23 september 179J (Statenarchief Overijssel inv.nr. $299) 

leenstelsel: op 24 oktober 179$ werden de leenplichtigheden van alle leenroerige goede

ren binnen deze provincie afkoopbaar gesteld (Statenarchief Overijssel, inv.nr. $299) 

horigheid: op 24 oktober 1795 troffen de provisionele representanten met betrekking tot 

de hofhorige goederen in Salland een regeling analoog aan die betreffende de leenroerige 
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NOTEN BIJ HOOFDSTUK V (biz. 85-88) 

goederen (Statenarchief Overijssel, inv.nr. 5299). 
De verdere verwezenlijking van de door dit decreet beoogde hervormingen komt ter 
sprake op blz. 103. 

11 Men zie over Ramel, die voluit Ramel de Nogaret heette: Firmin Didot, dl. 38, blz. 195 
en De Feller, dl. 9, blz. 513. 

l s Proces Verbaux, d.d. 8 pluviôse l'an III (27 januari 179$); Aulard II, dl. 19, blz. 712. 
14 Men zie over Cochon, die voluit Cochon de Lapparent heette: Firmin Didot dl. io, 

blz. 9$$ en De Feller dl. 4, blz. 66. 
14 Men zie over Lacombe, die voluit Lacombe-Saint-Michel heette: De Feller, dl. 6, 

blz. 500. 
1β Men zie over Merlin de Douai: Firmin Didot, dl. 35, blz. 85. 
1 7 Cor. Poi. de Holl., nr. $86, d.d. io pluviôse l'an III (29 januari 179$); deze brief is sterk 

verkort weergegeven door Aulard II, dl. 19, blz. 752. 
19 Manger, blz. 9$ e.v. 
19 „Ramplanplan 

Daar komen ze an 
Ze hebben geen kousen en schoenen meer an". 

C'est ainsi qu'on accueillait les libérateurs; on allait avoir à chanter ce refrain bien 
souvent (Manger, blz. 87). 
Nog een staaltje van de haveloosheid van de binnenvallende troepen: „ . . . de Fransche 
Generaal der brigade Chardon, één der zonderlingste mensen, die bij de Fransche armeen 
dienden; hij kon noch lezen noch schrijven, terwijl zijn geheel gewaad bestond in eenen 
versleten generaals rok, eenen blaauwen mantel en eenen beeren muts . . ." (Pijman, 
blz. 41). 

20 Hora Siccama, blz. 179 e.V.; Van Weel, passim. 
21 Hora Siccama, blz. 179. 
22 N. Ned. Jaarb. 179$, blz. $8. 
" Men zie over Alquier: Dictionnaire, dl. 2, blz. 323; Firmin Didot, dl. 2, blz. 215; De 

Feller, dl. 1, blz. 228. 
24 Men zie over Robertjot: De Feller, dl. 11, blz. 408; Firmin Didot, dl. 42, blz. 354. 
211 Archieven der S.G., nr. 3862, d.d. 30 januari 179$. 
28 Hora Siccama, blz. 179. 
27 Archieven der S.G., nr. 3862, d.d. 30 januari 179$. 
28 Cor. Pol. de Holl., nr. $86, d.d. 21 pluviôse l'an III (10 februari 179$). 
29 Zie blz. 33. 
80 Zie blz. 33 e.v. 
" Zie blz. 33. 
M Colenbrander, di. I, blz. 612. 
35 Colenbrander, di. I, blz. 617. 
>4 Blok, di. 7, blz. 18. 
№ Franse tekst: Sabron, di. 2, bijlage 33; Hollandse tekst: N. Ned. Jaarb. 179$, blz. 3032. 
3 6 Volgens Dirks (blz. 17) was het bedrag van de „schadevergoeding" al in de zomer van 

1792 - dus enkele maanden voor de oorlogsverklaring - begroot. Brugmans (blz. 73) 
vertelt volgende anecdote om de schraapzucht van de Fransen te illustreren: „ . . . Voor 
Frankrijk was de financieele regeling - het tractaat - zeker niet de minst belangrijke. 
Men zegt, dat Siéyès (één der Franse onderhandelaars bij de vredesbesprekingen) . . . een 
Hollandsche gulden op de tafel van het Comité de Salut Public wierp met de woorden: 
.Daarvan zult gij weldra honderd miljoen zien!' " 
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NOTEN BIJ HOOFDSTUK V (blz. g g) 

„La Convention d'autre part vit dans la guerre contre La Hollande un moyen de réaliser 
une opération financière fructueuse en mettant la main sur la Banque d'Amsterdam" 
(Soboul, blz. 237). 
Men zie voor dit decreet blz. 118. Het Hof te Den Haag besliste d.d. 16 februari 1875 
(Weekblad van het regt nr. 3823), dat het Haagse Verdrag een afstand van de stadhou
derlijke goederen inhield door Frankrijk en geen overdracht van dezelve aan de genera-
liteit. Van Lynden (blz. 16) en de Commissie tot de Zaken van Buren en Culemborg (zie 
blz. 119) meenden echter - overigens zonder motivering - , dat genoemd verdrag wèl een 
overdracht van deze goederen beoogde. Het is natuurlijk mogelijk, dat de Commissie 
haar oordeel fundeerde op de politieke opportuniteit van het moment en dat Van 
Lynden dit zonder verder nadenken neerschreef, maar toch zijn er ook wel juridische 
indicaties te vinden, die pleiten voor de „overdrachtstheorie". In de volkenrechtelijke 
litteratuur wordt het werkwoord „abandonner" - naar het schijnt - doorgaans gebruikt 
in de zin van afstand doen, in de steek laten. Men zie: De Vattel I, XVII, 202; Nys, 
dl. 2, blz. 8 j ; François, dl. 1, blz. 71. In artikel XXIX van de annex XVI van de Acte 
van het Wener Congres (Actes du Congrès de Vienne, blz. 335) evenwel, waarbij de be
voegdheden van de internationale Rijnadministratie, volgens het Rijnverdrag van 1804, 
ten gunste van de afzonderlijke staten op de Rijnoever werden ingeperkt, is duidelijk 
sprake van een overdracht. De tekst van dit artikel: „ . . . le soin d'accorder des pensions 
de retraite aux employés de l'octroi et les secours à leurs veuves et orphelins est aban
donné à chaque Etat riverain en particulier" laat in verband met artikel XXX van de
zelfde annex, waarin nader wordt bepaald, op welke wijze de betaling na het „aban-
donnement" zal plaatsvinden, geen andere interpretatie toe. Voorts leverde ook de 
civiel-rechtelijke litteratuur enkele aanknopingspunten voor de „overdrachtstheorie" op. 
Er valt te constateren, dat in het oud-vaderlandse recht het rechtsgevolg van het aban-
donnement in het zeerecht was, dat de verzekeringnemer afstand deed van het verzeker
de goed (De Groot (A) 3. 24.13; Van der Keessel dl. V ad III. 24.13; Van Bijnkershoek 
(A) IV, 17; Boey, blz. 4; Verwer, blz. 23, 31, waar de Ordonnanties op de Assurantie 
van resp. Rotterdam en Middelburg staan afgedrukt; Van der Linden, blz. 519 e.V.). 
In het oud-franse recht had het abandonnement hetzelfde rechtsgevolg (Valin dl. 2, blz. 
<)<) e.V.). Zonder dat nu hier te lande of in Frankrijk de wetgeving aangaande het aban
donnement in dezen veranderde, ziet men, dat het abandonnement in het tegenwoordige 
zeerecht van beide naties de overdracht van de eigendom van het verzekerde goed aan 
de verzekeraar teweegbrengt. Nederlands recht: De Pinto (dl. 2, blz. 403) spreekt in 
1854 nog van afstand; De Geer van Jutfaas (dl. 2, blz. $6) rept in 1861 van overdracht 
van eigendom, evenals na hem Nolst Trenité (blz. 667) en Dorhout Mees (blz. 472). 
Frans recht: Lureau (blz. 472) geeft in 1974 te kennen, dat het abandonnement eigen
domsoverdracht veroorzaakt. In de „cession de biens", een rechtshandeling, die wordt 
behandeld in art. 1265 e.v. van de Code Civil en die van oud-franse herkomst is, kan 
men een verdere aanwijzing bespeuren, dat „abandon" kan duiden op een overdracht, 
art. 1265 C C : La cession de biens est l'abandon qu'un débiteur fait de tous ses biens 

à ses créanciers, lorsqu'il se trouve hors d'état de payer ses dettes, 
art. 1266 C.C.: La cession de biens est volontaire ou judiciaire, 
art. 1267 C C : beschrijft, dat de cession volontaire berust op een overeenkomst tussen 

de debiteur en zijn crediteuren, 
art. 1268 C C : geeft aan, dat de cession judiciaire een eenzijdige rechtshandeling van de 

debiteur is, waarmee hij zich kan verlossen van de lijfsdwang, door zijn 
crediteuren aangewend. 
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NOTEN BIJ HOOFDSTUK V (blz. 88-94) 

art. 1269 C C : La cession judiciaire ne confère point la propriété aux créanciers. 
De zeventiende-eeuwse jurist Domat (dl. 2, blz. 262) beschouwde de „cession" niet als 
een overdracht van de goederen van de debiteur, maar naar aanleiding van de redactie 
van artikel 1269 meende de Conseil d'Etat in 1807, dat de „cession volontaire" een 
eigendomsoverdracht teweegbracht (De Maleville dl. 3, blz. 112). Merlin (dl. 4, blz. 46) 
vermeldt in 1835 de opvatting van de Conseil d'Etat met de aantekening, dat deze 
foutief is. Latere werken zoals Zachariae (dl. 2, blz. 395) van i8jo en Dalloz (dl. 8, 
blz. 485) verkondigen, dat noch de „cession volontaire" noch de „cession judiciaire" een 
eigendomsoverdracht veroorzaken, tenzij uiteraard bij eerstgenoemde „cession" anders
zins wordt overeengekomen. 

