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\\'OORD VOORAF

l.en roorwoord is een terugblik. Een (inzien naar cen jarenlange studie en naar

de totstandkc,ming van een boek. Een plaats 1*A·endien waar overpeinzingen en

mijmeringen de oierhand Aunnen hebben. Nlaar waar moet ik beginnen: Bij de

jaren van verbeelding, dat „·il zeggen bij de ontluikende belangstelling voor het

verleden? Waar ik dan uit kom, \reet ik niet meer. Alleen de herinneringen zijn er:
.

de dorpsbibliotheek, de boiken ran Jaap ter Haar. de schc,olplaten van Ising. c,e-

schiedenis als avontuur in het i·erleden. Bestaat er iets spannenders:

Of moet ik beginnen bij een reel latere periode. de jaren r·an studie en rijping?

Het Moller-Instituut in Tilburg. de Katholieke Universiteit in Nijmegen. Politiek

engagement en vooral maatschappelijke relevantie gaven in de jaren zeventig de toon

aan. De geschiedenis van de 'koude oorlog, van de socialistische arbeidersbeweging,

laterook van werkman en boer met hun bestaansmiddelen hadden mijn belangstelling

bij uitstek. En via dit laatste thema ontstond die fascinatie door de geschiedenis als

samenspel van continuiteit en rerandering, van begrenzingen en de krachten van

vernieuwing. Geschiedenis: \vaar gebeurd, \aak net eender, maar altijd toch sreer

anders. Bestaat er iets boeienders)
Had ik mij hier moeten beperken tot het meest rele,·ante decl van mijn studietijd.

de laatste negen jaren, ii·aarin ik mij heb verdiept in de politiek-bestuurlijke ge-
schiedenis van Nederland  na  1795  en van de provincie  Noord-Brabant; De basis

voor deze interesse werd gelegd dc*,r cen bestudering van de Franse revolutie, dat

maatschappelijk evenement dat in de ir·ereldgeschiedenis /.ijn Kf·eerga niet kent. De

richting werd aangegeven dcx,r een project betreffende de geschiedschrijving van de

stad Eindhoren ranaf 1810. In maart 1979 maakte ik mijn eerste gang naar de

archieven. Het eerste resultaat „'as een scriptie over een negentiende-eeuws ambt,

het districtscommissariaat in Noord-Brabant.

De  tocht  door de archiei·en  werd een lange  weg. en bovendien  een  „·eg  met

hindernissen en dwaalsporen.  vaarbij het juiste pad door eigen vindingrijkheid

moest worden geronden. Het zoeken naar afl}akening en zelfbeperking is tijdro-

vend, teker als men dit almeet aan de eisen van het moderne hoger onderwijs, dat

i·eel gerichter, mogelijk efficienter, maar wellicht ook minder zelb·ormend is. De

weg van een archiefonderzc,eker kent zeker ook momenten van eenzaamheid. Ogen-

blikken waarop de historicus slechts is aangewezen op het gezelschap van die

schimmen uit het \erleden. die lang niet altijd esen makkelijk tot leven kunnen

worden gewekt. Maar de charme \an dit gezelschap is onmiskenbaar. Geschiedenis

als speurtocht naar en in de papieren overblijlselen ,an het verleden. Bestaat er iets

enerve renders 7

Enkele herinneringen aan mijn speurtocht /ullen me altijd bijblijren. Het altijd

krakende parket in de studiezaal ,·an het oude Rijksarchief in de Bossche Water-
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straat. I)e kille kelders \an dit gebc,ui, .  „ aar ik mij dankzij een depot-pasje mc,cht
nestelen tu43en de archie, en Jan de gewestelijke besturen 1795-1814 en \,in de
pro\-inciale griffie 1814-1850. 1-()[(,s heriniierenme nogaande gebrekkige huisies-
ting ian de/e \,aardevolle archie,en. Smalle gangen, ; aardcior men zich zij is·aarts
diende te be„I'gen tuisen cle ic,lgepakte stellages en zaar elk geluid door het papier
„erd gesmo ,rd.  1· n helaas 1.,reti er iele porteleuilles met stukken ,·01 schimmel 01ic,chtsch.ide.  .\laar meer nog „ ird ik gebc,cid dix,r de eindeloze series #crbalen iati
gc,uierneur en gecleputcerden. Stille getuigen \an de innoratiekracht en de ruime
taakfip\atting ran de negentiende-ceu,#se provinciale oierheid. Maar tx,k een herin-                '
nering aan de energie die Kest(iken Acin ..orden in iaken waar.-an het grcite belang
dc*,r ons niet meer /(, hclder kan „orden onderscheiden. Vele dihcussieh k(,men otis
Mi·er als 7.inkios geharreif'ar.  DL jairen hebben stof op de ix,rtefeuilles ge  orpen.  en
een grau\,sluier Hier de  klcun-erschillen  cii nuances binnen het prc„inciale I,e-
stuur. Iici i, LIc t.1.Ik \ .in een liistc,ricus im s le,ens felheid ,·an deze „·aas te
(lilt<1(,en.

lieti t,\ eede herititierilitg:  lict &(*,rinalige 1 r<,tehtalitse kerkie in lielm(,nd, clestilil
in gebruik als gemeentearchiet. Kclegeti (,p een steen,#orp ;'ali het imixisante k:14-            1
teel-raadhuis. mc·t daarachter de Zuid-\f illeins\·aart. In een omge,ing „aar de
geestkracht ian cle \\'esselmans, cle heren i·an lielmond, nog bespeurbaar i,as,
maakte ik kennis met ien geheel ander scx,rt archiet: hit familicarchief. in dit ge,·al             Igrotendeels \.in de energieke ami)tenaar mr. C'. F. \fiesselman. Een historicus (,nt-
„·ikkelt in de 1(,op , an /i iii (,nder/(sek #aak een zekere sympathie vix,r /ijn ha,filper-
sc,nen. En niet idden is dit \(*,r personen ,\ier leien hi dank/.ij hun uitgebreide          Icorrespondentie naun keurig kan iolgen.  Le,en en inleren, in bona vanielf komen                 i
de helden ti,t le„,n.

lien derde herintieriiig aa,i mijn archiefc,nder/(,ek  de bezoeken aan het tc,en nog               funkelnicu„·e Algemeen Rijks,irchiel' in Den Haag. I)rie zomenakanties verbleet ik
iii cle studieiaal. Nog ruik ik de vallucht ;an mijn eerste pied A terre'. die oude
boerderij in Ncx,tdi,rp. eli nog ,c,el ik de zomerhitte in mijn t,#eede rerblijli,laa,5.               
die portick„<,ning in l)en Haag. Xiet /elden kwam ik tot de ontdekking dat de ware
toedracht van /aken pas bleck te achterhalen in de,e Haagse archieven i-an ministe-
riei eli Sta,itssecrirtaric. b.zi \.1.,A bleek mij de Cigenhchap Haarc),er een archie'fi,n-
derick·ker in ruinic mate dient te beschikken: geduld. Het,inden man cen beschik-
king of een koninklijk Befluit met behulp ran  klapper4,  indices. agenda & cit' regihters
is tijdrovend nerk. en de kans cip teleuritellingen is gr(x,t. if ;int diku ills vindt men
slechth  een  unbeduickncle  minuut. r aarbij  alle over„egingen ot adric/en ontbre-
ken. Maar altijd is er die kans cip die ine \(indst die een dag „·eer goed kan maken.

in december 1981 zette ik de laatste punt achter mijn doctoraaiscriptie. clie een
uitbrekling #1·as i an mijn eerdere i,erk3tuk <,ier het districtscc,nimissari:iat. In 1982
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en een gro,t deel \811 1983 hebik mijl)e/iggeh(,lidetimetti, ce bii\·ak-scriptie .die

beideten pers-histcirisch  ,nder„ :rph.,ciden. Ii,elidreigdeik hierd,x,r\'clor noglange-

re tijd het onder/(rksterrein \an Nix,rd-Brabant te ,erlaten. Maar een (,lider/_oeks-

beurs bracht nic in okic,ber  1983 tertizin het rechte 01*Kir.  1·.n sanal dit tijdstip heb

ik  mi j met horten  en  stwen  1*·/ig gehoden  inct de/C  studic  mer de  eerste  sier

gouz·erneurs ,·an *cx,rd-Bral,alit.
In februari 1986,·oltix,kle ik ile/e stuilie. liet lag t<,en in de bedoeling dat de/e

ic,u verschijnen als een mon<,Krafti·. maar niet als cen dissi'Italic' in deze reek.

Bijdragen. In (,\·erleg met miin 1)egeleicler, 1,rcif. cir. 11.F.J.M. ian den l.ere nbeeint

heb ik in mci 1986 besl„ten de studic uit te breiden tot een procischrift. Er /i,udet 

paragrafen dan ivorden toeze,·ciegd betreffeticle het %,umerneursamht in Xederlalid in

zijn algemeenheid en ren nicit,# hixildstuk iner het dagelijks werk. de perscx,nlijke

ins'loed en de sociale ix,sitie \,in eun gouzer,ieur.  I.en jaar later stond dit alles up

papier. Daarna bi,gen mijn heide paratiiniten eii opnieu\,· prof. \'an den Lerenlicenit

iich oier het Br·erk. Eind okt,)ber 1987 had ik hun kommentaar #en,erkt. Het

manuscript „·as at.

lien promotie betekent w,or mij Keen bekrc,ning ian een lange loopbaan in het

onderwijs of' in een andere betrekking. 1·.,enmin /.al /.ij ,·Ax,r mij een opgang beteke-

nen naar een wetenschappelijke carriere. Juist deze omstandigheden cleden mij

nogal cens twijfelen a:in het directe nut 01' t.elfs a:in de n·enselijkheid s'an de

doctorstitel. Net \\·as mijn proinotor die mil telkens :Teer met \cx)rt\·arendheid o\er

deze tz, ijfel heen hielp.  \ .inaf het begin heb ik mij v erbaasd over het grote vertrou

wen dat pr,)f. \'an den terenbeemt stelde in mijn kwaliteiten als onderzoeker. Hit

is zeker niet iii het minst aiin ilin aanm(,ecligingen te danken dat ik de/e studie tot

een goed einde heb n·eten te brengen. In het jaar dat ik prof. \'an den Eerenbeemt

leerde kennen vierde hij Liin 25-jarig dienstierb,ind aan de tc,enmalige katholieke

Ilogeschool Tilburg. Bij de/e gelegenheid herinnerde de jubilaris zich de „·o,irden

s·an zijn leermeester prol. dr. A. Oldend(,rff om alti id ,·eel aandacht en %(*,ral i eel

tijd i·oor 07)ntacten met studenten te hebben. I)e sc,ins urenlange gesprekken met

prof. Van den Ecrenbeemt 05'er studic en promcitie hebben me geleerd dat hij de/e

les bepaald niet in de ,\ ind geslagen heeft.

Alijn dank guat uit naar de personen en inhtanties die dit onder/.oek in materiele

Lin mogelijk hebben gemaakt: mijn ouders. hit pr<„inciaal bestuur van Noord-

Brabant. en cx,k de personen dankzij wie ik tcit nu toe het perspectiel s·an de

werklix,sheid nog redelijk op cen afstand hel, ;veten te hi,uden prt,f. dr. \Iillem

Th.,%1. Frijhoff, drs. Nlichel G.H. liennissen. drs. Piet B.X. \·an Lurn.  lijn

paranimfen. mr. Jae G.J. Rinkes en Hans G. M. ,an de \'en. dank ik i·oor hun op-

en aanmerkingen. Hoes,·el Zij Keen \.111 beiden ;akhistorici ii iii. had ik Keen betcre

begeleiders Aunnen uitkiezen. \\'ant bij hen \·und ik de „·el Lier gelukkige combitia

tie van Jarenlange iriendschap met een u·arme interesse in mijn onder/.uek en

schrijfarbeid, de een als juri4t maar te,ens \er,ic,ed le/.er \.in histc,rische ,\erken,
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de ander als beoefenaar en liethebber der letteren. Verder gaat mijn erkentelijkheiduit naar alle archiefinstanties die mij met miin onderzoek hebben geholpen. In het
bijzc,nder „·il ik hier dank /.eggen aan mr.  P. F.Ch. Smit voor Lijn grote gasti·rijheid.Voor het onderdak in Nootdorp. Den Haag en Zoetermeer d.ink iA ir. Jere,en J.C:eurst en i s·onne E. ;an Kervel van der Held-Geurst.

Ten slotte een dankbetuiging u·aarbij ik al het formele kan laten Taren aan
Petra en Ij,es. de eerste, sinds jaar en dag, als trouii'e Ic\'ensgezel, de t\\eede,
sinds nc,g ic, kort. al:· brenger %,in les-ensi·reugde

Ad  I ati  keinpen
Heerlen, januari 1988
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baantjes'-verge|i.ikingen eti argumenten in de arnbtenstrijd 104; me-
ning \an Blarkoiii, mcieilijke ix,sitie regering 105.

§   9   Bestitursorgailisatie  1814-1819:  tie ajkoop ian  het
bestuurlijk decl der heerlijke recliten 106
\'erhitte discussies. tmistpunt nummir 6(jn: allc,op heerlijke rechten
106: (,piattingen Hultman. memorie \-erlicijcn 1()7; unanimiteit hier-
0,·er iri P. S., maar \·erdeeldheid ci;'er clistrictsschouteri 108; onbegrip
in Den Haag, \ an kretichmar,alt at' 109: negatief cx,rdeel \Villem I.
inspanningen Hultman bekroond 110-111.

§   10   Bestutirsorganisatie   1819-1820.  gelleinizimtigheid  e,i
argi 'aan roild de roordraclite,1 raii Hliltmait 112

Hultman \\·il ,·cw,rdrachten /i,ncler inmenging galeputeerden  112. Hel
ad\ies ian \\ aselmail en \ erhei jen 113: ,(*,rtdurende ()n/ekerheid
(,\·er benoemingen 114: Hultmans uiteindelijke #·oordrac·ht \cxir dis-
trictsschouten 115-116, zijn protegfs 117, wijziging dix,r minister De
Coninck  118.  liultmans  ic)ordracht  zoor gemeenteschouten  119.
\\'esselmans kritisch tafereel 120: aanblij,·en ian slechte burgemees-
ters 121.

§ 11 Dementeren en overlijden: Hult,na,is laatste lerensdage,i 121

C'(,nilict tussen Hultman en Xedeputeerden 121: cmtslagaam·raag
Hultman 122: delegatie naar Den Haug 123. ontslag. andere \er,·an-
gingen „egens ziekte of overlijden 124.

§ 12 "Een man i,an de uaereld'  iii een prorinciestad: Hultnians

positie in Dmi Bosch 125

Kenschetsing ierhouding Hultman met Staten: eigenzinnigheid 125:
en bemoeizucht. maar toch #·eel ruimte roor G. S.  126; man der \'er-
lichting 127: iciling ian bibliotheek 128: indeling ,an zijn boeken in
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,·akgebieden 129, ,·ergelijking met boeketiaanschaf elders 130: Hult
mans buitenechtelijke kinderen 131. steun \-cx,r /cx,n (.'irl 132. schui-
den Hultm;in 132 -133, m>·sterieu/.c 'misdaad' Hultman 133, populari

teit en obstakels: te werelds of' ,:rlicht: 134; ziin protestantse gcxlj-

dienst? of Lijn ,·reemdelingschap? 135: roep om inheemse gc,uverneur
136

Hoofdstuk Ill:

GOUVERNEUR B.J. HOLVOET 1 1820-18223

§ 1 "Il faut  croiser  les races'  ·  de  benoeming raii  een
Zitid-nederlander in Noord- Brabant 137

Gouverneursbenoemingen elders 1814-1820, genoemde  kandidaten

137, kandidaat Ho>·nck van Papendrecht  1 38,lcx,pbaa,1 1101,·oet 1 39,

verschillen noordelijke gouverneurs 1814 en zuidelijke 1815, gou,er-

neursinstructie 1820 140; amalgama-politiek Willem 1, Ni,ord-Bra-
bant als proeftuin 141.

§  2 De "stomme Welspreke,idheid" de eerste partijschappe,1
tegell eell stziurse gotivente ir 142

Al snel ongenoegen over Holvoet 142; \'an der Dussen en de anti-
Holvoet factic 143, tegenstanders: protestanten On katholieken 144.

§    3   Bestuttrsorganisatie  1820:  tu,ijfels elt  nadere adviezen
over de schoutbenoemingen 145

Narraagover Hultmans voordrachten 145; al'ge„·eken hier,·an,·aak op
advies Holvoet, raak ten onrechte 146. lokale conflicten protestant

versus katholiek: Dieden, Dongen 147, Ingenh(,usz politieke carriere

voor en na 1813  148-149; zijn adviezen contra oude protestantse re-
genten 150. twijfel regering over De Yos en Yan Dort 151-152. totaal

aantal herbenoemingen/\·er,·angingen  152.

§    4   Bestinirsorganisatie juli  1820:  de  be,ioen:ing  van  de
secretarissen en klachten over partildigheid 153

Mening Holivet:  voorkeur aan oude secretarissen  153; onte,·reden-
heid over keuzen van P.S. bij \'an Blarkom en \T'esselman 154-155.

klachten van \fan der Meer en \'an Kim,vegen 155-156: Hoede G. S.
hierover, klagers berispt  156-157; ierminderd belang secretariaat,

salaris 158.
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§     5   Ierkiezi,igen  1 820- 1 822: gotti'emeursinl'loed,
regionale cabale,i e,1 stabilisatie 159
Atmi,steer , erkie/ingeIi: lien'(,siteit, \(x,rbesprekingen. ge,1(xilite t(}t
herbetic,emen  159,  \erkie/ingen  1820·  \enkinging \ an  -1-u\11  160,
g(,userneurs  en  manipulatic  \crkie/ingen  161 ;  bijna-wegstemmen
Ian Be,erNijk uit (;. S. 162: 111(,cite  im ec·n \1'estbral).int c kandidakit
\ix,r (;.0. te \·inclen, 1822: c,pl (,mst regh,liale filcties 163; plan 11(,s-
iche factie t(,t ,ii·gsteminen (-'urpers 164: kath(,liek-pr(,testant: stal)i-
lisatie na 182() 165.

§     6   Belastiligilebatte,11821 -1822:   de  cloorslaggerentle  pc)sitie
l'an  Noord- Braba,it 166
(ironclbelasting: /,jare lasten ,(,or Nix,ril-Bral)ant 166. ont\terp-be-
lastingstelsel. ,·eriet in Liticlen. Borret (|es(niciallkh ,(*,r 167. aan01,11-
ring aan \ erheijen:  Nccircil}ralianthe Mi'171 |)chlissend  1 68. in,ulling
kacler,vet. Brabander0 iteniclin , crdeeld 169. tegenstelling tu..en
()(,0t- en \\ est-Brabant. admt,diatic i:in het grmaal  170

§  7 Eeit steell des aa,istoots rergrilisd: ee,1 3,)ordbral,alitier
iii de 17aad rait State 171
Noird-Brabant achtergehteld; 171. verall·ken om een Nmrdbraban-
der in de Raad 172; benoeming Bc,rret. relatie met belastingdebatten?
173:  ireugde  im  benoeming, decciraties etcetera  als  pressiemiddel
Willem 1 174.

§  8 -Dat 1·olk t'erpest nie hier  maili  doagen
Holvoets co,ifticte,1 1,iet gedeputeercle,1 e,i procureitr 175
Geruchten  o\er  at'tredint;  lic,1\·Mt   175:  schertiiutklingen  binnin
G. S.  conilict i,\er beschikking Iner cliensten \·an griffic-ambtenarcii
176-177: Holicietin het gelilk gestelcl 178: :indereccintlicten 178-179,
geschil 1101\0ct-\ an Illark<,m (,#er marechaussee en prix·essie Ra\en-
stein 18().

§  9  Ambte,istrijil e,1 ti,ini,zatigi,igelt: Hoh'c,ets rappc,rte,1
orer publieke geest e,1 p(,litieke <,ppositie 181

Hai)pt,rten #an districtivelic,uten  181  182: \ an Blarkc,m   cigert te
rapporteren. 11(11%,At in het gelijk gesteld 183: rappirt licil\(Kt: 0tri id
om de ambten. en u0urpaties door gedeputeerilen 183-184
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§  10  "\'aititeit e,1  iii'aciteit" ·  stijge,ide  spa,t,ii,ige,1  e,i  bezwijking
ran Holivet 185

G. S. contra schout Ha:imscic,nk 185: ciff'ensief Hol,ciet reorganisatie
griffie 186, ,#cxde C;.S.. kalmte lic,lroet 187, Holioet opnieus,· in het
gelijk gestekl 188; maar spanning ,$ as te grixit: HI,1,  *·ts i er/ock (im
s·crlof en genc,egdocning 189, /.i in (,i'erspatinen maatregelen 190, ar
restatic klerk Sassen, brandbriet \'an Blarki,ni 191 i nieit\ve berichten
\'an Blark(,m 192.

§ 11  Ziektererlof e,1 kra,tici,iniglieid: ile op,ze,izi,ig e,1 oprolgi,ig
van Holt,oet 193

Rapporten minister 1)e Coninck 193; sc)llicitaties om op,olging 194,
advics \kin Blarkimi: geen derile ireemdeling 195. reactie \'an Alacin
en, opname Hol,·oct 196; en zon iertrck uit Den Bc,sch 197.

§ 12 Klachten eit rerplaatsingen: de ren'angingell rail
gotivenieurs  na  interile  proviliciale  colljlicteit, 1814-1830 197

Een (,plossing i·oor het probleem-Hol,oct 198, \erplaatsing naar
\Kest-\'laanderen 199: 1825: klachten oier gouierneurs \'an Humal-
da en Holi'oet 200, adempauze 201: \'an litinialda gepetisioneerd.
Holwoet uit de gratic 202; indeling sen,ingings(x)riaken ian gouzer-
neurs 203; overige \'ervangingeii na interne colitlicten: V.in I)(*,rn
204: Van Tuill. De Beeckman 205. klachten 0,er \'an Imhoff en
Bentinck 206.

Hoofdstuk IV:

GO LI T ER N E U R J H R . \ 1 R . E . \'A N \' R E I) E N B U RC: H < 1822- 18 26 i

§  \ Hoofdai,tbte,laar. rreenideling. noorderling
\''mi Vrede,ibitrchs loopbaa,1 e,i be,toeming iii Den Bosch 207

Tan \'redenburchs carriere als ambtena:ir 207, s#'aar<,m hij benc,emd
en Keen Belg? 208; del'initic,e aanstelling 209.

§    2   Verkiezi,ige,1  /823-1 826:  '7'kpoque des cabales
et des intrigites" 209
Angst C..S. ic,or k„·aad daglicht 209, ruM in Nc*,rd-Brabant. ondanks
tumultueuze verkiezingen 210. verkie/ingen 1823: \'an Sasse kandi-
daat 211,1825: opnieu · poging tc,t ver anging Cu,pers 212: berich-
ten hierozer en uitslag stemming 213, ergernis I)e Bie 0,·er af,Jezig-

heid i·ertegenwix,rdiger uit \\'est-Brabant in G. S. 214, had hij gelijk:
215.
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§     3   Bestuursorganisatie  /824-1 825.  reglements/terzienilig
en kerbe,zoemingen 215
Cniftirmiteit contra Brabantse verlangens 216: benc)emingen en reli-
gie, benoemingen en belastingafdracht 217, „'esselmans onbek„·ame
schouten  218; te ,i einig belasting betalende schouten 219, beroepen
5·an de schouten 220, \ergelijking met de secretarissen 221; leeftild
functionarissen. nieu\\·e benamingen 222.

§  4 Becki'liet-kampioenen: het l'er.et tegen de se,ninarie-sluiting  223
Oprichting C(,Ilegium Phili,sophicum 223, laierende lx}litiek N'illem
1 224; oppositie: \ an hasse op het spreekgestoelte 225,1)e \i'ijs als
organisator 226; angst \Ix,r diens pc,pulariteit 227.

§    5   Een  "harrewarrige  prorincid.  de  rerplaatsi,ig rail
\'an i'redellburch eti IDc 11'ijs 228
,itatenadres o,er sluiting Beekiliet 2.28;  ·aren P. S. hiertc,e I,i·\oegd;

229; serslag I :in Hogendorp: een populaire gc,u\·erneur in cen mc,eiljj-
ke pro,·incie 230: \·erplaatsing Van \'redenburch 231; De \\'ijs cx,k
verplaatst, maar toch als \\·innaar uit de strijd 232. „ie \\·aren de
zerliezers} 233.

§ 6 ht ongenade: de t'en'a,igi,tgen l'an gourenteurs na onenigheid
met de regerbig, 1814-1830 234

0,erige ontslagen na menings\'erschillen met de regering 234; untslag
1)Arschot 1823. De Lens 1826 235. liembrede en De Liedekerke
1828 236.

§     7   - Aa  pied  dit  thr6,te"    Statenadressen  aa,i  de  regering  orer  de
landelijke politiek. 1814-1848 236
\'oorgeschiedenis ontslag \ an \redcnburch en l)e Liedekerke: adres-
sen in 1816 en 1819 237, adressen in 1821 en 1827 238, \\'aarc,m
mui·ht D Omalius wel  aanblij,·en? 239, (,pinie g<,uverneurs ge,raagd
240. De l.iedekerke in de tout 241. circulaire oktober 1828 en onrust
1829 242: dubiell/e hc,uding Sandberg 1830 243. adresienk„estie tia

1830 244. (:cricke en \'an %,·tiama in de fout 245: Krcieiendi· ser\\ar-
rjng en ailcmp 246.
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Hoofdstuk 11:

C.;OL'\'ERNELR A.F.(i. BL'11(:(,R,1.11 \':\31)1:11 1.()SSE < 1826-183()1

§    1   "Een kregel mannetje-   het con.flict tussen  Van der Fosse

eli minister \'a t Alaa te,1 247

1)liling aantal inheemse gouierneurs na 1825 247: verdere daling na
1830, genc,emde kandidaten vt,or I)en 11„R·h 248; lix,pb:ian \.in der

Fc,sse 249; ccintlict met \'an Alaanen 250-251.

§  2 Verkiezi,igen /826-1828: de ophomst i,an de partij De \Vijs
1,1 de o,tafhankelijkheid 19,1 Sasseit 251

Twee partijen of facties: I)e J\'ils en \'an Rijcke,·orsel 252, elan
klerik.den. stap naar moderne partijmrming 253; verdeeldheid kathc,-

lieken als bron \'an ergernis 254: hassen: onafhankelijk, maar niet
altijd even rechtlijnig 254-255; poging cm Sassen uit kiescollege te

wippen 256; ierkiezingen 1827: De \Vijs in (i.S.: 257, tegenkandi-

daat uit A'est-Brabant: \'an M.ittemburgh 258; 1828: hassen opnieu„
cinzekere fact(,r 259.

§     3   Verkie:ingen  1829:  trio,nfen  en  6checs.  een  geloofsbelijdenis
eli  ee,1 brouille 260

\/eld,vinnende opp,sitie 260, \\ c,enselse affaire en ,·crdeeldheid in
C..S. 261; Statemerkie/.ingen: succes \(,or opp(,sitie 262: pcilitieke

geknfsbelijdenis \'an Mattemburgh 263-264, beinvic,eding\·an de Ka-
merverkiezingen 264: De la Court naar zoren geschor·en tegen Opposi-

tie 265: uitslag: Van Sasse herko/.en. Lurben gekozen 266. succes

oppositie gold niet soor familie De Wijs 267: De Wijs beschuldigt \'an
der Fosse \·an fraude 268, het tz, eetal gebri,uilleerd 269.

§     4    Servielen   eii  zelfsta,idigen:   Noordbral,aiulers   in   de
Tweede Ka,iter 269

Verheijen rraagt om pensioen 269; terugkeer in de kamer 270, komst

t.ui ben in de Kamer als \·ersterking opp(,sitie 271; '\·erlinksing' Bra
bantse Kamerleden, serrechtsing' gedeputeerden 272: ontslag Luv-
ben en Ingenhousz 273; in/ameling en rekest ten behoeve van ontsla-

genen 274.

§ 5 :Het litipaard  met  het  laif  :  pill}lieke geest  en petities
in de ogen i,an dititen en hai'iken 275

Societeit in Bc,ssche C,asino 275; t„eedracht naast rriendschap, lijkt
tegenstrijdig 276, hai·ik'-berichten en duiven-boodschappen 277,
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'hamik Du l-our en ile petitiebe„·cging 277-278, berichtge\·ing \an
Reede hier(,i·er 279: 1)erichten \·an \\'esselman 280; natic,nale /.aken
en Ic,kale k\\esties 281.

§  6 Papenlist en eeit lielse geest: president \Pi,1 relthore,i

over  familieperikelen,  petitiebeiregi,ig eit pc,litiek 281
C'orrespondentic \'an \'eltho\'en met \ .in Blarkom 282, conserz·atisme
Ian \'eltho\·en: 1)lijdschap om ontslag 1.u>ben 283. bagatelliseert peti
tiebeKeging:  bc,erenbeclrog en Ic,kale belangen 284-285: raakt \erti#'ij
irId over bemrmingen doc,r gourerneur en G.S. 286-287.

§     7    Proinotie,   afdailking  of  nuttiger  roor  de  regeri,ig?
de rerplaatsiug ra,1 \'a,1 der Fosse 287
Oor/aken \erplaatsing: een promcitie: 287: ,·an\vege De Ii'ijs: 288:
ian\tege niet bedu ingen kathi,lieke oppc,hitiep klachten en insinuatich
hierci,er .188-289, \an„L.ge bruikbaarheid elders: racature in Ant„.,r-
pen 290; andere gou,·erneurs,er\ angingen  in deze categorie 291-292,
k<imst Van den Bogaerde 293: blijft langer dan zijn \oorgangers 294.

Hoofdstuk VI:

G()LI\'ERNLERS AAN HLT WERK

§  1 Werkterrein en werkrerdeling: gotiremetir, gedeputeerde,i
en Stateitlede,1 295
Taken G.S. en taken g(,uierneur 295-296. onbeduidende taak ic)or
P.S.  296,  \5·ens  tot meer toezicht dinr P. S.,  grootte ian de archie,en
297.

§ 2 Werkkader roild de gotivenieur: griffier, ambtenaren,
Raad van de goin,enteur 298
Griffier: man der continuiteit 298, treedt soms op de mciorgrond 299:
in,loed griffie-ambtenaren 300, dezen blij,·en meestal verborgen 301,
minimale im·loed ,·an Raad ,·an de gourerneur 302-303.

§  3 Werkbelasting en bezighedeii: de dagelijkse beslomineri,ige,i
voor een goui'entezir 303
Bezigheden Franse prefecten 1814-1830 304, nesenfuncties en lief-
hebberijen gou,·erneurs 305; G,uverneur \'an der Du\n o\ er drukte
en routine 306, en m·er geringe macht 307,
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§ 4 Werkltist en trericaai,iheid: tie persoonlijke i,irlocil ei! de
stuii·kracht iwit ce,i gotti'er,teitr 307

\\'erk/aaniheid: niet eencluiditi te ink rpreteren 308: pcrsix, n lijk eleni-

pcl bij brandencle k„estic* en n141teriele iaketi 3(19: te bc,ek gestelcle

prestaties N(x)rdl)rabatitse gou, crtic'urs en enige kanttekeningen 310-
312. gc,u, erneur lic,etcle Keen  baanbreker te /ijn.  maar \(,orthtui,·er

313.

§ 5 Op het eerste plan: sociale positie eli rerpliclitilige,1

van een gourerneur 313

Gouverneur als maii 1:iii de 00(,rgrond 313, salaris. ,·erplichtingen en
contacten van een gou,·erneur  314, hoge kosten hiervan  315: g<juier-

neur als i·aderfiguur, zijn maatschappelijke omgang 316: ireemde
gouverneurs en prc)'incialisme 317.

§    6   Prefectioneri,ig i,an de gouverneur: rergelijkingen inet de
Franse prefecten eit de functionarissen na 1830 317

Facetten van de prefectionering. overname Franse bestuursmodel
318; leeftijd gouverneurs en pretecten 319. ambtsduur en aantal #cr

plaatsingen 320; ;ergelijkingen met gouzerneurs na 1830 321: ,·orige

functies van gouverneurs 322; redenen van ver,·anging van gouT·er-
neurs 323.

§   7  De goljbeit,eging van de macht: l'an gotiremeur en
commissaris des honi,igs naar stititri,tait i,an de prorinciel 324

Litbreiding be\·oegdheden gouLerneur 324. rivaliteit justitie-p(,litie.
kritiek op ruime bevocgdhe(len 325; met name op meestemmen bij

verkiezingen in P.S. 326, ontheffing ian de belastingtaken 327: een
tweedimensionaal deernis„·ekkende figuur 327-328, man der proz·in-

cie? 329.

BLSLLIT

§   1  Man,ten des koni,igs. 1,oogden der provincie.
menners der Staten 330

Karakterisering gou\·erneurst'unctie 330, N(*irdbrabantse gou,er-

neurs leken c,p hun /.uidelijke collega s 331, ;Viw,rd-Brabant kreeg

gouverneurs opgedrongen 332.

§ 2 Noord-Braba,it: een lastige provincie? 332

Bronvermeldingen inzake de lastigheid 333, relatiI·ering hierbij, 0(,rza-

ken lastigheid volgens Holvoct 334. pc)litieke ambities en (,vermoed.
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interne ambtenstrijcl 335, ge,oeligheid ,·oor achterstelling, ondjepe
unificatic 336: grciei oppositie parallel met Belgie 337.

§  3 \'ier goin'enieurs i,1 Cell lastige prorincie 338
Positie in  1)en  B„sch , an Hultman en Hol,·c,et  338. ,·an \'an \ reden-
burch en \'an der hbse 139-340

M)\1\1.AIRL 341

BIJLAGLN 347

131)1·.X \AN (;LOC:HAl·ISC:111: 1, A PERSOONSNA,\11.N 372

CLRRIC:LLL';\1 \I'r,·\1. 386
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1 X 1.1 ( 1 1.) 1 X G

Probleemstelli,ig

'De geheele Prominciale ,ergaciering betoonde aan den Ciou,er-
neur niet alleen dat ontzag. het,relk in elke „elgeregelde ;ergade-
ring aan den President toekomt, maar een eerbied en gehoorzaam-
heid, welke ons nu bespottelijk toeschijnt. Alen rroeg het woord met
schroom, om zijn gevoelen te zeggen; den Gourerneur tegen te spre-
ken  vaagde bijna niemand."'

Aldus herinnerde het Overijsselse liberale Kamerlid H. \an Log-
hem zich in 1873 de zeer uitgebreide macht \'an de gourerneur. Zijn
mening, en die ian zijn liberale geestzerif·anten, doet nog steeds

opgang. In de moderne literatuur \\ ordt de gourerneur nog be-
scliouwd als een koningsdienaar, wiens benaming eigenlijk al teke-
nend is voor zijn taken en zijn positie in de proviiicie: hij moest in de
eerste plaats 'gou,erneren, dat n il zeggen meer dan louter en alleen
controleren ten behoeve van het rijksbelang. 2

Dit laatste nu vormt de hoofdtaak \an de commissaris des konings
/  van de koningin,   die na Thorbeckes pro, inciewet  ran   1850  de

gouverneur heeft opge\olgd. De naam gouverneur heeft iets bevoog-
dends, terwijl 'commissaris', dat wil zeggen 'gevolmachtigde'. toch
een  \vat meer toezichthoudende en afstandelijke bestuurs\\ ijze uit-
drukt.

lioe en \vanneer is dit negatieve oordeel van de liberalen over de
gouverneur tot stand gekomen? Het antwoord op deze vraag moet
luiden: nagenoeg parallel met het ontstaan \an de oppositie tegen het
autoritair-centralistische bewind ran koning N'illem I (1814-1840).
De gour erneurs waren immers de handhamers ran de orde en de

verdedigers van het gezag van de monarch. Na de Belgische afschei-
ding in 1830 verandert de oppositie \'an  tenn: zij bedient zich meer
van het motto -vereenvoudiging en bezuiniging . En het was deze
' 1  \'an Loghem, E..enige bladii.iden uit de geschiedenis der Staten *·an (),erijssel #an 1830 tot

1848. in Bijdragen tot de kennis ran het Staats- Prm·inciaal en Geineentebestuur ran Xecierland.

1873, 2.
4 \'an der Pot. //andboek rail hit ,\'ederlandse staatsrecht, 535



roep  om een minder uitgebreid  0\ erheidsapparaat  die  in de jaren
reertig , leugels kreeg doordat de liberalen zich ook begonnen te
keren tegen een te sterke inmeliging ran rijksambtenaren in de
zaken,an lagere o,erheden. De liberale slogans „·onnen aan kracht
en resulteerden in de \ernieu\\ ingen ran  1848 en  1850.  \'ooral on-
der impuls van de/e liberale her,ormingsijver kreeg de gourerneur
dat imagc, \ an een oppermachtige bemoeial. niet alleen in de ziii \an
een pottekijker namens de koning, maar ook in de betekenis ran een
pro, incie,m,gd,  die er het bestuur monopoliseerde en aan de Prozin-
ciale Staten slechts \\einig zeggenschap toestond. De gouverneurs
\ an \Villem I en \i'illem 11 ( 1840- 1849) \ ormden, zo leek het, in hun
eentje het daad\\·erkelijke prozinciale bestuur, tern'ijl de Staten
slechts v(,or de  representatie, e franje zorgden.

\\'as \'an Loghenis oordeel terecht: l\'aren de gou\erneurs inder-
daad zulke potentaten en alleenheersers? Deze vraag zal in dit proef-
schrift beantwoord zi orden. Ten eerste haiidelt de dissertatie orer de
functie en de bevoegdheden san het gouverneursambt, ten tweede
over de politieke rerhoudingen in Noord-Brabant 1813-1830. ten
derde o\er de positie ian de rier gourerneurs die in deze periode in
Den Bosch hebben geresideerd.

Bij het eerste onder,rerp zullen niet alleen de staatsrechtelijke
aspekten van het ambt rvorden behandeld. Naast de letter der grond-
Ketende instructies zullen ook de alledaagse werkzaamhe(len, de
daadwerkelijke invloed en de sociale tx)sitie \an de gouverneur aan
de orde komen. Ook zal worden nagegaan n elke verschuivingen zich
in zijn functie en zijn bezoegdheden hebben , oorgedaan. De inten-
ties \an J\'illem 1 staan bij dit laatste aspekt centraal. In 1814   as
het voor velen de \ raag of de gc,u\erneur beschouwd moest norden
als een man van de vorst of een man der Staten . Willem 1 maakte al
snel aan deze t  ij fel een einde. Aleer en meer e,olueerde de gouzer-
neur tot een functionaris die 's konings wil moest kenbaar maken in
en  opleggen  aan de Staten\ ergaderingen.

Het t\reede onderzrerp betreft Noord-Brabant tussen de opstand
van 1813 en de Belgische afscheiding van 1830. Een belangnekken-
de fase in de politieke geschiedenis ran deze pror incie, juist omdat

haar positie in het begin nog zo weinig omlijnd was, en haar identi-
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Alb. 1. Mr. C.G. Hultman (1752-1820), gouverneur van Noord-Brabant, april 1814 - januari
1820.
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teit zo z,einig uitgekristalliseerd. Alet reden kan men spreken zan
een orientatiefase, zo  ,1 wat betreft de externe als de interne be-

trekkingen.

Orientatie naar buiten: gvelke status zou Cle provincle krijgen in
het 'restauratierkoninkrijk \·an \\'illem 13 Zou de monarch tornen

aan de door Fransen en Bataven bewerkstelligde 'emancipatie  ran
het  gewest  uit de jaren  1794-1796: Welke politieke rol zouden de

katholieken in zijn koninkrijk kunnen gaan spelen: Ten slotte: wel-
ke plaats zou Noord-Brabant innemen tussen de noordelijke, protes-

tantse provincies en de zuidelijke, katholieke nieuwkomers:
Interne orientatie: in hoeverre zou de katholieke meerderheid van

Noord-Brabant het gezicht  \ an het jonge gewest gaan bepalen: Hoe
zou de politieke verhouding .'orden tussen Aleierij van  s-Hertogen

bosch,  larkiezaat van Bergen op Zoom en de Baronieen van Breda

en Cuyk, de hoofdbestanddelen \an het voormalige Staats-Brabant,
die voor 1796 nog zo weinig bestuurlijk contact met elkaar hadden:
Onzeker was zelfs of de in de Bataafse tijd verworven gebieden -
Land van Heusden en Altena en de enclaves tussen Den Bosch en

Grave  -  wel  tot de prorincie zouden gaan behoren.
Het derde onderwerp van dit proefschrift is er een van vlees en

bloed: de vier gouverneurs die tussen 1813 en 1830 het gouverne-

ment of 'gouvernementshotel' in de Bossche Verwersstraat hebben

bewoond: C.G. Hultman (1814-1820), B.J. Holvoet (1820-1822), E.
van Vredenburch (1822-1826) en A.F.G. van der Fosse (1826-
1830). Dit viertal zal biografisch ,vorden belicht, maar vooral wor-
den bestudeerd vanuit de vraagstelling hoe zij functioneerden in het
roerige Noord-Brabant en hoe hun positie wijzigde onder invloed ran
veranderde voornemens van Willem I of verschuivingen in de Bra-
bantse politieke verhoudingen.

Juist dit derde onderwerp geeft de middenpositie van de gouver-
neur aan. Hij was de man tussen de Kroon en de provinciale Staten-
vergadering. Hoezeer Willem I ook in de loop der tijd zijn stempel op
het gouverneursambt wist te drukken, in het diepste wezen van zijn

functie bleef de gouverneur de man tussen rijk en provincie. Een
ambtenaar met een Janushoofd derhalre, die iedereen te ; riend
moest zien te houden. Zijn blik was natuurlijk in de eerste plaats
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gericht op Den Haag of Brussel.  i aar de regering .an het t'erenigd
Koninkrijk beurtelings , erbleef. Toch mocht hij nooit de Brabantse
politieke elite en de ri\ aliserende Staten facties uit liet oc,g \erliezen.
Tussen deze t#ee polen moest een gou\'erneur behendig zijn \Jeg
\reten te \inden. Sommigen ioelden zich door hun middenp(,sitie
tussen Kroon en Staten bekneld. Anderen creeerden meer speel-
ruimte en ioelden rich in hun pri)\'incie als een ris iii het nater.
Sommigen slaagden erin zich hoog te rerheffen boren de partijschap
in de prorincie. Anderen ,\erden juist ,erzwolgen in het pc,litieke
geharre\var.

De drie underu erpen ge,en  al  aan  hoezeer  deze  dissertatie  is
gericht op het politieke samenspel en tegenspel. Samengerat: dit
proefschrift bestudeert de interactie tussen de regering\an \Villem 1
met haar denkbeelden over het pro,inciaal bestuur en het g(,urer-
neursambt, tussen de Noordbrabantse elite met haar pc,litieke tegen-
stellingen en rerbindingen (partij:  factie. c,ok \fel kabaal' werden
door elkaar gebruikt j. en tussen de gou\ erneurs in de Veriversstraat.
met hun uiteenlopende ix,litieke loopbanen en oprattingen en hun
indi\iduele karakters. Het „.iren al deze factoren die de positie \'an
een gou\erneur in Den Bosch bepaalden.

Verantwoording en karakterisering

Het ambt \ an de gouverneur en de cominissaris des konings  is  al
raker onderwerp,an studie ge,reest. 4 Het accent ,-an al deze belang-

stelling lag vooral op het staatsrechtelijk \'lak. Hier zullen duidelijk
de politiek-historische aspekten van dit ambt Koorrang hebben. Bi.i
de bestudering van de man in het \eld ,\eegt de politieke Cunte\t
zivaarder dan zijn functie 'op papier'. Anders gezegd: ,anuit het
hierboven uiteengezette perspectief \an interactie \rint de be-
stuurspraktijk.  de  ir'ijze ran hanteren  \ an de reglementeii  en  in-
structies, aan belang

Ook de geschiedenis ran de pro\ incie Noord-Brabant na de Franse
tijd is al vaker bestudeerd. Lit de periode tussen de t\ ee   ereldoor-

5   kiwnen. De conimissans des konings  i ii cle  pr(,7·M·ie .  gexhiedkzintlig ont 11 ikkelit : \'i). (Ic \\ acl,
De C om,Iiissari, des Koning* in ili' prot'i„c'ir
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logen komen hier t,zee namen naar,oren: \\'itlox en \'an \'elthoven.
Net   gezichtspunt  \.in  Keen \an beiden wordt in deze dissertatie

gerolgd. Deze studie is niet geschreren  ·anuit het rraagpunt \ aii de
katholieke, politieke emancipatie en het ontstaan van een katholieke

eenheidspartij. Ezenmin ligt in deze studie het accent op de sociaal-

ekonomische  aspekten,  hoe interess:int de politieke IerK ikkelingen
daaromtrent ix,k zijn.4

Na 1945 zijn twee proefschriften verschenen over de geschiedenis
van Noord-Brabant eerste helft negentiende eeuw: een over de perio-

de van 1794-1814  en  een  over de  tijd  van de Belgische opstand. 5

Deze studie vult de leenite tussen 1814 en 1830 op. Fiet aanvangs-

jaar is 1813, een onomstreden cesuur in de politiek-staatsrechtelijke
geschiedenis van Nederland. Het eindpunt is 1830, Agnneer de
vierde gouverneur, Van der Fosse, naar de prozincie Antwerpen
wordt verplaatst. In februari 1830 arriveert zijn opr'olger, Van den
Bogaerde van Terbrugge, in Den Bosch. Zijn ambtsperiode, die loopt
tot 1842, \'alt buiten het bestek van dit proefschrift. Wat betreft

de geschiedenis van Noord-Brabant blijft zodoende het laatste half

jaar van het Verenigd Koninkrijk, uiteengevallen na de augustusop-
stand, onbesproken. Wat betreft de bestudering van het gouver-
neursambt zal echter de Belgische opstand als eindpunt gehanteerd
worden.

Deze studie kan beschou\vd worden als een politieke, provinciale
geschiedschrijving. De politieke geschiedenis wordt hier niet alleen

bedreven met als doel het analyseren van de gedragslijn van regering
en Staten-Generaal, maar vooral als het bestuderen van de relatie
ran de Noordbrabantse politieke elite tot Den Haag/Brussel en de
interne machtsverhoudingen. Tevens zal hier ook het politieke kli-
maat in deze provincie worden geschetst, op zoek niet alleen naar

wat vroeger de publieke geest werd genoemd, maar ook naar de wijze
\vaarop de politiek door de individuen bedreven \verd. Ik evil hier
echter geen hooggespannen ver\\'achtingen \vekken. Het zal hier
meer een sfeertekening dan een analyse betreffen. Het veelvuldige
4,   if'it|Ox.    De   katholieke   staatspartij   in  haar  eorsprong  m  ont„ ikkeling  geschetst.   dl.   1. ; \a n

\'eltho\·en,   Stad en  .ileieri)  tan  's-Hertoge,diosch
'3 \'an den i.erenbeemt, s-Hertogenbosch in de 11,taa-Be en Franse tijd. 1794-18/4: Iloffman.
N oord- Brabant  e,i   tie   opstand  i·a,1   1830.
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gebruik van citaten en mijn typeringen in de vrijere paragraaftitels
zijn hierbij ondersteunend. Petite histoire wordt welisivaar verme-
den, maar een ruime mate van aandacht voor het politieke detail acht
ik onmisbaar voor het kenschetsen van het politieke klimaat naarin
een gouverneur moest functioneren.

Provinciale geschiedenis van de negentiende eeuw laat zich be-
trekkelijk goed lezen als een zelfstandig geheel. Vergeleken met onze
dagen was er een relatief grote afstand tussen de nationale grote'

politiek en de verzrikkelingen in de provincie - bij roorkeur\verd het
woord 'politiek' slechts in de mond genomen voor de nationale aange-
legenheden. De plaats ,an de provincie in het staatsbestel en ook
haar  zelfstandigheid  was wat groter  dan  na  de  prorincierret  van
1850. Voorts speelt hierbij ook een rol de 'Staatse traditie van de
achttiende eeuzv, toen de gezvestelijke Statenvergaderingen iii 9, ezen
autonoom .aren. Weliswaar ,ras de hand van de koning in de pro-
vincie altijd goed voelbaar, maar omgekeerd was de informatiestroom
zeer gebrekkig. Uitingen van de openbare mening ir'erden immers
door Willem I amper gewaardeerd.

Nog enige karakteriseringen van deze studie: het resultaat is
weergegeven in een verhalende, niet-kwantitatieve vorm. Veel cij-
fers en tabellen hoeft de lezer niet te ver\\achten. Ook is het onder-
zoek niet verricht ter toetsing van een vooropgestelde, centrale hypc)-

these, die doordringt tot alle paragrafen ran het boek. Het onderzoek
zou  zo aan breedte en natuurgetrouwheid  te  , eel hebben verloren.
Of mijn werkwijze nu de scherpte en diepgang hebben benadeeld
laat ik gaarne aan de lezer over.

De opzet van de studie is temporeel. De ambtsperioden van t\\'ee
commissarissen-generaal en \'ier gouverneurs worden afzonderlijk
en chronologisch behandeld. Van een meer thematische aanpak van
aspekten zan het bestuur z an deze functionarissen is afgezien. Wel
is in elk van de hoofdstukken gestreefd naar een saste volgorde van
terugkerende onderwerpen: loopbaan ran de benoemde gouverneur,
reden van zijn benoeming, totstandkoming ran de provincie en haar
bestuur, benoeming van ambtenaren, verkiezingen, eventuele con-
flictstof, overlijden of ontslag van de gou,erneur. Geheel gelukt is
deze regelmaat niet. Meer dan eens maakten de onderlinge relaties
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tussen de evenementen een dc,orbreking ,an deze gestruktureerde

opzet noodzakelijk.
Voor het overgrote deel is deze studie gebaseerd op archiefmateri-

aal.  Zo'n  50%  van de  voetnoten  verwijzen dan ook uitsluitend  naar

ongedrukte bronnen. De meeste \an de door mij gebruikte archivalia

zijn niet eerder voor onderzoek benut. Het meest zijn door mij be-
stuursarchieven geraadpleegd. zowel van het provinciaal bestuur als
van de regering. Tot mijn spijt was \·an Keen van de vier Noordbra-
bantse gouverneurs een persoonlijk archief bewaard gebleven. Alet
name voor de niet-ambtelijke, informele aspekten van het gc,uver-
neursambt betekent dit een gemis. Slechts over gouverneur Hult-
man zijn wat meer persoonlijke zaken bekend, vooral door het feit

dat hij in Den Bosch is overleden. Dit gemis wordt voor een deel
goedgemaakt door de aanwezigheid van briefwisselingen tussen eni-

ge Noordbrabantse vooraanstaanden. De meest waardevolle serie is

de correspondentie tussen de Westbrabantse Kamerleden Ingen-

housz en Cuypers. Voorts zijn van groot belang de brieven van dis-

trictscommissaris Wesselman, generaal Van Helden, rechter Van
Velthoven, de Kamerleden \'an der Dussen en Verheijen en de gede-

puteerde Van Mattemburgh.

Opbottiv

in het eerste hoofdstuk worden de maanden na het vertrek van de
Fransen beschreven. Noord-Brabant had toen een roorlopig bestuur
van twee commissarissen-generaal. Dan volgen de hoofdstukken
over de vier gouverneurs. Veel aandacht is hierbij uitgegaan naar de
begrenzing van Noord-Brabant en de reglementering van haar be-
stuur. Dit heeft tot gevolg dat er in de dissertatie een zekere oneven-

wichtigheid is ontstaan: het aantal pagina's ge\vijd aan het bestuur
van de eerste gouverneurs, Hultman en Holvoet, overtreft dat over
Van Vredenburch en Van der fosse. De ogenschijnlijke benadruk-

king van het bestuur van beide eerstgenoemden wordt versterkt door

het simpele feit dat juist over hun functioneren ons zoveel bronnen
ten dienste staan: over Hultman omdat hij een markant, kleurrijk

persoon Husen omdat zijn boedelscheiding zaken van belang aan het
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licht bracht, 0,·er Hol, oet omdat de man zoveel brokken maakte in de
Noordbrabantse politiek. Beiden zijn erin geslaagd j.ele pennen in
beweging te zetten. Trperingen van hun bestuur zijn er ruim-
schoots,  en  niet  altijd  in  eren  \'riendelijke  be\roordingen.

Elk 'gouverneurshoofdstuk begin ik met een beschou. ing over de
benoeming. en eindig ik met een kenschetsing van de rerranging. Bij
de benoeniingen \\'orden gegevens zergeleken over het aantal edellie-
den, juristen, ex-prefecten. inheemsen etcetera onder de functiona-
rissen en de kandidaten. Bij de rervangingen ga ik op zoek naar de
motieven. Hierbij onderscheid ik een drietal politieke oorzaken van
een drietal overige' oorzaken. Deze indeling leg ik uit in hooldstuk
111. 12, na het ontslag ran Holvoet. Alleen de eerste gourerneur.
Hultman, kreeg zijn ontslag om een 'overige' oorzaak, namelijk zijn
achteruitgaande gezondheid.   Zijn drie oprolgers   erden allen  uit
politieke overwegingen rerplaatst. Daabij past elk ontslag in een
ander type van het drietal politieke (*,rzaken dat ik heb onderschei-
den. Juist door deze omstandigheid kan ik de hoofilstukken („er

Holvoet, Van Vredenburch en Van der Fosse besluiten met een
anal>'se van de betreffende politieke oorzaak. Hierbij zullen ook
soortgelijke gevallen in andere prorincies worden bekeken.

Behalve het werkterrein \an de studie - Noord-Brabant -  ordt
ook de bestudeerde periode - 1813-1830 - enige malen ,erlaten. Het
ontslag van \'an \'redenburch had een lange ,oorgeschiedenis. Het
'delict' waaraan hij zich schuldig maakte vormde al \ anaf 1816 een
twistpunt.  Ook na 1826 bleef dit punt aanleiding geven tot onenig-
heid. Reden waarc,m ik gemeend heb in een aparte paragraaf de zaak
\'an 1816 tot de afloop in 1848 te volgen.

Enige  toelichting  behoeft  hoofdstuk   Iii 'Gou; erneurs  aan  het
werk, over werkterreinen  en z, erkzaamheid  , an  de  gou; erneurs,
over de karakter,·erandering,an de functie en de achtergronden ran
de functionarissen. len belangrijk hoofdstuk, omdat ne hier de
gouverneur met zijn dagelijkse bezigheden zien geportretteerd. Ook
hier kijk ik over de grenzen ran Noord-Brabant. Bowendien \oert
mijn anal>'se \erder dan de periode 1813-1830. Een probleem was
hier het gebrek aan roldoende gege,ens inzake deze moeilijke mate-
rie. Om deze reden heb ik de collega-gourerneurs in de noordelijke
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en de zuidelijke prorincies iii mijn beschoun·ing moeten betrekken.
Ook moest ik een beroep doen op de Nederlandse gourerneurs na
1830. I)e grens \an Thorbeckes pro\incie\\et ian 1850 zal bij deze
escapades echter in geen ge\·al norden oierschreden. \Vel irordt in
dit hoofdstuk een \ergelijking gemaakt met de loopbaan ran de I·'ran-
se collega's in deze tijd. de prefecten. De lijnen die ik inzake het
karakter van de gouverneursfunctie heb kunnen ontdekken, worden
in een slotparagraaf doorgetrokken  naar de periode  na  1850,  tot  aan
de hedendaagse commissarissen van de koningin in de prorincies.

Hoofdstuk Vi behoeft  n6g een toelicliting. Hoe\\ el het thema \ an

de slotparagraaf de plaatsing van het hootilstuk aan het eind \ an de
studie lijkt te rechtraardigen. is deze keuze toch niet zonder meer
ranzelfsprekend. Er is echter nog een argument voor de plaatsing
van dit hoofdstuk na de 'gouverneurshoofdstukken, en niet ervoor.
Het karakter van dit hoofdstuk is immers niet descriptief maar ana-
lytisch. En deze analyse is grotendeels rerricht aan de hand van de
in hoofdstukken II-V opgeroerde realia. Dit laatste is zeker het ge,al
bij de analyse van de benoemingsproblematiek van de honing en de
gegevens van de functionarissen. De anal\,se \'an de dagtaken. het
werkkader en de sociale positie van de gouverneur is in mindere
mate gedestilleerd uit de voorgaande hoofdstukken. Hier wordt een
nieuwe problematiek aangesneden. Alaar dit betekent niet dat dit
vraagstuk los kan worden gezien van de \worafgaande 'gouverneurs-
hoofdstukken. De gouverneur aan het \rerk' \vordt hier namelijk
gerelateerd aan zijn papieren collega, de functionaris die uitsluitend
te maken had met de u etten en Lijn instructies. 'Lair' en 'action': de
afbakening van het werkterrein op papier wordt hier vergeleken met
de invulling. benutting en eventueel oz·erschrijding van dit terrein iii
de praktijk

De dissertatie eindigt met een besluit. Het drieledige onderAerp
van de studie is hierin terug te vinden: gouverneursfunctie, proiin-
cie Noord-Brabant. rier gourerneurs. De eerste paragraaf betreft de
functie en de gege\ens ran de functionarissen, de tweede de \raag

naar  de  mate  \an  7astigheid   zan  de pro,incie Noord-Brabant.  de
laatste de p(,sitie van de \ier afzonderlijke gourerneurs in Den
Bosch.
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OriE,itatie

Hier \vii ik enige paginas n·ijden aan de Brabantse politieke
situatie  in  de  tijd  voor  1795  en  rooral  aan de ingrijpende reran-
deringen  in deze provincie  in de Bataafse  ( 1794-1810) en Franse
(1810-1813) tijd. lk acht enige (opfrissing \'an) kennis orer deze
poorgeschiedenis zeker niet overbodig, rooral omdat de politieke res-
sentimenten uit deze periode zozeer docirzrerkten in het door mij
bestudeerde tijdvak. Behalve aan deze ix)litieke \eranderingen be-

steed ik ook aandacht aan de numerieke \erhouding in Noord-Brabant
tussen katholieken en protestanten en aan de verschuivingen in het
katholieke geloofsleven in de Batdafs-Franse tijd, die zozeer hun
stempel hebben gedrukt op de moeilijke \erhc,uding tussen kerk en
staat in het koninkrijk ian Iiillem I.

In alle toonaarden is door katholieke politici. publicisten en histo-
rici geklaagd over de plagen die het oude, luisterrijke hertogdom
Brabant hebben gedegradeerd tot het uitgemergelde Staats-Brabant
van de achttiende eeu\\ : belastingen, oorlogen en ambtenaren. \\iat
betreft deze laatste plaag zou in de Staatse tijd een leger ran protes-
tantse, merendeels berooicle Hollanders de illoerdijk zijn overgesto-
ken om zich in Brabant als parasieten te verruken ten koste van de
een\'oudige, katholieke boerenbevolking Recentelijk hebben enige
auteurs erop gen·ezen hoe onjuist deze roorstelling ,'an zaken is.6

in welk opzkht had Staats-Brabant dan w61 reden tot klagenD Ten
eerste \·ann,ege de politieke en bestuurlijke misdeling. Als 'generali-
teitsland' \vas het uitgesloten van de vergadering der Staten-Gene-
raal. Het Arrd bestuurd door de Raad van State. Een in Den Haag
zetelend gerechtshof,  de  Raad \'an Brabant, sprak recht over het
gewest. Voorts kende Staats-Brabant Keen eigen Statenvergadering
Door dit gemis aan een eigen gewestelijk bestuur bleren de gebieds-
delen ran Brabant zonder reel onderlinge bindingen en belangen.

fen tweede mochten publieke funeties uitsluitend bekleed  ·or-
den door personen van de heersende kerk. dat nil zeggen door

61 Om ons tot de scrie Bi.idragen tot de geschiedenis ,an het ,uiden van Xederland te beper-
ken: Christ, De Brabants(·he Saecke, 1-2 .1 1 9-1 2 1,  Kappelhof,  Belastitighejji,ig in de  .ileier,)  l'ali
s-//enogenbosch. 11-29.
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protestanten. Aan katholieken werd de toegang tot de ambten ont-

zegd. Zo kon een protestantse, vaak uitheemse minderheid in Staats-

Brabant de dominerende groep worden, en de katholieke meerder-

heid de onderliggende.
Noord-Brabant kon haar eerste schreden op haar lange tocht naar

emancipatie zetten over een door de Fransen gebaand pad. \/ele
protestantse ambtenaren vluchten  in   1794  voor  de  optrekkende

Franse legers. Hun plaatsen worden raak opgevuld door katholieken,
nu berrijd van het verbod tot het bekleden van ambten. Bovendien

brengt de 'volksstem', die nu voor het eerst kon spreken, vele katho-

lieken op de raadszetels en de regeringskussens van de 'municipali-
teiten'. Er ontstaat een eigen gewestelijk bestuur. Door de Fransen

wordt in januari  1795 een 'centrale administratie', later 'opperadmi-

nistratie' geheten, ingesteld. En op 11 juni 1795 vergaderen voor het
eerst 'provisionele representanten' van het Bataafs-Brabantse volk in

Tilburg. De moderne Statenvergadering, en hiermee de moderne

provincie krijgt gestalte.
Een van de eerste besluiten van de representanten geldt het ver-

zoek aan de Staten-Generaal van de republiek om toegelaten te wor-

den tot deze vergadering. Een Brabantse afvaardiging krijgt pas toe-

gang  op   1   maart   1796, een gedenkwaardige  dag  die de historicus

Goossens "het keerpunt van Brabant" noemde. Al met al heeft de

Bataafse Omwenteling  van   1795 voor Brabant diepgaande  en  ver-

strekkende gevolgen. De Brabanders waren zich ook van het histori-
sche karakter bewust. "Brabant", zo sprak voorman Pieter Vreede,

voelt zijn eigen waarde, en neemt met stoute hand zijn zelfbestuur
47

OP.

Al vormen de jaren 1794-1796 dan een duidelijke cesuur, toch
bleek het afrekenen met het verleden een moeilijke zaak. De pijnlij-
ke herinnering aan de inferioriteit bleef doorwerken bij de katholie-

ken,  zeker toen na  1798 de euforie van de omwenteling ,vegebde.  In

de Nationale Vergadering, de opvolger van de Staten-Generaal, me-
moreerde een radikale katholiek als P. Verhoysen regelmatig aan de
tijd van "uitzuiging en vergruizing" door Hollandse "aterlingen".

')  P. Vreede, geciteerd door Hezenmans,  De ,·rij„·ording van Staats-Brabant in  1795,  in  De
Wachter, 1881, 360.

11



Deze ressentimenten van de Brabantse katholieken verscherpten
tijdens het Staatsbewind (1801-1806), toen de protestanten de wind
in de zeilen kregen en de oudhollandse, anti-katholieke traditie weer
opgang deed.8 In Brabant kwamen enige ambten weer in handen van
de ervaren protestantse notabelen. Tijdens het Koninkrijk Holland
(1806-1810) veranderde de windrichting weer fors. Lodewijk Napo-
leon, broer van de Franse keizer, benoemde vele katholieken in hoge
staatsambten. Onder zijn koningschap kreeg Brabant een eenhoofdig
bestuur. Landdrost  in dit departement ,verd  P. E.  de la Court,  ka-
tholiek en geboren Brabander.

Van de stem des volks kon in deze tijd al weinig meer vernomen
,vorden. Dit geluid werd helemaal gesmoord in de Franse tijd. in
maart 1810 werd alle gebied ten zuiden  van  de  Waal  aan  keizer
Napoleon afgestaan. Het keizerrijk kreeg Brabant binnen zijn na-
tuurlijke grenzen. Pas enige maanden later, in juli 1810, werden ook
de noordelijke provincies, zij het met behoud van enig zelfbestuur,
in het keizerrijk opgenomen.

Na de slag bij Leipzig in oktober 1813 stortte het Napoleontische
rijk ineen. De Nederlandse grenzen lagen open voor de Pruisische
en Russische legers. De historicus Rogier meende dat indien Napo-
leons nederlaag minder rolkomen zou zijn geweest heel het gebied
ten zuiden van de Waal zvaarschijnlijk bij Frankrijk zou zijn geble-
ven. Veel aikeuring zou dit in Noord-Brabant niet eens hebben
veroorzaakt, gezien de resultaten van de Franse wel\,aartspolitiek en
de belangen van de opkomende nijverheid.9 Rogiers mening is specu-
latief. Zeker is dat de Brabanders weinig historische lotsverbonden-
heid voelden met de voormalige Republiek der zeven provincien.  De
Brabantse katholieken hadden geen reden om de terugkomst van het
Oranjehuis met veel \'reugde te begroeten.In de eerste maanden \,an
1814 zouden zij dan ook de kat uit de boom kijken. \oorzichtig
afwachtend n·elke richting het heen zou gaan.

Noord-Brabant telde in 1815 zo'n 295.000 ins\oners. Op het plat-

8) Bornezi'asser, De Xederlandse katholieken en hun negentlende-eeuit'se \aderland. in fud-
schrift roor geschiedenis,   \'C<1982 3,   581.
9) Rogier, Noord-Brabant, gisteren en nu. in Herile,iken  en   lierzien.  rer·ameide  opstelle,i  ran
L.1. Rogier, 230.
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teland woonden 240.00() inwoners. in de steden 55.000. Ongeveer

11% van de Noordbrabanders was niet-katholiek. In hoofdzaak be-

hoorden dezen tot de Nederiandse Hervormde kerk. Het aantal Lu-
theranen en Joden :vas gering.

De meeste protestanten \roonden in West-Brabant en in het land
van Heusden en Altena. Ook in de steden :voonden relatief reel
protestanten. in 1824 n·as Willemstad vrijwel uitsluitend protes-

tants (92, 5%). Heusden en Geertruidenberg voor een flink deel

(43,5% en 31,25%). Ook de grote steden Bergen op Zoom, 's-Herto-

genbosch en Breda hadden  vrij veel protestantse inwoners: 24,9%,

16,3% en 11,8%. In de overige steden \ras het percentage veel
kleiner. Zo was in 'filburg slechts 1,5% van de bevolking protes-
tant.

10

Het percentage protestanten in Noord-Brabant bleef redelijk sta-
biel:  zo rond de 11%. Alerkwaardig zijn de klachten over het  afne-

mend aantal protestanten in deze provincie. Een protestantse pam-
flettist berekende dat de achteruitgang in de Bataafs-Franse tijd

6920 zielen had bedragen.In 1795 waren er nog 150 predikanten in

Noord-Brabant, in 1813 111, en in 1820 nogmaar 103. Deze kerke-

lijke 'erosie" werd door katholieken -met soms duidelijke Schaden

freude" gadegeslagen. De bovengenoemde pamilettist kreeg  in  een
repliek te horen dat de protestantse "decadentie inderdaad onver-

klaarbaar  was.  "
De politieke emancipatie van Noord-Brabant en de katholieken

was met de ommekeer ran 1795-1796 feitelijk roltooid. Het sociaal-

culturele ontvoogdingsproces was verregaander en ingrijpender. Fa-
cetten van dit proces waren het zoeken naar een eigen identiteit, de

integratie in de Nederlandse natie en cultuur en het wegwerken \'an
achterstand en achterstelling. Het ene doel in de katholieke emanci-

patiestrijd heette vrijheid, het andere gelijkheid. Twee verlangens
die streden om prioriteit. Vrijheid diende tot uiting te komen in de

volledige scheiding van kerk en staat. Maatschappelijke gelijkheid,

"'i  De Kok, Nederlantiopdebreuklilit Rome-Reformatie,ARA Ss ini. nr.  1895, exh. 23 februari

1824,53.

" 3  Sincerus Brabantus.  De zaak der protestanten  in   Noord- Braband, 49. 53-56; De \'ries, 150

jaar Welstand, 36.
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niet alleen formeel maar ook reeel, moest worden afgemeten aan de
begeving  van invloedrijke maatschappelijke posities. Afkeer  van
staatsbemoeienis en H'eerzin van achterstelling: de grondtoon van de
onder \\iillem 1 zo strijdbare positie ran de katholieken is reeds in de
Bataafse tijd gezet. 12

Willem  1  n as opgegroeid  in een traditie van 'Staatskirchentum,
waarbij de godsdienst nerd dienstbaar gemaakt aan het staatsbelang.
De monarch meende in zijn koninkrijk roort te kunnen bouwen op
het Franse caesaro-papisme en aan te kunnen sluiten bij het rerlich-
te absolutisme. In Noord-Brabant hadden de katholieken van deze
Verlichting betrekkelijk Ireiiiig inrloeden ondergaan. De geestelijk-
heid Has sterk georienteerd op het anti-Verlichte Belgie. Borendien
moest na 1800 het open, redelijke en verdraagzame katholicisme van
de Verlichting overal in Europa plaats maken roor het rurige, gesli)-
ten 01 strijdbare geloof i an de Romantiek.  Ook in Nederland  was
het tij verlopen nog roordat Willem 1 het koningschap had aan-
vaard: 1

Zo stonden van meet af:ian in het Verenigd Koninkrijk kerk en
staat tegenover elkaar.  Voor de katholieken n as het onaan\·aardbaar
dat de regering zich inliet met hun geloofsleven. Evengoed vond
Willem 1 het nauwelijks te tolereren dat de katholieken hun blik
meer tot de Kerkelijke Staat dan tot de eigen natie richtten in kwes-
ties die ook het openbare leven betroffen. De strijd tussen kerk en
staat  zou een groot  deel  van  de  politiek  , an de negentiende eeuH
beheersen. Het koninkrijk van Willem 1 is mede aan dit conflict ten
gronde gegaan.

Een laatste punt ran orientatie betreft de notabelen ran Noord-
Brabant. Er \vorden in deze studie reel namen genoemd. Gegerens
over deze personen H orden zermeld in bijlage  VI.  de  biografische
notities. Op plaatsen in de tekst ;vaar ik kennisneming r: n deze
achtergrond-informatie noodzakelijk acht r'c)or een juist begrip, heb
ik dit aangegeven door achter de naam , an een persoon een asterisk
te plaatsen.

12, Bornewasser. t.a.p.. 581-582
1 ,

) Rogier.   Katholieke  herlet'ing,   110

14



HOOFES'TUK 1

HET OVERGANGSBES'TUUR \'AN COi\11\11SSARISSEX-
GENERAAL AIR. Al. BO\VIE.R EN J.B. VERHEIJEN

§ 1.   Verbreking der ketenen, handharilig der schakels: de berrijding va,t
Noord-Brabant

Terwijl in november 1813 de grenzen van Nederland door de
Pruisische en Russische legers nverden overschreden, en Znolle en
Groningen reeds waren berrijd, begon in Holland de opstand tegen

de Fransen. Al spoedig vormde zich in deze provincie een voorlopig

'Algemeen Bestuur', onder leiding van Gijsbert Karel van Hogen-

dorp, dd man van 1813, die later van de dankbare koning dat jaartal
in zijn wapenschild moclit voeren.

Een eerste zorg voor dit Algemeen Bestuur was de continuiteit in
het bestuur: temidden \'an alle oorlogschaos en troepenverplaatsin-

gen moest het burgerlijk bestuur in de departementen - de Franse
provincies met aan het hoofd een prefect - in elk geval blijven functi-
oneren. De voorlopige regering zond daartoe vertrouivensmannen
naar de hoofdsteden, met de titel van 'commissarissen-generaal'

Deze afgezanten moesten de prefecten venangen en de departemen-

ten ertoe overhalen zich onder het gezag van het Algemeen Bestuur
te stellen.

Het Franse juk \rerd afge\vorpen, maar aan het Franse be-
stuurssysteem kon voorlopig niet \rorden getornd. Tenminste voor
enige weken moest de departementale organisatie in trein" worden

gehouden.  Dit  gold ook  \ oor de  onderverdeling van de departemen-
ten: in de arrondissementen moesten de onderprefecten door gelijk-

soortige commissarissen reriangen u·orden. -Dan is de ketting \re-
der hersteld en de executien der genomen besluiten hebben eenen

geregelden gang."  '
De taken ran al deze commissarissen kwamen,cx,rt uit de noden

I J  Naber. Joan ,11elchior kemper.  118
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van de oorlog en opstand. Zij moesten zich belasten met het reorga-
niseren van de plaatselijke besturen, om zo de belastingen in naam
\ an de nieun'e regering te kunnen innen, om giften voor de oorlogs-
\'oering te kunnen inzamelen en om het volk te zi'apenen ter bestrij-
ding van de terugtrekkende Franse legers.

De berrijding ran de tegenwoordige provincie Noord-Brabant
volgde pas enkele \reken na de november-opstand in Holland. Het
westelijk deel van deze provincie \·ormde in de Franse tijd het arron-

dissement Breda, dat deel uitmaakte ran het departement van de
Ywee Nethen, hoofdstad Antwerpen. Het midden en oosten vormde
tesamen met Nijmegen en omstreken het departement van de Alon-
den van de Rijn, met als hoofdstad s-Hertogenbosch. Onderprefect
in Breda Iias de Zuidnederlander - Belg zouden \vij nu zeggen - P.
Peppe, over wie ons weinig bekend is. Ook de latere gou\'erneur r an

Noord-Brabant, Hultman, kon A einigoier hem mededelen, maar hij
had Keinig goeds over hem zernomen.2

In Den Bosch zetelde prefect Nicolas Fremiti de Beaumont (1744-
1820).1 De bijna ze\'entigiarige Fransman verliet de hoofdstad toen
hij op 9 december 1813 rernam dat de boeren  rond Den Bosch  niet
meer aan de rekwisities roor het Franse leger \f'ilden \'oldoen. Hij
nam een gedeelte ran het departementsarchief op drie karren mee
naar veiliger oorden, naar de vestingstad C:rave, met de kennelijke
bedoeling daar het bestuur voort te zetten. Op 5 januari nam hij

echter voorgoed de benen en rluchtte via Duitsland naar Frankrijk
C)ok Peppe was de grond te heet onder de roeten geworden. Breda

werd reeds op 10 december 1813 door de geallieerde legers bereikt.
Tegelijk met het Franse garnizoen verliet de onderprefect de stad,
die hiermee de eerste berrijde van Brabant \ erd. De euforie in de
stad was echter r'an korte duur. Op 20 december stonden de Fransen
weer roor de poorten. Een beleg volgde,  dat rier dagen later Herd
opgehezen. Al deze militaire actifiteiten rond Breda hadden wel tot

2, RA\B Cdk Kabinet im. nr. 61 brie,enregister ,, 24 augustus 1814.
'I  X. Fremin de Beaumimt 11744- 182() 1, maire, later wus-prffet ian Coutances Idipartement
ilanche in Aormandie 1. \'ertegen oordiger in het \\'etge,·end Lichaam 181() prefect \Ion
den \-an de Riln. In 1814, na het alineren zan Xapoleon. prefectsan \'endee. Bleel tijdens de
terugkeer i·an Napoleon - de Honderd Dagen - in functie. Om deze reden  \ enangen  bil de
Meede restauratie  i·an de Bourbons.
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gevolg dat de stad zowat  in een kazerne werd herschapen:  op  15
januari 1814 waren maar liefst 5553 militairen in dit provinciestadje
gehuisj'est.4

's-Hertogenbosch heeft een kleine zes weken gezucht onder de
staat ran beleg. Pas op 26 januari 1814 uerd de stad door de gealli-
eerden ingenomen, mede dankzij niet geringe hulp ran binnen af. in
tegenstelling tot de opstand in I lolland King echter in Den Bosch het

initiatief tot de bew rijding niet  uit van de notabelen,  maar van  een

groep kleine burgers, in hoofdzaak leden van het schippersgilde,
waaronder,ele protestanten. Velen van deze '240 saamgei 'orenen'
hebben  bij de inname  \an Den Bosch een grote rol gespeeld.  De
beduchtheid van de Bossche notabelen verbaasde honderd jaar later
de historicus A. ran Sasse van Ysselt. Hij meende de verklaring van
hun afzijdigheid te kunnen rinden in de persoon ran de prefect, die
"met zeer veel gematigdheid en bezadigdheid" regeerde.