M Sluiting van het verdrag: ié mei 1795. 
Ratificatie door de Staten-Generaal: 16 mei 1795. 
Ratificatie door de Convention Nationale: 27 mei 179$. 

m „ . . . adiri potest Livius libro IX, ubi recte nos docet, federa esse quae fiunt iussu 
summae potestatis, et in quibus ipse populus ¡rae divinae obstringitur si minus stetur 
dictis" (De Groot II, XV, III). 
„Foedera inter Gentes valida sunt, si in modo paciscendi nihil vitii hacrct, non attenta 
eorum aequitate vel iniquitate" (Wolff IV, 407). 
„Un traité est valide, s'il n'y a point de vice dans la manière en laquelle, il a été conclu; 
et pour cela on ne peut exiger autre chose qu'un pouvoir suffisant dans les parties con
tractantes et leur consentement mutuel, suffisamment déclaré" (De Vattel II, XII, 157). 

l'exception de la crainte ne peut être opposée à la validité des traités de nation à 
nation, que tout au plus dans le cas ou l'injustice de la violence employée est si mani
feste, que le cas cesse d'être douteux" (Von Martens II, I, 33). 

40 Vanaf hier tot voetnoot 50 is het materiaal, tenzij een andere bron wordt vermeld, 
ontleend aan De Jong I, blz. 212 e.v. 

41 N. Ned. Jaarb. 1795, blz. 1096. 
« Van Veen I, blz. 70. 
" Van Veen I, blz. 70. 
44 N. Ned. Jaarb. 1795, blz. 1097. 
45 Bosch, Holmberg en Von Schenck, blz. 25. 
4' Men zie over Van Driel: Fortgens en Bekjes, blz. 119; Fortgens, blz. 19. 
47 Brief van H. J. van Haeften d.d. 16 juli 1802, Collectie Van Leeuwen, nr. 27. Uit deze 

brief zijn ook de andere hier vermelde gegevens over de personalia van de leden van de 
sociëteit geput. 

4e Enige bijzonderheden over hem bij Van Veen III, blz. 344 e.V.; zie voorts bijlage E. 
49 Van Veen I, blz. 71. 
50 Tenzij een andere bron wordt opgegeven, is het materiaal vanaf hier tot voetnoot 56 

ontleend aan O.A.G.C, nr. 12, d.d. 7 februari e.v. 
51 Men zie over Vandamme: Firmin Didot, dl. 45, blz. 907; De Feller, dl. 8, blz. 406. 
" Zie blz. 84. 
83 Mission de Ramel, 1094, 2j pluviôse l'an III. 
54 Zie voor tekst van de publicatie: Van de Ven I, bijlage I. 
55 Tekst van dit arrêté Bosch, Holmberg en Von Schenck, bijlage L. 
Б ' Vanaf hier tot voetnoot 6γ is de stof, tenzij een andere bron wordt vermeld, ontleend 

aan O.A.G.C, nr. 13. 
" Men zie over B. Blok: Van der Aa II, dl. II, blz. 650. 
4 8 De tekst van de brief, welke de deputatie aan Blok overhandigde en waarin de sociëteit 
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NOTEN BIJ HOOFDSTUK V (biz. 94-102) 

om hulp verzocht, is afgedrukt als bijlage III bij Van de Ven I. 

*· Van Veen I, blz. 71. 
ω Van dit arrêté, uitgevaardigd d.d. 2 maart, bleek alleen een vertaalde versie te vinden 

(Collectie Van Leeuwen, nr. 27). 
81 Mission de Ramel, 1097, d.d. 17 ventôse l'an III. 
62 Groep samenzweerders. 
" Zinspeling op de opstand in de Vendée tijdens de Franse Revolutie; men zie over deze 

opstand: Poujoulat, dl. 2, blz. 43 e.V.; Officier supérieur, passim. 
84 Collectie Van Leeuwen, nr. 27. 
6S De wet van 22 juli 1791 had in Frankrijk aan de „maire", een ambtenaar wiens functie 

grote gelijkenis vertoont met die van burgemeester in het huidige Nederlandse recht, 
enkele verplichtingen in het opsporingsonderzoek opgelegd. Zo diende bij strafbare 
feiten, welke in zijn ambtsgebied begaan waren, aan de procureur (du roi) te melden 
en i.g.v. „flagrant délit" of „clameur publique" de schuldigen te arresteren teneinde hen 
aan de procureur over te leveren (Merlin, dl. 19, blz. 93). Omdat de Culemborgse 
„maire" alleen optrad als openbaar aanklager, is het zeer goed mogelijk, dat het gebrek 
aan kennis van het Frans der patriotten zich ook in dezen (vgl. blz. 94) manifesteerde. 

«« Zie blz. 84. 
87 Tenzij een andere bron wordt opgegeven is de stof vanaf hier tot voetnoot 69 ontleend 

aan A.H.G.C., nr. 1658. 
•8 Zie blz. 83 en 84. 
69 Frans Archief, nr. Ia , i64b , d.d. іб mei 1795. 
7 0 Archief Wetg. Col., nr. 486; Bosch, Holmberg en Von Schenck, bijlage M. 
7 1 Van de Ven I, blz. 202. 
n Het Gelderse Hof had, in tegenstelling tot de andere provinciale hoven in de Republiek, 

tot de Franse inval politie en justitie uitgeoefend. Op 6 februari 1795 richtte de „ge-
patriottiseerde" Landdag, ter vervanging van het oude Hof, enerzijds een provinciaal 
Hof van Justitie op en anderzijds het genoemde College, belast met de uitoefening van 
de politie. 

7 8 A.H.G.C., nr. 1658, d.d. 7 mei 1795. 
7 4 Tenzij een andere bron wordt genoemd, is de stof vanaf hier tot voetnoot 75 ontleend 

aan Frans Archief, nr. I a , 164b. 
7 5 Zie voor de tekst der brief Van de Ven I, bijlage II . 
7 6 Zie blz. 57. 
7 7 Kwartierdagsreces, d.d. 21 maart 1795. 
7 8 „Sicut autem res aliae, ita et imperia alienari possunt ab eo cuius in dominio vere sunt; 

id est, ut supra ostendimus, a rege, si imperium in patrimonio habeat" (De Groot И, 
VI, III). 

n Wertheim, blz. 90 (Qua spelling is Van der Capellen tot den Pol's geschrift gemoderni
seerd). 

8 0 Frans Archief, nr. I a , 164b, d.d. 27 maart 1795. 
8 1 Landdagsreces, d.d. 17 april 1795. 
8 ï Frans Archief, nr. Ia , 164b, d.d. i j mei 1795. 
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NOTEN BIJ HOOFDSTUK VI (blz. 103-110) 

1 De eerste plannen hiertoe ontstonden in Franse ballingschap. Men zie Colenbrander, 
dl. I, blz. 106 e.v. en het „decreet van Cambon" blz. 83, waarin reeds de afschaffing 
van de nader te noemen generaliteitsinstellingen werd vastgesteld. 

I Voor Gelre vgl. Martens van Sevenhoven I, blz. 21. 
Voor Utrecht vgl. De Savornin Lohman, blz. 5, 164, 279. 
Voor Holland vgl. Martens van Sevenhoven II, blz. 2j8. 

5 N . Ned. Jaarb. 1795, blz. 1804. 
4 Bannier, blz. 554. 
4 Zie over dit Comité: Inventaris Archief Marine. 
* Zie over dit Comité: Inventaris Archief Oorlog. 
7 Tekst: Bannier, blz. 17-34. 
8 Zie blz. 36. 
9 Tekst: Bannier, blz. 35-37. 

10 Zie blz. 38. 
II Zie blz. 88. 
" populi qui in ditione eius fuerant sui iuris fient, quia non sunt haec sui natura 

occupabilia: nisi libertatem suam ultro deserant" (De Groot Π, IX, I). 
1 3 Zie blz. n o . 
1 4 Men late zich niet misleiden door het feit, dat het Kwartier van Nijmegen (o.a. in Kwar-

tierdagsreces, d.d. 3 juli 1795) zich zelf „souverain" over Culemborg noemde. Het Kwar
tier heeft deze uitdrukking zonder enige juridische grond gebruikt. 

1 5 Tekst in N. Ned. Jaarb. 1795, blz. 3413 e.v. 
· · Bijlagen Deer. N.V., 28 maart 1797, blz. 1. 
1 7 Zie blz. 106, onderaan. 
1 8 Zie blz. 110. 
1 9 Informatiën van de L.V. etc, blz. 29. Men zij erop attent, dat de omschrijving van de 

rechtsprekende competentie van de Raadkamer door de Landelijke Vergadering niet 
overeenstemt met de omschrijving van die bevoegdheid door Ramel (blz. 97). Volgens 
Ramel was de Raadkamer louter een „cour d'appel". Vergist de Landelijke Vergadering 
zich hier? Of duidt deze uitlating erop, dat het leenrecht weer was ingevoerd en de 
regalia weer hersteld waren? 

10 Volgens Beekman (dl. I, blz. 430 e.v.) bestond alleen in de Groninger Ommelanden het 
ambt van dijkrechter. Een dijkrechter was tegelijkertijd heemraad en dijkgraaf (zie 
blz. 69), aangezien deze functionaris naast vonniswijzer tevens rechtsvorderaar en exe
cuteur van het gewezen vonnis was. De Culemborgse dijkrechter had evenwel dezelfde 
functie als de vroegere dijkgraaf (Informatiën van de L.V. etc, blz. 35). De verklaring 
voor het oneigenlijke gebruik van het woord dijkrechter ligt wellicht hierin, dat Van 
Driel in Groningen werkzaam was geweest (Fortgens, blz. 19). 

11 Zie blz. 91. 
» Zie blz. 71. 
23 Zie Reglement Regeringsbestuur etc. 
14 Frans Archief, nr. Ia, 164e, blz. 162, 163. 
15 Informatiën van de L.V. etc, blz. 41. 
" De stad had ongeveer 2400 inwoners. Zie blz. 61. 
! 7 Archief Oorlog, nr. 24, d.d. 4 februari 1796. 
18 Archief Wetg. Col., nr. 487. 
" Frans Archief, nr. Ia, 164e, blz. 208, 209, 210. 
M Zie blz. 33; Vad. Hist. XXXI, blz. 211 e.v. 
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NOTEN BIJ HOOFDSTUK VI (blz. 110-116) 

3 1 Zie blz. 33. 
3 2 Van Lynden, blz. 16 e.V.; Archieven der Staten-Generaal, nr. 3862, d.d. 16 juni I79J-
a ' Deer. Prov. Repr. Hoi., d.d. 9 juni I79J. 
9 4 Archieven der S.G., nr. 3862, d.d. 9 juni 179$. 
8 3 Zie blz. 98, nt. 72. 
3 3 Willem V was eigenaar geweest van een geweerfabriekje in Culemborg (zie Mentink). 
3 7 Frans Archief, nr. I, 100, d.d. 13 juni 1795. 
3 8 Zie over deze schulden blz. 70. 
M Archieven der S.G., nr. 3862, d.d. 26 juni 1795. 
4 0 Frans Archief, nr. Ia, i64 b , d.d. 22 juni 1795. 
4 1 Frans Archief, nr. Ia, :64b, blz. 120 e.v. 
4 2 Frans Archief, nr. Ia, 164b, blz. 148 e.v. 
4 J Landdagsreces, d.d. 19 september 179$. 
4 4 Zie blz. 69. 
4 5 Zie blz. 118, 119. 
4 ' Zie blz. 100 e.v. 
4 7 Vad. Hist. XXXI, blz. 186 e.v. 
4 8 Frans Archief, nr. Ia, i(>4b, d.d. 28 juni 179$; Van Schilfgaarde I, blz. 252. 
4 3 Kwartierdagsreces, d.d. 3 juli 1795. 
5 0 Kwartierdagsreces, d.d. 6 augustus 179$. 
5 1 Men zie over hetgeen te Buren gebeurde blz. 36. 
5 2 Op 8 februari 1796 ontvingen de Staten-Generaal een schrijven van het Gelderse Pro

vinciaal College van Algemeen Welzijn, Politie en Financie (Archieven der S.G., nr. 
3864, d.d. 8 februari 1796), waarin deze oude koe weer eens uit de sloot werd gehaald. 

5 3 Archieven der S.G., nr. 3863, d.d. $ oktober 1796 en 13 november 1795. 
и Josselin de Jong, blz. 131. 
5 3 Frans Archief, nr. I, 29, d.d. 18 december 179$. 
5 3 Zie blz. 70. 
5 7 Archief Oorlog, nr. 23, d.d. 30 december 1795. 
s e Bannier, blz. 17. 
5 9 Archief Wetg. Col., nr. 190, d.d. 9 maart 1796. 
8 0 Dagv. N.V., d.d. 22 juli 1796. 
3 1 Zie blz. 37. 
6 2 Men zie over Luyken: N.N.B.W., dl. VIII, blz. 1082. 
3 3 Men zie over Ten Berge: Van der Aa II, dl. 2, blz. 73; Elias, blz. 25. 
3 4 Men zie over Strick van Linschoten: Van der Aa II, dl. 7, blz. 104$. 
3 5 Men zie over Van Leeuwen: Van Veen III, blz. 334 e.v. 
3 3 Men zie over Van Horbag: N.N.B.W., dl. VIII, blz. 84$. 
3 7 Men zie over Van Castrop: Van der Aa II, dl. 3, blz. 233. 
3 8 Archief Wetg. Col., nr. 190, d.d. 23 maart 1796. 
3 3 Men zie over Vitringa: Van der Aa II, dl. 19, blz. 266. 
7 0 Dagv. N.V., d.d. 25 maart 1796. 
7 1 Dagv. N.V., d.d. 16 juni en 20 juli 1796. 
7 2 Dagv. N.V., d.d. 22 juli 1796. 
7 3 Dagv. N.V., d.d. 19 april 1796. 
7 4 Dagv. N.V., d.d. $ augustus 1796. 
7 5 Dagv. N.V., d.d. 6 september 1796. 
7 3 Dagv. N.V., d.d. 14 november 1796. 
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NOTEN BIJ HOOFDSTUK VI (biz. 116-121) 

7 7 Men zie over Hahn: N.N.B.W., dl. Vili, biz. 666. 
7 8 Dagv. Ν.V., d.d. 19 november 1796. 
7 9 Bannier, blz. 35 t/m 37. 
8 0 Dagv. N.V., d.d. 4 januari 1796. 
8 1 Zie blz. 53. 
β ! Deer. N.V., d.d. 16 januari 1796. 
8 8 Tekst van dit plakkaat als losse bijlage bij Engelhard. 
8 4 Deer. N.V., d.d. 20 januari 1797. 
ω Engelhard, blz. 83. 
8 8 Engelhard, blz. 155-162. 
8 7 Deer. N.V., d.d. 24 februari 1797. 
8 8 Archieven der S.G., nr. 3862, d.d. 26 juni 1797. 
8 9 Deer. N.V., d.d. 6 april 1796; Andriessen en Van Lis, blz. 45. 
9 0 Deer. N.V., d.d. 26 april 1796; Andriessen en Van Lis, blz. 45. 
8 1 Deer. N.V., d.d. 11 mei 1796; Andriessen en Van Lis, blz. 45. 
9 2 Deer. N.V., d.d. 13 mei 1796; Andriessen en Van Lis, blz. 45. 
9 5 Bijlage Deer. N.V., d.d. 4 februari 1797. 
9 4 Bosch, Holmberg en Von Schenck. 
9 8 Deer. N.V., d.d. 23 maart 1797. 
9 8 Dagv. N.V., d.d. 10 maart 1797. 
9 7 Bijlagen Deer. N.V., d.d. 28 maart 1797. 
9 8 Zie blz. 59. 
9 9 Zie betreffende Buren, blz. 36. 

1 0 0 Zie blz. 118. 
1 0 1 Frans Archief, nr. Ia, 164', blz. 89 e.v. 
1 0 2 Dagv. N.V., d.d. 12 juni 1797. 
1 0 8 Dagv. N.V., d.d. 1 december 1797. 
1 0 4 Dagv. N.V., d.d. 4 december 1797. 
l o s Dagv. N.V., d.d. 5 december 1797. 
1 0 8 Deer. N.V., d.d. 1 februari 1798; de tekst van de proclamatie waarbij de Landelijke Ver

gadering verklaarde zich te onderwerpen: Van de Ven I, bijlage VI. 
1 0 7 „Sicut autem res aliae, ita et imperia alienari possunt ab eo cuius in dominio vere sunt" 

(De Groot II, VI, III). 

„Elle [sc. une nation] peut légitimement se soumettre à une nation plus puissante" (De 
Vattel I, XVI, 193). 

108 Dagv. N.C.V., d.d. 20 april 1798. 
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NOTEN BIJ HOOFDSTUK VU (biz. 123-124) 

1 Van de Ven I, biz. 199. 
2 Register Besluiten Eerste Kamer, bijlage ι juni 1798. 
3 Van de Ven I, bijlage VII. 
4 Zie blz. 106. 

' Van de Ven III. 

* Reg. Dep. Geld., blz. 89 e.V. 
7 Ramaer, passim. 
β In Buren richtten in 1813 enkele inwoners een request tot de zoon van Willem V, de 

latere Koning Willem I, waarin zij hem verzochten Buren weer in zijn oude glorie te 

herstellen. Op het request werd op heel vriendelijke wijze afwijzend beschikt (zie Van 

Schilfgaarde I, bijlage IV). 

* Stbl. 12, d.d. 27 april 1820. 
10 Men zie over de wijze waarop Culemborg bestuurlijk bij Gelderland was ingedeeld ge

durende de jaren 1814-1850, dus voor de invoering van de Provinciale Wet van 1851: 

Buurman, blz. 32-45. 





Samenvatting in het Nederlands 

Nadat Hubert van Beusinchem in 1281 de „mansum situm in Kulenburg" 
van de graaf van Gelre in leen had gekregen, verwierven hij en zijn rechts
opvolgers gedurende ongeveer anderhalve eeuw nog vele andere heerlijk
heden, die in de buurt van de mansus gelegen waren - voornamelijk als 
Stichtse, Hollandse en Gelderse lenen. Er bestaan enkele aanwijzingen, dat 
het territorium van de heren van Culemborg tijdens de vijftiende eeuw een 
aparte landsheerlijkheid vormde binnen het Heilige Roomse Rijk, los van 
het Sticht, Gelre en Holland, maar tijdens het ontstaan van de Bourgon
dische Kreits moet deze status in elk geval verloren zijn gegaan. In zijn 
hoedanigheid van Rooms-Keizer verleende Karel in 1555 de vrouwe van 
Culemborg de grafelijke waardigheid. De souvereiniteit van het graafschap 
herleefde echter eerst weer, toen de graaf van Culemborg zich in de tachtig
jarige oorlog als een vurig voorstander van de Prins van Oranje ontpopte. 
Culemborg vormde daarom - evenals trouwens Ameland, IJsselstein, Vianen, 
Acquoy, Buren en Leerdam - tijdens het bestaan van de Republiek der Ver
enigde Nederlanden een minuscuul staatje, buiten elk provinciaal verband, 
slechts in theorie onder het gezag van de Rooms-Keizer staande. Al behoorde 
Culemborg dan „de jure" niet tot de Republiek, „de facto" rekende men het 
graafschap wel tot die staat, wegens de banden van zijn souverein met de 
Republiek en zijn geografische ligging, hetgeen mutatis mutandis ook gold 
voor de overige zoeven genoemde territoria. 