Toch was Den Bosch de prefect liever kwijt dan rijk. Dit bleek uit
een opvallend artikel in het Staatkitildig dagblad van de Rhynmonden van

15 februari 1814, waarin door ene 'Erastus' werd gereageerd op enige

lovende uitspraken over de ge,luchte prefect: deze minzame man

zou zijn departement vaderlijk tegen de Franse onderdrukkers heb-
ben beschermd. Niets was minder waar, beweerde Erastus. De pre-
feet had een "versleten herschen-gestel", hij was onwaarachtig, om-
koopbaar en ongodsdienstig, en liet zich door vrouwen, door zijn
gehate neef en door intriganten beinvloeden. Fremin de Beaumont

had niets gedaan om het Franse juk te , erlichten. Integendeel, Eras-
tus kon een tiental voorbeelden noemen \Kaaruit bleek hoe onver
schillig de prefect tegenover de belangen van zijn departement
stond. Hij was niets meer dan een Franse d.,ingeland die altijd de

zijde van zijn superieuren had gekozen.'
Bergen op Zoom bleef beduidend langer in Franse handen.  Een

bestorming door de Engelsen in de nacht van 8 op 9 maart 1814 everd

41 \'an Kempen, Breda 1814 burgemeester contra commissaris. in De Ortinjeboom.  rklrill
41985 3.  114- 154: Ten Cate.  Inleiding op ini'entaris i,an het archiefi·m de prol·inc·iale griffie.  j 8/4-
1850. get,·pt exemplaar in studietaal RANB; Corstens en Snellen. in koc,lemanb Beijnen,

Historisch  gedenkboek  der   herstelling  ran   Xe2rlands  o,wfliankelijkheiti  in   1813.   I\',   475  e.\.
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afgeslagen en kostte de belegeraars 800 d *len. Pas na het op 23 april
1814 tussen de geallieerden en Frankrijk gesloten verdrag werd de
stad op 3 mei door de Franse legers ontruimd. De laatste Noordbra-
bantse stad zras berrijd

§ 2.    L'it de hoop gegreve,i: de beitoemi,ig vait de commissarissen i,1

departeme,iten e„ arrondisseinente,1

Het Franse stramien intact houden, dat wil zeggen commissaris
sen in de departementen en in de arrondissementen, zo luidde een
eerste doel ran het Algemeen Bestuur. Het streren was eenvoudig,
maar de n·erkelijkheid was complex. Het bemannen r an het be-
stuursapparaat verliep warrig, zelfs chaotisch. Niet dat de pas be-
vrijde Nederlanders zich daar reel zorgen om maakten. Hun aan-
dacht ging vanzelfsprekend meer uit naar de strijd tussen Fransen
en geallieerden,

Een historicus stuit bij zijn reconstruering ran de eerste benoe-
mingen op nogal wat tegenstrijdigheden en spelingen  \an  het  lot.
De lezer \'an deze reconstructie waarschijnlijk op een tamelijk on-
interessante brij van namen en benoemingsbesluiten. Besluiten die
soms snel werden herroepen omdat ze eenvoudig al door de feiten
waren achterhaald. Hieronder niettemin een aanduiding ran de
grote lijnen.

TAee lijnen ran bestuur zijn zichtbaar in het pas be\ rijde Brabant
tussen december 1813 en februari 1814. Op de achtergrond het
'Franse rompbestuur van het departement van de Alonden van de
Rijn. De plaatsver\angers van de gerluchte Fremin de Beaumont
trachtten in afwachting van de be\'rijders \ranhopig hun boeltje bij-
een te houden.  Op de soorgrond het door Van Hogendorp en later

') Van Sasse \ an isselt, in Koolemans Bei.inen, a. u'., 421-454: Staatkundig dagblad i·an de
Rhinmonden. nummer 6.  15 februari  1814.1)e bes·rijding \an I)eli Bosch ,\erd ge, c,lgd door
nog een ti,·eede polemiek. eveneens in dit dagblad met een opmerkelijke openheid uitge,·och
ten. Aanleiding hiertoe was de publikatie,·an een naamlijst ,an de tich bij het beleg #an Den
Bosch , erdiensteliik gemaakt hebbende in\ oners, om zo het kaf ,an het koirn te Lien
scheiden". t.ti.p. nummer 14, 15 maart 1814
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door de soe\'ereine \orst \Villem ben(,emde bestuur, waarvan de

afgezanten in deze maanden stap v(,or stap zuidwaarts Brabant in-

drongen.
Ten  eerste de achtergrond.  Na  de , lucht \,an Fremin  de  Beau-

mont werd de Gravenaar J Linsen* plaatsvervanger van de prefect.

Zijn eigenlijke functie was die van secretaris-generaal bij de prefec-
tuur, te rergelijken met het huidige griffiersambt. Veel te besturen

viel er voor Linsen niet. De raden van prefectuur - rergelijk de
huidige gedeputeerden - waren in het belegerde Den Bosch achter-

gebleven.   Pas   na  de  val ran deze stad kon Linsen het contact met
deze raden herstellen. Op 27 januari 1814 kon hij het plaatsvervan-

gerschap overdragen aan een persoon die daar meer recht op had, het
oudste lid van deze raad van prefectuur, de protestant J. van Heurn.
Deze Bosschenaar vroeg daarop aan Linsen om hem voorlopig in zijn
functie als secretaris te blijven assisteren.6 Opzien baarde deze gang

van zaken in Den Bosch niet. Alle aandacht ging immers uit naar de
mannen van het nieuwe bewind.

Ten tweede de voorgrond. Veel meer kracht en initiatief ging uit
van de afgezanten van het nieuwe Algemeen Bestuur. Hun benoe-

ming verliep echter niet zonder problemen. Voor elk departement
stonden Van Hogendorp en prins Willem voor de keuze de door de

Fransen benoemde hoofdambtenaren aldaar te ontslaan of hen in
Nederlandse dienst te behouden. "Alle partijschap heeft opgehou-

den, al het geledene is vergeeten en vergeeven", zo luidde een frase

uit de bekende onafhankelijkheidsproclamatie van \/an Hogendorp

en de zijnen. En over het algemeen gedroeg de nieuwe prins zich erg
clement voor de zittende ambtenaren. Z6 toegeeflijk zelfs dat er
weldra gemord \verd dat "de Prins patriotsch geworden was", en dat
de oude Oranjeaanhangers die buiten het Franse bestuur gebleven
waren nu achteruit werden gezet.;

Bij deze voorstelling van zaken valt wat betreft de commissarissen

toch wel een kanttekening te plaatsen. Zonder uitzondering moesten

65 ARA Biza inv. nr. 27, 20 december 1814,22
'1 Blok, (ieschiedenis t'an het Xederlandsche l·olk. 212-213

* J  Voor de personen aangeduid met een asterisk, zie bijlage VI, Biografische notities.
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de prefecten \ an de departementen plaats maken voor een under.  En
ook van de onderprefecten bleven er slechts rveinigen in functie
onder de nieuwe benaming 'arrondissementscommissaris'. Wat be-
treft de buitenlanders onder hen - Fransen of Belgen - was dat
nergens het geval. Allen moesten zvijken voor een Nederlander.
l\,laar ook de Nederlandse onderprefecten zijn lang niet allen gecon-
tinueerd. Soms zijn hiervoor politieke redenen aan te geren: klach-
ten over een al te ij verige uitvoering van de Franse bevelen. Toch
zijn ook minder uitgesproken Fransgezinde personen als E. van Vre-
denburch, J. van Zuylen van Nvevelt en J. Repelaer in december
1813 niet als commissaris gecontinueerd.

Terwijl dus in het noorden zich een tendens tot benoeming zan
niouwe hoofdambtenaren begon af te tekenen, zuchtte Brabant nog
onder het oorlogsgeweld. Op 12 december 1813 volgde de eerste
benoeming roor Noord-Brabant: W. Donker Curtius uit Dordrecht
en G. van Bommel uit Leiden Herden benoemd tot commissarissen-
generaal zoor het Nederlands gedeelte van het departement ,an de
Twee Nethen, dat wil zeggen i·oor West-Brabant. De eerste was
protestant, de tweede katholiek. Deze combinatie zou een beproefd
recept worden wat betreft de benoemingen in o,er\regend katholieke
gebiedsdelen. Donker Curtius was al (arrondissements-)commissaris
\'an Dordrecht en Gorinchem. In het gezelschap van Van Bommel
moest hij als het \\are de opstand naar de gebieden ten zuiden van de
Moerdijk doen overslaan.8

Geheel volgens de lijnen ran de hierarchie moest er ook een com-
missaris voor het arrondissement Breda worden geronden. De voor-
keur van Donker Curtius en Van Bommel ging uit naar de katholiek
F.X. Verheijen, oud-k,% artierdrost w'an Den Bosch, maar deze \\' as

echter wegens ziekte verhinderd het ambt te aanraarden. In tweede
instantie droegen zij een protestantse niet-Brabander, J Ising voor.
Na zijn benoeming kreeg deze Ising nog eens op het hart gedrukt
met alle ijver te werken waar hij maar kon, en vooral op het belang-
rijke terrein ran de \olkswapening. Overigens blijkt uit deze aanma-
ning dat in januari  1814 het duo Donker Curtius-Van Bommel wei-

83 ARA Ss inr'. nr. 5652: lijst van ambtenaren in departementen en arrondissementen, z.d.
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nig bemoeienissen met West-Brabant had. De eerste werd nog steeds

betiteld als commissaris van Dordrecht. Bij zijn aankomst op 2 januari
1814 in Breda vond Ising maar liefst 62 aan zijn superieuren gerichte,

ongeopende brieven. Ook in de archieven ontbreekt ieder spoor van
activiteiten van dit tweetal, zodat mag worden aangenomen dat in

West-Brabant in januari 1814 alleen van arrondissementscommis-
saris Ising enige autoriteit uitging.9

Een vergelijkbare situatie bestond in Midden- en Oost-Brabant,
in het departement van de Monden van de Rijn. Pas eind januari
zouden hier twee commissarissen-generaal worden aangesteld - zie
hieronder. Enige weken eerder waren al twee arrondissementscom-

missarissen aangesteld:  in Den Bosch  op 2 januari  R. P.  de  Ruuk,
maire van Zaltbommel, in Nijmegen op 7 januari J.C.E. van Lijn-
den, fervent Oranje-aanhanger tot in de duisterste ogenblikken van
de Bataafse tijd. Net als in Breda werden ook hier de onderprefecten
gepasseerd. Die van Nijmegen, L. de Bonnechose, was een buiten-
lander.   Die  van Den Bosch,  H. F. Vermeulen,  had  de  pech  zich
begin januari op zijn post, dat wil zeggen in het belegerde, van de
buitenwereld afgescheiden Den Bosch te bevinden. Vanwege de "fa-

taliteit van in eene vesting ingesloten te zijn", zo klaagde hij later,
was hij niet herbenoemd. Enkele weken later, op 26 januari, werd

bepaald dat de benoeming van De Ruuk slechts gold voor de noorde-

lij ke kantons - een onderverdeling van de arrondissementen - van 's-

Hertogenbosch. Voor de zuidelijke kantons werd aangesteld de maire

van Udenhout, J. van Franckenberg. Drie dagen later werd hem
echter duidelijk gemaakt dat zijn benoeming kwam te vervallen,
omdat De Ruuk zijn werkzaamheden al over de zuidelijke kantons
bleek uitgebreid te hebben. "

Eveneens op 26 januari 1814 werd benoemd tot commissaris van
Eindhoven C. F. Wesselman jr. *, maire van Helmond. Onderprefect
was hier J. van der Brugghen van Croy *, wiens kasteel in de nabij-

9)  Voor gege,ens betreffende deze Ising, zie \'an Kempen, ta.p., 115-116

'°) ARA Ss in;'. nr. 932,17 januari 1820.103: rekest H.F. \'ermeulen, ARA Bi/.a in\·. nr. 4,

29 januari 1814, 27.
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heid  ·an dat ,an de Hiesselmans lag. De benoeming van de jonge
Wesselman n'as roor iedereen onzern'acht, pijnlijk zelfs. l'an der
Brugghen had terstond na de opstand pogingen in het \\erk gesteld in
zijn functie aan te kunnen blijven. Een grote troef \ormde zijn
familierelatie tot A.R. Falck, in deze eerste dagen van het nieu,re
bestuur de begever van ambten bij uitstek. Het mocht hem niet
baten. De jonge Wesselman \\ erd benoemd en haastte zich om zich
tegenor'er de naburige jonkheer te verontschuldigen. Hij had de
post niet geambieerd  en   hij \ erzekerde  dat hij "Keene demarche
hoegenaamd, hetzij direct noch indirect' gedaan had. Slechts van-
wege een zijdelingsche ,\enk \'an in de tegenswoordige ogenblikken
niet te bedanken- had hij de post aan\'aard.

foch spreekt IVesselman jr. hier niet de gehele \\:iarheid. Het
commissariaat was hein niet geheel on\relkom, op zijn zachtst ge-
zegd. Eind 1814 bedankte T\'esselman sr. een onbekend adelijk per-
soon "voor de gunstige voordragt die LTHEdG aan Z.K.H. hebt ge-
daan om mijn zoon tot Commissaris van dit Arrondissement aan te
stellen." Dat de Wesselmans met deze relatie niet voor de dag heb-
ben durven komen is niet rerwonderlijk. Zij beseften dat Carels
aanstelling "de ongelukkige buurman mager zal aanstaan'. Van der
Brugghen heeft nog in maart 1814 getracht zijn oude functie te
heroveren. Tevergeefs. Niettemin betekende zijn rerranging geens-
zins dat hij bij de nieuwe regering in een slecht licht stond. In april
1814 zou hij worden benoemd tot een \'an de zeven leden van de

11Staten-Generaal voor de provincie Brabant.
Pas na al deze benoemingen in de arrondissementen werden ook

roor het departement van de Monden van de Rijn een tweetal com-
missarissen aangesteld. en r\'el op 28 januari 1814, in de personen
van Al. Bowier* en J.B. Verheijen. Bowier ir as een Oranjeklant bij
uitstek. Onmiddellijk na de november-opstand en de aankomst van
prins Willem in Holland zag hij zijn kans schoon. Immers. de rege-
ring was om, de jacht op banen open. Bonier zond zijn bescherme-
ling, de adrocaat A. P.  Spoor* in het geheini naar I)en Haag om de
"

3  Heeren. Geschiede,Iis i·an het kasteel-raadhuis en de here,11'an Helmoild. 292.(;All Nessel
man: concept-briesen. 7.d.; ARA Bi/a im. nr. 169, 2 februari 1814, 18 en 5 maart 1814. 3.
Net rekest \·an \'an der Brugghen is in AliA Biza niet aan\,e,ig
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nieuive vorst zijn diensten Han te bieden en om toestemming te
rragen in de Aleierij \'an s-Hertogenbosch een voorlopige regering te
mogen rormen. Half december 1813 - Spoor spreekt over 8 decem-
ber, het Biografisch WoordeiiI,oek der Netierlmiden 0, er de  l i e- kreeg
hij een rolmacht \an rorst \\'illem om in Den Bosch, zodra de tijd
gekomen was. dat wil zeggen zodra de Fransen zvaren verjaagd,
"alles in zijnen n.lam te regelen' en om de voorhanden zijnde belas-
tinggelden te innen. Voorlopig merkte Den Bosch echter weinig van
het resultaat van Spoors missie. Pas toen de hoofdstad veroverd was
meldde Bowier zich met zijn volmacht bij de Pruisische generaal
Hobe. Deze accepteerde het mandaat echter niet, zodat Bo\vier zijn
gezag niet kon laten gelden. Pas door zijn officiele aanstelling tot
commissaris-generaal kon hij het bestuur van het departement ran

I 2de Monden van de Rijn in handen nemen.
Al deze benoemingen waren prorisioneel en bovendien vrij wille-

keurig. Voor overrvogen beslissingen leenden de tijden zich niet. Het
machtsvacuum na het vertrek van de Fransen vroeg om directe voor-
zieningen. Dikwijls, zo bekende later Falck, heeft de regering "uit
de zich eerst voordoenden gekozen, lien -uit de hoop gegrepen ' en
naar de departementen gezonden. 1 8 Pas later valt in de benoemings-
besluiten wat meer lijn en beleid te ontdekken. De toevoeging van
J.B.   Verheijen* aan Bowier valt zeker onder deze weloverwogen

beslissingen. Het lijkt een eerste poging van de regering om in de
Brabantse departementen een evenwicht te vinden tussen de katho-
lieken en protestanten, zo ver uiteen gedreven door de onderdruk-
king van de politieke reformatie en door de emancipatie na de Bataaf-
se Om\venteling. De keuze van Verheilen zal weinigen zerbaasd
hebben. Deze gematigde katholiek had in de Bataafse tijd \ele jaren
zijn departement vertegenwoordigd in de nationale n etgerende col-
leges. De keuze symboliseerde als het ware het aansturen \an de
regering op het gelijkwaardige samengaan onder een nieuw bestel
ran de oude protestantse regentenklasse en de in de Bataafse tijd
opgekomen katholieke patriciers.

I'j Blt'X. M. Bo ·ier. AliA Ss in\. nr, 41. 9 september 1814.63 rekest Spoor, gepresenteerd
19 april 1814.
11) Falck. Gettenkschrifte,i. uitgege, en door Colenbrander, 124
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Onder het bestuur van Bowier-Verheijen kwam ook West-Bra-
bant te staan. Formeel was het arrondissement Breda al op  15 de-
cember 1813 verenigd met het departement van de Monden van de
Rijn. Met de ambtsaanvaarding van Bowier-Verheijen sorteerde de-
ze vereniging effect. Het arrondissement Nijmegen werd \,an Bra-
bant afgescheiden. De gemeenten ten noorden van de Maas maakten
vanaf 14 februari 1814 deel uit van het departement van de Boven-

1Jssel, het latere Gelderland.
Als laatste feit in deze wirwar van voorlopige benoemingen ver-

meld ik dat op 24 januari 1813 C. Bangeman Huygens en J. van
Hugenpoth tot den Berenclauw werden aangesteld tot commissaris-
sen-generaal in de niet-aaneengesloten gebiedjes rond Venlo en
Maastricht. Dit feit is voor ons van belang omdat volgens de hieron-
der te bespreken grondwet van  1814 deze gebieden tot Brabant  zou-
den gaan behoren. Later werd aan dit tweetal nog de Maastrichte-
naar B.J. Vrijthoff toegevoegd. 14

Het departement Monden van de Rijn was voorlopig georgani-
seerd. Twee commissarissen-generaal functioneerden in Den Bosch,
met onder hen De Ruuk in het gelijknamige arrondissement, Ising
in Breda en Wesselman in Eindhoven. De voornaamste taken van
deze commissarissen bleven voorlopig de organisatie van de gemeen-

tebesturen, de inning van de belastingen en de volkswapening. Het
was bij deze laatste werkzaamheid dat zich hier en daar in Brabant
nogal wat ongeregeldheden voordeden. Wesselman schreef  in   de
maand februari regelmatig over de opstootjes die de lotingen roor de
inlijving in de landmilities in de dorpen veroorzaakten. Dat hierbij
nogal snel geloof werd gehecht aan geruchten, bez\·ijst een rectifica-
tie in het Dagblad van het Departemeilt der Monden ran den Rhy,t over
een zogenaamd opstootje in Sint-Oedenrode. Zo deed ook in Breda

het praatje de ronde dat ising bij een loting in Zevenbergen #·as
mishandeld. Ten onrechte, want de commissaris had zijn blauwe
plekken te danken aan een val van een besneeuwde trap. 15 Geruch-

14) ARA Ss inv. nr. 6090: G.K. van Hogendorp, 23 ianuari 1814, Ubachs. De Nedermaas
niemandsland, 1814-1815, in Publications, Ct 1964), 149-226
") Dagbiad ran het departement der Monden wn den Rhvn. nummer 14, 15 maart 1814.
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ten over de slechte geest in Oss waren ook overdreven. Dat onder-
vond de kroonprins Willem Frederik, op inspectiereis naar Cirave.
Aanvankelijk viel in deze plaats inderdaad geen Oranje,lag of drie-
kleur te ontdekken, maar na zijn bezoek kreeg de goede geest de
bovenhand. I 6

De commissarissen in de arrondissementen was Keen lang leven
beschoren. Nadat hun taken inzake de bez\apening etcetera waren

beeindigd moesten zij verdwijnen, meende de soevereine vorst. Hij
vond deze schakel tussen provincie en gemeente onnodig en zelfs

'schadelijk..., wegens vertraging in de afdoening der zaken".  De
nieuwe secretaris van staat, later minister voor de Binnenlandse17

Zaken,  W. F. RUell,  was het met de vorst geheel eens.  In de grond-
rvetscommissie  van  1814  zou  hij onomwonden beweren  dat de  com-
missarissen niet versoepelend maar vertragend werkten. 18  Op  21

februari 1815 werd de intermediaire functie inderdaad afgeschaft.
Slechts voor vij f commissarissen werd een uitzondering gemaakt.  De
drie Zeeuwse konden aanblijven "uit hoofde van localiteit", dat wil
zeggen de slechte verbindingen. Wesselman kon in Eindhoven nog
tijdelijk in functie blijven, omdat hij was belast met het organiseren
van de gemeentebesturen in de Landen van Overmaze en Awlaas-
tricht. A.J. Ingenhousz, die de impopulaire en al te driftige ising in
Breda had vervangen, kon blijven vanwege de grote "onenigheden en
desordres"  in het Bredase gemeentebestuur.19 Later  in  1815,  en
wederom in 1817 is dit vijftal opnieuw gehandhaafd. Uiteindelijk
hebben zij pas in 1820 en 1823 plaats gemaakt voor hun definitieve

opvolgers, voortgekomen uit de bestuursreglementen voor het
Noordbrabantse en Zeeuwse platteland.

'6 1 Koolemans Beijnen, a.u·.. IV, 473-474.

173 Direct na de opstand van 1813 heette due functionaris commissaris-generaal'. In 1814

secretaris van staat'. En in 1815 krijgt hijde benaming 'minister'. Vanal' due pagina zal op

deze nieuwe benaming worden vooruitgelopen
183 ARA Biza inv. nr. 18, 5 september 1814, 14, Colenbrander, Ontstaan  der  gro,ulwet,   1,
1814, 242.
"j \'an Kempen, Breda 1814, t.a.p.
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§3. De gro,idwet  ra,11814:  de  grenzen  van  Brabant  en  de  represe,itant
i'an de l'orst

In de grondwetscommissie die vanaf eind december 1813 bijeen-
kwam  om het herboren Nederland een constitutie te bezorgen,
schitterde Brabant door afwezigheid. Er was door de adviseurs inza-
ke de samenstelling van deze commissie - roornamelijk Falck en de

intimus  \an de  \orst, H. baron  ran  Avl\a - \oor gezorgd dat iedere

provincie daarin was vertegenwoordigd. maar aan Brabant hadden

zij kennelijk niet gedacht. Wel wilde Falck er een katholiek in
hebben.  Hij  rond een kandidaat  in de Groninger S.J Hondebeek
Heerkens, die, tot Falcks grote genoegen, ook nog in \'enlo bleek
te zijn geboren. zodat hij ook zitting kon nemen als wertegemroc,rdi-

ger van de roormalige Cieneraliteitslanden. 20

Alenige discussie werd in de grondwetscommissie gen'ijd dan de
godsdienst: ondanks het feit dat een minderheid terug wilde naar 66n
heersende godsdienst, zoals die erook voor 1795 was geweest, isuit-
eindelijk de volkomen staatsrechtelijke gelijkheid van alle gezindten
niet serieus in gevaar gekomen. \/an meet af aan was bovendien duide-
lijk dat de ex-Generaliteitslanden nu een zelfstandig provinciaal
bestuur zouden krijgen. Voor een grote mate van ongerustheid \vas er
dus zeker geen reden. 21

De begrenzing van de nieuwe provincie Brabant - in deze tijd
altijd aangeduid als 'Braband' - bleek een lastig probleem. Moest
men de grenzen van voor de komst van de Fransen #,eer aannemen of
de grenzen zoals die gedurende de Bataafs-Franse tijd hadden be-
staan? Voor de  Bataafse Omwenteling van 1795 behoorde het hele
gebied ten noorden van de lijn Zevenbergen - Vlijmen tot het geKest
Holland. Dit zogenaamde Hollands Brabant bestond uit de plaatsen
Klundert, Ze,enbergen, Hoge en Lage Zwaluwe en Geertruiden-
berg,  naast het baljuwschap Holland (Dussen e.0..  Sprang-Capelle
e.o. ),  het land van Altena (Woudrichem e.0. ), Heusden  met haar
benedendorpen (WijA en Veen e.0.) en haar borendorpen (Nieuzz-
kuijk, Vlijmen e.0.). Het gebied zzerd \·an oost naar west doorsneden

20
J Colenbrander, a. u'..  37,97.

2/
) a. le., 62, memorie van toelichting van Van Hogendorp bij de derde schets.
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Kaart 1: (ire,is tussen Holland en Brabant
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door de verlaten rivierloop het Oude Maasje, een onbeduidende
stroom iraarvan nu nog een schamel restant zichtbaar is. De lezer
dient te bedenken dat in deze tijd de Alaas na Ammerzoden naar het
noorden afl)(,og en  zich bij Woudrichem  met de Waal \ erenigde.  De
Bergsche Alaas moest nog gegraven worden. Pas door deze arbeid
zijn in 1904 Alaas en Waal gescheiden tot aan het Hollands Diep

Vanaf 1798 deed de mening opgang dat deze buitengebieden \an
Holland, gescheiden van Dordrecht en Gorinchem door een brede
Alerwede, ran\rege de bestuurbaarheid beter bij Brabant pasten. In
maart 1799 werd bepaald dat de waterscheiding Hollands Diep- ler-
,vede inderdaad de grens zou worden. Door het Staatsbewind werd
met de Staatsregeling ran 1801 de klok weer geheel teruggedraaid:
de oude grens van  1795 \verd hersteld.  Pas  \'ier jaar later,  in  1805
werd weer iets toegegezen aan de opvattingen van rationeel bestuur
en natuurlijke grenzen. Welis\raar werd niet meer gekozen \ cx,r de
meest noordelijke grens \'an Hollands Diep-iller\rede, inaar \verd de
beduidend minder natuurlijke grens Hollands Diep-Oude Alaasje-
Alaas aamaard, zvaarbij Ileusden dan nog bij Brabant hoorde. Ten
slotte, onder het Franse bestuur werd weer de,vorkeur gegeven aan
de meest natuurlijke begrenzing, zodat het hele gebied tussen Ou(le
Maasje en Alern·ede bij de zuidelijke departementen van de Alonden

22ran de Rijn en Twee Nethen behoorde.
Als de grond\\'etscommissie in 1813 oni de tafel gaat zitten i deze

laatste grens de bestaande toestaiid. Al op 3 januari 1814 liet 0.
Repelaer, telg van een regentengeslacht uit het aan de Beneden-
klerwede liggende Dordrecht, er in een rergadering \reinig tn·ijfel
over bestaan welke grenzen hij prefereerde: de oude, meest zuidelij-
ke grens ran roor 1795 en uit de periode 1801-1805. Daarentegen
zag de Hollander C. Elout lie\er de grens zoals die tussen 1805 en
1810 had bestaan. Dezelfde mening n as ook de soevereine ,orst
toegedaan. Op 22 februari 1814 noteerde hij dat het gebied ten

-- 3  Latjes. De ,;ordingen bestuurlijke indeling,an Hollands-Brabant ti_Idens de jaren 1796
1815, in licilland. Al\' 119823.168-175 Onjuist is de medi·deling dat op 13 september 181()

mu ti n bepaald dat het arrondissement Breda bij Monden ian de Ilijn i,·erd ge,oegd, /il'
Spijkers. De indeling van het rechtsgebied m·an de tegen\\·oordige pro,·incie Noord-Brabant in
kantons, in \-ana Historica Brabantica. IXI 19801, 137-176
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zuiden van het Hollands Diep bij Brabant behoorde te blij\,en, omdat
er immers 'geen  voordeel foor iemand,  en veel nadeel  in de scheu-

ring en vereeniging met Holland zoude zijn.'
In dezelfde notitie opperde de \'orst echter een idee dat minder

gunstig voor Brabant dreigde te gaan uitpakken: 'Flet locale doet ook

preferabel schijnen, Grare en Lande van Cuyk, Alegen en Ravesteyn
bij Gelderland te laten, H aanan het tegenswoordig, als arrondisse-
ment Nimwegen, een gedeelte maakt.-21 Sprak de vorst hier zijn
eigen mening uit? Er is een aanwijzing dat hij in deze kwestie

beinvloed werd door anderen. In een levensbeschrijving van het
kamerlid L. van Sasse van Ysselt werd in 1840 melding gemaakt van

"eene schandelijke intrigue- uit december 1813 om het land van
Cuyk, Boxmeer, Alegen en Ravenstein onder Gelderland te brengen.
Van Sasse van Ysselt, zelf in Boxmeer woonachtig, zou zich toen

onmiddellijk naar Den Bosch hebben begeven maar vond bij de com-
missarissen (Bowier-Verheijen?) Keen gehoor. Op eigen gezag zou hij
toen voor de zaak ran Brabant zijn gaan pleiten in Den Haag, met als

gevolg dat deze streek in zijn geheel voor de provincie behouden
bleef. 24

Beide grenskivesties zijn in de op 30 maart 1814 door de Neder-
landse notabelen aanvaarde grond\vet onbeslist gebleven. Ook met
de status van de Generaliteitslanden buiten het departement van de
Monden van de Rijn heeft men kennelijk niet goed raad ge,reten.

'Provisioneel" bleven Staats-Vlaanderen en de landen van Overmaze
en Opper-Gelder tot Brabant behoren, evenals de zogenaamde gece-

deerde landen: de gebieden rmid Bokhoren, klegen, Ravenstein,
Gemert, Boxmeer en Oeffelt, in 1800 en 1803 door de Fransen aan
de Bataafse Republiek overgedragen. Door afzonderlijke wetten zou
de problematiek nader worden geregeld. Zo \verd eerst op 20 juli

24,  Colenbrander,  0,itstaan der grondit'et. 1 1 18143,439. In een iets eerdere aantekening. tie
Steur, Documenten betreffende het ontstaan der grondwet in 1814, in Bijdragen en mededelin-
gen  i·an het historisch ge,zootschap.  Lix\'111  1 1964 1.  242. t„ ijfelde de zorst  alleen  over  ilegen
en Ravenstein. In beide gevallen heeft hij kennelijk Boxmeer o,er het hoofd gezien. J<'aar-

schijnlijk /ou naar zijn oordeel ook deze baronie tot (,elderland moeten behoren. De rijksheer-

lijkheid Gemert maakte deel uit \an het arrondissement Eindho,·en.  iellicht om de/e reden

iou /ij Brabants worden.
24)    Noord-Brabander. 25 juli 1840.
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1814 bepaald dat Staats-Vlaanderen deel zou gaan uitmaken van de
provincie Zeeland. De gebieden Opper-Gelder en Overmaze werden
pas  door de grond\vet  van 1815 verenigd  tot de provincie Limburg.

Veel aandacht in de grondwetscommissie van 1814 ging uit naar
de representant van de vorst in de provincies. Voor een goed begrip
van de discussies is het raadzaam de roorgangers van deze vertegen-
woordiger eens onder de loep te nemen. Een eenhoofdig bestuur in
de provincies was in de Republiek \oor de Bataafse Omwenteling
onbekend. Wdl bestond er de stadhouder, voor 1581 de plaatsvervan-
ger van de landsheer, daarna de ambtenaar van de Staten, de soeve-
reine rergaderingen  van de ze\'en ge\\esten. Het karakter van de
functie van stadhouder bleef echter onduidelijk. De rechtshistoricus
Fockema Andreae spreekt in dit verband over "het wonderlijk con-
glomeraat van hoedanigheden en functien- van het stadhouder-
schap.25 Prins Willem IV werd in 1747 de eerste algemene stadhou-
der. In dat jaar werd hij door de Staten van Zeeland, Holland,
Utrecht en Overijssel in die functie aangesteld. Borendien \verd het
stadhouderschap in dat jaar erfelijk rerklaard. Het valt moeilijk te
beseffen dat we hier nog te maken hebben met een Statendienaar.
Toch bleef de stadhouder formeel nog onder het gezag van de Staten
gesteld.

Pas met de Staatsregeling van 1798 rerscheen er een persoon die
door de nationale regering zou worden aangesteld om in elk departe-
ment de stipte nalering van de wetten te verzekeren. Deze 'commis-
sarissen stonden imast, dat rvil zeggen niet boven de departementale
besturen. De commissarissen hebben echter nimmer enig toezicht
uitgeoefend. Functionarissen zijn door de regering nooit benoemd.
In de Staatsregeling van 1801, die een reel grotere vrijheid aan de
provinciale besturen gaf, \vas deze commissaris aln eer  rerd,fenen.

Op de weg naar een eenhoofdig provinciaal gezag was het jaar
1807 van grote betekenis. Er rvorden in de prorincies 'landdrosten
aangesteld. Deze landdrost ,\ as de handhazer van orde en gezag. Hij
moest toezien dat door de lagere besturen de wetten nerden nage-

25 1  Foekema Andreae.  De  Neilerlamise staat omier de Republiek. 9-10
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leefd. Taken die \rij goed kennen van de huidige commissarissen.
Toch  werden  in   1807 deze bevoegdheden  nog  door de landdrost
tezamen met een raad van assessoren uitgeoefend. Pas de wret van 20
april 1809 maakte de ommezz\ aai naar het Franse pri.fectenstelsel
duidelijk. Het bestuur werd enkel en alleen toevertrouwd aan de
landdrost, bijgestaan door zijn ambtenaren en eventueel door asses-
soren, die fungeerden als raadslieden. Toch waren wolgens de Fran-
se intendant voor Binnenlandse Zaken baron d'Alphonse deze asses-

soren nog "investis d'assez grand pouvoir". Na 1811 was van een
collegiale bestuursvorm helemaal geen sprake meer. De prefect re-
geerde over zijn departement als een \,are alleenheerser, slechts

bijgestaan door zijn raadslieden in de conseil gendral. Op zijn beurt
was de prefect absoluut ondergeschikt aan de grote, oppermachtige
wetgever in Parijs. 26

in de eerste schets voor een grondwet van Van Hogendorp, date-
rend uit 1812, was nog Keen sprake van een eenhoofdig gezag in de

provincies. Reeds vanaf december 1813 maakte prins Willem echter
duidelijk dat hij in iedere provincie een vertegenwoordiger wenste
"onder den Titul van Stadhouder, in Holland t\\'ee, welke de Staaten
en hun Gecommitteerde Raaden of Gedeputeerde Staaten presidee-
ren en het administrative  beneevens \'an dit Collegie bezorgen. "  In
de commissievergadering van 10 januari 1814 maakte de Geldersman
\/an Lijnden van Blitterswijk bezwaar tegen de titel stadholider. Deze
was immers een "te gedistingueerd persoon-, die een grote staat
moest voeren en daarom een te hoog salaris moest genieten. Boren-
dien zou hij juist door zijn grootheid mettertijd gevaarlijk kunnen
worden. De eveneens behoudende Van Tuyll van Serooskerken. ge-
steund door enige andere leden, zag liever de titel president. doch dit
voorstel stuitte op bezwaren van Van Hogendorp: de vertegenwoordi-
ger moest de man van de vorst zijn, en niet, zoals deze titel sugge-
reerde, \an de Staten-vergadering. De Zeeu\\ Lampsins ten slotte

sprak liever van gemachtigde of representant. Geen van deze r'oorstel-
len kreeg echter een meerderheid.27

26 i T an de ,Mortel, De positie 1·an delanddrost in ,\'oord-Brabant i·an /807 tot 18/0.47.41. 90.
27) Colenbrander, a.u'.. 35, 182, 539.
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Op  17  en 18 januari  kwam de titulatuur  weer  aan  de  orde.  Bij
nader inzien vond R8ell, de latere minister, representant toch niet
zo'n goede naam, omdat deze persoon immers bevelen van ministers
zou ontvangen. Een vertegenwoordiger van de koning kon toch moei-

lijk in rang onder diens dienaren geplaatst zijn. Repelaer opperde
toen het voornamere la,iddrost en verbond hieraan een voorstel om-
trent diens bevoegdheden - zie hieronder. De Friese baron Van
Aylva heeft zelfs even het woord superinte,ida,it in de mond genomen.
Een raadsman van de koning, R. van Olden had eveneens bez\\wren
tegen de aanduiding represeittant    "Is die titel hier ook niet wat
klein?", vraagt hij de koning. Stadhouder zou beter zijn, doch hij
begreep dat dit woord op afkeer zou stuiten, hoewel van de andere
kant vddr 1795 op vele plaatsen de plaatsverranger van een drossaard
eveneens stadhouder, een goed Hollands woord, werd genoemd 28

Op 28 februari kwam de commissie zelfs voor een tweede maal
terug op de titulatuur. Nog steeds rond \/an Tuyll stadhouder te
verheven. Daarentegen was volgens hem conzi,zissaris geen eigenlijke
titel en zverd slechts gebruikt voor "zeer kleine gemeene ambtena-
ren". Waarom werd hem niet de titel landdrost gegeven? Dit voorstel

kreeg de instemming van de latere gouverneur van Groningen Van
Imhoff, en van Rtiell en Elout, niet de minsten in deze commissie. Ook
Van Maanen zager wat in. Hij vondde meeralgemene benaming Cont-

missaris te veel herinnering geven aan de "commissaires du gouverne-
ment, die in de Fransche Revolutie zoveel kiraads hebben uitgerigt."
De titel la, iddrost of landroogd was beter, ook om uit te drukken dat
het ambt geen tijdelijke commissie was, maar een permanente waar-

digheid. Andere commissieleden bleven echter de voorkeur geven
aan representant of coi,li,zissaris. Alen kon tot niets anders besluiten
dan tot een algemene redactie van het grond\retsartikel: er zullen

„

zi.In commissarissen van den Souvereinen Vorst onder zulken titel
als hij zal goedvinden.

··29

Na de titulatuur kzvamen de bevoegdheden van de representant

281 a.u'.. 237,552; Steur, t.a.p.. 244. 260.
29

) Colenbrander, a. w., 437-438,471.
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aan de orde. Hier stelde Repelaer voor om hem te maken tot voorzit-
ter van een college van gecommitteerde raden, die de bevelen van de

koning in de provincie zouden uitvoeren. Voor deze executie waren

zij gezamenlijk verantwoordelijk. Bij plichtsverzuim konden zij zelfs
veroordeeld worden door de Hoge Raad. De Statenvergadering moest

volgens Repelaer slechts "honorifieke qualiteiten" bezitten.
Van alle kanten werden bedenkingen tegen dit voorstel geopperd.

Vrijwel alle leden vonden dat de gecommitteerden of gedeputeerden
niet aan de rechtspraak van de Hoge Raad konden onderworpen
worden, omdat zij hun gezag aan de Staten ontleenden. Het was Van
Maanen die enige duidelijkheid wist te scheppen in deze nogal hevi-

ge en warrige discussie. Het punt waar het om ging, zo betoogde hij,
was de verhouding van de representant tot de Staten. Zou hij de man
van de vorst moeten worden, persoonlijk belast met de uitvoering van
diens beveleni In dit geval zouden de gecommitteerden enkel zijn
raadslieden zijn, zonder enig eigen gezag. Of zou het ambt slechts
als het voorzitterschap van de Staten en hun gedeputeerden be-
schouwd moeten worden? In dit geval voelde Van Maanen wel wat
voor Repelaers voorstel, omdat een college de bevelen van de vorst
zou kunnen tegenwerken. Zijn voorkeur ging echter uit naar het
eerste standpunt, dat ook door Van Imhoff werd aangehangen: de
representant was meer dan alleen 'primus inter pares'. Veeleer
moest de representant staan tot de gedeputeerden als vroeger de
prefect tot zijn raadslieden.

Een tegenstander van dit "systema van Landdrost en assessoren"
was Elout. Deze moderne, gematigde Hollander meende dat het
gezag van de representant zich tot het presidentschap diende te

bepalen. Niet door d\vang maar door gebruikmaking van zijn invloed
kon deze trachten te bewerkstelligen dat alles in de provincie over-

eenkomstig de bedoeling van de regering zou verlopen. Roell was het

in principe met Elout eens: het gezag van de representant mocht
louter presidiaal zijn. Maar zijn werkzaamheden zouden zich ook
verder uitstrekken. Er waren zaken "waarmede de Staten niets te
doen hebben" en waarbij de vorst de hulp van zijn vertegenwoordiger
zou kunnen inroepen. Ook Van Lijnden nam dit standpunt in, maar
voegde eraan toe dat hij zich van de representant nog geen juist
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denkbeeld kon vormen, omdat  "wij dien nooit gehad hebben". 30
Deze laatste toevoeging was koren op de molen van \/an Hogendorp,

die zijn best deed zoveel mogelijk van de staatsinrichting van de
oude Republiek te behouden en deze slechts te zuiveren van de aller-

ergste gebreken. Waarom zou men zich op onzekere paden begeven,
tern ijl toch door het doen herleven van de oude stadhoudersfunctie
'alle duisterheid" kon worden weggenomenP Van Hogendorp had de
discussie over het wezen van de representant - man der vorst of man
der Staten? - met groeiend ongeduld aangehoord. De macht van deze
functionaris was voor hem een uitgemaakte zaak. De representant
zou zozeer een man van de vorst moeten worden dat het absurd zou
zijn hierover iets in de grondwet te bepalen en vast te leggen. Over
de bevoegdheden diende daarom dit stuk te zwijgen. De vorst had
dan de handen rrij om zijn "luitenant" zoveel taken te geven als hij
zelf verkoos.

Van Maanen diende Van Hogendorp van repliek. Diens vurig
betoog was irrelevant. Algemene bewoordingen over het gezag van
een representant, zeker een met de titel stadlimider, zouden onvol-
doende zijn, omdat juist de onduidelijke inhoud van het stadhouder-
schap op het eind van de .orige eeurv aanleiding was gen'eest tot
zoveel onlusten. Over dit belangrijke punt moest de grondwet niet
vaag blijven, anders zouden teleurstellingen niet uitblijven. Ook
Elout, Repelaer, Ruell en 1813-man \/an der Duyn van Maasdam
wilden graag de taken van de representant uitvoeriger beschrijven.
Toch heeft Van Hogendorp in deze het pleit gewonnen: artikel 76
van de grondwet bepaalde slechts dat de vorst de commissaris in-
structies naar goeddunken zou geven. Slechts ddn zin is hieraan
toegevoegd: hij zou voorzitter der Staten zijn. Dit op aandringen van
Ruell, die meende dat juist dit voorzitterschap de grondeigenschap

31van de representant diende uit te maken.

De beoordeling van de ontwerp-grond\vet, waanan zoveel facet-
ten nog nader door de vorst moesten worden ingevuld, werd opgedra-

w) a.u·., 237-240, 552-553.
11 ) a.u·., 240-245. 552-554. Medestanders in deze \·an Van Hogendorp  ·aren \'an Tuyll. \'an
Aylva, Lampsins, Van Humalda, \'an Lijnden en \'an Imhoff.
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gen aan 600 notabelen, die daartoe op 29 maart 1814 in Amsterdam
dienden te vergaderen. Van hen bleven er 126 thuis. Van de aamre-

zigen stemden 448 personen vddr de aanvaarding van de grondwet,
terwij 1 slechts 26 zich ertegen verklaarden. Van de laatsten kwamen
er 16 uit Brabant. Uit deze provincie waren 83 notabelen opgeroe-

pen, waarvan vijf voor de Limburgse gebiedsdelen. Onder de Bra-
banders tel ik 45 protestanten en 33 katholieken. Van hen zijn er
respectievelijk 24 en 21 naar Amsterdam vertrokken. De protestan-

ten stemden daar allen vdur de grondwet, uitgezonderd de Bredase

dichter J.H. Hoeufft. \/an de katholieken stemden er slechts zes
v66r: de Bredase leerhandelaar H. Hoppenbrouwers, lid van de vrij-
metselaarsloge 'Het vrij gen'eten', H. Robinet de Villeval, burge-
meester van Bladel, M. Huysmans, burgemeester te Hilvarenbeek,
in 1821 beoordeeld als een "vriend van het gouvernement", en drie
notabelen die later een plaats zullen krijgen  in het college van  G. S.
en zich daar regeringsgezind zullen opstellen: A.J. de Voocht, A.A.
van Velthoven en J. F. de Kuyper. Overigens bevonden zich onder de
vijftien tegenstemmende katholieken ook personen die zich later
goed-gouvernementeel zouden tonen.  Voor  hen  en  voor de andere
katholieken vormden (le godsdienstige bepalingen in de grondwet
echter een te groot struikelblok. Zes katholieken hebben dit nog eens
toegelicht  in een schriftelijke motivatie. 32  Voor hen waren artikel
133, dat bepaalde dat de vorst de hervormde godsdienst moest belij-
den, en artikel  139, dat de vorst het toezicht gaf over alle godsdien-

sten, onverteerbaar. Ook A.J. Borret uit Gemert en A.J.J.H. Ver-
heijen uit Boxmeer hebben zich beraden over een toelichting van
hun bezwaren, zoals blijkt uit een schrijven van de eerste. 33 Uitein-
delijk zwegen zij. Hun afkeuring van de grond\vet bleef ongemoti-
veerd.

32 ) Hun namen waren: P.J. van Bommel, A. F. Mulders, M. van den Heuvel, A Janssen,
H. van der Heyden en J.F. van Zurpele.
33 ) Van Sasse van Ysselt, De aanneming der grondwet van 1814, in Taxandria, XXV  (1918 j;

Archief Fabri-stiehting; concept-brief aan soe,ereine vorst in handschrift van Borret.
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HOOF'DSTUK 11

CiOL'\'ERNE.LtR AIR. C.G. HULTAIAN (1814-1820)

§  \.   Be,zoeliti,igeit  e,1  i,istritctie  ra,11814:  i,iheei,isen  eit  pri,isgezinde,i,
111aiineit  tier  rorst,  roogde,i  der   Staten

De vorst kerns niet rcmr representant, landdrost of landi'oogd. niet
Foor   president   of Superilite,idant, noch ,·oor gentaclitigde.   lititena,it  of
stadhoider. De titel  \ 0(,r zijn  commissaris ir'erd goiti'emeur,  zo onge-
\eer de enige naam die in de grondwetscommissie niot gerallen ,vas.
Op 6 april 1814 \\erden deze functionarissen in de tien pro,incies
benoemd.

Anal>·seren  we de politieke loopbaan  ran de  benoemden dan  , alt
allereerst op dat  drie  van  hen - zie tabel  1 - hadden  behciord  tot de
(imigrds: die in 1795 samen met de prins het raderland hadden
rerlaten. Daarnaast n.iren zier ran hen gedureride de eerste jaren
Lan de Bataafse tijd buiten elke ambtsbetrekking geble,en. Pas na de
verzoening van de in het buitenland \crtoevende ex-stadhouder met
het Bataafse be„ind hadden zij ambten in het nieu\\e staatsbestel
aanraard. \'an Leijden en \ooral Hultman daarentegen waren in
1795 patriottisch gezind. Zes gouverneurs hadden in de Bataafs-
Franse tijd een hoge functie bekleed. '  1)rie J'an deze zes \\ aren in
november 1813 echter niet meer in functie: Iian Leijden al sinds
1808, sinds zijn ontslag als minister door koning Loderrijk Napolec,n.
Schorer. verbolgen op de keizer, sinds 1810, en Hofstede sinds
1813, toen hij als prefect van de Alonden zan de IJssel door de
Fransen te onbetrouzf baar rierd geacht.

Drie gouverneurs bekleedden in 1813 nog :01 hoge functies: \ an
Tuyll \,as onderprefect ran Utrecht, toen nog met Holland in het
departement \an de Zuiderzee verenigd,  T'an  imhoff \\ as lid \·an het
Parijse Ilietgerend Lichaam, Hultman was de opiolger van de in
ongenade geraakte prefect Hofstede in Z,r olle.  De benoeming,an dit

9  Van Tets en \'an Humalda bekleedden lagere t'uncties: respectie,clijk unt:anger , an  Dcir
drecht en rnaire.
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drietal behoeft enige toelichting.  J. Al.  van  Tuyll van  Serooskerken

gafin november 1813 blijk van enig lijdelijk \erzet tegen de Fransen.

Hij beantn'oordde rragen van prefect De Celles met rapporten vol
clichd's, of stuurde de rragen zonder konimentaar door naar de mai-

res in zijn arrondissement. Overigens had deze De Celles altijd al
weinig met Van Tuyll op gehad. Hij \'ond hem ' veel te laksch in de

uitoefening van zijn gezag", een mening die we vele jaren later ook
vanuit Amsterdam over \/an Tuyll zullen horen.2

Tabell: Politieke loopbaan  ran  de  in  1 8 1 4  benoemdegouremeurs

< < =M< < < <r=woo.00003-E5 3 7 2 0= .   O-FFi Z*WEEgil
 2     r  . .&: G  -    0
-hE  0  °

patriot(gezinden) X X

dmigre's X    X X

ambteloos tot  1801  of longer X X X X

hoge functies in Bataafse tijd X    X      X    X X X

subalterne functies in Bataafse tijd                 x                x

nog in functie in november 1813 X X X X     X

6migrt of ambteloos in november 1813 X X X X X

Het nieuwe Algemeen Bestuur verwachtte eind  1813 dat de
Utrechtenaren zouden proberen "de boelin de war te schoppen. Zij

zouden trachten een zelfstandig provinciaal bestuur te constitueren,

niet ondergeschikt aan dat van het departement van de Zuiderzee.

Om deze reden heeft het Algemeen Bestuur in deze dagen genoegen

genomen met Van Tuyll. Over zijn aanstelling tot arro,idisse,nents-

commissaris van Utrecht - conform de departementale hierarchie -
schreef Falck aan J.At.  Kemper:   'street de Utrechtsche eigenliefde

23 Van Kempen. IJ-vorst en ijverzucht, in Jaarboek Ge,zootschap Amstelodamum, LXX\'11

(1985),   130.
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zoo en zooveel als gij \vilt, mits zij het algemeen systema nog eenige
iveken in trein houden".3 Zo werd Van Tuyll commissaris. En zo
klom hij %,ier maanden later in deze stad op tot gouverneur.

Voor het gourernement ran Groningen - het departement \'an de
Westereems - was Iian Imhoff een tweede keus. De voorkeur \an de
regering ging uit naar de voormalige landdrost van Groningen, H.
Wichers. Tot spijt \an H. ran Stralen, in de eerste maanden verant-
\r(*,rdelijk roor de Binnenlandse Zaken, bleek in maart 1814 dat
deze "onlererbaar" :r,is. 4

De argumenten roor de keuze ,·an Hultman zullen ip de volgende
paragraaf \\orden toegelicht. Hier kan reeds worden vermeld dat hij

in het gezelschap rin de tien gourerneurs een duidelijk buitenbeen-
tje was. Door zijn benoeming wrerd hij de enige gecontinueerde
prefect, zij het in een andere prowincie dan Alonden ran de IJssel.
Ter vergelijking: zelfs de in Franse krijgsgevangenschap afgevoerde
prefect van Friesland, J. Verstolk %:in hoelen, Iverd door prins \Vil-
lem niet beloond met een gouvernement.

Hultman ir as ook de enige niet-ingezetene onder de gourerneurs,
tenzij men oc,k de Dc,rdtenaar \'an Tets, benoemd in het noordelijk
deel van Holland - 3#n prorincie met ddn Statemergadering, maar
met  twee gouverneurs - als vreemdeling  il tellen.

Deze uitzonderingspositie \ an Hultman is toch des te merknaar
diger als men bedenkt dat in de grondwetscommissie door Van Lijn-
den was voorgesteld dat de representant ran de \orst per se een in-
boorling moest  zijn.  Ook Van  Aylz a ,kilde zo n bepaling, zich herin-
nerend hoeveel ongenoegen benoemingen van sreemden vroeger had-
den ten'eeggebracht. Op voorstel van Van Hogendorp en Repelaer
besloot de commissie echter de forst niet door zon bepaling aan
banden te leggen  bij zijn keuzen. Repelaer zer   achtte immers dat

'1 Xaber. a. i,·.. 12() en 124: Kernkamp. De \clormalige pri, incie l.trecht in 1813. iti koc,le-
mans Beijnen. a.it'.. 1\'. 358 en 406. Scius-prelet #an l.trecht nab J.,\1, \,in Tu\·ll ,:in
Serooskerken \·an \ leuten. en niet. Loals De Bruin. Bit/*ers up het kusse,1. a.ingeeft J.D. \an
Tmll , an Serooskerken ian Heeie en Leende L zestor,en te Iler/e in 1841. Dr la.ibte \  cril
in 1814 benoemd in de ridderschap # an \(,ord-Bralialit. \1„ . h. de (, rati I'l v R. A. L trecht 11.(in
mij dc}or toeiending i an de handtekeninK,.in de uncler-prelect bese+tigen dat het hier cim J. M
\an Tuvll gaat.
43 AliA. Particulier archiel H. ran htralen, in, . nr. 58. \'an Stralen 26 maart 1814
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Willem toch wel zc,veel mogelijk op inboorlingen acht zou slaan.'
Bekijken ive de tien gouverneurs in sociaal opzicht. dan valt op dat

slechts drie van de tien niet \'an adel „'aren. De Hollander Van Tets
van Goudriaan behoorde u el duidelijk tot het stedelijk patriciaat,
Hultmans vader, J.A. Hultman was nog geen lid van een stedelijke re-

gering, maar ambtenaar, namelijk advocaat-fiscaal van de financien
van het Graafschap Zutphen. 1)oor zijn huwelijk met een Schoma-
ker kon hij echter wel tot het patriciaat gerekend rrorden. Het hu-
welijk van zijn zoon met een Lemker bevestigde deze plaats in de
regentengeslachten. Gourerneur Hofstede van Drente ten slotte was
de zoon van een militair, die later ambten bekleedde in het bestuur
van het landschap Drente. Ook Hofstede zelf kreeg na de voltooiing
van zijn rechtenstudie zitting in de vergadering van de Staten van
Drente. Alle drie niet-adellijke gouverneurs behoorden dus stellig
tot de bovenste lagen  ran de burgerij.

De gemiddelde leeftijd van de tien gouverneurs ivas 54,4 jaar.
Zeven van hen hadden een juridische opleiding genoten. Vergelijkt
men deze gegevens met de personalia van hun voorgangers, de in mei
1807 door koning Lodewijk benoemde landdrosten, dan springen
vooral de overeenkomsten in het oog. De gemiddelde leeftijd was
vrijzvel even hoog. Zes van de tien landdrosten zvaren van adel, zes

jurist en negen waren ingezetene van hun provincie. Uitzondering
was  toen niet Brabant.  dat  in  de  katholiek  P.E.  de la Court  de

belichaming van haar emancipatie mocht verwelkomen, maar Alaas-

land (Zuid-Holland). Wel was het aantal orangisten in 1807 (drie)
beduidend kleiner dan in 1814. Een vergelijking met de prefecten
van 1810-1813 Aordt te zeer bemoeilijkt door het grote aantal Zuid-

nederlanders (De Celles, De Stassart en Pyckejen Fransen C Petit de

Beauverger en Fremin de Beaumont) onder hen.

Man der vorst of man der Staten, dat iras, zoals ire zagen, volgens
Van Alaanen het principiele strijdpunt orer het karakter van de
representant. Door de , age redactie van de grond.·etsartikelen hier-
oF·er n as het strijdpunt voorlopig onbeslist geble, en. De mening van
vorst Willem over het karakter van zijn commissaris liet echter niet

'i Colenbrander, a.11., 19()- 191
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lang op zich wachten. Op 23 juni 1814 kreeg de gouverneur een
voorlopige instructie. Deze omschrij\,ing van zijn taken maakte dui-
delijk dat hij in de eerste plaats als een man van de vorst moest
worden beschouwd.

Met deze instructie z1aren de gouverneurs de 'roornaamste steun-
sels en irerktuigen van het staatsgebouzv" geworden, zo stelde een
commissie enige jaren later.6 Volgens het bekende handboek van de
staatsrechtgeleerden Van der Pot en Donner ,varen zij de instru-
menten ran een regering die zich met alle bijzonderheden s,'enste te
bemoeien. Zij  varen mder dan alleen controleurs ten behoere van
het rijksbelang. De naam <gou,erneur geeft al aan hoe machtig hun
positie in de Statemergadering \ras. '

Bezien we de roornaamste elementen van de macht van de gouver-
neur in de Statenvergadering dan valt iii de eerste plaats op dat hij
voorzitter  was  van  de  voltallige vergadering (hierna:  P. S. )  en  van
hun gedeputeerden (hierna:  G.S.) en dat hij in deze vergaderingen
belast was met de uit,oering van de regeringsbesluiten. Hij was zelfs
persoonlijk verant,voordelijk voor de juiste wijze van uitvoering.  Hij
had stemrecht in beide iergaderingen. In geval van stemmenstaking
had hij zelfs een doorslaggevende stem. De stukken gericht dan P. S.
of G.S.  bracht hij  in de vergaderingen ter sprake. Indien deze stuk-
ken van dringende aard waren en er bestond geen mogelijkheid op
korte termijn P.S. of G.S. bijeen te roepen dan kon hij deze zaken op
eigen gezag afhandelen. Ten slotte: besluiten ran P.S. of G.S. die
hij strijdig achtte met de landswetten of met het algemeen belang
kon hij schorsen en aan de vorst ter beslissing voorleggen.

Zijn macht buiten de Statenvergadering deed niet onder voor zijn
bevoegdheden daarbinnen.  Hij had een rang boven alle ambtenaren
en autoriteiten in de proT incie, zoirel civiel als militair. Alle colleges
en ambtenaren moesten aan hem rapporteren wat er binnen de kring
van hun betrekkingen voor\'iel. Over alle rijksambtenaren, dus ook
die van waterstaat, domeinen en belastingen. had hij het oppertoe-
zicht. Alle voordrachten tot benoeming van deze ambtenaren gingen

63 ARA Ss inv. nr. 1076, 2 oktober 1820, 81 commissie tot ,·aststelling der definitiese
instructie, 10 september 1818
9   Van  der Pot, Handboek  im  het Xederlandse staatsrecht,  535
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via hem naar de departementen zan algemeen bestuur. De lagere
overheden ontsnapten erenmin aan zijn controle: ook in de dorpen

en steden kon hij onwettige besluiten schorsen. Hij persoonlijk
droeg zorg voor de orde en rust in heel de provincie en hij kcin
beschikken over de machtsmiddelen om deze te handhaven. Ten
slotte kon hij iedere burger binnen zijn provincie om inlichtingen en
advies vragen.

Het was duidelijk, concludeert Van der Pot elders, dat de vorst de

provincies met behulp van zijn gouverneurs geheel in de hand 1, ilde
houden. Nimmer mochten de gewesten weer een staat in de staat

worden, zoals zij dat voor 1795 waren geweest. Ook signaleert Van
der Pot dat deze provisionele instructie van juni 1814 "niet :veinig

uitging" boven de rage bewoordingen van de grondwet over de be-
voegdheden van de commissaris.8

Inderdaad is de vorst met deze ruime instructie wellicht verder

gegaan dan de aarzelende en verdeelde grondwetscommissie had be-
doeld. Maar voor anderen was hij nog niet ver genoeg gegaan. Gou-
verneur J.C.E. van Lijnden (Gelderland 1814-1825) vond de in-
structie verre van duidelijk. De Franse prefecten waren gelukkiger
dan wij, zo schreef hij zijn broer, oud-voorzitter van de Tweede
Kamer Van Lijnden van Hoevelaken in 1816. Deze prefecten hadden
precieze instructies en zij wisten waaraan zij zich hadden te hou-
den. Als daarentegen een gouverneur vcmr een zaak werkzaam
trachtte te zijn, dan liep hij de kans van de minister van Binnenland-
se Zaken een onaangename brief te krijgen - Van Lijndens verhou-
ding met R8ell was verre van goed.9 Probeer daarom te ben'erkstelli-

gen dat de koning ons meer houvast geeft, drong hij aan bij zijn
invloedrijke broer. Hij beweerde het allang best te vinden als de

regering van mening zou zijn dat de gouverneurs onbeduidende lie-
den moesten zijn. Want dan kon hij de zaken tenminste zonder veel
bemoeienis - en ergernis - laten voortrollen.

Het antwoord van Van Lijnden van Hoevelaken was berustend:
"Doe wel en zie niet om". De macht van de gouverneur zou immers
spoedig nader worden omschreven in een tweede, definitieve in-

5   \'an  der  Pot,   Bestuurs-  en  rechisinstellingen  der  Nederiandse  provincien.   194- 195.
9 j RAG persoonsarchief Van Lijnden, in,·. nr. 81 14 mei 1815 en 16 mei 1815.
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structie. Dit stuk zou dan een juistere afl)akening geven tussen de
macht van de gouw'erneur als commissaris en als voorzitter der
Staten. 'o

Van Lijnden van Hoevelaken sprak hier over de nieuwe, in 1820
goedgekeurde instructie, die een vergroting van de gourverneurs-
macht zou betekenen (zie hoofdstuk Ill,  1 ) Tevens sneed Van Lijn-
den een puntaan A aarop sindsdien r,ele juristen en historici hebben
gewezen: de tweeledigheid van het gouverneursambt. Alet andere
woorden, het feit dat de gouzerneur zowel provinciebestuurder als
rijkstoezichthouder ,vas. De Bossche oud-archivaris Kuyer sprak
zelfs o,er de "hybridischir functie van de gouverneur. Zijn tweele-
digheid plaatste hem "tussen rijksgezag en statengezag in een onzui-
vere verhouding". " Kuyers tegenstelling is juist, maar mag niet te
scherp gehanteerd n orden.  De gouzerneur had dan u el een janus-
hoofd, maar hij had Keen gespleten persoonlijkheid. Zijn be-
stuurstaak was geen tegenpool, maar een uitvloeisel van zijn toe-
zichtstaak. Zeker is dat hierbij veel athing van de persoonlijke invul-
ling van het gouierneurschap. Een gouverneur die zich als be-
stuurder sterk de rol van belangenbehartiger en pleitbezorger van de
prorincie King aanmeten, kon licht met zijn eerste taah, die van
controleur in botsing komen. Want het was deze taak die volgens de

regering de prioriteit moest hebben. De gouverneur kunnen  we
sinds juni 1814 aanduiden als commissaris des konings dn voogd der
Staten. ,vaarbij de tweede functie in dienst van de eerste stond.

Het Janushoofd van de gouverneur zorgde voor enige onduidelijke
verhoudingen. Dat hij de koning diende te gehoorzamen was evi-
dent. Alaar hoe stond hij ten opzichte van de ministers? Gouverneur
Van Leijden van Ifiestbarendrecht (Holland, zuidelijk deel, 1814-
1817) speet het dat hij niet de rang van minister had gekregen, en
dat hij in hierarchie pas na deze eerste staatsdienaar kwam. Collega
\'an Lijnden \Ias het hier hardgrondig mee eens. Zijn roep om klare
instructies was hem juist ingegeven door zijn afkeer onderworpen te
zijn 'aux lubies des ministres", aan de luimen \an Riiell. Een slui-
tende instructie kon echter niet verhinderen dat dit punt tot misver-

'°)  RAC; persoonsarchief \'an Lijnden ,·an Hoe\·elaken, inT . nr. 57: 7.d. en 30 juli 1816
"

j  Kuver.  Rondom en in hetgoui·en:ement. 74-77.

42



standen aanleiding bleef Keven.  Nogin 1844 maakte een gouverneur

de opmerking dat hij zichzelf niet ondergeschikt aan Binnenlandse
12

Zaken achtte, omdat hij in zijn provincie de regering zelve was.

De verhouding gouverneur-Staten was e\enmin geheel duidelijk.
De praktijk wees hier raak de theorie de weg, meestal tot nadeel van

de Staten. "Stelselloos"!, zo oordeelde Thorbecke over deze  taakver-

deling. "Wanneer de commissaris iii alle gevallen moet uitvoeren,
wat zal er van de Staten worden?" rroeg hij zich in 1839 in zijn
Aanteekening op de Grondivet af. Inderdaad waren de provincies zozeer

onderworpen aan de vaderlijke zorg van de gouverneur, dat van een
al te grote invloed van P. S. geen sprake kon zijn. 13 De gouverneurs

in het rijk van Willem I waren even autocratisch als de vorst zelve.

"Ik zie met genoegen", schreef generaal A. van der Plaat in juli 1814
aan gouverneur Hultman, "de uitgebreide magt welke de HH Gou-
verneurs der Provintien is gegeven, waar door zal afgesneden wor-
den, dat de Staaten der Provintien niet veel wijsheid hoeven te
tappen". 14  Van der Plaat  moge in theorie gelijk hebben gehad,  in

Brabant zouden na 1814 P.S. alle moeite doen om te betwisten dat
alleen de gouverneur de wijsheid in pacht had. Noord-Brabant was

een lastige provincie voor de man des konings.

§   2. Een plooibare burgerman. Hultmans benoeming en onthaal in Den

Bosch

"Een burgerman in een provincie met machtige, jaloerse adel", zo

werd de Zutphenaar Alr. Carl Gerard Hultman* in een neerologie

aangeduid. Zijn verstandhouding met de Gelderse adel zal op deze
plaats onbesproken blijven. Wel is zeker dat Hultman tussen de tien

gouverneurs van april 1814 een uitzonderlijke plaats inneemt, door

12)  RAG persoonsarchief Z'an Lijnden,  in,·.  nr.  18:  9 juli  1814,  RAG persoonsarchief' \'an

Lijnden ;an  Hoe\·elaken,  inv.  nr.  57:  z d. ; ARA Biza Kabinet in,·.  nr.  53 K  1502: \'an der

Heim van Duivendilke. z.d.
13) Thorbecke, Aanteekening op de grondu'et, 88, geciteerd door Hoovkaas. Het ontslag van de
Kommissaris des Konings in de provincie Utrecht in 1850, in Jaarboek Oud-Ltrecht.  1976.207;
Ruter, Rapponen  ran  de gourerneurs  in  de  prm'incien  1840-1849, L pagina  Vll.
14)  RANB, CdK kabinet im. nr.  125, "diverse stukken": \ an der Plaat,  17 juli  1814. Het woord
"niet" is een foutieve dubbele ontkenning.
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zijn niet-adellijke afkomst en zijn vreemdelingschap in Brabant, ge-
combineerd met zijn politieke opvattingen en zijn maatschappelijke
loopbaan. Laten ne deze carriore nader bezien. 15

Hultman \fas een patriot in hart en nieren, maar een gematigde.
Deze gematigde houding zal er oorzaak ;an zijn ge\\eest dat zijn
loopbaan \\einig hinder heeft ondervonden van de contra-re\olutie
van 1787. Alaar irenmin werden zijn stijgingskansen  door de  ge-
beurtenissen   'an   1787  rergroot. Zijn loopbaan ,ras  die  van  een
doorsnee-ambtenaar.  Tot na de Bataafse Om\\'enteling ran  1795 be-
kleedde hij de post z an t\\ eede, later eerste griffier bij het provinciaal
hof van Gelre. Als intellectueel sprong hij stellig meer in het oog.
Hij was voorzitter \an enige wijsgerige en letterkundige genoot-
schappen in Arnhem, en lid van de rrijmetselaarsloge 'De Gelderse
broederschap.

Pas door de Bataal'se Omiventeling, 23 jaar na zijn promotie te
Leiden, kwam Hultmans loopbaan in een stroomversnelling. Net
waren de revolutionaire gebeurtenissen van  1795-1798 die hem voer-
den tot een hoogte die hij volgens zijn levensbeschrijzer in rustiger
tijden met moeite zou hebben bereikt. Als lederalistisch lid ran de
Nationale Vergadering  w erd  hij  na  de radicale staatsgreep  zan  22
januari 1798 geYnterneerd.  Kort na de contra-staatsgreep \an juni
werd hij benoemd tot algemeen secretaris van het nieu\ve Uit\oe-
rend Be\vind. een briljante promotie.  Tot 1806 heeft Hultman deze
hoge functie,  'de ge ·ichtigste betrekking in de Republiek", bekleed.
In 1801 en in 1804 ,verd hij naar Pruisen gezonden wor onderhan-
delingen over een schadevergoeding aan het huis van Oranje. In
verband met deze missie werd aan de prins van Oranje bericht dat

hij een gematigd.  imloedrijk man was.  met een goede reputatie en
een gezond c)ordeel. Het is niet ondenkbaar dat JVillem zich dit
(Jordeel en Hultmans bemiddeling iii april 1814 heeft herinnerd.

In 1806 moest Hultman als algemeen secretaris wijken \'oor Ruell.
Volgens de historicus Colenbrander vond de nieuwe koning Lode-

15,  Bic,gratische gege,ens in (,anderhe,den. Redei·Dering ter  nagedachte,lis Rin   Mr.   C...(,.   Ill#11 -
man, X,\'Blt' \'111. 891, B ti'.\' III, 452, E ijsink. Restauratie eit ret'olutic 1,1 ··inihent. 86: L'it de
gedenkschri#en l'an een mormlan, Xederlands,·h beambte. 226: (.alenkstukken. 1798-1810,1, 327,
Colenbrander.   Schimine/penninck  en  koning  Lodeu·i)k.  89-90;   Falck.   Gedenkschriften.   75.
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wijk hem te "\adsig-. De koning \\ as inderdaad reeleisend scx,r zijn

dienaren, die het onder raadpensionaris Schimmelpenninck heel \\at
makkelijker hadden. lalck herinnerde zich hoe de energieke koning
elke morgen om,ijf uur opstc,nd en dan reeds ,% ilde dat zijn secreta-

ris bij de hand was. -In dit opzicht, maar in dit opzicht alleen" \\as
Hultman blij dat hij ran zijn ambt af \vax.

In al deze jaren, maar ook tijdens zijn latiddrost- en prelectschap
in Zuid-H(}lland. Vaucluse en Overijssel verloc,r Flultman \veinig
ran zijn cultureel-n etenschappelijke belangstelling. Zijn biograaf
rekende hem, overdreven weliswaar, tot de geleerden van de eerste

rang. Maar ook een 'roornaam Nederlandsch beambte herinnerde
zich Hultman als een der meest begaafde staatslieden van zijn tijd.
Bovendien wist hij door zijn karakter relen wor zich te winnen.
Door meer schitterende en toch degelijke hoedanigheden en doc,r

een levendig en hoogst innemend voorkomen, spande hij de kroon

zelfs boven den Raadpensionaris"
Het  privd-ler'en  I an deze innemende man was echter aanleiding

tot nogal \r'at kritiek. Alet de zeden nam hij het volgens velen niet zo
nauw. En niet alleen daarmee. Een andere eigenschap was zijn oppor-
tunisme. De Franse geheime agent Gateau rapporteerde in 1810
dat over Hultman beweerd werd dat deze zo vaak van opinie was
veranderd omdat hij in het geheel Keen "fixetd d.ins ses principes"
bezat.

Karaktereigenschappen hebben echter hun keerzijden. Hultmans

zorgeloosheid, plooibaarheid en vrijzinnigheid werden door anderen

meer gewaardeerd. Op 30 december 1813 schaarde Hultman zich on-
der de banenjagers die aanklopten bij Falck. Naar aanleiding van zijn
sollicitatie vroeg de \'orst enige inlichtingen over heni aan Van Ho-
gendorp, die op 4 januari ant,Kwoordde: "Hultman is een man van de
waereld die zich naar alles en naar allen schikt, die de zaaken luch-
tig behandelt".  Hij \,as dus ' te gebruiken, doch met onderscheid'. 16
\Vaar hem nu te plaatsen. n as de vraag waar de regering mogelijk
Keen goed raad mee wist. Wellicht is hij toen uiteindelijk benoemd

in een pro,incie waar zij eveninin goed raad mee wist. Aloest Bra-

' 3 AR.7 Ss in,. nr. 6090: (;.A. \·an Hogendorp. 4 Januari 1814, ARA l'articulier archief A. R
1-alck, im·. lir. 34. memorie ilultman, 30 december 1813: Kuier, a.li·.. 79
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bant net als alle andere provincies een eigen ingezetene als gouver
neur krijgen? Of was het vooral vanwege de grote tegenstellingen in
dit gewest tussen katholieken en protestanten onraadzaam om een
inheemse notabele tot hoogste bestuurder te verlieffen 1

Voor deze over\veging zullen de Brabanders in 1814 beslist #einig
begrip hebben getoond. Op 27 april 1814 arrireerde Hultman in s-
Hertogenbosch, de stad \raar hij in 1810 nog zijn handtekening had
gezet onder het verdrag dat nota bene Brabant aan het Franse keizer-
rijk had afgestaan. Het laat zich indenken dat de over vegend katho
lieke bewoners van deze provincie niet ingenomen waren met deze

vrijmetselaar, opgegroeid in een eeuw van redelijkheid, die juist in
deze tijd in Brabant moest wijken roor de vurige geloofsbeleving ran
de Romantiek.

Bovendien zoelden de Brabanders zich, zoals te verwachten was,
zeer achtergesteld bij andere pro\,incies. Een iooraailstaande nota-
bele als P.J. Cuypers klaagde nog in 1815 dat "alleen in de provintie
Braband. . . een vreemdeling is geplaatst, - terwijl alle de overige

„ 17ijmand uit hun midden hebben gekregen.
Geslaagd was deze zet van de regering inderdaad niet te noemen.

In protestantse kringen had de vorst toch kandidaten kunnen vinden
in de rijke \lan Tuyll van Serooskerken of de rerdraagzame \'an der
Brugghen van Croy. Een protestant met een gematigd patriottisch
verleden als H.B. klartini* zou waarschijnlijk ook \·oor de katholie-
ken een aan\'aardbare keuze zijn ge,r·eest. De Brabantse katholieken
voelden zich door de komst van de protestant Hultman eens te meer
achtergesteld. Commissaris J.B. Verheijen, oud-landdrost De la
Court, belastingdirecteur l an Aleeuiven, oud-staatsraad Cuypers of
de edelen \/an Sasse van ksselt en Half-Wassenaer Lan Onsenoort
waren toch respectabele kandidaten.

Ook als de rorst zich bij zijn keuze had :rilien beperken tot zijn
oude getrouwen ran v66r 1795 of tot degenen die hem in 1813
diensten hadden rerleend, kon Brabant t\ree kandidaten  le,eren:
commissaris  Bow ier  en  generaal  S,veerts de Landas. Dat deze Bo-
wier, een oud-patriottenrreter, zich door Hultman gepasseerd voel-
de, lag voor de hand. Hij had sinds januari 1814 nagenoeg alleen het
' 1 Archiel \'ati Mattemburgh. inv. nr.  183: concept-briel P.J. C-'ur·per5. /.d
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bestuur van de Alonden v:in de Rijn in handen. Van reel mede\ver-
king van de oude en \\aarschijnlijk toen al ernstig zieke - op 23
oktober 1814 overleden - Verheilen was Keen sprake. De meeste

brieven en aanschrij\'ingen ran de commissarissen Kerden door Bo-
wier alleen ondertekend. Van hem zou Hultman dan ook bij zijn
aankomst de meeste tegenstand ondervinden.