Aan het einde van de achttiende eeuw was erfstadhouder Willem V 
souverein van Culemborg. Hij had het graafschap van zijn vader geërfd, 
die het zelf in 1747 ten geschenke had gekregen van de Staten van het 
Kwartier van Nijmegen. Willem bemoeide zich weinig met het bestuur van 
zijn graafschap; de uitoefening daarvan vertrouwde hij vrijwel geheel toe 
aan ambtenaren. Als belangrijkste ambtelijke colleges, die in Culemborg 
zetelden, vallen te noemen: het gerecht van de stad Culemborg en het ge
recht van het dorp Everdingen, Zijderveld en Goilberdingen, welke in
stanties competent waren in respectievelijk het schependom Culemborg en 
het schependom Everdingen, Zijderveld en Goilberdingen; het College van 
Raden en Magistraat, dat in het schependom Culemborg de belangrijkste 
zaken van „politie" behartigde; en de grafelijke Raadkamer, die over het 
gehele graafschap inzake de „justitie" en „politie" zekere bevoegdheden en 
verplichtingen had. In Den Haag zetelde ten slotte nog de Nassause Domein-
raad, het centrale beheersinstituut van het vermogen der Oranjes, waarbij de 
supervisie over de financiën van Culemborg berustte en dat daarnaast ook 
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over Ameland, IJsselstein, Acquoy, Buren en Leerdam - welke territoria 
eveneens aan de stadhouder toebehoorden - in Willems naam enkele be
stuursrechten uitoefende. 

Toen in 1787 de hetze van de patriotten tegen Willem V een hoogtepunt 
bereikte - zij verweten de stadhouder voornamelijk, dat hij er in strijd met 
de constitutie van de Republiek ten detrimente van de landshoogheid der 
Staten naar streefde een eenhoofdige souvereiniteit te verwerven - werd 
door een Pruisische legermacht de patriotse beweging opgerold. Wegens de 
tegen hen ingezette vervolgingen vluchtten daarop vele patriotten naar het 
buitenland, vooral naar Frankrijk, waar zij tijdens de Franse revolutie veelal 
gemene zaak met de revolutionairen maakten. 

De vluchtelingen beijverden zich de Convention Nationale over te halen 
om het stadhouderlijk juk „manu militari" te verbrijzelen en zagen hun in
spanningen met succes bekroond, toen de Convention op 1 februari 1793 
inderdaad de oorlog verklaarde aan stadhouder Willem V. Op 2 maart 1793 
nam de Convention een decreet aan, dat bepaalde hoe de Franse troepen na 
de bezetting van „La Hollande" met die mogendheid moesten handelen. 
Voor zover hier van belang gebood het decreet de Franse generaals alle 
zittende ambtenaren uit hun functies te ontzetten en de bevolking in een 
plebisciet te laten beslissen over de bezetting van de vacante stoelen, de 
goederen van de stadhouder in bezit te nemen en het leenstelsel en de heer
lijke rechten af te schaffen. Wegens de oprichting van het Comité de Salut 
Public op 18 maart 1793, welk Comité onder meer inzake de oorlogvoering 
en de diplomatie vergaande bevoegdheden verkreeg, onderging het decreet 
van 2 maart een aanzienlijke wijziging. De rol van de generaals bij het be
stuur van de bezette gebieden werd nu overgenomen door z.g. „réprésentans 
du peuple", ambtenaren van het Comité, die met de legertreinen meereisden. 
Een decreet van 18 juli 1794 gebood het Comité het bestuur over alle „pays 
conquis" op de navolgende wijze uit te oefenen: alle niet-militaire ambte
naren moesten in principe in hun functie gehandhaafd blijven en onder 
toezicht van de „réprésentans" hun werkzaamheden voortzetten; mochten 
ambtenaren zich echter vijandig gedragen jegens Frankrijk, dan dienden de 
„réprésentans" hen door Frankrijk welgezinde personen te vervangen; de 
uitoefening van de criminele jurisdictie zou alleen op order van de „répré
sentans" mogen plaatsvinden; ingeval geen „réprésentans" aanwezig waren, 
konden generaals de functie van genoemde ambtenaren van het Comité 
vervullen. 

De Franse troepen slaagden er eerst begin januari 1795 in de Republiek, 
Culemborg en de overige bedoelde territoria onder de voet te lopen. 
Willem V vluchtte naar Engeland. Aangezien reeds op 20 januari 1795 
enkele „réprésentans" te Amsterdam de verklaring aflegden, dat Frankrijk 
zich niet met het bestuur van de Zeven Provinciën zou inlaten, bleven de 
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decreten van de Convention betreffende de uitoefening van het gezag in die 
gebieden onuitgevoerd. Patriotten zagen daarop alom hun kans schoon om 
de zittende bestuursambtenaren af te zetten en hun stoelen te bezetten. De 
beslissing om de goederen van Willem V in bezit te nemen bleef evenwel 
gehandhaafd. 

Toen enkele Franse militairen en „réprésentans" eind januari in Den Haag 
arriveerden, legden zij meteen beslag op de gebouwen van de Domeinraad 
en droegen de secretaris van dat college op om hun een staat van de stad
houderlijke goederen over te leggen. De conclusie van deze staat, dat de 
stadhouder op zijn vermogen elk jaar een aanzienlijk verlies leed, was er 
vermoedelijk de oorzaak van, dat de Fransen zich verder weinig hebben 
bekommerd om Willems goederen. De hoogheidsrechten over Culemborg 
daargelaten, beperkten zij zich hoogstwaarschijnlijk tot het wegvoeren van 
enkele roerende goederen. 

Zodra de provinciale overheden de geringe belangstelling van de invallers 
voor het stadhouderlijke vermogen beseften, richtten vele „gezuiverde" 
Staten - zonder enige pretentie van eigen recht daarop aan de dag te leggen 
- colleges op om de bestanddelen ervan, die binnen hun territorium lagen, 
te sequestreren. De „représentanten van het Volk van Holland" verstoutten 
zich zelfs om op 7 maart eigenmachtig de Domeinraad op te heffen. 

Friesland stelde op 24 februari de hoogheidsrechten over Ameland onder 
de hoede van zijn provinciale sequestratiecollege. 

Holland annexeerde op 16 maart 1795 IJsselstein, Vianen, Leerdam en 
Acquoy. 

In Buren zetten - naar het voorbeeld van hun politieke medestanders in 
de Republiek - patriotten zonder enige Franse bemoeiing de bestuursambte
naren van het ancien regime af en werden daardoor zelf de „souverain". 
De Burenaren sloegen een aanbod van Gelderland, dat Buren zich bij die 
provincie zou laten inlijven, af, omdat zij nog prijs stelden op het behoud 
van hun onafhankelijkheid . . . 

Alleen in Culemborg hebben de Fransen de hoogheidsrechten in bezit ge
nomen. 

In Culemborg leefde na de Franse inval zowel bij de zittende grafelijke 
ambtenaren als bij de zich spoedig manifesterende patriotten van meet af 
aan het besef, dat Culemborg als „bien du prince d'Orange" „pays conquis" 
van Frankrijk was. Toen de patriotten dan ook de leden van het College 
van Raden en Magistraat wilden afzetten, meenden zij, dat daarvoor toe
stemming van de Franse generaal Salm in Utrecht noodzakelijk was. Zodra 
de grafelijke Raadkamer er echter lucht van kreeg, dat een deputatie van 
de patriotten onderweg was naar Utrecht om de bedoelde toestemming te 
vragen, zonden de raden op hun beurt een deputatie naar D. V. Ramel, de 
„representan en chef", die in Den Haag kwartier had gemaakt. Ramel gaf 
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aan de afgevaardigden van de Raadkamer in een arrêté de verzekering, dat 
de leden van het College van Raden en Magistraat hun functie zouden 
kunnen blijven uitoefenen, maar de deputatie kwam te laat in Culemborg 
terug. Het College van Raden en Magistraat was inmiddels al „gepatriot-
tiseerd". Dit competentiegeschil tussen de generaal en de „representan" be
tekende de inleiding tot een „touwtrekken" om de verschillende ambten; 
de patriotten trachtten met stilzwijgende of uitdrukkelijke goedkeuring van 
de Franse militaire autoriteiten de plaatsen van de zittende bestuurders in 
te nemen en de ambtenaren van het ancien regime beijverden zich op hun 
beurt hun posten te behouden met behulp van arrêtés der „réprésentans". 
Hier zij - samenvattend - volstaan met de mededeling, dat de leden van 
de grafelijke Raadkamer er, dankzij deze arrêtés, tot de ratificatie van het 
Haagse Verdrag in slaagden ontzetting uit de meeste van hun ambten, die 
zij in dit college en elders in het ambtelijke apparaat bekleedden, te voor
komen. Uit de arrêtés van Ramel blijkt voorts, dat in Culemborg tijdens de 
Franse bezetting - zoals het decreet van de Convention d.d. 2 maart 1793 
aan de Franse generaal had opgedragen - hoogstwaarschijnlijk het leenrecht 
en de heerlijke rechten zijn afgeschaft. De Culemborgse schepenbank durfde 
verder wegens het decreet van 18 juli 1794 geen criminele jurisdictie uit te 
oefenen. Ten slotte verdient nog vermelding, dat Gelderland met een beroep 
op de nietigheid van de schenking van Culemborg in 1747 aan Willem IV 
langs diplomatieke weg heeft getracht om Frankrijk over te halen dit gewest 
af te staan. 

Het vredesverdrag, dat op 27 mei 1795 tussen Frankrijk en de Bataafse 
Republiek van kracht werd, het z.g. Haagse Verdrag, bepaalde onder meer: 
„La République Française abandonne à la République des Provinces-Unies 
tous les bien immeubles de la maison d'Orange, ceux même meubles et effets 
mobiliers dont la République Française ne jugera pas à propos de disposer". 