Juist omstreeks deze tijd iras de zoon ,an de schoonzuster van
Bo\vier, J. Bichon overleden. In december 1813 was door de vorst -
het was een tijd van reactie - het Franse verbod tot het begraven in
kerken ingetrokken. Nu wenste Bowier van dit oude recht gebruik te
maken en had het voornemen de begrafenis in de Sint Jan te doen
plaatsvinden. Dit tot grote ,voede van de Bossche katholieken en hun
geestelijkheid, die de kerk dan als ontheiligd zouden beschouwen,
niet meer geschikt voor erediensten. De burgemeester van Den
Bosch, A.G. Verheijen. een zoon van Bowiers zieke collega, was
beducht voor ongeregeldheden en begaf zich op 27 april naar de
zojuist gearriveerde Hultman. De kersverse gouverneur toonde zich
uiteraard verlegen met de zaak en kon niets anders dan hopen dat
Bowier van zijn plan zou afzien.

Verheijen en een commissie van notabele katholieken begaven
zich vervolgens naar het huis van de ex-commiss:iris, waar zij
uiterst onvriendelijk werden ontrangen. Bowier wilde niet wijken.
Hij zou wel eens willen zien, zo beet hij de commissie toe, of Hult-
man de besluiten van de vorst zou durven tegenwerken. 1\let deze

gespierde opmerking beeindigde hij het gesprek. De deur werd zo
snel achter de rug van de katholieke delegatie dichtgesmeten,  "dat
bona den hoed van een der Heeren tusschen de deursteil en de deur
geraakte."

Na deze Aeigering heeft ook Hultman hem een bezoek gebracht,
maar ook deze missie leek tevergeefs. Pas toen er binnen de familie
Bowier onenigheden ontstonden heeft de ex-commissaris van de be-
grafenis in de Sint Jan afgezien. WeI beklaagde hij zich nadien over
het gedrag van Hultman, die naar zijn mening toch de eerste persoon

moest zijn die de besluiten ran de rorst in Den Bosch moest doen
eerbiedigen. De gouverneur had met de katholieken meege\\perkt om
deze besluiten juist te saboteren. Als hij maar aan de Bossche katho-
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lieken met 'fermiteit' had te kennen gege\'en dat besluiten ran de
vorst dienden te worden geeerbiedigd. dan zou er volgens Bonier
onder hen niet zoveel onrust zijn ontstaan. i 8

Bowiers halsstarrige houding in deze zaak is roldoende reden om

zijn niet-benoeming tot gouverneur een verstandig besluit te noe-
men. Overigens waren in alle tien provincies slechts t\\'ee (\'an  Fets
en Schorer)van de 24 commissarissen-generaal aangebleven in de
nieurve functie van gou\erneur. Deze konstatering zal echter de
rancune ran Bowier tegenover de oud-patriot Hultman zeker niet
hebben weggenomen.

§ 3.  Tussen Alenvede en Oude Alaasje: Land van Heusden en Alte,ta.

Hollands of Brabants?

De grens van Brabant Kordt nader bij wet,astgesteld,  zo gebood
de grondwet van 1814. Artikel 54 bepaalde dat de prorincie \·oorlopig
zou bestaan uit de voormalige Generaliteitslanden. Niettemin ;ond
een Brabantse commissie dat de steden Heusden en Geertruiden-
berg, alsmede de dorpen van het land van Heusden en Altena in de
Statenvergadering Ian Brabant vertegenwoordigd moesten ,forden.
De indeling van 1811-1813 moest volgens haar dus gehandhaafd
blijven. Minister Rliell, zelf een Hollander, dacht hier anders (,ver.
Hij zag geen reden om zan de grondwet afte wijken. \Velis aar bood
artikel 55 de mogelijkheid tot nadere grenscorrecties, maar de bedoe-
ling van het voorgaande artikel was duidelijk de grens op de oude
voet te herstellen.

Soevereine rorst Willem was duidelijk niet ran plan  het v an ouds-
her zo lastige Holland de oude grootheid terug te geven. Toen R8ell
op 9 juni 1814 zijn rapport aanbood, gaf hij hem dan ook -reeds
dadelijk te kennen" het inet hem oneens te zijn. Nlondeling droeg de
vorst zijn minister op een ,ret voor te bereiden waardoor alle steden
en dorpen bezuiden Hollands Diep-Alerwede "zonder onderscheid
bij Brabant zouden blijren. RBell voldeed hieraan een maand later
Het wetsontwerp kwam op 15 juli 1814 ter sprake in de Raad , an

183  RAXB CdK im. nr.  125: 11. Bowier. 30 april  1814, en burgemeester \'erhei.len.  IN juili
1814.
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State. Aanwezig op die dag waren ook - vnj ongebruikelijk -de vorst
en kroonprins. Volgens een pre-advies van de staatsraden Fagel en
Canneman moest het wetsont\verp gevolgd worden: de Alerwede
leverde te veel hinder op voor een goede communicatie met Holland.
De Raad echter nam dit pre-advies maar gedeeltelijk over. Het argu-
ment van de slechte verbindingen gold zeker voor Geertruidenberg,
Heusden en omliggende dorpen, maar niet voor het gebied tussen
Merwede en Oude Maasje - het huidige Land van Heusden en
Altena. De wateren Hollands Diep-Biesbosch-Bergse Veld-Oude

Maasje moesten de grens worden. De vorst heeft zich bij deze afwij-
kende mening neergelegd. De indeling kreeg op 20 juli 1814 kracht
van wet. 19

Op  13  september 1814 richtten de burgemeester van Heusden,

J.A. Rietveld, en een achttal van zijn collega's van gemeenten die nu
weer tot Holland behoorden zich tot de vorst met het verzoek deze
nieuwe indeling ongedaan te maken. Hun rekesten werden onder-
steund door een aantal heemraadschappen en ambachtsheren in het
land van Heusden en Altena. De gemeenten in dit land, veelal dor-

pen "zonder enige stad van aanbelang', waren van hun verzorgings-
plaatsen en bestuurlijke centra afgesneden.

20

Minister R8ell rapporteerde  op 17 december  1814.  Over  de  wet
van 20 juli was hij niet tevreden.  Bij het bepalen van grenzen diende
de natuurlijkheid ervan volgens hem voorop te staan. Het Oude
Maasje, een magere tussenoplossing, voldeed in genen dele aan dit
criterium. Verkieslijker was het volgens de minister dat de grens
daarom maar helemaal naar het noorden, naar de Merwede zou
worden verlegd. De argumenten van de adressanten sneden immers
hout: de veertien nu bij Holland gevoegde gemeenten hadden de
laatste jaren bij het departement van de Monden van de Rijn ge-
hoord, waardoor de oude betrekkingen met Holland al geheel verbro-
ken waren. De verbinding met Den Bosch was bovendien sneller dan
die  met  Den Haag. Heusden, de enige  stad van belang in  deze

wi ARA Biza inv. nr. 12. 9 juni 1814. 66, ARA Biza im·. nr. 14, 8 juni 1814,11,9 juli 1814,
1, 11 juli 1814,67; ARA Archief Raad ,·an State 1814-1914, inv. nr. 2, 15 juli 1814.3.
20) ARA Ss inv. nr. 70, 13 januari 1815, 57 rekesten exh. 15 september 1814, 10 en 7
december 1814,13.
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contreien het "vereenigingspunt van die streek", was Brabants geble-
ven. Waar moesten nu vredegereclit en belastingkantoor gevestigd
worden: Ten slotte rvas het Rtiell duidelijk gen orden dat het de al-
gemene wens in cleze streek was om weer bij Brabant te horen. 21

Dit laatste argument maakte ook indruk op de Raad van State. In
zijn eerder advies, zo verklaarde de Raad op 30 december 1814, had
hij voor de huidige grens gekozen uit respect voor de vermeende
n·ens van de inwoners. Nu bleek dat de wens de ingezetenen in
werkelijkheid juist de andere kant opging, wilde de Raad tegen een

grenscorrectie geen bezwaar maken. Vorst Willem sloot zich bij dit
advies aan en op 13 januari 1815 werd een wijzigingsbesluit ter
goedkeuring naar de Staten-Generaal gezonden.

22

1nmiddels ,vas er in het betzviste gebied een tegenbe,reging op
gang gekomen, hoofdzakelijk op initiatief ran de burgemeesters \ an
Gorinchem en Woudrichem, respectievelijk ten noorden en ten zui-
den van de Alerwede. J Snoeck van Gorinchem schreef aan minister
R8ell dat hij door de dreigende grenscorrectie de handelsbelangen

van zijn stad zag aangetast. Gorinchem was volgens hem van ouds-
her de marktplaats voor de dorpen van het Land van Heusden en
Altena. Altijd was er voorspoed uit deze relatie voortgekomen, en nu
ineens zouden er ongemakken door de vereniging met Holland zijn
ontstaani Nee, achter "die vreemde ontdekking van een Ongerief'
schuilde meer, zo wist Snoeck openhartig te vertellen. De voorstan-
ders van een vereniging met Brabant hoopten te profiteren van een
belastingvermindering die deze provincie wellicht ten deel zou val-
len. "Dit is het waare geheim ran alle die praetense inconvenienten,
waar mede men schermt".

Twee weken later wendde Snoeck zich opnieurr tot RBell. Als
argument van de tegenstanders \werd de moeilijke communicatie met
Holland genoemd. Ook dit was onjuist. Bijna ieder jaar werd het
gebied rond Den Bosch getroffen door voorjaarsoverstromingen.
Meestal had deze brede watermassa te weinig diepgang om bevaren
te kunnen worden. Ook was de publieke opinie gekant tegen de
2/

1 t.a. p.: minister R6ell, 14 december 1814. 17.
,,--1 t.a.p.: ad\·ies Raad van State, 30 december 1814.10.
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grenscorrectie. "Godsdienst, Zeden, Gen'oontes en Betrekkingen"
23verbonden de streek immers veel meer met Holland.

De burgemeester van Woudrichem, H. van de Graaf Hanedoes en
inwoners van enige gemeenten, met name liet naburige Rijswijk,
Almkerk en Sleeurrijk, wezen er in rekesten op dat het Land van
Heusden en Altena al sinds de veertiende eeuw nauwe betrekkin-
gen met Holland had. Ook wat betreft de handelsrelaties hoorde

het gebied bij Holland. De boerenprodukten werden op de markt van
Gorinchem verhandeld, van waaruit de doorvoer naar Holland
plaatsvond. Ook Hanedoes wist de heimelijke argumenten van de
tegenstanders te onthullen: behalve de gehoopte belastingverlichting
was er de vrees van de stad Heusden, nu gescheiden van haar achter-
land, dat zij haar vredegerecht zou verliezen en geen hoofdplaats van
een kanton meer zou zijn. 24

De burgemeesters van de dorpen die \,66r de grens van de Merwe-
de waren, kwamen, gealarmeerd door de rekestbeweging, eveneens
in het geweer. Op hun beurt wezen ook zij de vorst op de werkelijke
motieven van hun tegenstanders: Hanedoes wilde zo graag bij Hol-
land blijven omdat zijn stad, afgescheiden van Heusden, een grotere
kans had het vredegerecht te krijgen. De handtekeninglijsten van
de tegenstanders waren overigens van weinig waarde. Twee Gor-
kumse advocaten, Scharp en Mekern hadden het platteland door-
kruist en overal de boeren wijsgemaakt dat hun handel met Gorin-
chem zou worden bemoeilijkt, dat het land zou worden bezet door

grensjagers en "onderscheidene frivole voorwendzelen meer". Zijzelf
hadden, zo verzekerden zij, geen "kunstgrepen of maginaties" toege-
past. De bewering over het belastingargument was vals en toonde
-het gedecideerd gebrek aan bondige, en valabele bezwaren" bij de
tegenstanders. Kortom, deze dachten meer aan "hun eigen ik" dan
dat  zij de "getrouwe tolken"  van de publieke opinie waren. 25

De mening van R6ell werd door al deze rekesten en wederzijdse
beschuldigingen niet gewijzigd. Zo zou de beslissing over het omstre-

243 AltA Ss in,·. nr. 71, 16 januari 1815, 70: gemeentebestuur Gorinchem, 10 januari 1815;
ARA Ss in\·. nr. 79, 10 februari  1815. 64: gemeentebestuur Gorinchem, 27 januari  1815.
24

3 t.a.p rekesten uit Woudrichem en andere dorpen
25) t.a.P.: rekest van burgemeesters van negen gemeenten.
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den gebied dus rallen in de Staten-Generaal. Bij de leden van deze
vergadering \\·erd door beide partijen druk gelobbied. Voorrechter
van de 'Brabantse zaak was de gepensioneerd generaal en oud-patri-
ot Adriaan \an Helden*,  die op latere leeftijd katholiek  rr as ge\vor-

den, mogelijk als gerolg van zijn rerblijf in Frankrijk. Bij Van Hel-
den was deze geloofsovergang niet gepaard gegaan met het fanatisme

dat bekeerlingen uit de Romantiek zo vaak kenmerkte. Hij ,vas een
man van de Verlichting. wiens overstap eerder duidde op een ireni-
sche houding dan op een intensief geloofsleven. Na de Franse tijd
keerde Van Helden terug naar de burcht van zijn roorouders in
Werkendam.   Hij moet verheugd zijn geweest  over  de  komst  ran
generatiegenoot en verlicht geestverwant Hultman. Aan hem richtte
hij zanuit Den Haag tussen 8 december 1814 en 10 februari 1815
een vijftal brieven, waarin hij de gourerneur verslag deed van de
behandeling van het wetsroorstel en waarin hij hem voortdurend
vroeg, ja smeekte om aamvending 5an zijn inrloed voor het r,·elslagen
van de zaak. Al deze brieven getuigen van de intelligentie en snedige

pen van de steller en geven een beeld van de belangen die op het spel
stonden. 26

Van Helden schetste vooreerst de redenen waarom de tegenpartij
zo graag bij Holland :vilde blijven. Al het geroep over de historisch
gegroeide relaties en de moeilijke verbindingen was beuzelpraat.
Ook het gescherm van de Gorkummers met de belangen van hun
marktdag vond hij "toch al te futil en te belagchlijk om den moeite
waardig te zijn dan dat het zoude gerefuseerd worden." De werkelij-
ke motieven durfden "de zeloten" niet voor de dag te brengen. Ten
eerste waren er de tegenstrijdige belangen van de Alblasserwaard en
het Land van Heusden en Altena inzake de \\ aterhuishouding. De
bewoners van de eerste landstreek hadden de watermassa's altijd
zoveel mogelijk zuidzvaarts gestuurd, waardoor aan de noordzijde
van de klerwede zich slik vormde ter\vijl de zuidoever afkalfde.
Resultaat hierr'an was een "monstreus lange slijkdam ' in het noor-
den, tegenor'er een -calamiteuse plaats ' in Sleeuwijk. Vele in\roners

26) RANB Collectie Hultman. im. nr. 23: brieven A. \an Helden, 8 december 1814, 20
januari 1815, 27 januari 1814[=1815], 3 februari 1815, 10 februari 1815, 10januari 1816,12
maart 1817, 9 juli 1817, 31 augustus 1817 en 1 juli 1818.
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van dit dorp wisten zich nog te herinneren hoe vroeger al hun dijken
met uitgebreide roorgronden (,mzoomd waren.

Ten tweede was er het eigenbelang van "eenige miserabele" Gor-
kumse advocaten en procureurs, die lie\'er zagen dat de bewoners in
Gorinchem dan in Den Bosch terecht moesten staan. Altijd was het
Land van Heusden en Altena als een soort wingebied van Holland
beschouwd en "als aangekochte domainen" behandeld. In de Staten
van Holland was de streek niet rei-tegenwoordigd, waardoor Gorin-
chem en Dordrecht "eene onverdraaglijke aristocratie en superiori-
teit" konden uitoefenen. En ook nu nog konden die stedelingen "die
ouden Aristocratischen Adam niet van zich smijten" en deze achter-
haalde gedachten vaarwel zeggen. Van Helden had zijn patriottische
gevoelens nog niet verloren!

Keer op keer kwamen de tegenstanders met nieuwe argumenten,

vervolgde Van Helden. Daarnaast hadden zij ook "een geheim argu-
ment waar meede men niet voor den dag durft te komen, en dit is
NB. de religiet omdat het beneede land van Heusden en Althena
meest protestants is, en die geloovige zielen dus met alle de Brabant-
sche catholieken geamalgameerd zouden raaken." Een van de tegen-
standers, het lid der Staten-Generaal J. van Wickeroort Crommelin,
had dit motief in een gesprek met Van Helden ook eens aangeroerd,
"doch hem vraagende of dit ernst of scherts [was], en of het mogelijk
kon zijn, dat in de 192 Eeuw een man als hij met iets dergelij ks  voor
den dag kon komen? glimlachte hij, en dorst het niet volhouden." Dit
soort godsdienstige argumenten, meende Van Helden, zouden in
Rome, Madrid of andere achterlijke steden van Europa nog aan-
dacht verdienen, maar in het Verlichte Nederland vond hij ze te
dwaas om genoemd te worden. Hoe schromelijk vergiste de oud-
patriot zich over de negentiende eeuw! In plaats van de eeuw die
definitief zou afrekenen met bijgeloof en duisternis, werd het de
eeuw beheerst door de emancipatie van strijdbare religieuze groepe-
ringen, in de ban van de Romantiek.

Tot zijn grootste tegenstanders rekende Van Helden de procureur
Blom, zoon van een Gorkumse theekoper, oomzegger tegen burge-
meester Van de Graaf Hanedoes, die "Woudrichemschen Kalfskop".
Deze laatste was een ware  menschenhaater", die alles dwarsboom-
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de wat anderen nuttig of voordelig leek. Hij z erd gesteund door "zijn
schildknaap" Vogelzang, een kroeghouder, en door de familie Van
der Colff, eveneens uit Woudrichem. Vanuit Dordrecht kreeg Van
Helden tegenstand  \ an meer aanzienlijke families, zoals  ,an  oud
commissaris Donker Curtius en andere -corypheeen". In de Alblas-
ser\vaard was het secretaris Gevaerts ran het polderbestuur, die de
gemoederen trachtte te bewerken.

De leider \an het \'erzet tegen de grenscorrectie was ongetwijfeld
de dijkgraaf \ an de Alblasser\vaard en lid der Staten-Generaal J
Repelaer (1760-1835), ver,vant aan de familie Ge,aerts en aan O.
Repelaer,  het  lid van  de  grondwetscommissie  van  1814, die daarin
pogingen had aange#end Brabant tot haar grenzen van 1795 in te
perken. Volgens Van Helden was het geheel aan hem te danken dat
in juli 1814 het betwiste gebied bij Holland was gekomen. \foortdu-
rend trachtte hij nu stemmen te winnen tegen het nieu,f e IT etszoor-

stel. Bij de Dordtse oud-admiraal P. Melrill vond hij ecliter geen
gehoor, evenmin bij de Brabander Van Sasse van Ysselt, die zich
volgens Van Helden "best gehouden" had. Ook J Busch, bevriend
met Van Helden en Hultman, bleef aan de goede

zilde.

Niettemin slaagde Repelaer er n el in de commissie voor Binnen-
landse Zaken over te halen de concept-wet te \'eriverpen. Hierbij
maahte hij zich zo driftig "dat men meende dat hij een beroerte op
het lijf kreeg. - Zijn taktiek hierbij: "hij had zich beijverd om het
oude foederalisme, om naamelijk Keen brokje grond van het oude
eigentlijk gezegde Holland af te staan- 26 te gebruiken dat de Hol-
landse leden van de commissie zijn partij wel mo#sten kiezen. Ook
bij Van Wickevoort Crommelin rras hij in deze opzet geslaagd. Van
Helden had nog getracht deze man r66r de wet over te halen. maar

tevergeefs, Crommelin was -een groote zeloot ran Repelaer geble-
ven". Van Helden zou Repelaer gemakkelijk ran repliek kunnen
dienen, maar helaas had deze in de commissie geen iweerwoord ont-
moet. Op deze wijze was het hem gelukt ' de belagchlijkste zaaken
en de grootste ongerijmdheden roor gangbare munt te doen aan-
neemen.

Zo dreigde de zret verworpen te \forden. \'an Helden ,roeg Hult-
man al zijn im'loed te gebruiken. Gou\ erneur l an Leijden van het

54



zuidelijk deel van llc,11:ind deed namelijk hetzelfde, beweerde Iian
Helden. Hultman moest de leden \ an de Staten-Generaal meer "be-
arbeiden". vooral de niet-Hollanders. zoals de in\ loedrijke Van Lijn-
den \an Hoe,elaken.

Inmiddels had de aan Van Heldens zijde gebleren admiraal Alel-
zill op een audientie van de vorst vernomen dat deze de geografische
ligging van het Land 5 an 1 leusden en Altena vond pleiten voor de
vereniging met Brabant. Slechts door de rekesten van burgemeester
Hanedoes en de zijnen bekeek de vorst de kwestie met enige "huive-
righeid". 'Gijl[ieden] bent het niet eens, die van I\'oudrichem, rein
de Hoofdstad zijn er immers tegen."

Toen \/an Helden deze \voorden van Alelvill vernam meende hij
dat het goed zou zijn eens duidelijk aan te tonen dankzij welke
kunstgrepen deze rekesten de wereld in waren gekomen. Hij was
zeer verwonderd over de tot nu toe geringe activiteit van de justitie-

ambtenaren ' om die landloopers die het request ter teekening rond
hebben gedragen  bij de kladden te krijgen. '

=roch zou de zzijzigingswet het halen. Nog op de avond direct voor
de stemming was Van Helden erin geslaagd twee leden van de Sta-
ten-Generaal over te halen. E.en ran hen \ras G.K. ran Hogendorp,
wiens stem uiteindelijk alles beslist heeft. Op 10 februari 1815 werd
de wet aangenomen. "Ter bevordering van gemak en geregeldheid in
de gemeenschap", zo luidde de aanhef, zullen de gemeenten ten
zuiden van de Alerwede naar de provincie Brabant overgaan, het-
welk met het verlangen van de inwoners overeenkwam.

Voor Van Helden persoonlijk liep de kwestie minder goed af. iii
Dordrecht en Gorinchem had hij zich een hc,op vijanden op de hals
gehaald. Dankbaarheid had hij in zijn eigen streek nooit ondervon-
den, ondanks zijn verdiensten. Indien hij in 1815 ook "maar eens
weinig tijd indolent gebleeven, of in mijnen ijver verflaauwd was".
zou de zaak een geheel andere \\'ending hebben verkregen. In 1817
begon men hem in eigen gelederen ook af te rallen, omdat de belas-
ting minder voordelig was uitgevallen dan \\'as vern,acht en omdat in
het district zo weinig personen een provinciaal ambt hadden gekre-
gen. Van oude medestanders Areeg hij toen te horen: 'lk heb het
verkeerd begreepen, het spijt mij dat ik hierin meede heb gewerkt:
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Van Helden voelde de "schampschoten, die mij wegens mijne voorige
bemoeijingen ter bevordering van die hereeniging langs de ooren
homen te zweeven."

Velen wilden het hem betaald zetten. Met spijt moest hij in 1818
konstateren dat hij "veele oude vrienden,  zoo al niet tot vijanden. tot
onvrienden heb gekreegen." Hij was de zondebok, de "scheurkoger'
Ook financieel stond Van Helden er slecht voor. Zijn oudedagsrust
in Werkendam werd verstoord door zijn tegenstanders, voormalige
armoedzaaiers en parvenues,27 die hem nu bijna dwongen zijn kas-
teel en zijn "overgrootvaderlijke goederen te verlaaten."  Hij  stierf in
1822.1n zijn testament heeft hij de armen van Werkendam bedacht,
zonder onderscheid te maken tussen protestanten en katholieken. 28

§ 4. De grondu,et van  /815:angst voorde'gens du roi" en hitit creatitreit

'Lt retinion de la Belgique Li la Hollande serait-elle at,antageuse ott disa-

vantageuse a la Belgiquep', zo luidde de titel van een geruchtmakende
brochure uit april 1814. De schrijver was de in Brussel woonachtige
Hollander Van Bviandt. Hij zag reel voordelen in deze vereniging.
De reacties op dit geschrift maakten duidelijk dat het nieuwe vere-

nigde koninkrijk een moeilijke start zou krijgen. Onwil en wantrou-
wen spraken eruit. Vooral de Hollandse schuldenlast, de uiteenlo-
pende ekonomische belangen en de zuidelijke wens tot behoud van
de almacht van het katholieke geloof en de rechten van zijn geeste-

29
lijkheid kwamen bij deze bezwaren naar voren.

Ook in Brabant maakte de brochure tongen los. P.J Cuypers*,
een zeer vooraanstaand katholiek, vond de vereniging -allernade-
ligst". Bezzvaren zag hij in de tegenstrijdige ekonomisch/financiele
belangen, maar bovenal in de godsdienst. De oude schuurkerken in
Brabant moesten roor de Belgen een n'aarschu\\ ing zijn, meende

17 1  Een Jan Greve ,#·as ,·olgens hem een "ex-lirerij-drager '. Thomas , an Buuren een knaap
\an de allergeringste afkomst' , die op "een str(,0 bosch te Werkendam is komen aandrij,en",
en burgemeester Gerard ;·an Houweninge kon volgens hem amper fatsoenlijk Nederlands spre
ken. Aan standsge,·oel ontbrak het deze ,'oormalige anti-aristocraat niet
28 j  Visser, De burcht van Werkendam en iijii laatste be„-oner, generaal Adriaan i·ati Ilelden
1746-1822, in Brabantia,   \' c 1956), 3 e.v

29 3 Blok, Geschiedenis  l'an  het  Nederlandsche  volk.  1 \'.   206-207.
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Cuypers. Welis,raar  sprak de  grondnet over  'gelijkheid  ran  gcxls-
dienst', maar de Belgen Louden de adder onder het gras moeten zien:
op bekleding van ambten schenen de katholieken nauwelijks recht te
hebben. Uit de achterstelling van deze bevolkingsgroep konden de
Belgen alleiden „vat hen te wachten zou staan. 'Die Lig aan een
ander spiegelt, spiegelt zig zagt.

.30

Het is merkwaardig dat Cuypers in zijn oordeel en raadgering het
eigenbelang niet /Tiaarder heeft laten  wegen.  Voor  Brabant en  voor
de Noordnederlandse kathe,lieken zou de vereniging immers reel
voordelen bieden. De prorincie Lc,u zowat het centrum ran het nieu-
we koninkrijk worden. De kathe,lieken zouden ineens in de riante
positie belanden dat de meerderheid van de rijksinwoners deze gods-
dienst zouden belijden. Cuypers had echter geen oog voor deze prak-
tische voordelen in zijn principieel, maar toch kortzichtig te noemen

betoog.

De vestiging van een staat waarin Belgie zou ;vorden opgenomen,
vereiste een nieuwe grondwet. Opnieuw moest een commissie wor-
den benoemd die zich met het ontwerp zou bezighouden. En weder-
om leek Brabant daarin geen vertegenwoordiger te krijgen. Op 22
april 1815 werden tien Noordnederlanders en tien Belgen benoemd.
Pas toen realiseerde de regering zich de aftvezigheid van Brabant,
evenals die ,an Luxemburg, dat door de Nederlandse autoriteiten
nog niet in bezit genomen was. Zozvel in het Noorden als in het
Zuiden werd veel waarde gehecht aan een gelijk aantal vertegen-
woordigers  in de commissie,   een  A ens  die  cloor de regering A'erd

gedeeld. Om deze reden wilde de vorst voor beide provincies bij den
besluit een representant benoemen, om zo het evemr icht tussen
noord en zuid niet te verstoren. Bovendien diende deze gelijkheid
'ook in de religie geobseneerd te worden, en daar uit Luxemburg
geen geschikte protestant voorhanden \ras. moest deze wel uit Bra-
bant komen.

Zo k am het dat de keuze van de rorst en van A.R. Falck, die
opnieuw adz iseur was, z iel op J. \'an der Dussen *. Falck besefte dat
de benoeming ran deze niet-geboren Brabander en protestant in

*,
3

Archiet \'an Alattemburgh, 183: ('uypers. 7.d.
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Brabant weinig bijval zou vinden. "Het plaisier dat de Brabanders
geschiedt is dus maar een half plaisier, en hierin vond de Koning
eene reden te meer om zich ten hunnen aanzien niet te haasten.
Toch had de vorst de commissie met de grootste zorgvuldigheid sa-
mengesteld, meldde Falck aan minister Ruell. Niettemin zou het
wellicht goed zijn dat de minister gouverneur Hultman ten behoere
van de Brabanders gerust zou stellen.

Inderdaad liet de officiele benoeming zan Van der Dussen nog
lang op zich wachten. Op 10 juni 1815 kreeg hij zijn plaats in de
commissie en pas te elfder ure, op 15 juni, kon hij zijn intree in de
vergaderingen maken. In de weinige zittingen die hij heeft meege-
maakt heeft hii zich wrij aktief opgesteld. Meestal koos hij de zijde
van de conservatieven. De reactionair-klerikale  Belg J. Raepsaet
kende zijn medelid nog te kort om een goed oordeel over hem te
kunnen vellen, maar het leek hem een man met een gezond ver-
stand, ervaren en onailiankelijk Later, naar aanleiding van de be-
raadslagingen over het tere punt van de godsdienstvrijheid, zou de

3Imening van Raepsaet zich ten nadele van deze protestantivijzigen.
De Brabanders zullen met de keuze van hun vertegenwoordiger

niet ingenomen zijn geweest. Zo klaagde A.J.J.H. Verheijen uit
Boxmeer over het feit dat van der Dussen in Brabant noch geboren
noch gegoed was. Toch heeft deze in de grondwetscommissie het
standpunt van Brabant in een belangrijke kwestie verdedigd. Wan-
neer de Belg Gendebien het punt van de heerlijke rechten aan de
orde brengt bepleit Van 1\laanen het geven ran een behoorlijke scha-
devergoeding aan de eigenaren van heerlijkheden. Ook Van der Dus-
sen vond het systeem waarbij dorpsfunctionarissen erkenningsgel-
den aan de eigenaren moesten betalen in ruil voor hun benoeming
"belachelijk en tegen 't bon sens"  Het was volgens hem mogelijk de
eigenaren op een behoorlijke wijze schadeloos te stellen en hij maak-
te de commissie attent op een plan dat door de Staten zan Brabant
twee maanden tevoren was opgesteld. 32

Nog voor de vergadering r an de grond,retscommissie was op diplo-
,1

3 Colenbrander, ()ntstaan dergrolidli·et. 11, 1815. paginas 78. XX en 434.
12

3 a.11·. 485-486: Tan Kempen, De alkoop ,·an het bestuurlijk deel der heerlijke rechten in

Noord-Brabant, 1814-1819, in 1'ana Thstorica Brabantica. Xl < 19821,137-194, Arc'hief Fabri-
stichting: memorie A. J. J. H \'erheijen.  "Punten ,an bez;,·aar der provincie  Noord-Braband"
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matiek niveau bepaald dat er een nieurr e proi incie langs de Alaasoe-

vers gevormd zou worden. klet het ontstaan van Limburg zouden

dan de voormalige gebieden van Opper-Gelder en de landen van
Overmaze niet langer onder het gouvernement van Den Bosch res-
sorteren. Met deze nieuzze prorincie Limburg zou het Verenigd
Koninhrijk zeventien provincies tellen - Luxeniburg werd er pas
later aan toegevoegd - waarmee het rijk gelijkenis vertoonde met de
zeventien gewesten onder keizer Karel V.

Het was de taak van de grondwetscommissie om de rangorde van
de provincies rast te stellen. Na veel geharre\var en na enige afge-

keurde indelingen besloot de commissie vooral te letten op de ge-

meenschappelijke historische achtergrond van noordelijke en zuide-
lijke provincies. Om deze achtergrond te benadrukken werd de rang-
orde vastgesteld zoals deze in de tijd van Karel V was geweest. Het
oude hertogdom Brabant kwam voorop te staan, nu verdeeld in een

provincie Noord-Brabant, hoofdstad 's-Hertogenbosch, en een pro-
vincie Zuid-Brabant, hoofdstad Brussel.

Deze volgorde kon niet ieders instemming wegdragen. Een com-
missie die was ingesteld door de Staten-Generaal om de ontwerp-
grondwet te beoordelen, maakte in augustus 1815 de opmerking dat

deze rangorde wel zeer merkwaardig was. "Met eenig misvallen" las
zij hoe nu de laatsten de eersten waren geworden. 33 Hetis duidelijk
dat deze commissie Noord-Brabant de eerste plaats nauwelijks gun-
de. Pas na enige twijfel kon zij deze aloude indeling goedkeuren.

Noord-Brabant werd de eerste provincie van het Verenigd Konink-

rijk.
Veel aandacht  in de grondwetscommissie van  1815 ging uit  naar

de bevoegdheden van de gouverneur. De discussies hierover verlie-

pen in een verhitte sfeer, mede bepaald door een scherp gestelde
memorie van de conservatief Raepsaet. De benoeming van deze com-

missarissen, met de bevoegdheden die zij volgens hun instructie van
juni 1814 zouden krijgen, zou een herleving van het stelsel van de

Oostenrijkse intendanten en van de Franse prefecten zijn. Al deze
functionarissen waren "hatelijk en onderdrukkend". In elk geval
moesten de "gens du Roi ' van de beraadslagingen van P.S. uitgeslo-

31)  Blok, a.11'., 209, 225. Colenbrander. Ontstaan der grondit'et,  II, 1815, pagina's 604-609.
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ten n'orden. -anders is er Keen publieke rrijheid. .  De Gou\'er-
neurs in Holland zijn alles, zij executeren de upetten naar \relgeral-
len, schorsen de verrigtingen der Staten, etc." Gouverneurs zvaren
noodzakelijk, maar deze mochten ,olgens Raepsaet de Staten "niet
maitriseren'.  P. S. /ouden zonder zijn roorzitterschap moeten \erga-
deren en zouden rechtstreeks. zc,nder zijn tussenkomst, met de ko-
ning moeten kunnen correspcinderen. "De Gouierneurs zulleii an-
ders e,enals de Prefecten. tyrannen en onderdrukkers worden; - de
Staten zullen ze naar de Imgen zien; - de waarheid zal niet tot den
Koning komen; - de vergadering der Staten zal desert 1,(,or do,e-
mansoren prekend] worden: - brave en cordate leden zullen te huis
blij,en,  ,\.inneer zij Keen goed kunnen doem - de creaturen ian den
Gouverneur zullen alles bezetten. en de Gou,erneurs dus alles ty-
ranniseeren.

ran Flogendorp reageerde  op deze memorie aree  vehemence-
Immers. de grondwet  Zou \1'aarborgen tegen een dergelijke 0, erheer-
sing oplereren. Bo, endien Hys de functie ran de gourerneur t\\eele-
dig:  hij  was  \ ertegemri,ordiger ran de vorst naast wnrzitter i an de
Staten. En juist zijn laatste hoedanigheid zou het middel zijn om
harmonie te \'estigen tussen volk en sorst.

Na een  ·oordemrisseling ("altercation") rolgde een pijnlijke stil-
te, die werd doorbroken door de Zuidnederlander Dotrenge, die be-
z\vaar zag in de  beroegdheid \ an de gou,erneur  tot  het r ragen  jan
inlichtingen aan ambtenaren. Zijn geestier\\ant De Coninck riel
hem bij. Zelfs de Franse prefecten, \\ aartoe ook  hij had behoc,rd.
hadden deze macht niet gehad.

Holvoet. eveneens een Belgisclie oud-prefect, k\\am daarna tcrug

op de rede ran Raepsaet. Ook hij zond het \c,orzitterschap onge-
ivenst, juist omdat rele vergaderingen zich zouden bezighouden met
het "critiqueren' \an de regering. Het ()\erijsselse lid Queijsen i ·as
een andere mening toegedaan, hoewel hij moest toege,en dat in
enige provincies de gou,erneurs zich alles hadden toegelsigend en de
gedeputeerden reeds hadden geklaagd dat zij niets te zeggen hadden.
Ook Dotrenge zag geen bezwaar in het presidentschap.  Uiteindelijk
kregen Raepsaet en Holvoet slechts stein van de klerikaal Dubois en
de noorderling Van Zuylen. I\/at betreft samenstelling een merk-
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waardig gezelschap.
Na dit debat werd de kwestie meer toegespitst op de rol van de

gouverneur bij verkiezingen  in   P.S.   Ook  in deze verzetten  zich

enkele, voornamelijk Zuidnederlandse rertegenwoordigers tegen een

te grote invloed voor de gouverneur. klet name bij rerkiezingen voor

de afgevaardigden naar de Staten-Generaal zou hij niet mogen mee-
stemmen of zelfs maar aanwezig zijn. De natie moest zeker kunnen

zijn van vrije, onafhankelijke keuzen. Opnieuw was het Holvoet, die
verder in dit verhaal zo'n grote rol zal spelen, die grote ,vaarde

hechtte aan volledige vrijheid  voor  P.S. D'Arschot relativeerde  het

strijdpunt: of de gouverneur nu wel of niet bij de stemming aanwezig
mocht zijn, als hij de verkiezingen zou willen beYnvloeden, zou hij
dit t6ch kunnen. Is er dan een wezenhjk bezwaar tegen de uitslui-
ting van de gouverneur? vroeg Holvoet daarop. 1ndien zo'n bezwaar

niet aanwezig zou zijn, was het beter de afwezigheid in de grondwet
vast te leggen, want "het is populair", voegde hij eraan toe.

Zijn oud-collega De Coninck liet zich door deze populariteit van
zo'n bepaling niet overtuigen. De aanwezigheid van de gouverneur
vond hij noodzakelijk, omdat daardoor P. S.  zich niet zouden bemoei-

en met zaken die de hunne niet waren. Bovendien zou zo'n uitslui-
ting "een scheidsmuur tusschen den Koning en een natie" kunnen

opwerpen, meende de oud-prefect. D'Arschot en Van Hogendorp
vielen hem bij. Uiteindelijk werd bepaald dat verkiezingen geen
reden tot uitzondering vormden: de gouverneurs zouden de Staten

presideren en bij stemmingen het hunne bijdragen.
34

\/oor de noordelijke provincies moesten de Staten-Generaal, met
een verdubbeld aantal leden, beslissen over het ontwerp dat de
grondwetscommissie had opgesteld. Een adviescommissie, waarin
namens Brabant M. Bowier en A.J.J.H. Verheijen, betreurde het
dat in het ontwerp niet meer gesproken werd over de (hervormde)
godsdienst van de koning. Deze spijt werd natuurlijk niet gevoeld
door Verheijen, in april 1814 tegenstemmer inzake de eerste grond-

wet. Hij liet dan ook optekenen zich met deze uitspraak niet te
hebben verenigd. Uiteindelijk werd de grondwet door de Staten-

44
1 Colenbrander. a. u·.. 346-353. 371-372

61



Generaal met algemene stemmen, dus ook die ran de katholieke
leden, aanvaard.

De stemming in het Zuiden, waar de notabelen over de aan-
raarding konden beslissen, rerliep reel tumultueuzer. Er \ras heel
wat 'arithmdtique neerlandaise- voor nodig om de 527 voorstemmers
onder de 1573 opgeroepen notabelen tot meerderheid van het Belgi-
sche volk te \erklaren. De grootste bezwraren naren hier gericht
tegen de artikelen betreffende de godsdienst.

Ook de Noordbrabantse geestelijkheid. bij monde van A. van Gils,
intimus van de Bossche , icaris \'an Alphen, gaf uiting aan dit rerzet.
Volgens Van Gils u as de enig juiste houding de principiele afwijzing
van elk artikel over de godsdienst in de grondwet. 15 Zijn afkeuring
tcxmt een overeenkomst met Cuypers kommentaar op de rereniging
, an  noord en  zuid:  zij  rias in hoofdzaak gericht op de belangen van
het katholieke zuiden. Het deed voor Van Gils weinig ter zake dat de
katholieken in het noorden een roorheen onderdrukte minderheid
waren en dus gebaat rwaren bij de grote \,rijheid van godsdienst die de
grondwet van 1815 hen bood. Het beginsel stond voorop. \/an Gils,
die zijn theologische vorming genoten had in Turnhout en Leuz'en,
deelde de onrerdraagzaamheid van de Belgische clerus ten aanzien
van de niet-katholieke sekten: Later zou zijn biograaf over hem
lovend vertellen dat intolerantie -een zijner schoonste eeretitelen"

36was.

§   5. Komnklijke benoemingen: leden der Stateit-Generaal.
Raad  van  State,  ridderschap  en  de  griffier

Verschillende belangrijke benoemingen van april 1814 zouden
niet goed aanslaan in Brabant. We zagen reeds ontaktische keuze
van een niet-Brabander tot gou\erneur.  Ook de benoemingen tot
leden \,an de Staten-Generaal en de Raad zan State konden ,\ einig
enthousiasme bij de Brabantse katholieken losmaken. Op 26 maart
1814 had commissaris Van Stralen - de \oorganger \an Risell- een
voordracht van zestien kandidaten uit Brabant ,'oor de Staten-Gene-
"  1 Allard. Antonius i·an Gils eli de kerkelijke gebe,inenisse,„'an z,),1 tijd. 252-259, 416-417.
 6  a.u·., 24
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raal ingezonden. Onder lien waren tivee Limburgers. Van de overi-
gen waren er maar liet'st twaalf protestant. Alle kandidaten. uitge-
zonderd de commissarissen Bowier en Verheijeti, hadden deel uitge-
maakt van de 83 notabelen, opgeroepen ter beoordeling van de grond-

wet van 1814. Slechts vier van deze voorgedragenen „erden door de

Tabel 2: Noordbraba,itse leden der State,1-C:eizeriwl

Voordracht H. #:in Stralen, Benoeming april 1814
maart 1814
M. Bo,#·ier Cp) Bowier
J.B. Verheijen Ck) Verheijen
L.F.JJ·J· van Sasse \·an Ysselt (k) \''an Sasse

J.C.G. van der Brugghen van Croy (p)  \'an der Brugghen
J. L. Trip van Zoutlandt (p) J.D. Sweerts de Landas (p)

J.D. van Tuyll van Serooskerken Cp) J.w. Halt'-Wassenaar ran Onsenoort Ck)
C.J. Speelman van Heeswijk (p) A. Reigersman (p)
C. F. Wesselman (p)
H.B. Martini (p)
C.J.W. Nahuys van Burgst Cp)

W.F. van Bylandt (p)
D.J.F. van Hogendorp van Hofwegen (p)
S. B. Jantzon van Nieu,vland (p)
G. W. PannebDeter I p)
W.A. van Spaen la Lecq C Limburg)
J.A. Panhuys van Haren ( Limburgj
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A.J.J.H. Verheijen lk) J. van der Brugghen van Cro,
A.J.J.C. de Voocht Ck) J. van Tuyll van Serooskerken
C. F. Wesselman Cp) J. Half-Wassenaer ,·an Onsenoort
A.J. Ingenhousz ck) A. Reigersman
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vorst benoemd: Bowier en Verheijen, de gewezen onderprefect Van
der Brugghen en de Boxmeerse jonkheer Van Sasse. Behalve hen
kregen ook de katholiek Half-Wassenaer van Onsenoort, de tamelijk
onbekende Reigersman en de militair Sweerts de Landas, die zich
verdienstelijk had gemaakt in november 1813, een zetel in de Staten-
Generaal. Voor de merk\raardige keuze van de protestantse Reigers-
man is wellicht een argument geweest zijn vriendschap met "een der
Eerste Staatsbeampten". Of hebben de relaties van zijn vader, oud-
griffier van de landsvergadering van de baronie van Breda, een voor-
name Oranje-bezitting, bij deze benoeming een rol gespeeld? 17

Zo #erden in de Staten-Generaal drie katholieken tegen vier pro-
testanten gekozen. De scheve verhouding is hiermee wel enigszins
rechtgetrokken. maar toch vormden de katholieken nog steeds de
minderheid.

De grondwet van  1814 schreef roor dat de leden van de Raadran
State "zoveel mogelijk" gekozen moesten worden uit alle provincies.
Omdat dit hoogste adviescollege zou bestaan uit maximaal twaalf
leden leek de hoop gewettigd dat nu een Brabander hierin zijn entree
kon maken. Toch werden bij de benoeming in april 1814 Zeeland,
Drente en ook Brabant gepasseerd. De eerste provincie kreeg drie
maanden later haar vertegenwoordiger.  in de persoon van J. Appeli-
us. Brabant moest nog jaren wachten, net zoals zij het nog meer
jaren zonder inheemse gouverneur moest stellen.

Het niet benoemen van een Brabander in dit belangrijk lichaam
moet aangemerkt worden als een buitengeivoon ontaktische zet. Het
betrof hier immers een college dat voor  1795 het voornaamste be-
stuurslichaam over de Generaliteitslanden was. Doordat in Brabant
de 18de eeuw zoveel onprettige herinneringen opriep, stond dit college
nu nog in een slecht daglicht.

De onhandige manoeuvre moet Kele Brabanders aan het t\z·ijfelen
gebracht hebben. Werd Brabant wel beschouwd als een vol\vaardige
provincieP Of werd zij een gewest van het tiveede garnituur, in naam
gelijk, maar in werkelijkheid achtergesteld? Deze twijfel kwam niet
alleen voort uit de onvoltooide afrekening met het Staatse r erleden.
Zij werd ook gezaaid door een heel #'at prettiger herinnering. Een
17 j  ARA Particulier archief H. van Stralen. in\. nr. 58: \ an Kempen. Breda 1814, t.a.p.  127
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vergelijking van het nieuwe rijk met het Koninkrijk Holland (1806-
1810) viel sterk in het voordeel van het laatste uit. Toen werden doc,r

koning Lodewijk Napoleon vele katholieken geplaatst in het Bra-
bantse departementale en de plaatselijke besturen. Bovendien kwa-
men toen katholieke Brabanders op vele politieke sleutelposities te-
recht: P.J. Cuypers en P.A. van Aleeuwen als leden van de Raad van
State, P. de la Court als landdrost in Den Bosch, Verheijen uit
Boxmeer als kabinetssecretaris en de Eindhovenaar J. F.R. van Hooff
als minister van Justitie en Politie. De tijden van de "goede koning"
waren tijden van ongekende weelde.

Vrijwel direct na zijn aankomst in Den Bosch zond de kersverse

Tabel  3:      Voordracht   Hultman  roor  de   Brabantse  ridderschap,  april  1814

Protestantse adel

J. D. van Tuyll van  Serooskerken van Heeze en 1.eende (benoemd)
J. D.  Sweerts de Landas (benoemd)
D.J. F. van Hogendorp van Hot\vegen (benoemd 1
L.W. P.  van der Borch  tot de Hondsdonk (niet benoemd)
W. F. van Bylandt (benoemd)
A. F. J.A. van der Duyn van Alaasdam (niet benoemdi
A. van Dopff van Udenhout (benoemd)
O.A. Al.W. de Senarclens de Grancv van Haanwijk (benoemdi
J.C. van Kretschmar van Veen (benoemdi

Katholieke adel
J.W. Half-Wassenaer van Onsenoort (benoemdi
L. F.J.J.J· van Sasse van Ysselt (benoemd)
J.B. F.W. de Raet (benoemd)
J. B. van Hugenpoth  tot den Berenclau„·  (benoemd)
A.J.J.C. de Voocht (benoemd)
Van Blokland (niet benoemdi

Rekestranten (allen protestant)
T. de Smeth van Deurne (benoemdf
M. Bowier (benoemd)
C.J. Speelman van Hees.·ijk (niet benoemdi
H.B. Martini van Ouwerkerk (niet benoemd)
J.  de Jong van  Beck  en  Donk (niet benoemdi
C. F. Wesselman senior (niet benoemd j
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gourerneur Hultman een voordracht in voor personen die voor de
Brabantse ridderschap in aanmerking konden komen. Deze ridder-
schappen r\'erden in  1814 in iedere provincie ingesteld. Zij mochten
representanten benoemen voor de rergadering van P. S.,  naarin ook
vertegenwoordigers zouden komen van de steden en van het platte-
land (de landeigenaren of eigenerfden).  Door deze standenvertegen-
woordiging had de samenstelling van de ridderschap grote politieke
betekenis. Hultmans handidaten - zie tabel 3 - behoorden allen tot
de oude Brabantse adel en waren op zijn lijst in twee groepen ver-
deeld: protestanten (negen) en katholieken (zes) - een aanduiding
hoe nauir ver„even religie en benoemingen waren in deze tijd, alle
beweringen van de regering ten spijt dat slechts gelet zou gvorden op
bekwaamheid  ran de kandidaten. I,e katholieke adel  kwam  voorna-
melijk uit de in  1800 aan de Bataafse Republiek overgedragen  Oost-
brabantse gebieden: Van Sasse, De Raet en Van Hugenpoth uit
Boxmeer en Van Blokland uit Alegen. De laatste nas volgens Hult-
man eigenlijk niet benoembaar omdat hij zich had "gemesallieerd" en
bovendien   'in de cadeuties".  dat wil zeggen kaduuk'  was.38

Tegelijk met deze voordracht adviseerde Hultman over de be-
noembaarheid van een aantal niet-adellijke personen die zich om een
titel tot de vorst hadden gewend - -Alle de aanzienlijken homen in de
regeering", \T'as beloofd. De jacht op banen en titels was geopend! De
gouverneur vond slechts zes rekestranten aanbevelenswaardig. A.G.
Verheijen, de ambitieuze burgemeester van Den Bosch die eveneens
om een adelstitel had gevraagd, noemde hij niet eens op dit lijstj e
Alleen De Smeth en Bowier werden  tot de adelstand verheven.
Speelman, Alartini, De Jong en Wesselman (junior) moesten op hun
titel wachten tot respectievelijk 1819, 1822, 1831 en 1841.

Op 28 augustus 1814 zijn de leden van de provinciale ridderschap-
pen benoemd. \fat betreft Hultmans ioordracht waren niet be-
noemd de Hollander Van der Duyn, eigenaar van de heerlijkheid 's-
Gravenmoer, en Van der Borch. Ii,61 benoemd maar niet voorgedra-
gen waren de protestanten Van der Dussen en W. ran Gronsfeld

38 1  RANB Griffie im. nr. 3762: i·oordrachtslijst Hultman, ARA Biia in\-. nr. 12. 1 juni 1814,
23: idem, met aantekeningen van de ,·orst
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Diepenbroeck. De eerste werd zelfs president van de Brabantse rid-

derschap. Zoals we al zagen wekte de benoeming Yan deze Van der
Dussen de ergernis van A.J·J·H Verheijen op. En ook ten aanzien

van Van Gronsfeld had deze zijn bedenkingen omdat hij geen andere

banden met Brabant had dan het bezit van een herenhuis. 19

Omdat de Maaslandse gebiedsdelen volgens de grond vet van  1814
tot Brabant behoorden werden ook Limburgse edellieden in de Bra-
bantse ridderorde opgenomen. In totaal werden op 28 augustus 22
leden benoemd, waaronder zes Limburgers. Van de Brabanders wa-
ren elf leden protestant en slechts vijf katholiek.

Een ridderschap met slechts 22 leden was klein. Al spoedig is
omgezien naar personen die de Brabantse ridderschap konden ver-
sterken, zeker toen in 1815 de Limburgse leden haar verlieten. Nog
in  1814 werd aan de arrondissementscommissarissen gevraagd welke

personen voor het lidmaatschap in aanmerking konden komen. Uit
arrondissement Eindhoven kon slechts De Bock worden genoemd,
een aan lager wal geraakte baron die als tuinman zijn kost moest

verdienen en getrouwd was met een dienstmeid. In Den Bosch wa-
ren meer kandidaten voorhanden: Van Beresteyn, Von Geusau, Van
Heurn, De Salis en ook de katholiek W. Rappard. Dat deze laatste

nog niet in de ridderschap was opgenomen vond Verheijen uit Box-
meer een schandaal. Aanvankelijk waren het inderdaad voorname-
lijk protestanten die als nieuwe leden tot de ridderschap werden
toegelaten: J. van Reede tot Ginkel, J.  Trip van Zoutlandt, A. Speel-

man van Wulverhorst en W. von Geusau. 40

Het is niet onaannemelijk dat deze benoeming van protestanten is
geschied op aansporing van G. K. van Hogendorp. Naar aanleiding

van de vele rekesten om een adelstitel gaf hij op 20 september 1814 -
dus na de installatie van de ridderschappen - de vorst een advies, dat
zeker behoort tot de merkwaardigste die ik voor deze studie ben
tegengekomen. Van Hogendorp herinnerde zich een opmerking die
was gevallen in een commissie tot advisering over de samenstelling

van de Statenvergaderingen, waarvan hij voorzitter was geweest.

39
3 Fabri-stichting, memorie Verheijen

40 i ibidem. RANB Griffie in,. nr. 6187, 22 augustus 1814, 1:RA:\'B CdK kabinet ini. nr. 6
(brievenregister), 12 oktober 1814. 2, ARA Ss im'. nr. 6135.
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lemand meende daar "dat het misschien staatkundig zoude zijn, in
Hollandsch Braband zoo reel Protestantsche familien als mogelijk,
aldaar gezeten zijnde, in de Ridderschap te brengen, op dat zij ver-
volgens, bij de Vereeniging van Hollandsch en Belgisch Braband een
tegenwigt zoude ople\'eren met opzigt  tot den Roomschen  adel."  Dit
denkbeeld vond hij van voldoende belang om de vorst nu voor te
leggen.41

De interpretatie ran deze uitspraak is niet eenvoudig. Doelt Van
Hogendorp hier op een soort herleving van het oude hertogdom Bra-
bant, een provincie waarvan zowel Noord-Brabant als Zuid-Brabant
deel zouden uitmaken? Dit is niet waarschijnlijk, vooral gezien de
onevenredige grootte van zo'n provincie (Noord- en Zuid-Brabant
plus  Antwerpen j.  Of  zou de commissie hier rooruit lopen  op  de
aanstaande vereniging w'an Holland met Belgie. dat vaak als pars pro
toto met 'Brabant' \verd aangeduid? In dat geral zou de uitspraak
betekenen dat Hollands Brabant bij een administratieve indeling tot
het zuidelijk deel van het nieu\ve koninkrijk zou gaan behoren. Het
is mogelijk dat dit plan in de commissie is geopperd, maar zeker is
dat er nadien nooit meer iets van is vernomen.

De minst speculatieve interpretatie: in deze vergadering is gespro-
ken over de grens tussen Holland en Brabant, waarbij de gemeenten
ten noorden van de lijn Zevenbergen-Vlijmen als 'Hollands Brabant'
werden aangeduid. Merkwaardig is dan de benaming voor het overig
deel van Brabant: 'Belgisch Brabant" Maar \vaar woonde dan die
"Roomsche adel"? Niet in Aleierij, Nlarkiezaat en Baronieen, hoog-
stens in de 'gecedeerde landen'. Hoe dan ook: duidelijk wordt in elk
geval waaraan men dacht in 1814 als het woord 'evenwicht' tussen
de Brabantse gezindten in de mond genomen werd: aan een tegen-
wicht' tegen een dreigende katholieke suprematie.

In elke provincie zou een secretaris van de Statenvergadering,
later griffier genaamd, H'orden benoemd. Deze functionaris verving
de secretaris-generaal, die in de Franse tijd was aangesteld. Alaar
terwijl deze laatste een prive-ambtenaar van de prefect  n as,  leiding

41 1 ARA hs im. nr. 6090: \'an Hi,gendorl). 20 september 1814.
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gaf aan diens stat en LI,rg droeg \(,or het archief.42 Lou de nieune
secretaris een man l,an meer gewicht „orden, die aan de Statemer-
gadering Lou worden tc,eger(,egil.

Gouverneur Hultnian had in .ipril 1814 A.i . Spix,r* als secretaris

van zijn roorgangers Bc)\\ ier/\'erheijen (,Kergenomen. Spoor zerzocht
op  19  april de vorst 0(,k definitiet tc,t  het  secretariaat  van  P. S.  te
worden benoeind. Al eerder li.id Boirier zijn beschermeling voor
een definitiere benoeming voorgedragen, doch toen was Spc,or dc,or
commissaris Van Stralen met rage beloften afgescheept. \'an meet
af aan was namelijk duidelijk dat Spoor geen enkele kans maakte.
Naast een protestantse gouverneur moest een katholieke griffter be-
noemd w()rden. 43

 \log v66r de aanvaarding van zijn post in Den Bosch had Hultman
hiervoor A.J·J·H Verheijen*, in de Franse tijd kabinetssecretaris

van gouverneur-generaal Ch. Lebrun. aangezocht. Na de opstand
van november 1813 \\ achtte deze Verheijen op een goede en passen-
de nieu\ve betrekking - verge,en en \'ergeten was immers het rege-
ringsmotto. in april 1814 hoorde hij ran het roornemen ,an Hult-
man, via hun beider vriend Dassevael, ambtenaar op de Staatssecre-
tarie. Hoewel Verheijen antwoordde met dit aanbod vereerd te zijn,
moest hij de gouverneur toch de -gevoelens van mijn hart openleg-

gen." Overal om zich  heen zag hij dat de regering oude ambtenaren
zonder onderscheid ran partij in een nieun e functie had geplaatst.
Het had hem diep gegriefd door de vorst "zoo onverschillig behandeld
te zijn geworden." Dat hij nu eindelijk een functie kreeg aangebo-

den, meende hij enkel aan de vriendschap met Hultman. niet aan de
regering te danken te hebben. Bovendien was het secretariaat wel
een aanzienlijke functie, maar nog altijd rer beneden het aanzien
van zijn vorige betrekking. Om deze redenen wilde hij het ambt

slechts aanvaarden als hij daarnaast van de regering "een bewijs van
consideratie-, zou ontrangen in de vorm van een benoeming tot
staatsraad in buitengezvone dienst.

Dassevael maakte Verheijen korte tijd later erop attent dat Hult-
man bij de \orst moeilijk over een plaats in de Raad van State kon
42 j likhardson,  1 he  French pre#ctoral corps.  23-24.
493 ARA Ss in,·. nr. 41. 9 september 1814, 68 rekest Six)(ir, gepresenteerd 19 april 1814.
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spreken, omdat  -hij  zelf Keen  Staatsraad  [i. b.d. 1 zijnde,  het  den
schijn zou hebben alsof hij er om vroeg." Niettemin beloofde Dasse-
vael te doen wat in zijn rermogen lag, maar wilde eerst zekerheid of
Verheijens verzoek \\ el moest gelden als een "conditio sine qua non'.
Diens antwoord \vas bevestigend.  Verheijen had begrip zoor de pre-
caire positie van de gouverneur, die hij dan ook niet verder lastig zou
vallen en "aan onaangenaamheden bloot zou stellen: Hoe ongaarne
hij Hultman ook teleur sfilde stellen, zijn standpunt „as on\eran-
derd. Als ambteloos burger zou hij trachten zijn vriend zoreel nioge-

lijk van dienst te zijn. 44
Na het bedanken ran \ierheijen stelde Flultman een \(,ordracht

samen, bestaande uit drie katholieken. Bo\,en:ian stond de zoon van
oud-commissaris \1erheijen, F.X. Verheijen*  ills trreede opdelijst
werd genoemd P. \'ogelvanger. die van 1795 tot aan de Franse bezet-

ting in 1810 secretaris van de achtereen\olgende departementale
besturen \'an Brabant „'as ge,reest. In 1811   as hij tot lid ran de
Bossche rechtbank benoemd. \ 'aarran hij op 16 februari 1814 vice-
president was ge,vorden. Als laatste #erd roorgedragen de Bossche
jurist J. H. Sassen, net als Spoor secretaris \,an twee commissarissen-
generaal, en wel van Bangeman Huygens en Van Hugenpoth in
Limburg.

Notoire afrvezige op de roordracht n as J Linsen, secretaris-gene-
raal onder prefect Fremin de Beaumont. In juni 1814 had Linsen
zich wel gericht tot de regering om voor het secretariaat in aanmer-
king te komen, maar zijn verzoek is niet gehonoreerd. Hij werd niet
eens genoemd op Hultmans lijst. Vergeven en vergeten' kon dan45 ·

wel voor de lagere ambtenaren in Franse dienst gelden, van een
algemene continuering van de allerhoogste departementale functic,-
narissen was in 1813-1814 geen sprake.

\/an het drietal \\erd de eerstgenoemde door de rorst benoemd.
Zeer zeker had F.X. Verheijen minder erraring in een soortgelijke
functie dan Vogelvanger, maar hij had n el een meer notabele achter-
grond. De imloed ran zijn rader zal aan deze benoeming niet \,reemd

44)  Archief Fabri-stichting: concepten \ c rheijeii, 15 april 1814. 4 april 1814.25 april 1814.
1)ahsciael, 24 april 1814, 26 april 1814.
45, RAXB Grilfie im·. nr. 3762: voordrachtslijst Ilultman. AliA Biia im. nr. 12, I juni 1814.
23: staat van dienst i·an J. 1.insen.
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zijn gewreest.  Op 19 september 1814 rierd Verheijeii als griffier van de
Statemergaderi,ig geYnstalleerd. Hij zou zijn invloedrijke ambt tot
1854, onder zes gouverneurs bekleden. Hiermee belichaamde hij de
duurzaamheid \,an het griffiersambt, zeker in een provincie n aar de
gouverneurs elkaar snel opvolgden. In Noord-Brabant werd F.X.
Verheijen de man \.in de continuiteit in het bestuur.

§ 6.  Organisatie der State,i: sai,ze,istelling der vergadering e,1 beitoeming
der leden

Op 6 april 1814 benoemde de vorst in iedere provincie een com-
missie, die hem moest adriseren over de samenstelling van de Sta-
tenvergadering aldaar.46 Volgens de richtlijnen moesten in de Staten
zetels worden toegekend aan vertegenwoordigers van drie standen,
de adel, de steden en het platteland. Bepaald gelukkig toonde de
Brabantse commissie zich niet met dit voorschrift. De ridderschap
had in Brabant nooit een stand uitgemaakt of enig aandeel in het
bestuur gehad. Bovendien was het aantal edellieden nu zeer klein en

voor een uitbreiding daarvan voelde zij niet veel. Van de steden had
alleen Den Bosch, en in uitzonderingsgevallen Heusden en Geer-
truidenberg, enige politieke invloed gehad. Na enig wikken en we-
gen besloot de commissie tot een aantal van 42 Statenleden (zie
tabellen 4 en 5).  Ednzesde (7 leden) voor de ridderschap, de helft (21
leden) voor de ste(len, en tdnderde ( 14 leden) voor het platteland.
Slechts den lid - men is geneigd te denken aan Bowier - wilde zowel
aan de edelen als aan de plattelanders een kwart van de zetels toe-
kennen.47 Van de gemeenten die eventueel in aanmerking konden
komen voor een representatie in P.S. als stad werd deze status,'oor

Roosendaal, Zevenbergen, Steenbergen en Klundert afgewezen. Zij
zouden als dorpen door de eigenerfden worden vertegenwoordigd.
Hieruit blijkt dat de indelingskwestie van P. S. nauw samenhing met
de beslissing of plaatsen als dorp of als stad zouden worden bestuurd.

Eveneens nauw met de indeling verbonden was de hierboven be-

463 \'oor Noord-Brabant I:.1. Verheijen. M. Bo„·ier. J. Linsen. 11.B. Martini. 1.. \·an Sasse.
A. Ingenhousz. A. Borret en de gouzerneur: ARA Ss ins·. nr. 5064, 6 april 1814, 1.
4-1  \'an  Sasse  ian i sselt, Het onistaan ,·an  de Provinciale Staten  van  Noord-Brabant,  in
laxandria.  XXX 11 ( 1925).
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sproken k\vestie van de noordelijke grens van Brabant. Op 9 juni
1814 adviseerde minister Rdell over deze concept-indeling. Zoals
we zagen was hij toen ran mening dat Brabant zich niet verder
noordelijk mocht uitstrekken dan in 1795. Met betrekking tot het
indelingsontwerp betekende dit twee stedelijke en t\\'ee platte-
landszetels minder. Een andere wijziging die hij aanbracht .'as
het  toekennen  van  een  extra  zetel  aan  Alaastricht.  dat  meer  in  c,-
ners had dan Den Bosch. Enige bevoorrechting van een hoofdstad
vond hij weI geoorloofd, maar deze mocht niet zo groot zijn als de

commissie, waarin veel Bosschenaars en Oostbrabanders zaten, had
voorgesteld. Ook Bergen op Zoom kon een vertegenwoordiger extra
krijgen. Het totaal  van 21 stedelingen bleef daardoor  onge,rijzigd
Dat van het platteland nerd door de afscheiding ran Heusden en
Altena tot twaalf teruggebracht. Dit k\ram goed uit, meende de
minister. De driejaarlijkse aftreding der Statenleden maakte het
wenselijk dat de aantallen door drie deelbaar waren. Ditzelfde gold
voor de edelen. Ook omdat er voor 1795 in Brabant geen ridderschap
had bestaan verminderde Ri ell haar vertegenwoordiging tot zes.48

Zoals we zagen waren de soez'ereine vorst en zijn minister een
maand later van mening dat ook het Land van Heusden en Altena tot
Brabant moest behoren. In overeenstemming met deze opratting is
Ruells nader ad\ies \'an 11 juli. Volgens hem was het het eenvoudigst
om het oorspronkelijk ontzierp van de Brabantse commissie, dat
immers ook gebaseerd,vas op de grens bij de klerwede. in zijn geheel
over te nemen. Dit zou echter nog steeds Den Bosch te \'eel be-
voorrechten. Om deze reden wilde hij de hoofdstad 66n afgevaardig-
de minder geven, evenveel als Alaastricht. Om aan het totaal van 21
te blijven komen moest nog den gemeente, naast de dertien reeds
genoemde, in P.S. als stad vertegenwoordigd worden.49 ROell noem-
de hier nog geen naam, maar enkele dagen later, in een brief aan
Hultman over de stedelijke bestuursreglementen, laat hij die van
Roosendaal vallen. Overigens was dit grote aantal kleine steden in
P.S. een doorn in het oog van de gouzerneur. Hultman wilde de
gemeenten die "vanouds als dorpen en plekken zijn beschoun·d'  Keen
+8 j ARA Biza inv. nr.  12, 9 juni  l 814,66.  \'ergelijk ian Kempen,  Dealloop.  t.a.p..143-147.
49) ARA Biza inv. nr. 14, 1 I juli 1814, 67
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Tabel 4: Samenstelling ,·an de Statenvergadering

Rapport Advies Advies Raad van Reorgani-
Brabantse Roell. Roell, State, juli satie
advies- juni 1814  juni 1814  1814, en december
commissie, Staten- 1815, en

april 1814 indeling Staten-
september indeling
1814 juli 1816

Totaal                                42               39            42                 52               42

Ridderschap           7         6         7        9         7

Steden                 21        21        21        26        21

Den Bosch               4         4        3          4         5

Breda                                   3                 3              3                   3                 3
Tilburg                          2              2            2                3              3
Bergen op Zoom             1            2          1              2            3
Oosterhout                           1                  1               1                    2                 2
Eindhoven                            1                  1               1                    1                 1
Grave                                       1                    1                 1                      1                   1
Heusden                               1                 -              1                    1                 1
Geertruidenberg                   1 1                   -                1                      1                   1
Helmond                              Ill                    l                 -
Willemstad                           1                  1               1                    1                 1
Roosendaal                                             -              1 (7)              -                -
Maastricht                           3                 4              3                   5
Venlo                                   1                  1               1                    1

Platteland                        14               12             14                  17               14

L--9--1
rnet zonder zonder Inet

indeling indeling indeling indeling
in                                        in

districten Waalwij k Waalwijk districten
en en

(zie Heusden Heusden (zie

tabel 5) bij Holland bij Brabant tabel 5 j

73



Tabel   5:       /ndeling  ran  het  platteland in kiesdistricten

Plattelandsindeling Plattelandsindeling Plattelandsindeling
april 1814 a juli  en  september   1814       jilli   1816

Ravenstein/Oss Ravenstein/Oss Ra\'enstein/Oss
Boxmeer/Grave Boxmeer Boxmeer
Sint-Oedenrode/Gemert Sint-Oedenrode Sint-Oedenrc,de
Oirschot/Boxtel Oirschot/Boxtel Oirschot/Boxtel
Hilvarenbeek/Eindhoven Hilvarenbeek Hilvarenbeek
Asten/Helmond Gemert/Asten Gemert/Asten

Geldrop Helmond
Oistenvijk/Tilburg Oisterwijk Oisterwij k
Waalwij k Waalwijk Waalwijk
Heusden - (Hollands) Woudrichem
Ginneken/Breda Ginneken (;inneken
Zevenbergen/Oosterhout Zevenbergen Zevenbergen
Oudenbosch Oudenbosch Oudenbosch/Steenbergen
Roosendaal/Bergen op Zoom Roosendaal Roosendaal

Steenbergen
Maastricht Heerlen

M eerssen
Maasmechelen

7 Gebaseerd op de Franse kantonnale indeling; hoei, el de steden hun naam aan de districten
verlenen, worden zij niet hiertoe gerekend.

stedelijke status geven. 50 Stedelijke voorrechten, zo moet zijn redene-
ring zijn geweest, konden alleen maar aanleiding geven tot stedelijke
pretenties, die ten koste zouden gaan van de toezichthoudende taak
van het provinciaal bestuur.

Twee weken later adviseerde de Raad van State over de indeling.
Hij breidde het aantal stedelijke vertegenwoordigers fors uit: van 21
naar 26. Maastricht kreeg vijf representanten. edn meer dan Den
Bosch. De stelregel dat de steden de helft \an de leden zouden
leveren nam de Raad over. Dientengevolge zou de rergadering in
totaal 52 leden krijgen.

Vanwaar deze vermeerdering: Zeker is dat G.K. \an Hogendorp,
vice-voorzitter van het adviescollege, deze raadzaam vond. Enige tijd

9 RANB Griffie im'. nr. 160: Binnenlandse Zaken, 15 juli 1814, 3. gou,·erneur. 25 juli
1814, 24.
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later,  in   1818,  gaf  hij de Noordbrabanders in bedenking  of  hun
Statenvergadering, die toen weer 42 leden telde, niet te klein was
voor hun belangrijke provincie. Het kleine aantal zou aanleiding
geven tot intriges en partijdigheid. Beter was het getal te verdub-
belen. 51

De ridderschap behoorde volgens de Raad van State zo'n zesde

deel van het ledenaantal te leveren. Zij kreeg daarmee twee leden

meer, want hoewel die stand aldaar -thands niet bestaat, schijnt
eene goede staatkunde wel aan te raden, om bijzonderlijk in die
Provincie, door de verheffing van eenige familien tot den Adelstand,
dezelve  meer  en  meer  aan 's Lands belangens te verbinden."  Adel-
stand als bindmiddel tussen voormalige Generaliteit en het huidige

koninkrijk. Sprak hier opnieuw niet Van Hogendorp, zoals we zagen
voorstander van meer protestantse adel in Brabant?

Voor het platteland restte nu een aantal van zeventien eigenerf-
den. Deze indeling met 52 Statenleden werd op 26 augustus 1814
door de vorst goedgekeurd. De oorspronkelijke indeling, opgesteld
door de Brabantse commissie, was indertijd gebaseerd op een zekere
numerieke verhouding tussen de standen en, wat betreft het platte-

land, op de Franse kantonnale indeling en de bevolkingsgrootte. De
uiteindelijke goedgekeurde indeling had slechts de evenredigheid
tussen de drie standen als basis. Zeventien vertegenwoordigers kreeg

het platteland. De Staten moesten zelf bepalen hoe deze zeventien
zetels verdeeld moesten worden.

Over deze problematiek boog de Statenvergadering zich in septem-
ber 1814. Het resultaat was de kiesdistrictsindeling van 23 septem-
ber. Opnieuw waren de voormalige Franse kantons als basis voor het
rekenwerk genomen. Getracht was naar inwonertal even grote dis-
tricten te creeren. Helemaal gelukt is dit niet. Gemiddeld hadden de
kiesdistricten ruim 16.000 inwoners, maar Roosendaal telde slechts
7300 inwoners, tegen Ravenstein/Oss 23.295. 'Hollands Brabant'
beneden het Oude Maasje was nu district Waalwijk geworden.
West-Brabant was met vijf districten goed vertegenwoordigd in P. S.:

51) ARA Ss inv. nr. 38, 26 augustus 1814, 24: advies Raad van State 25 juli 1814; Van
Hogendorp,  Bgdragen  tot de  huishouding  ran  staat  in  het  koninkrijk der  Nederlanden,  1 11. eerste

stuk, 40.
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het inwonertal gaf de streek recht op nog geen vier afgevaardigden.
De gebieden in Opper-Gelder en Overmaze waren nu verdeeld in
drie districten: Heerlen, Meerssen en een zeer versnipperd district

52met als hoofdplaats Alaasmechelen.

Dan nu de bezetting ran deze 52 Statenzetels. De eerste maal
zouden de Statenleden door de vorst zvorden be,toe,nd. daarna door
ridderschap, steden en eigenerfden worden gekozen. Eind april 1814
zond Hultman een voordracht in, gebaseerd op de eerste ontwerp-
indeling van  P.S. 53 Voor iedere zetel noemde hij twee kandidaten.
De plaatsen voor Maastricht, Venlo en het Limburgse platteland liet
hij open, omdat dit gebied toen nog in vijandelijke handen was.
Kandidaten voor het kiesdistrict Oirschot/Boxtel ontbraken op de
lijst: naar alle waarschijnlijkheid een slordigheidje van Hultman. De
gouverneur heeft geprobeerd een zo gelijk mogelijk aantal katholie-
ken en protestanten op zijn lijst te krijgen. Of dit er enwicht direkt
strookte met zijn persoonlijke opvattingen, dan wei het gevolg was
van een vingerwijzing uit Den Haag of van een advies van Brabantse
raadgevers valt niet uit te maken. Zeker is echter dat de verhouding
1:1 in 1814 als een probaat middel werd gezien om alle rivaliteit en
partijschap in Brabant te doen verdwijnen. Hultmans voordracht
telde na enige doorhalingen en rerbeteringen 30 katholieken tegen
27 protestanten.