Naar de mening van de „gezuiverde" Staten der Provinciën betekende 
deze bepaling enkel, dat Frankrijk afstand deed van de stadhouderlijke 
goederen. 

Aangezien geen der Staten voldoende notie had van de verhouding tussen 
de baten en de schulden m.b.t. de bewuste vermogensbestanddelen binnen 
zijn grondgebied, wierp geen van hen zich door inbezitneming met de wil tot 
toeëigening op tot eigenaar van deze tot zijn beschikking gekomen „res 
derelictae". De bestaande sequestratiecolleges bleven de bedoelde goederen 
dan ook als tevoren onder hun hoede houden. 

Friesland bleef sequester van de goederen op Ameland. 
Gelre hernieuwde - tevergeefs - zijn pogingen om de Burenaren te over

reden hun territorium bij Gelre te laten inlijven. 
Doordat de Fransen afstand hadden gedaan van de souvereiniteit over 

Culemborg, ging volgens De Groot de souvereiniteit over het gewezen graaf-
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schap teniet. De hoogheidsrechten herleefden echter vrijwel meteen weer, 
toen de inwoners zich onderwierpen aan de patriotten, die nu op hun beurt 
de souverein werden. Een ernstige inbreuk op de landshoogheid van laatst
genoemden betekende evenwel het feit, dat de Staten-Generaal op 9 juni 
1795 de comptoiren van Culemborg lieten sequestrerei Gelderland trachtte 
de Culemborgers te bewegen om hun staat als een vierde kwartier te laten 
inlijven bij deze provincie, maar de onderhandelingen liepen dood. Tege
lijkertijd beijverde deze provincie zich eveneens ter Staten-Generaal om 
Culemborg met een beroep op de nietigheid van de schenking van 1747 in 
handen te krijgen; ook deze pogingen liepen echter op niets uit wegens de 
grote schulden van het gewezen graafschap aan de Generaliteits-Reken-
kamer. 

Het „Reglement, volgens welke eene algemeene Nationale Vergadering 
door het Volk van Nederland zal worden bijeengeroepen en werkzaam 
zijn", dat de Staten-Generaal op 22 februari 1796 aannamen, bepaalde, dat 
de inwoners van Ameland, Buren en Culemborg gerechtigd waren om mee 
te doen aan de verkiezingen van de leden van de Nationale Vergadering, 
die voor het eerst bijeen zou komen op 1 maart van dat jaar. Tevens gaf dit 
reglement de genoemde territoria het recht om zich tot deze Vergadering te 
wenden, opdat die een uitspraak zou kunnen doen over de rechten, welke 
de mini-staatjes toekwamen. 

Vanuit Ameland is nooit een dergelijk verzoek gedaan. 
Culemborg kwam begin maart met Gelderland tot overeenstemming over 

incorporatie; als de Nationale Vergadering de sequestrane van de Culem-
borgse comptoiren zou opheffen, dan zou Culemborg op een nader te be
palen financiële voet deel gaan uitmaken van die provincie. De Culembor
gers wendden zich daarom tot de Nationale Vergadering om de opheffing 
van de sequestratie te verkrijgen en deze stelde op 9 maart een Commissie in 
om over het verzoek rapport uit te brengen. 

Buren en Gelderland sloten in maart eveneens een incorporatie-accoord. 
Toen de Nationale Vergadering dit verdrag op 23 maart voorgelegd kreeg, 
besloot de Vergadering, dat de commissie, die inzake de Culemborgse in
lijving was ingesteld, ook over deze vereniging rapport zou moeten uit
brengen. 

De rapporteurs van deze commissie betoogden op 28 maart 1797, dat alle 
rechten, welke Willem V op Culemborg en Buren had bezeten, door de 
Fransen in bezit waren genomen en vervolgens bij het van kracht worden 
van het Haagse Verdrag aan de Staten-Generaal waren overgedragen. De 
Nationale Vergadering nam nooit een beslissing over het rapport. 

Kort na de militaire putsch van Daendels op 22 januari 1798, die een eind 
maakte aan alle provinciale souvereiniteit, kwam ook een einde aan het be
staan van Ameland, Culemborg en Buren als staat. Culemborg erkende de 
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Consti tueerende Vergadering op ι februari 1798 als souverein en Buren op 

28 februari d.a.v. Toen deze Vergadering op 20 april 1798 ook nog alle ge-

sequestreerde goederen van Willem V „nationaal" verklaarde, eindigde ook 

Amelands zelfstandigheid korte tijd na de incorporatie van Culemborg in 

de Bataafse Republiek. 



Resumé en français * 

Après qu'il eut reçu en fief du Comte de Gueldre, en 1281, le „mansum situm 
in Culemborg", Hubert van Beusinchem - et après lui ses successeurs -
obtinrent après un siècle et demi d'effort bien d'autres seigneuries, situées 
à proximité de ce mansus: le fief d'Utrecht, de Hollande, et de Gueldre. 
Il y a quelques raisons de penser que le territoire des seigneurs de Culem
borg formait au XVe siècle, à l'intérieur du Saint Empire, une „suzeraineté" 
séparée d'Utrecht, de Gueldre et de Hollande; mais à l'époque de la nais
sance du „Cercle Burgunde" il avait en tout cas perdu ce statut. En 1555, 
Charles, en sa qualité d'Empereur, accorda à la Dame de Culemborg la 
dignité de Comtesse. Malgré cela la souveraineté du comté ne ressurgit que, 
quand le Comte de Culemborg, au moment de la guerre de quatre-vingts 
ans, se fit connaître comme un zélateur ardent du Prince d'Orange. Ceci 
explique que le Culemborg, comme par ailleurs l'Ameland, l'IJsselstein, le 
Vianen, le Buren, l'Acquoy et le Leerdam, formait un état mineur qui, du
rant l'existence de la République des Provinces Unies, ne se rattachait à 
aucune des provinces, et ne ressortissait que théoriquement du pouvoir de 
l'Empereur. Bienque „de jure" le Culemborg ne fît pas partie de la Répu
blique, on considérait „de facto" le contraire, étant donné les liens qui unis
saient son souverain à cette dernière, ainsi que sa position géographique 
(Ce qui fut le cas, „mutatis mutandis" des autres territoires souverains cités 
précédemment). 

A la fin du dixhuitième siècle c'était le Stadhouder de la République des 
Provinces Unies, Guillaume V, qui était souverain de Culemborg. Il hérita 
du comté, de son père, qui l'avait lui même reçu en cadeau en 1747 des Etats 
du Quartier de Nimègue. Guillaume s'occupa très peu du gouvernement de 
son comté qu'il confia presqu' entièrement à ses fonctionnaires. Voici le nom 
des collèges administratifs les plus importants, qui siégeaient en Culemborg: 
le tribunal des échevins de la ville de Culemborg et celui du village d'Ever-
dingen, Zijderveld et Goilberdingen, qui étaient compétents dans les échevi-
nages du même nom; le „College van Raden en Magistraat", qui gérait les 
affaires les plus importantes à l'égard de la police de l'échevinage de Culem
borg; et le „grafelijke Raadkamer" (conseil comtal), qui fut chargé de quel
ques pouvoirs concernants la justice et la police du comté entier. A la Haye 
siégait le „Nassause Domeinraad", collège central chargé de l'administration 
des biens de la Maison d'Orange, qui surveillait les comptes de Culemborg 

* Mevrouw M. M. D. van Weel-Seropian was 20 vriendelijk deze samenvatting te corrigeren. 
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et qui était nanti par ailleurs de quelques droits souverains, qu'il excerçait 
sur l'Ameland, l'IJsselstein, l'Acquoy, le Buren et le Leerdam, - tous pos
sessions de Guillaume. 

Quand en 1787 les menées des „patriotten" contre Guillaume V atteigni
rent leur point culminant - ces derniers reprochèrent avant tout au Stad
houder sa volonté de s'emparer au détriment du pouvoir des Etats, de la 
souveraineté des Provinces-Unies - , le mouvement des „patriotten" fut sup
primé par une force armée prussienne, et à cause des persécutions, dont ils 
étaient l'objet, beaucoup de „patriotten" s'enfuirent à l'étranger, surtout en 
France, où ils se solidarisèrent en 1789 avec les révolutionaires français. 

Les fugitifs tentèrent alors de persuader la Convention Nationale de briser 
le joug du stadhouder et virent leurs efforts couronnés de succès: la Con
vention déclara effectivement le 1 février 1793 la guerre au Stadhouder 
Guillaume V. Le 2 mars 1793 la Convention fixa par décret, la conduite à 
tenir par les armées françaises à l'égard de „La Hollande", après sa conquête. 
Le décret ordonna notamment aux généraux français de congédier tous les 
fonctionnaires en place, d'organiser des élections pour que la population 
puisse élire ses magistrats, de mettre la main sur les biens de le Maison 
d'Orange, et enfin, d'abolir le système féodale et les droits seigneuriaux. 
La formation, le 18 mars 1793, du Comité de Salut Public, dont les pouvoirs 
en matière de guerre et de diplomatice étaient largement étendus, devait faire 
subir au décres du 2 mars un changement considérable. Le rôle des généraux 
dans le gouvernement des „pays conquis" fut pris par de soi-disant „repré
sen t a i du peuple", fonctionnaires du Comité, qui suivaient leurs armées. 
Un décret de la Convention du 18 juillet 1794 permit au Comité d'excercer 
la souveraineté sur les „pays conquis", de la manière suivante: au lieu de les 
congédier, les „réprésentans" devaient en principe maintenir tous les fonc
tionnaires non-militaires dans l'exercice de leur fonctions et surveiller leurs 
actes; cependant au cas où des fonctionnaires se comporteraient d'une façon 
hostile à l'égard de la France, les „réprésentans" avaient le devoir de les 
remplacer par des personnes plus fiables; de plus l'exercice de la jurisdiction 
criminelle ne pouvait avoir lieu que sur leur ordre; ce n'est qu'en leur ab
sence que les généraux français avaient le pouvoir de les remplacer. 

Les armées françaises ne réussirent pas avant le début de janvier 1795 à 
soumettre La République, Culemborg ni les autres territoires souverains, 
mais Guillaume s'enfuit alors en Angleterre. Par la voix de quelques uns de 
ses „réprésentans" qui déclarèrent le 20 janvier 1795 qu'elle ne se mêlerait 
pas du gouvernement des provinces, la France renonça au bénéfice des dé
crets précités, exception faite de celui qui lui permettait de confisquer les 
biens de la Maison d'Orange. Partout les „partiotten" profitèrent de la situa
tion pour congédier les fonctionnaires et occuper leurs places. 

Quand quelques militaires et „réprésentans" français arrivèrent à la fin 
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du mois de janvier à la Haye, ils mirent immédiatement la main sur les 
bureaux du Domeinraad et ordonnèrent au secrétaire de ce collège de leur 
remettre l'état des biens de Guillaume. La conclusion générale de cet état 
était, que le Stadhouder perdait chaque année une somme considérable, ce 
qui peut expliquer que les français ne se soucièrent que très peu de ses biens. 
A l'exception de le souveraineté de Culemborg, ils se contentèrent selon 
toutes probabilités de quelques biens mobiliers. 

Dès que les gouvernements provinciaux se rendirent compte de l'intérêt 
minime que les envahisseurs portaient à la fortune du Stadhouder, quelques-
uns des états désignèrent des collèges destinés à mettre sous séquestre les biens 
situés dans leurs territoires; toute revendication de droit était par conséquent 
exclue. Les „Representanten van het Volk van Holland" se hasardèrent 
même à fermer de leur seul autorité les bureaux du Domeinraad. 

La Frise mit le 24 février la main sur la souveraineté de l'Ameland dont 
elle séquestra les droits. 

La Hollande annexa le 16 mars 1795 l'IJsselstein, le Vianen, le Leerdam 
et l'Acquoy. 

En Buren - à l'exemple de ce qui s'était passé dans la République des 
„patriotten" congédièrent de leur propre chef les fonctionnaires de l'ancien 
régime et devinrent par ce geste eux-mêmes souverain. Les habitants du 
Buren repoussèrent l'offre de Gueldre d'incorporer leur territoire à cette 
province, puisqu'ils tenaient à garder leur indépendance... 

Ce n'est qu'en Culemborg que les français s'attribuèrent des droits souve
rains. 

En Culemborg, les fonctionnaires en place comme les „patriotten" qui se 
manifestèrent rapidement après l'invasion française, tous eurent conscience 
de ce que Culemborg comme bien du Prince d'Orange, était pays conquis. 
Quand les „patriotten" voulurent se défaire des membres du „College van 
Raden en Magistraat", ils supposèrent indispensable, l'autorisation du géné
ral Salm à Utrecht. Dès que les membres du „grafelijke Raadkamer" senti
rent, qu'une deputation des „patriotten" allait se rendre à Utrecht pour 
demander l'autorisation en question, ils envoyèrent à leur tour une deputa
tion à Ramel, le „representan en chef", qui avait son cantonnement à La 
Haye. Ramel garentit aux députés du „Raadkamer" par un arrêté, que les 
membres du „College van Raden en Magistraat" pourraient continuer l'exer
cice de leurs fonctions; mais la deputation rentra trop tard à Culemborg. 
Dans l'intervalle le „College van Raden en Magistraat" avait été „patriot-
tisé". Ce conflit de compétence entre le général et le „representan" eut pour 
conséquence une „lutte à la corde" pour la distribution de différents pos
tes. Les „patriotten" essayèrent d'occuper avec l'approbation tacite ou ex
presse des autorités militaires françaises, les sièges des fonctionnaires de l'an
cien régime, qui à leur tour mirent tout leurs efforts à garder leur postes à 
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grand renfort d'arrêtés des „réprésentans". Dans l'ensemble les membres du 
„Raadkamer" grâce à ces arrêtés réussirent à éviter, jusqu'à la ratification 
du Traité de La Haye, la perte de la plupart de leurs postes, qu'ils occu
paient dans ledit conseil, et ailleurs, dans l'appareil officiel. Il semble en 
outre que les arrêtés de Ramel, publiés sous l'occupation française aient 
aboli le droit de fief et les droits seigneuriaux, à l'instar du décret de la 
Convention du 2 mars 1793. Pour ajouter encore à la confusion, le tribunal 
d'échévinage de Culemborg n'osa pas excercer la juridiction criminelle en 
vertu du décret de 18 juillet 1794. Il faut enfin signaler que la Gueldre avait 
introduit un recours en nullité de la donation de Culemborg de 1747 et s'ef
forçait par voie diplomatique, de persuader la France d'abandonner ce terri
toire conquis. 

Le traité de paix, qui entra en vigueur le 27 mai 1795 entre la France et 
la République Batave, prévoyait ceci: „La République Française abandonne 
à la République des Provinces-Unies tous les biens immeubles de la maison 
d'Orange, ceux même meubles et effets mobiliers dont la République Fran
çaise ne jugera pas à propos de disposer". 

Les Etats „purgés" des provinces estimèrent que ce paragraphe ne signi
fiait rien d'autre que l'abandon desdits biens par la France. 

Comme aucun des Etats ne connaissait suffisamment l'état des biens du 
Stadhouder situés dans son territoire, et notamment le rapport entre profits 
et pertes, ils n'osèrent pas s'approprier les „res derelictae" disponibles, qui 
par conséquent restèrent sous la garde des collèges de séquestre. 

Pour la même raison la Frise maintint le séquestre des biens situés en 
Ameland. 

La Gueldre fit de nouveaux efforts pour persuader les habitants de Buren 
d'accepter l'incorporation de leur territoire à la province. 

Dès lors que les français abandonnaient la souveraineté en Culemborg, 
celle-ci disparaissait totalement, du moins selon Grotius. 

Elle renaquit pourtant presque immédiatement, quand les habitants s'assu
jettirent aux „patriotten", qui par cela même, devinrent à leur tour souve
rain. Une atteinte grave à leur puissance suprême fut quand-même commise 
par les Etats-Généraux, qui firent, le 9 juin 1795, mettre sous séquestre les 
caisses de Culemborg. La Gueldre proposa alors aux habitants de Culemborg 
l'incorporation de leur territoire en tant que quatrième Quartier, mais les 
négociations aboutirent à une impasse. Dans le même temps, cette province 
s'efforçait de s'emparer de Culemborg, en renouvellant - devant les Etats-
Généraux cette fois - son recours en nullité de la donation de 1747. Cette 
tentative échoua également vu l'importance des dettes de l'ancien comté à 
l'égard de la cour des comptes de la Généralité. 

Le „Reglement, volgens welke eene algemeene Nationale Vergadering 
door het Volk van Nederland zal worden bijeengeroepen en werkzaam 
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zijn", * que les Etats-Généraux promulgèrent le 22 février 1796, prévoyait 
que les habitants d'Ameland, Buren et Culemborg avaient le droit de prendre 
part aux élections des membres de la „Nationale Vergadering", collège qui 
devait ce se réunir pour la première fois le Ie r mars de la même année. Le 
règlement donnait en plus aux dits territoires le droit de s'adresser à cette 
Assemblée, pourqu'elle puisse déterminer les droits qui leur appartenaient. 

L'Ameland ne fit jamais une telle demande. 
Un accord concernant l'incorporation de Culemborg à la Gueldre inter

vint au debut de mars 1796. A condition que la „Nationale Vergadering" 
lève le sequestre mis sur les caisses du Culemborg, le Culemborg acceptait 
de faire partie de la province; sa participation financière aux frais de celle-
ci, devait toutefois être réglée postérieurement. 

Pour obtenir la levée du séquestre les habitants du Culemborg s'adressè
rent à la „Nationale Vergadering", qui nomma une commission d'enquête, 
composée de ses propres membres et chargée de conclure. 

Le Buren et la Gueldre conclurent également en mars, un traité d'incor
poration. Quand cet accord fut proposé le 23 mars à la „Nationale Ver
gadering", il fut décidé, que cette même commission d'enquête, désignée pour 
le Culemborg, serait chargée du rapport. 

La conclusion de la commission du 28 mars 1797 fut, que tous les droits, 
que Guillaume V avait possédés sur le Culemborg et le Buren, et qui avaient 
été confisqués par les français, étaient, en vertu du Traité de La Haye, 
transférés aux Etats-Généraux. La „Nationale Vergadering" ne se prononça 
jamais sur ce rapport. 

Le coup d'état militaire de Daendels, le 22 janvier 1798, mit un terme à 
toute souveraineté provinciale, et fut la cause indirecte de la fin de l'exis-
tance d'Ameland, Buren et Culemborg en tant qu'Etats souverains. Le Cu
lemborg le ι " février 1798, et après lui le Buren, le 30 avril 1798 - recon
nurent la „Constitueerende Vergadering" pour souverain de la République 
une et indivisible. Tant qu'à l'Ameland, sa souveraineté disparut le 20 avril 
1798 avec la nationalisation de tous les biens de Guillaume V, qui avaient 
été mis sous séquestre. 

* Assemblée élue par le peuple des Pays-Bas, qui était à la fois une assemblée constituante 
et devait remplacer entre autre les Etats-Généraux des Provinces Unies. 
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BIJLAGE A 

Briefje van de generaal J. В. Eblé aan de „representan du peuple" D. V. Ramel inzake 
enkele krijgskundige boekwerken uit de stadhouderlijke bibliotheek d.d. 4 juni 1795· 

La Haye, le 16 prairal 3e année 
au Représentant du peuple Ramel. 