Tabel  6:      Voordracht  Hultman  rooT de  Statenlede,1.  april  1 8 1 4'

Steden Platteland

's- Hertoge,tbosch Rare,isteiWOss
1. A.G. Verheijen Ck) 1. H.J. kleinefeldt (k)
2. V.A. van Rijckerorsel (k) 2. F. van der Goes (pf
3 J. ran Heurn (p)
4. M. van den Heuvel (k) Boxmeer

5. P.J. van Bommel (k) 1. A.J.J.H Verheijen (ki
6. \V. A. ,·an Thve Hannes (pl oorspron helijk

52 1 RANB Griffie im·.  nr.  3894 2 juli  1816. C: \'erdeeling der Pro,incie Braband in  kies-
Districten (goedgekeurd 28 september 18146.
53) RANB Griffie inv. nr. 3762: voordrachtslijst Hultman, e,eneens voor de Brabantsc ridder
schap, voor het griffiersambt en voor de gedeputeerden.
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Steden Platteland

's-Hertogenbosch Boxmeer

7. G. van Bever„·ijk (p) J.B.F. W. de Raet (ki
8. H. Vermeulen (ki 2. G. de Kesschietre van Havre (k)

Breda Sint-Oede,irodeIGentert

1. A.J. Ingenhousz (k) 1. G. de Jong (p)
2. J.L. Trip van Zoutlandt (p) 2. F. de Kesschietre van Havre (k)
3. A. R. Blondel (k)
4  J.J· Havermans (k) (overleden) Oirscholl Boxtel

5. J.H.R. Damisse de Roos (p) (kandidaten ontbreken J
6. C.J.W. Nahuys van Burgst (p)

Hilvarenbeek

7'ilbwg 1.    H.J.   Robinet de Ville\·al  (k)
1. J.F.J. Baesten (k) 2. M. Huysmans (k)
2. G.G. Dams (k)
3. Paulus \'reede (p) Asteni Helmond

oorspronkelijk ook: 1. P.C. van Ghert (k)
D. van Hogendorp van Hoh,·egen (p)  2. J.Th. Smits (k)

oorspronkelijk:
Bergen op Zoom J.J. Ribbius (k)
1. G. Vermeulen (k)
2. Th.L. Drabbe (p) Oistent·uk

oorspronkelijk: 1. A.J. Borret (k)
N. van Cuylenborch (p) 2.  M.B.W. de Jonge

van Zwijnsbergen (p)
Oosterhout
1. J.S. Hallungius (p) Waaltrijk
2. A. Brouwers (k) 1. B.A. van Gelsdorp (p)

2. J.A.J. Kuyper (k)
Eindhoven

1. A. A. van Velthoven (ki IVoudrichem

2. J· de Wit (k) 1. H. van de Graaf Hanedoes (p)
2. G. van Houiveninge (p)

-'
c.rai'e

1. J. Linsen (k) Ginneke,i

2. J. Ragay (p) 1. G. B. Buijsen (k) (overleden)
2. J.A. Rycken (p)

Hetisden

1. J.A. Rietveld van Herpt Zeve,ibergen

en Sprang (p) 1. P.J. Cuypers (k)
2. H. E. Verschoor (pi 2. A. van der Spelt Nz (p)
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Ceertruidenberg Oude,ibosch

1. A.J. Verkouteren (p) 1. B. van Wvt\·liet (k)
2. A.G. van Doorn Cp) 2. J.C.T. van Franckenberg en

Proschlitz (pl
Helmond oorspronkelijk:
1. C.F. Wesselman (pi J.W. van Hoek (p) (overleden)
2. A.J.J.C. de Voocht (k)

Roosendaal
litilemstad 1. G.W. Panneboeter (p)
1. J. van Oldenborgh (p) 2. A.Chr. van Gilse (k)
2. W. Brand (p)
') De vetgedrukte cijfers Keven aan de op 26 augustus 1814 benoem(le leden
Bron: Biza 1813-1817, 12. exh I juni 1814,23.

Hoewel Hultman als oud-secretaris van de regering wel bekend
was met vele personen in den lande kan hij onmogelijk alle Brabant-
se notabelen gekend hebben. Enige onnauwkeurigheden zijn dan
ook in zijn voordracht geslopen. Zo stonden op zijn oorspronkelijke
lijst de namen van drie overleden personen: J.W. van Hoek en G.B.
Buijsen, beide gestorven in 1812, en J.J. Havermans, de in juni 1813
overleden oud-kwartierdrost van Breda. De eerste is nog van Hult-
mans lijst geschrapt, de tzveede is w61 voorgedragen maar niet be-
noernd, de derde is benoemd maar uiteraard nimmer aanwezig ge-

54weest.

Het overgrote deel van de eerstvoorgedragenen is door de vorst op
26 augustus 1814 benoemd. Slechts in een viertal gevallen is de
nummer den duidelijk gepasseerd. 6  Voor  het district Waalwijk  is
noch nummer 66n noch nummer twee benoemd: hier viel de keuze
van de vorst op De Jongh van Son, eigenaar ran de heerlijkheid
Raamsdonk. Voor het district Woudrichem, hier nog 'Heusden ge-
naamd is niemand benoemd omdat het tot Holland zou gaan beho-

54 3 De edelen, immers niet genoemd in een dubbelkandidatuur, maar slechts als potentiele
kandidaten,  zijn in deze cijfers niet meegerekend.  Met  de  ;ermelde  persoon  ' C. L.  Ha,er

mans, roorheen Hoofd Officier \an Breda". kan niemand anders bedoeld iijn dan J J· Ha,er
mans, de voormalige kwartierdrost.
55)  Verheijen (Den Bosch), Verkouteren (Geertruidenbergi.  De Jong (hint-Oedenrodet en
Robinet de Villeval { Hilvarenbeek j.
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ren. Naast de dertien Brabantse plattelanders zijn ook vier Limburg-
se eigenerfden in P.S. gekomen (zie tabel 7).56

De religie van de benoemde Statenleden, de ridders incluis, de
Limburgers uitgezonderd, was slechts licht uit even:vicht: twintig
katholieken tegen achttien protestanten. Bij de ridders twee tegen
vier, bij de stedelingen negen tegen tien, en bij de eigenerfden negen
tegen vier. Nog voor het einde van het jaar 1814 was de zaak hele-
maal rechtgetrokken. Twee Staten-zetels waren in augustus nog
vacant gebleven. Nu werden ze opgevuld door de protestanten Van
Kretschmar en Speelman.

Tabel 7: Leden  P. S.  augustus 1 8 1 4-december  1 8 1 4

Ridderschap

J. van der Dussen (p)
O.A.M.W de Senarclens de Grancy van Haanwijk (p)
D.J.F. van Hogendorp van Hofwegen (p)

J.B. van Hugenpoth tot den Berenclauw (k)
J.D. van Tuyll van Serooskerken van

Heeze en Leende (p) -* \V. A. L.  van Gronsfeld Diepenbroeck (p}
A.J.J.C. de Voocht (k)
vacant; J.C. van Kretschmar van Veen (p)
Th.J. de Billeht de Valensart (Limburg)
C. E.M.M.L. S. de Geloes (Limburg)

Steden

s-Hertogenbosch T.A. van Rijckevorsel (k)
G. van Bever,#·ijk (p)
M. van den Heuvel (k)
J. van Heurn (pi

Breda A.J. Ingenhousz (pf
J.L. Trip van Zoutlandt (p)
J.J· Havermans (kj = F.A. Werden (k)

Bergen op Zoom G. Vermeulen (Af

56
3

Door de uitbreiding\·an 14 naar 17 plattelandszetels ,;·as de dubbelkandidatuur,an Hult-
man  ontoereikend.  In de ,acante plaatsen  is  , rij  willekeurig voorzien Limburg kreeg een
,-ierde plattelander. en van de eerste t„·ee Brabantse districten zijn 70„el kandidaat eln als
MEe benoemd.
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Th. L. Drabbe (p)
Tilburg J. F.J.   Baesten  (k i

Paulus Vreede (PJ
vacant, C.J. Speelman ian Hees,#ijk Cp)

()osterhout J.S. Hallungius (p)
A.   Brouwers  {k j

Willemstad J · van oldenborgh (pj
Cieertruidenberg A.(4. \·an Dcx,rn Cpi
Heusden J.A. Rietreld zan Herpt en Sprang Cp)
C.rave J.  Linsen  (k i

Lindho,en A.A.  zan  relthoven C k)
Helmond C:.F. \\'esselman ir. cpi
M aastric ht P  Babut du Alares

1 D Pichot
J  Olislagers van Meersenhc),·ell
A.C'h. Hesselt van I)inther
A.C:. Membrede

\'enlo (;..\.1:. van Aefferdeii

Landeigenaren of eigenerfden

Ra,·enstein/Oss H.J. Kleinefeldt <kl
1. r'ali iler Goes 'pf

Boimeer/(ira\·e 1.J.J.H. \'erheijen {ki
(i.  de  Kesschietre ,·an  Ha,·re Ck}

Ciemert/St. -Uedenrcxle 1. de Kesschietre #.in Hai·re c k &
Oirschot/Box tel iacant, J. de Jc,ng ,·an Beck en I)cmk (p)
Hilvarenbeek/Eindho\·en   M. Hursmans Ck)
Asten/Helmond P.C. ian Ghert I kj
()isterwijk/Tilburg A.J. Borret (kj
Waalwij k S. de Jongh i an hon ,·an Raamsdonk ipl
Heusden
(;inneken/Breda J.A. Ricken Ip)- J.1.C:.J. de Ro)·,an Zuide„·ijn ck)
Zerenbergen/Ocisterhout     P.J.  Cu\·pers  c k i -+Ih.1:.  de Bic <k i
Oudenbosch B. van \<'vt, lict <k)
Roosendaal/Bergen o. Z. (:.\\'. Panneboeter 9pj
Opper-(,elder/(),ermaze  J.A. Panhu,s, an Haren

P J.,1. van der \ recken
11. #ati Clermont
t..B.A.  \'rijtholf = J.G. C. Slijpe

-* betekent."is ienangen door'
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In november 1814 \(inden een aantal wisselingen plaats. Staten-
lid Van Tuyll zerd lid ran de Staten-Cieneraal, als opvolger ian
generaal Sweerts de Landas. die de vcx,rkeur gaf aan zijn militaire
ambt. Van "I-uyll zerd in P.S. opge,olgd do(,r Van Gr(,nsfeld. Bij de
eigenerfden waren er drie nieu\\ komers: Di Jong ran Beek en Donk.
De Roy en de Limburger Slijpe. Hierinee had de,orst de eerste be-

noemingen afgesloten. In de \ergadering zaten nu 52 Staten-leden:
twintig katholieke Brabanders en e, en reel protestantse, naast tn'aalf
Limburgers. 57

Ook in november 1814 overleed J.B. Verheijen, oud-c()mmissaris-
generaal, nu lid der Staten-Generaal. Alerkwaardig \ras dat de vorst
op  7 november bepaalde  dat zijn oprolger  door  P. S.  zou  worden
gehozen, ter\vijl hij dezelfde dag Van Tuyll nog had benoenid. \\'as de
vorst soms bang dat de protestant Van  Fuyll, die hem om de plaats in
de Staten-Generaal had gevraagd, bij P.S. niet in de gunst zou
staani Als oprolger van \ierheijen kozen de Staten op 5 december
1814 - de eerste rerkiezingen in Brabant onder het nieu\\ e regime -
"met genoegzame eenparigheid" de oud-Staatsraad P.J. Cuypers,58
terwijl diens plaats in P. S. werd ingenomen door Th.F. de Bie.

Het jaar 1815 bracht een serie nieuwe benoemingen in P.S.,
noodzakelijk door het ontstaan van een zelfstandige provincie Lim-
burg, door de grenswijziging met Holland, door de oprichting ran
een parlement met tHee kamers en doc,r het feit dat Helmond niet
langer als stad bestuurd en vertegenwoordigd \\ilde \rorden. De
vergadering King nu weer het oude aantal \ an 42 zetels tellen, met de
oorspronkelijke verdeling tussen de standen van 7,21 en 14. Den
Bosch kreeg een \'ijfde \ertegenwc,ordiger (J.H. Sassen), Bergen op
Zoom een derde (Hartman van Hoek). Oprallend is de vooruitgang
die de drie Westbrabantse steden ( Breda, Bergen  op Zoom  en  Oos-
terhout) hebben geboekt. In de eerste indeling (april 1814) hadden

zij vijf vertegenwoordigers, nu acht.
Tot leden van de nieurve Eerste Kamer werden op 1 september

1815 benoemd de protestantse edellieden Van der Dussen en  M.

5-1 ARA Ss in\'. nr. 53, 7 nosember 18 14, 19 en 20: ,·\11.-\ Ss im. nr. 59. 1 december 1814,
101.

58, RANB (,riffie im. nr. 3735-3754 bijlagen bij rewlutie* P.S., 1814.
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Bo\sier. de laatste reeds lid van de oude Staten-Generaal. \'an dir
Dussen  erd in P. S. (,pgerolgd dcx,r Van Reede. Bonier iii de nieu-
ive f\reede Kamer il(*,r A.J·J·11. Verheijen, die hiermee de erken-
ning kreegdiehij in april 1814 iergeefs hadgezi,cht. Op zijn beurt
werd \'erheijen in  1 . h;.  afgelc,st dc,or de protestant G. de Jong.

December  1815:  de  koning had de  reorganisatie  van  de  Staten
roltoc,id.  Opnieu\\  had  hij  de /aak precies  in e,enniclit gebracht:
21  katholieken hadden zitting naast 21  protestanten (Lie bijlage 1 j.

Dezel fde bo\emerinelde  leiten (,\ er Limburg, Alernede-wrens en
Helm(,nd  maakten  (x)k  een nieuie districtsindeling  roor  hit  Bra-
bantse platteland nc)(,diakelijk. In juli 1816 bogen de Staten /ich
over deze kwestie. 1)e rerschillen in grootte tussen de districten
„erden door de \ ergadering nu  iets \ erkleind.  Ha, enstein/()ss bleet'
het grcx,tste district, ter\\ijl nieu\\ k(,mer W(,udrichein met  13.093
inw(,ners het kleinste u erd.  Een ge, olg,an de nieuive indeling was
dat drie 59 van de in 1815 benoemde of herbenuemde Statenleden
niet langer zitting hadden \10(,r het district waarin zij \\(xmden.
bezittingen of andere belangen hadden. Later /ouden deze '\ reern-
delingen', de pc,pulaire kathe,liek Borret uitgezonderd, bij hun eerste
aftredingsbeurt  uit   P.S.   n·orden  weggestenid.

Deze aftredingsbeurten vormden een tweede onderwerp dat door
de Staten iii juli 1816 is besprc,ken. \'olgens het reglement moest
jaarlijks een derde deel ,an de ;ergadering aftreden. Na een e,en-
tuele her,erkiezing konden deze leden opnieu\\' \(,or drie jaar zit-
ting nemen. Gelo(,t ,verd nu r,elk deel in 1817. in 1818 of in 1819
moest aftreden.

Als  la:itste  onderi, erp  van  deze  paragraaf de  benoeming  , an  de
gedeputeerden. ()c,k hierzc,or had Hultman in april 1814 een \(,or
dracht ingezonden C zie tabel 8 j.  Drie i an de zes door hem genciemde
kandidaten \\ erden  in oktober  1814 dc)or de \(,rst  benoemd.6,1 aange-

suld  met   zes  anderen.   \\ aaronder  de   Limburger   Olislagers   \an
Aleersenho,en. Deze bedankte echter al spc,edig en in zijn plaats
59

1 1)e J(ing ,an Beek en I)(ink. Borret i·11 \ iin theft
'*'1  In eerste inM;intie \,30 cr sprake \an cle prtiti·.t.int H. kleinel ·Idt en de 1.inburit P  Bal}ut
du ,\lare.. d ,ch beiden hclilien \an de plital, in de G. S. alze/irn
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ki, am P.J.  Ciu>'pers,  iij hit e'(*,r kc,rte Juur.  Op il:it mcitiictit 11.,dili·Ii

/.es katholieken en drie protestaiiten in het bc,stuurscc,Ilege /.itti,ig.
Na de afscheiding ,:111 1.inil)urg „erd het :icintal gedepittecrili·li

teruggebracht tot zeven.  Van  1-lugenpoth en  \':in  I logenck,rp 111(,es-
ten hun lidmaatschap wegens incompatibiliteit opge,en. \'aii cler
Dussen. Cuypers en \'erheijen nerden benoemd t(,t leden \ ati irer
ste en T,r'eede kamer. Als hun oprolgers ,rerden in januari 1816
door de koning aangewezen Jhr.  de Voc,cht,  C:.  van  Bever„ ijk - op
uitdrukkelijk verzoek r.in Hultinan. die hier\(,or de hulp \.in illinis-
ter Rciell had ingeroepen - en J. de Jong ran Beek en Donk. na een
rekest.6' Dit waren de laatste benoemingen dcx,r de koning. Drie

protestanten hadden nu zitting in het college, naast \ ier katholieken
en uiteraard de gourerneur. Vanafjuli 1816 zouden de gedeputeer-
den om de drie jaar aftreden en rouden zij al dan niet door hun
lastgevers, de soltallige Statenvergadering herkozen kunnen
worden.

f.abel 8:   1,)(Jrtiracht e,1 bem,etili,ig \Lin cle gedeputeertic,1

Voordracht Hultman. april 1814 Ben(,emingen oktober 1814
.A.J.L. Borret (k) Bc,rret

Al.  i·an den lieuiel < k) Wan den lieu,d
A.J.J.H. \'erheijen (ki \'erheijen
(indien deze Keen lid ,·an P.S. „·ordt,
dan J.I.J Baesten  (k) )
A.J. Ingenhousz lk) J.8.   Van   Hugenlx,th  tc,t  den

Berenclauu  I k i
6. cle Jong (PJ D J.1 . I.in 1 logenclcirp 1 ,in li ,1\,egen <p4

J· i.in Heurn rp) J. \in der 1)ussen tpi
J· 1-insen Al,i
C;. \\'.   Panneboeter  (p)
J. L.  Olislagers van Meersenhinen

# Limburgi

In  de  meeste pr(„incies bestond het college \ in  G. S. uit negen
leden, in Noord-Brabant, Zeeland en Drente maar uit zeren. In de
eerste t,ree prorincies was de (,orzaak van dit kleinere aantal gelegen
in het rcx,rtl)estaan ran de arrondissementscommissarissen, die in de

"' ' 11.4/B<dk kal}ini·t im. nr. 123: Iliiell   pervxilililk 3. 29 tici,cmlier 181 5: AliA Ili,a gehilm
in, . nr. 1. 141'ebruari 1816, 51
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andere noordelijke prcnincies waren rerd\venen. Hoewel P.S. \an
Noord-Brabant nog wel een poging hebben gedaan het aantal \'an
hun gedeputeerden weer op negen te brengen, is dit niet gelukt. De
kosten \an de commissarissen \5·erden immers door het rijk betaald
en deze ambtenaren \verden geacht G. S. enig werk uit handen te

62nemen.

§7.    \'erkiezi,igen   /8/5-1 8 1 9:d e  i,en'anging  i,an  protestantse  Staten-
eit Kamerlede,1

Na de eerste benoemingen ran Statenleden en gedeputeerden en
na de herbenoemingen ,an december 1815/januari 1816 zouden de
keuzen  aan de volksstem   vorden  overgelaten.  Het  kiesstelsel  \\ as
zeer selectief en gecompliceerd. Jaarlijks traci een derde deel ran de
Statenle(len af. De Noordbrabantse ridderschap rergaderde eenmaal
perjaar over de keuze \an haar representanten in P. S.In de kiesdis-

tricten op het platteland \\ as de keuze in handen \.in een aantal -
uiteraard mannelijke - stemgerechtigden, die \·oldeden aan zekere
eisen inzake leeftijd en dc,or hen betaaide belastingsom. Deze gegoe-
de eigenaren of eigenerfden kozen per district een kiescollege,  \ arie-
rend in grcx,tte  \'an  zo'n  tien  tot mijftien personen - toen kiezers'.
hier 'kiesmannen genoemd omi,ille ,an de duidelijkheid. Dit college
kwam om de drie jaar in de maand juni bijeen om zijn afge\·aardigde
roor de Staten en diens pia.its\'er\anger te kiezen. Bij de keuze joor
de stedelijke rertegenn oordigers in P. S. „as nog een derde trap
ingebouwd: de stemgerechtigden kozen hier een kiescollege dat bij-
eenkwam om vacatures in de genieenteraad aan te \ullen. C)p zijn
beurt koos deze raad in de maand juni zijn representant in P. S. Hoc
klein de in,loed \an de stedelijke stemgerechtigde \\·as. wordt duide-
lijk  uit het feit  dat  de  leden  \ an de gemeenteraad rocir  het  leveii
\\erden gekozen.  Bo, endien  naren alle eerste benoemigen  dc)or de
koning geschied. 63

Een  , olgende  trap:  de  Staten  kozen  neer hun \ ertegen\\ oordigers
in de T\,eede kamer (Noord-Brabant: ze, en leden) en in Ci.S.
62

1.AR.4 0 in\. nr. 271. 3 augu4tus 1816,63.
"41  Blok. \ erkiezingen in L trTc ht  1825-1848, in /aaihoek ()tul-L tr 'c·ht,  197 9,  19-27.
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(eveneens Leven leden). Ook in G.S. was een standenvertegen\\'0(,r-
diging. Drie leden hadden er zitting namens de steden, t,ree namens

de landeigenaren, een namens de ridderschap en een af„·isselend
namens een der standen. In plaats \ an het Statenlid dat naar de
Tweede Kamer was afgeraardigd trad zijn plaatsvervanger op. Deze
verving ook bij alle tussentijds ontstane vacatures door ziekte. over-

lijden of incompatibiliteit,  of ,\ anneer een persoon zijn benoeming
tot Statenlid weigerde. Ten slotte: ook de leden van de Tweede
Kamer moesten om de drie jaar aftreden.

Gezien al deze trappen mag het niet verwonderlijk heten dat het
politiek bestel in Noord-Brabant en andere pro\,incies werd beheerst
door de talrijke jaarlijkse rerkiezingen. Juni en juli vormden het
politieke seizoen bij uitstek, maanden \\aarin het politieke le\en pas
echt leek te ontwraken uit een lange winterslaap n aarin slechts de
veertien Kamerleden en gedeputeerden politieke macht hadden.

Alle keuzen konden slechts geschieden door een volstrekte meer-
derheid van stemmen. Vaak waren hiervoor meerdere stenimingen
nodig. Twee voorbeelden: In 1817 kreeg P. van Ou\verkerk zes
stemmen van de kiesmannen ran Woudrichem. J. van Omineren
kreeg er een minder en T. den Dekker slechts een. Er was geen
meerderheid behaald. Het reglement bepaalde dat een t,reede stem-
ming zou beslissen tussen de twee kandidaten die de meeste stem-

men hadden behaald. Bij deze t,reede stemming kreeg Van Onime-
ren de ene stem ,oor Den Dekker, zodat nu de stemmen staakten.

Overeenkomstig het reglement moest nu het lot beslissen: Van Om-
meren werd de gelukkige.

Nc,g ingewikkelder: district Boxtel,  1820.  De keuze van het gen 0-
ne  lid  van  P. S. #·as zonder problemen geschied.   Alet  elf zan  de
dertien stemmen \\ erd het mandaat \an de aftredende \'an Zurpele
verlengd. Bij de keuze ran het plaatszerrangend lid spande het:
H. \'ermeulen uit Den Bosch kreeg zes stemmen, net niet genoeg
i·oor een absolute meerderheid.  De o\ erige stemmen waren verdeeld:

drie voor P. Kuypers, drie \'0(,r H. de \Yijs, een zoor \V. ran Nunen.
1-och zou \'erineulen het niet halen. Tegen \\ ie moest hij het in een
t\veede stemming opnemen, tegen Kuypers of I)e \\'ijs? Zoals voorge-

schreven :rerd dit bepaald doc,r een tussenstemming. Beide kandida-
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ten  kregen zes stemmen - een stem bleef blanco - z(}dat het 1(,t moest
beslissen. Pas dc)or deze loting nas de tegenkandidaat zoor Vermeu-
len bekend: De \\'ijs. fc,en ri,lgde opnieu\\ een stemmenstaking
beide heren kregen Les stemmen. Opnieu\\ \\as het lot 1)e \\'ijs
gunstig gezind. Ilij \ erd het plaats,er, angend lid \an P.S.<'4

Net \erhaal \an cle \erkie/ingen in 1\:c)(ird-Brabant na 1815 is het
relaas ,-an het zeril,rijnen  , an de protestanten  uit de iertegenz,c)(,r-
digende \ergaderingen. Het dcx,r de regering ingestelde evennicht
tussen kathe,lieken en protestanten zou spoedig teniet worden ge-

daan. lien rc)(,rhode hierran \\as al in juli 1815 de \erkiezing ran
Leven buitenge„one leden \an de Staten-Generaal. de vergadering
die in -dubbele getale- mc,est beslissen o,er het grc,nd \etsont„erp.
Slechts twee prc,testanten tegen \ ijf katholieken ,\ erdeti  n.1:ir  Den
Haag afge,aardigd.

De eerste ,erkiezing roc,r cle Staten-Generaal was die in december
1814 ran de katholiek C:urpers. Hilde eerste \ erkiezing \(,or P. h.. iii
juni 1816, ontbrandde al meteen een hevige tii'ist.  C)(irzaak was de
verkiezing van de protestantse nc,taris P. H. ian Fenema* tot Staten-
lid voor Den Bosch. in plaats van de overleden kathe,liek Al. ran den
Heuvel. Hij werd door de gemeenteraad gekozen met de kleinst
mogelijke meerderheid (12 ran de 23 stemmen j. Dit tot verbazing
ran de elf aanhangers \an tegenkandidaat P.A. \'an Aleeuwen*, die
onder aanroering stonden van J. de Wijs: dit zou immers betekenen
dat Van Fenema \ oor ziclizelfzc,u hebben gestemd, terwijl de notaris
juist pleclitig had verklaard zijn stem aan Iian Aleeu\ren te hebben
gegeven. 1)at er bedrcig in het spel was, iras dus volgens De \1'ijs
zonneklaar" De naam van de fraudeur: burgemeester A.(:. \er-

heilen  *.
Al eerder \vas \'erheijen san onregelmatigheden beschuldigd. In

1814  gren klachten tegen hem gerezen in zerband met de ink\far-
tieringen  en  ook oier de rergirring ran een  beurtschippersplaats (}p
Rotterdam.  In hetielfde jaar #fas hij  in conflict geraakt met com mis-

sarissen-generaal  BoA ier en  lierheijen,  nota  bene zijn eigen rader,
over de benoeming van de Bossche kraankinderen. In alle ge\allen
"41 IIA\11. (,riffic im. nr. 3715-1754: bijlaKen bil resoluties P.S. 1817 en 1820.
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was hij door de nieuwe gourerneur in het gelijk gesteld.
Nu betroffen de beschuldigingen zijn oneerlijkheid bij het opne-

men van de steminen. Van Fenema had namelijk in de raadsrergade-
ring van 29 juni  1816 opnieun' verzekerd niet op zichzelf te hebben
gestemd. Voor De \\/ijs \ras dit roldoende reden oin aan te dringen
op het nietig verklaren van deze stemming. Verheijen was hierop
ontstoken iii een "onstuimige drift'  en had met een daverende ha-
merslag de vergadering gesloten.

Onmiddellijk gingen de dissidente Bosschenaren in beklag bij
P. S., dan n'ie zij \'roegen Van 1cenema niet toe te laten. De Staten en
later ook G.S. - uitgezonderd twee gedeputeerden, waarschijnlijk
Borret en Linsen - legden de klacht naast zich  neer.  De zaak  k\\·am
toen in handen van gouverneur Flultman, die in een geheim rapport
aan minister Roell de handel\rijze van de burgemeester uiteenzette
en goedkeurde. 65

In brede kringen  was  men  verontwaardigd  over  de  gang van  de
Bossche zaken. A.J.J.H. Verheijen uit Boxilleer, tc,ch bepaald geen

revolutionair, wond zich op o,er de -schandelijke kuiperijeii- u kiar-
aan zijn naamgenoot en diens Bossche medestanders zich schuldig
hadden gemaakt om alle benoemingen en werkiezingen in hun zoor-
deel te doen uitvallen. Erger nog, door de komst ran Van Fenema

waren nu in P.S. de protestanten in de meerderheid. Dit zou volgens
Verheijen de katholieken ertoe kunnen verleiden in de oppositie te
gaan of zich eveens te bedienen van intriges, als het enige middel om
de gunsten van de regering af te d\vingen. 66

Ook het katholieke Kamerlid Flalf-\\'assenaer \ an Onsenoort* er-

gerde zich aan de chicanes van burgemeester \Terheijen, zoals hij op
14  maart   1817  aan zijn Westilaamse collega  Du  Bus de Gisignies
schreef. 67 Zijn brief ,\ias geschreven vanuit een mengeling,an boos
heid, hoop en vrees. Zijn ergernis z\'as gericht tegen het grote aantal

protestantse Statenleden in deze o,erzregend katholieke prozincie.
Hoop zag hij in het rooster van aftreding roor de Statenleden. Juli
1817 zou r·olgens hem de maand der waarheid iforden. -Par le tirage
65 3 liANB (,rit'lie in\. nr  1,35: rekest cll' raadsledw. i.d., All.1 Bi/a geheim ins. nr. 3. 28
augustus 1816.161.
.,

3
Archiel Fabri-stichting: ine,norie \'erheijen.

67 J  R,l,VB Arc·hiet \'an de 111(,rtel-Dc· la C ourt. im . nr. 899:  14 maart  1817
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du  sort'   \\ aren namelijk onder de ,·eertien aftredende leden  (een
derde r:in de \ergadering) maar liefst tien protestanten.68 Half-Was-
senaers :rees:  een    an de aftredende protestanten  was de Bossche-

naar Van Ber er\\ ijk.  Omzrille r an zijn herzerkiezing mverd in de stad
een intrige opgezet: burgemeester \ierheijen, zelf ook Statenlid, zou
erroor zorgen dat een oppositioneel lid van het kiescollege ran Den
Bosch weggestuurd   erd.  Hij  kon  dit bewerkstelligen omdat liet
zerkiezingsreglement zoor P. S.  nog steeds niet dc,or de koning goed-
gekeurd  ·as, waardoor de keuze van de kiesmannen nog niet aan de
kiesgerechtigden  nerd overgelaten.  Half-I\'assenaer \ roeg Du  Bus
zijn inrloed aan te „enden bij diens prowinciegenoot De Coninck.
die in februari 1817 Rtiell als minister \an Binnenlandse Zaken had
opgerolgd. om de definitiere goedkeuring te bezierkstelligen ran het
Brabantse kiesreglement, waardoor de keuzen niet meer zo arbitrair
zouden zijn 69

Half-Wassenaer r,1ist meer te melden: in ruil voor steun aan \'an
Bever. ijk zou lierheijen de stemmen ran de Bossche protestanten
krijgen roor een plaats in de r\veede kamer. Drij\ende kracht ach-
ter deze intrige:  \'an  Fenema,  de  t\\ eede burgemeester,  die  zich  70
kon ontdoen C -se dfbarrasser' ) \an Verheijen, ten einde zo "le chef'
te worden in een staci K.iar hij  \ rc,eger slechts dankzij de hulp ian
Half-Wassenaers,ader zijn brood als notaris had kunnen rerdienen.

De Bossche intrige is geslaagd. zij het ternauwernood. Pas bij een
derde stemming \\erd in juli 1817 het mandaat \an Iian Berer\rijk
verlengd. Zijn tegenstander bij deze stemmingen was waarschijnlijk
de katholiek Van Alecrunen. In een ander district kreeg deze onfor-

tuinlijke Van Aleeurren rrel een plaats in P.S. De kiesmannen van
district Boxtel kozen hem tot oprolger ran de protestant De Jong ran
Beek en Donk, die sinds juli 1816 geacht werd dit district te verte-
genw(x,rdigen. 70

De rerdere uitslagen \.inde Statemerkiezingen 1817: ,ijfprotes-
tanten werden  herkozen, 7'  tupee verz angen door een geloofsgenoot,
I.

i lialf-Wassenaer mercirilft hier: ,(,lgen. hern  a+ de ,crhcniding. 22 kathtilieken tezen 25
protestanten. naan·an er eli moesten aftreden.
*1 Het kiesreglement is korte tijd later. cip 2 april 1817 dcw,r de konitig Kciedgekeurd.
'1 liA\'B (,rill'ic in, . nr. 1735-3754· billagen bij res(,luties P.S. 1816 en 1817.
4  -I\ ee  leden  ,·an  de  ridder,chap en drie stedelijke burgemeester&
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drie door een katholiek. 72 Wat betreft de katholieken is van belang

de vervanging ian de conserratie\e Van Ghert, ,ader ran de roem-
ruchte departementsambtenaar P.G. ran Ghert, door J. Lu>'ben, die
later in de fireede Kamer zon oppositionele  rol  zou gaan  spelen.
I)e verhouding in de Statemergadering na alloop: 24 tegen 18, in
het voordeel r:in de katholieken.

Vanwaarde vrees van Half-Wassenaerroor intriges en zijn rancu-
nes ten opzichte ran Van Fenema: Omdat hij er zelf het slachtoffer
van dreigde te zvorden! Nadat in juli 1816 de twee aftredende Ka-
merleden waren herkozen, was het een jaar later de beurt aan hem,
aan Verheijen uit Boxmeer en aan de protestant Van Tuyll om af te
treden. De twee laatsten \verden herkozen,73 maar Half-Wassenaer

werd vervangen, en wel door... burgemeester A.G. Verheijen, die
al bij een eerste stemming een meerderheid kreeg. Ook het tweede
deel van de Bossche intrige was geslaagd.

De rol ran de conservatieve katholieke A.A. van Velthoven*,
rechtbankpresident in Eindhoven en gedeputeerde sinds 1816, schijnt
van doorslagger end belangte zijn geweest bij de herverkiezing,·an \/an
ruyll Reeds het volgend jaar moest hij zijn steun aan de protestant

bezuren.74 Als Statenlid iverd hij in juli 1818 vervangen door zijn
voormalige ondergeschikte, de jeugdige oud-rechter G. Teurlings.
Deze had begin 1817 tezamen met L. Frederikx zijn functie moeten

neerleggen, ranwege een strafrechtelijke vervolging wegens afper-
sing. Opmerkelijk detail is dat toen juist Van Velthoven de strafzaak
heeft trachten te voorkomen. De iraardigheid van de Eindhovense
rechtbank zou eronder lijden. "Waeragtig, het Hart bloed mij". be-
kende hij inzake deze kwestie aan zijn vriend J. van Blarkom.75 Van
Velthovens plaats in G.S. verviel met zijn Statenlidmaatschap. Hier-
in  werd  hij  opgevolgd  door de Bossche advocaat  J.H. S assen.

Enig spektakel leverden in juli 1818 de verkiezingen , oor de

, 2 )  De al genoemde De Jong van Beek en D(ink, naast Speelman en \'an Doorn.  De conseri·a
tieve protestant (;. de Jong had al in maart 1817 afstand gedaan ,·an zijn Statenlidmaatschap.

wegens omerenigbaarheid met het rechterambt, anders zou ook hu stellig zijn iervangen
" 3 \'an Tu\'11 op het nippertje, bij een derde stemming.
7+ 1   Kort orerigt der gebeurtenissen  in  Smats-Braband.  thans de pro,·incie  ,\'oord-Brabal,d.   78-79.
753 RA:\B, Nieuse liechterlijke Archieien. Prol·ureur-crimineel, inr. nr. 3: \'an \'elthoven.
9 december 1816, A19A Justitie, in,. nr. 455: \'an \eltho#eli, 19 januari 1817.
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rifeede K:imer. Aftreders iraren A. Reigersm.in. de prc,test:intse
secretaris \an Breda. algemeen gehaat iii die staci-6 en \'an Sasse
,'an 3 sselt. Hun \(*,rnaamste tegenkandidaten \\ aren respectie, eliik
Ingenhous, uit Breda en \'an Aleeunen.

\'erkiezingen n.iren altijil het (,ticler,  eri) s:,17 , ei·1 1 ix,rc,\ cries:,
dc)cir tegetistanders intriges genaaiiid. 1)at blijkt iii dit ge, al uit een
schrij\ en \an Ingelihc,us / a.in /ijn \riend eti £·(,mpagn<,11 C u>i)ers
\ati daags na de rerkie/ingen: cle stemming sfas \(,Iledig uitge, alli·,1
/c,als beraaind. lieigersm:In had gerii enkele stem gellad. 1)egelle clie
11(,g het dichtst in Ingell()lisz'bullrt \\:is gek(,me,7 1 'as de prc,test:int-
be junkheer \,an kretschmar. clie alle nic,geli ike nic,cite hail ged,i:iii
(,m de Letel te bemachtigen.  1 (,en hii Lag clat dit mislukte -„: s de
man bo(,s"  11(,e hij dit trachtte /ijn grani c,p de htaten,ers:aderitig te
halen (lix)r eeii :cx,rstel te sal)otere,1 en hc,e hij trachtte \ :in Aleell-
\reli rix)r schut te zettell. „(,rilt in een latere paragraa  behandeld.

()c,k \ an Sasse. * de later /.0 bekende oppc,sant. \\ erd ,ervaii<en.
1(en geschrift ilit  1840 Nijst :115  recleii hienc)(,r op /ijii  regeritigsge-
/indheici.  \'an  h,isse  /c,u  in  1818 cle  inetiitig zi-in  toegeda:in cl:it de
grondwet ha,ir kracht pas tia /ekere tijd kc,n tonen. 1)e regering
inoest  het  \(*,rdeel  \ an  de  t„i-ifel  gegund  „(,rden. 38  Inclerdaad  liet
\'an basse. gunsteling \an \\illein i. /ich tussen 1814 en 1818
Iiaui,elijks iii de  THeede 1,.imer horeii.  1.en  \:,11 de f'elstc,iiistrede,1
onder„ erpen uit de/e jaren ,r:is de „et tegen de drukpersirijheid.
Na zeel tegenstand \ an de z.uideliike atge, aardigden \\erd de \\et iii
lebruari 1818 niet 39 stenimen tegen 36 rc.rnorpeii. \'an de Nc)(,rd-
brabanders stemcien de heide \erheilens tegen. \'al, Sasse \  as atiw'e-
/ig. Alet deze houiling -beclrix)g hil /ich. P.S. keurden zijn ziens-
isij/.e af en , .Ir,ingen hem. /(, heette het in 184(J. \ 1111 S:isse /elf
ticiemde dit  cvht-coiistitutic,neel" v

)1(,gelijk heeft echter /iin zer\.inging cen minder werhe\en reclen
gehad.  namelijk  /.ijn  frek„elite alisentie als  k.imerlicl.  Zijn  .7,11ega

" 1  \ an kenilrn.  Hri·cl,1  1814. / 11.p    142
i Irchiel \.iii \lattemi)ilr411. In,  nr  il· Ins:L·n|i„uv I I lilli 1818 eli I .iligu.til. 1,ilit

/ 1 \ (joll/ Br,ibd„dei. iium,iier 89. 25 itili 184().

"  t.a.p.. /ltittile/i//s"t th'i· MAAmmd. 1817 1818: 1),it Nnwb&mamummn
ge.Clited (incler milticd \,iii i lilltm.iii -  \\/ill  I\. 944    i. iliet \\.1.Ir.chiltililk
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Van der Brugghen ran Crin' liet do(,rschemeren dat zijn afwezigheid
te  wijten  \\ as  aan het jacht\ erinaak,  dat  hij verkoos boven  het  Ka-

mergepraat.
8()

Van Meeuwen, Van Sasses opvolger, liet vooralsnog zijn gezicht
in de kamer niet zien. Geliefd n as deze oud-directeur der douanen

te Amsterdam in Holland niet. Vanwege zijn positie als roormalig

comptabele, wiens rekeningen nog niet alle waren goedgekeurd, en
mogelijk ook om anti-katholieke redenen wilde men hem nog niet
toelaten tot de Kamer. Dus bleef Van kleeuiven weg "om den nijd in
zich zelven te laten smoren". Pas toen de bui was overgetrokken

maakte hij zijn opivachting in Den Haag
81

In 1819 zette de teruggang van het aantal protestanten in de
Staten zich voort. Weer drie \an hen verloren hun zetel aan katho-

lieken, zodat zij nog maar met veertienen waren, tegen 28 katholie-
ken.  Drie jaar eerder hadden zij nog 22 vertegenwoordigers.  In drie
verkiezingsjaren was hun aandeel in de Statenvergadering terugge-

bracht van de helft naar een derde. In de Tweede Kamer dezelfde

ontwikkeling.  in 1814 bekleedden de protestanten  nog vier zetels,
sinds juli 1816 nog drie, en sinds 1818 nog maar twee, evenveel als
in G.S.

Statenlid G.W. Panneboeter* zag het daarom somber in. De pro-
testant vroeg de koning, -claar de volkskeuze in deze provincie nu

toch voorloopig doet zien dat hij in zijne tegenwoordige ambtsbetrek-
kingen niet zal worden geconserveerd". om een benoeming tot dis-

trictsschout.82 Panneboeter heeft het ambt gekregen. maar zijn
Trees was voorbarig. In juli 1818 was hijin P.S. herkozen met Le\'en

stemmen, tegen vijf voor de kathe,liek Van Weiy.  Drie jaar later zou
hij zelfs zijn tegenkandidaat, ditmaal Van Gilse, achter zich laten

met elf stemmen tegen JOn. Weer drie jaar later zou \'an Gilse niet
meer dan twee stemmen halen.

Niet alle protestanten werden  uit de vertegenwoordiging  verzrij-
derd. Personen als Panneboeter. Van der Brugghen \'an Croy of

80
j Streekarchii·ariaat Peelland. huisarchiet' C:roy, omslag I: 19 [no#·ember 18161

MI
} Sincerus  Brabantus.   De  zaak der protestanteizin  Xoord- Braband.  68-69: CandidUh Braban -

tus. De on:·eniraagzaamheid i·an eenige protestanten iii \'oord-Braband. 121-122

Hil  AIRA Ss in\·. nr. 932,17 januari 1820.  103: rekest Pannebxieter, exh. 26 mei 1819, D.
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J. Drabbe zouden hun zetels tot hun overlijden behouden. Vooral de
incapabele protestanten, de regenten die de herinnering aan protes-
tantse dominantie iii le\ en hielden en de  katholiekenvreters, lieden
als Bo,vier, Reigersman. G. de Jong en De Jongh van Son  erden
snel uit de vergaderingen gewerkt. Dit zal de 'zerdraagzame' prc,tes-
tanten echter niet gerustgesteld hebben.  Ook zij zullen na de jaren
1817-1819 niet meer rustig op hun zetels hebben gezeten. Steeds
luider klonk namelijk in Noord-Brabant de roep dat de zetelverdeling
naar erenredigheid ran het aantal inn,oners Ian beide gezindten
moest geschieden. En zo bezien zouden de protestanten nog maar
zo'n vijf plaatsen in P.S. mogen overhouden. En het was nog maar
de  vraag of zij  in  dat  geval  nog 66n Kamerzetel zouden behoudeii.

§   8. Oprechte Brabailders: de Ca,ididits-polemiek over de be,zoelizi,igeit

Erenredigheid. 1)eze eis zou veel nadrukkelijker worden gesteld
bij de benoemingen dan bij de verkiezingen, naarbij de kiesgerech-
tigden in 1819 de zaak al aardig in evenwicht hadden gebracht. Bij
de benoemingen tot de publieke functies was dit toen nog reel min-
der het geral. In 1814 waren de eerste benoemingen door de \orst
\rel zeer in het rc,ordeel van de protestanten uitge\allen. J'an Flogen-
dorps befaamde pamflet uit 1813 kon dan \rel verkondigen dat alle
roormalige tweedracht "rergeten en iergeren- Lou „ orden,  toch „·il-
de de vorst rooral zijn oude getrou\\ en belonen,  die r aak enige jaren
in  de  Batitafs-Franse  tijd  uit  principe  i.in  het  bekleden  , an  een
openbare functie hadden alkezien. En in Brab.int \zaren dit mrij,fel
altijd protestanten,  zrier pc,sten na  1795 niet zelden zaren ingeno-
men doc,r katholieken.  Willem is ix,litiek hinkte op t\\ ee gedachteii:

gelijkberechtiging \ an alle gezindten. naast beloning van oude ge-
trou\\en. Juist deze b(,tsing tussen ideaal en praktijk /ou iii Noc,rd-
Brabant zozeel kritische tongen lof make11.

In maart 1814 \erzocht minister Ri)ell de gouierneurs oin lijsten
met de namen \an alle -beklagens„.iardige pers(,nen die hun ambt
door hun afkeer ran de Franse orerheersers \erloren hadden. Reeds
de \olgende maand zond Hultman zon lijst. In maart 1815 k\\am in
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Den  Bc)sch  een  nieuwe aanschrij,·ing:  bij roorkeur moesten  aan  de
slachtoffers \'an de Bataafse Om\\ enteling \acante posten . orden

gegeven. Te,ens herhaalde Rijell zijn verzoek om inzending \an cle
lijst met ,·erwijderde persotien. Hultman schreef op deze brief in de

marge: ik meene dan [=datl aen de aenschrij\'ingen is \·oldaen:
De minister meende echter van niet. In mei 1815 zond hijeen

berisping aan alle gc,uverneurs naarin hij hen erran betichtte de
koninklijke bevelen -in de ziind- te slaan. Hultman toonde Lich

hoogst verbaasd hierover. Hij vertrou,rde erop dat de minister hem
niet persoonlijk of in het bijzonder had bedoeld.83 \/eel bozer re.1-

geerde zijn collega in Gelderland, de ex-emigre Van Lijnden, op
deze "grove onwaarheid- Tegeno,er diens verontwaardiging bond
Rijell in. Hij bood Van Lijnden persoonlijk zijn excuses aan. De
berisping was meer bedoeld geweest zoor de gemeentebesturen dan
voor de gou,erneurs,   ,raaronder er nogtans een is die deze zaak \ an
harte tegenwerkt".84

Wie is de gc)uverneur naaroser RBell zc, slecht te spreken wasi
indien er geen sprake was ran een gezocht excuus. en deze recalci-
trante gou,erneur werkelijk bestond, dan is men geneigd te denken
aan de oud-patriot Hultman.  logelij k heeft deze zich onnillig ge-
toond in deze materie. niet alleen ranwege zijn eigen afkeer ran een
terugkeer van de oude machtsverhoudingen,85 inciar ook \.in\\ ege de

specifiek Brabantse situatie. In Keen pro\incie had de Bataafse Om-

.Tnteling een zo grote breuk met het verleden betekend als in Bra-
bant. De tijd \an uitsluiting \an katholieken uit alle bestuursfunc-
ties behoorde tot het verleden. In Keen prow'incie zc,u een terugkeer
ran de vergrijsde regenten daarom met meer ongenoegen .orden
verwelkomd. Het is aannemelijk dat Hultman zijn provincie heeft
willen behoeden voor een  ,s·itte  - liever gezegd: 'grijze - reactie en
;oor de t,reedracht die eruit Lou roort\loeien. Hij heeft echter niet
kunnen roorkomen dat de concurrentiestriid om de ambten, die in

8,1 HA.\B Cdk kabinet in\. nr. 8, 12 mci 1815
'41 liA(; perwim.archiel' J.(' 11. \an 1 ijnden. in\.nr. 81. Bitincnlancl.i Z.iken. 13 mei 1815.
15. \'an Lijnden. 14 mei 1815 un Rik·ll  perM*,nliik,. 16 mei 1815
89 J \'(}or i lultm;ins polit ieke op, attiniten, /ie /iin brief aan  .imicisii me  A.J J 11. \'crheijen.
geciteird cip pagina 107.
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de Bataafse tijd al /c) he\·ig nas,86 under zijn gousernement na rer-
loop  van  tijd  \\ eer  opbloeide.   De  be\1oorrecliting  ,an  protestanten
nerd een bron rmi ergernis \(,or de zich achtergesteld \(,elende
katholieke elite.

Deze katholieke onterredenheid k,ram tc,t uiting in een memorie
\'an t\.J· J ·11. Iierheijen *, getiteld Punten \ an bein aar der prorincie
Noord-Braband, daterend uit de tneede helft \an  1816 c,f de eerste
maanden \an 1817.87 De/e \'erheijen is later doc,r historici altijd
atkeschilderd als -ultra-gouiernementeel-, tezanien met :indere ka-
tholieke Kamerleden als \.in Aleeuwen en de Bossche burgemeester
A.G. \'erheijen. Zij \\erden clan :ergeleken lilet katholieke kampic,e-
nen als Van Sasse. Lu>'ben en Ingenhc,usi.88 De typering is \vellicht
juist , c)(,r burgemeester \ erheijen. maar /.eker niet \cx)r kath(,lieke
notabelen als \/an Aleeu\ en en A.J.J.H. Terheijen. bij wie ne cx,k
notabelen kunnen \oege,1 als cle gedeputeerden Borret, Linsenen De
Vc}ocht, alsmede de griffier I.X. \'erheijen. Bij al deze gematigile
kathcilieken  bestonden  grc,te  bez\\ aren  o, er  de  achterstelling  ran
hun gel<misgenoten,  0, er de  ii.1\ ecen , an de prc)testantse dominan-
tie en (,rer de discriminatie \an hun pro,incie. 1)at \elen \111 hun
categorie later zozeer doc,r \\'illein I zijn beloond met ambten, onder-
scheidingen en adelstitels kan Keen, oldoende  reden  zijn  om  hen op
een lijn te plaatsen met de A erkelijk cc,nser, atieve katholieken, zoals

de genoemde burgemeester ran 1)en Bosch. procureur \'an Blarkom
of recliter \'an \'eltho, en.

A.J.J.H. \'erheijen \\as aflomstig uit Boxineer, dat net als Ale-
gen. Ravenstein en (:emert een \(*,rmalige niet-St:latse encla,e in
Oost-Brabant  n as.   Llit  de/e encla,es komen meer , ooraanstaande
kath(,lieke p(,litici uit cle peric)de 1813-1830: Borret, De la C;ourt,
\'an Sasse, Lan de Alortel. \.in Hugenpc,th en Kesschietre ,an lia-
rre. Hun grc,te aant:11 is te \erklaren: in cleze eiiclases :faren de
katholieken  rcur  1795  nict  uitgesloten  \ an  de  administratie.  ic,dat

4" i Zie di· icirri·0iwindentit· tuhhi·n Ingi·lihi,il./ i·li ( ui lk·r0.  trihiel \ .iii \1.ittimi)urili, iii
nr. 4 1 47

"- i Arihiel' i abri .tichtinit.
.MM J  ,·an \'clthincn.  1)e tice.1  in \(*,rd·lir.11).int \,'Mir het Be|,42-,(milict ,.111  1810. iii 1 aria
fliftoric·a /irabatitii·,1.11'1 966 i. 2(19: \\ itl i,. /k ktitholieke ht,1,1, partii iii liaar mitirikkcli,iR e,1
our:prcili: Resclictst .\.  159.
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het hen nu niet aan bestuurserraring h(,ellie te ontbreken.
A.J. Borret* uit (ieinert heeft \(,or zijn Boxmeerse \ riend \1erheij -

en een korte nc,titie (,pgesteld met een aantal grie,en \an Xcx,rd-
Brabant. in het bijzonder \:in haar katholieke imroners.89 \Vaar-
schijnlijk heeft hij deze aantekening gemaakt om als basis te kunnen
dienen \,(*)r  een  rederoering  , :in  \rerheijen  in  de   f. eede  Kamer.
Verheijen heeft de 11(,titie \rel uitgen'erkt tot een memorie, m iar
iiooit over het onder  erp in cle Kanier gesproken. Schrcom bij deze
zivijgzame katholiek? Of angst voc,r het ongenoegen van de koning?

In elk ger: 1 geeft hij in zijn memorie blijk van een omers·alst
oppositioneel standpunt. In P.S. hadden meer protestanten dan ka-
tholieken zitting: notabele Bossche families als Van Berckel, Van
1\leeu\ven, De Wils, Van der Horst, Van Lanschot, Heeren en Van
Son hadden geen van allen een plaats hierin gekregen. Een tweede
klacht van Verheijen: de rreemdelingenplaag die Brabant voor  1795
had geteisterd en naaraan nu nog Keen einde ,ras gel«)men. Onbe-
kwame vreemdelingen. die -als het rebut of uitschot liet welk op
andere plaatsen niet te gebruiken" was moesten z#orden beschouu·d.
werden naar Brabant gezonden. Nu nog zaten in de ridderschap
personen die in de provincie geboren noch gegoed waren. Het belas-
tingwezen  en de domeinen werden  door \ reemdelingen beheerst.
Lieden als J. Lijnslager, belastingcontroleur in E.indho\en, bijge-
naamd -het suffertle-, k,ramen naar Brabant 0111 een baantje te
krijgen.
Een derde punt  \ an bezwaar  vormde de grote tegoeden  van  de

provincie die do(}r het rijk nog steeds niet A aren moldaan. De rierde
grief: Verheijens "\erregaande ongerustheid ran op een indirecte
\\ijze onder het juk te u9rden gebragt en als [olver,ronnen land
beheerd te \forden.- De Generaliteitsstatus zc,u \ia een achterdeur.
die der domeinen rooral, weer binnengehaald norden. De 1)omein-
raad trachtte zich o\eral met het plaatselijk bestuur in haar goederen
te bemoeien. G. S. hadden zich al eens tegen zulke bemoeienissen
moeten verzetten. Deze inmenging en inbreuk op het gezag ran liet
pro\inciaal bestuur \ras \\el het ergste dat Verheijen zich \c,(,r kon
stellen. Al eerder had hij het rerzet Lan G.S. z ern oord tegen rege-
I.

, Archiet Fal,ri-4tighting. mititic in het hand,chrift ,an Bc,rret.
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ringsplannen die het gezag van het provinciaal bestuur zouden on-
dergra,en, door het weer invoeren van het politiek deel van de heer-
lijke rechten  -  zie de volgende paragraaf. 90

De memorie van Verheijen heeft geen weerklank geronden. Wel
is zij kenmerkend roor de ontevredenheid die in deze jaren bestond
in een brede kring van katholieken, dus niet alleen de radicalen
onder hen. Een in 1818 rerschenen boek van G.K. ,an Hogendorp
bracht dit ongenoegen pas goed aan het daglicht.

Het geschrift van Van Hogendorp was een verslag uit de zomer
van 1818 van een reis naar Aken. Zijn doortocht door Brabant, door
karresporen gevuld met regenwater, was bepaald niet komfortabel
geweest. Toch ademde zijn ierslag een groot ,ertrouzzen in de mate-
riele vooruitgang die deze provincie de laatste jaren had do()rge-
maakt. Optimisme ook inzake de geest in Brabant. Aleer ontwikke-
ling zou de verstandhouding tussen katholieken en pr(,testanten

gaandeweg beter maken. meende de liberaal. Alaar voorlopig was
deze harmonie, en hier sloeg de toon van het geschrift om in mineur.

\'er te zoeken. De onderdrukking \an de prorincie rix,r 1795 had
diepe lidtekens nagelaten: eene onvergeno:gdheid, welke nog niet is
uitgewischt': Dit ongenoegen ging nu nog zo,er dat er katholieken
waren die meenden "dat geen Protestant meer tot het openbaar
bestuur zal gekozen \,orden." In weern·il \an de -natuurlijke goed-
aardigheid   ran de Brabanders  aren erin de pro\ incie \ele 2,nzali-

ge partijschappen-, *aardoor bij betioemingen niet meer de be-
kwaamheid \·an de kandidaten, maar slechts hun godsdienst ,(mrop
kn'am te staan.

Gelukkig had Van Hogendorp cx,k blijken ran eensgezindheid on-
der de Brabanders aangetroffen. zoals bleek uit de delicate knestie

van de schadelc,osstelling \c,or de heerlijke rechten. Schikkingen als
deze \\aren in Ncx,rd-Brabant rereist. \Jant -er is eene \ereeniging

\an geld en rerstand ncx,dig, „elke niet bestaanbaar is met inuendi-
ge verdeeldheden en politieke partijen.' Katholieken en protestanten
hadden elkaars talenten nodig. Indien de pr<,testanten uit bestuur en

pro\ incie rerdre\en zouden \forden, zouden zij  'geld.  verstand.  nij-
9.

i \'an Kempen. Ik ail<Kip, 1.a.p..  156- 159. L'it \'erlkije,16 \cr/et tegeli de hi·erli.Ikc recliteii
blijkt ook /ijn anot 1ix,r een hernicu  de domin,intie ;an #reemdelintwn
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verheid meenemen, zoals eerder de Hugenoten in Frankrijk.91
De goedbedoelde, vermanende woorden van Van Hogendorp ont-

lokten in Noord-Brabant veel reacties. Verheijen uit Boxmeer heeft
zoals gezegd getracht zijn aanmerkingen op papier te zetten, maar
heeft zijn notities niet voltooid. Een korte, positieve reactie kwam
van de Bredanaar Ingenhousz - dit is merkwaardig, gezien zijn late-
re houding in deze polemiek. klet hetgeen Van Hogendorp over
Noord-Brabant verkondigde, en met name over de heerlijke rechten,
kon hij het wel eens zjn, schreef hij zijn vriend Cuypers. 92

Fel was het antwoord van "een vriend der waarheid", een open
brief geschreven aan Van Hogendorp vanuit de Brabantse gemeente
Almkerk, gedateerd 12 februari 1819 en ondertekend met 'Candidus
Brabantus', hetgeen zoveel betekent als 'zuivere, oprechte Braban-

der'. Volgens de anonieme schrijver had de provincie Noord-Brabant
volop redenen tot klagen.  In  1814 had zij zonder gemor de zwaarste
militaire rekwisities, inkwartieringen en inundaties moeten door-
staan. Desondanks schitterde de provincie in de Raad van State en
andere hogere rijkscolleges door afwezigheid. De Brabantse katholie-
ken hadden nog meer reden tot beklag. Van deze "eminent Katholij-
ke" provincie waren de gouverneur en de t\vee Eerste Kamerleden
protestant. Bij het vak der belastingen en bij de domeinen was bijna
alles protestant. Tot schoolopzieners, leden van de rechterlijke macht
en het notariaat, "dit bij uitstek gen,igtig ambt, waren meer protes-
tanten dan katholieken benoemd. Bovendien werd cumulatie van
lucratiere ambten bekleed door protestanten wel gedoogd, zelfs als
dit in strijd was met de reglementen. Er waren nu eenmaal in
Noord-Brabant meer ambten te vergeven dan er protestanten woon-
den! Ten aanzien van katholieken werd zulk een toegevendheid niet

betracht: als er bij hen een cumulatie van ambten werd ontdekt, dan
haastte de regering zich  'om dit zerschrikkelijk misbruik te herstel-
len", schamperde Candidus Brabantus.

91; \ aii Hogendorp. Bil,6-agen, III, cerste st u k. 1-135 *reis\crd.1 4 naar Aken j. met n.ime 12
40 en 77-78.
92

i Archief Fabri-stichting:  ,·\anmerkingen op Bildragen tot de huibhou ]ing \,in de Staat.
Archief \'an Mattemburgh, in\. nr. 32: Ingenhousi, 9 januari 1819
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Voor vrees roor onverdraagzaamheid hadden de protestanten geen
enkele reden, getuige de verkiezing van enkelen,an hen in P. S.  en
in de Tivee(le Kamer. rerrolgile hij. De recente geschiedenis van de

provincie had dit ook aangetoond: na de Bataafse Om„enteling „as
de katholieke meerderheid de protestanten banen blij\ en toebedelen.
Nee, zij zouden  niet  uit de  provincie n orden verdreven, zoals  Van
Hogendorp beweerde. En indien dit toch het ge\'al zou zijn, zou dit
geen ramp zijn. Er A,aren genoeg kundige katholieken om hen te
verr angen. Overigens ben·ees  Van  Hogendorps rrees  roor een  exo-
dus het gebrek aan verbondenheid met de prodncie onder de protes-
tanten. Slechts vann,ege de banen \\'aren zij hier eertijds neergestre-
ken. \Verden deze banden doorgesneden. dan zou blijken dat van

gehechtheid aan Brabant geen sprake was.91
Het geschrift ran Candidus slaagde erin deining te , eroorzaken,

niet alleen in Noord-Brabant, maar in het hele koninkrijk. Hultman
vroeg aan algemeen secretaris van Staat De Aley van Streekkerk of
hij het antwoord van Candidus al gelezen had. -Dat is scherp, doch
niet van alle waarheid ontbloot: Niettemin vond de gourerneur dat
in de brief veel -in een rerkeerd ligf gezet ,\as.94 Alet Hultmans
gematigde risie  was Van Hogendorp zel\ e  het  rerre  \ an  eens.  De
graaf vond het antwoord van Candidus -een driftig en schier onbe-
schoft pamphlet".  Hij  had de Brabanders alleen maar n illen aanra-
den om bij benoemingen en rerkiezingen louter te letten op be-
kwaamheid, maar de katholieken waren -zoodanig door vooroordelen
en driften verblind-, dat zij deze denkbeelden verkeerd hadden op-

gevat. 95

(.)ok justitie bemoeide zich met de affaire. Procureur-Generaal in
Den Haag A.\r. Philipse kreeg de -ki ade brochure- ran de Bossche
openbare aanklager J. ran Blarkom toegezonden. echter zoiider iii-
tormatie  wie  de  steller  \  as.  Philipse infc,rineerde daarom  bij  de
Amsterdamse drukker A. Schierenbus '\\ ie die kidder is ' 96 Op 26
april  1819 werd de drukker dix,r de pc)litie onder,raagd.  doch   'men
.,

i Aittii<*iril rm ee,1 rural der 1,·aarlieid ttail  de,1  heeric  C,iiJ,crt  kari·I  (,rilt c  wit  liffeitili,rl}
94 J ARA Ss im. nr. 6(19. 27 april 1818, 41. liultman. 11 april 1819
.:

i \'an lic,gend<,rpled. i.  Brici eit cit gedcilks,·hri#en , 'al, (,i/Nbert karel imdbrabl. \11.208-
211.
I.

1 Archiet' \ an \Iaanen. im . nr. 80: Philipse.  16 april 1819.
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heeft aan een do,en mans deur geklopt ' illaar de Amsterdamse
politiedirecteur \\'iselius had nc,g andere bronnen. Bij een t.eede
verhoor „erd aan  Schiezenbus cle regelrechte \ raag gesteld of soms
de Bossche ad\c,caat J.H. Sassen de auteur ; as of enig aandeel in de
brc,chure had gehad. liet antirc,ord „as negatief. Toch bleef men
moeite doen de identiteit r:iii de schrijier te achterhalen. In juni
1819 waren procureur Philipse en de advocaat-fiscaal A.  Hoynck \ an
Papendrecht met het (,nder/(,ek belast. Hun aandacht richtte Lich
tc,en vooral op P  \'erhovseii *, de radicale advocaat \·oc,ral bekend uit

de  Bataai'se  tijd. 9
Betivijfeld moet „orden ofin de jaren na 1819 een groot publiek

op de hoogte is geraakt san de naam van de auteur. Geen enkele keer
„cird deze persoon met naani en toenaam genoemd. foch was zijn
identiteit in de hoogste regeringskringen wel bekend. Uit de per-
soonlijke cY,rrespondetitie   , an   secretaris   \an   Staat   De   Aley  \ an
Street'kerk blijkt de naam ran Candidus Brabantus: het n·as inder-
daad de Bossche adrocaat en gedeputeerde Sassen  *.98 Later. in de ja-
ren tachtigvan de negentiende eeuw, ishassens naam wel openlijk ge-
noemd als de man achter Candidus Brabaiitus. Ruime bekendheid
aan Sassen als de kampioen der katliolieken heeft pas de historicus
Iritlox in zijii dissertatie uit 1919 gege\en. 99

Stond hassen alleeni Al(,gelijk heeft hij ian enige geest\'er\  anten
- Borret. A.J·J·11. \'erheijen, Ingenhousz en Cu\'pers - informatie
of suggesties ont,angen.  Iii een later geschrift werd namelijk gespro-
ken over een aantal katholieken die zich Louden hebben rerenigd om
\,'an Ilogendori, \:in repliek te dienen. Gezien de stijl \.iii het pam-
ilet mag echter „orden aangencimen dat het uit de pen \an 0(:n

1(K)

persoon is ge\loeid: Sassen.
4  1 All.\ Ju,titic· in\.  nr.  46(J.  9 littii  1819,  11·  .lrihiel' \'ali  Al,itteliibul-gh,  mi.  lir.  32
Ingi'nli<mv. 19 md 1819,·n 21) jum 1819
9.

i \11.\ 3. iii\. tir. 64)45  Indi \ (ip .irchict' i.111.i·irctarih \an ht.lilt I)c \IL'\ \.in  trci·Ikerk.
nummi·r 148; 0.*..en herIt I)i· \Ic·, ic.chre, en iw:ike het anti, cx,rd a.in \ an 1 Ii,Ki·nilcirti
1 lelaa. is cli·/c £(irreyvinclelitic Iliet terui :\<,iid,·11.
-i \\ it|(i\ . a.11·..  127 . mx 11 2.  .\1(·rk #\itarilig is et·11 1}rii·I I.in liiwenhcluh/ . .iii·hiel \':111 \lat-
temburgh. iii .  lir.  M. 2(, luni  182(). \,Ii:irin di·/i· ym·ckt Ii,er hi·t ge, c·11 1 .in inliclitiliB·li .i:in
<Ic "I,ur,ic·meester \.iii \Imkerk'  in/,ikecle/e ix,lemick. Ilurxciii,cster iii 1819 \ a. L. de J„lig
nic·t de Keli'knamige rechti·rin 0t. (k·dclircxle - clic in 182() \\c·rd filit.1.lgin. 1),· relien  '/ill
nix·l/icken .tart" 'Alt \ Bi/.i weheini.  in,.  nr.  5.  13 .,pril  182(1.  141,
1/.1

, C ,illilidll , Ih .iii.it,lu, , /)e oul·cnint,twintlitht'i,1. A
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De toon \an de open brief was bezield en polemisch, soms zelh
sarcastisch. Net ant\voord kon dan ook niet uitblijven. 1n 1820 ver-
scheen in Amsterdam, onder het pseudoniem 'Sincerus Brabantus -
nagenoeg een synoniem van 'Candidus': reine, oprechte Brabander -
de brochure De zaah der protestanteit iii Noord- Braband. Het geschrift

n as ezeneens in brief\orm, gericht aan de Candidus, gedagtekend
Den Bosch.  1 januari  1820. \1'ie zich achter dit pseudoniem rer-
school is niet bekend. 1_ater nerd gesproken \an een vereniging \an
protestantse    ambtenaren,     elders    , an    een -eern aarde /leer
Sch. -10/

Hetierschil in tcx)naarde met het felle geschrift uit  1819 is duide-
lijk. Candidus Brabantus was een verbolgen. ja soms getergd per-
soon, ter\ ijl de onbekende protestant een \eel aistandelijker en
nuchterder beting  kon  aflezeren.  Van  Hogend(,rps  \  (*,rden  \J aren

schandelijk opgeblazen. meende Sincerus. Zo onredelijk „as het
toch  niet  \\ at de graaf had  \·erkondigd.  De  \(*,rnaamste  eis \:in  de

katholieken, de ambtenverdeling "naar evenredigheid ran zielen
rond geen enkele steun in de gronci\Tet \:in 1815. Deze Aprak slechts
o\ er de rechten \ an de burgers als indi,iduen, niet als leden ran een
collectief.

Sincerus gaftoe dat sinds 1814 meer prcitestanten dan katholieken
in een ambt \raren  geplaatst.  niaar „as dat  niet te zerklaren  uit  het

gebrek aan capabele personen in Brabant - (,ok onder de protestan-
ten - en uit de angstralligheid van de katholieken. die direct na de
omiventeling ,an 1813 "hui,erig' i: ren Lich op de \oorgrond te
stellen: Hun schroom stond tegeno\er het zelfiertrou,ren van de
protestanten in deze dagen, \\aardo(,r bij elke \acature het aantal
protestantse  sollicitanten  clat  , an  hun  katholieke  mededingers  \er
0\ ertrof.   Ook  hadden  de  eersten meer bestuurlijke er\ .iring.   Zij
hadden  zich  in  het  \ erleden  juist  tc,egelegd  op  het  bekleden  r:in

ambten, omdat Lij als neringdc,enden of koc,plieden niet \eriekerd
H .iren  \ an  i oldoende klandizie.

De numerieke achteruitgang ;an de protestanten in Xcx,rd-Bra-
"" i i wr de hand lizgend - /ie \\ itic,\. u.it.   1 32 - is hicrbij te denken dan ile bul.1.inide
d(,minee icholte. een \:in de \Iwirma,ineti un cle al chciding \an 1834 1)intien di' hcricirliicle
kerk. I)it ih rchter nict aannemelijk. 4,·/ien cle thematick \an de/e Bile,nic·k. 1)c \ rie.. 1 50
jaar tielst,tiul. 4 j ncwit 1. meent dat de 11,·rdik.int J.J. xchcilten , 1781-18223 de auteur ih.
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bant was onmiskenbaar, rervolgde Sincerus. De oorzaak hiervan A'as

echter niet hun geringe geheclitheid aan deze provincie, 'A'aar hun-
ne voorouders gedurende meer dan eene eeuw vreedzaam wcxmden".

Nee, hun vertrek - tussen 1795 en 1814 een rermindering met 6920
zielen - iras louter te \\ ijten aan de 'tijds- en staatsomstandigheden-
en de onverdraagzaaniheid wan de katholieken. '02

Over een nieuw antwoord uit het katholieke kamp is overleg ge-
voerd tussen Sassen en enige rooraanstaande katholieken, ,raaron-
der zeker Ingenhousz* en Cuypers* Laatstgenoemden hebben de
advocaat enige inlichtingen verstrekt die konden dienen roor een
antwoord aan Sincerus. Sassen heeft vele van deze inlichtingen ook
ver\verkt in zijn nimiwe geschrift. Toch vonden de twee Westbra-
banders het dienstig hun gege\'ens, met vele voorbeelden over de
ambtenverdeling in hun streek, afzonderlijk te boek te stellen. Hier-
uit resulteerde het geschrift De zaak der hatholijken in Noord-Bra-
band, onder de schuilnaam den vriend der \vaarheid', eveneens in
briefvorm, gedateerd 2 januari 1821.

Tevoren had Sassen zijn reactie al \erwoord in De onverdraag-
zaainheid van eenige protestanten iii Noord-Brabmid, opnieuzi' geschre-
ren vanuit Almkerk, 31 oktober 1820. Dat beide geschriften een
andere auteur hebben is duidelijk: de droge stijl van Ingenhousz#
Cuypers verschilt aanzienlijk van de ironische en soms bepaald
humoristische schrijftrant van Sassen, een still die soms zi'el ten
koste is gegaan van de helderheid in de opzet van het beux)g.

Om met een bespreking van het boekje van ingenhousz/Cuypers
te beginnen, reel nieu,rs bracht het niet. Het enige punt,fat katho-
lieken en protestanten T erdeelde,  zo valt te lezen, waren de benoe-

mingen. De onevenredigheid hierbij was de enige steen des aanstoots
voor de katholieken. 103

Sassens antwoord was meer dan een verweer of weerlegging. Hij
koos voor de aanval. Voortdurend betitelde hij zijn tegenstander als
'den gen aanden Sincerus",  die  door  "abstracte of metaphysische
bespiegelingen- de aangetoonde onevenredigheid trachtte te weerleg-

102
3 hincerus Brabantus. 1)e mak der protestanten

i , "
i Archiel \ an Mattemburgh. in\. nr.   3: Ingenhous/, 20 juni 1820: De zaak der kalliotieken

in   Noord- Braband: ;f'itlo\  schrilft beide brochurch  uit  1821  aan  Sassen  toe.
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gen. Sincerus' onderscheid tussen de rechten roor individuen en die
voor de katholieke groep was niets anders dan -sophisterij en haar-
kloverij', "spits\·ondigheden en woordenvitterijen". Dat deze "onbe-
schaamden drogredenaar- de geldigheid van de grieven van de pro-
vincie Noord-Brabant durfde te ontkennen, bewees volgens Sassen
zijn stelling dat de protestanten -vreemd aan de belangen van dit
ge,vest" ziaren.

Candidus grootste grief bleef de ondervertegenwoordiging van het
katholieke volksdeel in de ambten. Vroeger, in de aclittiende eeun.
n as Brabant overspoeld door protestanten  die dit ge\\'est  voor  een
kolonie aanzagen. Na 1795, maar rooral na de komst z·an koning
Lodewij k was hierin verandering gekomen. in 1813 was de klok
echter weer teruggedraaid. meende fassen. Dit had niets te maken
met beduchtzaamheid onder de katholieken,   hoewel zij inderdaad
bescheidener ,\aren dan de opdringerige protestanten. Het doel van
laatsten was niets anders dan het opnieu,v uitsluiten van de katho-
lieken van alle politieke rechten. Zij kunnen gewoon "dien geest \'an
Suprematie niet alleggen '

Sincerus had de katholieken blindheid en omerdraagzaamheid
verweten. Blind zijn \vij inderdaad. gaf Sassen toe, maar dan in de
zin van anti-Verlicht. Zo bezien zijn de Brabantse katholieken zelfs
trots op hun -opzettelijke. moedr,illige. gemoedelijke blindheid-
Onverdraagzaami Als staaltje ran katholieke intolerantie had Since-
rus aangevoerd dat het voor protestanten in deze provincie moeilijk
was kosthuizen te \inden. Waaruit bestaat nu deze zogenaamde,

on\erdraagzaamheid, r·roeg hassen. Zijn ironisch ant\\,oc,rd luidde
dat de katholieke verhuurders -bedingen dat dan de kostgangers zich
naar den tafel van het huisgezin moeten schikken: eenen grooteren
trek van onverdraagzaamheid. . . hebt gij zeker nimmer gehc,ord!
het is om zan  te  sidderenr'  Alen gaf de protestantse kostganger
Irijdags "geene aparte tafel, maar laat hem met het huishouden risch
eten! is dit niet schrikrer,rekkend en onmenschelijki ' AIs (,orzaak
ran de achteruitgang van het aantal protestanten in Noc,rd-Brabant
Has deze onrerdraagzaamheid dan ook zolstrekt onvoldoende. Een
meer plausibele oorzaak zoor deze  decadentie" kon helaas niet ge-
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vonden worden, zei hassen smalend. 1()4

Sincerus mocht dan in Brabant wonen. zijn rc)(,rouders mochten
dan in Brabantse aarde begraven liggen, een heuse, oprechte Bra-
bander,verd hij hiermee nog niet. zo luidde een ran de kernpunten
ran Candidus' betoog. De "Pseudo-Sincerus" was niets meer dan een
broodschrijver, sprekend namens een groep banenjagers die zich de
Brabantse belangen nauwelijks aantrokken. Het is deze opinie c,rer
het protestantse deel van het Noordbrabantse volk die nog lange tijd
uit pamiletten zou spreken en die de historiografie nadelig heeft
beinvloed. Van Velthoven sprak nog in 1966 over een tweedeling van
een bovenlaag van -Brabant-vreemde" bestuurders die de "Brabantse
ziel" - wat dat ook zijn moge - niet wilden en konden begrijpen.
Anderzijds was er een katholieke meerderheid van "Brabant-min-
nende personen-, -exponenten van de zuivere Brabantse gedach-
te". Ook Hoffman ontkwam in 1974 in zijn dissertatie bij een
typering van het lezerspubliek van drie Brabantse kranten niet ge-
heel aan deze simplificatie. '05

Katholiek is Brabants en Brabants is katholiek, zo luidde de veren-
ging die is veroorzaakt, of in elk geval versterkt door de geschriften
\·an Candidus Brabantus. Door deze 'Candidus-m>·the' is lange tijd
volstrekt geen recht gedaan aan het rechtgeaarde Brabanderschap
van vele protestanten die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de
materiele ont,vikkeling van de provincie of voor het verdedigen van
haar politieke belangen. 106

In de Candidus-polemiek is nog een vijfde geschrift gevolgd. een
brochure uit 1821, getiteld Kort overzigt der gebeurtenisse,1 iii Staats
Braband. Het historische overzicht is niet in briefrorm en niet van de
hand van Sincerus Brabantus. De schrijver betwistte Candidus stel-
ling dat in Noord-Brabant geboren en getogen protestanten niet het
recht zouden hebben zich Brabanders te noemen. trelke bedoeling

1,»1 J Candidus Brabantu3. De Mi·erdraagiminheid.
11':

) \ an \'eltho\·en, Di Keest in :\(Mird-Brabant, t.il.p.. di\eric  pagina'3:  1 lotlman.   Xoord-
Brabant en de opstand 1·an /830. 9-26.
106 j   K reede,   Een  blik  op   Noordbrabants  materietlen  rooruitgang  en   politieke  untu·ikkeling  sinds
1 8/3.4(). C,.i\'. \'reede. klein/oon *an de p:itricit Pieter \'reecle, „ijst hier op (le gehe.htheid
aan Brabantse belangen rn rechten bij protestatithe 1':imilie4 alh \'an Bereste#·11. ilartini. \'an
lieurn. Bon·ier, Ackersdijck, \'an Ilreugel. \ :in -1 h\·e il:iniies en I)(inker C urtiu0
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heeft Candidus, vroeg de auteur zich af, om "de Gereformeerden als

vreemdelingen, de Roomschen als de eenige gezeten Bewoners in de
Provincie te doen voorkomen'; en om de katholieken voor te stellen
als de "bra\en, kundigen, rerstandigen, gegoedden-, tegen de protes-
tanten "als het uitvaagsel van andere Provincien, die hier noch huis
noch hme hebben, die hier alleen om de Ambten.  . een tijdelijk
verblijf houden-7 Het antwoord moest luiden: het aanwakkeren ran
religiehaat tegen de protestanten en het oproepen , an een "on, erza-

delijke ambtshonger onder de katholieken. 1()7

Deze ambtshonger, zeker al aanwezig sinds 1795. is door de Can-
didus-polemiek inderdaad gestimuleerd. Sassens brochures zijn
vroege roorbeelden ran de sindsdien regelmatig verschijnende tabel-
len en statistieken. \\ aarin de benoemingen, ,(,oral tc,t een lucratie,e
functie als het notariaat, n erden rergeleken met de grootte ran het
katholieke en protestantse be\olkingsdeel. In het sinds 1829 rer-
schijnende blad De Noord- Brabander waren er hele kolommen mee
gevuld. Een hcx,gtepunt - of dieptepunt - Ian hit genre was de
vermaarde Graag op Baantjes-rubriek in het dagblad De 7-Od  iii
1910-1911. De katholieke historicus Borne„asser iond het "enig
rerkwikkelijke" van deze eindeloze rijen vergelijkende cijfers betref-

fende de benoemingen \an katholieken en protestanten de zelfspot
die in de titel opgesloten lag. Het bewijsmateriaal kon ,olgens hem
net zo goed \\orden beschouwd als een ' testmonium paupertatis ' ran
de  nog /0 onontA ikkelde katholieken. "'8 Inderdaad biedt de benoe-

mingsproblematiek  en de e,enredigheidseis  uit de periode na  1813,
terugblikkend w'anuit het laatste kiart van de twintigste :eus'. be-
paald geen , erheffend beeld. In de ambtenstrijd, de felle concurren-
tie tussen katholieken en protestanten  zijn  n ij buitenstaanders  ge-

worden, die met een verwonderde en wat serwarde blik het spekta-
kel bezien. niet goed rretend te kiezen uit de argumenten \ati beide
kampen. Uit protestantse hoek klonk altijd de trouw dan Oranje, de
historische aanspraken op de ambten, de financiele prestaties die
1[1

i kurt 01·crzigt ,ler gi,belirtellisk„ Ii, htiziits-HT,i/wit,l thai/% de Fireil·i,i  ie  \ritini-Bnili,imi. C hri4t.
De Brahants,·he 5„ty·ke. 251. ni,enit het p.imilet wn\,egi' ecti lui te \\cerIa\i· \an de L,c,(,111,·11
#an een rekebt orn getiesteliike status. (hik C hriM 0preckt hier c),er het bil \ele prote.t,inten
le,end ge,ciel i an ge\ i·stelijk patricittibme
1..

f Bc,rnei, as.er. I'Iiftil: Jacir   kathi,lieke   1 rerwa,Nen.    196 -  197
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eertijds voc,r de kemp van ambten wr:iren rerricht, en de grotere
bekwaamheden van de meer ervaren protestantse functionarissen.
Hiertegenover stond van katholieke zijde de roep om meer evenredig-
heid en het rerzet tegen een achterstand die dooor velen als een
achterstelling werd er\aren. Zeker is dat vc,or de kath(,lieken de
ambten de materiele roori,aarden vormden roor een effectucring i an
hun in 1795 in de sch(}c)t ge\allen emancipatie.

Het debat wekte  het ongenoegen  \ an de Brabantse autoriteiten.
Procureur Van Blarkom*, een ultra-conservatieve katholiek. maakte

zich bijzonder b(*,s - maar \\ a.irorer If,ond deze heetgebakerde orde-
= 109bewaker zich nitt Op. - over de discussie, die de openbare orde en

rust in de provincie dreigde te rerstoren. Voor de "blau\\·boekies-
had hij geen goede woorden over. In een verslag ozer de publieke
geest in Noord-Brabant, gedateerd 20 juli 1821, hekelde hij de
schrijvers ran beide kampen. Veel van het gelijk in deze zaak berust-
te  vel bij Candidus, vond hij. Vele protestanten waren na 1814 uit
geweest op een nieurze beroorrechting en op uitsluiting ,:in de k.1-
tholieken. Slechts onder druk \an de regering hebben zij tc,egegeven
aan de geest  van  Verlichting u aar,an \ olgens  hem het bestuur,an
Willem 1 bezield nas. De katholieke pamflettisten hadden hun bro-
chures niet geschre\'en uit opp(,sitie-geest, maar omdat zij niets an-
ders \vilden dan een billijke ambtenrerdeling, en een \ertegennpoor-

110
diger in Raad ran State en ander hoge Staatscolleges.

russen de stijgende  zerwachtingen en ambities  ian de katholie-

ken en de op het ierleden gerichte aanspraken van de pr ,testanten
moest de regering een midden,reg zien te zinclen. E.en ondankbare
taak. Haar koers op deze weg u as dan c,ok niet altijd e,en standvas-
tig:     \,ankelmoedig en laverend probeerden \\iillem 1. zijn minis-Ill

ters en zijn commissarissen in de prorincie beide kampen om de
beurt ran dienst te zijn. len halfslachtige pc,litiek, die dan ook vaker

koren op de molen ran de opp(,sitie \\ as dan dat zij olie op de gol\en
gooide.
""I  Z.ie  ruith<,11  1.J. 11(ipperbrtiu\\eri. A.ichtuffer i.in /i.in .1,inleg (11 \.in /ijn milicu:, ill /)(·
Oranjehoom. 11 < 1967,. 99-100.1()3.1()8
1 1 ()

i
liA\B Cclk kabinet im. iir. 9. 12 juli 1821. #i·r.lag 21) juli 1821

"' i \'.in hah.  Het pc,litick be,tel (inder Lining Aillem I. in 1)(icitme,ittitieblail \\ erkgr„ep
Aclittietitie em"·. nummer 49-50. 1981. 124
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§  9.   Bestitursorganisatie  1814- 1819:  de ajkoop van  het bestiturlijk deel
der heerlijke rechten

De bestuursorganisatie, dat wil zeggen de benoemingen van het
provinciaal bestuur en van de in 1814 provisioneel aangestelde
plaatselijke besturen, voorafgegaan door de reglementering van deze
besturen, vormde zonder enige twijfel het grote politieke vraagstuk
in Noord-Brabant in de eerste tien, twaalfjaren na de omwenteling
van 1813. Met name de gemeentelijke bestuursorganisatie leverde
veel verhitte discussie op. Het opstellen van de plaatselijke be-
stuursreglementen geschiedde in een atmosfeer, waarin katholieken
en protestanten zich sterk maakten om bij de aanstaande benoe-
mingen de ambten naar zich toe te kunnen trekken. Behalve door
dit vooruitblikken werd de bestuursreglementering ook bepaald door
een    terugkijken    naar    het    verleden    vddr    1795. De onprettige
herinnering aan de politieke inferioriteit van de provincie en aan de
protestantse dominantie zou haar stempel drukken op dit werk.

Grootste bron van moeilijkheden, ran emoties en van spanning
met de regering vormde het probleem van de heerlijke rechten. 112 in
maart 1814 besloot vorst Willem tot het herstel van het oude recht
dat eigenaren van heerlijkheden in deze plaatsen de ambtenaren
mochten benoemen. of althans ter benoeming aan de vorst mochten
voordragen. Om genomineerd te worden moesten deze ambtenaren
aan de eigenaren een zeker bedrag betalen. In Noord-Brabant werd
dit herstel van het bestuurlijke deel van de oude heerlijke rechten
hoogst onwenselijk geacht. De voordracht van schouten en secreta-
rissen diende aan niemand anders toe te behoren dan aan het provin-
ciaal bestuur. Vanaf 1815 is aangedrongen op een afkoop van deze
heerlijke rechten, door middel \an een schadeloosstelling aan de
eigenaren van de heerlijkheden.

Andere t,vistpunten k,vamen ,oort uit de door de Fransen be-
„erkstelligde \eranderingen in het plaatselijk bestuur: de inkomsten
van de ambtenaren en het centralistische bestuurssysteem, dat ;an

112 I TOOr due problematiek moet ik  k(,rtheidshal, e , er„·ijzen naar mijn artikel De aticx,i).
t.a.p. In de/e paragraal #,(irden Jechts cnige citaten en nieu\, aan het licht gikc,me,7 iciten
iermeld
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de maire een soort miniatuur-keizer had gemaakt. Weer andere pun-
ten hadden betrekking op de zucht van het Brabantse provinciale
bestuur om de gemeenten en hun functionarissen zo direct mogelijk
te plaatsen onder het nauwlettend toezicht van de Staten 01 hun
gedeputeerden: het recht tot nominatie van kandidaat-schouten, de
controle op de plaatselijke verordeningen en de instelling van een
intermediaire functionaris tussen provincie en gemeente, kanton- of
districtsschout genaaind.

Vooral inzake het punt der heerlijke rechten speelde Hultman een
grote rol in de bestuursorganisatie. De gouverneur was een fel tegen-
stander van het dreigend herstel van deze rechten in Noord-Bra-

bant. Hij stak dit niet onder stoelen of banken. in januari 1815 laat
hij een 'amicissime' weten hoezeer hij zich heeft geergerd aan dit
voornemen van de regering. "Waer blijvt dan de eenheid van t be-
stuur? En dat in eene Monarchale regering"!

De 'amicissime' bij \vie Hultman zijn hart luchtte, was jvaar-
schijnlijk A.J.J.H. Verheijen*, toen lid van G.S. Deze gedeputeerde
heeft zich de eerste maanden van 1815 bezig gehouden met de op-
stelling van een concept-reglement voor het plattelandsbestuur van
Noord-Brabant, zdnder voordrachtsrecht voor de eigenaren van
heerlijkheden en mdt een afkoopregeling van hun recliten. In maart
is dit reglement met een uitgebreide memorie naar Den Haag ver-
zonden.

Verheijens toelichting toont hoezeer de problematiek bepaald

werd door het omzien naar de vermaledijde Staatse periode. De toon
van het stuk is soms hartstochtelijk. Overal in Brabant herinnerde

men zich nog de "vexatien", dat wvil zeggen de afpersingen waaraan
de in de heerlijkheden aangestelde ambtenaren zich in de achttiende
eeuw hadden schuldig gemaakt om de aankoop \an hun ambten
rendabel te maken. Dit mocht niet opnieuwv geschieden. Noord-
Brabant mocht niet prijs gegeven :vorden aan ambtenaren die door
het kopen van een ambt het recht meenden te krijgen "om den
bloedzuiger des ongelukkigen laiidmans te worden."

Bovendien moest volgens Verheijen worden roorkomen dat er te
veel kandidaat-ambtenaren  an buiten Brabant zouden komen. Om
benoemd te kunnen warden moesten zij tenminste dOn jaar en zes
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,veken in de pro\incie gewoond hebben, zo stelde hij roor. Brabant
ivas immers  'als Gener:iliteit iii \orige tuden door personen aan deze

Prc,rincie geheel   \ reemd  en roorwerpen elders niet ge,oeglijk   te
plaatsen als overstroomd geAorden.

De gedre\en w<,orden \ an \'erheijen rerwierien de unanieme in-
stemming van Staten en gedeputeerden, ondanks het feit dat sommi-
ge  passages  \'cx,r  eigenaren  r an heerlijkheden  of \ cx,r  nazaten  \ an
pr()testantse ambtenaren niet bepaald deiend waren. Toch hebben
de protestantse eigenaren De Cir:incy. \'an ilogendorp \an Hot\\e-
gen, De Jongh ran Son, 1)e Jong ran Beek en Donk, \'an Kretsch-
mar, Rietveld en Wesselman junior \oor het afkoop-plan gestemd.
De eensgezindheid inzake de bestuursreglementen was opmerkelijk
groot en lijkt haast in strijd met de t\Leedracht die in 1819 do(,r de
Candidus-polemiek aan het licht /(,u treden. Altijd heeft in P.S. bij
de toch zo delicate k\\ estie \ an de heerlijke rechten de bestuurbiar-
heid i an het platteland rwoorop gestaan. De terugkeer zan ambtena-
ren die voc,r hun functies financiole offers moesten brengen Lou in
de gemeenten te, eel partijdigheid en te\ eedracht reroorzaken,  meen-
den  alle  Statenleden  in   1815.  Ilet ,\elbegrepen algemeen belang
heeft over,rogen. -Godsdienstige geschillen zijn hierbij binnens-
monds, of in elk geval binnenskamers geble\en-, schreef ik elders. " 1

lien krachtig provinciaal bestuur „as volgens Verheijen nc,dig om
het  pad te effenen   \f aarl.ings  de  emancipatie  \.in  het  ge\rest  zou
voortschrijden.  I,e  stem  : an de itaten diende tot in  alle  uithc,eken
\·an de prorincie geho(,rd en gehoorzaamd te \\orden. lien sleutelrol
bij dit roornemen    as   eggelegd roor de intermediaire ambtenaren,
die moesten zorgen ,c,or een onatgebrc,ken surreillance o,er het plat-
teland.  Inzake  clit  punt  n'as de eensgezindheid in :\'oord-Brabant
minder  grcx,t.  Er  „as een  menings,erschil  of er  ze,en  of ,eertien
districtsschouten  benc,emd  moesten  norden.  Sommigen  t„ijfelden

geheel aan het nut, an de instelling.  Een anonieme schrij,er,oorzag
dat -neefjes en zcx,ntjes- tot deze onbeduidende -keukenpcitjes- be-
noemd zouden \sorden.  -1.:11 men niet \an :tile zeiden \ reemdelingen
zien opdagen, om deze loo g(}ed betaalde pc,sten te bekomen?- \I'ie

11,
3 \ m kemi,en. 1.)e all *ip. t.a.p..  187.
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garandeert dat de districtsschouten geen stadhouders zouden aan-
stellen?  "De onder\inding van , roeger Jaren  zij  ons  hier  tot  eene
Lesse."

Na veel discussie zijn de districtsschouten er toch gekomen. Dit

punt had dan ook de instemming  ·an de regering in Den Haag

Anders lag dit met de k\\estie \an de heerlijke rechten. Hier was de

regering het met de afkoop volstrekt oneens. Begrip had zij wel voc,r
de Brabantse verlangens. Volgens de Raad van State ,vas de oorzaak

van de afkeer tegen de heerlijke rechten gelegen in het feit dat roor
1795 uitsluitend protestanteii in een ambt konden worden benoemd.

Daardoor moest men wel eens tot minder geschikte personen over-

gaan of vreemden benoemen, die een onaangename indruk hier en
daar schijnen nagelaten te hebben." De tijden \\'aren echter \eran-
derd, meende de Raad: "Braband jouisseert zelfde voorrechten- als

de overige provincies.
Het Brabantse afkoopplan verd,reen in 1816 en 1817 in de Haagse

ijskast. De onverzettelijkheid van de Brabantse Staten verdween
daarmee niet. En tegelijk groeide in Den Haag de irritatie over deze
merkwaardige verlangens. Pas in juli 1818 kwam de zaak weer ter
sprake in P.S. En toen bleek dat in het gesloten Statenfront een

scheurtje was ontstaan. De zwakste schakel was het nieun'verwor-
ren land van Heusden en Altena. dat roor het grootste deel uit
heerlijkheden bestond. Alet enige jaloersheid zagen de eigenaren hoe
hun buren in Holland w61 het recht tot vcx,rdracht tot de ambtena-
ren in hun heerlijkheid hadden gekregen, terwijl hun rechten door
de Staten werden betzrist. Het Statenlid \'an Kretschmar*, eigenaar
ran de heerlijkheid Veen, stemde nu tegen het afkoop-plan. Dit tot
ontsteltenis van gou,erneur Hultman, die meende dat de man ir a 3

"opgewonden" door de Hollandse eigenaren.
Commissaris Ingenhousz .·ist echter een andere reden \ oor de

tegenstem van Fan Kretschmar te melden: de rerkiezingsnederlaag

die deze kort tevoren had geleden. Kiet Van Kretschmar. maar In-
genhousz irerd de oprolger i.in het tiiet herkozen Kamerlid Reigers-
man. Direct daarop verkondigde \'an Kretschmar dat het de -stellige

intentie  ran de koning \\as om de heerlijke rechten ook in Brabant
in haare volle gl()rie" te herstellen. Op deze du arsdrij,erij is echter
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door geen Statenlid acht geslagen.  'Dit alles maakte die man karig en
" 114ontevreden.

Niettemin \\'as Van Kretschmars uitlating niet uitsluitend bluf.
Willem I voelde inderdaad zeer weinig voor de afkoopregeling. In
1816 zond hij het plan -te gek . .  om er van te spreken." En zo
dreigde het Brabantse ontwerp te stranden. Oudjaar 1818 gaf Iril-
lem 1 opdracht aan zijn minister een reglement zonder het afkoop-
plan op te stellen. '17#ee dagen later kreeg de koning antwoord. Een
concept-Koninklijk Besluit hoefde alleen nog maar van zijn handte-
kening te   orden roorzien. Noord-Brabant leek de strijd te hebben
verloren.

Dat Willem I zijn handtekening nog niet heeft gezet, is te danken
aan de persoonlijke inspanningen ,an Hultman. De gouverneur
maakte in december 1818 zijn op\rachting aan het hof, en hij corres-
pondeerde ranaf die maand regelmatig met het hoofd van de staatsse-
cretarie, De J\ler van Streefkerk. Hij pleitte in zijn brieven voor een
andere behandelrr·ijze van Noord-Brabant dan van de andere
noordelijke provincies, naar de heerlijke rechten overal hersteid
waren.  Van zijn provincie kon  niet -„ orden gevergd om met verwer-
ping van alle zelfstandigheid blindelings aan de leiband der overige
Noordelijke provincien te wandelen." Hultman stelde ook vele tabel-
len op met berekeningen die aan moesten tonen dat het afkoopplan
betaalbaar was.  let dit laatste hoopte hij alle bezwaren uit de \reg te
hebben genomen. -Ciod ge, e dat deze zaak een goede \\ending neme,
want ik heb er anders een zwaar hoofd over. Het tegendeel zal
onrust baeren  en de gemoederen verwijderen.

Toch bleef de koning aarzelen, zeker toen het Eerste Aamerlid Al.
Bc,wier in maart 1819 een beznaar opperde. Eerst moesten alle
belanghebbenden over het plan \rorden geraadpleegd. Hultman
achtte dit overbodig.  Aan de,zettige besluiten,an de Statenvergade-
ring mocht niet getwijfeld noch getornd \worden.  -1)it zijn alle uit-
1 14 top de kathe,liek \ an liceu en. uel gekt,ien in de kamer. probeerde hijitch te re\.inche-
ren door diens pleidcui \mr peric,dieke aftrecling,.in itedeliike raadsleden belacheli ik te
maken. \'an Meeunen had namelilk gesteld dat de Eerste Kamer de edelen,ertegen,sc,ordig-
de, en de T\ eede de burgerij. \'an Aretschmar Ineende drR iergisvng cip te moeten zatten ills

eensatijreop den adel '  Archief \'an Mattemburgh, in,   nr.  32:  Ingenhous,.  1  augustus
1818, RAXB Griftie im·. nr. 3736: geilrukt \oorstel \'an \lei·u\\·en, 16 juli 1818. 4. en
commissierappirt. 1.d
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vindingen om eene waerlijk goede, billijke en regtmatige dispositie te

verschuyren."  De gouverneur\'erzocht  De Aley voor de laatste maal
de afdoening van de zaak te bespoedigen, want "waerlijk de admini-
stratie lijdt er onder.

Voor deze hartekreet is Wilem 1 bez,veken. Op 8 mei 1819 zette

hij zijn handtekening onder het bestuursreglement voor het Bra-
bantse platteland, zoiider heerlijke roordrachtsrechten, maar met
een schadeloosstellingsregeling. -Iioor het eersti schreef de staats-

rechtgeleerde Van der Pot, 'behaalt een provincie de overwinning op
de Haagse unifc,rmiserende denkbeelden.  ' "De tegenstand der Sta-
ten was blijkbaar te sterk ge,\'eest. "115

De kwestie werd door de Brabantse elite op de voet gevolgd. En
omdat Hultman alles middels een persoonlijke briefwisseling afdeed,
gonsde het van de geruchten. Bijna wekelijks vroeg Ingenhousz aan
het Kamerlid Cuypers ofer nog nieuws over het reglement te melden
viel. In april 1819 was de commissaris op audientie bij de koning en
had hij riaar de stand van zaken gerraagd. Zelfs toen had Willem I
nog geen besluit genomen. De koning verklaarde dat de beslissing
hem moeilijk viel, omdat hij, "onpartijdig zijnde, alleen het beste
wilde" '16

Zelfs na 8 mei 1819 bleefde onzekerheid in Noord-Brabant voort-
duren. Op 19 mei had Hultman nog geen officiale mededeling ont-
vangen. Wel wist Ingenhousz op die dag aan Cuypers te melden dat
er reeds een commissie, bestaande uit de gedeputeerden Borret,
Linsen en Panneboeter, was benoemd om in Brussel de koning te
bedanken zodra de goedkeuring binnen  ivas.  Op  11 juni ontving
Hultman dan eindelijk het officiele bericht. Drie dagen later vertrok
de commissie. 117

Het drietal had \'olgens Ingenhousz echter ook andere bedoelin-
gen. Zij dienden in Brussel ook enige punten betreffende het t\\'eede
deel ran de bestuursorganisatie, de definitiere benoeming van de
gemeentebestuurders, aan te roeren. Want hierover zouden moei-
lijkheden rijzen. waarbij het afgelopen \\as met de eensgezindheid
11'j \'an der Pot, (,emeenteliike bestuursorganisatie 1815-1819, in -lijdschrift m,)r rei·litsge-
sc·hiedems.   All   1 1 9 3 1 i.   291.   287.
116

3 Archiel' \'an Mattemburgh. ins. nr. 32. ingenhcius/. 30 april 1819
"7 j T.a.p.: 1ngenhousL 19 mei 1819, 20 juni 1819.
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binnen het provinciaal bestuur. Hultman en de gedeputeerden zou-
den nu lijnrecht tegeno\'er elkaar komen te staan.

§    10.    Bestuitrsorganisatie    1819-1820:    geheinizinniglieid   e,1   argiraa„
rond  de  roordrachte,i  ran  Hulti,iait

De definitieve benoeming van de gemeentebesturen zormde een
politiek hoogtepunt waarnaar door velen jarenlang met spanning Has
uitgekeken. In 1819 \ras deze spanning verhoogd door Willem Is
voortdurende twijfel en door de bekoelde verhoudingen tussen ka-
tholieken en protestanten, die tot uitdrukking kwam in de Candi-
dus-polemiek. Bovendien \\as er de geheimzinnigheid ,\'aarmee
Hultman inzake de roordrachten   te  n erk  King.   Veel  m'ertroun'en
genoot hij niet bij de gedeputeerden als het over deze k\\ estie King.

Toen Hultman in januari 1819 naar Brussel \'ertrok, moest hij hen
herhaalde malen verzekeren in de hofstad de belangen zan de provin-
cie op de juiste zfijze te zullen roorstaan. ll8

Officieel gc,ld Hultmans reis een pleidooi voor de afkoop van de
heerlijke rechten. i\laar dat er meer aan de hand ;ras, begreep ook
commissaris Ingenhousz: -clit zal denkelijk zijn om de organisatie
()mtrent het platte land, zonder tusschen komst van iemand te effec-
tueren. De Bredanaar had gelijk. Hultman zou geen inmenging

'·119

dulden ,an rr·ie dan ook bij de benoemingen, met name met bij die
van de zeren districtsschouten, de opvolgers van de twee arrondisse-
mentscommissarissen.

Willem I had de pro,incie Noord-Brabant ,rel haar zin gegeren
met de afkoop van de heerlijke rechten, maar hij had niet toegegeven
bij een ander t\ristpunt: het recht tot roordracht zoor het gedepu-
teerd bestuur inzake de burgemeestersbencrmingen. Dit voorrecht
kreeg het college niet. De koning Lou de benoemingen onmiddelli.ik,
dat wil zeggen zonder iemands tussenkomst doen. Wei had hij in
andere provincies,  „ aar de benoemingen reeds achter de rug uaren,
aan de gouz'erneurs de gunst toegestaan hem van advies te mogen
dienen.
Ill

M RA\B. (,riffic in\. nr. 38(N. 8 januari 1819. 1.\
119

1 Archiel' Jan Alattemburgh. in\. nr.  12· Ingenhcius/. 8 ianuari 1819.
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Deze gunstrerlening was ook de Brabantse gedeputeerden ter ore

gekomen. \/anaf dat moment deden zij er alles aan om door de gou-
verneur ook in deze roordracht betrokken te z,orden. Hultm:in
maakte er ecliter geen geheim van dat hij de roordrachtslijsten alleen
wilde opstellen, zonder de hulp van de gedeputeerden. - Deze \ rien-
den zijn het dus niet eens-. merkte Ingenhousz droodes op. 12(1

Hultman wilde zelfs de arrondissementscommissarissen maar

amper bij de voordrachten betrekken. ingenhousL meldde dat de
gouverneur hem wel had beloofd bij hem advies in te rvinnen, maar
twee maanden na deze belofte was hij er nog steeds niet zeker van of
hij nu weI dan niet geconsulteerd zou worden. Hultman heeft wei
commissaris Wesselman  ·an Eindhoven geraadpleegd, maar waar-
schijnlijk was dit meer in de hoedanigheid als rriend. Aan hem en
aan  amicissime'  A.J·J· H Verheijen vroeg de gouverneur in maart
1819 een advies over de indeling van het platteland in secretaris-

121
plaatsen, met terens een opgave j an geschikte kandidaten, want
het aantal sollicitanten was -legio".Over de kivaliteit van de gegadig-
den twijfelde Hultman echter, zo bekende hij aan Verheijen: "gij
weet, mijn vriend, dat alle hout juist geen timmerhout is."

Buiten deze twee vrienden wenste Hultman niemands advies. In
juli 1819 arriveerde een brief van de regering aan de Statenvergade-

ring, met verzoek om opstelling van lijsten van kandidaten voor het
districts- en gemeenteschoutambt - de nieuwe benaming van het
burgemeestersambt. Tevens moesten  P.S.  op hun lijsten vermelden
alle kandidaten van de eigenaren z an heerlijkheden - die nu op deze
wijze toch nog enige in\'loed op het bestuur kregen! Hoewel het hier

Keen verzoek om voordracht, maar slechts om informatie betrof, was
de regeringsbrief een doorn in Hultmans oog. Slechts met de grootste
tegenzin heeft hij de brief in handen gesteld van de Statenvergade-
ring, die op  13 juli een elf man sterke commissie met de beantwoor-

ding belastte. Verder heeft de gouverneur alle mede\rerking aan de
commissie geweigerd.

120
i T.a.p Ingenhousz, 19 mei 1819.

12t
1 hecretarispluats (,1' secretarij gemeente 01 combinatle \'an gemeentell    aarc„ er cen :ecre-

taris n·crd aangisti·Id. RANB (iriffie im·. nr. 6459: Ilultman 20 maart 1819.1-abri-stichting.
Flultman, /elfile datum.
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Na alloop van de jaarlijkse rergadering hebben de Staten de zaak
aan G.S. overgelaten. Deze rerzochten op 3 augustus Hultman alle
door hen benodigile inlichtingen te willen rerstrekken. Zonder deze
informatie konden zij onmogelijk aan hun opdracht \ old(,en. 122

Hultmmi hulde zich echter de hele zomer in een diep stilz,rijgen.
De een beweerde dat hij de roc,rdrachten zelf al had opgestuurd. de
ander ontkende dit. meldde Ingenhousz. in elk ge\.11 \\aren \elen
\·an mening dat de gc,u,erneur alles in het geheim   dde afdoen.
Intussen ont\ing minister De Coninck niets uit Ncx,rd-Brabant. Op
14 september en opnieu,1· op 30 oktober herhaalde hij zijn verzoek
om inlichtingen. Ook Ingenhousz rond het -nonderlijk- dat Hult-
man zijn lijst nog niet had ingezonden. maar gaf te„ins een niet
unaannemelijke rerklaring claarrocir: n ellicht nas de gou,erneur nog
in onderhandeling met de regering om een \erandering in het be-
stuursreglement aang:bracht te krijgen. Het zc}u de bepaling betref-
fen  dat  de  benoeming van secretarissen  aan de Staten  lou  toi'beho-
ren, irant kiaar heeft hij reel tegen. 124 Hultman nws inderda:id van
mening dat bij de schoutbenoemingen reel afliankelijk was ,an de
rraag,rie er op de pc,st van het beter betaalde secretariaat zou moe-
ten komen. Om deze reden liefst beide /aketi tegelijk athandeleti.
uiteraard zonder iemands bemoeienis.

Op 25 oktciber 1819 heeft Ilultniati eindelijk zijn \(*,rdrachten
ingestuurd. Hij had "alles zo geheim behandeld, dat hij de lijsten
zelf zou hebben geschre,en- 124 Zijn rcx,rdracht ,o ,r de districts-
schouten - inderdaad eigenhandig geschre,·en 123 - is d(*ir minister
De Cloninck in behandeling genomen. Die voc,r de gemeenteschou-
ten  is  teruggez<,nden,  omdat zij niet \olledig 1, as: de uni illige gou-
\'erneur had de adressen van de eigenaren z:in heerlijkheden niet aan
het stuk toege\(,egd. 1)e lijsten Lijn na,it ineer opnieu\\ in Den Haag

1221 R:\ S liC,rillic in\. nr. 3737: mi mvi·r l)(· C onini k. 7 juli 1819. 21. It:\\11 (,ritlie ins . nr
5859, 1 .Ilitiu,tu, 1819, 1.1
Bl  Art|lil| 1 .in \1.itteinliurgli. 111,. ni·   42  1ngenlic}u./.  11  luli  1819. 26 .eliti·nil}fr 1819,
AR.\ Iii/.1 111\. tir  3(16. cli.wi 1 B 246. 4() cll,t(,|)l'r INIV. 54.
124 Archii·1' \ an \Iattemburl<li. in,.tir. 32. inxenhou./.  1 9 mi,cinber 1819
/ 4 i.

i 1- n l)(i,endicii /(glider \erl).ial-aanduiclinK.  111 regi0ter iii' bil uitia:inile .tukken i. icen
ilincept <11 \ermeldinx te ,indeli.

114



l'abel 9: Benoeming districtsschoute,i  1820

Voordracht Hultman. 25 Hktciber , 00 rdracht minister De C 0 n i nc k .

1819 1() januari 1820

en benoetningen K.B. 17 januari
182 0

District Boxnicer It(ix iiI eer

1.   F.  dc  Kesschietre e,in  I la\·re ( k 1, 1: de keshcllietre

burgemeester (;emert. lid P.S.
2.   J.B.   ran   Hugenix,th  t„t  cleti  Beren,

clauw (k). lid P. S..militiecommissaris
3.  H.J. Kleinefeldt Ck).

oud-lid  P.S.

District Boxtel Boxtel

1.  A.J.11.  ·an Griethu>·sen Blom tpt. H. F. \'ermeulen
oud-commies, sinds 1813 luitenant

2.  W.A.A.L. von Geusautpl.
burgemeester hint Alichielsgestel

3.  A. F. Speelman ran Wulverhorst (PL

District  U (icili,·ijk 11·'aalli·(ik
1.   J. F.C.J.  de  lic,>  ian Zuide,#ijn c k L J.\\'. 11.111-\\'ashenaer

burgemeester Breda. lid P. h.
2.   S.  de Jongh van Son van Raamsdon k i p i,

burgemeester Raamsdonk. oud-lid P. S.

3. J.W. Hall'-\Vassenaer ian Onsenuirt
(k), oud-lid =r„·eede Aamer

District H(LI),cibid Ilell,toll,1

1. C.F. Wesselman jr. (pi, C.:. 1.  \\'cise'linan

arrondissementscommissaris. oud-lid P.4.
2.  J. delong\·an Becken Donklp).

oud-lid P.S.
3.  .·\. P. Sixwir { 1)i.

militiecommissarii. c,ud-iecritaris #ali
Comillisharis0en-gencraal
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Distrid Oirsr|lot Oirschot
1 J.L.J.B. Siveertsde Landas(p). J.l). Mn Tuvll van Serooskerken

directeur posterijen Leeuwarden \·an Heeze en Leende (pj
2. H.F. \'ermeulen (k),

secretaris Den Bosch. oud-onderprefect
3.  C.J. van Waterschcx,t #·an der (:racht t.k).

advocaat

District Priticenlitige Prigicenhage

1. A.J.Ingenhousick), A.J. Ingenhousi
arrc,nd. commiss:iris, lid 1-\reede
Kamer

2. J.C.F. \an Franckenberg en Prosch-
liti Ipi. 1 urgemeester Ldinhout

3.  J.F.R. mn *Walltpi,
()ud-sch(,ut en secretari4 7.undert

District Id,ose,idaal R.(,feitdaa 1

1. G.Ii'. Pannebc)eter < pi. df C:.W. Pannelxx·ter
lid G. S.. oud drossaard van licx,sendaal ( bencrmd 3

2. P.J. C'u>·perstki. 61' P.J. Cuypers
lid 1-„·eede k.imer. burgenicater
Bergen (,p Zcum

3 J.(-'hr. Fm \08(PL
burizinit·L'&ter (6,14tel. ciud-lid P..3.

aangekomen. Ilelaas  zijn  zij  \erloren  gegaan.  samen  met  nog z(„eel
126andere bescheiden ;an Hultman.

Op de rcx,rdracht \(*)r de districtsschouten c zie tabel 9) waren de
protestantse kandidaten in de meerderheid c twaalf tegen negen j.  Zij
bezetten  c)ok cle hogere B,sities.  1)eels  ,\ as  dit  een  ge\olg  , an  het
gr()tere aantal protestantse <c)llicitanten, cleels san Hultinans be-
eoorrechting \an irienden en protdgcrs. -fussen de 42 gegadigden
\oor het am bt be\unden Lich onge,eer dubbel zcneel protestanten als
katholieken. Hultmans,cx,rdracht zormde een \ rij gc,ede afspiege-
ling ran dit gezelschap, zeker ian de herieilze kandiclaten (,nder hen.
In feite \Taren de enige benuembare gegailigden die hij niet in aan-

1201  Ali.\ Bi/a in\.tir.  3()6. clcishier It 236,  12 no,emlk·r 1819.  1().  \,1, ra.it: iii i),lit41:111£1 ' 1·rl
1 1. M11 8,irtm gen;innt \m htedman   le\2'rili' Dict. (ip
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merking \()or het amI)t had genomen juist protestanten. 127 C)mge-

keerd zi :iren er zezen  perso,ien die  nidt gesc,Iliciteerd  hadilen,  maar

wel roorgedragen \\ ciren: de commissarissen \Vesselman en 1ngen-
housz, de katholieken Cuypers en Kleinefeldt, de protestantse
burgemeester \'an Voss en hipeelman en de volstrekt onbekende

protestant Van Griethu>sen en Blom.
 let de t„ee laatstgenoemden betreden  ne het terrein  r'an  Hult-

mans iriendenkring en raken we op het spoor van de reden voor zijn
geheimzinnigheid rc,nd de \(,ordrachten. Speelman ian \\'ul\erhorst
kende hij al heel lang. In oktober 1818 hadden zij het jubileum van
hun vijftigjarige vriendschap gerierd. 128 Luitenant \'an Griethu>sen
Blom \Las in 1808 commies bij het departement:ial bestuur \1an
Maasland en in 1813 bij dat , an de Alonden zande Ussel-lees: bij
landdrost. later prefect C.G. Hultman. kennelijk \\.is Hultman zo
gewoon om zijn beambten \ an departement naar departement mee te

slepen, dat hij nu zonder veel scrupules de luiten:int als eerste
kandidaat noemde w,or het district Bortel. Het is aannemelijk dat de
gedeputeerden lucht ran deze kandidatuur hebben gekregen. \Vaar-
schijnlijk ligt de oorzaak van al die argwaan van G.S. juist bij dit

129fraaie staaltje van protectie.
Even merkwaardig is Hultmans keuze \,an J.L. Szreerts de Lan-

das. zoon ran de generaal clie in 1813 een rc)1 \an betekenis had
gespeeld. Alogelijk oc,k tot zijn farorieten behoorden twee persc,nen
die  te  elfder  ure,   pas iii september   1819  hun sollicitaties hadden

ingezonden, ,saarschijnlijk (,p aanraden ran Hultman: ,·\.P. Spc,or.
de oud-secretaris \an  Bon ier en  \ erheijen,  kort (,ok van  Ilultman
zelf. en adw,caat Waterschcx,t ran der Gracht. Deze katholiek was al
eerder \'(,or een functie, griffier bij de rechtbank \an 1:indho\en,
naar roren geschc,zen. ' op aanbereling zan een aanzienlijke authori-

r, Perscmen iii. G. ile J,Ing. M. de Jt,lit,e #an /n ijn+bergen. 1. ;an c )ldenlxirgh en J. , an
Ber cr\# i i k
1281 A R.1 S+ im. n r. 912.17 Januari 182(J. 1 (13: Acininklijke Bibliotheck. ,\Ideling handschril -
ten. Ccillcctic 11. #ati \\iin. 74 13 2 1lultinan. 8 ni,iember 1 917. 2·3 juni 1818
129

i \\'aarhchi) iii ii k i3 cle/c \'un (,riethu, kn Bkim de,ellcle perM .111 al. ile M rand, cindi r die in
de titilitiKer laren bil de regering a:inklolit im Meun. In 1826 raaktr hil in conflict met di
wiuierneur san Ant„erpen. \.1 \ele Millicitatic4 kreig hii in d.it ia;ir ren plist als ,<intrcilcitr
op de linic  in \\ e.t-\'l:i,inderen. Aort ,la.irop<Acrlic·cl hil. ·\R.i h. m\. nr. 6(145 cti 6()46.
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teit' (Hultmanif, maar de rechtbank had toen negatief over hem
13()

geadviseerd.

Feitelijk wordt Hultmans voordracht danig ontsierd door die luite-
nant en dat generaalszoontje. Voor de districten Boxtel en Oirschot
waren zij absoluut onbenoembaar, ook al was de rader van de laatste
er eigenaar van de heerlijkheid. Buiten deze twee missers kan Hult-

mans roordracht onmogelijk een onberedeneerd of partijdig stuk ge-
noemd zvorden. \1(,or Boxtel \faren de nummers t\\'ee en drie, \'oil
Geusau en de papiertabrikant Speelman redelijke keuzen. En zi,or
Oirschot \\·as nummer t\,'ee, Vermeulen zeker een goede kandidaat.

Alinister De Coninck heeft in zijn advies rkin 10 j.inuari 1820 de
voordracht ingrijpend gewijzigd. Alle protcfga's van Hultman /ijn
terzijde gescho\en. \/oor district Bc,rtel mocht de koning niet over
zekere personele consideratien- tegen Von Geusau heenstappen.

Hiermee doelde de minister \\aarschijnlijk op de le\ens,fandel ran
deze \'an zijn echtgenote gescheiden burgemeester. Enige iaren tero-

ren was deze door een predikant van -stomzondigheid (sodemiterij j"
beschuldigd, later  , an  het  rifrkrachten  zan  een  zn·angere  vrouir.
Beide beschuldigingen  zijn  ingetrokken,  maar  J ati ic)'n schandaal
blijft altijd wel iets hangen, zelfs in regeringskringen. '1'

Over de andere twee voorgedragenen voor Boxtel. Van Griet-
huysen Blom en Speelman, rept de Coninck met geen woord. 1 n
eerste instantie ging zijn roorkeur uit naar de katholiek W.A. Dams.
Deze benoeming z(,u een regelrecht affront iv,or Hultman beteke-
nen. Dams had namelijk in 1817 een klacht ingediend dat hij bij de
organisatie  van het stedelijk bestuur \an  filburg \\ as  gepasseerd.
Als oud-schout-ci,iel. oud-maire  en als prorisioneel  burgemeester
had hij erop gerekend opnieun  benc,emd te \\'orden.  1)ams neet deze

grieiende \er,ieidering- aan intriges en hij ircieg Hultman om uit-
leg.  De gourerneur rond echter dat hij de  filburger -Keene , erdere
explicatie- ;erschuldigd   as. Daarcip   endde 1)ams 7ich tc,t de mi-
nister met zijn relaas over het hem aangedane onrecht en niet een
\erzoek om een districtsschoutambt.
/'.

I liAAH. ()11'icier #an Ju.titic  1811  1918. L 5  1817. iii,. iir. (,8(1.  17 cikttiber 181 7. ten
ander negatirl' 1*ircleel:  ARA Bi/a in,.lir.  938, dc,Bier 8  1 32(): 14,u\i·rneur.  11 m.lart  182(1.
onder keincenti· bt. (k'J,tir,xle
141

f AliA $ in\. nr. 29()1, 3 juni 1826  111: Meur4  12 juli 1824
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In tweede instantie heeft minister De Coninck toch maar afgezien
van Dams' benoemi,ig. Hij heeft toen \c}or het district Boxtel oud
onderprefect \'ermeulen \0(,rgedragen, de 'pechrogel van januari
1814 (zie hoofdstuk 1,2). Yermeulen „as door Hultman genomi-
neerd voor een ander district. Oirschot. Gezien de kwaliteit van de
t\Tee andere kandidaten \\ as hij daar eigenlijk de meest aange vezen

persoon. De regering zag in dit district echter liever de protestant
J.D. van 'I-u>'ll rkiii Serooskerken ran Heeze en Leende. 'Onder de
roorgedragenen berindt zich niet \an Tuyll die gaarne met deze post

begunstigd zou \\orden en ook \vel geschikt is". 132

De koning heeft het ad\ies ran zijn minister gevolgd. Op 17 janu-
ari 1820 werden door hem vier protestanten en drie katholieken -
zoals  ook op Hultmans voordracht - tot districtsschouten in Noord-
Brabant benoemd.

Slechts voor een deel valt Hultmans verloren gegane roordracht
voor de gemeenteschouten te reconstrueren. Ongeveer dertig van de
178 fungerende burgemeesters \Tilde hij niet voor een definitieve
benoeming in aanmerking brengen. Wellicht iets meer. In het vol-
gende hoofdstuk komen deze getallen nader aan de orde. Daar zal

ook een poging ondernomen worden tot beoordeling van de objectivi-
teit van Hultmans voordracht. Als vergelijkingsmateriaal kunnen
daar dienen de afwijkende adviezen van Hultmans opvolger, het
kommentaar en de twijfels van minister De Coninck en de latere
rapporten van commissaris Ingenhousz. in deze paragraaf zal Hult-
mans ioordracht slechts rergeleken  orden met de enige ad, iezen
die hem al \ 66r de inzending ran zijn roordracht ten dienste hebben

gestaan: de gege\'ens \'an commissaris IVesselman *
Wesselman had in 1814 al een 'Tafereel' opgesteld van de burge-

meesters en hun adjuncten in het arrondissement Eindhoven. Hier-
bij vermeldde hij behalve wat persoonsgegerens ook vele aantekenin-
gen betreffende het karakter, het gedrag en de bek,\,aamheid r;in de
functionarissen. In \Vesselmans uitlatingen proeven we de ergernis
die rele negentiende-eeu\rse,  \ oc,rt, arende ambtenaren moeten  heb-

1 21 Al .1 5. in\. nr. 982. 17 1.inuari 182(). 1()3: rek,v 1).im:, c,h. 30 augu5tus 1817: Al<A
Bi/a gehelm iii\. nr. 5, 10 januari 182(). 339.4.
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ben gevoeld als ze te maken kregen met de lokale bestuurders op het

achterlijke platteland. Zijn oordeel loog er dan ook niet om. Het
overgrote deel ran de 58 burgemeesters in zijn arrondisseinent acht-
te hij onbekwaam. De meesten waren -lompe boeren-, lieden die niet
in staat waren  'met de pen het geringste uit te roeren". Bij dit
gebrek aan kwaliteiten moest de commissaris zich echter neerleggen.
Veel personen ontbrak het niet aan goede wil. In enkele gemeenten
zorgde een goede adjunct of een goede secretaris ervoor dat het
bestuur in orde bleef. En in andere gemeenten Nwren nu eenmaal
helaas geen geschiktere personen te pinden.

Zeventien burgemeesters konden niet door de beugel. meende
Wesselman. Vijf van hen hadden als bestuurder weI k,raliteiten,
maar golden als "een moreel slecht mensch, ran een laag gedrag
-falenten werden bij hen als "een mes in de hand van een dronkaart
I rraalf  \ an  hen  Karen zorrel incapabel als moreel  ran  een  laag

gehalte. 1 33 Slechts over elf burgemeesters  n'as Wesselman  zeer  te-
ireden.

In 1819 werd Wesselman door Hultman informeel geraadpleegil
inzake de benoemingen. Zijn oordeel over de k\\ aliteit van zijn bur-
gemeesters was in rijf jaar niet veel milder geworden. Ywee ran de
allerslechtste naren al,an het toneel verdnenen door de herindeling
van hun gemeenten. Er resteerden dus nog \ ijftien zeer onbek,rame
en/of slechte burgemeesters die volgens \Vesselman het zeld moesten
ruimen.134

De eigenzinnige Hultman heeft zich niet altijd even veel san het
ad\ ies \ an JVesselman aangetrokken. in acht van de vijftien gemeen-
ten met een zeer onbek\ ·ame burgemeester luidde zi.in roordracht

izaarschijnlijk anders dan die \an \\'esselman. Een \oorbeeld hier-
van is het industriedorp Cieldrop. een gemeente met \eel interne
moeilijkheden in het bestuur.

in 1817 legde burgemeester H. \'ogelpoel daar zijn ambt neer. De
1112  1 A\B Griffie im·. nr. 6189: Tai'ercel \ali burgemeesterb en adjilticten. Omleriii' /i·\iii-
tien Jechte burgemeevers bewinden /ich J. C lephaj. Leende '  'es·n k\\ ast die neriten. ecniz
denkbeeld i,in heeft" 1. i. Fransen \ erhees, , |irrden I "een |(,illpe mhalii:e 1*,ir  :. i. \.iii der
Hei'den. Strijp *"a13 de pest zehaat  J. h.  Lefebire.  Bladel T  'ecn intrigant. in den \Il,ten /in
\an het \\(Ard" J. P. Le, ssen. Eerhel c "een Krolite lantaarn zonder licht" i en J. \an de |·ix·lart.
Helm,ind c "loen,. achterhi,udend, spreekt alle drie neken maar ren." i
114,  IlAXB Griffie in\·. nr. 6459. persoonlijke briefu·isseling \\'esselman. i.d.
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adjunct Fr. van den Heuvel, "een slecht immoreel mensch", pedant,
eigemvils en zelfingenomen, bovendien een  'Christen-Jood" die door
iedereen werd veracht, heeft toen bij Hultman weten te bereiken dat
hij tot burgemeester  \\ erd benoemd.  Na  zo'n twee jaar heeft hij de
gemeente echter 'schandelijk verlateii-. ' 85 Niettemin bleek nu dat
Hultman hem nog steeds een schoutambt gunde, en \vel dat \ an het
naburige Zesgehuchten, n aarmee Geldrop , eel banden had.  De mi-
nister is hiermee niet akkoord gegaan. Uiteindelijk hebben beide

dorpen dezelfde schout gekregen, in de persoon van P. Bolsius.
Maar liefst elf van de \ijftien onbekwame of slechte burgemees-

ters zijn uiteindelijk herbenoemd. Slechts die van Leende, Strijp,
Oirschot en Borkel en Schaft verdwenen. Over enkele schouten zal
Wesselman nog jarenlang zijn negatieve 0(,rdeel moeten uitspreken.

§  11.    De,izentere,i  e,1  01,erlijde,i: Hitlti,wits laatste lei,ensdagen

Hultman heeft de eerste schoutbenoemingen niet meer als gouver-
neur meegemaakt. Al geruime tijd verz\f'akten zijn geestelijke ver-
mogens. Dit aftakelingsproces moet al gaande zijn ge\veest toen de
gouverneur nog volop bezig was met de voordrachten voor de benoe-
mingen. Het dementeren zerklaart zrellicht roor een deel de geheim-

zinnigheid en de argnaan Naarmee deze voordrachten gepaard
gingen.

Al in november 1819 was duidelijk dat Hultmans positie onhoud-
baar was. Aan kamerlid A.J.J.H. Verheijen zou de koning die
maand gezegd hebben dat -de omstandigheden waarin onze gou\er-
neur verkeerde, niet toelieten, dat hij langer in die post bleef." Het
was dus volgens Ingenhousz zeker dat er een nieuzve gouzerneur zou

146komen. en hij nist zelfs al kandidaten te noemen.

Op  21 no\ ember ontlaadde de spanning  die  in het proz·inciaal
bestuur \ras opgeroepen door Hultmans eigenzinnigheid en geheim-
zinnigheid bij de roordrachten. Net voltallige college \ an G. S.  meld-
de zich die a\ond bij hem. De gedeputeerden dreigden clat zij zich tot
de koning zouden \\enden met het,erzoek inzake de benoemingen

115) ibidem: 11.1.\B C'clk kai)inet 68 Iii. Hisselm;in. It) iuni 1825.
1*1 Archiet \'an Mattemburih, iii\·.nr. 12: Initenhc)u3/.  1 4 n(i,ember 1819.
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gehoord te worden. Na een onbevredigend antwoord hebben zij de

volgende dag inderdaad een adres opgesteld en verzonden.
Ook Hultman heeft zich op 22 november tot Willem 1 gewend. in

een eigenhandig schrijven, dat al duidelijk de sporen ran zijn aft:ike-
ling vertoonde. In andere provincies, zo stelde hij, waren G. S.  ook

niet geraadpleegd. De Brabantse gedeputeerden moesten reeds -zeer
in hun schik- zijn met de toekenning ran het benoemingsrecht roor
de secretarissen en de gemeenteraadsleden. Bovendien wist Hult-
man uit ervaring wat voor een "oneenigheden en menigvuldige bot-
zingen" zo'n uitnodiging tot advies in de Staten  zou  tevfeegbrengen.

Juist in Noord-Brabant  zou  dit  nog  meer  te  Irezen  zijn.   -leder
wenscht toch gewoonlijk dat zijn geroelens bovendrijve.- Hij \rikle
Willem 1 alle intriges besparen en rerzekerde hem ten slotte dat al
de voorgedragen personen het , ertrourven  zan de regering ir aardig
zouden zijn.

Minister De Coninch adviseerde eveneens  aan het verzoek  ran
G. S. niet te voldoen. Het inn,illigen zou bij de gouverneur "eene

onaangename gewaar,z·ording'  veroorzaken. Bo\endien zouden  de

gedeputeerden van andere provincies zich dan ineens benadeeld
kunnen voelen. 137

Intussen verslechterde Hultmans toestand snel.Op 24 december
1819 meldden de gedeputeerden Linsen en Panneboeter in Bergen
op Zoom dat de gouverneur om gezondheidsredenen zijn ontslag Lou
vragen. Zij liepen hiermee rooruit op een geheime \ ergadering van
G. S.  die een week later, op oudjaar 1819 belegd zou \1 orden.  Borret.
de primus inter pares van het college, deed mededeling \'an zijn
bezoek van de voorgaande dag aan de gou\erneur. Hultman ver/n ak-
te met de dag. Het ene moment had hij eene naau\re oplettendheid,

doorzigt, geroel en oordeel, het andere moment een ;olstrekt 'P,nge-
regeld denkbeeld" Borret  had hem roorgesteld  bij  de   koning  zijn
ontslag  te  verzoeken,   waarop deze positief gereageerd had. Onidat
Hultman niet meer in staat was zelf naar Den Haag te reizen, stelde
Borret voor een commissie, bestaande uit de. leden Linsen. Sassen en
Van Bever„ ijk. naar de hofstad te zendenomde Kens\ande gou\er

1,-1 ARA Ssin\·. nr. 912, 13 december 1819.1(). (,.S.. 2211(1\ember 1819, Hiiltman. 22 11(1

wmber 1819, en minister De ('oninck, H cleccmber 1819, B 236. 5.
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neurover te brengen. Tmens moest deze commissie (lan trachten  te
bewerkstelligen dat er een ingezetene van Noord-Brabant tot opvol-
ger zou worden benoemd.

Nieuwjaarsdag 1820 beseften de gedeputeerden dat Hultman zelfs
niet meer in staat zou zijn zijn \rens, hoe kort ook geformuleerd, op
papier te zetten. 1)e commissie moest daarom maar afreizen zonder
Hultmans verzoek. Zij zou vertrekken zodra de ijsgang op de grote
rivieren een reis toeliet. intussen richtten G.S. zich vast per brief
tot de koning. Hierin deelden zij hem mee hoezeer de gouverneur
door "afwisselende onpasselijkheden gekweld" werd. De koning be-
vond zich zonder een vertegenwoordiger in de provincie Noord-Bra-
bant, zo luidde hun noodkreet. Een voorlopige voorziening was di-
rect nodig. 138

Minister De Coninck was zelfs tot meer dan een voorlopige roor-

ziening bereid. Reeds drie dagen na de verzending van het adres van
G. S. adviseerde hij de koning tot de benoeming van een opvolger van
Hultman or'er te gaan. De minister kon zelfs al een kandidaat noe-
men - het bericht van G.S. kn·am kennelijk toch niet onvenracht.
Uit het adres van G. S. maakte De Coninck echter op dat er inmid-
dels een delegatie naar Den Haag vertrokken was. Om deze missie

niet al te zeer roor het hoofd te stoten, was het wellicht raadzaam
met het opvolgingsbesluit te \ achten tot na haar aankomst in de
hofstad.

Gezien de besluitraardigheid van de regering lag het in de lijn der
rer,vachting dat de delegatie weinig heeft kunnen bereiken in Den
Haag. Bij koninklijk besluit zan 17 januari 1820 \\·erd eeri 01 ontslag
verleend aan Hultman, die inmiddels -geheel kinds" was geworden.
Bij hetzelfde besluit werd er oc,k een nieuive gouverneur in Noord-
Brabant benoemd. 139

Pensionering ran staatsdienaren was onder het koningschap van

1 481  GA Breda, At'deling 1\ ,  3, collectie (.'ui·pers ,-an \'elthc„en, in, . nr.  59: \'ergroesen, 24
deceml,er 1819 c due ctillectie Lai „aarschilnlijk norden (nergebracht naar Arc·hief \'an Alat-

temburghi: RA\11 (,rit'lie ini. nr. 4751: secrete ,ergadering 31 december 1819, ARA Ss inm
nr. 6025. nummer 326: Borret. 23 januari 1820; .4RA Ss in. nr. 932. eih. 17 januari 1820.
101: G.5 3 lanuari 1820
119) 'I-.a.p.: minister De Coninck, 6 januari 1820; Archiet'Van Mattemburgh, 33: Ingenhousi
17 januari 1820
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Willem 1 nog op geen enkele \vijze geregeld. In de regel nas men
ambtenaar voor het leven. Een pensioen kon wel toegekend Aorden,
maar dit was afhankelijk van een individueel Koninklijk Besluit,
waarbij de persoon in kwestie middels een toelage wed beloond roor
zijn trouwv en verdiensten.

Toch is het merendeel ran de gourerneurs tussen 1813 en 1830
niet in dienst gebleven tot het uiterste einde, dat wil zeggen tot

ernstige ziekte of 0\erlijden.  In de noordelijke provincies waren dat
slechts Schorer (Zeeland 1814-1818), Hultman, Van Lijnden (Gel-
derland 1814-1825} en Van Imhoff (Groningen 1814-1830). In de
zuidelijke provincies .aren dat Preke (Antwerpen 1817-1820) en
waarschijnlijk I)e Loen (West-klaanderen 1815-1820). Tegeno,·er
dit vijf- of zestal staan zes noordelijke en ,·eertien Luidelijke gouver-
neurs die hun ontslag hebben gekregen om puur politieke reclenen.

Deze ontslagen in het kader \an de rerplaatsingspolitiek van Willem
I of na commotie ran pers(*)nlijke of pc}litieke aard zullen in de
volgende hoofdstukken besproken n'orden.

Hultmans gouverneurschap behoorde dus tot een kleine minder-
heid waaraan geen einde is gekomen om politieke redenen of door
persoonlijke tegenstellingen. Toch ralt niet te ontkennen dat het
laatste jaar van zijn ambtsperiode geen al te beste verhouding met
G. S. te zien gaf. En het \\'as niet ongebruikelijk dat Willem I na
conflicten tussen gouKerneurs en gedeputeerden juist de eersten het
veld liet ruimen.

Op 7 maart  1820,  nog geen t,f ee maanden na zijn ontslag,  zou
Hultman in Den Bosch overlijden. Over zijn laatste le\'ensdagen
deelde de Bossche adrocaat J. Ganderheyden mee in een rederoering
te zijner nagedachtenis:

'7)ie zelide man, \·corheen de geest des gezelligen le\·ens, \#iens tegenzz·c,or-
digheid oreral kracht en le,en ierspreidde. „as. rooral in het laatste jaar
zijns le\·ens, meestal afgetrc)kken en somber pein/ende, /ijn /enui,·gestel
onderging telkens meer en meer de he\·igste schokken. tot dat hij cindi·lijk.
eenige \ieken ioor zijnen dixid, in volkc,men staat ian ge,oellixisheid
verviel, in dezen Jammerlijken staat tx·zocht ik hem omtrent drie weken sour

zijnen dood, mijnen groet bij het intreden der kamer beant„cx,rdde hij inne
mend vriendelijk, even zoo als hij in zijne gen,nde dagen, bij eene gunstige
stemming, gewoon was oude ,·rienden en bekenden te gri,eten; ik trachtte
een gesprek te beginnen. 0 er onderr\erpen betrekking hebbende tot de
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gelukkigste clagen zijns le\·ens. maar te F·crgeets, hij bleet' sprakelms op mili
staren, en ik ,erliet het ,ertrek met ontroering. Net laatst zag ik hem
stervende, en in de/en tciestand blect' hij ,·erscheiden dagen. tot dat de do(Ki
een einde maakte aan zi in liiden. ·· 14( 

Op de dag \an Hultmans overlijden k\\am een proctureur, \\I.J
Randhare bij de Bossche \'rederechter J.C. Alarggraff, met op zak
een  bevel  \ an  de  president  r: n  de Bossche rechtbank tot rolledige
inventarisatie \an de goederen ;'an de overledene. Procureur en ire
derechter begaven zich naar het sterthuis, Verwersstraat 80. De
bewoners moesten een eed afleggen niets uit de boedel te hebben141

ontvreemd, het huis werd verzegeld. Een client van procureur
Randhare bleek een aanzienlijk bedrag van de overledene tegoed te
hebben.

§ 12. "Ee,i man van de ziwereW" in een provinciestad.
tlitlt,nans positie in Den Bosch

Ganderheydens rede werpt ook licht op Hultmans gespannen ver-
houding met de gedeputeerden in 1819:

Sedert lang zvas hij zeer ongestadig ran humeur, en jegens dezellde perso-
nen, waaronder zijn oudste ,·rienden. dan eens regt hartelijk en gul, dan
wederom. tc,t aan het hondsche toe. onbeleefd en norsch; in zijn laatste

levensdagen was hij, naar lichaam en ziel, in den volstreksten zin kindsch

geworden. Hij die met kennis van zaken en omstandigheden oordeelt, zal
voor dit alles ligtelijk tene en dezelfde oorzaak kunnen ontdekken.

Tot zover Ganderheyden. Het is niet aannemelijk dat de aandoenin-
gen van Hultmans "diep gefolterde  ziel"  het hele conflict met  G. S.
kunnen verklaren. Zeker speelde ook een meningsverschil over de
grootte van het werkterrein van gouverneur versus Staten en gede-
puteerden een rol. De Staten van Noord-Brabant waren zeer ambi-
tieus, zeker waar het hun toezichthoudende taak betrof. Gelukkig
liepen de opvattingen van Hultman en Staten keurig parallel in hun
aversie tegen alle zijdelingse, particuliere inrloed op de gemeentebe-

14.
1 Ganderhe>den. Hi'del·oerilig, 48. nint ", en 28. ilinderlijke komma s in dit en het

jolgende citaat zijn \reggelaten.
141 1  RANB Nieun·e rechterlijke archie,·en  1811- 1838.  \ redegerecht 's-liertogenbosch,  in,·.
nr. 1011820j, nummer 24. 7 maart 1820. Ini·oners w aren Joanna \reeswijken zoon Carl
Hultman. mci. Maria Beems, ionder beroep. Fr. Belle,ille. kcwtsier, en drie dienstb(*len.
J.H. Leenders, Allegonda \·an Wi'(,ensel en Elisabeth Kics. De laatste was analfabete.
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sturen, de ambten:iren en de rer(,rdeningen. De 'coalitie' riel pas
uiteen  in het finale  stadium  w an  de  bestuursorganisatie.  toeli  de

\oordrachten :ian de orde k\Jamen. Hier uilde Flultman duidelijk
zijn eigen \\eg insla:iii.

Hiermee is niet gezegd dat de gou,erneur heeft getracht om de
 taten een strak en bedillerig regiine op te leggen. tntegendeel. \,111
1-logendorps c*,rdeel clat Hultman -zich naar alles en allen schikt, en
de zaaken luchtig 1,ehancleit . „ cis zeker niet c,tijuist. 11uitmatis
opfolger  moest  bij  de  aan\ aarding  \ an  zijn  ambt  kc,nstateren  dat
bijna :ille .iml,teiiaren rich  ,1ene unailiankcliikheid hadden .1.inge-
matigd- s,elke het geiag ,an de g<,u\erneur min (,f meer \crlamde.
1)eze "geusurpeerde macht- manifesteerde zich het sterkst binnen
Ci. S.  In  dat  college  \\ aren  de  aanmatigingen  (mtstaan.  Zij     aren
\erstrekt door  de oiigelukkige positie mi-inen ambts\(,organger.- 142

Hultman had /ijn luimen en zijn \oorkeuren. In s(,mmige /aken
duldde hij in- noch tegenspraak. Andere k\\ esties daarentegen lieten
hem \olledig koud. lien ondern·erp waar hij dc,or een te grote be-
moeizucht i,re,el bij anderen opriep "as zijn relatie tc,t de justitiole
auti,riteiten. in no, ember 1816 schreef hij alle burgemeesters a,iii
dat zij \erplicht   aren om ,an alle misdrijicii in hun gemeenten
onmiddellijk rerslag aan hem te dc,en. Procureur \'an Blarkom
meende echter d.it de gc,ur crneur niet beroegil    as t(,t het rerlangen
van prc,cessen-werbaal ,an de burgemeesters. Hij kreeg bij\al,.iii
Lijn superieur, procureur-gener.,al in Den Haag ,\. Philipse. Deze
schreef Van Blarkom bc*,s dat Hultman "niets te maken- had met "de
geheimen der Justitie Het is merdre\en nieunsgierigheid en
bedilzucht. niets anders.- I)e hoge ami,tenaar eindigde met: -Het
spijt mij.  clat de Hr.  Hultman aldus handelt. ik houde \ eel ian hem.
en „·enschte. dat het ding nog in het lid kan gebragt \iorden.- 144

Hultmans positie in Den Bosch nerd behal,e door de aftakeling in
zijn  laitste le, ensdagen  en  door de onenigheden en onduidelijk-
heden inzake   zijn   werkterrein   ook   bepaald   dix,r   zijn   kx,pbaan.
op\attingen en acti,iteiten. In hc,ofdstuk 11.2 hebben we reeds ge-
1421..\R  Ss im. lir. 6126: gouierlicur. 26 maart 1822.
1., RA\B \teuue recliterli ike archie,en 1811-1838. Prikureur-crimineel. in,  nr  7 Phi-
Iii).c. 24 11(nember 1816
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keken naar zijn politieke carriOre. Hier zullen we nader ingaan op
enige culturele en sociale activiteiten van deze grillige, maar boeien-
de  man.

Hultman \\'as een man der Verlichting: een groot verzamelaar van
kennis op vele terreinen. Hij \\ as lid van vele binnen- en buitenland-
se genootschappen, maatschappijen en academies ter ber ordering
van kunsten en n etenschappen, ran de ,vijsbegeerte. agronomie,
natuur- en letterkunde. Een uitspraak van een biograaf, dat Hult-
man tot de geleerden -van den eersten rang" moet worden gerekend,

lijkt overdreven. Diepgaande studie heeft hij van Keen enkel object
gemaakt. Daarvoor waren zijn politieke ambities te groot en zijn

144belangstellingen te zeer uiteenlopend.
Zijn rechtenstudie sloot hij at' met een proefschrift over de recht-

vaardigheid van het afzweren van koning Philips 11. Rechtsgeschie-
denis en politieke theorieen bleven ook later in zijn belangstelling
staan. Maar meer en meer ging hij zich bezig houden met het rerza-
melen van de dragers van al deze kennis: boeken. In de laatste
twintig jaar van zijn leven wijdde hij "met een taai geduld" aan de
bibliografie en het verzamelen van zeldzame boeken. Hierin stond
hij in contact met de landsarchivaris H. van Wijn en de verzamelaar
\/an Westreenen van Tiellandt. Hultman verzamelde ook prenten,
tekeningen en schilderijen. Het moet voor hem als oud-directeur ran
schone hunsten en wetenschappen eenvoudig zijn ge,veest een om-
vangrijke collectie op te bouwen.

In 1810 wordt hij benoemd tot prefect van Avignon. Bijna tA'ee
jaar later, op 12 oktober 1812 wordt het grootste deel van zijn kunst-
collectie geveild. 's Alans af\zezigheid. rrellicht ook geldgebrek zul-
len hem hiertoe verplicht hebben. 706 nummers komen onder de
hamer. Vele bevatten meerdere prenten. Daarnaast worden 24 inge-
lijste prenten (A aarvan twee portretten van president Washington),
63 schilderijen (waaronder een landschap van Rombouts en een
vermaard zelfportret van Lucas ran Leyden) en een verzameling
mineralen bij opbod verkocht. 145
144

, MA.
145 j a.it'.: Bibliotheca Ilultmanniana si\·e catalogus librorum. . (-arolus Gerardus Hultman.
exemplaar met aantekeningen. Katholieke Unip'ersiteit Brabant. Brabantica-bibliotheek. oude
drukken. 5 8 12.
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Hultmans meest dierbare bezit :ras zijn bibliotheek. Sinds zijn
terugkeer in Holland in 1813 vatte hij zijn bibliogratische studie
weer op. in 1816 k\ram hij in het bezit van bijna 180 oude drukken
en zeldzame handschriften,  waarran hij een catalogus heeft samen-

gesteld. In 1818 \erscheen zan zijn hand bij de Bossche drukker en
boekhandelaar H.  Palier de studie Bibliografisclie Zelditanihetieit. 146

Met het afirikkelen van Hultmans nalatenschap en met het \ eilen
ran diens goederen was de Bossche notaris Jan de Bergh belast. Zeer
snel na Hultmans oierlijden, al op 24 april 1820 ;rerden zijn meu-
bels en huisraad, alsmede zijn koets, caleche en twee merries ge-
,eild. Deze ri,erende goederen brachten f 6018.95 op. In oktober
\olgde de verkoop \an Hultm.ins buitenrerblijf 'Kraaienburg' bij
Nootdorp. tussen Rijse\·ijk en Delft. De Brabanders A.Th. \an Rij-
ckevorsel en P. E. de la Court boden. maar uiteindelijk ging het
landgoed ;oor f 23.000 naar de 1)elftse burgemeester G.J. ;an
I mrs t.

Voor de inventarisatie ran Hultm:ins enorme bibliotheek, onder-
gebracht iii het pakhuis '1-)e Aledeklinkers' \an Palier schri,k m)taris
De Bergh terug.  Alet dit karnei  wserd pas  aanges angen op  19 april
1821. Op 10 mei nas het ,(,ltooid. 1 en grote hoe,eelheid ambtsstuk-
ken en correspondentie  kon  teruggege,en  „c,rden  aan de rechtmati-
ge eigenaar. de griffie \an het pro\ incidal bestuur - de sclieiding
tussen amI)ts- en privezaken zerd toen ,'aak minder secuur getrok-
ken, zeker door 'luchtige lieden als Hultman.  De bibliotheek k\\ am
op 9 juli 1821 onder de hainer. 1-let  publiek kon bieden op 289414-

nummers vermeld in een gedrukte catal(,gus Bibliotheca litilti,mii,tia-
na sire Catalogus i.ibrom„i . rir emditis Clarolits Gerardits Hultma,1.
De reilingnunimers 2771 en 2842 :saren pakketten bucken, elk be-
staande uit enkele z,erken met niankementen. .\tlassen en landkaar-
ten \(,rmden de liummers 2843-2894. 1)aarenlwisen „erden 3 schil-
derijen, meer dan 300 prenten en enige kunststukken en /eld/aam-
heden te koop aangel)(,den. lien inicrosc(*41 en een komlileet planeta-
rium, symbix,1 i an het mechanische \, ereldbeeld \ an de \ erlichting.
1 4(.

1 k<ininkllike Biblicitheck.  3\Itlelinit hanilbihriltin. (.cilli·ctic 11. ian \\ lin. 74 11 2  Hult
man. 3 mi\eml,er 1817.
xt C;.1 ' -liertc)Kenbc, ch \citariele :irchic,en. J cle Berili. m,  nr 1549.2(1 in.i.irt 182().
liuinmer 82.  24 april  1820.  liumliier  117,  Ic) 04,)1)er  182().  tiltilitili'r  &(31
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getuigden ran de brede belangstelling van de eigenaar, eeii minia-
tuur van de graftombe van \Vashingtc,n ran zijn be\,ondering \0(,r de
Amerikaanse rrijheidsstrijd.
De hoofdindeling \an deze catalogus  ·as:

1. handscliriften {37 num,iiers)
2. drukken uit de 15e en 16e ecun·1319 nummers i
3. mcxlernere drukken (2538 nummers). rerdeeld in fulic,-, quarto- cti

crta,·01(irmaat. l·.lk ,·an cle/.e t(,rmaten n·as ondenercleeld in de cate
gc,rice n:

- theologie
- jurisprudentic en p<,litick
- kunsten en u·etenschappen tmedicilinen, h.sica, natuurlijke historic,

li 1(,sof'ie f

- literatuur (glossaria, grammatica s, klassieke dichtkunst, mc,derne
dichikuiiw )

-  geschiedenis < antieke -, ,·aderlandse -, Belgische -. 1·.uropehe - en kolo-

niale  geschiedenis,  geografte,  nx„iumenten,  reisbeschrij,ingen,  bic,-
graf'ie, biblic,grafie en tifigrafie,

Ter nadere bestudering san Hultmans boekenbezit is gewerkt met
een meer bruikbare,  aan een meer hedendaagse  \ etenschapsatbake-
ning aangepaste indeling Buiten beschou\\ ing blij, en de oude hand-
schriften en oucle drukken, plus de pakketten onvolledige \\·erken.
Resteren 2516 batiden.  ierdeeld o,er de ,olgende  ,akgebieden:

T·abel 9:   Boekenbezit Hicltnian: i,ideling i,1 1,1kgebieden

percentageh
1. geschiedenis: algenicin 1.5

i, id c r 1.1 nci s 1().4 27,3

ititcrii,itic,ii,tal, Aololiieti 11.3

1,ic,grati3ch 4.1

2.  literatuur(-ge4chiedenisL I)ric,en, T·erhandclingen 21.3

1. taall.unde 2,6

4.  biblic,Kratie en t,ix,grafic 3.1

5.  kunsten en oudheden                                                                      4
6. juriclisch 8,2

7.  ix,liticke the(,rie. cliplomatic 7.3

8. plakkaten, reglemeliten 4.8

9. ge(,grilfie. statistick..igrcincimic 1,6

10. reis\erslagen 6.1

11. atiassen, kaarten 2.1
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12. theologic, bijbels 3,6

13.  filosofie, zedenkundige \,·erken 4,4

14. natuurwetenschappelijk. medisch 2,3

1 5. varia 0,8

99,7

Vergelijken we deze cijfers met die in een studie over de boeken-
aanschaf  in Aliddelburg begin negentiende  eeuri .   De  volgende
hoofdcategorieen - waarin door het knip- en plakzverk wellicht enige
onnauwkeurigheden geslopen zijn - geren de grote verschillen

148
aan:

Tabel 10: Boekenbezit Huttman  rergelijking met Middelhurgse boekenaanschaj

Borkenaanschaf ,·an

boekeribezit Hultman  ,\liddelburgse particulieren
geschiedenis 27.3 13.1

kunst. literatuur. taalkunde 31.2   25

rechten, politiek 20.3 16.8

geografie, reizen 9.8 6.2

natuur en medicunen 2.3 9.4

theologie, filosofie. moraal 8      29.6 tzonder fili)sc,fie)
varia 0.8

99.7 100.1

Opvallend is de grote hoereelheid godsdienstige en stichtelijke
lectuur die in Aliddelburg aan de man gebracht werd, naast een
redelijk grote belangstelling roor natuur en medicijnen. Bij Hultman
scoort vooral 'geschiedenis beduidend hoger dan in Aliddelburg

Een zergelijking tussen enige bibliotheken in Hollandse steden
toont overigens hoe groot de rerschillen kunnen zijn in de belang-
stelling ran de regenten. 149 Voorzichtigheid is dus geboden.  Hult-
mans bibliotheek zegt in de eerste pia:its iets omer zijn zoorkeur in
148

i Kloeken Mijnhardt. ilet lezerspubliek al.object #anoniler/c,ek. Bc,ekaanhchatin \liddel-
burg in het begin Jan de negentiende eeu,i,  in l)e nieitii·i tacilgids. 79- 1 1 19863. 14-32. lien

\ergelilking is geinaakt met tabel 3. de bestedingen \an particulieren. School- en kinderboe-
ken. kranten en di,ersen ontbreken in mijn indelint: :an liultmans b ,ekenbe/it. De reste-
rende Aliddelburgse categorieen tijn daarom herleid tot  10(}ck
144

f Zie de drie elite-studies van Kix,ijmans, De Jong en Prak in de litillandse historische reeks.
nummers  4,5  en  6.
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zijn verzamelwoede. Alinder stellig kan iets \vorden be,veerd over
zijn ideeensvereld: voor een bibliofiel is immers niet alleen de inhoud
van een boek van belang. I\log minder kan Hultmans bibliotheek

representatief worden geacht voor het intellectuele klimaat m.iii een

tijdperk. Nogmaals, de catalogus libromm deelt ons vooral iets mee
over de bezitter. Te weinigi  logelijk. maar wei belangwekkend.

Het 1-etterlieve,id Tijdschrift lioopte dat de bibliotheek niet naar het
buitenland zou rerdwijnen, maar in Nederland -liberale koopers zal
vinden, zoo als de uitmuntende bezitter geweest is". De namen ran
de kopers kennen we niet. sommige bieders wel. Onder de Noord-
brabantse bieders bevonden zich rechter F. de Jonge van Zwijnsber-

gen, de advocaten Sassen en Ii'aterschoot van der Gracht en burge-
meester H.E. Verschoor. Boeken. tekeningen, kunststukken en boe-
kenkasten brachten samen f 9933,45 op. Het meest werd neergeteld

15()voor het planetarium: f 320,-.
Hultman zvas niet alleen een man der Verlicliting, hij #as ook,

zoals we reeds Lagen, een "man ran de waereld". Zijn huuelijk met
jonkvrouwe Lemker. van wie hij ,ras gescheiden, was kinderloos
gebleven.  Wel was bekend dat hij een maitresse had  'met , erscheide
kinderen". Slechts ddn van deze kinderen werd zijn erfgenaam: Carl
Hultman, geboren te Den Haag in 1803, verrvekt bij zijn 27-jarige
huishoudster Joanna Vreeswijk. "' Door het zetten ran een krachte-
loze, beverige handtekening - de laatste in zijn leven - rerklaarde
Hultman op  11  februari  1820 zijn minderjarige zoon handelingsbe-
kwaam.