Il existent, citoyen Représentant, dans la bibliothèque du stathouder quelques ouvrages, 
qui traitent de la guerre. Comme ils peuvent être d'une grande utilité ainsi qu'aux officiers 
de l'Etat-Major, je vous prie de donner des ordres pour qu'ils me soient remis. 

Salut et fraternité 
le général Eblé 

(Archives Nationales te Pargs, AA; }i; 14$}-) 



BIJLAGE В 

Instructie van de Staten van het Kwartier van Nijmegen voor de raden van het graaf

schap Culemborg d.d. 30 november 1720. 

Instructie der Raaden des graaffschaps Culembo[r]gh 

1 

Het stuk van souverainiteit en wat daaraf dependeert vlijtig in agt [te] neemen, 'tselve 
curieuselijk [te] maintineeren in alle infractien, praejudicien en hindernissen af [te] wee
ren, mitsgaders hetgunt dienaangaende voorvallen mögt aan ons sonder uijtstel [te] be-
rigten. 

2 

De versogte vrijgeleyden, alsmeede dispensatien nopende de solemniteiten in het cas matri-
monieel, item nopende de dispensatien testamentair van paepse, ongehouden of weduwen, 
hetzij geestlijken of andere, en diergelijke zullen bij onse tesamentlijke raaden - niemand 
dan die absent is uijtgesondert - vergunt worden, dog anders niet, dan op onsen behagen 
ende approbatie. 

3 
Met beede-, vast- en dankseggingendagen zal het gehouden worden gelijk in de nabuurige 
provinciën, graaffschappen en heerlijkheden, met welke men zig in hetselve cas zal con
formeeren, tenwaare dat wij deshalven anders mogten beveelen. 

4 
Sullen het point van justitie vlijtig administreeren ende tot zulk een einde niet alleen 
d'ordinaris regtdagen nauwkeurig observeeren, nemaar ook soo dikwijls de saeken het 
vereijschen in onse camer van justitie vergaderen om aldaar te adviseeren en [te] resol-
veeren op hetgeene dienstelijk zal weesen. 

5 
Sullen voorts in cas van revisie de twee te adjungeeren rechtsgeleerde in tijds nomineeren 
en verschrijven conform het reglement van den jaare 1687, dog alvoorens te sententieeren 
alle devoiren aanwenden omme partijen tot accoord te brengen, gelijk in alle andere voor
vallende zaeken daartoe gedisponeert sijnde meede gehouden zullen weesen te doen. 

6 
Niemandt van onse voorszegde raaden zal eenige partijen, wie die ook zoude mogen wee
sen, die zaeken hetzij voor onse camer van justitie ofte voor die van den geregte in den 
graaffschappe Culemborg hebben, mogen patrocineeren, 'tzij in of buyten regten op poene 
van drie duysent guldens. 

7 
Alle te geeven advijsen, hetzij [door] ons gerequireert, hetzij over zaeken van gewigt ter 
raedcamere voorkomende mitsgaders onse resolutie vereijschende met goede fundamenten 
en bondige reedenen [te] bekleeden en in diervoegen bij yder van de aanweesende raaden 
ondertijkent aen ons over [te] senden. 

8 
Sullen wijders allen mogelijke vlijt aanwenden om middelen uyt te vinden, waardoor de 
inkomsten des graaffschaps Culemborg sullen können verbeetert worden. 
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9 
Item onnodige onkosten in alles soeken af te snijden. 

IO 

Ende tot zulken eynde de rentmeester en den werkmeester daertoe houden om de kribben, 

dijken, sluysen als anders met minste costen en tot meesten dienst te doen repareeren en in 

eyse te houden en sullen deselven de aanweesende raaden by tijts van de voorvallende 

noodwendigheeden notificeeren om op de penningen daartoe van noden als anders ordres 

te stellen. 

II 

Zullen alle wagenvragten en bodenloonen sooveel mogelijk tragten te schouwen en te ver

sparen; voorts in 't cas van noodzaekelijkheit den rentmeester ordonneeren de betaaling te 

doen met contant geld, ook diesaangaende alvoorens t'accordeeren en de kosten op 't 

nauwste te bedingen. 

12 

Alle verpagtingen op behoorlijken tijd laten geschieden openbaarlijk en op gewoonlijke 

manier пае voorgaende publicatien en affixie. 

De reekeningen van de respectieve rentmeesters en ontfangers zullen op behoorlijken tijden 

geslooten, voorts extract daeruijt gemaekt en toegeschikt worden. 

4 
De voorszegde raaden sullen ook gemelde rendanten ten ernstelijk vermanen ende con-
stringeeren om de renten en extraordinaris lasten op haere recepten gerepartieert vooral en 
precies te betaalen sonder eenige excuses daertegens voor te wenden en alles conform hunne 
instructie gelijk ook de termijnen gesteld tot betaalingen van de loopende schulden sonder 
fout precies sullen onderhouden en observeert worden. 

Ende voorts generaelijk hun te reguleeren пае het stad- en landtregt en andere ordonnan

ties en reglementen van den graafschappe Culemborg mitsgaders zig in alles te gedragen 

als goede en getrouwe raaden verpligt en schuldig zijn. 

Aldus gedaen en gearresteert bij de beeren Staaten des Quartiers van Nijmegen, te Nij

megen den 30 november 1720. 

(Algemeen Rijksarchief, Archief Nassause Domeinen, nr. S992.) 
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BIJLAGE С 

Schrijven van de Staten van het Kwartier van Nijmegen d.d. 21 juni 1739 aan de Raad 
van State om ertegen te protesteren, dat dit generaliteitsorgaan er bezwaar tegen maakt, 
dat in Culemborg loterijen worden uitgeschreven. 

Solis den ï i juny 1739. 

Is ter vergadering voorgebragt en verleezen eene missive van den Raad van Staten ge-
schreeven in Den Haage den 4 deezes maands geadresseerd aan de ordinaris Heeren Ge
deputeerden deezes Quartiers, houdende hoe dat zedert eenige dagen in handen hadden 
gekreegen de uitschrijvinge van eene zesde Culemborgsche lotterij, verzoekende, dat Haar 
Ed. Mog. de nodige orders gelieften te stellen, dat die voorsz. lotterij geen voortgang mogte 
hebben, en dat Haar Ed. Mog. een wakend ooge gelieften te houden, dat geene particuliere 
lotterij buiten die van de generaliteit, hoegenaamd in deezen Quartiere geadmitteerd mogte 
worden. 
Waarop gedelibereerd zijnde hebben Haar Ed. Mog. goedgevonden te rescribeeren aan den 
Raad van Staten volgende missive: 

EDELE MOGENDE HEEREN 

De ordinaris Heeren Gedeputeerdens onzes Quartiers hebben aan ons voorgebragt U. Ed. 
Mog. missive aan weigern, ordinaris Heeren Gedeputeerdens in 's Hage geschreeven den 4e 
deezes maands houdende, hoe dat U. Ed. Mog. zedert eenige dagen in handen gekreegen 
hadden de uitschrijvinge van eene zesde Culemborgsche lotterij, verzogten, dat die orders 
mogten worden gesteld, dat die voorsz. lotterij geene voortgang mogte hebben, en verder 
een wakend oog gehouden, dat geene particuliere lotterijen buiten die van de generaliteit 
hoegenaamd in onzen Quartiere mogten werden geadmitteerd. 
Waaromtrent wij niet hebben willen afweezen U. Ed. Mog. voor informatie te laten toe
komen, dat binnen ons Quartier aan niemand is of word gepermitteerd eenige lotterijen op 
te rigten of te trekken, en dat wij reeds voor eenige maanden de lotterij binnen de stad en 
graafschap Culemborg hebben gestaakt en doen ophouden, dog dat wij anderzints niet wel 
kunnen bevroeden, waarom binnen de stad en graafschap Culemborg geene lotterijen, wan
neer wij zulks mogten dienstig agten, zouden mogen worden geadmitteert, als notoir zijn-
den, dat de stad en graafschap Culemborg onder deezen staat niet gehoorende is en het 
consent tot eene generaliteitslotterij met uitsluitinge van alle anderen bij de Heeren Staten 
van Gelderland en daarom mede bij ons gedragen, in deeze Culemborgsche lotterij geen-
zints zoude kunnen worden geextendeerd. 

(Bosch, Holmberg en Von Schenck, btjUge D.) 
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BIJLAGE D 

Décret de la Convention Nationale du 7 fructidor l'an II (24 augustus 1794) 

TITRE II. 
Attributions des comités. 
A r t i c l e p r e m i e r . 
Comité de Salut public. 