Op 16 maart 1820 werd een 'raad van nabestaanden en ,·rienden

geformeerd en werd aan Carl een curator, de procureur F.li de
Bergh, toegevoegd. 152 Raad en curator adriseerden hem de erfenis te
aanvaarden. De veiling van boedel, landgoed en bibliotheek, minus
notariskosten, zullen de jonge Carl zo n f 37.000 hebben opgele-

mi iftterliel'elid Maandschri . 1821. 144.
1.' 1

i Carl Hultman. gel)oren Den Haag 30 april 18() 4. geclcxipt te R<,tterdam 1 11(,iember 18(15.
buiten hu„elijk zer\,ekt. gelegitimeeril dc)(ir resolutie Staatsl}enind 11 april 1805
1:2

J RAN B lieu\1·e rechterlijke archieien 1811-183 3, \'redc·xerecht ...liertc,genb()sch. in\.
nr.  10 1 18201. nummer 17.  1 I tebruari  1820. emancipatie Carl Ifultm,in. liummcr 26.  16
maart 1820, 1,)rniat ie ilaad i:in nabestaanden en r rienden.
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\erd.  Daar gingen \an af de schulden \·an de cierleclene: /ie hier-
onder.

Nc,g in het/elfile jaar 1820 klopte Carl bij de regering aan. met
eeii uiteen/etting (,ser /lin ongelukkige t(,estand, later met een \er-
Lock om steun. Inmiddels \\as hij in cle /(,iner \an 182011:lar C;(,lic|:1
\erhuisil. 1)aar ic,nd hi.i pr(,tectie I,ij het I-,zeede 1, amerlid 1.. \an
Toul<,n.  geestier   ant  ian  /.ijn  \·ader,  die  bij de regering getuigde
(„ir zi-in goed gedrag en bepleitte dat een belix,tile t(,elage k(,n ,\(,r-
den  uitbet.,ald.  ()(,k  gedeputeercle  Borret  trc,k  /ich  het  lot  ,:in  de
junge Flultman aan. met name zijn onderricht aan het institullt \:in
ene heer \\'illimier. \10(,rtdurend bleef de regering („er (zarl gein-
X,rineerd. in 1827 rapi*irteerde de Leidse hoc,gleraar C:.J. \:iii ,Assen
(,\er cle jcmgeling. die inmiddels rechten studeerile. In 1830 ,crtoet-
de hij in Xederlancls-Indie. IIIA lid ,an de raad \.11 justitie te Serna-
rang. Zijn Ic,oplia:in in Indie /ou hij afsluiten met de h(,ogst denkbare
juridische 11,st: president \:in het hi,(,ggerechtshof te Batavia. Ook
zijn nxm. net als de gouzerneur C.(i. (1833-1882} geheten. bracht
het tot raadsheer in dit hc,f. "1

Carl \ as niet de enige zcxm die Hultin:in bij Joanna \'rei.s\,ijk
heeft \er\zekt. In 1823 en 1824 riclitte Burret zich tot de regering
om piaatsing \an een tneede ic,(,11 in een militaire functie. Alet dit
kind kan in elk ge, al  niet bed(,elcl iijn Gerard C:hristiaan  Hultm:in.
de zoon die Joanna in Den Bosch (,p 4 februari 1819 - liultinati „:is

154toeti 66 - baarcle.
Ilultmans ,er/.amel\,oede kostte \ eel geld. \(,or zijn aankopen

heeft hij zich in cle schulden gestoken. Aamerlid Ingenhousz \\ist :11
\Cxir s mans oserlijden te melden:-De I)(,el met (,tize ge„ezen gou-
i erneur \ alt \ erschrikkeli i k tegen.  Alen Ligt dat er f  15().0(1() schuki
is-. naarc,nder f 25.000 aan teg(,edbonnen uit de kas \an het gou\er-
nemciit. Inclerdaail lileek iii febriiari 182011ultmans kas een tek<11-t
ran f 18.478 te , ertonen. 1)it \  as (,\ irigens niet deeerste kerr. ()(,k
in A\igiion  n as men  er na  het z ertrek ian  Hultman  achter gekomen
1 ' '1 \Ii·\ h. in\. tir. 6()45. nuninit·B 465.  99. 4(18. 484. \11\ h. Iii\ rir 6()46. lili 111111<'r
2(, 0 L

1,41 .\Ii:\ 0. im . nr. 6(146.  111!miller. 1 | l .  9,8(,L . 4,7(k·. (, \ '. 1 IL'rt(ilicil|)(1.ill.  litirt,L·rlilke
.t.Ind. IWINMirten. 4 Irl,m,iri 1819.  \Irt d.ink .1,1,1 4.1)  de 1,1,18'. clirecttilr C Liltr.1,11 |jurt·.ill
\(Mir (,lile.illigic. lili· mil .ian \ele t:excien. 1*·tri·11'elitle I lilltnian hii·lp
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dat zijn administratie over het jaar 1811 nog een deficit te zien
gaf. 155

Behalve kastekorten waren er ook persoonlijke schulden, die ertoe

hadden geleid dat zijn huis werd rerzegeld. Het door Ingenhousz
genoemde bedrag moet naar het domein der geruchten nworden rer-

wezen. Wel is verrassend de naam van zijn schuldeiser: de NeduAe
van de grossier in wijnen C. de Ifijs, rader van de roemruchte
opposanten Henri en Jos. Wegens gele\,erde wijnen had de firma een
bedrag van f 1639,40 tegoed.

Deze schulden. door de geruchten opgestu\vd tot een fantastische

hoogte, kunnen Hultmans positie in Den Bosch geen goed gedaan
hebben. Enige politici moeten al vroeg op de hoogte zijn geweest \'an
Hultmans geldnood. Amicissime Verheijen uit Boxmeer meldde in
1816 of 1817 al dat Hultman een man \ an verdiensten ;vas, en dat

hij onafhankelijk zijnde de geschikt[stle man der wereld" zou zijn
En nog in 1827 sprak een persoon, nota bene een volslagen buiten-
staander, over Hultmans schulden. waardoor hij onder de duim van

156
oppositie en geestelijkheid zou hebben gezeten.

Geen mens blijft 'geheel van misslagen en zedelijke misdaden

19., sprak advocaat Ganderheyden, "ercenmin clus Carl Gerard
Hultman". Wat nu precies 'de rampzalige gevolgen eener roorbij-
gaande drift, een zondige daad- zijn geweest, die Hultman in .Ven

oogenblik van zinnenbedwelming heeft gepleegd, onthulde de ad\ 0-
caat helaas niet. Wel toonde zijn levens\\,andel volgens hem a.in hoe
66n misstap voldoende was om een schitterend leren te berlekken en
te verduisteren.

Ganderheyden trachtte dus bepaald niet Hultmans fouten te Fer-
bergen. Zijn in dit opzicht ongebruikelijke rede kreeg toch t\\'ec

negatieve recensies. Beide critici vonden dat Gaiiderheyden  niet \ er
genoeg ,ras gegaan in zijn openheid. Hij zou nog te\'eel hebben

rerzwegen - een onterecht  vern ijt mijns inziens.  lielaas ,ertellen

15:1i
Archiet' \'an \lattembur<h. in\.  nr.  33: Ingenlic,u„.  3 maart 1820: R.\\B C'clk kabinet

in\ . n r. 9. F.X. j erheijan. 29 tebruari 1 82(): \11 A Ss i m. nr. 96 1.15 maart 182(), 24; Archi,es
Departementales de \'aucluse. A,ignon. ili. 11 r.  l l Al 5, correspondance acti, e 181 3-1815.
1 '2  RAX B 3 ieu te rei hterlijke archie, en  1811-1818. \ re le'<crecht '3-1 lertogenlwisch. iii,
nr.  1() c 18201. nummer 24. 7 maart 1820: Archict F abri-htilhting: M emorie \'erht·ijen, /.d.,
Du 1 liur. /ie het citaat onder cle titel \ .iii hix,Mvuk \
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ook de recensenten niet wat nu de fouten precies A'aren, zodat alles

nog duister blijft. Wel mag rvorden aangenomen dat de misstappen
's mans prive-le\en betreffen. Een aanleiding tot het stranden van
zijn hu\relijk: Of juist een gevolg daarvan? In elk geral \raren in
1820 welen bereid Hultmans fouten met de mantel der liefde te
beclekken. "\Vat neemt nu Hultman (een waaragtig groot politicq en
een  knappe man ) een elendig eijnde,  en  wat zal hij  nu nog 1 eijnig
beklaagd worden. om zijn \erkeerd conduite en handel ·ij ze",
schreef gourerneur-in-spe Hornck r.in Papendrecht in januari
1820: 57

Was Hultman geliet'd in Noord-Brabanti fen dele zeker. Gander-
he> den noemde hem rc)ndborstig en goedhartig. Het Filburgse Sta-
tenlid Paulus \'reede rereerde /ijn "c)ngemeene begaafdheid- en
\c)oral de -mdruk,vekkende   elsprekendheid", waarmee hij eens
/ell's Jvilleni I de  tranen uit de ogen- zou hebben geperst. Hultman
was rolgens Vreede tact,(,1 en kon minzaamheid en ongednongen-

158heid  afwisselen  met  \ eel  waardigheid.
Hultman had zeker  m rieiiden  in  Noord-Brabant.   peelman  ran

\fulverhorst en A.J.J.H. \'erheijen noemde ik reeds. Desamenstel-
ling ran de raad ran nabestaanden en vrienden geeft ons nieun·e
namen: behal\e een neef. P. \ an liamel. zaten hierin advocaat Gun-
derherden, gedeputeerde Van Be,er\  ijk.  hoofdambtenaar P.A·l. van
Aleurs. notaris J. de Bergh en de arts J.B. Goyarts.

loch \\iaren er behahe Flultmans schulden en misstappen nog
drie factoren die zijn pc,sitie in Den Bosch niet hebben vergemakke-
lijkt. Ten eerste mc,et \\c,rden bet\\ijfeld of alle notabelen in deze
prorinciestad zijn,erlichte denkbeelden en wereldse gewoonten wel
/0 op prijs hebben gesteld. De katholieken zullen zeker geen p,sitief
(,ordeel hebben gehad  ,\er  1-lultmans  lidmaatschap w an de  Bossche
s rijmetselaarsloge 'De  Edelmoedigheicl

fen t\ 'eede zi iii gc,dsdienst. Hultmans protestantse geloof kan ze
ker niet als een pluspunt gelden inzake zijn functioneren in het

'i- i (,;inderhe,deli. /tii/i·i·ocring. 47·48. recen.ic in 11'ttcrot'fe,#inge,#.  1821. nummer 1.  1 1(1,
rect'115ir in Letterkumlie inagtizi/,1.1821. nitminer i. 129: Archiel \'.iii \laanin. in,. nr. 236.
1:.

i \'reede. 1·eu hlik. 1()
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overwegend katholieke Den 13(,sch. Toch zijn de Brabantse katholie-
ken zeker niet in hun belangen door hem geschaad. ln 1815 ver-
scheen een Samenspraak,  een  -\ alsch  en  leugenagtig   geschrift  dat

onder de katholieken "reel ongenoegen- baarde. Naar aanleiding
hiervan vroeg Hultman aan zijn -oude en waerdige \ riend' minister
Van Alaanen of er Keen juridische stappen tegen de auteur konden
worden ondernomen. Een zeel belangrijker conflict tussen Bossche

katholieken en  protestanten  n as de  strijd om  het bezit zan de  Sint
Jan, 001< hier een zeker niet anti-katholieke Hultman. Als het tot
een rechtszaak zou komen. konstateerde de gou\·erneur in 1816. Lou
het pleit waarschijnlijk door de protestanten „orden gewonnen en
zou de kerk \reer iii hun bezit komen. Dit laatste was echter -ten
eenemael onraadzaam  en ongesaisonneerd-. meende  hij.   Om  "de
grootste twist, haat en nijd- te voorkomen, nas het beter dat de kerk
in katholieke handen bleef. i w

Hultman wist zich handig boven de partijen te rerheffen. t.niKi
maanden na zijn overlijden herinnerde het Eerste Aanierlid r.in der
Dussen zich hoeveel behendigheid de gouverneur bezat om ill het
geval van -schijnbare strijd- binnen de Statenrergadering -den goe-
den man te wezen". En als dan toch de gemoederen rerder oplaaiden
wist hij zich er altijd zonder kleerscheuren -uit te draien".16(1

Het derde en grootste ongemak \0(,r Hultmans positic iii Den
Bosch was zonder twij fel zijn \ reemdelingschap. Dit negatie\'e stem-
pel heeft Hultman niet goed kunnen k,vijtraken. \'reemdelingen
brengen vreemde vrienden mee. Ook Hultman kon moeilijk afscheid
nemen \an het personeel uit zijn \ roegere betrekkingen. S.  Aligchels
ging met heni inee ran Arnhem naar Den Haag, 1. ian Cieuns als
particulier secretaris ,·an 1)en Haag naar Berlijn. Ex-coinmies \'an
Griethursen Blom \\ilde hij plaatsen iii Boxtel. L1it Hattem k\\·am iii
1815 G. de Rochemont naar Den Bosch als directeur,an het stede-

lijk oproedingsinstituut, en weI op "de bijzondere, gunstige aanbese-
ling" van de Zutphenaar. Al in 1823 moest de directeur ontslag
nemen, na een aantal klachten ,an de ouders van aan hem toever-

1:.
3 Archiet' \'an .\I,lanen. in\. nr. 242: Ilultman. 18 sclitember 1815: 11. \B (.dk I,abinct

ini. lir. 125. 1(,u,crneur. 17 1-ebruari 1816
161,) Archief \ an Alaanen. in\. n r. 236: \ an der I)ushen, 6 september 182()
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trouwde pupillen. In dit opzicht n·as het wantrouwen in Hult-161

mans  voordrachten  door  G. S. zeker terecht. Betwijfeld  moet  wel
worden of Hultman meer heeft geprotegeerd dan zijn collega's in
andere provincies. \\Taarschijnlijk werd deze gen,oonte in zijn ge\ al

juist ranriege zijn niet-Brabanderschap zo slecht aanvaard of zo
weinig oogluikend toegestaan.

De proef met t#'ee ,'reemde gouverneurs - Hultman en zijn oprol-
ger - is niet geslaagd, beweerde procureur-crimineel Van Blarkom in
1822. Deze opmerking zegt echter bijzonder weinig over de kwaliteit
ran Hultmans bestuur. reel meer orer de vurige z\·ens ran alle
Noordbrabanders om  een  provinciegenoot  als gouverneur te krijgen.
Hun teleurstelling in 1820, bij de komst \an de nieur,e gourerneur,
zou  dan  ook  groot  zij n

162

16 1
k Archiel 1 ,in \Idancn. ini. iir. 242  Ililltm.in. 21.eptimber 1815. fcliutte. Repert„.Mi

der  \-i,der/amise l ertege„11 nordigirc.  ri·sideremie in hit huite,iland.  1 584 - / 8 /(1.  220:  11.4\ 11 Cdk

kabinet 10. 5 iuni 1823. 1.
1('21 ARA Justitie im. nr. 491.4 0eptember 1822.1-  \ an Blark(,m. 15 heptember 1822. ptilitie
4290.
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HOOFDSTL'K 111

GOLiVERNEUR B.J. HOL\''OE 1- C 1820-1822 3

§  1. "/l falit  croiser les races":  de be,toeming van ee,1 Zuid,ietlerla,ider iii
Noord-Brabant

Van 1814 tot 1820 waren in de noordelijke provincies ran het
koninkrijk twee vacatures ontstaan en in beide gevallen was een
ingezetene tot gouverneur benocind: in  1817 Van der Duyn ran
Alaasdam in Holland, zuidelijk deel, en in 1818 \ian Di,orn i:in
West-Capelle in Zeeland. In de zuidelijke pro,·incies Traren in deze

jaren vier vacatures ontstaan.  Van de benoemden n aren er drie (De
Keverberg, Pycke, D'Arschot) vreemdelingen en slechts ,dn  (De
Lens) inboorling

Al snel werd duidelijk dat Hultmans oprolger Keen Noordbraban-
der zou worden. Al op 13 november 1819 (sic) kon de,velingelichte
Ingenhousz aan rriend Cuypers de namen van t\ree genoemde kan-
didaten opgmen: de leden  \an  de  Raad  \an  State  B.J.  Hohoet  en
A.C. Alembrede, beiden Zuidnederlanders. i\len heeft, zo voegde
hij eraan toe, aan de koning te kennen gegeven dat twee andere

personen van w ie sprake  :vas, in Noord-Brabant zeer slecht zouclen

bevallen: de Amsterdammer en 1813-man Fannius Scholten, thans

president der domeinen, en A. Hoynck van Papendrecht, z(}on ran
een katholieke Heusdense notaris en een protestantse mi,eder. fer-
rent patriot in 1784-1787, thans ad,ocaat-fiscaal in Rotterdam.
Ruim een maand later i erden aan Cuypers Acer tKre namen  ge-

noemd: opnieu\\   lembrede, nu in het gezelschap \an A. Ph. Ra,ux,
e,eneens staatsraad en Belg.

Het moeten al deze geruchten zijn gerfeest die G. S. ertoe hebben
aangezet de leden Sassen, Linsen en Panneboeter naar Den Haag te
sturen met het verzoek om benoeming van een ingezetene. Ingen-
hous, kon echter \reinig \\aardering \oor het initiatiel opbrengen:
..,die menigvuldige deputation zijn ongepast-,  ,ond hij.  Anderen die
het dod van de commissie bekend was, dachten er eveneens het
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hunne ran. Al snel deed het roddelpraatje de ronde dat de drie
gedeputeerden zc,uden rragen hun collega Borret tot gou\'erneur aan
te stellen. f(,en dit Borret ter ore kwam meende hij zich over de
motieven ran de missie te moeten ;'erantnoorden :lan de regering

Het gerucht was uit 'k\\ aadiz+illigheid'  serspreid. Secretaris De Ale>
ran Streetherk kon de bezorgde Borret echter geruststellen: iii 1)en
Haag r.is \aii dit praatje nog niets rernomen.

Ook de protestant Hoynck ran Papendrecht deed een p,King zijn
kandidatuur te \ersterken. Hij zou iii Noord-Brabant niet omrelkoni
zijii, be\reerde hij tegenorer minister \an Alaanen Lan Justitie:
Wordt het als N.  Brabander mijn lot.  alle de Pro, inciaalen Lullen

bli.ide zijn een man uijt hun Prcnincie en Keen \,reemde nu \(icir de
tneede reij s te hebben.  De I rotestanten /ullen zig, erheugen en cx,k
alle de Liberaale Roc,nischen. die daar het rerstand. geld en den
geheelen indepedenten imloed bezitten.'  Ho>nck deed \an Alaanen
/elfs een summier werkprogramma toekomen: hij /ou zich als gou-
verneur erz'oc,r beijr·eren de prc,zincie "eens mettertijd gered te krii-
gen-, vooral dcx,r landbou,rkundige maatregelen en door de aanleg
ran een -afleidende rivier ' langs de Beerse Alaas - een aanduiding
hoe belangrijk in de negentiende eeu\\ de af\,ateringsproblematiek
in Noord-Brabant zvas. Op deze wij/e hc,opte hij \:el \ an de rerwij-
ten \an katholieken aan het adres san Willem 1 \\'eg te kunnen
nemen.  Noord-Brabant  Lou  zich  aan  ,orst  en  \:ideriancl ge„onnen
Keven. Van J. Rits. een Bossche katholiek. had Ho> nek onlangs een
brief ont,:ingen, niaarin deze Lei :ian hem de \(x,rkeur te ge,en
bosen de katholieken Holroet en Alembrede. Rits had lie\:r een
geret(,rmeerde.  't is beter ,(x)r de rust onzer Pro,incie. en „'ij /ijn

..,allen  terreden  als  nij  maar neer Keen  \ reemile  krijgen.  -
Al deze pc,gingen mochten echter niet baten. Nlinister I)e C.0-

ninck van Binnenlandse Laken had al geruime tijd een kandidaat op
het oog. Hij persoonlijk h:id reeds cip 6 januari 1820 het concept-
1 1 Archiel'\'an .\lattemburgh. in\. nr. 32 i·11 41: Ingenlic,uk/. 13 11„\Linbi·r 1819 en 61.iliuari
1820: C.,A Brecla AIUelini I\, 3. c·cillectie ('u,perh \an \'cltho\rn. iii, . nr. 59 \ cr,irc,e,i·n. 24
ilecember 1819: .\R:1 4. in\. Iir 6(325. nummer P.6: 13 irrct. 21 1,init,iri 182() en I tel)ru:tri
182(1. en 1)c \le\ I .in htreel'kerk. 27 1,11iuari 182(1.
21 Archiel' \'an .\Iaanen, in,. nr. 236: Iici,mk ,& Papendrecht. 5 i.inuari 182(1. 6 j.inu.tri
182(),
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Koninklijk Besluit opgesteld voor de benoeming van - Keen rerras-
sing meer in Brabant - B.J. Holjoet*.

Minister en benoemde hadden reel gemeen. Beiden kwamen uit
West-Vlaanderen, studeerden rechten in Leuren en zaten in de
Raad  van  Prefecture  van  deze  pro,incie. toen departement  \an  de
Leie geheten. Beiden zijn prefect geweest, en \\'el in meerdere de-

partementen, zoals onder het Napoleontische regime gebruikelijk
was: De Coninck achtereemolgens in Ain, Jemappes, Nlonden ,an
de Schelde en Alonden \·an de Elbe, Hol\·oet in Jemappes en Loire.

fen slotte, beiden  zijn  lid  geweest  ran de grondwetscommissie  \ an
1815. Hun standpunten hier liepen raak parallel. A. R. Falck

schreef dat zij beiden, tesamen met de uit de Napoleontische rech-
terlijke macht rc,ortkomende Dotrenge en Leclercq, lieden  ;, aren

waar "zich \rat mede doen laat". De capaciteiten van H(,Ivoet schatte

Falck het hoogst: -Holroet. Dotrenge, De Coninck, Leclerq, Lie daar
de volgorde, die ik hun sous le rapport des talens aanwijzen zoude,

de eerste en de derde met gro,te administratieve kundigheden, de
beide anderen meer speculatiet"'. Adviseur Falck ,\'as in juni 1814
door ene Barth,flemy c,p Holvc,et attent gemaakt. 1)eze noemde hem

'l'homme le plus distingul- ran Vlaanderen. Ook Van Hogendorp
meende dat Hol\oet de vorst goede diensten zou kunnen bewijzen.

In de grondwetscommissie trad Holvoct veelvuldig op de vi,orgrc,nd

en nam hierin een liberaal standpunt in. Zelfs de ultra-conseriatieve
Raepsaet oordeelde i rij pc,sitiefover zijn collega, ic,orstander \·an het
Engelse constitutionele model: Holroet \\ as een  -homme  trOs-capa

ble-, een \an de voortreffelijkste bestuurders,  een  bek \ aam politi-
cus en een uitiiiuntend jurist, sprekend uit overtuiging en met \eel

geestdrift. 4
De Coninck 1 erd op 16 september 1815 benoemd tot gourerneur

van Oost-Vlaanderen.  Hol,oet tot lid san de Raad \an State.  Dat de
laatste niet als gouierneur in \\'est-\'laanderen ki,am \\ as mogelijk

een gerolg ran de benoemingsp,litiek zan \Villem 1 in de zuidelijke
4,  XX811 . \'Ill. 3()6- 717. (.'cilenbr.imler. C ),ttbtaan deriero,Wil et. 11.  1815.71, 1·.iii'k. 24 april
1815 en 29.iliril 1815: (,edenk,tilkkeit 181 i-IHIi. 992:.\R.\ 4. im  nr 609(): \an 11<,Ketick,rp.
Il mei 1815 en 3 juni 1815. (-cilinbrander. a.11.  \XX\  citerigeni daL·ht liaepsaet - ten
unrechte -dat IW,(,i·t ,i.iti liberalc principe5 niet ,<,ndir eitwiiliel.ing /ou aanhange'l: Bi(grap
hie  .\atiwwle.   I X.  44(1.
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provincies, die aanzienlijk verschilde van die voor de noordelijke.
Slechts een klein deel \'an de eerstbenoemde zuidelijke gouverneurs
waren namelijk afkomstig uit de provincie waarover zij werden aan-
gesteld: alleen De Gavre de Liedekerkein Luik, De Bousies in Hene-
gouwen en Willmar in Luxemburg

Enige andere opmerkelijke verschillen tussen noord en zuid: de
laatstgenoenide uitgezonderd waren alle benoemden  van  1815  van
adel. Slechts drie van hen hadden een juridische opleiding afgesloten
met een licentiaat in de rechten. De gemiddelde leeftijd was bijna
vier jaar hoger dan die  ran de benoemden van  1814:  48.2 jaar.  Ten
slotte waren ook de carrWres van de zuidelijke gouverneurs bedui-
dend anders verlopen dan die van hun noordelijke collega's. Slechts
twee van hen waren in de Franse tijd ambteloos gebleven. De overige
zeven hadden onder het Napoleontische  be\\ ind functies bekleed:
1-)e Coninck was prefect, De Keverberg onderprefect, D'Argenteau
gezant, De BrouckOre lid ran het lVetgerend Lichaam, D'Omalius
maire, De Bousies raad van prefectuur, terwijl Willmar diverse hoge
functies had bekleed.

In april 1818 \verd Holroet benoemd in een c(,mmissie die de
provisionele instructie \an de gouzerneur ran juni 1814 moest gaan
herzien. Zijn medeleden waren onder andere oud-landdrost  H. L.
Wichers en oud-gou, erneur \'an Leijden ran Westbarendrecht. In
september 1818 bracht de cc,mmissie rapport uit. Veel verande-
ringen had zij niet in de oude instructie, een -beproefd staatsstuk-,
hoeven aanbrengen. klachten over een te uitgebreide macht \ an de
gouierneurs of orer een misbruik daarvan iraren tot dan toe niet
gerezen. De gouierneurs ivaren "de ,cmrnaamste uerktuigen en
steunsels san het staatsgebouw ' in de pro\incie. De commissie
meende hun macht niet te moeten m'erminderen. maar juist meer
kracht bij te moeten zetten. Hun stemrecht in de Statemergadering
\\erd nu uitdrukkelijk Iastgelegd. De prorisionele instructie n·as
hierover  niet  duidelijk.  \Vellicht  was  dit de oorzaak  er, an  ge,feest
dat sommige gourerneurs zich in de aigelopen jaren uit kiesheid
hadden onthouden \an het uitbrengen \an hun stem. Het stemrecht
behoorde hen zeker toe.  De gou\ erneurs \\ aren niet alleen de "mode-
ratoren" :an P.S., maar terens rolwaardig lid ran hun rergadering.
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Ook de bevoegdheid tot het vorderen van inlichtingen aan ambte-
naren moest uitdrukkelijker in de nieurie instructie vermeld nor-
den. Om te vc,orkomen dat sommige ambtenaren zich hieraan k(,n-
den onttrekken had de commissie deze bepaling zo ondubbelzinnig
mogelijk gesteld. Het landsbelang eiste dit, meenden Hol\(,et en zijii
collega's.

De nieun·e instructie  werd  op 15 december 1820 goedgekeurd.
Holvoet zat toen al in Den Bosch. Hij zou ran zijn kennis op dit
terrein een zo groot mogelijk profijt trachten te trekken.4

In februari 1817 was De Coninck benoemd tot opvolger \'an minis-
ter Rilell. De koning, en uiteraard velen van zijn zuidelijke onderda-

nen, waren van mening dat er te r,·einig Belgen onder zijn ministers
en ambtenaren waren.5 Een zelfde oi,eriveging heeft ook een rol
gespeeld bij Holroets benoeming in Noord-Bral}ant.  Rond  1819 moet

bij Willem 1 het idee ontstaan zijn om als onderdeel van zijn 'amalga-
ma-politiek' in de noordelijke provincies enige zuidelijke gourer-
neurs te benoemen, en in het zuiden gourerneurs uit het noorden.
De r'ersmelting van de delen van zijn koninkrijk tot 66n hecht ver-
band zou erdoor bevorderd worden. Voorjaar 1820,  na de komst , an

Holvoet, sprak de Brabantse procureur Van Blarkom met de koning.
Deze gaf hem te verstaan ook in het verrolg -vreemde gouverneurs
in Den Bosch te zullen plaatsen. 1)eze politiek kon de instemming
van Van Blarkom negdragen. Jammer \ond hij alleen dat deze c)Ok

niet bij de lagere ambtenaren in praktijk werd gebracht. -Il faut
croiser les races': zo meende hij.  Door het aanknopen \'an allerlei
betrekkingen tussen noord en zuid zou de rerdraagzaamheid in het

rijk groeien.6
Fot zoKer Van Blarkom. Tussen 1820 en 1830 heeft Willem 1 drie

Zuidnederlanders ( Holroet.  A.  ran der Fosse.  Van  Ertborn f  in  het
noorden als gouverneur geplaatst, en tn·ee  Noorderlingen  C \'an

Doorn van Westcapelle, Sandberg,an lissenbergj iii het zuiden. De
tzvee eerstgenoemden knamen in Den Bosch. \\'ant Noord-Brabant,
ge\\'est tussen noord en  zuid,  nas de meest geschikte proeftuin,  de
4, ARA Particulier .irchiet J.11. \Icillerus. aan„inht 19()5. in,. nr. 33: rapport ccimmis3ie, 10
september 18/8
5 1   ,\ 1\' Bli'.  \'111,   3()6- 407
i Archiet \':in Maanen, iii\. nr. 84: \ an Blarim. 8 maart 1829.
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meest aange\, ezen  pick  om  het  'amalgama'-experiment  aan  te  :an-
gen.  in deze pro\ incie immers zou de benoeming \an een  katholieke
Belg de be,\oners minder schokken dan in de overige, overwegend
protestantse ge\Testen. Het lijkt er op dat de regering inet ongeduld.
n ellicht groter dan dat van de Noordbrabantse gedeputeerden, op
Hultmans officiele ontslagnmraag heeft zitten irachteii,  om zo het
experiment te kunnen starten. \\'ant Holvc,ets benc,eming was zeker
al \66r nieu\\jaar 1820 in kannen en kruiken.

§ 1. De -stonime Welsprekendlieici' de eerste partijscliappen tegen een
shuuse gowerizetir

Een ,1 eek na de komst \an Hol\oet schreef ingenhousz dat zijn
benoeming -de regte Hollanders ' niet goed was bevallen. "Voor al de

grote Heeren" onder hen waren teleurgesteld. 7 \\,aarschijnlijk zras
dit  (,indat  zij  \ an  de  , ersmeltingspolitiek  ran  Willem  1  70  \,'einig
goeds  ver\\1achtten.

Ook in Noord-Brabant is het enthi,usiasme ioor de nieuwe gou-
verneur, ro(,r/over al aannezig, snel bekoeld. Deze op papier kundige
ambtenaar slaagde erin door Li.in stuursheid en zijn ontaktisch optre-
den  binnen de kortste keren  zo,rat iedereen tegen  zich in te halen.
Zo keurden alle notabelen het .if dat hij \0(,rlopig zijn intrek had
genomen in het huis z an de prc,testante notaris \'an Fenema. de man
die in 1816 bij de op,olging \an Statenlid Van den lieuvel zc,reel
rumoer  had i eroorzaakt. Fundamenteler   as het ongenoegen  0,-er
Holroet naar aanleiding van zijn openingstoespraak \oor de .iaarlijkse
Statemergadering in juli 1820.11ij hield P.S. \oc,r om bij hun keu-
zen i an de secretarissen - zie paragraaf 3 - de ra,rkeur te Keven aan
de  kandidaten  die  dit  ambt  'titulo  oneroso'.  dat  \\ il zeggen tegen
betaling, hadden ,erkregen. In concreto gezegd, aan de \'cx)rmalige
prc,testantse bekleders,an het secretariaat of hun nazaten. .\an de/e
aansix,ring in de zo tere kwestie van de benoemingen bleek de rerga-
dering niet de minste behoefte te hebben.8

1 Archiel Jan  ,lattemburgh. im.  nr. 33   Ingenh<,110/. 24 j.inu.tri  1820.  1 7 lebruari  182,1.
8 1 ARA Bita Kabinet 1817-1877, im . nr. 8. dcissier k 319. liol,oet. 22 augustu+ 1822
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Als particulier persoon \vas Hol\,(,et nog minder populair. Ook zijn
gezin was vanaf het begin niet gezien in Den Bosch. Zijn vrouw en
zijn dochter maakten zich in juli 1820 'nog hatelijker en zeer bela-
chelijk" door de publieke terechtstelling van een misdadigster bij te
wonen en alles 'ran 't begin tot het einde zeer nauwkeurig" te
aanschou\ven.

Op de verjaardag van Willem 1, 24 augustus 1820, werd in Den
Bosch een bal gege,·en waarroor zo'n driehonderd personen waren
uitgenodigd. Slechts zestig gasten \varen op komen dagen. voor het
grootste deel militairen en ')onge dansende juffen" Bijna niemand
van de katholieke notabelen was aanwezig, zo schreef Jhr. J. van der
Dussen* aan minister van Justitie Van Maanen. Het Eerste Kamer-
lid weet dit niet aan de bezzvaren die hier en daar bij de geestelijk-
heid bestonden tegen het dansvermaak. Hij zag hierin eerder een
bewijs hoe gehaat Holvoet was. "Dit bal moet zeer poetsierlijk ge-
weest zijn, zijnde er limonade en andere dranken in liqueurglaasjes
gepresenteerd. en broodjes met kalfslever". En dit alles tot grote
hilariteit van de Bossche burgerij.9

Volgens geruchten die in september 1820 minister Van Maanen
bereikten zou dezelfde \/an der Dussen aan het hoofd staan van 'een
sterke partij of factie tegens de Gouverneur". Het praatje lijkt enige
waarheid te bevatten. Holvoet en de protestant Van der Dussen
zaten samen  in de grondswetcommissie  van 1815. Mogelijk dateert
hun antipathie al uit deze tijd. Wellicht ook niet zonder betekenis is
het feit dat Van der Dussen begin januari 1820 gaarne minister Van
Alaanen wilde spreken. Had de president van de Brabantse ridder-
schap soms een oogje laten vallen op het Brabantse gouvernement?
In elk geral was het praatje voor Van Maanen voldoende reden om
navraag  te  doen.

\/an der Dussen bekende dat het inderdaad vanaf het begin niet
had geboterd tussen hem en Holvoet. Reeds eerder had hij aan Van
Alaanen uiteengezet waarom -ik hem en de zijnen niet zie, of zien
kan." Eveneens juist was dat er in Noord-Brabant een sterke partij,
of juister gezegd, twee partijen tegen de gouverneur bestonden,

93 Archiel \'an .\Iaanen, in#. nr. 236; \'an der Dubsen, 20 juli 1820 en 6 september 1820
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maar dat was geheel buiten Zijn toedoen of schuld. Van der Dussen
zou nooit iets doen wat de koning of zijn ambtenaren moeilijkheden
zou geven. De schuld lag volgens de jonkheer bij de gouverneur zelf,
"die men hier in de #·andeling de stomme Welsprekeitdheid noemt". 10

Hijzelf was het "die door zijne verwaandheid, koppigheid, brutaliteit
en weinige kennis van menschen en van de wereld" de vijandschap
van de partijen tegen zich had opgeroepen. Hun oppositie was tegen
de gouverneur persoonlijk, en niet tegen de regering van Willem 1

gericht, zo verzekerde Van der Dussen.
De voornaamste tegenstanders van Holvoet waren de katholieken,

hetgeen wellicht 'zonderling' leek. Van der Dussen had een verkla-
ring. De reden was dat de gouverneur  te lomp toont roor het Gou-
vernement gezeleerd Imet fanatisme werkend] te zijn- En dat ter-
wijl de kathc,lieken Holvoet juist dankbaar moesten zijn. omdat hij
bij de opening van de Statenvergadering ran 1820 "alle de geclau-
seerde eeden" s'an de Statenleden zonder bezwaar had aanzward.

Deze eedkwestie was een gevoelig punt in het koninkrijk van
Willem I. Veel katholieke ambtenaren weigerden de rereiste eed op
de grondwet -gaef en onbepaelt- af te leggen. Principieel-godsdien-

stige motie\'en speelden daarbij een rol. Ook in Noord-Brabant baar-
de de kwestie tussen 1817 en 1820 veel opzien. Uiteindelijk is zij in
deze provincie opgelost door toedoen van een clemente houding ran
minister De Coninck en door de bemiddeling eerst van gour'erneur
Hultman en later \an procureur Van Blarkom, bijgestaan door de
invloedrijke katholieken Borret en H. de Wijs. "

Dat de tu·eede partij, die van de protestanten, Hohoet niet gene-

gen was. vond Van der Dussen "natuurlijker. keer op keer slaagde
de gouverneur er namelijk in hen,mr het hoofd te stoten. Zelfs met

ian Fenema, zijn huisrraard van het eerste uur, was hij nu "totaal
gebrouilleert, en deze blaast (onder ons } het ruur niet \,einig dan'

Xlaar de katholieken wraren het felst tegen Holm c,et gekant. Op de

steun van Keen ran beide partijen kon de gou\erneur rekenen, om(lat

„,
i t.a. p.. \an der Du ,sen, 20 juli 182(}, 6  eptember 182() en 5 ianuari 1820. 1)e +tuur4e

llc,lioet had grote mocitc met cle Xederlandse taal

"3  t.a.p..\-oor deeedk,iestie. 1iecinderandere ARA Ssini.nr. 5664  \icari, \;in;\Iphen. 21
december 1820. en \an Blarkom. 12 jatiuari 1821.
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hij niet, zoals Hultman, de behendigheid had om boven de partijen
te  staan.

Van der Dussen zou kort na deze uiteenzetting ernstig ziek zvor-

den. In november 1820 klaagde hij tegenover Van 1\'laanen over
ademgebrek door slijmverstoppingen. Hij had nog naar Den Haag,
voor de Kamervergaderingen willen afreizen, maar zijn dokter had
hem dit verboden. Later moest de zo plichtsgetrouwe Van der Dus-
sen tot zijn spijt vernemen dat de koning, in een verwijt over de hoge
absenties onder Kamerleden, hem met de overige afzvezigen over een
kam had geschoren. In de ochtend van 24 december 1820 is hij
overleden. i 2

§  3.   Bestutirsorganisatie  1820:  tiviyfels eli nallere advieze,1 over de

schoutbenoeiningen

Het eerste probleem voor gouverneur Holvoet waren de benoemin-

gen van de gemeenteschouten. In Hultmans voordracht voor de dis-
trictsschouten had minister De Coninck zoals \ve zagen veel veran-

deringen aangebracht. Voor de gemeenteschouten meende hij in 54
dubieuze gevallen navraag te moeten doen bij de nieuwe gouverneur.
Aangaande twaalf gemeenten zvas dat omdat inmiddels nieuwe re-
kesten de minister hadden bereikt. In de andere gevallen waren
onderhandse berichten of regelrechte twijfel aan de juistheid van
Hultmans voordracht de reden.

Uiteindelijk is de voordracht van wijlen Hultman in 29 van de 178
gemeenten gepasseerd. 1nzake drie van deze 29 schoutambten A as

dat omdat minister De Coninck, in weerwil van het bestuursregle-
ment voor het platteland, acht wilde slaan op een particuliere voor
dracht van een eigenaar van een heerlijkheid. 1 3 Deze hadden  zich
vanaf 1814 vrij massaal tot de regering gewend om hun oude rechten
weer te kunnen doen gelden en om de man ran hun keuze benoemd
te zien \vorden.

123 Archief \'an Maanen, in\·. nr. 236: \ander 1)ussen, 6 no,ember 1820
'4) ARA Bi/a Binnenlands Rei,ttiur 1817-1823. im. tir. 338. d(,ssier 8 132(). In dc heerli.ik
heid Werkendam het adres \an T. llc,est ,an Alkemaile, in \ alkensnaard en \\ aaire dat \·an
P.  Repelaer #an hpijkenisse. en iii \Iijmen en  1:ntielen dat ian generaal  P.  ian llck·\.
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Veel vaker was het echter op het advies van Holvoet dat er een
verandering in Hultmans voordracht werd aangebracht. Waren deze

wijzigingen  het  werk van Holvoet persoonlijk, zoals  in  1819  Hult-

man persoonlijk het werk der voordrachten had behandeld? Dit is
niet aannemelijk. Daarvoor was Holvoet in deze tijd. maart-april
1820, nog te weinig met de Brabantse zaken bekend. \/oor een deel
kwamen de nieuwe voordrachten voort uit adviezen rcin commissaris

Ingenhousz - zie hieronder. Voor een ander deel moeten zij het .'erk
zijn geweest van hoofdambtenaren bij het gouvernement, van de
chef van het secretariaat A. van Hooff of van de chef van de dir isie
van Politie J. Menu.

Soms was de twijfel aan de juistheid van Hultmans roordracht
volkomen ten onrechte. Zo had hij voor Geldrop F. Knaapen ri,orge-

dragen, die door Wesselman bijzonder geschikt Hrrd geacht. Hol-
voet meende echter dat P. Fransen, c3reneens een lakenfabrikant, de
voorrang verdiende. Zoals Wesselman al had ,c,orspeld bedankte
deze echter voor het ambt, \vaarna een onbekende, P. Bolsius werd
benoemd, "de grootste wamelaar en confusionarius- die de commis-
saris kende. Tot 1834 bleef \Vesselman zich ergeren aan deze Bolsi-
us. Toen kon toch eindelijk Knaapen, bekwaam als Keen ander, in
Geldrop worden benoemd.

Ook in Oirschot is de twijfel aan Hultmans voordracht het be-
stuur niet ten goede gekomen. Hij had daar de arts F. Guljcf als
kandidaat genoemd, maar de minister meende, naar aanleiding van
onderhandse berichten. dat de fungerende burgemeester, J. Steij-
vers voldoende bekwaam zou zijn. Ook Holvoet gaf de voorkeur aan
Guljd. terwijl een tweede kandidaat, de notaris J. de Jong dan secre-
taris zou kunnen worden. Dit antwoord bereikte de minister iii april
1820. Toen ;ras al bekend dat Gulle, als hij een onbekirame secreta-
ris onder zich zou krijgen.  het  ambt zou \I eigeren.  Toch  talmile de
minister met de benoeming. Waaruit bestaat dan  het \\ illekeurige
gedrag van Steijvers:, wilde hij :erst \#eten.  Hohoet. roorgelicht dc,or
Wesselman, kon hem een fraaie \'erzameling klachten 0,·er de burge-
meester meedelen. In juli kozen P.S. deze Steij,ers niettemin  tc,t
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secretaris. Toen was het voor een benoeming van Gulle te laat. Hij
14weigerde het ambt en uiteindelijk is De Jong benoemd.

In een aantal gemeenten vormden de conflicten tussen de voor-
heen dominante, protestantse minderheid en de katholieke meerder-
heid een complicerende factor in de bestuursorganisatie. Moeilijk
aangetoond kan worden dat Hultman in zijn voordrachten vaker de
voorkeur aan een protestant boven een katholiek zou hebben gege-
ven. In Dieden was dit wel het geval. Hier werd het burgemeesters-
ambt waargenomen door de adjunct, de katholiek J. Oomen. Hult-
man had voor de definitieve benoeming opgegeven de protestantse
schoolonderwijzer C. Boshart, tevens burgemeester in Haren en
Macharen. Onderhandse berichten, die door Holvoet werden beves-
tigd, meldden echter dat Boshart zeer impopulair moest zijn. Een
ander bericht ontving De Coninck van niemand minder  dan  A. R.
Falck. In Dieden waren volgens deze staatsman "geestelijke harts-
togten in het spel. Boshart is een protestant, en, wat nog ergeris,

deze protestant heeft zich veroorloofd eene Roomsche tot vrouw te
nemen." Niettemin heeft Falck,  zelf ook met een katholieke vrouw
getrouwd, zich bij de kandidatuur van Oomen neergelegd en Boshart
laten "drijven".

In Dongen had Hultman gekozen voor een katholiek, de huidige
burgemeester en notaris P. Huijlman. Deze voordracht veroorzaakte
een klacht van de protestantse oud-secretaris M. van Sem en van
acht raadsleden. Zij beriepen zich op een verklaring van de arts C.
Lutter. dat Huijlman zich aan de drank zou overgeven - een veelge-
hoorde klacht ozer burgemeesters in deze dagen. (.)ok ontving minis-
ter De Coninck van de hoofdadministrateur der Domeinen, F. van
Lijnden \'an Hemmen een aanbereling ten gunste van de protestant-
se oud-rentmeester A. van Alphen, neef van \/an Sem, eveneens
notaris en een grootgrondbezitter.

Naar aanleiding van dit alles kwam een verzoek om opheldering
bij commissaris 1ngenhousz van Breda - hoe\vel Dongen net buiten
zijn arrondissement lag. Volgens Ingenhousz  ·as de "bitsche be-

wi  AliA Bi/a. dc,ssier B  82(): RA.\B C'LIK kabinet ini. nr. 63 11 4 \1 esselman, 21 noiember
1831,11A\B ('dk kabinet im. nr. 9. 21 juni 1820. 1.
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schuldiging  van dronkenschap" geheel sals.   Het ;fas daarentegen
Van Alphen die een grote hoeveelheid sterke drank nuttigde. De
ondertekenaars van de klacht tegen Huijlman waren straatarme de-
biteuren \ an lian hem. die hen onder druk had gezet. De cc,mmiss.iris
gaf Hc,l\oet in (,\ ern'eging naar aanleiding ran dit lasterschrift eeti ge-
rechtelijk onderzoek te beginnen. Huijlman is herbenoemd. 'foch
r'ernemen  ,\ e enige maanden  later een geheel ander geluid over de
Dongense tifist, dit maal ,an procureur-generaal Philipse. Due
rond notaris \ian Ali)hen "een braafman. clc,ch (:ereformeerd zijnde,
n·ordt hij, gelijk in X. Braband de gen'oonte is, onderdrukt, en heeft

dcxir den inrloed ran  Huylman,  die Schout en Roomsch is, genoeg
zaam Keen kalandisie.- ln pl:iatselijke geschillen als deze is het soms
moeilijk uit te maken „aar het gelilk lag. 15

Op deze pia:its enige nocirden orer Ingenhous/*, een roor:ian-
staand katholiek en  een  van de meest geciteerde personen iii deze

studie.  Hij ,\ as zeker een bekwaam ambtenaar,  maar of hij in  k,ies-
ties als deze nu .'el zo onpartijdig kon zijn.  moet bet\,ijfeld worden.
1ngenhousz behoorde tot de katholieke haute bourgeoisie  die al in
1793. bij de eerste komst \:in de 1*ransen in Brabant, aan de IN,litieke
macht had kunnen ruiken. \'anaf 1795 zou hij er\·an met volle teu-
gen genieten. In de Bataafse tijd Jias hij roortdurend bezorgd hoe hij
en zijn geloofsgenoten hun paszer„or,en ambten tegen de protes-
tantse concurrentie konden behouden. Hierbij ergerde hij zich nogal
eens over de zwakke positie san -c,nze lieden-, omdat zij -mankeren
de kunde en onderrinding, de\vijl zij zig nooid op iets diergelijks
hebben toegelegd.- Bo, endien moesten de katholieken altijd concur-
reren  met een reel  grc,ter aantal protestantse  sollicitanten,  die  zich
altijd  belangrijker „ isten  \'c,or te stellen  dan  zij  in  \rerkelijkheid
waren. 16 foch King het ingenhc,usz en de katholieken \oor de \\ind.
\(,oral  sinds de komst  van  LodeNijk  Napoleon.   Na  de  inlij\ing  in
1810 ,rerd hij in zijn functie \an belastinginspecteur oiitslagen.
Daarentegen leek de terugkeer van de Oranjes \(,or Ingenhousz,eel

'xi  Al A iii/a. clc,33ier B  1 321):  1 alck.  22 juli  182(1:  11.\\11 (-'clk kahinet im .  nr.  9.  4() mi'i
1820. 3..·\rchiet' \':i17  laanen. ini. nr. 80. Philip,c. 6 maart 1821
1.

1 Archict \m Alattemburgh. ini. nr. 81  Ingenhi,uv. 19(,kt(,ber 18(,7.23 mticmber IN()7
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goeds tebeloven: op 10 januari 1814 \1'erd hij benoemd tot directeur
der belastingen in Brabant.

De vreugde zvas echter \an korte duur. Al op 12 februari 1814
kreeg Ingenhousz te horen dat in zijn plaats zou komen de protestant
H.B. Martini, oud-ontvanger-generaal van Brabant. Zijn stad- en
geloofsgenoot A.J. H. Leheu*, president van de Bredase rechtbank,
had eveneens moeten wijken voor een protestant, W. van Brakel.
Beiden staken hun ongenoegen hierover niet onder stoelen of ban-
ken. Injuni 1814 werd bericht dat zij "spreken (ja schreeuwen mag
ik het noemen) onophoudelijk op publieke plaatsen. . . tegen men-
schen van alle klassen en standen" over het onrecht dat hen door de
regering was aangedaan. Willem I zou het leed ruimschoots verzach-
ten: in december 1814 werd ingenhousz commissaris van Breda,
twee maanden later werd Leheu opnieuw president van de recht-
bank. 17

We zagen reeds hoe Ingenhousz in 1819 vergeefs hoopte dat Hult-
man hem bij de voordrachten zou raadplegen. De komst van Holvoet
gaf hem een nieuwe kans de touwtjes in zijn arrondissement in
handen te krijgen. Al in februari 1820 drong hij er bij vriend Cuy-
pers op aan met Holvoet over de benoemingen te spreken. Hijzelf zou
trachten te vernemen of Hultmans voordracht nog voor nader advies
naar Noord-Brabant teruggezonden zou worden.   Op   1   mei   1820
werd ingenhousz eindelijk officieel in de bestuursorganisatie geraad-
pleegd. Zijn oordeel werd gevraagd over veertien van Hultmans kan-

I 8didaten, waarover in Den Haag twijfels waren gerezen.
ingenhousz toonde zich wat betreft deze veertien twijfelgevallen

veel minder clement voor de zittende burgemeesters dan .·ijlen
Hultman. De ex-gouverneur wilde slechts in twee van deze gevallen
tot vervanging overgaan. De commissaris koos in zes gemeenten voor
een nieuwe schout. In totaal gaf Ingenhousz voor ongereer de helft

17) C.P.Al. Tuithof, Breda lan 11'illem \' tot H'illent 1/. 6criptie l.'trecht 1966 feremplaar
aanwezig in GA Bredal, hoofdstuk I. 'A.J. Ingenhousz. 0,·ergang naar een nieu„·e tijd'.  GA

Breda Aideling I\'. 54. arc.hief J.H. Ising. 16 juli 1814. A.
83 Archief \'an Mattemburgh. im. nr. 33: Ingenhi,ubz, 17 februari 1820; Cdk kabinet in:.
nr. 9, exh. 1 mei 1820, 1.  lerk,%·aardig is dat alleen commisbari+ Ingenhous, /(in ,·er/oek
ontving, collega  Vesselman niet.
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van de veertien gemeenten een andere voordracht dan Hultman:
zeker voor zes gevallen, mogelijk voor nog drie andere.

ingenhousz roordrachten pakten vaak slecht uit voor de protes-
tantse burgemeesters of kandidaat-schouten. In Fijnaart moest een
nieuwe schout komen omdat burgemeester G. Koomans voor een
herbenoeming bedankte. Ingenhousz achtte de protestantse kandi-
daat H. van der Sluis niet geschikt. Hij had geen enkele bezitting in
deze gemeente en "behoord onder die Personen, die zig met ter woon

alhier komen nederzetten alleen op hoop van een Ampt, zonder egter
daar op eenige ander aanspraak te kunnen maken, dan alleen, dat
hun de tractementen en emolumenten daar van zouden conveniee-
ren, en meest al de nodige capaciteiten ontbrekende, om het zelve na
behoren waar te neemen. "

Als het aan Ingenhousz lag dan verdwenen zowat alle protestan-
ten die voor  1795 een ambt hadden gekocht en/of bekleed  nu  zoor-
goed van het politieke toneel. Voor Standdaarbuiten droeg hij burge-
meester J. Schadde niet voor herbenoeming voor. Diens naam kwam

eerder wel zoor op de lijst van de in 1795 "geremoveerde ambtena-
ren", die nu volgens Willem 1 alle aandacht van de regering verdien-
den. Het heeft deze protestant niet mogen baten. Ook de huidige
burgemeester \an Oud- en Nieuw-Gastel. J.Chr. van Voss kwam op
deze lijst voor.  Hij was tot 1795 drossaard van het Oostkwartier van
het markiezaat van Bergen op Zoom. In 1815 werd hij door Willem 1
benoemd tot Statenlid. Bij zijn eerste aftredingsbeurt in 1818 werd
hij niet herkozen. Ingenhousz adriseerde nu zijn vervanging. De
schatrijke katholiek P. Eeman moest hem opvolgen als schout.

In Ossendrecht had Th.J. de Vos zich tot de regering gen,end om
tot schout te Korden benoemd. Hij beriep zich in zijn adres op zijn        1
vorige functies, waarroor hij geld zou hebben betaald. Dit argument
was niet terecht. vond ingenhous/. Deze protestant kon niet ben'ij-

zen dat hij het secretariaat van Ossendrecht -titulo oneroso'  verkre-
gen zou hebben. Hij kon nu noch door zijn financiele positie, noch
door -zijne conduite- Loor het schoutambt in aanmerking komen.
Exact dezelfde mening \\'as ingenhousz toegedaan over een preten-
dent voor het schoutambt van Halsteren. De protestant J. \'an Dort
was inderdaad tien jaar lang baljun, gen·eest, maar nergens bleek dat           4
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hij penningen voor dit ambt had neergeteld. Ook hij was door zijn
"ongelukkige finantiele omstandigheden \olstrekt ongeschikt om nu
tot schout te worden benoemd. /9

De oude protestant A. Schaap kreeg w61 een gunstig advies \an
Ingenhousz. Deze burgemeester van Zundert was door Hultman
niet voorgedragen omdat hij slechtziend was. Ingenhousz meende
dat hij kon blijven. Want -schoon hij tot den Hervormden gc,dsdienst
behoord" zou zijn herbenoeming niet slecht vallen in deze gemeente.

Gouverneur Holvoet heeft de adviezen van Ingenhousz doorgezon-
den aan de regering. Slechts roor Oud- en Nieuw-Gastel had hij een
afwijkende mening. Van Voss was een ijverig en geschikt man en
moest herbenoemd worden, ook al was hij vrederechter, hetgeen
onverenigbaar was met het schoutambt. Immers, ook J. van Ghert
was vrederechter en was door de koning inmiddels tot schout van
Oss benoemd.

Van Voss heeft geen dispensatie gekregen om beide ambten tege-
lijk te mogen bekleden. Holvoets pleidooi heeft zelfs een tegenover-
gesteld effect gehad. Van Ghert werd nu voor de keus gesteld tussen
schoutambt en rechterambt. Hij heeft voor het laatste gekozen. Het
schoutambt van Oud- en Nieun -Gastel is nog lang vacant gebleven.
De districtsschout van Roosendaal, in wiens district dit dorp sinds
1820 lag, droeg de katholiek L. Timmermans voor, maar ook over
zijn financiele positie bereikten de minister ongunstige berichten.
Uiteindelijk is in deze gemeente toch een ander benoemd: J. de
Bie.20

Over Ossendrecht rvilde Willem 1 nadere informatie. Kon De \Ios
,vel in alle redelijkheid worden gepasseerd: Ingenhousz meende op-
nieuw van weI. De oud-secretaris had destijds voor zijn ambt Keen
geld betaald, slechts een jaarlijkse uitkering aan zijn voorganger.
Thans was hij notaris, en daarmee reeds ruimschoots beloond. De
man werd bovendien door niemand vertrouwd. omdat hij eens gelden
had rerduisterd - hoe,vel over deze zaak geen rechterlijk vonnis was

uitgesproken. Holvoet en minister De Coninck namen met dit nieu-

" i Cd K kabinet in,. nr. 9. e,h. 18 december 182(). 1: IngenhcluH. 11 mei 1820. 1.
21,1 t.a.P.:CdK kabiliet in\·. nr. 9. e\h. 21 tebruari 1821.1:Pannelx,etrr. 171'ebruari 1821.2
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we advies genoegen en uiteindelijk heeft de koning Ingenhousz' kan-
didaat, G. Alelsen benoemd.

(h,k (,ver Halsteren  erden de commissaris nadere inlichtingen
ge\'raagd. Alinister De Coninck rond dat Van Dorts financiele situa-
tie toch Keen hindi.rpaal mocht ople\'eren zoor een benoeming. In-

genhous/ bleel rolhouclen: \'an Dort Herd niet rertrouwd. Hij r,as
in naam dijkgraaf van de Bijmoerenpc,lder. maar de ingezetenen
durfden hem Keen petiningen meer tc)e te \ertrouwen. Ook zijn
benoeming tot raadslid  \ an Bergen op Zocmi  le,erde Keen  bewijs  op

\·an \ertrourren in hem. 1)eze benoeming dateerde uit 1814, -eeti
tijdstip tc,en men de Rocimschen in dit district zc)(, reel mogelijk uit

de regeringen neerde-
Minister De Coninck heeft cner \'an l)ort zelfs ni,g een derile

maal inlichtingen ge, raagd. Ook het derde antwcx,rd,an 1ngenhous/.
bevredigde hem niet. Van Dorts benoeming in het stedelijk kiescolle-
ge \an Bergen op Zix,m ben·ees \c,lgens De Coninck dat de man nel

degelijk ;ertrou\\·en genoot. Zijn langdurige bekleding ,an het
balju \ ambt ;orderde nu ten tegemoetkoming.   rc,ch n·ilde de minis-
ter uiteindelijk toege\'en, gezien de aanhoudende neerzinian Ingen-
housz tegen \'an Dorts benoeming. \Vel I,enadrukte hij dan de kc,-
ning dat deze gang , an zakeii him wel -zeker leed\\ ezen rerstrekt
Zo kreeg Ingenhousz zijn zin. Pas in 1821 is 1.. 'I'esters als schout
aangesteld.21

De hier besproken :c)(,rdrachten zijn zeker niet representatief
voor de gang \an zaken in de 178 Noc)rdbrabantse gemeenten. Zij
ge\·en slechts een beeld ran de lastige gerallen en van de houding ran
Ingenhous, in deze. Liteindelijk zijn bij de bestuursorganisatie \an

,)

1820-1821 48 ;an de 176 fungerende burgemeesters -- niet herbe-
noemd. een aanmerkelijk hoger aantal dan Hultinan in 1819 had
voorgedragen.  Fiee ran deze 48 n aren (nerleden. t\\ ee ben()emil tot
districtsschout. zeren bekleedden onrerenigbare Ix,sten. Les zerd\, e-

nen (,p eigen  seric,ek  of aamaardden  hun  herbenoeming  niet.  \ijf

2' i C ilk kabilict iii  nr. 9, e,h. 9.clitrinlier 182().  1  Ineenhoug. 5.eptimi)er 182(). 1..111.\
Bi,a Binnenland, 1,i·+tuur 1817-1821. im  nr. 118. clt,+wer l; 1 720. 61.inu.tri 1821. 8
--1\'Ixir 1820 trlde \Ix,rd-Brabant 178 griner,iten. na 1820 175. T\,ee Jinbten „,iren #ac.int
m 1819
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moesten opstappen do(,r een gemeentelijke herindeling, drie \\erden
gepasseerd door een roordracht ran de eigenaar van de heerlijkheid.
Resteren 23 burgemeesters die niet \\ erden herbenoemd omdat zij
niet geschikt werden geacht, of omdat zij in hun gemeenten niet op
het algemeen vertrouiren van de imroners konden rekenen.

§ 4.    Bestintrsorganisatie  jilli  1820:  ile  beitoenti,ig ran  de  secretarissen en

klacliten over partijdigheid

Volgens het bestuursreglement voor het platteland werden de
schouten rechtstreeks door de koning benoemd, de secretarissen

daarentegen door de Staten.  lnjuli 1820 hebben P. S. zich met deze

benoemingen bezig gehouden. De openingstoespraak voor de verga-
dering door gouverneur Holroet was een slecht begin. Zonder veel
omwegen zei hij dat de Staten zich moesten beperken tot hun eigen
zaken  en  zich niet mochten inlaten  met het algemeen bestuur,an
het koninkrijk. \/eel later bekende Holvoet dat hij deze rermanende
woorden had gesproken om :ian de Sta ten duidelijk te maken "de

grenzen van het gezag binnen welke zij zich onder een Alonarchale
Regering.   .   . te bepalen hadden."  Holvoet  was  van  plan de teugels
strak aan te trekken, dat ,vas van meet at' aan duidelijk.28

In dezelfde openingstoespraak gaf hij de vergadering te verstaan

dat zij bij de secretarisbenoemingen de voorkeur moesten Keven aan
oude ambtenaren die hun ambt destijds hadden gekocht maar in de
Bataafs-Franse tijd door anderen  varen verdrongen. Geprikkeld
door deze vermaningen begonnen  P. S.  hun  zverk.   De  vergadering
werd verdeeld in secties die elk roor een kiesdistrict de voordrachten
zouden opstellen. Over de beraadslagingen binnen deze secties #'alt

niet veel te zeggen. omdat iedere toelichting van de voordrachten
ontbreekt. De voltallige Statenvergadering heeft de ad,iezen \'an
haar secties grotendeels gevolgd. Slechts negen voorgedragenen zijn
niet benoemd, terwijl vier secretarissen elders zijn geplaatst.24

-" 1 11AXBGriffic im . nr. 3717. itanspraak 14(Juierneur. 4 Juli 182(1: AliA Bi/,i kal,iriet im . nr
8, dossier K 319: 11(ilic,et, 22 augustui 1822.
24) RAXB (,riffie ini . nr. 3737. \'wrdrachten J.in .c'ctieh „M,r de sec·retari.sen
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Met deze keuzen was de bestuursorganisatie in Noord-Brabant
voltooid. De districtsschouten, gemeenteschouten en secretarissen
waren benoenid. Noord-Brabant telde 7 (bestuurs)districten, 175
gemeenten en 115 secretarisplaatsen. Het aantal gecombineerde se-
cretarieen verschilde aanzienlijk per district en was afhankelijk ran
de grootte van de gemeenten. District Princenhage kende alleen
grote gemeenten en dus geen combinaties. In district Boxmeer daar-

entegen stonden slechts 15 secretarissen over 29 gemeenten.25 Dis-
trict Helmond kende zelfs Keen enkele niet-gecombineerde secre-
tarie.

De afloop van de vergadering,vas niet naar de zin van velen. l\let
de benoemingen "is het eenigszins uit malkanderen gelopen-.
schreef lngenhousz aan Cuypers, zonder daarbij :ian te geven \\ at hij
precies bedoelde. Naar zijn zin had P. Schillemans. Statenlid roor
Bergen op Zo(,m, zich tereel aangesloten bij diens onlangs in de
Staten gekozen prc,testantse stadgenoot J. Drabbe.26 Wat dat t\\ eetal
ook bekokstoofd mag hebben, vast staat dat o\'eral in West-Brabant
de zittende secretarissen zijn herbenoemd. Drabbe had zelf gesollici-
teerd naar het secretariaat van Woensdrecht, maar K as niet geko-
zen.  De doc,r  Ingenhousz gen eerde  kandidaat-schouten  De  Vos  en
\/an Dort slaagden er evenmin in om secretaris te worden.

In sommige gemeenten hadden protestantse gegadigden zeker re-
den tot klagen. In (kies)district Oirschot is de lijst met namen,mi
sollicitanten bekend. Hieruit blijkt dat in twee gemeenten, Sint-
Oedenrode en Oirschot, enige notabele protestanten werden gepas-
seerd. Zo moest zelfs het ,·oormalige departementale bestuurslid G.
de Jong het alleggen  tegen de piepjonge J.  van  Roy.

Zelfs procureur \'an Blarkom, anders toch zo gesteld op de benoe-

ming ,an katholieken, heeft zich over de gang ran zaken bij de
secretarisrerkiezingen ierrionderd. Hij sprak zelfs over de 011\ erdien-

de \·ern ijdering \ an sommige personen uit ambten \\aarin zij door de
koning ir'aren geplaatst, en or·er hun ier\anging door niet zelden
minder be,oegd personeel. Hij rond dat P.S. hun stemrecht faak

2,1 Eign secretaris (,elei,de /i in ambt /e16 in \ ier gemeenten ui[ .
2,•, Archiel \ an Mattemburgh. im. nr. 33. Ingenhousi. 2() luli 1820.
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uitsluitend ten voordele van katholieke kandidaten hadden uitgeoe-

fend. 27
Om geheel andere redenen  \\ erd  Van  Blarkoms ergernis gedeeld

door Wesselman, als bestuurder gebaat bij aanstellingen van bek\\,a-
me personen in zijn district. Helaas hadden P.S. niet altijd de capa-
belste kandidaten gekozen, meende hij. Zo hadden zij in Budel en Soc-
rendonk P. Rutten benoemd, eenjong, onervaren persoon, die het aan
ijverontbrakom iets te leren. In 1825 zoudedistriesschout voorstellen

deze Rutten te verrangen. Hij bezat nog steeds te weinig inzicht en

was "daarbij een zeer groot funds van luiheid". Het was tegen zijn
zin geweest, dat Rutten in 1820 ,\as gekozen, klaagde Ii'esselman.
'Indien de Heeren Staten, in het verrolg de Secretarissen blijven
benoemen wenschte ik ontslagen te zijn van kandidaten voor te
dragen daar dit tot hunne benoeming waarschijnlijk weinig zoude

bijdragen.
·'28

Vanzelfsprekend kwamen er ook klachten van de protestantse
kandidaten zelf, die meenden door de keuzen ran P.S. benadeeld te

zijn. Een eerste klacht was afkomstig van P. ran der Aleer, notaris
en oud-secretaris van Waspik. Eerder had hij al belangstelling ge-
toond voor het schoutambt van deze plaats. Gouverneur Holvoet had
toen over hem bericht dat hij \vel bek\vaam, maar niet geliefd was in
de gemeente, vanwege zijn "inhaligheid . Nu dong hij naar het
secretariaat van Waspik,  een ambt dat in  1749 door zijn vader was
gekocht en in 1790 aan hem zvas overgegaan. In 1814 was hij door de
eigenaar van de heerlijkheid rc)orgedragen het ambt opnieuw te gaan
bekleden. Tot zijn verbazing was er nu, in 1820 iemand anders

benoemd: J. Dickens, een katholieke Zuidnederlander, die sinds de

inlijving bij Frankrijk de maire, die Keen Frans sprak, had geassis-
teerd. Van der Aleer zoelde zich van\,ege zijn godsdienst achterge-
steld. Zo zou het er rvel in Noord-Brabant blijren toegaan, zo z'oeg-
de  hij  er  aan toe, omdat de merendeels katholieke leden  van  P. S.

verplicht waren hun kiezers te begunstigen.

273 HAVBGriffir im. nr. 3737: \'an Rciv „as slechti 23 jaar: Cilk kabinet in,. nr. 9. e\h. 12

juli 1821.
283 liA\;B Grime in\·. nr. 6237: \\'esselman 3 december 1824: C'dk kabi net im. nr. 63 ' 11. 5
juni 1825: \\'esselman, 3 lum 1825.
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J. van Nimwegen klaagde eveneens. Ook hij had eerst gesollici-
teerd naar een schoutambt, dat van Waalwijk. 1n tegenstelling tot de
vorige was hij wel voor de functie geschikt bevonden door de gouver-
neur. Hij kwam tevens voor op de lijst van "geremoveerde ambtena-
ren", die nu een voorkeursbehandeling verdienden. In 1795 was hij
uit zijn gekochte ambt gezet en had plaats moeten maken voor een
garentwijnder. Tussen 1803 en 1811 had hij het secretariaat weer
kunnen bekleden. Ondanks al deze aanspraken hadden de Staten
echter G. van Heijst tot secretaris gekozen, die tevens burgemeester
en vrederechter was. Van Nimwegen concludeerde dat er in deze
vergadering een geest van onverdraagzaamheid en bevoordeling heers-
te. Hij hooptedatde koningmaatregelen zou nemen om deze intoleran-
tie te stuiten. 29

In  september  1820 won minister De Coninck advies  in bij  G. S.
van Noord-Brabant over de klacht van Van der Meer. Het college
was furieus over het Vasterschrift'. De klacht was bedoeld om de
Statenvergadering verdacht te maken. En wat erger was, de klacht
stond niet alleen. Bij veel Brabantse protestanten bestond een "arg-
listigen toeleg" om de katholieken bij de koning in een kwaad dag-
licht te stellen, en om "de religie van het Gouvernement te surprene-
ren [overrompelen, verschalken], de aanspraak van andere gezind-
heid te smoren en zichzelve, buiten alle regelmaat te bevoordeelen.  '
In dit opzicht ademde Van der Meers klacht de "hier en daar nog

"overgebleven zucht tot een voormalige predominantie . De regering
moest de klacht daarom scherp veroordelen, meenden de gedeputeer-
den. Slechts een scherpe terechtwijzing van \/an der Aleer zou vol-
doende zijn om de rvonden \'an tweedracht in Noord-Brabant te
helen. 30

Over de secretariskeuze zelf konden G. S. de minister weinig zeg-
gen. Motieven waren immers  bij de stemmingen  in  P. S.  niet  ge-
noemd. Wel was het bekend dat Dickens, geboren in het tot 1809 bij
Brabant horende Poppel,reel kundiger was dan de uit Zuid-Holland

29
) ARA Biza, dossier B 1320, ARA Ss im·. nr. 1149. exh. 25 februari 1821. 67: adressen P.

van der Meer en J.C. van Nim\\egen.
3(13 ARA Biza Binnenlands bestuur 1817-1823, im. nr. 345, dossier B 2046: G. S., 29 septem-
ber 1820. QQ.
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afkomstige \/an der Meer, die bovendien door zijn benoeming tot
notaris al schadeloos was gesteld. In Noord-Brabant woonden zo'n
acht maal zoveel katholieken als protestanten. Daarom lag het toch
vaak 'in den aard der zaak dat tot de behartiging der algemeene
belangen" de keuze op een katholiek viel. Niettemin waren toch nog
39 protestantse secretarissen, tegen 76 katholieke benoemd. Wat
klaagden Van der Meer en consorten dan nog over onverdraagzaam-
heidi G.S. gaven minister De Coninck in bedenking deze twee-
drachtzaaier "over zijne meer dan onvoorzigtige demarche...te
doen censureren."

G. S.  vatten de zaak zo hoog op dat zij meenden zich ook nog bij de
koning te moeten verantwoorden. Zij voelden zich door de onbe-
schaamde aanvallen van Van der Meer en Van Nimwegen zwart
gemaakt. In de Statenvergadering was nimmer een conflict inzake

godsdienstige vooroordelen of bevoordeling gerezen. Alle Statenleden
konden verklaren dat nooit over dit precaire onderwerp gedebatteerd
was.   Ook  in  G. S. was slechts een vriendschappelijke verhouding
tussen de gezindten waar te nemen. Tegen dit soort laster, die het
provinciaal bestuur een slechte reputatie bezorgde, moest de verga-
dering door de koning in bescherming worden genomen.

Minister De Coninck was geheel op de hand van de gedeputeer-
den. Zijn collega, directeur-generaal voor de Hervormde Eredienst F.
van Pallandt mocht dan gelijk hebben met zijn bewering dat er
gevallen in Noord-Brabant waren waarin niet met voorzichtigheid
was gehandeld, inzake deze twee klachten was er geen enkel bewijs
voor partijdigheid te leveren. Van der Meer en Van Nimwegen had-
den slechts vermoedens uitgesproken. De koning mocht niet toe-
staan dat in brieven aan hem gericht zulke beschuldigingen tegen
een aanzienlijke vergadering werden geuit. Aan de rekestranten
moest worden geantwoord dat hun adressen "vanwege de oneerbiedi-
ge en hoogst onbetamelijke toon" waren geseponeerd. De koning
hoefde volgens de minister echter niet openlijk tussenbeide te komen
om de reputatie van het provinciaal bestuur te beschermen. Het
konden alleen de handelingen van de Statenvergadering zelve zijn
waardoor de vooroordelen in Noord-Brabant zouden verminderen en
zij het algemeen vertrouwven zou genieten. Alleen van de tijd mocht
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een verbetering in de "onaangename gesteldheid dezer provincie"
(sic) worden gehoopt.

3I

De secretaris was op gemeentelijk niveau de grote verliezer van de
bestuursorganisatie 1814-1820. In Brabant had deze functionaris
voor  1795 de meeste inkomsten uit de zogenaamde vrijwillige recht-
spraak - verkoop, verhuur, verpachting en hypothecatie. Zijn ver-
diensten in verband met het opstellen van de acten bedroegen bijna
het viervoudige van zijn eigenlijke salaris, dat toch al het dubbele
van dat van drossaarden of schouten was. Na 1811 werd de secreta-
ris ernstig gedupeerd door de scheiding van justitiele en bestuurlijke
werkzaamheden en door de notariele wetgeving, die alle vrijwillige
rechtspraak in handen legde van een nieuwkomer, de notaris. Bo-
vendien was hij onder het Franse regime niets meer dan de privd-
klerk van de maire. die andere nieun,komer, die hem "naar goeddun-
ken" benoemde en afzette. 12 Na  1814 zag het er aanvankelijk naar
uit dat de secretaris de begeerde verdiensten uit de vrijwillige recht-
spraak zou terugkrijgen, maar ondanks alle voornemens om met de
Franse wetgeving te breken, is dit er niet van gekomen. De secreta-
ris restte definitief sleclits zijn salaris. Zijn vroegere glorie is niet
hersteld.

Het salaris van de secretaris was na  1820 nog steeds wat hoger dan
dat van de gemeenteschout. in dorpen met 1000 inwoners kreeg hij
jaarlijks f 150. Voor iedere 500 inwoners daarboven kreeg hij  nog
eens f 25. indien sprake was van een gecombineerde secretarie, dan
leverde elke extra gemeente nog eens f 25 op. De gemiddelde grootte

van de Noordbrabantse plattelandsgemeente lag op iets meer dan
1500 inwoners. Hieruit valt af te leiden dat de meeste secretarissen
zo'n f 200 8 f 225 per jaar aan salaris ontiingen, plus nog enige
verdiensten uit de leges.

In 1819 was gouverneur Hultman nog in de veronderstelling dat
ook de notariele verdiensten aan de secretaris zouden toekomen. Hij

1/
) RAN B Griffie in,. nr. 4761: G.S.  130kt(,ber 1820. 1-:EE: .ARA fs in\. nr. 1149: Biza. 26

februari 1821, 25.
32 i  RANB Griffiein, . nr. 6157: \Iesselman, 9 septeniber 1814.1; Ziemiin artikel De alloop.
t.a.p., met name 138,  142-143.  154 en noot 25.
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was dan ook met de hoogte van dit salaris best te\'reden. Aan Ver-
heijen uit Boxmeer schreef hij zelfs dat hij ver\vachtte dat het -nog

r al begeerlijke postjes zouden \vorden". Een jaar later echter moest
commissaris ingenhousz konstateren dat de Staten de salarissen ran
de secretarissen zo laag hadden bepaald dat het er naar zijn mening
"niet door kan4. H

§  5.    Verkiezingen  1820-1822: gouverneursinvloed,  regionale cabalen  en
stabilisatie

In een roerige samenleving als Noord-Brabant werden verkiezin-
gen "door alle politieke belangstellenden met nerveuze spanning ver-
beid",  schreef de historicus Hoffman. 34 Inderdaad zorgden  de  ver-

kiezingen voor de Statemergadering voor een hausse in het door-
gaans, althans in onze ogen, vrij monotone politieke leven in een
provinciehoofdstad. Dan n·erden in Den Bosch ten huize van nota-
belen vergaderingen belegd en A,erden er stemmen geronseld. Aan
de andere kant moet men deze ner\'ositeit niet te groot roorstellen.

Doorgaans waren de notabelen het op hun roorbesprekingen snel
eens ten gunste van het aftredende Staten- of Kamerlid. De neiging
tot herbenoeming \\ as groot in de negentiende eeur\. Op de eerste

plaats lag dit natuurlijk dan al die  trappen  die in het verkiezingssys-
teem zaten ingebouwd. i\laar ook ;verd volgens de toenmalige op\'at-

tingen een niet-herverkiezing bijna als iets ongehoords, als een soort

politieke broodroof beschou,rd. De absentie bij de jaarlijkse Staten-
vergadering was dan ook vrij groot. Vaak viel er immers weinig te
beslissen en weinig te verkiezen. Pas \\anneer bij de roorbesprekin-
gen bleek dat zich een serieuze tegenkandidaat roor een aftredend
Kamerlid of gedeputeerde roordeed. dan \\erden de thuisblijvers
opgetrommeld om alsnog in Den Bosch te verschijnen.

We zagen reeds  hoe  in de onrustige jaren  na   1814 het aantal

7 Archief l·abri-*tichting: ilultmati, 2(Imaart 1819, Archii·i'\'an.\Iattcmburgh, ins. nr. 33:
Ingenhousz,  20 juli  1820.  in de steden \ rij„el het/elfde beeld: de secretaris,·erdiende eien-
veel  of iets  meer dan de president-burgemeester.  i arierend  \·an  f 3(X)  in  de  kleine  ,esting
steden,  tot f  15()0 in Den licisch.
44

i Iloffman. a. 11·. 38.
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protestantse Kamerleden terugliep van vier in 1814 naar twee in
1818. In juli 1820 nas het de beurt aan de protestantse baron Van
Tuvll van Serooskerken om af te treden. Druk politiek overleg ging
aan de stemming \'ooraf. Iiele Statenleden zeiden in eerste instantie
toe voor Van Tuyll te stemmen. Naderhand zijn zij echter door de
katholieke tegenpartij overgehaald om tegen hem te stemmen. Dit
'cabale", zo deelde ridderschapspresident Van der Dussen aan mi-
nister Van Alaanen mee, had t,vee vergaderingen gehouden. De
eerste sessie speelde zich af ten huize ran het Statenlid J. Kan
Zurpele. Hier konden de katholieken het echter niet eens worden
tussen twee kandidaten, beiden gcidn lid \an de Staten: de radicale
Helmonder P. Verhoysen en de Bossche rechter P. ran Son. \10)r de
Bosschenaren Has Verhoysen in elk ge\,alonaanraardbaar. 35

Een t\\'eede \oorbespreking zrerd belegd bij  H.  de Wijs, de katho-
lieke voorman in opkomst. I)aar heeft men toen -als een medium van
conciliatie de Bredanaar A. Leheu* als tegenkandidaat naar voren
geschoven. We zagen reeds   hoe boos deze rechtbankpresident in
1814 was over zijn ontslag door vorst Willem. Ook na zijn herbenoe-
ming t(,t president is Leheu echter oppositioneel gebleven. en wel op
een zodanige wijze dat procureur Van Blarkom meende "dat hij den
Fransche Overheersching nog niet moede" was. Volgens \/an Blar-
kom ontbrak het de Bredanaar niet zo/eer aan verstand, kennis of
eerlijkheid, als wel aan goede manieren.36 In juni 1820\verd Leheu
gekozen in P.S. als opvolger van de protestant Jantzon van Nieuw-
land. En geheel volgens plan verving hij een maand later het Kamer-
lid Van Tuyll.

Bij deze stemming had gouverneur Holvoet zich tot ergernis van
Van der Dussen geheel afzijdig gehouden. Wellicht was de jonkheer
onder Hultman anders gewend. Inderdaad Aas een actieve bemoeie-
nis door een gourerneur met de verkiezingen in het koninkrijk meer
regel dan uitzondering. Het Overijsselse Statenlid H. van Loghem
herinnerde zich in 1873 hoe gouverneur Bentinck ran Buckhorst

ts} Archief \'an  Maanen. im.  nr.  236:  Van der Dussen.  20 juli  1820.  Er zijn niet veel
soortrelden van een kandidatuur ioor een Kamerlidmaatschap i,an personen buiten P.S.
Archief \'an Mattemburgh, ini. nr. 33: Ingenhousi, 9 juli 1820
4 3 ARA Justitie im·. nr. 5022: staten ,·an rechterlijke ambtenaren en notarissen, 1821.
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(1814-1830) de vergadering "onbewimpeld" meedeelde wie in de Ka-
mer gekozen moest worden. "Na de keus zag hij, zonder daaromtrent
veel geheim te maken, de stembriefies na: en wee den Burgemeester,
wee den anderen ambtenaar, van wien bleek dat hij niet aan 's Ko-
nings wil had gehoorzaamd!"817 De historicus Hooykaas weet te mel-
den dat in 1818 het oppositionele Utrechtse Kamerlid \/an Nes van
Meerkerk onder invloed van de gouverneur niet werd herkozen. In
Limburg vroeg gouverneur De Brouckere (1815-1828) de Staten-
leden niet op het aftredende Kamerlid Surlet de Chokier te stem-
men. Hij gaf zijn steun aan Van Aefferden. Deze mocht zelfs een
brief aan de Statenleden waarin hij vroeg om stemmen "onder den
omslag van den heer gouverneur" toezenden. 38

Uitnodigingen voor copieuze diners waren een ander middel waar-
mee gouverneurs de verkiezingen in P.S. meenden te kunnen beYn-
vloeden. Gouverneur Van der Duyn van Maasdam (zuidelijk deel
van Holland, 1817-1844) zag in 1818 hoog op tegen zijn eerste presi-

dentschap van de Statenvergadering. Na afloop kon hij echter opge-
lucht ademhalen. Alles was naar wens verlopen. Het middel hier-
voor bij uitstek had hij snel doorgekregen: "je les ai dtigtig arrosds de
vins et bourres de diners. Cela fait toujours son effet dans ce bas
monde. " 39

Traditiegetrouw wordt Willem I volgens de historicus Van Sas
verweten dat hij de verkiezingen door ,.:iddel van zijn gouverneurs
trachtte te manipuleren. Hij zette zo het oude recommandatierecht
uit de achttiende eeuw voort. Van Sas maakt hierbij enige relative-
rende opmerkingen. Ten eerste gedroegen de benoemde Kamerleden

zich bepaald niet zo meegaand als van koninklijke creaturen mag
worden verwacht. Voorts werden in de zuidelijke provincies nage-
noeg alle door de koning in 1815 benoemde Kamerleden  door  ande-

ren vervangen. Ten slotte waren er gouverneurs, zoals op latere

leeftijd ook Van der Duyn van Maasdam, die weigerden aan deze

171 Van Loghem. a.u.  3.

88) Hooykaas, Het ontslag van de Kommissaris des Konings in de provincie Utrecht, in
jaarboek O:ul- L'trecht,   1976,208; Gedenkstukken, 1815-1825,11,  R.G. P.  ded 27,516. Cruts,
2 februari 1821.
49) Ftitlox. a. u'., 76, noot 2, Gedenkstukken. 1815-1825 111, R.G. P. deel 30. 341. \'an der
Duyn, 17 juli 1818.
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manipulaties mee te werken.40 Sinds 1820 was het stemrecht van de
gouverneur in  P. S. uitdrukkelijk vastgelegd in zijn instructie.  Over
het stemrecht bij verkiezingen voor Kamerleden of gedeputeerden
werd in deze instructie niet gesproken. De gouverneur mocht dus

een stembriefje invullen, dat stond vast. Maar veel bij de interpreta-
tie van zijn bevoegdheid hing hier af van de kiesheid of liberaliteit
van de bekleder van het ambt.

Het wegstemmen van Van Tuyll uit de Tweede Kamer werd hoog
opgenomen door de protestanten, ook buiten Noord-Brabant.
Hoynck van Papendrecht sprak verbolgen over de ' listen - waardoor
men in Noord-Brabant Leheu had kunnen kiezen. Bijna was in 1820
een nieuw 'schandaal gevolgd. Er bestond een plan om  uit G.S.  de
laatste protestant te wippen. de aftredende Bosschenaar G. ran Be-
verwijk. Een "cabale" maakte zich sterk voor de Eindhovense ex-
rechter, nu advocaat G. Teurlings. Ondanks de \vaarschuwing van
gouverneur Holvoet dat hij Teurlings niet tot het college zou toela-
ten  vanwege de fraude-affaire  uit  1817  zag het  er  naar  uit dat deze
toch Van Beverwijk zou vervangen. Het waren Van der Dussen en
procureur Van Blarkom - er viel kennelijk ook van buitenaf heel\vat
druk op de Statenvergadering uit te oefenen - die toen al het mogelij-
ke gedaan hebben "om de eer van die Vergadering te redden". Met
veel "kunsten en rliegwerken" is het tr\'eetal erin geslaagd Van Be-
verwij k te behouden.#

De verkiezingen voor G.S. van 1820 brachten nog een andere
moeilijkheid aan het licht. Probleem van het vertegenwoordigings-
stelsel in de provincie was de afstand van sommige gebiedsdelen tot

de hoofdstad. Alet name de Westbrabantse Statenleden begaren zich
niet zonder tegenzin naar de jaarlijkse rergadering \an P.S. De
vertegenwoordiging ran  per ran  de  hoofdstad ver\\ ijderde landstre-
ken in de G. S. was eveneens problematisch. Want een plaats in dit
college betekende een verhuizing naar Den Bosch en het opgeven

/0
1 Van Sas, liet prilitiek bestel onder koning \\ illem I, in Documentatie/,/ad li·erkgroep  18£

eeuu'. nr. 49-50.1981, 127-128.
41

) Archief \an Maanen, in\. nr. 236, \':in der I)ussen, 20 juli 82(). AliA %, ini . nr. 1624.
exh. 27 maart 1823,1 : 11(),·tick ,an Papendrecht. 11 oktober 1822.
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van de broodwinning, met alle onzekerheid bij de toekomstige her-

verkiezing.
De enige vertegenwoordiger van West-Brabant in het zeventallig

college van G.S. was de protestant G.W. Panneboeter. In januari
1820 werd deze benoemd tot districtsschout van Roosendaal - tot

ergernis van rivaal Cuypers en diens compagnon ingenhousz. Wie
hem moest opvolgen was moeilijk. "lk weet waarlijk niet" wie er nu
in G.S. moet komen, schreef laatstgenoemde. De katholiek J. Ver-
groesen was volgens hem de beste, maar deze zou ervoor bedanken. 42

In juli 1820 werd door P.S. de protestant J. Drabbe*, kersvers

representant namens Bergen op Zoom, in het college gekozen. Xa
raadpleging van zijn familie bedankte deze echter. E.en buitengewo-
ne Statenvergadering moest in oktober 1820 beslissen over de opvul-
ling van de vacature. Slechts de helft van de Statenleden was aanwe-
zig. De stemming ging tussen J. de Wijs uit Den Bosch, J. Rietreld
uit Heusden en J. Brouwers uit Geertruidenberg. Pas na twee stem-

mingen en een loting is de laatste, een katholiek, als gedeputeerde
gekozen.

43

1821 was een heel wat rustiger verkiezingsjaar. In kiesdistrict
Sint-Oedenrode slaagde P. Verhoysen er niet in de conservatieve

katholiek J.F. de Kuyper uit De Staten te verdringen. De aftredende
Kamerleden \/an kleeuwen en Ingenhousz, evenals de aftredende

gedeputeerden werden zonder problernen herkozen.
In 1822 was het de beurt aan de katholiek Cuypers en de protes-

tant Van der Bruggen van Croy om af te treden als Kamerlid. De
laatste werd met algemene stemmen herkozen, maar de verkiezing
van Cuypers gaf onver\vacht veel onenigheid. Nog opmerkelijker:  bij
deze verkiezingsstrijd was Keen sprake van de bijna traditionele te-
genstelling 'katholiek versus protestant' en ook nog niet van de nieu-
were tweedeling 'regeringsgezinden tegen oppositie. Voor het eerst

sinds 1813 tekende zich een regionale bundeling van Statenleden,
katholieken en protestanten, af, waarbij de nadruk kwam te liggen

op het kiezen van een Kamerlid uit West-Brabant df een uit de ore-

423 Archiel' \'an Mattemburgh. ini. nr. 31: Ingenhousz. 17 februari 1820.
41) RANB Griffie im·. nr. 3704 notulen 17 oktober 1820.
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rige delen van de provincie. Ter orientatie: de voormalige baronie
van Breda en het markiezaat van Bergen op Zoom waren in  1820
ruim in de Kamer z ertegenwoordigd met het drietal Cuypers, Ingen-
housz en Leheu. A.G. Verheijen en Van A,leeuiven kwamen uit Den
Bosch, Van der Brugghen uit de N,leierij en A.J.J.H. Verheijen uit
Boxmeer.

Op 3 juli 1822 meldde J. Drabbe aan Cuypers * dat er in Den
Bosch plannen werden gesmeed om hem als Kamerlid te vervangen.
Hij had begrepen dat er twee partijen tegen hem bestonden. Namen
die werden genoemd ,varen die van rechter Van Son en van Van
Sasse van Ysselt. reeds eerder Kamerlid. N'len wrist in Den Bosch te

vertellen "dat de snaren om dit door te dringen 1=drukken] zeer goed

gespannen Hareti Conform een afspraak   met   ingenhousz   had
Drabbe de afwezige Westbrabanders De Bie (katholiek) en Panne-
boeter (protestant) aangeschre\en om zich alsnog, v66r de verkie-
zingsdatum naar Den Bosch te begeven.  Drabbe ZOU intussen de
hoofden van de twee partijen aanspreken en hen voor ogen houden
welke nadelen de provincie Lan hun plannen zou hebben. En omdat
beide groepen het onderling nog niet eens A+aren over de tegenkandi-

datuur had hij nog hoop voor Cuypers.
44

Twee dagen later werd Cuypers herkozen. Hij kreeg 22 stemmen,
tegen 14 voor Van Son. Van Sasse had zich kennelijk ten gunste van
een ander teruggetrokken. Het resulta:it van de stemming was zeer
naar de zin van de rooraanstaande Bossche katholek H. de Wijs*
Hij wist Cuypers te melden dat de politieke beroering het gevolg was

geweest van de intriges van de protestantse notaris Van Fenema * en
van V. van Rijckevorsel * - als Bossche \\ijnhandelaar en als katho-
lieke leider de grote tegenstander \an de radicale familie De Wijs
Dit tweetal werd gesteund door vrijn'el alle "Bosschenaars. Alet
genoegen- zag H. De Ii'ijs dat deze Bossche intriges "geechoueerd- -
dit is: gestrand - A·aren. Want niet alleen n kis Cuypers niet uit de
Kamer verdrongen, ook had de protestantse jonkheer \/on Geusau de
katholieke jonkheer De Voocht niet kunnen opvolgen  in  G. S.  Bij
beide stemmingen hadden Westbrabantse Statenleden samen met de

44
1 Archiel'  'an Mattemburgh. ini .  nr.  182: Drabbe,  3 juli  1820.
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afgevaardigden van de ridderschap gestemd, in het eerste geval ten
gunste ran Cuypers, in het tweede ten gunste van De Voocht. Voor
,vat, hoort \vat. in een derde rerkiezingsstriid \\'aren de "Bossche-

naars" succesvoller geweest. De Kuyper Kerd in G.S. gekozen, tegen
de Westbrabander F. van Steensel.

Het tabaal'was volgens De \Vijs niet tegen Cuypers persoonlijk
gericht. Het was door de "Bosschenaars" uitsluitend opgezet om te
tonen "dat men de keus in handen had". I)e Wijs vreesde de kracht
van deze partij minder dan het feit dat de tweedracht in P.S. "in
zijne gevolgen altijd een mistrouwen zal daarstellen (tussen de
Westbrabantse en overige Brabantse katholieken?) 4S

Drabbe die Cuypers helpt, Van Rijckevorsel naast Van Fenema.
De opkomst van deze nieuwe regionale groeperingen, waarin katho-
lieken naast protestanten zaten, ging gepaard met een zekere stabi-
lisatie in de verhouding tussen beide gezindten, zeker waar het hun
numerieke vertegenwoordiging in de Staten en de Kamer betrof. Tot
omstreeks   1820   had   nog  de  roep  om  evenredigheid het politieke
klimaat bepaald.  Het jaar 1820, met de verkiezing van Leheu en de
Candidus-polemiek, wvas een voorlopig hoogtepunt van het katholie-
ke oppositionalisme in Noord-Brabant. In 1821-1822 kwamen er
drie conservatieven in de Staten: de protestant Von Geusau en de
katholieken De Kuyper en Van Velthoven. De laatste was nota bene

nog in 1818 vanwege zijn behoudzucht vervangen door Teurlings.
De Kuyper en Von Geusau zouden het een jaar na hun verkiezing
zelfs tot lid van G. S. brengen, respectievelijk in 1822 en 1823.

Deze stabilisatie lijkt overeen te komen met de "voorbeeldige rust"
die volgens de historicus P.J. Blok vanaf 1820 in het Verenigd Ko-
ninkrijk heerste: een gevolg van de  veegschaal-politiek van Willem
1, zijn succesvol laveren tussen noord en zuid. Toch was deze rust

maar betrekkelijk. Bloks weergave van de belastingdebatten in de
Tweede Kamer in juli 1821 bewijst dit.46 Het zijn de emoties rond
deze debatten (zie paragraaf 6) die de accenten van de politieke

4:
3 t.a.p.: H. de Wijs c aan Ingenhousz 1, 6 juli  1822, en H. de Z\'ijs taan Cu>·pers j, 6 juli  1822.

46)   Blok,   (ieschiedenis  ran  het   Nederlandsche  volk,   245,   248.   271 ;   Kossmann,   De  lage  landen
/780-/940,74, situeert de gelukkigste jaren van het \ erenigd Koninkrijk na 1825.
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rivaliteit in Noord-Brabant tijdelijk hebben verschoven van de religie
naar de regio. Bovendien is de kortstondige rust in deze provincie

een gevolg van de inwilliging van een vurig provinciaal verlangen (zie
paragraaf 7) en \an de verwikkelingen rond gouverneur Holvoet (zie
paragrafen 8-10),die, door iedereen tegen zich in te nemen, de bijna
traditionele tegenstelling katholiek versus protestant' voor een korte
periode heeft 'verstoord .

§  6.   Belasti,igdebatten  1821-1822:  de doorslaggei,ende positie  van
Noord-Brabant

Geen praagstuk ,an de nationale F,litiek zond in de proTincies
zoreel weerklank als de belastingzaken. In 1816 „·ekte een nieu\re
grondbelasting grote beroering in Noord-Brabant.  ln november  1816
verzonden  G. S. een uitvoerige memorie  aan de koning  over  de  te
zware aanslag ran de prorincie in deze belasting. In de Generali-
teitsperiode was de grondbelasting al hoog geweest.  maar in  1806 en
in  1810 \vas deze alleen maar zerzwaard. Vooral het arrondissement
Breda had eronder te lijden.

Uit het hele rijk kwamen vele bez\raarschriften binnen bij de
regering. Ook het Bergse kamerlid Cuypers wendde zich in een
particulier adres tot de koning met een klacht over de zivare lasten,
speciaal in West-Brabant. Een landelijke commissie kon in 1818 na
bestudering van deze klachten tot geen andere conclusie komen dan

dat voor een lastenverdeling een grondbeschrij\ ing de enige maatstaf
zou opleveren. Tot de metingen roor het kadaster waren roltooid
(uiteindelijk in 1832) zou de roorlopige aanslag uit 1816 gehand-
haafd blijven. 47

In  1820 werd een speciale commissie onder leiding \an ex-minis-
ter Rtiell belast met het roorbereiden ,an een nieu\\ belastingstelsel.
Omdat het Brabantse lid Curpers meestal de Zuidnederlandse com-
missieleden steunde, ,#·as het uiteindelijke meerderheidsadvies ran

4-, RAXB. Archiei ,an de Pro,inciale cc;mmi#hie jan lanclbouH. in\. nr. 1()5: inemc,rie ,;in
beziaren, 6 nm·ember 1816: AR,A Ss in\. nr. 5066, inde„erba,il. 27 nin·emI)er 1816.8: adrrs
Cu\·pers i niet aans,e/ig in i erbaa 1 1, Sickenga,  (,eschiede,zis der Xederlandschc belastingeit seclert
het iaar 18/0. 1-21.
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de commissie gericht op een stelsel van protectie voor de 7.uidelij ke
industrie. Het ,\'etsont\verp dat minister van Financien Appelius
aan de Tweede Kamer voorlegde volgde echter meer de lijn ,an de
minderheid, die opteerde voor prijhandel.48

In de zuidelijke provincies, maar ook in Noord-Brabant stuitte dit
regeringsontwerp op tegenstand. Ook gedeputeerde Borret, de meest
invloedrijke katholiek in deze provincie, had grote bezwaren tegen

de beginselwet. Vooral de herleving van de oude consumptieve mid-
delen, zoals het gemaal en het geslacht 49 zouden in Noord-Brabant
veel "schrikverwekkende herinneringen" oproepen, zo schreef hij
aan Kamerlid Verheijen uit Boxmeer. Wie hon het de Noordbraban-
ders kwalijk nemen dat zij hun afkeer zouden tonen tegen deze

belastingen, "welke onze goede Brabanders zoo deerlijk gefolterd
hebben": 50

Hoeveel ressentiment het ontwerp-belastingstelsel ook bij Borret
opriep, in 1821 besloot hij toch de zijde van de regering te kiezen. In
mei van dat jaar was hij met twee andere gedeputeerden naar Brus-
sel gereisd om over provinciale aangelegenheden te confereren. Alle
ministers beloofden toen hun steun en protectie voor de belangen
van de provincie.

Edn zaak had het drietal in het bijzonder gefrappeerd, meldde
Borret na het gesprek aan Verheilen. Een hoge ambtenaar had hen
gezegd dat het waarschijnlijk van de Noordbrabantse Kamerleden
zou afhangen of het nieuwe belastingstelsel zou worden aangeno-
men. Natuurlijk golden Borrets bezwaren nog onverminderd. Alaar
tevens was hij onder de indruk gekomen van de goede intenties van
de koning. Gaarne zag hij daarom dat Verheijen in de Tweede Ka-
mer een bewijs zou Keven van goede gezindheid. Hij wilde hem niet
verzwijgen dat aftvezigheid bij de belastingdebatten door de regering
bitter gehekeld ' zou worden. Men zou er oogmerken aan toeschrij-

ven  'die zeker in uw ferme caracter niet kunnen liggen" Bedenk
dus, zo besloot Borret, ",vat gij te doen hebt, vooral in een ogenblik

4H
3 \'an Sas, Een Amsterdamse realist:  \ illem Fredrik lidell. in 1 iguren en figitraties. 80-81:

\'an Berestevn, Het ontstaan der belasting-stelsel„·et ,·an 1821, in De C,ids. 1909.111.73-99.
..

j De belastingen (ip het gemalen koren en het geslachte vee.
5(,

3 Archiel Fabri-stichting: Borret, z.d.
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zvaar het er op aan komt.
" 51

Borret zei dat hij sprak naar eer en geweten. Dit werd echter

betwijfeld door het Kamerlid Ingenhousz, die wat meer eigenbelang
vermoedde. De Bredanaar wist dat de commissie uit G.S. in Brussel
met "zeer veel distinctie" was ontvangen. De regering zou de gede-
puteerden opgedragen hebben te be\verkstelligen dat de Noordbra-
bantse Kamerleden  vOOr het belastingontwerp zou stemmen.  Op
haar beurt was dan de regering -genegen alles toe te geren

Ingenhousz hechtte echter geen waarde aan deze belofte. Hij meen-
de dus bij zijn negatieve oordeel over deze belasting\vet te moeten

blijven.52
Tot de komst van Leheu in 1820 in de Tweede Kamer waren de

Noordbrabantse afgevaardigden erg meegaand met de regering, net
als de meeste van hun noordelijke collega's. Slechts in februari 1818
stemden twee van hen tegen een belangrijk ivetsont\verp ter beper-

king van de \'rijheid van drukpers: de beide Verheijens, die dus in
deze periode veel minder regeringsgezind waren dan Witlox beweer-

de. Nu, in 1821 zou de regeringsgezindheid van de Noordbrabanders
zwaarder op de proef worden gesteld. Het Kamerdebat eind juni
verliep tumultueus. De zuidelijke afgevaardigden vonden het nieu-
we belastingstelsel een  'broedermoord" op hun industrie. een daad
"Alva waardig" Noord tegen Zuid, het zou spannen. De wet \rerd
met een kleine meerderheid, 55 tegen 51 stemmen aangenomen. De
ene zuidelijke voorstemmer werd met gefluit beloond. Vijf van de
zeven Noordbrabanders stemden voor, waaronder zelfs Cuypers en
Ingenhousz. De conservatief Van kleeuwen scheen hierbij het voor-
beeld gegeven te hebben. Alleen Leheu stemde tegen. A firezig tij-
dens de beraadslagingen was . .   A.J·J·H. Verheijen.53

De kaderwet ian 1821 werd in 1822 ingeruld door een zestal
wetten: de n,et op de personele belasting. die op de wijnbelasting, op
het zout, gemaal en geslacht, en de   et op de,erkoop \,an domeinen.

Opnieuiv ontring Verheijen een brief \ an Borret, inmiddels geen

511 t.a.p.: Bcirret 10 juni 1820 1= 1821
52 3 Archief  'an , lattemburgh, im. nr. 33: Ingenhoust. 26 mei 1821.
'11 /lamielingeit der Staten-C,eneraal. 1820-1821, ,erslag 28-30 juni 1821, All.4 3,4 in\. nr
6810: De MM· i'an Streelkerk, 28 augustu+ 1822, Blok, a.11'.. 271: Hitio,. a.id·. 158-159
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gedeputeerde meer. Hij deelde hem in het diepste vertrouwen mee
dat de koning het grootste belang stelde in de wetten. Het was niet
Borrets bedoeling deze wetten verleidelijk voor te stellen. Wel ver-
wachtte hij dat de houding van Noord-Brabant even doorslaggevend
zou zijn als in 1821. Het zou op de regering een zeer nadelige indruk
maken als haar afgevaardigden zich bij de zuidelijke oppositie zou-
den scharen. Indien zij zouden voorstemmen zou de regering aan
een aantal provinciale verlangens tegemoet komen. 54

Weer bleek Verheijen niet gevoelig voor Borrets pleidooi. De
stemming in de Kamer verliep nagenoeg gelijk aan die van 1821:
noord was voor de wetten, zuid tegen. Verheijen was bij 6dn stem-
ming niet aanwezig, bij de vijf andere stemde hij tegen. Leheu
stemde tegen waar hij maar tegenstemmen kon. Dubieus was de
houding van de andere twee Westbrabanders, Cuypers en Ingen-
housz. Bij twee stemmingen waren zij afwezig, maar op cruciale
momenten stemden zij toch voor de wetten, samen met de conserva-
tieve katholieken A.G. Verheijen en Van Meeuwen en de protestant
Van der Brugghen. Ingenhousz gaf zijn stem volgens minister Appe-
lius pas na lange twijfel aan de regering. Tijdens de drukke beraad-
slagingen voerde niemand van dit Brabantse zevental het woord. De
Tweede Kamer moest op de terugkeer van Van Sasse van Ysselt
wachten om weer een Noordbrabander op het spreekgestoelte te
kunnen aanschouwen. Uiteindelijk is alleen de domein\vet verwor-
pen. De wetten op gemaal- en zoutbelasting werden door de Kamer
pas in tiveede instantie goedgekeurd. 55

Terug naar de verkiezingen in de Brabantse Statenvergadering
van juli 1822. De oud-Heusdenaar Hoynck van Papendrecht zag in
de tegenkandidatuur tegen de aftredende Cuypers een poging van de
onverbeterlijk oppositionele Noordbrabanders een man te "ligten*
die  in  1821  voor het belastingstelsel had gestemd. 56  Zo  eenvoudig

lagen de zaken echter niet. In werkelijkheid was er sprake van een
poging om een Kamerlid uit West-Brabant, en dan ook nog een die

543  Archief Fabri-stichting Borret. 6 juli 1822.
553 liandelingender Staten-(,eneraal, 1821-1822.
'6) ARA fs in;. nr. 1642. exh. 27 maart 1823, 1
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regelmatig pleitte voor een lastenvermindering ,(,or zijn streek, te
vervangen  door een afgevaardigde  uit Den Bosch  of de Aileierij

Regionale tegenstellingen naar aanleiding van een belastingk\ves-
tie waren geen \·reemd rerschijnsel, zeker in een jonge provincie als
Noord-Brabant, waar pas 25 jaar sprake was van een ge,vestelijke

eenheid. In de Bataafse tijd kwam de rivaliteit tussen Aleierij ener
zijds en Baronie/Alarkiezaat anderzijds bij meerdere kwesties om de
hoek kijken. Twee voorbeelden zijn de verdeling van de provincie in
kiesdistricten in 1802 en de organisatie ran departementaal bestuur
in 1807.

Ook na 1813 speelde de tegenstelling tussen oost en „'est s  ms
een  rol.  Dit  \\ as zeker  het  ge,al  bij  de  zc,genaamde  'admodiatie
ran het gemaal, dat wil zeggen de ierdeling van het belastinggeld
over de districten en gemeenten. 1-)eze belasting konden P.S.. indien

zij dit verkozen. afkopen met de betaling \an een \aste, jaarlijkse
som, die zij dan moesten verhalen op de gemeenten.

Aan het probleem van  het  wel of niet admodieren,an de gemaal-
belasting wijdden P.S. in oktober 1822 een buitenge,vone rergade-
ring. Ingenhousz was een tegenstander van de admodiatie. Omdat
West-Brabant geen enkele vertegenwoordiger in G. S.  meer had,er-

wachtte hij dat men vdeze quartieren dubbeld [zal] aanslaan. even
als met de grondlasten gebeurd is-.  In de  Aleierij  , an   s-1 lertogen-
bosch was men eerst ook tegen de admodiatie, maar nu ,\as men uit
eigenbelang voor. Cuypers moest alle Westbrabantse Statenleden
mobiliseren zich in elk geial naar Den Bosch te bege\en. indien
P.S. toch voor de adnic,diatie zouden stemmen, stelde Ingenhousz
voor namens alle \\/estbrabantse gemeenten een rekest aan de ko-

ning te zenden. 57

De koning twijfelde over het toestaan van de admodiatie, die roor
zoveel verdeeldheid kon zorgen. De gouverneur \an Noord-Brabant
kreeg scherpe instructies inzake het leiden  ran  de  buitenge,rone
vergadering. De Staten \\·aren zoals \er\\acht zeer verdeeld. Slechts
dankzij de beslissende stem van de gou\·erneur kon tot de inwering

573 (;A Breda. aideling I\'. 3. C'<illectie C„vper3 :an \elthoven. mi. rir. 82: Ingenhc,usz. 8
oktober 1822.
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van de admodiatie worden besloten. Uiteindelijk heeft de koning
deze toegestaan in ze\en provincies, waaronder Noord-Brabant. 58

§   7. Een stee,1 des aaitstoots rergritisd:  een  Noordbrabander in de  Raad
van State

Niet alleen ran\rege de drukkende belastingen, maar ook over
andere zaken meende de provincie Noord-Brabant reden tot klagen
te hebben. In 1819 richtten G.S. zich tot de regering over de hoge
kosten van de waterwerken in de provincie, die volgens hen voor
rekening van het rijk moesten komen. Een jaar later schreven de
gedeputeerden opnieuri' een adres aan de koning. Pas hun tweede
poging heeft succes gehad: het rijk heeft de kosten van de havenwer-
ken bij de Moerdijk, van vitaal belang in de noord-zuidverbinding,
op zich genomen.

59

In hun tweede adres roerden G. S. een zaak aan die in deze provin-
cie veel gevoeliger lag dan de betaling van de waterwerken zelve: de
afwezigheid van een Noordbrabander in de Raad van State. Al in
maart 1818, naar aanleiding van de afkoop van de heerlijke rechten,
sprak het provinciaal bestuur het vermoeden uit dat zijn belangen in
Den Haag niet goed werden behartigd omdat de provincie geen verte-
genwoordiger in dit hoogste adviescollege had.60 Deze achterstelling
was een grief van alle Brabanders, van welke gezindte of partij dan
ook. Verheijen uit Boxmeer en Borret beklaagden zich erover in hun
notities, en ook Candidus Brabantus laakte de niet-vertegenwoordi-
ging in het voormalige uitvoerende college, aan welk de Generaliteit
bij uitstek als werkterrein was toevertrouwd. Procureur \/an Blar-
kom meende zelfs dat pas de benoeming van een Noordbrabander -de
steen der aanstoots" van reel katholieken zou vergruizen. 61

Betwijfeld moet worden of de benoeming in maart 1817 van gou-
verneur Hultman tot staatsraad in buitengewone dienst het klagen
heeft doen verstommen. Zijn vrienden waren er wel om verheugd.

98) RANB Cdk kabinet inv. nr. 10.11 oktober 1822, 1
993 ARA Ss im·. nr. 964, exh. 19 maart 1820. 30.
w) Van Kempen. De alloop,  t.a.p.,  174.
613 RANB CdK kabinet in·. nr. 9, exh. 12 juli 1821: Van Blarkom, 20 juli 1821.
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Vooral Van Kretschmar van Veen, "het wel wat brusque, doch in-
derdaad goedhartig riddermaatige zeuntje", dat in 1818 zich tegen
het schadeloosstellingsplan van Hultman zou verklaren, sprong bij
het horen van het bericht van vreugde op.62 Voor de meeste Noord-
brabanders kan deze benoeming niet meer dan een doekje voor het

bloeden zijn geweest. Het waren de Westbrabanders Cuypers en
ingenhousz die nog in hetzelfde jaar het voortouw namen om een
Noordbrabander als staatsraad in gewone dienst benoemd te krij-
gen. Hun poging is echter zonder succes gebleven.

In juli 1818 was het de Statenvergadering die zich tot de koning
richtte met hetzelfde verzoek.  P. S. vonden hun provincie  een  der
voornaamste van het rijk. En dan volgt een opmerkelijk en veelzeg-
gend argument: Noord-Brabant was bovendien de enige provincie
waar zich zoveel bestuurlijke problemen voordeden door de rereni-
ging van zovele, voorheen afgescheiden gedeelten, die weinig bin-

63ding met elkaar hadden.
Minister De Coninck ging akkoord. Hij adviseerde dan ook op

30 juli 1818 tot de benoeming van een Noordbrabander over te gaan.
Of men in Den Bosch lucht heeft gekregen van dit gunstige advies is
niet bekend, maar wel gonsde het in de zomermaand van 1818 van
geruchten over de benoeming. De naam van Borret viel. en deze
"zeer knappe" adrocaat zou bij Ingenhousz niet in slechte aarde
vallen. Cuypers wist op zijn beurt aan Ingenhousz te melden dat ' de

lange Verheijen uit Boxmeer genoemd werd. De Bredanaar ant-
zvoordde dat deze inderdaad reeds lang moeite deed om deze functie
te bemachtigen (zie hoofdstuk Il, 5), maar dat hij weinig kans maak-
te. Voorts hadden "de Bosschenaars" zich sterk gemaakt voor Van
Aleeuwen - in 1807 tesamen met Cuypers door koning Lodewijk
Napoleon tot staatsraad benoemd. Of het allemaal "bekuipt nerk"
was, betwijfelde Ingenhousz.

Geruime tijd later meldde Ingenhousz dat er opnieuw sprake was
van een aanstaande benoeming. Er zou hard gen,erkt worden om in
de Raad ran State "rrienden uit 's Bosch" te krijgen. Daarbij deden

62) RANB, Collectie Hultman, in\·. nr. 23: %'an lielden, 12 maart 1817.
63

3 Archief Van Mattemburgh, inv. nr.  32: Ingenhousz. 7 augustus 1817; ARA Biza Binnen-
lands bestuur 1817-1823, im·. nr. 323, dossier B 2092.
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de Bosschenaars het voorkomen bij de regering alsof de Westbra-
bantse districten van weinig betekenis zouden zijn. 64

Willem I heeft De Conincks advies van 30 juli 1818 niet opge-
volgd. Een benoeming bleef uit.  In juli 1821 stelde het Statenlid \/an
Zurpele aan P. S.  voor om de koning opnieuw te vragen om de benoe-

ming van een Brabander in "het eerste corpus van het Koninkrijk".
De vacature die was ontstaan door de benoeming van staatsraad
Holvoet tot gouverneur gaf een gunstige gelegenheid. De Staten
vonden het voorstel van Van Zurpele billijk, maar meenden ander-
zijds vertrouwen in de koning te kunnen stellen. In diens stilzwijgen
na het verzoek uit 1818 zagen zij een waarborg dat het te zijner tijd
ingewilligd zou worden. Een nieuw verzoekschrift zou wellicht als
" 65onwelvoeglijk" opgevat kunnen worden.

Inmiddels had Ingenhousz een half jaar tevoren vernomen dat
Borret reeds als staatsraad benoemd zou zijn. Hij hechtte geen geloof
aan het praatje, hoewel hij wel merkte dat "men sterk voor hem
werkt".66 Pas in augustus 1821 volgde de daadwerkelijke benoeming:
het was inderdaad Borret die in de Raad van State was geplaatst.
Cuypers werd bij hetzelfde besluit benoemd tot staatsraad in buiten-
gewone dienst.

Het is niet speculatief om een verband te leggen tussen de beloften
aan de commissie van Brabantse gedeputeerden uit mei 1821, de
overredingspogingen van Borret bij Verheijen, en de benoeming van
deze gedeputeerde. Of men hemjuistdeze functieook werkelijk in het
vooruitzicht heeft gesteld is minder zeker. In elk geval geeft de
benoeming uiting aan het welgevallen van de koning over het goede
gedrag van de Noordbrabantse Kamerleden in 1821. Borret was
zeker de meest aangewezen persoon om deze beloning in ontvangst te
nemen. Dat blijkt ook uit de instemming waarmee zijn benoeming
werd begroet, zelfs in West-Brabant. Ingenhousz meende dat G.S.
in de man uit Gemert een werkzaam lid verloren.67 Ook procureur
Van Blarkom hon melden dat de benoeming bij de overgrote meerder-

64) t.a.p Ingenhousz, 24 en 27 juli 1818 en 13 no,·ember 1819.
65) RANB Griffie inv. nr 3737,7 juli 1820.
663 Archief Van Mattemburgh, in,·. nr. 32 ingenhousz, 13 november 1819.
67

) Archief \'an lilattemburg, ini·. nr. 33: Ingenhousz, 19 augustus 1821.
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heid van de brabanders goed bevallen was. Slechts enkelen keurden
de keuze af. maar dan heimelijk. Sommigen uit jaloezie, uit een
"vermeend recht van gel)oorte" of ranwege pretenties die zij aan een
voorbije tijd hadden overgehouden. Anderen waren wel ingenomen
met de persoon Borret, maar hadden bedenkingen "uit moeial of

··68heerszucht om de zaken... naar hun begrippen te dirigeren.
Voor lian Meeuiven, een andere Noordbrabander die zich bij de

belastingdebatten verdienstelijk had gedragen, had de koning een
andere beloning in petto. In augustus 1822 iverd het Kamerlid be-
noemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuzv. Secretaris
De Aley van Streefkerk had nog getwijfeld tussen de welgezinde \'an
Aleeu\\en en zijn collega ingenhousz, maar Willem I heeft de knoop
doorgehakt door beiden te decoreren. 69

Functies als staatsraad of lierste kamerlid. rerheffingen in de
adelstand en onderscheidingen waren probate middelen voor Willem
1  om  zijn te\ redenheid oier personen tot uitdrukking te brengen.
Zelfs een ()ppositionele katholiek als Ingenhousz iras er gevoelig
voor. ln 1820 had hij zijn ongenoegen uitgesproken over een roor-
dracht van gouperneur Holvoet roor een aantal onderscheidingen.
De  gronden  voor de nominatie  , an  De  la  Court  kon  hij nog begrij-
pen, maar de aanspraken van de protestanten \'an Fenema en  larti-
ni en van de katholieken Borret en F.X. Verheijen rvaren hem niet
duidelijk. ro

In augustus en september  1820 zijn oud-landdrost De la Court en
griffier Verheijen geridderd. Een lintje kreeg ook Van Tuyll, de
protestant die in juli 1820 niet was herkozen in de T\\,eede Kamer.

Onderscheidingen konden ook het ongenoegen van de koning uit-
drukken, in dit geval over de verkiezingen in Noord-Brabant.

De benoeming ran de goedmoedige Borret maakte een einde aan

een achterstelling van de provincie en deed een pijnlijke herinnering
aan de Generaliteitsperiode verder Iergeten. Yeel later, in maart
1842 zou het dezelfde Borret zijn die een andere wens z·an de Noord

683  RANB Cdk kabinet im. nr. 9: prix·ureur \'an Blarkom.  3() januari 1822. politie 4052
69) ARA Ss in;·. nr. 6810: ile Me,·, 28 augustus 1822.
') Archief \'an Alattemburgh, inv. nr. 33: Ingenhous/, 20 juli 182(), ARA Ss in,. nr. 6147

lijst \·an benoemingen in de Orde ,·an de  Xederlandse leeun.
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brabanders deed rervullen: na landdrost De la Court iverd hij de
eerste inheemse gu,uverneur van de prorincie.

§ 8. "Dat volk verpest ine hiermain doagen" ·  Holroets co,tflicten met
gedeputeerde,1 en procitreitr

Berichten over de slechte verhouding tussen Hol\·oet en gedepu-
teerden waren spoedig in heel Noord-Brabant bekend. Al op 1 okto-
ber 1820 meldde ingenhousz aan vriend Cuypers in Den Bosch te
hebben gehoord dat gourerneur en gedeputeerden "niet best harmo-
nieeren". Hun onenigheid zou "zelvs somtijds heel verre'  gaan. Drie
maanden later vernam Ingenhousz al een gerucht over de aftreding
van Holvoet. Hij zou in de Algemene Rekenkamer worden be-
noemd.71

In november 1820 vertrok Holvoet naar Brussel, volgens eigen
zeggen voor familiezaken, maar volgens vele anderen om zich bij de
regering over de tegenwerking van de gedeputeerden te beklagen.

Velen beweerden zelfs dat hij de reis ondernam omdat hij "nu al zijn
post moede is en er gaarne af wilde". Van der Dussen, die Van
Maanen over deze zaak inlichtte, hechtte echter aan dit laatste
praatje weinig geloof. Wel zvas waar dat "onze Vlaamsche Steven (ZOO

noemt nu hier groot en klein, ja zelfs 't gemeen den Gouverneur)
bitter overhoop lag met de gedeputeerden "die hem reel te slim af
zijn". En met lien niet alleen: met bijna iedereen, vooral de katholie-
ken leefde hij "in onmin. of op een stroeven en venvijderden voet.
Zijn brutaliteit, en de zotheid van zijne familie, die hier alles ver-
keerd vind, opentlijk overal zegt zig dodelijk te verveelen en deze
stad (misschien niet ten onregt) een nest noemt, rerergeren het
kwaad." Vlak voor zijn vertrek naar Brussel moest Holvoet wanhopig
hebben uitgeroepen: "Dat volk verpest me hier main doagen!- 72

Holvoet  had een andere  kijk  op de zaken. Later,  in  1822,  zou  hij
de koning uitleggen hoe hij vanaf het begin bij gedeputeerden en
Statenleden  'tegenkantingen" had ondervonden. Zijn openingstoe-

-1 j Archief \'an Mattemburgh, in\·. nr. 33: Ingenhousz. I oktober 1820 en 2 januari 1821.
72j  Archief \'an  M,ianen, im. nr.  236: \'an der Dussen, 6 no,·imber  1820.
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spraak van juli 1820 was slecht gevallen. Geen inbreuk mocht wor-
den gemaakt op de voorrechten van de troon, had Holvoet toen de

vergadering voorgehouden. Ook later had hij steeds "met den vinger
.

aangewezen de menigte gunsten en voordeelen die de koning
Noord-Brabant had gegeven. Holvoets vermaningen hadden echter
een negatieve uitwerking. Heimelijk vertelde men elkaar in Den
Bosch dat de gouverneur het voornemen  had  P. S. een lesje te leren
en "aan den band te leiden". Aan dit soort 'inblazingen" werd al
spoedig algemeen geloof gehecht. Zij werden versterkt -door de aan-

stookingen van zeker Committd" dat in het geheim haar invloed op
de verkiezingen wilde doen gelden. Vanaf het ontstaan van dit comi-
te ondervond Holvoet "wederstrevingen" en ' schermutselingen" bin-
nen G.S., in het begin onbeduidend, maar weldra meer openlijk en
belangrijk.73

De eerste grote onenigheid tussen gouverneur en gedeputeerden
betrof het zenden naar Den Haag van een hoofdambtenaar bij de
provincie, de chef van de afdeling financien P. van Meurs. Op
1  september 1820 besloten  G. S. op voorstel van Linsen  een  'com-
missie van Vereffening' uit hun midden te benoemen om in de hof-
stad met de regering te onderhandelen over de schuldvorderingen
van Brabantse gemeenten op het Rijk. Holvoet meende dat zo'n
commissie overbodig was. Alle benodigde inlichtingen konden im-
mers middels briefwisseling worden verkregen. Tevens herinnerde
hij de vergadering eraan dat het benoemingsrecht van zo'n commis-
sie uitsluitend de gouverneur toebehoorde. Voor deze keer zag hij
door de vingers dat de leden nog "door onderlinge schikking' werden
gekozen, zoals G. S. dat onder Hultman gewoon waren.

De vergadering had die dag ook besloten de commissie te doen

vergezellen door ambtenaar Van Meurs. Hiertegen leek Hohoet
geen bedenkingen te hebben. Pas na de vergadering schorste hij dit
besluit en verbood Van Aleurs naar Den Haag te vertrekken. Hij zou
de resolutie niet goed hebben verstaan, liet -nederduitsch niet zolle-

71 f ARA Biia kabinet, im. nr. 8, dossier K 319: 1101\oet. 22 augustus 1822. Mogelijk bedoelt
de gouverneur met dit comite de door Drabbe en  De \\'ijs ,·aag aangeduide 'Bossche l'actie' , an
\'ictor van Rijckei·orsel en \'an Fenema. \'an een hecht georganiseerde partij of comitk is mij
echter niets bekend.
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dig kennende-. De zending van deze ambtenaar was geheel overbo-
dig.  Bovendien  kon  hij niet goed\'inden  dat  G. S.  over een  ran  zijn
employ6s meenden te kunnen beschikken. 74

Linsen vatte de weigering van de gouverneur op als een "persoon-
lijke vernedering. Ook zijn collegas voelden zich gekwetst. Op 10
september voegden zij zich "en corps" bij Holvoet. Dit gesprek,
waarbij voornamelijk Borret het nrord voerde, verergerde de zaak
alleen maar. De gouverneur verweet op zijn beurt Linsen "achteloos-
heid in de plichtswaarneming". Linsen was belast met de regeling
van een schuldvereffening, maar had zich doof getoond voor de eisen
van de gemeenten. De wanorde in de financiele administratie zou
alleen aan hem te wijten zijn. 1n de heftige discussie die hierop
volgde vielen eenige wederkeerige, ronde, welligt onaangename uit-
drukkingen

De gedeputeerden besloten de zaak bij de koning aanhangig te
maken. Deze hoorde zijn minister van Binnenlandse Zaken en nam
advies in bij de Raad van State. Beiden stelden Holvoet in het gelijk.
De  resolutie  van  G. S. inzake het zenden  van de hoofdambtenaar
bleef geschorst.

Door het negatieve antwoord waren de gedeputeerden geschokt.
Op  30 oktober 1820 belegden  zij een buitengewone  vergadering.
waarin zij besloten zich nogmaals tot de koning te wenden. Hun
gevoel van eigenwaarde verplichtte hen hiertoe. Want ook zij moes-
ten gebruik hunnen maken van de hulp van de ambtenaren. Indien
dit geweigerd werd, "waar, Sirel zal het dan met onze waardigheid,
waar uiteindelijk met de waarneming der belangen heengaanur 75

De gouverneur, om inlichtingen gevraagd, ontkende nogmaals de
rechten  van  G. S.  over de employds. Eigenlijk hadden zij zelfs  geen
commissieleden mogen benoemen, maar Holvoet had hierin berust,
om de boze gedeputeerden niet verder te verbitteren. Volgens Hol-
voet wilden G.S. de autoriteit van de gouverneur 'opofferen" en hem
slechts een -ijdele schim van gezag toekennen". Opnieuw moest

74 3 T.a p.:RANB Griffie inv. nr. 3989, 11 september 1820. AN: Al{A Ssinv. nr. 1()82. exh.
17 oktober 1820, 85: gous·erneur, 20 september 1820.
753 T. a.P minister Bi/a, 4 oktober 1820, B 2138,31,en Raad van State, 13(,ktober 1820.9,

Dossier K 319, ARASsim. nr. 1114, exh 13 december 1820, l l : G. S., 30 oktober 1820, A2
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slechts een 'ijdele schim van gezag toekennen".
Opnieuw moest minister De Coninck Holvoet in het gelijk stellen.

De  hoofdkwestie  was  de  bevoegdheid  van  G. S.  om te kunnen  be-
schikken over ambtenaren bij het gouvernement. Het antwoord op
dit vraagstuk moest ontkennend luiden. De klacht van de gedepu-
teerden moest worden geseponeerd. 76

Nu was "het ij s gebroken", meende Holvoet. De gedeputeerden
verloren zelfs alle welvoeglijkheid uit het oog. 'Zo kon het niet
missen. of weldra zoude men een andere gelegenheid tot contestatie
trachten optespooren". Zij vonden die in de nasleep van de overstro-

ming die in januari 1821 het land van Altena onder water had gezet.
De dijkbesturen konden het niet eens worden over de rraag \vie voor
de kosten ,an de dijkdichting moest opdraaien.  G. S. moesten toen in
opdracht van de gouverneur bezien hoe deze kosten verdeeld konden

worden. Het college rveigerile echter aan een schikking mee te wer-
ken, omdat de dijkdichting zonder zijn meden·eten, op last van de
regering, tot stand was gekomen. Pas na een aanschrij,ing van mi-
nister De Coninck toonden zij zich inschikkelijker en hebben zij
getracht de zaak tussen de besturen in der minne te schikken.

Als derde conflict met de gedeputeerden noemde Hohoet zijn

intrekking van de vergunning van Al. Schoonens om als solliciteur  ' '
bij het gouvernement te kunnen optreden, ran\#ege zijn medeplich-
tigheid aan een malversatie van ene J Lemmens, een -Jecht sujet"
Schoonens was aangetrouwd kleinzoon van W. Heeren, president
van de Bossche rechtbank en. . . een ran de leden van het 'geheim
comitcf'.  In  G.S.  was  het  nu  Sassen die  hierover  -op eene allezins
lage en hem gemeenzame wijze, boven allen het woord \'oerde-,
daarbij gesteund door de protestant \'an Be,er ijk. Sassen \eri\·eet
Holvoet een broodroof die in de hootdstad reel opzien liad gel)aard.
Ook de andere gedeputeerden verzochten het herstel ,an Schoo-
nens. Later nerd Hohoet het orerigens pas goed duidelijk hoezeer

hij hier het gelijk aan zijn zijde had, door de baatzucht die Schoo-
nens toonde bij het opstellen ran een rekest over achterstallige

'6 )  T.a.p.. 2(,u, erneur,  22 no\ ember  1820.  1.  en minister Bi,a.  9 december  1820,  Il 2138. 44
) Een pers(*Jn bef·oegd om ,oor anderen,er,(ickschriften in te dienen bij cle regering iii het

prolinciaal bestuur
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schulden  aan de schaarmeesters van Orthen, een Bossche stads-
wij k. 78

De benoeming van tegenstrever Borret in de Raad van State moet
voor Holvoet een opluchting zijn geweest. Al in oktober 1821 wilde
hij voor een vergadering van P.S. diens plaatsvervanger Storimans

oproepen. Een gedeputeerde merkte echter op dat in het reglement
omtrent de samenstelling  van   P. S. niet gesproken  werd  over  de
onverenigbaarheid met het lidmaatschap van de Raad van State.

Storimans, van dit meningsverschil op de hoogte, wenste niet in het
rumoer te worden betrokken en meldde zich niet eens in de vergade-
ring. In juni 1822 moest minister De Coninck ditmaal G.S. in het
gelijk stellen: mits Borret maar ingezetene van Noord-Brabant bleef,
kon  hij zijn plaats  in P.S. behouden.

Twee minder geruchtmakende competentiegeschillen tussen gou-
verneur en de gedeputeerden deden zich eind 1821 voor. In oktober

hadden zij een verschil van mening over de Traag aan wie nu eigen-
lijk de uitoefening van het gezag over het provinciaal onder\vijs toe-
behoorde en wie de kandidaten voor vacante schoolopzienersplaatsen
mocht voordragen. In november van hetzelfde jaar richtte Holvoet
zich tot de regering met een vraag over het recht tot vergeving van
studiebeurzen. Hij meende dat dit recht in G.S. aanleiding kon
geven tot vele "bemoeijenissen en kuiperijen". Bij de gouverneur zou

daarentegen eigenbelang minder ingang kunnen vinden. Bovendien
zvas het in het belang ran de monarchie dat de commissaris des
konings ook het "kanaal" van de uit te delen gunsten zou zijn. 79

Niet alleen met G. S., maar ook met procureur Van Blarkom* kreeg
Holvoet een competentiegeschil, en viel over de administratieve po-
litie'. De procureurs-crimineel ,varen in de provincies namelijk niet
alleen de hoogste openbare aanklagers, maar ook de directeuren van
politie, de hoogste gewestelijke politieambtenaren. Deze t\veeledige
functie gaf aanleiding tot onduidelijkheid over de \raag wie nu als

-83  Dossier K 319: Nota betrekkelijk dedo(irbraak der dijken in het Land,an \Itena, en .\ota
betrekkelijk het gedrag,·an solliciteur Schoonens
79) RANBC:dA kabinet. in\·.nr. 9,12oktober 1821,1. Ii,·\NBC,riffieini·.nr. 4()44: gc,u\·er
neur, 15 juni 1822, 1, ARA  s m·. nr. 1295, exh. I november 1821, 12, R: AB C.dA kabinet.
in,·. nr. 9, 29 november 1821, 1.
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eerste verantwoordelijk was roor de openbare orde. Het gezag over
het  ·apen dat deze orde bij uitstek moest handharen, de marechaus-
see, rersterkte de ri\'aliteit tussen gourerneur en procureur. 1)e
marechaussee, onder commando ran majoor H. ran ingen, iras het
paradepaardje \ an \'an Blarkom. In oktober 1820 Aerd naar aanlei-
ding van een aantal diefstallen dit korps ran luiheid beschuldigd.
Onmiddellijk reageerde \'an Blarkom op dit rer,rijt. Zijn superieur
Philipse maakte minister \'an Alaanen crop attent hoedanig de
man, die al ligt in \uur is, zich dit ondernerp heeft aangetrc,k-
ken. Het is waarlijk om er over te lagchen, nant indien al de

Alarechaussee nalatig of lui was, zoude zulks aan den ijr·erigen en
Lich met alles bemoeienden  \ riend  \ B  niet  kunnen  geimputeerd

·· 8(}I=verneten j  *orden
I-(,t zijn spijt merkte  i lol,oct dat dit korps zich aan  zijn  ge,ag

trachtte te onttrekken Ciesterkt d(mr de nieu,re gc,u,erneursin-
structie van 1820 King hij echter Van Blarkoms pretentie tegen. Eli
met succes. foch heeft de procureur nog eenmaal de marechaussee
orders gegeren z.onder claarin de gourerneur te kennen, bij gelegen-

heid \an een processie iii Raienstein.
Processies l:inKs openbare ,regen en andere publieke godsdienst-

oefeningen waren een doorn in het oog van de regering, die altijd
even angstiallig nas om orde en rust te bewaren. Zij kon zich bij
het verbod van processies berc,epen op een Franse iret uit april
1802, die bepaalde dat zulke inanifestaties iIi een gemeente met

meer dan den kerkgenoc,tschap verboden waren. Ook de conserva-
tie\'e katholiek ran Blarkom keercle zich tel tegen de processies,

\olgens hem een gelegenheid bij uitstek naarbij katholieken anders-
denkenden doorhaalden en ten tc,on stelden- 81

Bij een geplande pr(,cessie in Princenhage op sacramentsdag 1821
besloot de regering in te grijpen. 1-lol,Met kreeg strikte opdracht de
tocht te stoppen. \ian Blarkom \atte ecliter dit gebc)d ruimer op.
Dezelfde dag zou namelijk ook een processie „orden gehouden in
Ra\enstein, dat echter behoorde tot de kecedeerde landen. naar

8.
, Archid \an Maanen. in\. nr. HI. Philipse. 28 oktciber 1820

M 1
1 1)c \\·et i·un IN (,erminal an \. liA,\B lieune liechterli'ke \rchie\en 1811-1838, Procu

reur-criminecl. in,-. nr. 5, 7 no\·emlier 1817. 2052 hecrect.
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processies vroeger legaal hadden plaatsgevonden. De Franse \ret ir as
op deze plaats niet ran toepassing. Tot ontsteltenis ran Hol\oet had
de procureur al de marechaussee op deze plaats afgestuurd om de
optocht te beletten. De gouverneur liet de afdeling onmiddellijk
terugkeren. Zonder zijn tussenkomst zouden de eventuele ongere-

geldheden een 'onaangename indruk" op de gemoederen hebben ge-
maakt, daarvan was hij overtuigd. Dit voorval moest voor de regering
reden genoeg zijn de verant,w,ordelijkheid voor de orde aan de gou-
verneurs toe te kennen. Immers, deze kon in zijn functie -de affec-
tie" van de ingezetenen u'innen, ter\\,ijl de procureur als politiedi-
recteur altijd ook 'met de roede der justitie gewapend is".82

§ 9.  Ambtenstrijd en aaizi,latigi,igeii: Holroets rapporten
over publieke geest en politieke oppositie

De rapporten over de publieke geest leverden stof voor een t\\ eede
meningsverschil tussen Holvoet en Van Blarkom. In januari 1821
instrueerde Willem 1 zijn gouverneurs om vijf maal in het jaar een
rapport op te stellen over de stemming onder het volk. zorgenkind
nummer 66n voor zijn autoritair-centralistische regering. De gou\'er
neurs dienden op hun beurt alle provinciale hoofdambtenaren op te
dragen een rapport in te zenden, ook over de houding ran de geeste-

lijkheid in hun ressort.
De eerste antwoorden ran de zeven districtsschouten kreeg Hol-

voet in januari en februari 1821. \Vesselman (Helmond) kon niets
dan goeds melden uit zijn district. De 'tuimelgeest' uit de Bataafse
tijd was bedaard. Zelfs tijdens de ckonomische crisis van 1816-1817

had  hij geen politiek ongenoegen bespeurd.  Ook de houding,an de
katholieke geestelijkheid zras loffelijk, al had zij de neiging haar
denkwijze -met den sluijer des geheims" te omhullen. Panneboeter
(Roosendaal) kende in zi.in district slechts rustige burgers, een klein
aantal "Raisonneurs" uitgezonderd. Hun denkbeelden, meestal ver-

kondigd in leesgezelschappen, \\'aren echter "even zoo bros. als de

./
i ARA Ss im. nr. 6126: rapport 1101\oet. 26 maart 1822: Alt,4 3,5 in\ . nr. 5669. e,h. 7 juni

1821, 1/7.
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pinten die zij tot laving van hunne dorstige spraakdeelen moesten

legen."
De Kesschietre van Havre (Boxmeer) moest een bijna algemeen

ongenoegen over de belastingen melden, hetgeen echter bij -murmu-
rering" bleef. Van Tuyll (Oirschot) berichtte dat de inboorlingen
merendeels analfabeet waren, te arm om in herbergen met gevaarlij-
ke denkbeelden in aanraking te kunnen komen. De lage geestelijk-
heid had wei veel invloed, maar veel gevaar viel ook van haar niet te
duchten, omdat het gros van de pastoors uit de boerenstand afkom
stig was. "Behalve dat hunne opvoeding hun hiertoe niet veel aanlei-
ding geeft, vermoeit  zich het groote aantal  niet met denken.    \Vel
had zij invloed gehad op de eedweigering door sommige gemeente-
ambtenaren, maar te bewijzen viel dit niet. Niemand liet hierover
iets los. Bij de kathoheke kerk heerste immers de hierarchie. Ver-
standig zou het daarom zijn juist de hoge geestelijkheid ertoe over te
halen hun pastoors in de gaten te houden.

De antwoorden van de schouten van Waalwijk en Boxtel, Half-
Wassenaer en Vermeulen waren kort. Beiden hadden niets dan
goeds uit hun district te melden. Ook Ingenhousz (Princenhage) had
niets op het gedrag van de burgers aan te merken. Uit zijn uitermate
korte, en bovendien zeer formele beantzvoording van het regerings-
verzoek, zonder enige toelichting of eigen mening, valt op te maken
dat hij weinig ingenomen zvas met dit soort rapportage, vooral niet
over het gedrag van de katholieke geestelijkheid. 83

Ook de politiecommissarissen werden om inlichtingen gevraagd.
Afgaande op hun antwoorden moet in de Noordbrabantse steden een

slaapverwekkende rust geheerst hebben. De commissaris van Breda,
M.   Dieudonnd  schreef dit  toe  aan  de  vredelievendheid  van  en  de
eendracht onder de Bredanaars. Wellicht was in het koninkrijk geen
stad te vinden waar men zich minder met de politiek bemoeide. De
rust k\vam roort uit -hunne aangeboore vrolijkheid en goedaardige
geaartheid, waarmede tegenstrijdig is alle behandeling, an zaken die
inspanning vorderen- 84

81) HANB CdK kabinet, im. nr. 9: antw·oorden districtsschouten. 27 januari - 7 februari
1821,
H4

# T.a. p.: politie-commissaris Breda, I maart 1821.42
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Van procureur Van Blarkom kreeg Holvoet de gevraagde inlichtin-
gen vooralsnog niet. Deze meende de gouverneur geen antwoord
schuldig te zijn. Volgens zijn instructie moest hij over publieke

aangelegenheden voornamelijk met procureur-generaal Philipse cor-
responderen. Ook naar aanleiding van dit competentiegeschil heeft
Holvoet het hogerop gezocht. Het resultaat van zijn adres was dat de

koning in mei 1821 de hoofden van algemeen bestuur aanschreef dat
voortaan alle onder hen ressorterende ambtenaren (zoals houtves-
ters, belastingbeambten, polderbesturen en ook de procureurs-cri-
mineel) inlichtingen aan de gouverneurs moesten verstrekken. Weer
dolf Van Blarkom het onderspit tegen de goedgein formeerde Holvoet.

Op 20 juli 1821 zond Van Blarkom alsnog zijn rapport in. Ook hij
vond de openbare geest in Noord-Brabant goed, uitgezonderd die bij
een kleine minderheid die, zoals hij het uitdrukte, de Franse over-

heersing nog niet moe was. De oppositie van de katholieken keurde

hij af. Maar van de andere kant was een geschrift als dat van Candi-
dus Brabantus slechts een reactie op protestantse dominantiezucht.
Berispelijk, maar wel begrijpelijk, vond Van Blarkom. In geen geval
waren de katholieken gekant tegen de regering. 85

Een uitvoerig, maar weinig onthullend rapport. Dit laatste kan
niet gezegd worden van de twee rapporten die Holvoet naar aanlei-

ding van al deze informatie opmaakte en op 5 februari 1821 en 26
maart  1822 aan de koning verzond.  Ook hij begon met de frase dat de

geest over het algemeen goed was, maar er bestond hier een verschil
tussen 'goed' en minder goed. Op het platteland, met name op de
zandgronden van Meierij en Baronie was de bevolking gedwee. De
zeden van de boeren waren er "zuiver en eenvoudig . In de overige
- kleiige, vruchtbare en rijkere - streken van Noord-Brabant werd
minder blindelings gehoorzaamd. Onderwerping vond hier niet uit
gewoonte plaats, maar slechts uit overtuiging of na dwang. 1n de
steden, met name in Den Bosch en Breda was de geest minder goed
dan op het platteland. Onder de bevolking heerste veel 'ruwheid" en
"onkunde van welvoeglijkheid". De minste onenigheid met het be-

85 ) T.a.p.: procureur-crimineel, I februari 1821, politie 3637,6 lebruari 1821, politie 3651,
en 20 juli 1821, politie 3876.
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stuur   erd er hoog opgeblazen en erger voorgesteld dan  zij  n·as.  Dit
maakte het bestuur 0, er deze provincie niet gemakkelijk, bekende
Hohoet. Een andere (mrzaak lag in het feit dat het ge  est nog
slechts zo kort pc,litieke rechten bezat. De notabelen hadden zich
nog niet eigen kunnen maken ' die zvaardigheid en die eerbied roor
zich zeke, welke een Volk dc,en onderscheiden, dat en Zijne regten
en Zijne pligten terens kent'. Dit gebrek Lou rvel geleidelijk , ermin-
deren, maar roorlopig \ras het bestuur -moeijlijk en onaangenaam

Inzake de houding ran de geestelijkheid maakte Holvoet een on-
derscheid tussen die  I'an  het ioormalige bisdom ,'an  Antwerpen  en
die van Den Bosch. In Breda e.0. toonden de geestelijken zich onder-
\\ orpen aan de regering, in Den Bosch e.o. meer ultramontaans.
T(,ch i,as hij cx)k o\*er de Bossche geestelijkheid niet onterreden.
Seminarie-president A. ,an Gils n erd rvel eens ,an fanatisme be-

86schuldigd, maar Holroet vond hem innemend en intelligent.
In zijn twi eede rapport. dat Yan maart 1822, liet Holroet zich uit

over de politieke , erdeeldheid in Noord-Brabant. Er bestonden twee
partijen,  die de berolking verdeelden en bijna altijd de oorzaak na-
ren ran het acimrezige misnoegen: de katholieken en de protestan-
ten. De voornaamste twistappel was "de zucht om te heerschen en in
het bezit van de ambten te zijn" Katholieken wilden meer ambten
vanwege hun numerieke meerderheid, protestanten zamrege hun
herinnering aan -uitsluitend genot . Beide eisen vond Holroet over-
dreven. Het beste middel om ongenoegen tegen te gaan was het
benoemen van de bekwaamste personen - alsof de regering dit in
haar politiek niet altijd \(,or ogen heeft gehad! Godsdienstige overwe-
gingen behoorden op de keuze Keen enkele inrloed te hebben.

Holvoet erkende dat zijn ,'erhouding met ambtenaren en bestuur-
ders moeilijk lag. Dit \ras rc)ornamelijk te wijten aan de grote mate r'an
onalhankelijkheid die dezen zich onder Hultman hadden aangema-
tigd. Holroet trachtte deze "geusurpeerde macht" in te perken, maar
stuitte hierbij op sterk ,erzet. waarbij "alle middelen onverschillig
,varen, mits geschikt om hun but te bereiken'. \'andaar alle opposi-
tie van de afgelopen jaren, zandaar de traagheid in het uitbrengen

86
1 -I.a.p.: gouverneur. 5 kbruari 1821, 1
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ran rapporten en in het afdoen ran zaken. Nu de gedeputeerden
door de koning in het ongelijk waren gesteld, gingen zij met meer
omzichtigheid te \Yerk. Ook de benoeming ran een \an hen in de
Raad van State had een goede uitwerking gehad. Xu bleek iminers
dat men hun in de opinie van U \e Alajesteit niet heeft 7.\% art

gemaakt, gelijk zij zich hadden ingebeeld'. in deze situatie ver-
rvachtte Holvoet dat zijn 'fermiteit en volharding" eindelijk rruch-
ten af zouden verpen. 87

§ 10.   "Vaniteit en t'il'aciteit"  stijgende spanningen en bezwijking van
Holvoet

Zo leek de gourerneur begin 1822 de lastige provincie toch mees-
ter te worden. Bij tijd en wijle ging hij zelfs ontspannen met de
Brabantse notabelen om, zoals tijdens een bezoek aan Boxmeer,
waar hij naar ieders mening "vrolijk en tevreden" was.88 In het
voorjaar van 1822, na een ernstige ziekte van Holvoet, waarbij zijn
arts hem zelfs -iveinig hoop op betering' kon geven,89 liepen de
geschillen met de gedeputeerden weer op. Dezen kregen rond deze
tijd weer een nieuwe tegenvaller te verwerken. ln januari  1822
hadden zij een gemeenteraadsverkiezing in Raamsdonk ongeldig ver-
klaard. Deze resolutie werd nu door de koning geschorst en de
schout van deze gemeente, L. S. de Jongh van Son, ' een jong

mensch, zonder ervaring, doch vol oude herinneringen van roormali-
ge ambachts-heerlijke regten". werd in het gelijk gesteld. G.S. had-
den zich volgens de regering schuldig gemaakt aan -exces ran be-
voegdheid-, hoe heilzaam hun maatregel in principe ook was. Naar
aanleiding van deze Raamsdonkaffaire werden in alle provincies de
verkiezingsreglementen aangepast. Dit kon voorde Brabantse gedepu-
teerden het leed niet verzachten. Opnieuw was er een van hun
resoluties geschorst. Opnieun' hadden zij het onderspit gedolven, nu
tegen een onwillige schout. Dit kon alleen maar een slechte uit\ver-

8-3 ARA ts in'. nr. 6126 gouverneur, 26 maart 1822

88 J Archief Fabri-stichting: me,·r.  \'erheijen-Van der Veecken,  15 mei  1821.
89, ARA Biza Binnenlands bestuur 1817-1823, im·. nr. 364, dossier B 3985:  aarnemend
gou\'erneur De \'ciocht, 13 april 1822,1
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king hebben op de mate van gehoorzaamheid bij de gemeenten. De
bezorgde gedeputeerden verwachtten dan ook dat nu "de band van
superioriteit en ondergeschiktheid verbroken zal raken"."

Een nieuwe maatregel van Holvoet leek louter tot doel te hebben
de getergdheid van de gedeputeerden te vergroten. Volgens de in-
structie  van   1820  had de gouverneur het recht ambtenaren  bij  het
provinciaal bestuur te benoemen en te ontslaan, zij het, zoals in
januari 1815 bepaald was, met medeweten van G.S. Van 14 februari
1822 dateerde een Koninklijk Besluit volgens welk de gouverneur
zelf de salarissen van deze ambtenaren mocht regelen. Holvoet heeft
deze laatste uitbreiding van zijn gezag waarschijnlijk niet meege-
deeld  in  G. S., maar gebruikt om een nieuwe aan\'al op de gedepu-
teerden te hunnen onthetenen. Hij benoemde zijn huisknecht
P. Nuijtten tot nachtbode bij het gouvernement, roor een trakte-
ment van f  150,- per jaar.  Deze som werd in mindering gebracht op
het salaris van de huidige twee boden, P. Coppen en S. Belleville.

De gedeputeerden konden hun oren niet geloven toen zij dit hoor-
den. Nooit had Holvoet hierover met hen gesproken. Wat Nuijtten
's nachts moest gaan doen, begrepen zij volstrekt niet. Enige tijd
later vernamen zij met even grote rerbazing dat de gouverneur het
salaris van A. van Hooff, chef van het secretariaat, van f 2000,- naar
f 1500,- had verlaagd. Tevens had hij de commies J. Engelen en de
eerste klerk L.J. Sassen, een neef van de gedeputeerde, ontslag
aangezegd. Holroet noemde voor deze reorganisatie geen enkele re-
den, maar uit een latere notitie blijkt dat Engelsen en Sassen hem
vroeger te kennen zouden hebben gegeven dat zij gaarne een andere
functie wilden. Van Hooff vond hij niet bekwaam genoeg om de
-algemeenen loop der zaken- te vatten. Deze zou in het vervolg
slechts de militiezaken behandelen. De griffiezaken zouden volgens
zijn plan worden toegekend aan de commies-archi\'ist R. Keer.
H. Adan, secretaris ran Standdaarbuiten. zou de oprolger van Enge-
len moeten worden. doch deze bedankte, evenals een zekere Fla-

neau. Uiteindelijk is C. von Eugen toen als commies aangesteld.91

90 1 ARA Biza Binnenlands bestuur 1817-1823, in,·. nr. 364, dc)ssier B 3863: ARA Ss ini·. nr.
1475, exh. 8 augustus 1822, 75 en 76.
91 1 RANB CdK kabinet, im. nr. 10, omslag ',aria' 118221
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De gedeputeerden waren woedend over de wijze waarop Engelen
en Sassen "aan den dijk gejaagd wierden'. Zij verlangden op 4 juli
1822 inzage in het reorganisatiebesluit, maar kregen van Holvoet
als antwoord dat dit "onder secretesse genomen was. Nog dezelfde

dag schreven de gedeputeerden hierover aan de Staten, die juist voor
hun zomervergadering waren bijeengekomen. Om de waardigheid
van een commissaris des konings niet naar beneden te halen, wilden

de gedeputeerden voor de onaangename discussies met Holvoet "het

gordijn schuijven". Waar het hen om ging was de rechtsgrond van de
reorganisatie. Holvoet had hierover niets gezegd, maar zij vermoed-

den dat hij zich baseerde op zijn instructie van 1820. Deze gaf hem
inderdaad een grote ruimte inzake de benoemingen van provincie-
ambtenaren, maar een besluit uit januari 1815 schreef voor dat hij
hierin  G. S. moest kennen.  Het is duidelijk: de gedeputeerden  ken-
den het besluit van 14 februari 1822 niet. 92

Merkwaardig genoeg bleef Holvoet in juli in een opperbeste stem-
ming. Hij moet zich zeker gevoeld hebben van zijn zaak, die duide-

lijk was opgezet als een provocatie. H. de Wijs berichtte dat zijn
openingstoespraak  voor  P. S. "zeer bedaard en minzaam en zelfs
vleiend  voor zijn tegenstanders was. De zitting verliep in een vrien-

delijke stemming. Enige buitenleden - leden van P.S. van buiten
Den Bosch - waren zelfs door Holvoet op een maaltijd uitgenodigd
en  hij was hierbij zeer spraakzaam geweest. Foen  in  P. S. de brief
van de gedeputeerden werd voorgelezen bleef de gouverneur rustig
en verklaarde dat hij zijn argumenten op 'plaatze waar het behoord"
zou ontwikkelen. Hij achtte het beneden zijn waardigheid de be-
schuldigingen hier te beantwoorden. "Quis tulerit Gracchos de sedi-
tione quaerentes?" - "wie zal het verdragen dat de Gracchen (die zelf
het voorbeeld geven) over opstand klagen?" - was het enige dat hij
hierover kwijt wilde. 93

P. S.  keurden de reorganisatie goed noch  af. Zij richtten  zich  tot
de koning met het verzoek meer duidelijkheid in kwesties als deze te

92) RANB Ciriffie inv. nr. 4765, 4 juli 1822, C:C'
91)  Archief Van Mattemburgh, im. nr.  182: De Wijs aan Ingenhoust, 6 juli 1822; Dossier K
319
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brengen, waardoor -voortaan soortgelijke contestatien, welke als het
ware uit een contlict wan ambtsuitoefening schijnen te zijn ontstaan,
geen plaats meer kunnen grijpen". Ook de ontslagen commies Enge-
len heeft zich tot de regering ge\vend. Orer deze geschriften rappor-
teerde Holvoet op  12 juli.  Volgens zijn reorganisatieplan wilde hij de
venwardiger ran de indices op de besluiten tevens de functie \ kin
particulier secretaris Keven. Zon secretaris moest een onafhankelijk
en betrouwbaar persoon zijn. en dit,ras Engelen volgens hem niet.
Bovendien beschou\\de deze commies zijn ambt slechts als een 'op-
stal]lie' roor een betere baan.