Le Comité de Salut public a la direction des relations extérieures, quant à la partie poli
tique, et en surveille la partie administrative. 
Il a aussi sous sa surveillance, 
La levée et l'organisation des forces de terre et de mer, l'exercice et la discipline des gens 
de guerre. 
Il arrête les plans de campagne tant de terre que de mer; il en surveille l'exécution. 
Il a pareillement sous sa surveillance, 
La défense des colonies, les travaux des ports et la défense des côtes; 
Les fortifications et les travaux défensifs de la frontière; 
Les bâtimens militaires; 
Les manufactures d'armes, les fonderies, les bouches à feu et machines de guerre, les pou
dres, les salpêtres, les munitions de guerre, les magasins et arsenaux pour la guerre et la 
marine; 
Le dépôt général des cartes et plans, et des archives de la guerre de terre et de mer; 
Les remontes, charrois, convois et relais militaires, les hôpitaux militaires; 
L'importation, la circulation intérieure, l'exportation des denrées de toute espèce; 
Les mines; 
Les magasins nationaux; les subsistances des armées, leurs fournitures en effets d'habille
ment, équipement, casernement et campement. 
Il prend, en se conformant aux loix, toutes les mesures d'exécution relatives aux objets dont 
l'attribution lui est faite ci-dessus. 
Il exerce le droit de réquisition sur les personnes et les choses. 
Il peut faire arrêter seul les agens militaires qu'il surveille, ou les remettre en liberté, pourvu 
que la délibération soit prise au nombre de sept membres au moins; mais il ne peut les 
traduire au tribunal révolutionnaire que par délibération prise en commun avec le comité 
de sûreté générale, selon les règles ci-après déterminées. 
A l'égard des fonctionnaires et agens purement civils qui sont dans le ressort de sa sur
veillance, il ne peut les faire arrêter ni les traduire au tribunal révolutionnaire, que par 
délibération commune avec le comité de sûreté générale. 
Dans ces délibérations communes, chaque comité doit fournir moitié, plus un, des membres 
qui le composent. 
En toutes délibérations communes ou séparées, qui sont relatives à une arrestation ou à 
une mise en jugement, l'expédition en est signée de tous les membres qui 7 ont concouru, 
et la signature de chacun est précédée de cette formule individuelle: Je déclare avoir par
ticipé à la délibération. 
IL La trésorerie nationale ouvrira au comité de salut public, pour dépenses secrètes et 
extraordinaires, un crédit de dix millions: tous crédits précédemment ouverts, et non em
ployés, sont supprimés. 

(Proces Verbaux des Scêances de la Convention Nationale.) 
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BIJLAGE E 

Briefje d.d. 19 mei 1795, ondertekend door de president der Landelijke Vergadering 
's Lands van Culemborg en de president der municipaliteit van de stad Culemborg, ge
richt tot de Tielse advocaat J. D. van Leeuwen, inhoudende een verzoek aan de laatste 
om Culemborg te hulp te komen. 

Medeburger [se. mr J. D. van Leeuwen], 

Gij wordt sterker dan ooit in requisitie gesteld. Nimmer was er eene zoo dringende reden 
om U tot heil van Kuilenburg, stedelijk en landelijk beschouwd, op te vragen. Gij kunt, -
Gij zult ons Uw bijzijn niet weigeren. Ook is de uiterste spoed het eerste vereiste. 

Heil en Broederschap! 
de Groot 

Kuilenburg, den 19 van Meij praesident 
1795 der landelijke vergadering 
Het eerste jaar der vrije E. van Driel 
Bataafsche Republiek praesident der municipaliteit 

(Rijksarchief in Gelderland, Collectie van Leeuwen, nr. 2j.) 
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ADDENDA 

A. Aan noot 84 op blz. 50 voege men nog toe: Manuscript nr. 59 van de handschriften
collectie van de Bibliotheek Arnhem. 

B. Op blz. 53 werd gezegd, dat de graaf van Culemborg geen partij was bij de sluiting van 
de Pacificatie van Gent. Hieraan voege men evenwel toe, dat de Staten-Generaal op 
6 juli 1580 beslisten, dat graaf Floris zich toch naar deze Pacificatie moest regelen, aan
gezien deze ook „son cas" betrof.1 Het behoeft geen betoog, dat dit een nieuw argu
ment oplevert vóór de rijksmiddellijkheid van Culemborg in 1576. 

C. Op blz. 54, waar de schaking van Catharina van Orleans soor Diederik van Mortaigne 
ter sprake kwam, is geen reden vermeld, waarom de Staten van Holland juist in dit 
geval zo furieus van leer trokken. Een mogelijke verklaring hiervoor is echter, dat de 
geprivilegieerde Nederduits Gereformeerde Kerk, die zich slechts met moeite kon neer
leggen bij haar ondergeschiktheid aan de wereldlijke overheid,2 en die vele - dikwijls 
met succes bekroonde - pogingen in het werk heeft gesteld om die overheid te over
reden bepaalde wetten af te kondigen, * enkele jaren voor deze affaire scherpe kritiek 
had uitgeoefend op het bestaan van de vrije heerlijkheden, waar „moedwillige dood-
slagers" een veilig heenkomen vonden. * 

D. Als aanvulling op hetgeen op blz. 116 wordt beschreven, zie men: L. de Gou, Het plan 
van Constitutie van 1796, 's Gravenhage, 1975, blz. 343, 348, 385, 386, (85). 

E. In plaats van het op blz. 17 als „Fockema Andreae I I" aangeduide werk, kan men beter 
raadplegen: S. J . Fockema Andreae, Rechtsgeleerd handwoordenboek, in de bewerking 
van N. E. Algra en H. R. W. Gokkel, Groningen, 1970. 

1 N. Japikse, Resolutiën der Staten-Generaal van 1596-1609, 's-Gravenhage, 1923 (7 din.), 
dl. 3, blz. 173. 

! Zie S. J. Fockema Andreae, Enige opmerkingen over het kerkrecht onder de Republiek 
der Verenigde Nederlanden, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis XXI I (1954), blz. 
425-442. 

' Vgl. S. J. Fockema Andreae, De kerk op wereldlijk terrein onder de Republiek, in: 
Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis XXXIX (і952-'5з), blz. 146-157; 
A. J. van Weel, De wetgeving tegen het duelleren in de Republiek der Verenigde Neder
landen (dit artikel zal in de loop van het jaar 1977 in het Nederlands Archievenblad 
worden gepubliceerd). 

4 W. P. C. Knuttel, Acta der particuliere synoden van Zuid-Holland, 's-Gravenhage, 
1908-1916 (6 din.), dl. IV, blz. 84 en 149. 
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STELLINGEN 



I. 

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen kan zonder de strekking 
van de Wet Universitaire Bestuurshervorming van 1970 aan te tasten 
ex art. 5 j van de bedoelde wet machtiging verlenen om bij wijze van 
proefneming in een (sub)faculteitsreglement de bepaling op te nemen, 
dat de leden van een (sub)faculteitsbestuur, die het vertrouwen van de 
(sub)faculteitsraad hebben verloren, door deze raad kunnen worden 
ontslagen. 

II. 
De in de Memorie van Toelichting bij de Wet Universitaire Bestuurs
hervorming van 1970 verwoorde opvatting van de wetgever "Onder
wijs en wetenschapsbeoefening van beheer te scheiden is een fictie ge
worden" (p. 14 rechter kolom) is in de tekst van die wet niet conse
quent verwerkt. 

III. 
Het verdient aanbeveling artikel 131, lid 2 van de Grondwet te be
schouwen als slechts betrekking hebbend op wetten in formele zin, die 
tevens wetten in materiële zin zijn. 

IV. 
Op het "Voorontwerp Besluit algemene hogere opleidingen" (bijlage 3 
bij de Nota Hoger Onderwijs in de Toekomst) is van overeenkomstige 
toepassing hetgeen A. M. Donner stelde in zijn minderheidsnota bij het 
in 1951 uitgebrachte rapport van de staatscommissie voor Hoger-
Onderwijswetgeving ("Commissie-Van der Pot"): "Een 'slechts' alge
meen vormende opleiding neemt uit het hoger onderwijs de pit weg en 
loopt gevaar niet de beoogde karaktereigenschappen, maar bedenke
lijke oppervlakkigheid en eigengereidheid aan te kweken. Hier geldt: 
'a little learning is a dangerous thing'." 

V. 
Onderwijs betreffende de ontwikkeling van de rechterlijke organisatie 
in de Noordelijke Nederlanden tot 1813 kan niet verantwoord worden 
gegeven zonder aandacht te schenken aan de geschiedenis van het 
volkenrecht. 

VI. 

De in de jongste editie van de Grote Winkler Prins Encyclopaedic 

(dl. 6, Amsterdam-Brussel ι^γ^-'γ^, p. 610) voorkomende definitie van 



het begrip duel als een strijd met gelijkwaardige wapenen tussen twee 
personen, vooraf afgesproken en volgens vaste regels gevoerd, ten einde 
satisfactie te verschaffen wegens persoonlijke grieven, is, bezien in de 
historische contekst van die bladzijde, onjuist. 

VII. 

Ten onrechte noemen De Monté ver Loren en Spruit het recht van be
planting als een voorbeeld van een zgn. oud, nog bestaand zakelijk 
recht. 
(J. Ph. de Monté ver Loren, Hoofdlijnen uit de ontwikkeling van de 
rechterlijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse 
Omwenteling, 5e dr. bew. d. J. E. Spruit, Deventer 1972, p. 4). 

VIII. 
De wettelijke regeling tot bescherming van drukletters in Nederland 
tot uitvoering van het Verdrag van Wenen van 12 juni 1973 betref
fende de bescherming van drukletters en hun internationaal depot 
dient te geschieden in een aparte wet, waarin een speciaal depot van 
drukletters wordt ingesteld. De Benelux modellenwet noch de Auteurs
wet zijn in hun huidige vorm geëigend voor de overeenkomstig dit 
verdrag te geven bescherming van drukletters. 

IX. 
Tekst en strekking van artikel 10 lid 1 van de Rijksoctrooiwet geven 
grond om aan te nemen, dat de aanspraak op octrooi voor aan de in
stellingen van wetenschappelijk onderwijs door derzelver personeels
leden gedane uitvindingen toekomt aan de genoemde personen. Aan
gezien het voor instellingen van W.O., voor de gevallen, waarin zij 
zgn. contractsresearch willen aantrekken, van groot belang kan zijn, 
dat zij hun opdrachtgevers ook een eventueel octrooi kunnen aan
bieden, dienen deze instellingen in die gevallen een nadere regeling 
met de betrokken personeelsleden te treffen. Een zodanige regeling 
dient te worden opgenomen in de arbeidsvoorwaardenregeling van 
hen, die in dienst zijn van de instellingen. 

X. 

Het verdient aanbeveling om hogere ambtenaren, die coram publico 
verklaren, dat het door hen genoten salaris onevenredig hoog is, een 
tevredenheidsbetuiging als bedoeld in art. 79 van het Algemeen Rijks
ambtenarenreglement te geven. 