Holroets rappc,rt kreeg nog een sensationeel staartje. Hij had na-
melijk roor de opstelling erian een Franstalig concept geschreven.
J. Menu, chef \ an de afdeling politie, iou het vertalen. Tc,en deze
\oor een ogenblik zijn bure:iii had rerlaten. maakte de ontslagen
klerk Sassen van de gelegenheid gebruik om het dcxir te lezen. De
volgende  dag  \\as  het   rapport  in   heel Den Bosch bekend.   In  G. S.
heeft dit ge\al aanleiding gege\en tot reel discussie. Hierbij heeft

Holvoet .rellicht het plan opgerat dat uiteindelijk het einde ran Lijn
loopbaan in Den Busch z(,u betekenen.94

Op 9 augustus 1822 rapporteerde minister De C.oninck over deze

nieu\ve onenigheid in Den Bosch. Op Hol\oets be,(,egdheid tot het
reorganiseren ,:in zijn bureaus viel niets af te dingen. Wel \ roeg de
minister zich af of er „·erkelijk -zodanige d  ingende omstandighe-
den' waren r m)r het ontslag van Engelen en Sassen. De gouierneur
had met meer oinziclitigheid  te „erk moeten gaan, z(inder een  op-
nieu\\ zo scherp geschil inet de gecleputeerden te Jeroorzakeri. Um
deze reden adviseerde de minister \\'illem I om in cleze zaak Keen
beslissing te nemen en de brief \an P.S. (mbeant\\·(wird te laten.
\fielis\,aar zou er zo tot spijt , an de gedeputeerden in de handel\\ ijze
\ an Hol,oet worden I,erust. maar De Coninck zag geen andere oplos-
sing. 95

Ilet  \  as  Hcilrc,et  die  zijn  kalmte  serlcx,r in daarmee  de  impasse

94, liA.\B (,riffic ins. nr. 3706. ·5 lull 1822.- rn 10 Juli 1821. 1 en 4. 11.11\13 (-dk kabinet.
in\. rir. 10: 4(,uicrneur. 12 luli 1822.1.1)(,0.ier k jl9
9/

1 1)(issier k 319: mini5ter Hi/.1, /.d.
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doorbrak.  Op 12 augustus eiste hij  ran de gedeputeerden dat zij
openlijk op al hun beschuldigingen zouden terugkomen. Zo niet, dan

zou hij alle niet-ambtelijke relaties met hen rerbreken. Het ant-
woord van de gedeputeerden was een nieuwe brief naar Den Haag
"Eensklaps-. na meer dan een maand zwijgen, had Hohoet geeist dat
zij openlijk hun spijt moesten betuigen. De minister moest nu toch
beseffen dat deze toestand niet langer kon voortduren.

Daags na zijn eis a:in G. S. richtte Hol\1oet zich tot de koning, met
een verzoek om verlof van onbepaalde duur. Zijn slechte gezondheid
maakte dit ncndzakelijk. Een verklaring van dokter J. Goyarts over

zijn verstopte inge\vanden en fistels, maar ook zijn "geestkwellin-
gen" en slapeloze nachten moesten dit aantonen. Holvoet wilde niet
meer samenwerken met personen die hem openlijk becx, rioogden.
Een reis naar een kuuroord als Spa of Aken of een tocht langs de

Rijnoever zou wellicht verbetering brengen.
96

Op 17 augustus herhaalde Holroet zijn ierzoek. Als n·aarnemend
gouverneur mocht echter geen lid van G. S. benoemd zvorden, \vant
deze hadden gehandeld in "eenen geest van tegenstreving en zucht
tot bedilling mijner handelingen" Zij mochten geen inzage krijgen
in zijn administratie. Geschikt roor de waarneming achtte hij F. de
Smeth van Deurne, protestants lid \an P.S. namens de ridderschap,
bekend om zijn gehechtheid aan de regering en berriend met Hol-
voet.  Een tweede kandidaat \vas J. Drabbe, protestants  lid \an  P.S.
en  burgemeester  van   Bergen  op  Zoom,   ijverig  en  trouw.   Hij   had

rolgens Hol\'oet een afkeer \an alle intriges en cabalen, die in
Noord-Brabant doorgaans bij verkiezingen de o,erhand hadden - dit
kan ook een reden zijn ge,reest roor Drabbes neigering soor een
plaats  in  G. h. Fen slotte \ond llc,lroet (,ok districtsschout Ingen-
housz geschikt - rerrassend! Ook hij  as \erhe\en boren de partij-
en, zo\ el door zijn rijkdom als door zijn persoonlijke ki\'aliteiten.

I)e volgende dag,  18 augustus, King er weer een brief ran Holvoet
naar de koning, dederde in , ij f dagen. Behal\·e op \erlof drong een

96, RA.\B (,riffie in\. Iir. 4049: gou,erneur. 12 aut:ustu. 1812. (,.3.. 12.iuitustu4 1822, QQ.
en (;.S.  16 augu.tf 1822. 6(,(,: ,·\R.4 4% ini. lir. 1491). e\h. 28 auguAtu& 1822. 14)6
4(}u\'ernt·ur. 13 kiugu4tu0 1822, 21.
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getergde en, naar nu bleek, overspannen gourerneur Ix,k a:in op
genoegdoening. Het eerherstel moest bestaan uit het doorhalen van
alle lasterlijke resoluties in de notulen van G.S. en uit het officieel
blameren" ran zijn tegenstre,ers, met aantekening daar,·an in de

notulen. Deze wijze ran correctie was vroeger in Frankrijk gebrui-
kelijk geweest. Holw,et kende hem ook nc,g ran rroeger, in de Oos-
tenrijkse Nederlanden. Onpartijdige informatie zou aan de koning

gegeven kunnen ,rorden dc)or griffier F.X. Verheijen, of door de
welgezinde Statenleden De Smeth en Drabbe. Onder de categ(,rie
onpartijdigen rekende Holioet ook Van Sasse van Ysselt en "genc,eg-
zaam  alle de Leden  i an  het  arrondissement  Brecla   - opnieu\#  een
aanduiding ran de verschillen tussen Oost- en \\'est-Brabant.97

Het is duidelijk dat de koning post kreeg man een o,erspannen
gourerneur. lin het nerd nog erger: op 26 augustus berichtte Hc,1-
\(,et aan 1)e Kuyper, pas in G.S. geko/en en onmiddellijk dc*,r de
gourerneur als contactpersc,on gebruikt. dat de geplande,ergadering
\'an die middag geen doorgang mocht vinden.  De schorsing zou roort-
duren zolang hij dat zou belieren.  Het conflict \  as in een beslissend
stadium geraakt.

()ok 0171 een andere rede,i ;rerd deze 26e augustus een gedenk-

\vaardige dag. Om rijf uur s ochtends \\erd prc,cureur \'an Blarkom
gen ekt door een zoon van de g(,u\ erneur. die hem \ roeg onmiddellijk
naar het gouvernement te gaan. Daar aangekomen hoorde \,an Blar-
kom ran Hol,oet dat de klerk Sassen \regens fraude gearresteerd
moest worden.   1)e  prc,curcur. naar eigen zeggen  rrij goed bekend
met ziektebeelden, zag dat de gouzerneur sprak in een 'i'laag ran
krankzinnigheid' . 1-lij antwoordcle dat hij zo'n maatregel toch \ .it te
kras vond en n ilde eerst de fraude met het geheime ambtsstuk
nader onderzoeken. Ook na een uitdrukkelijk bevel \(,lhardde \'an
Blarkom in /ijn zreigering. foen beet Hol,·oet hein toe dat hij nog
\andaag hierover aan de koning zou schrij,en en be,al hem zerrol-
gens te iertrekken.

intussen had de zoon \an Holvoet (,ok Ci. Leutner, kapitein der

971 1.a.p.: Kouierneur. 1- augustu. 1822. 1, 1)0-ier k 319 g„uzerneur. 18 auitustus 1822:
RAXI; (,riftie in\. nr. 4751,26 auguitils 1822
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marechaussee, opgetrommeld. Deze verscheen tegen zessen op het
gouvernement, juist op tijd om de vertrekkende Van Blarkom te
ontmoeten. In het ;oorbijgaan waarschuwde de procureur hem nog
dat de gouverneur krankzinnig was gezvorden en dat de kapitein geen
arrestatie zonder zijn medeweten mocht verrichten. De gezagsge-
trouive Leutner antwoordde echter dat hij helaas moest uitvoeren
wat de gouverneur hem zou opdragen. Van Holvoet kreeg hij inder-
daad het bevel om Sassen te arresteren. De aanklacht tegen de klerk
hidde: spionnage in de gouvernementskantoren en openbaarmaking
van een ambtsstuk, hetgeen tegen de geheimhoudingsplicht van een
ambtenaar indruiste. Ook moest Leutner het 'gouvernementshotel'
door enige manschappen laten bewaken, het huis van Sassen in de
Waterstraat bezetten en patrouilles door de straten van Den Bosch
zenden. 98

Van Blarkom trachtte nogmaals Leutner tot andere gedachten te
brengen. Hij schreef hein dat het hem nu toch duidelijk moest zijn
dat Holvoets "zenuw-gestel geheel gederangeerd is en ZHEGestr.
momentaneel zijne verstandelijke vermogens niet geheel magtig is".
Om half negen in de ochtend antwoordde de kapitein dat hij Sassen
inmiddels had vastgenomen. Een uur later zond Van Blarkom zijn
eerste brandbrief, per estafette aan minister Van Maanen. Zijn re-
laas over de gebeurtenissen besloot hij met de aanbeveling dat de
koning zo spoedig mogelijk een waarnemend gouverneur moest be-
noemen. Bij voorkeur zag de procureur, die een jaar tevoren naar
aanleiding van de Candidus-polemiek nog had gepleit voor de benoe-
ming van katholieken, een 1'1,reeindeling en man van de Gerefornieerde
kerk, althans met den oorsprong en stand van zaken alhier niets gemeens
hebbe,ide'  .

Twaalf uur later ontving Van Maanen de brief. Hoe dringend de
zaak was bleek hem uit een post-scriptum van \/an Blarkom: het
gouvernement \\'erd door de marechaussee bewaakt en patrouilles
doorkruisten de stad. \/an Alaanen King met deze brief onmiddellijk
naar de koning. Aan de procureur antwoordde hij in staccato: doe
geen onberaden stappen, waak voor de rust en informeer u over de

98) ARA Ss in,·. nr. 1490, exh. 28 augustus 1822. 106: \'an Blarkom, 26 augustus 1822,4269,
en kapitein Leutner, 26 augustus 1822.
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99beschuldigingen tegen Sassen.

De volgende dag, 27 augustus, bedaarde de gouverneur. Aan G.S.
liet hij weten dat hij de schorsing van hun vergadering introk, ter-
wijl ook de bezetting van het gouvernementsgebouw werd opgehe-

ven. Van Blarkom kon dan ook aan minister Van Maanen melden dat
de rust leek te zijn weergekeerd en de stagnatie in het bestuur was
opgeheven. 's Middags ging Holvoet een ritje maken 'en calache
Hij was rustig en bedaard, maar wilde met niemand anders dan zijn
kabinets-secretaris spreken. "Quid faciendum?", vroeg \/an Blarkom
zich af. Een waarnemer moest volgens hem direct benoemd worden.
Van Maanen moest erroor zorgen dat Hohoet 'zijn congd krijgt om
de wateren te mogen gaan gebruiken, de zaak blijft zodoende in
statie en dan kan nog altoos rijpelijk overwogen worden- of de gou-
verneur vervangen moest worden. Holvoets rust duurde echter niet
lang. Van zijn rijtuigtochtle was hij volgens \'an Blarkom teruggeko-

men "in een nieuw opgekomen \'laag van complete krankzinnigheid-
De procureur had overigens toen reeds aan de concierge van het huis
van bewaring bevel gegeren Sassen in \rijheid te stellen.

Later die dag nam Van Blarkorn wat gas terug. Iii een derde brief
aan Van Alaanen sprak hij heel \\at kalmer over de Bossche zaken.

klogelij k wilde hij  voorkomen dat hij in deze door IVillem 1 ongetwij -
feld hoog opgevatte affaire roor een van de raddraaiers z()u warden

aangezien. Er A aren i·olgens hem heel Jvat personen, die, gebruik
makende van -de ,rij algemene rancune die tegen Holroet in deze
pro\'intie ontstaan is, . op 's mans diep ongelukkigen omstandig-
heden zelf hun triomf bouiven'. Een iii Den Haag uitgege\'en perio-
diek. de Nederlandsche Catholiyke ('ourant.'°° had al over de Bossche

rerwikkelingen in overdreven bewoordingen gepubliceerd. Hoe on-
geschikt, vervolgde \'an Blarkom, de gourerneur "bijzonder uit
hc)(}fde \an zijn ,aniteit en te sterke viraciteit' (,ok r(*)r zijn ambt
was, er waren in Noord-Brabant aan de andere kant \eel knaadnil-
lenden die door hun  'gedurige bemoeielijkingen. meer of min heime-

lijke beledigingen, openlijke miskenningen en diergelijke laage intri-

99
J T.a.p.: minister ,·an Justitic, 26 augustus 1822. 03.

10('
) De/c courant is niet aan„·e/ig in de koninklilke Biblicitheek
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gues meerder. . . dien man tot die hoogte gebragt hebben waarop hij
thans is." Alaar hoe dan ook. iedereen was het er over eens dat

•'  1( 1Holvoet -voor Zijne Alajesteit dienst althans hier verloren is

§ 11.  Ziekteverlof en krankzinnigheid: de opnemi,ig en opt,olgi,tg i,an
Holvoet

Minister De Coninck van Binnenlandse Zaken kon de ontzrikke-
lingen maar amper bijbenen. Hij had juist geadviseerd aan de koning
de brief ran  P. S.  onbeantwoord te laten,  toen hem het verzoek van
Holvoet om verlof bereikte. Hij wilde het verlof weI toestaan, maar
hij had redenen om aan te nemen dat Holvoet Noord-Brabant gaarne
voor een andere provincie zou zvillen verruilen. Omdat er echter
geen gouvernement vacant  rras,  zou  hij  na een  ontslag weer lid  \ an
de Raad van State moeten n'orden. Het ontslag mocht echter geen
degradatie lijken. Om alle schijn van onterredenheid over hem te
vermijden moest hem tegelijk met zijn benoeming een gunstbewijs

102worden verleend: een verheffing in de adelstand.
Tot hier was De Coninck gez'orderd met het advies inzake zijn

oud-collega en oud-provinciegenoot toen hij diens verlangen om ge-

noegdoening onder ogen kreeg. In deze situatie zou het seponeren
van de zaak ineens niet meer worden beschouwd als een over\vin-
ning voor de gouverneur op de gedeputeerden, maar juist "als zekere
triomf en stilzwijgende homologatie 1 = bekrachtiging] hunner tegen-
kantingen ' Daarom moest nu aan  P. S.,  tegelijk met de toekenning
van het verlof, worden kenbaar gemaakt dat Holvoet de grenzen van
zijn bevoegdheden met de reorganisatie niet had o,erschreden. '04

Op 27 augustus rapporteerde De Coninck opnieuw - vier rappc,r-
ten binnen 06n \\eek - nu over de op\olging \an Holvoet. Het beste
leek hem een tijdelijke vervanging door een referendaris eerste klas-
se bij de Raad \an State. Hierroor zou dan E. van \'redenburch het

"" i  ARA Justitic. im. nr. 491. 4 beptember 1822. E: \'an Blarkom. 28 augustus 1822, 4275,

proc·es-wrbaal. 29 augustus 1822. en lan BIarkom, 29 augustus 1822,4277.
/2

1 Ali.·\ Ss ini. nr. 1490. e\h. 28 augustils 1822.1()6: minister Hwa. 21 augustus 1822,668:
1101\I,et  „ as  al  sinds 1 8 1 5 ridder, en sin(Is 1816 wmmandeur in de orde \·an de ,\ederlandse
Lee u,1 .

1,„
1 1)ossier K 319: minister Biia, 26 augustus 1822,671. en 1.d.
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meest in aanmerking komen - hoewel de minister ook nog gedacht
heeft aan de Belgische staatsraad Van Toers. Reeds de volgende dag,
op  28  augustus 1822 heeft de koning  deze Van Vredenburch  als
waarnemend gouverneur benoemd. Holvoet kreeg verlof voor drie
maanden tot herstel \an zijn gezondheid. De overige adviezen \ an
De Coninck heeft Willem 1 niet opgevolgd: Holvoet kreeg geen adels-
titel en aan de Staten is niets meegedeeld over het wettig handelen

door de gouverneur.
104

Omdat het hier slechts een voorlopige voorziening betrof kwamen
er spoedig gegadigden voor de definitieve benoeming opdagen. Onder
hen was Hoynck van Papendrecht,  die ook  al  in  1820 had gesollici-
teerd, en nu gespierde taal gebruikte om de koning van zijn gezagsge-

trouwheid te overtuigen. -lk \\eet Sire! de intrigues van eenige wei-

nige in die Provincie. waardoor Hultman ge\'allen Isic] en den ander-
sints getrouwe Holvoet ongelukkig ge\vorden is" Hij kende hun
listen en meende juist daardoor in staat te zijn hun -heers-lust te
beteugelen-. Hij had gehoord dat er al drie Hollanders naar het
vacante gouverneursambt gesolliciteerd hadden, maar tevens had hij
vernomen dat men een Noordbrabander verlangde. Om deze reden
durfde hij als geboren Brabander aan de koning om het ambt te
verzoeken. 1()5

Onderhands solliciteerden het kamerlid Cuypers en Van Sasse

van Ysselt* uit Boxmeer. De laatste kon Willem 1 bij een audientie
acht brieven o,erhandigen van notabelen die hem hadden aangemoe-
digd zich roor het vacante ambt te melden. Zijn plaatsgenoten
A.J·J.H. Verheijen en vrederechter H.A. Verheijen wensten hem
dit ambt van harte toe, evenals griffier F.X. Verheijen. De Limburg-

se jonkheer De Liedel de Well prees zijn "caractOre franc et liberal",
de militair Stedman zijn -rondborstigheid en lovaal karakter
Slechts "eene kreet van goedkeuring' zou er volgens de laatste in
Noord-Brabant na zijn benoeming te horen zijn. Ook gedeputeerde
1)e Kuyper spoorde hem aan naar het hoogste ambt in de prozincie te

dingen. Hij had hierover 0\ erlegd met -onze I rienden ' \'. ran Rijc-

1()4
3 .ARA Ss in\. nr. 1490: minister Biza. 27 augustus 1822. 672.

1( 5
9 ARA Ssiti . nr. 1624. exh. 27 maart 1821.1:Ho#·nck,an Papendrecht, 11 Liktoher 1822.

194



kevorsel - de man van de Bossche intrige tegen de Westbrabander
Cuypers - gedeputeerde Sassen en griffier Verheijen. Zij waren tot
de conclusie gekomen dat Van Sasse door zijn kordaatheid, recht-
schapenheid en mensenkennis de juiste man voor het gouverneurs-
ambt was. Denk hier goed over na, vervolgde De Kuyper, want
'waaragtig, rriend, wij moeten iemand hebben [die] caracter bezit,
dit is geen compliment maar eene welgemeende uitdrukking". 106

Ook Van Tuyll van Serooskerken*, districtsschout van Oirschot,
meldde zich en beriep zich eveneens op de aanmoedigingen van enige
notabele Brabanders. Van Tuyll noemde hierbij geen namen, maar
een  van  hen  was Van Blarkom,  die  zich  op 15 september  1822
opnieuw tot minister Van Maanen richtte. De overijverige procu-
reur meende terug te moeten komen op zijn eerdere pleidooi voor

. "
plaatsing van een protestantse vreemdeling als gouverneur. De
Noordbrabanders waren volgens hem rancuneus" dat zij als enige
noordelijke provincie geen ingezetene als gouverneur hadden gekre-
gen. Het was deze wrok, gevoegd bij de "violente aard en overgedreve

onbuigzaamheid van karakter" van Holvoet, die de gemoederen met
name in Den Bosch zo hadden opgewonden. Het gevolg was dat de
gouverneur, die dacht alles alleen te kunnen en \/an Blarkoms ad\'ie-
zen tot rekkelijkheid en toegevendheid in de wind had geslagen, nu
onder de tegenstand bezweken was. Het was niet Van Blarkoms
bedoeling om van Holvoets val te profiteren, verzekerde hij de minis-
ter. Integendeel, hij had toch in het verleden herhaaldelijk ten voor-
dele van de gouverneur gepleit.

Van Blarkom moest erkennen dat de Alachten over de keuzen van
de eerste twee gouverneurs terecht waren. De hierdoor opgeroepen
herinnering aan 'ondergaane roormalige stiefmoederlijke behande-
ling als Generaliteitsland", en de 'gekwetste eigenliefde", alsof er
geen Noordbrabander geschikt zou zijn, waren gerechtigd. Omdat
"de proef met twee r'reemde gouverneurs niet gelukkig is uitge\al-
len ' moest de regering inzien dat hier nu geen vreemde meer mocht
komen. Afgaande op de voorkeur van de meerderheid zou de keuze

1061 ARA Ss im. nr. 6105: brie,·en aan L. \an Sasse van  sselt; ARA Ss in,·. nr. 6045,
nummer 1464.
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ran de koning moeten vallen op een katholiek, met name op oud-
landdrost De la Court of staatsraad Borret. Deze opinie heeft Van
Blarkom echter -prudentelijk ge\vijzigd". Vanwege het algemeen be-
lang \vilde hij toch maar een protestant, mits deze maar uit Noord-
Brabant afkomstig \ras. Hij dacht hierbij in het bijzonder aan de
districtsschouten Van Tuyll en Wesselman, de tweede vanwege zijn

uitgebreide familierelaties - met het kinderrijke gezin ran de oud-
drossaard  W. L. J. Spc}or - de eerste vamvege  zijn  trouw  aan  de  ko

ning en zijn gezond oordeel. Van Tuyll was indertijd door het pu-
bliek 'door transitoire omstandigheden" miskend. doch daarop was

men inmiddels teruggekomen. 107

\'an Blarkoms nieuwe voorstellen vielen bij zijn 'amicissime Van
Maanen niet in goede aarde. Al eerder had hij Willem 1 geattendeerd
op enige uiterst merkwaardige brieven van de procureur inzake de

kerkgoederen van de hint Jan. Van Blarkoms meningsrerschil met
Holvoet over deze kwestie stond met zijn huidige berichten in een
nau\v rerband. In de marge,van deze laatste briefschreef Van Alaan-
en dan ook: -Mij dunkt het zal best zijn dezen zonderlingen brief te

seponeren, ik ratte niet op wat grond een Prokureur zich met derge-

lijke zaken officieel bemoeit". 1()8

Half september 1822 ging in Den Bosch het gerucht dat flolroet
in een inrichting voor geesteszieken was opgenomen. Direct na de
Sassen-affaire had de gouzerneur, met achterlating zan zijn gezin,
de wijk genomen naar zijn familie in Vlaanderen. Zijn toestand daar
werd echter onhoudbaar. Zijn broer, districtscommissaris J. Hol\oet
en zijn zwager Daenneel verzochten op 7 september zijn opname in
een inrichting van de Alexianen te Luik. 1" Hohoet \vas tot een
zodanige "alienation mentale'  vervallen. dat zij zreesden dat hij de
hand aan zichzelf zou slaan ("Attent:it A ses jours-J.  Alet de hulp , an
t\T.ee agenten in burger werd de zieke naar de inrichting gebracht.
Iwee dagen daarna werd  hij   rerhoord  door de president  \ an  de

1(17 j ARA Justitie in,·. nr. 491,  24 september 1822, E3. \'an Blark(mi,  15 septeniber  1822.

politie 4290.
".

1 T.a.p., aantekening minister \an .\Iaanen: Ait,·\ Ss in\. nr. 149(): minister \'an \laaticn.
26 augustus, Q3, eigenhandig post-scriptum.
1,)4

3 Alexianen lekebroeders ,·oor de 7iekemerpleging
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rechtbank Fabry. Aan hem \ ertelde Holroet naar het buitenland te
willen vertrekken, vannege een delicate zaak. Zijn vrouw zou name-
lijk geestesziek zijn en hem en zijn kinderen willen vergiftigen. Aan
zijn broer had hij daarom ge\raagd haar te doen arresteren. Zelf
wilde hij een paar pistolen kopen om in Den Bosch een paar zaken

recht te zetten. Op 12 september kon de procureur-generaal ic,or de

zuidelijke provincies 0. le Clerq aan Van Maanen berichten dat
Holvoet aan de beterende hand zvas, hoewel hij nog steeds werd
geplaagd door "une profonde mdlancolie" en door  ·aandenk-
beelden. 11£)

Waarnemend gouverneur Van \/redenburch meldde op 3 oktober
1822 dat Holvoet een huis in Luik had gehuurd en thans welvarend
was. Zijn bezittingen waren geladen op een schip, bestemming Luik.
Mevrourv Holvoet was die morgen haar man achterna gereisd en had
haar personeel ontslagen. Van Vredenburch maakte uit dit alles op
dat Holroet geen lust had zijn ambt in Den Bosch weer op te vatten.
Toch wezen sommige zaken, zoals het gemeubileerd laten  van  zijn
slaapkamer, erop dat hij wellicht nog terug zou komen, om welke
reden dan ook. De waarnemer was bevreesd dat hij dan zou trach-
ten, in het bezit van zijn verstand of niet, het bestuur nog vddr de
verstrijking van zijn verlof van drie maanden op zich te nemen, voor
korte of lange tijd.

Minister De Coninck kon hem echter gerustellen. Hij geloof(le
niet dat Holvoet ooit nog in Den Bosch zou komen. En als hij kwam.
dan hoefde Van Vredenburch het bestuur van Noord-Brabant niet
aan  hem  over te dragen. "'  Het is duidelijk:  in  de  ogen  van  de
regering had Hohoet als gouverneur van Noord-Brabant definitief
afgedaan.

§ 12. Klachte,i en rerplaatsingen: de verra,iginge,1 ra,1 gouremeurs na
intente prorinciale conflicten. 1814-1830

Holvoet mocht dan voor Den Bosch zijn afgeschreven, maar voor
de regering was hiermee het probleem niet uit de \ ereld. Het geval-
11.

) ARA Justitie in\. nr. 491, 24 september 1822, 83
,//

1 Dossier k 319. \'an \'redenburch. 3 oktober 1822. en minister Biza. 8 c,ktober 1822
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Holvoet was lastig. De regering had nog geen enkele ervaring met
interne provinciale conflicten waarin de gouverneurs zo duidelijk
waren betrokken. Tot dusverre was geen van de negentien gouver-
neurs het slachtoffer geworden van provinciale commotie. In deze
nieuwe situatie was voorzichtigheid dus noodzaak.

Het vinden van een geschikte oplossing werd bemoeilijkt door
twee wensen van de regering. Zij wilde in elk geval de schijn vermij-
den dat Holvoet bij de koning in ongenade zou zijn vervallen.
Voorts wenste zij te verhinderen dat de Noordbrabantse gedeputeer-
den als overwinnaars uit de strijd zouden komen, of althans als
zodanig zouden worden beschouwd. Hoe te handeleni Snelheid was
geboden. Formeel was Holvoet immers nog met ziekteverlof. Dit
verlof zou  op 28 november 1822 aflopen.

De regering vond een oplossing in de provincie Henegouwen. Ook
hier bestonden in de jaren 1821-1822 klachten over de gouverneur,
de oude B. de Bousies. De situatie was hier echter veel minder acuut
dan in Noord-Brabant. In november 1821 was minister De Coninck
dan ook van mening dat een onmiddellijke voorziening niet vereist
was. Niettemin was het ongenoegen in Henegouwen over De Bou-
sies vrij groot. De minister vond hem een bekwaam en achtenswaar

dig man, maar te oud voor zijn ambt. Bovendien was hij van mening
dat een niet in deze provincie geboren persoon een geschiktere com-
missaris van de koning zou zijn. Toch kon De Bousies niet zomaar
aan de kant worden gezet. De man had tal van familie- en ambtelijke
relaties, die in staat waren het zijn opvolger knap lastig te maken.
Een duidelijk advies wilde De Coninck dus niet geven. Hij liet de
beslissing aan Willem I over. 112

Aanvankelijk, in mei 1822, \vilde de koning de zaak aanhouden.

Op 22 november \,an dat jaar k;ram hij echter op zijn beslissing
terug. De gouverneur kreeg zijn ontslag en belandde in de Eerste
Kamer, een vergadering die gaandeweg het karakter zou krijgen van
een soort 'verbanningsoord' voor uitgerangeerde of afgeschreven gou-
verneurs. 113 Het motief achter deze veranderde mening van Willem

112) ARA Ss im. nr. 5672,13 mei 1822, \'5.
113

) Enige voorbeelden:  Holvoet en  De  Lens in  1826,  Alembrede en  De Brouck8re in  1828.
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I was duidelijk: De Bousies moest plaats maken voor Holvoet.
Toch zou het publiek zelfs deze verplaatsing nog kunnen opvatten

als een uiting van 's konings ongenoegen over Holvoet. Noord-Bra-
bant was immers een belangrijker gewest dan het minder dicht be-
volkte Henegouwen. Om deze reden is de volgende constructie be-
dacht: een dag na het ontslag van De Bousies verplaatste Willem I de
gouverneur van West-Vlaanderen C. van der Fosse naar Hene-1 14

gouwen - hierop kom ik terug in het hoofdstuk gewijd aan zijn
oudere broer A. van der Fosse. Deze zeer regeringsgetrourve Van der
Fosse maakte zo de weg vrij voor Holvoet, die bij hetzelfde Konink-
lijk Besluit werd verplaatst naar de voorname provincie West-Vlaan-
deren,  land van zijn geboorte bovendien. Een derde artikel van het

K. B.  van 23 november bepaalde dat in Den Bosch Van Vredenburch
voorlopig en tot nadere beschikking met de waarneming belast
bleef.115

Zo werd de schijn van degradatie vermeden en bleef Holvoet ge-
zichtsverlies bespaard. Niets wees er de komende maanden op dat de
Westvlaming minder in de gratie bij Willem I stond. In juli  1823
werd hij tot de adelstand verheven - op het moment van zijn benoe-

ming in Brugge waren hij en Willmar (Luxemburg 1815-1830) de
enige niet-adellijke gouverneurs in de zuidelijke provincies. Enige
tijd later mocht hij zijn oudste zoon Charle, die zes jaar bij de
marine had gediend, benoemen tot secretaris van zijn kabinet. Bij
deze gunstbewijzen bleef het.   In 1824 vroeg  Holvoet voor dezel fde
zoon een benoeming tot commies van Staat honorair, een soort
hoofdambtenaar in opleiding. Charle stond op het punt een "mariage
convenable et avantageus" aan te gaan, maar de gefortuneerde oom
van zijn aanstaande kon hem haar hand pas geven als hij in dienst
van de koning zou zijn. Minister De Coninck kon hem echter deze

begeerde functie niet geven. Het aantal commiezen van Staat moest
verminderd worden en in de toekomst zouden alleen maar juristen
benoemd worden. Bovendien had Charle Holvoet reeds "een tref-
fend, alomme bekend bervijs" van de goedheid van Willem 1 mogen

1

14) Eigenlijk Hyacinthe Ch.G.Gh.van der Fosse (1770-18343.
3") ARA Ss inF·. nr. 1542, K.B. 23 noi·ember 1822,83.
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ondervinden. 116

lii januari 1825 \#erden de kusten van het Verenigd Koninkrijk
geteisterd door storm  en  ,%·atersnood.  Over  twee  goui'erneurs  kwa-

men naar aanleiding van deze gebeurtenis een aantal klachten bij de

regering binnen: over Holvoet en over 1. Aebinga van Humalda

(Friesland 1814-1826). De laatste had in heel zijn provincie veront-
waardiging gewekt door zich de gevolgen van de watersnood niet aan
te trekken. ledere hulp, rager scheepte hij at met de mededeling dat
hij er niets aan kon doen. -llij schijnt zich aan niets te bekreunen en
speelt bij zoortduring zijn partijtje, indien men hem Ierlangd te

spreeken, dan is de societeit de enige plaats, daar hij te zinclen is".

aldus een anonieme briefschrijier.
Alinister De Coninck wilde aamankelijk aan deze klachten , ei-

nig aandacht schenken. -I,at elke Gou,erneur zijanden heeft, en
bijzonder dan. wanneer hij tot de provincie behcx,rd, aan nelker
hoofd hij is geplaatst, staat te reel buiten t\\'ijfel, dan dat ik op
berigten ,an dien aard z(,0 gereedelij k zou durven afgaan.' Conclu-
sies wilde de minister er dus niet aan rerbinden. Ii'el  ·as hein
bekend dat Van Humalda "een trant van le,en heeft aangenomen.

welke al spoedig met inactiviteit gepaard gaat" Oin deze reden zou
wellicht een 7 lijtig, jonger en knap administrateur" in Friesland
een verbetering betekenen. 117

Ook 0\ er  Holvoets  zorgeloc,sheid  na de storm  werd geklaagd.  Een
anonieme schrij,er uit Blankenberge beklaagde zich op 9 januari
1825 bij de koning dat de gouverneur de kusten niet had geinspec-
teerd en de schade niet in ogenschoun had genomen. Aleestal kreeg

men \an Holvoet niet eens antwoord. rervolgde de klager in zeer
gebrekkig Nederlands.  -of  nien  1,<oort  \ erzonden  n.,ar  zijne  /(x,n
Charle, den ,relekin maens sp[r]eekt als eenen Alarin I =zeeman 1-
Alinister De Coninck moest erkennen dat H<,lroet pas laat zijn rap-
port o\er de stormramp had uitgebracht. Bovendien. "dat de heer
Hol,oet een verstandig man is, doch zich somtijds met veel herigheid

1 "' )  1 .a. p., All i hs inm·  nr. 6027. FIc)1\(ict. 13 april 1824. en minister Bin. 19 april 1824. k
421. 955.

"-3 ARA Ssim. nr. 5682. exh. 16februari 1825: Di: Rengers, 14 lebruart 1825. en mini,ter
Biia. 15 februari 1825. k 497, 103.
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uitdrukt, is bekend. Dat zijn rertrou,ren in zijnen zoon, zonder
ongerijf, meer bepaald zou kunnen wezen, geloof ik gereedelijk
Toch zag hij in de klachten geen aanleiding tot maatregelen. \'an

118Humalda bleef in Leeuwarden en Holroet in Brugge.
Niettemin z,erden dit soort klachten door Willem I niet vergeten.

\/aak zien we een beschuldigde gourerneur na verloop van tijd t(,ch
verdwijnen. Het lijkt alsof een adempauze werd ingelast om iedere
schijn van oorzakelijk verband tussen klacht en ontslag/pensione-
ring/verplaatsing te vermijden. Andere voorbeelden zullen  we  rer
derop in deze paragraaf tegenkomen. Van Humalda is na de klachten
nog bijna twee jaar gouverneur gebleven.  Pas eind  1826 werd duide-
lijk dat hij op moest stappen. In november r'an dat jaar onderhandel-
de hij met de regering over het "openlijk gunstbewijs" dat hem bij
zijn vertrek ten deel zou vallen. Van een ontslag zonder een vorm
van compensatie hon immers onder Willem 1 geen sprake zijn. Alen
bekleedde het gouverneursambt voor het leven. zo leek het, tenzij de
persoon in kwestie bij Willem 1 persoonlijk in ongenade viel, of
wanneer een gouverneur het waagde kritiek te hebben op diens
beleid - hierover later. Van Humalda heeft uiteindelijk een pensioen

119van f 4000,- per jaar in de wacht weten te slepen.
Beduidend minder goed  liep het met Holvoet  af. In januari  1826

kreeg zijn zoon Charle het aan de stok met burggraaf Denieu\vport,
die wat te veel avances maakte aan het adres van zijn rrouw. Hol,oet
junior meende dat de burggraaf hem tot een "speelpop" probeerde te
maken. "Het bloed kookte in mijne aderen' en 'mijne toorn ontrlam-
de", zo schreef de heetgebakerde echtgenoot over een ontmoeting,
die eindigde met een klap in het gezicht van Denieurrport. Het
Brugse publiek, dat kennelijk n einig op had met de kabinetssecreta-
ris van het gouvernement, genoot van het schandaal. Toevallig,rerd
in die januari-maand in de schou\r burg het stuk 'Le mari et lamant
gespeeld, waarin passages voorkwamen die door de toeschourvers op
dit gebeuren \verden betrokken en die met luid gejuich werden ont-
haald. Om rustverstoring te roorkomen heeft gouverneur Holvoet

"83 ARA Ss ini·. nr. 5682, exh. 18 Ibbruari 1825, 1-2: anonvmu3, 9 januari 1825.
1193 ARA Biza kabinet im·. nr. 20. dossier k 665.
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toen het stuk verboden. De maatregel hielp niet. Tijdens een ver-
vangende toneelvoorstelling uitte het publiek luidruchtig zijn onge-
noegen over het verbod. Het eind van het liedje was dat op last van
de gouverneur nu de hele schouwburg maar gesloten werd.

120

Met deze maatregel beeindigde Holvoet wellicht de Brugse hilari-
teit, maar in elk geval ook zijn carriere als gouverneur. De opvolger
van De Coninck, minister van Binnenlandse Zaken Van Gobbel-

schroy, had de koning al meerdere malen onderhouden over de posi-
tie van Holvoet. Deze nieuwe affaire werd door minister en koning

kennelijk beschouwd  als de druppel  die de emmer deed overlopen.
Holvoet werd op 9 mei  1826 als gouverneur ontslagen en geplaatst in
de Eerste Kamer. Hoe groot het ongenoegen van Willem I over hem
was, blijkt uit de bewoordingen van het ontslagbesluit: bij de gebrui-
kelijke dankzegging voor zijn diensten werden de standaardadjectie-

"

ven "getrouwe en ijverige doorgehaald.
In 1829 raakte Holvoet helemaal uit de gratie van Wil lem 1 door in

diens aanwezigheid de regeringspolitiek scherp af te keuren. Na de
Belgische opstand heeft Holvoet geen enkele publieke functie meer
bekleed en zich volledig uit het openbare leven teruggetrokken.
Geen enkel gegeven over zijn laatste jaren is ons bekend. Deze
nauwgezette en toegewijde ambtenaar, deze tevens zo moeilijke man
en weinig inschikkelijke bestuurder stierf op 24 januari 1838 te
Mechelen. 121

De gouverneurs in het koninkrijk van Willem 1 werden natuurlijk
niet alleen ontslagen vanwege klachten of interne conflicten. Dit is
het moment om uit te weiden over de verschillende soorten oorzaken
die aan een vervanging van een gouverneur ten grondslag konden

liggen. Politieke oorzaken  wil ik hierbij onderscheiden  van  niet-
politieke. De eerste categorie was in de meerderheid. Tussen  1814
en 1830 werden in de negentien provincies van het koninkrijk 31
gouverneurs vervangen. Elf van hen hadden dat te danken aan niet-
politieke oorzaken:

120) ARA Biza kabinet im·. nr. 19, dossier K 598.
121) ARA Ss in,·. nr. 2485, K.B. 9 mei 1826, 103 en 1()4; Biographie Nationale, t6me 9, 438-
440.
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- vijf wegens ziekte, hoge ouderdom of overlijden;
- vier vanwege een promotie tot een hoge post, met name tot het

ministerschap;
- twee op eigen, uitdrukkelijk verzoek.

Dan de politieke oorzaken. In totaal moesten achttien gouver-
neurs om politieke redenen plaats maken voor een ander: 122
- zeven na interne provinciale conflicten, gepaard gaande met

klachten over het functioneren van de gouverneur of aantijgingen
van persoonlijke aard;

-  zes vanwege hun onenigheid met de regeringspolitiek en/of na het
in ongenade raken bij de koning;

- vijf uit bruikbaarheidsoverwegingen: deze gouverneurs werden
geacht in een andere provincie of in een andere functie de koning
van meer politiek nut te kunnen zijn.
Gouverneur Hultman had zijn ontslag aan zijn dementeren te

danken. In het vorige hoofdstuk heb ik daarom enige regels gewijd
aan de andere gevallen waarbij sprake was van vervanging na ziekte
of overlijden. De gouverneurs na hem zullen allen om politieke rede-

nen Den Bosch vaarwel moeten zeggen. Voor de opzet van mijn
studie komt het goed uit dat elk van hen in een andere ontslagcatego-
rie past: Holvoet ging na interne conflicten, Van Vredenbruch zal
gaan vanwege de boosheid van de koning, Van der Fosse zal de
Verwersstraat verlaten omdat hij elders nuttiger hon zijn. Door deze
gelukkige omstandigheid kan ik elk hoofdstuk besluiten met een
beschouwing over de ontslagen elders in het koninkrijk die passen in
deze categorie.

In de slotparagrafen van dit hoofdstuk, van hoofdstuk IV en van
hoofdstuk V zal ik mij derhalve niet beperken tot Noord-Brabant.
Deze overschrijding van mijn eigenlijke werkterrein acht ik geoor-
loofd omdat juist de ontslagen uit politieke overwegingen zoveel dui-

delijk kunnen maken over de bedoelingen die Willem I met de gou-
verneurs en hun functie had, over de eisen waaraan de gouverneurs
volgens hem moesten voldoen, en over de moeilijke positie van deze

122) De redenen van twee vervangingen bliji·en onduidelijk: Lie pagina 324, noot 55.
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gouverneurs tussen de veelvergende monarch en de Statenvergade-
ringen.

In deze paragraaf dus de ontslagen na interne provinciale conflic-
ten. De klachten en commotie over Holvoet (1822 en 1826), De
Bousies (1822) en Van Humalda (1826) hebben we reeds be-
schouwd. Ook hebben we reeds gezien hoe groot de tijdsspanne soms
was tussen deze klachten en het ontslag. Dit laatste was ook het
geval in Zeeland. Gouverneur Van Doorn van Westcapelle werd in
augustus 1826 naar Oost-VIaanderen verplaatst. De gelegenheid die
zich die maand voordeed om deze verplaatsing te hunnen uitvoeren
zal in het volgende hoofdstuk worden besproken, bij het ontslag van
Van Vredenburch. Duidelijk is dat er al geruime tijd vddr 1826 over
Van Doorn ;1'erd geklaagd dat hij in Zeeland "eene familie-regeering
constitueerde".Van Doorn was zelf de op\olger van zijn schoonvader
Schorer, gouverneur \an 1814 tot 1818. Zijn broer Has president
van het gerechtshof in Middelburg. Alaar liefst vier van zijn zivagers
waren lid van de Statenrergadering. Twee van deze zwagers brach-
ten het tot burgemeester van Middelburg, en een van hen tot grif-
fier der Staten. Pas toen de laatste van dit viertal zwagers, J. van
Hinlopen,  in juli  1826  tot  lid  ran de Tweede kamer werd gekozen
was de maat vol. De regering, die er kennelijk niet over twijfelde
hoezeer Van Dc,orn zijn invioed voor deze verkiezing gebruikt had,
vond  dat hij hiermee zijn kerfstok volgemaakt"  had. 121  Dat  een

politiek ontslag niet altijd gepaard ging met een conflict met de
koning, ben,ijst het geral Van Doorn. Na 1826 zou Willem I Keen
gezagsgetrouwer ambtenaar in de zuidelijke prorincies hebben dan
deze Zeeu\r.

Een volgende gourerneur die het reld moest ruimen na klachten
uit de provincie: J. Al. ran Tu>'ll\'an Serooskerken. In augustus 1826
kwamen de koning voor het eerst klachten over deze Utrechtse gou-
rerneur onder ogen. Ii'illekeur bij benoemingen en belastinginning
en nepotisme naren de hoc,fdpunten. Deze beschuldigingen naren

121) (,edenkstukken. 1825-183011. R.(;.P. decl 37,930-931. Dirk,an lk,gendorp. 11 augustus
1826,   an Dit,hu\/en, Mr. 11.J· ,an l)ixirn \·an \\'estkapelle, in Raad i·an  State.  4 SO jaar.   189.
noot 9,
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afkomstig van twee Utrechtse ambtenaren, Carlebur en J. Seilber-

gen. De minister van Binnenlandse Zaken kivam na een uitvoerig
onderzoek tot de conclusie dat al hun klachten terecht waren. In
november 1826 adviseerde hij tot verplaatsing van Van Tuyll.  Dit
zou echter niet onmiddellijk mogen plaats \inden, maar pas na ver-
loop van tijd.

Nadat de gouverneur ter ore was gekomen wie de klagers  varen
hadden Carlebur en Seilbergen geen leven meer. Laatstgenoemde
werd zelfs wegens zijn 'onbetamelijke handel\vijze" ontslagen. Pas
na een vingerwijzing van de regering werd Van Tuyll gedwongen
deze ambtenaar weer in dienst te nemen. Ondanks al deze willekeur
zou het nog tot augustus 1828 duren eer de koning het moment
gekomen achtte om tot de verplaatsing van Van Tuyll over te gaan.
En zelfs toen werd de gouverneur verplaatst naar een belangrijke

provincie, Holland, noordelijk deel, waar hem een salarisverhoging
van f 1000 wachtte. Een tweede doekje voor het bloeden kreeg een

hevig klagende Van Tuyll in de vorm van een riante verhuiskosten-
vergoeding. Slecht was Willem 1 zelden voor zijn gouverneurs. 124

Op dezelfde dag als Van Tuyll,  op 3 augustus  1828 werd ook
M. de Beeckman, gouverneur van Henegouwen vanaf 1825, rer-
plaatst. Ook hier waren klachten uit de provincie de reden. Na het
ontslag van De Beeckman blikte een ex-gedeputeer(le, 1 Desebille,
terug op de "desordre complet" die de gouverneur in de administratie
zou hebben aangebracht. Zo'n zeven A acht maanden na zijn ambts-
aanvaarding in juni 1825 zou hij een -foule d'employes inutiles
et. . . incapables" in het gouvernement gebracht hebben. Dit leger-
tje ambtenaren bestond voor het grootste deel ook nog uit vreemde-

lingen - een punt dat toch \vel zeer gevoelig lag in de provincies.
I 25

De Beeckman werd overgeplaatst naar Limburg, nuar gourerneur
De Brouckare vertrokken \ras. Ook in dit geval \\'aren er een aantal
klachten, daterend  uit  1821  en  1824,  aan het ontslag vooraf gegaan.
Iedere klacht hoefde echter niet automatisch tot het ontslag van een

124 1  ARA Ss inj'. nr.  5696, exh, 4 no\ ember  1826,124; ARA Bi/a kabinet. in, .  nr.  2 1. doswer
K  713;  ARA  Ss  inv.  nr.  5706,  exh. 31 januari  1828,  1.3,  ARA  Ss  ins.  nr.  3045,  e\h.  4
september 1828,  100, Zie verder, \'an Kempen. IJ-,orst, t.a.p.,  129.
125 3 ARA Ss inz. nr. 3041. exh. 26 augustus 1828, 33.
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gouverneur te leiden. In het geval van De BrouckJre vond minister
De Coninck het verweer van de gouverneur de aantijgingen volko-
men weerleggen. Welke oorzaken dan wel aan het vertrek van De
Brouckare uit Maastricht naar de Eerste Kamer ten grondslag lagen
zal uiteengezet worden in het volgend hoofdstuk. 126

De klachten over gouverneurs leken niet op te houden. In de ogen
van de regering waren ze nadelig voor het aanzien van het ambt. De
gouverneurs waren in de provincie de regering zelve, dus dienden ze
ook de onkreukbaarheid en onaantastbaarheid van de monarch te
bezitten. De klachten betroffen niet altijd bestuurlijke meningsver-
schillen of competentie-kwesties. Twee gouverneurs raakten ver-
wikkeld in een persoonlijk conflict met een notabele in hun provin-
cie. Het waren Van Imhoff (Groningen 1814-1830) en Bentinck van
Buckhorst (Overijssel 1814-1830), twee eigenzinnige heerschappen.
De eerste kreeg het in 1827 en 1828 aan de stok met het Groningse
Tweede Kamerlid J. Hora Siccama van Slochteren. De tweede kreeg
in 1829 ruzie met A. van Suchtelen tot de Haere, eveneens afgevaar-
digde naar de Tweede Kamer. In beide gevallen vlogen niet mis te
verstane beschuldigingen over en weer. In Groningen \verd zelfs een
uitdaging tot een duel op het gouvernement afgegeven.In het Over-
ijsselse geval bleef het bij een vage toespeling op zo'n tweehamp
Beide gouverneurs kregen van een uiterst verbolgen Willem 1 te
horen dat zij de zaak in den minne dienden te schikken. Pijnlijk was
het dat het in beide gevallen ging om oude Oranje-aanhangers, die in
1795 de vader van Willem 1 zo trouw waren gebleven. De ruzies
gaven geen aanleiding tot de tussenkomst van de koning of tot een
ontslag.  Van Imhoff en Bentinck bleven in functie tot hun overlijden
in 1830.127

Eveneens pijnlijk was het dat er tussen de aangeklaagde gouver-
neurs zoveel inheemsen waren: De Bousies, Van Humalda, Van
Doorn, Van Tuyll, Van Imhoff, Bentinck en Holvoet bestuurden de
provincie van hun geboorte, de laatste althans in West-Viaanderen.
Hieruit  zou de koning lering trekken:  na  1825  zou  hij geen enkele
inheemse gouverneur meer benoemen.

126 j ARA Ss inv. nr. 1972. erk. 26 mei 1824, 99.
127) ARA Ss inv. nr. 5731. exh. 9 mei 1830, P14.
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HOOFDSTUK IV

GOUVERNEUR JHR. MR. E. VAN VREDENBURCH
(1822-1826)

§ 1. Hoofdambtenaar, vreemdeling, noorderling: Van Vredenburchs
loopbaan en benoeming in Den Bosch

Ewout van Vredenburch* was bij zijn aankomst in 's-Hertogen-
bosch beduidend jonger dan Hultman en Holvoet op het moment van
hun benoeming: hij was nog geen 43 jaar oud. Over zijn carriare valt
om deze reden minder te vertellen dan over die van zijn voorgangers.

De protestant Van Vredenburch stamde uit een voornaam Delfts
regentengeslacht, waarvan vele leden de doctorstitel in de rechten
behaalden. Na zijn promotie in 1803 begon hij zijn loopbaan als
hoofdambtenaar op het departement van Waterstaat. Gedurende de
Franse overheersing was hij onderprefect in het arrondissement
Haarlem. In die functie werd hij door vorst Willem niet gecontinu-
eerd. Hij ging in 1814 terug naar Waterstaat, waar hij de belangrijke
functie van secretaris van het departement kreeg. In 1819 werd hij
benoemd tot referendaris der eerste klasse, een rang lager dan die
van secretaris-generaal bij een departement. Wellicht om deze reden
solliciteerde hij spoedig naar een gouverneurschap. Het is mogelijk
dat hem deze functie zelfs in het vooruitzicht is gesteld. In elk geval
komt zijn naam voor op een lijst van personen die de regering om een
gouvernement hadden gevraagd. Deze lijst is aangelegd vanaf het
jaar    1820   en zij bevat onder anderen   de   naam Van Sasse   van

Ysselt, de Brabander die in 1822 door zijn vrienden zo naar voren
werd geschoven. Verder staan op de lijst voornamelijk Zuidnederlan-
ders. Behalve referendaris Van Vredenburch worden ook andere

ambtenaren genoemd: De la Coste, Van Gobbelschroy, De Pene-
rando. 1

2 NNBW, deel 7, 1295-1296; ARA Ss im. nr. 6105 Lijst van sollicitanten om benoeming tot

gouverneur, 1820 en z.d.
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Toch was de benoeming van een hoofdambtenaar tot gouverneur
niet zo n gebruikelijke promotie. Slechts drie ambtenaren hebben
het later Van Vredenburch nagedaan: administrateur Van Ewijck in
1832, belastinginspecteur Van Harencarspel in 1840 en referendaris
Van Bylandt in 1848.

Toen Holvoet met ziekteverlof King moet de naam van de waarne-
mer een grote verrassing geweest zijn in Den Bosch. Om weike
reden is deze buitenstaander gekozen? De koning was na het verzoek
van Holvoet om verlof nog wel genegen een Noordbrabander met het
waarnemerschap te belasten. Hij dacht hierbij niet aan de door
Holvoet genoemde kandidaten De Smeth, Drabbe of 1ngenhousz,
maar aan Jhr. De Voocht*, een gematigd katholiek, oudste lid in
rang van G.S.

Minister De Coninck ontried Willem 1 deze keuze ten sterkste.

Hij had begrepen dat er nogal wat "instantien" waren. "met klem in
het midden gebracht", om een Noordbrabander te benoemen. Aan
deze nadrukkelijke wensen wilde de minister echter niet toegeven.

Het stond volgens hem immers al vast dat de definitieve bekleder van
het gouverneursambt geen ingezetene van Noord-Brabant zou wor-
den. Als nu een Brabander waarnemer zou worden, zou later de
teleurstelling in deze provincie groot zijn. Willem 1 heeft zich door
dit argument laten overtuigen. Secretaris De Mey van Streefkerk
heeft op het concept-besluit de naam van De Voocht doorgehaald en
die van \/an Vredenburch ingevuld.2

Een ogenblik heeft minister De Coninck nog aan 1. van Toers
gedacht. Zijn benoeming zou meer in de lijn der verwachting hebben
gelegen dan die van Van Vredenburch. Als Zuidnederlandse staats-
raad leek Van Toers zeer geschikt voor het Bossche gouvernement.
Een verklaring waarom de koning zijn politiek om in het noorden
Belgische gouverneurs te benoemen heeft onderbroken, is niet een-
voudig te geven, temeer niet als men Van \'redenburch plaatst voor
zijn twee opvolgers in de Verwersstraat, de Belgen Van der Fosse en
Van den Bogaerde. Bovendien ivas Van Toers lid van de Raad van
State, in deze jaren een zeer belangrijke recruteringsbron roor het

23 ARA Ss in#'. nr. 1490. exh. 28 augustus 1822. 106.
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gouverneurschap. D'Arschot, Holvoet, Membrede en De la Coste
hadden voor hun benoeming zitting in dit college. Ook onder de
kandidaten die een gouvernement niet hebben gehaald waren reel
staatsraden: Van Pabst en Van Lijnden van Hoevelaken, kandidaten
in Gelderland en Noord-Holland.

Van Vredenburch had een halfjaar het waarnemerschap bekleed
toen minister De Coninck in februari 1823 adviseerde over de defini-
tieve benoeming in Den Bosch. Behalve Van Sasse van Ysselt,
Hoynck van Papendrecht en Van Tuyll hadden zich onderhands ook
aangemeld de griffiers van de Statenvergaderingen van Antwerpen
en Noord-Holland, De Baillet en Van Zuylen van Nyevelt. De Co-
ninck vond beiden wel kundig en ervaren, maar hij zag geen reden
om de huidige waarnemer te passeren, indien deze met zijn defini-
tieve benoeming zou instemmen. Van Vredenburch opperde geen
bezwaar.   Op 27 maart   1823  werd  hij  door  de  koning  tot de derde

gouverneur van Noord-Brabant benoemd. 3

§  2.    Verkiezingen  1823-1826:  "l'*oque des cabales  et des intrigites"

Na de instorting en krankzinnigheid van Holvoet voelden de Bra-
bantse gedeputeerden zich niet gelukkig met de alloop. De slechte
reputatie van de provincie was er weer eens door bevestigd, zo meen-
den  zij. De gedeputeerden begonnen zo langzamerhand overgevoelig
te worden voor alles wat hun handelwijzen bij de koning zwart zou
kunnen maken. We zagen reeds hoe zij de klachten van de kandi-
daat-secretarissen Van der Meer en Van Nimwegen meenden te
kunnen interpreteren als een lasterkomplot tegen het provinciaal
bestuur. Ook naar aanleiding van Holvoets ongelukkige vertrek
meenden zij zich weer bij Willem I te moeten verantwoor(len om
van dat imago van lastigheid af te komen. Op 21 april 1823 stelde een
gedeputeerde voor een afvaardiging naar de koning te zenden om de
handelwijze van het college te rechtvaardigen. Dit voorstel is echter
door de medeleden  van  G.S.  niet  overgenomen.4

1) ARA Bita kabinet, inv. nr. 8, dossier K 319: minister Bi/a, 22 februari 1823, 768. De
gegadigde Cu>·pers wordt in dit advies niet genoemd
4 RANB Griffie inv. nr. 3811, 21 april 1823, FF.
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Vergeleken met het ben,ind van Holvoet n·as het gouverneurschap
\'an \Ian \Iredenburch een verademing. De gemoederen in Noord
Brabant bedaarden. Er heerste in de jaren 1822 tot 1826 een rust als
nooit tevoren sinds 1813. Voor een deel moet deze rust beschouwd
worden als een terugsslag op het rumoer waarmee het vertrek \an
Holvoet gepaard was gegaan. De Brabanders \\aren stil van het tu-
mult geworden.  Voor een ander deel moet de rust in de prorincie
worden  als  een  terugslag op het rumoer i aarmee het rertrek  ran
n*as een bekwaam. tactrol en bemind bestuurder. Zonder gebakkelei
met de Staten of met hun gedeputeerden heeft hij de provincie
weten te besturen. Persoonlijke conilicten, bestuursgeschillen of
competentiekwesties hebben zich gedurende zijn gouverneurschap
nauwelijks voorgedaan.  althans  niet  tot de 'hete zomer \an  1826.
Ook in de politiek n'as het \rij rustig. De tegenstelling katholiek-
protestant lijkt \rat minder nadrukkelijk aanwezig te zijn dan voor
1821, een tendens die ook al onder Holvoet viel ivaar te nemen.

Daarentegen zouden in de jaren 1822-1826 \,el \\'eer de regionale
,erschillen  binnen  de prc„ incie naar joren komen.

De betrekkelijke rust kon niet \,erhinderen dat sommige rerkie-
zingen iii Noord-Brabant opnieuzr een turbulent verloop hadden.

Hierbij een kanttekening: juist omdat er geen sprake iras van orden-
telijke politieke partijen, die hun standpunten en keuzen bepaalden

op congressen en in programma's, komt zoreel van hetgeen dat in de
jaren 1813-1830 aan verkiezingen rooraf King bij ons o\er als gekon-
kel: heimelijke bijeenkomsten met reel handjeklap in Bossche ach-
terkamertjes. Alaar als \re dit sc)ort typeringen gebruiken, dan die-
nen we deze te ontdoen ran al te negatieve connotaties. Ze   aren bij
afwezigheid  ran  een  'nette.  openbare   politiek  de  normale  gang van
zaken.

"Le temps des elections approche, rest lepoque des cabales et des

intrigues-. schreef de liiestbrabander F. van Alattemburgh in juni
1826 aan zijn znager P.J· Cuypers* 5 Inderdaad uerden aan de
rooravond van de stemmingen, als de Statenleden in Den Bosch

'j GA Breda, afdeling l\'. 3. collectie Cu;·pers \an \ eltho;en. in#. nr. 79- \an jlattemburgh,
3 juni 1826.
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waren gearrireerd, rergaderingen belegd om een kandidaat aan zijn
stemmen te helpen. Alaar ook ruim te\'oren kon men al trachten zijn
aanhang te mobiliseren of te versterken. In mei 1823 hoopte Van
Sasse van Ysselt* de steun ran de invloedrijke Cuypers te winnen
voor een plaats  in de Tweede Kamer, waaruit  hij  in  1818  was  ver-
drongen. Drie personen moesten in juli van dat jaar aftreden als
Kamerlid: burgemeester A.G. Verheijen, A.J.J.H. Verheijen uit
Boxmeer en de radicale Leheu. Met de tweede, zijn plaatsgenoot
waarmee hij verzoend en zelfs berriend was, wilde Van Sasse niet
wedijveren,6 zodat hij al zijn hoop gezet had op de vervanging van de
Bredanaar Leheu. Of hij in zijn opzet zou slagen zou mede afhanke-

lijk zijn van de Westbrabantse Statenleden. Om deze reden nam hij
Cuypers in de arm. Hij herinnerde deze West-Brabander aan de
steun die hij hem in het voorgaande jaar, bij de pogingen van de
Bossche partij om hem te wippen, had verleend. "Bij wijze van
reciprociteit" meende hij nu enig recht te hebben op diens hulp.

Cuypers weigerde beleefd. Het zou hem een genoegen zijn Van
Sasse weer als collega te mogen begroeten, maar tegen zijn vriend
Leheu wilde hij niet werken. De Westbrabander voorzag overigens
dat er ook dit jaar onder de katholieke Statenleden geen eensgezind-
heid  zou zijn, hetgeen  door hem  in  hoge  mate werd betreurd. 7  Met
deze laatste opmerking doelde Cuypers waarschijnlijk op de rivaliteit
tussen de landstreken, waarvan hijzelf in 1822 bijna het slachtoffer
was geworden. Cuypers heeft zijn vriend Leheu weinig kunnen

helpen. Deze had zich door zijn zeer radicale opstelling in de Twee-
de Kamer kennelijk weinig populair gemaakt. Zo kon Van Sasse

opnieuw een plaats in deze Kamer krijgen.  In juli 1823 ,verd hij door
de Staten afgevaardigd.

In 1825 kwam de tegenstelling tussen West- en Midden-/Oostbra-
bantse kandidaten opnieuw aan het licht.  Het was dat jaar de beurt
aan de protestant Van der Brugghen en aan Cuypers om af te treden.

61 In 1816-1817 lagen de dorpsgenoten \'an Sasse en \'erheijen met elkaar overhoop inzake

Van Sasses heerlijke rechten in Boxmeer, die door Verheijen werden bestreden: ARA Ss inv.

nr. 463, exh. 17 augustus 1817, 77.
2 GA Breda, afdeling IV, 3, Collectie Cuypers van Velthoven, im'. nr. 59: Van Sasse, 26 mei

1823, en concept Cuypers, 1 juni 1823,
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Niets wees erop dat hun herbenoeming enige moeilijkheden zou
opleveren, verzekerde Ingenhousz de laatste. In de Meierij maakte
niemand tegen Cuypers bezwaren, schreef ook H. de Wijs uit Den
Bosch. Wel had deze de gedachte horen opperen om vooral geen
protestant meer in de \vetgeving te kiezen, "daar men in het Hoofd-
kwartier tegen ons zoo partijdig handeld" (sic). Tegen Van der
Brugghen zou men echter geen vuist willen maken, verwachtte De
Wijs. Daarvoor was de man gewoomveg "te braaf'. Ook de Westbra-
bantse Statenleden zagen dat zo. En omdat er weinig gevaar voor
Cuypers te duchten leek, was hun animo om naar Den Bosch te
reizen niet bijster groot. Dit tot ergernis van de ijverige Ingenhousz,
die zich abroeg waarom zij altijd zo slecht kwamen opdagen. "Zij
moesten liever bedanken, als zij zo \reinig ambitie hebben '.8

Weinig lust om de reis te ondernemen had ook de katholiek Th. F.
de Bie, afgevaardigde voor district Oudenbosch/Steenbergen. Van
alle kanten had hij gehoord dat Cuypers herkozen zou worden, "en
zulks gaf aanleiding van te doen denken om dezejaar niet naar hier [=

Den Bosch] te komen, uit gebrek van tijd'  - een duidelijke illustratie
bij de beperkte taak van de Statenvergadering. Alaar bij nader inzien
herinnerde hij zich "den gewoone trant van handelen" om pas op het
laatste moment met een tegenkandidaat op de proppen te komen. Hij
besloot zich niet te laten paaien. Op 6 juli 1825 arrh'eerde De Bie in
Den Bosch, waarna hij zijn ronde langs de kennissen maakte om te
weten te komen hoe de verkiezingszaken ervoor stonden. Alles leek
nog steeds in orde. Pas s middags k\ram de gedeputeerde Van Berer-
wijk met de mededeling dat men stemmen aan het winnen was voor
de Bossche advocaat en gedeputeerde 'Candidus Brabantus' Sassen.
De Bie kon het maar amper geloven.  s Azonds werd het bericht
echter bevestigd door een ander Statenlid. Het waren vooral de ka-
tholieken V. van Rijckezorsel* en De Kuyper - een passende naam
in dit verband - die het puurtje tegen Cuypers stookten, met name
onder de aanwezigen in de sociateit Amicitia .9

8, Archief \'an Mattemburgh, inz . nr. 182: Ingenhou4L. 4 juni [=julil 1825, en De \\'ijs, 6juli
1823

'i T.a.p.. De Bie, 7 juli 1825.

212



Van alie zijden  n erd  Cuypers  nu  ingelicht  over het dreigende
gevaar. Zijn z,vager Van Nlattemburgh betitelde het kabaal rond Van
Rijckevorsel als  'le club aristocratique, qui se pretend le r6gulateur
des grand interets de la Province". Waarom de keuze van deze -me-

.neurs ineens op Sassen was gevallen, was hem eveneens duidelijk:
volgens het nieuwe reglement voor de Statenvergadering Lou deze

namelijk als advocaat afscheid moeten nemen uit G.S. Vandaar dat
hij probeerde dit college met de Kamer te verwisselen. Volgens Van

Mattemburgh was Sassen zeer zeker van zijn zaak. Een andere

Westbrabander, J. Drabbe bevestigde dit. Een man als Sassen zou
zich beslist niet handidaat stellen, zonder van eenen goede reusiten
verzekerd te zijn".

De invloedrijke gebroeders De Wijs schaarden zich aan Cuypers
zijde. Henry schreef dat hij vele Statenleden het onbillijke van deze

manoeuvre onder ogen had gebracht. Zijn oudere broer Nlartinus
had door "zijn bedaardheid zelfs velen tot inkeer doen komen en had
ook Sassen zelf 'onder handen genomen". Tegen hem verklaarde
Sassen van zijn aspiraties af te willen zien, maar niettemin ging de
partij-Van Rijckevorsel voort met de propaganda voor hem. I 0

Het zou spannen. Alle Statenleden, uitgezonderd Schillemans uit
Bergen op Zoom waren aanwezig. De gedeputeerden De Voocht en
Linsen werden zonder probleem met respectievelijk 40 en 38 van de
42 stemmen herkozen - Van Vredenburch bracht bij alle stemmin-
gen ook de zijne uit. Ook het Kamerlid Van der Brugghen haalde
het. Tegenkandidaat Sassen n'ist slechts vijf stemmen te behalen.
Toch meende Van  lattemburgh dat als Van der Brugghen niet de
enige protestant in de wetgeving zou zijn geweest, hij alle kans had
gelopen eruit te worden gebonjourd. Ten slotte Cuypers. Bij de
eerste stemming behaalde hij 20 stemmen, tegen 19 voor Sassen en 3
voor ex-Kamerlid Van Tuyll. Geen meerderheid was voor een kandi-
daat behaald, zodat een tweede stemming nodig was. Hierbij kreeg
Cuypers 21 stemmen en Sassen 20, terwijl een stembriefie blanco
bleef. Opnieuw geen meerderheid, dus moesten voor de derde maal

de stembriefies ingevuld worden. Deze derde stemming veranderde

"13 T. a. p.. Drabbe, 8 juli 1825, \'an Mattemburgh, 8 juli 1825, en I)c \\'ijs, 7 en 8juli 1823.

213



niets in de stand \'an zaken, zodat volgens het reglement de persoon
met de meeste stemmen, Cuypers, het pleit won. 11

Wie waren de 21 Statenleden die roor Cuypers hadden gestemd:

De gekozene n ist er zelf,  met de hulp van enige informanten, zeven-
tien te noemen. Van t\\'aalf van de dertien aamvezige Westbraban-
ders, ook van de protestanten Drabbe, Hallungius, \'an Oldenborgh
en  Panneboeter.  n as hij  in elk geval overtuigd dat ze hem hun stem
hadden gege\'en. Slechts de katholiek A. Brouivers uit Oosterhout
kon hij niet zeker als voorstemmer noemen. Uit de Aleierij had hij
zeker steun gekregen van Alartinus en Jos de Wijs, ran de gedepu-
teerden De Voocht en Van Bever\vijk en van gouierneur \''an Vre-
denburch. Het was de stem van de laatste die doc,rslaggerend ge-
neest was, realiseerde Cuypers zich. 12

Naast \,reugde om de overwinning heerste er ook b(,osheid in het
Westbrabantse kamp. Statenlid De Bie haalde fel en verbitterd uit
naar de partij-\'an Rijckevorsel. Volgens hem \vas de geest der
\ rienden" hier in Den Bosch zc, gestemd dat zij met hun intriges
zouden voortgaan tot glen Westbrabander meer zitting in G. S. of de
Kamer zou hebben. En wanneer men de Bosschenaren dan ,roeg
naar hun motie\en, dan z\vegen zij en plaatsten "een scherm roor
deze onbillijkheid-   Of zij beriepen  zicli  op de onbek,\aamheid  , an

de gekozenen, zoals in het geval van Leheu. Alaar n adrom was deze,
indien dit het geial was, dan met Kervangen door een andere West-
brabander.  \'roeg De Bie zich af. 1 8

De Bie had ten dele zeker reden tot klagen. 1,e animositeit tussen
Wilest- en Midden-/Oost-Brabant was in het begin van de twintiger
jaren zeker aangewakkerd door de debatten over de belastingen.
t,fistappel bij uitstek. In 1825 zat in (.4.S. inderdaad geen represen-
tant uit Baronie  of  Alarkiezaat,  maar  \\'el  t\\ ee uitgesproken leden

\'ati de Bossche factie' De Ku\'per en Von Geusau, naast de Bos-
schenaren Van Be,er\fijk en Sassen. De \Kijze \iaarop deze jonkheer
Von Geusau in G.S. gekomen ir'as, toont echter dat het gelijk niet

") T.a.p . \'an Alattemburgh. 8 juli 1825. en De Bie. 8 juli 1825.
 3 T.a.p.: notitie Curpers, /.d
'13 -I'.a.p.: De Bie, 8 juli 1825.
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geheel bij De Bie lag. We zagen in het vorige hoofdstuk (paragraaf
vijf) met hoeveel pijn en moeite J. Brourvers uit Geertruidenberg in
G.S. als opvolger van Panneboeter was gekozen, na het bedanken
ran J. Drabbe. Een succes is zijn politieke loopbaan niet gem\'eest.
Zijn plaats in G. S. vervie| toen de kiezers hem drie jaar later, in

1823 het mandaat voor de Statenvergadering opzegden. Opnieu\\
werd toen als gedeputeerde voor de stedelijke stand de protestant
Drabbe gekozen, maar deze \veigerde, net als in 1820. Bijeen vijfde
stemming (sicj viel de keuze op J. Vergroesen uit Bergen op Zoom,
maar ook hij \reigerde. Ten langen leste is toen maar besloten dat
jaar geen lid voor de stedelijke stand in G.S. te kiezen, maar een
extra lid vanwege de ridderschap. Deze keuze leverde geen enkel
probleem op. Reeds bij een eerste stemming werd de protestant Von
Geusau uit Sint-l\,lichielsgestel gekozen. I 4

\/oor de Tweede Kamer had De Bie minder recht tot klagen. Daar
zorgde het politieke tweemanschap Cuypers/Ingenhousz, sinds jaar
en dag vrienden en compagnons in vele zaken, voor een stevige
vertegenwoordiging van het Westen, die zou voortduren tot het ver-
dwijnen van Cuypers in 1834. Bovendien was de streek tussen 1820
en  1823  ook  nog door een derde persoon, Leheu vertegenwoordigd.
Diens opvolger Van Sasse van Ysselt was een politicus die altijd
buiten de invloedssfeer van de 'Bossche factie' is gebleven. \/an een
Meierijse dominantie in de wetgevende vergadering is dus geen spra-
ke gen'eest.

§  3.    Bestitursorganisatie  1 824-1825: regle,nentsherzient,ig en

herbe,zoemingeit

De eerste reglementen voor het bestuur van de provincies, van de
steden en het platteland waren in de jaren na  1814 in werking
getreden. Zij werden gekenmerkt door grote onderlinge verschillen.

14)  Archiet Van Mattemburgh, im·. nr. 33: Ingenhousz, 17 februari  1820, RANB Griffie im·.
nr. 3704: notulen 17 oktober 1820: RANB Grilfie inv. nr. 3707 notulen 11 juli 1823. Ook de
in 1821 gekozen Westbrabander De Roy \·an Zuidewijn \verd reeds het volgende jaar uit G. S.
gewerkt toen zijn kiezers van het district Ginneken hem zijn Statenlidmaatschap ontnamen.
Pas in 1827 kreeg West-Brabant weer een vertegenwoordiger in G.S.·  F.  van i\lattemburgh
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In het begin van de twintiger jaren vond de regering het noodzakelijk
om al deze provinciale reglementen te herzien, om zo een grotere
invloed voor de koning op het bestuur en meer uniformiteit tussen de
provincies af te dwingen. Van oppositie tegen deze wensen was
weinig te merken. "De geest was slap. . . In alle zaken van gewicht
liet men zich willig drijven op het kompas van Den Haag", konsta-
teerde de staatsrechtsgeleerde Van der Pot. 15

Dit neemt niet weg dat P.S. en G.S. van Noord-Brabant wel
duidelijk hun protesten en voorkeuren bij de regering hebben ken-

baar gemaakt. Aan een van hun wensen, de uitbreiding van de
zittingsduur van Statenleden en gedeputeerden Yan drie naar zeven

jaar - dat wil zeggen dat jaarlijks zes representanten en den gedepu-
teerde zouden aftreden - is door de koning tegemoet gekomen. In
1825 werd bepaald dat de verkiezing van Statenleden en gedeputeer-
den voortaan voor zes jaar zou geschieden. Dit besluit is mede tot
stand gekomen dankzij het gunstige advies van Van Vredenburch.
Ook hij vond zon uitbreiding wenselijk, en weI om reden van doel-

matigheid. Bovendien zou men zich zo bij verkiezingen - met name
voor de gedeputeerden, die immers naar de hoofdstad moesten ver-
huizen - minder hoeven te beperken tot het kleine gezelschap nota-
belen uit de omgeving van Den Bosch. I 6

Als gevolg van de in 1824 en 1825 vastgestelde nieuzr e plaatselijk
bestuursreglementen moesten de gemeentebestuurders aftreden. De
herbenoeming van de stedelijke burgemeesters en raadsleden in
Noord-Brabant toont aan hoezeer de benoemingsproblematiek 5 er-
weven is geraakt met, en zelfs overheerst werd door de ambtenrivali-
teit tussen katholieken en protestanten. Officieel gold nog steeds in

het koninkrijk van Willem 1 als stelregel dat bij benoemingen slechts

werd gelet op de bekwaamheid van de kandidaten. Het was gouver-
neur Van Vredenburch die in februari 1824 al iets liet doorscheme-
ren over een andere overweging die bij benoemingen in Noord-Bra-
bant in grote mate heeft meegespeeld: de religie van de gegadigden.

15 1   \'an  der  Pot.   Bestuurs-  en  Techtsinstellingen  der  Nederlamise  pro'incien.   220.
16

i ARA Bita Geheim, in ·. nr. 8: gouverneur, 9 augustus 1824, 1, \'oor de oppositie ian de
Noordbrabanders, Lie \'an der Pot. C,emeentelijke bestuursorganisatie, 1822-1825, in /4d-
schriji zoor Rechtsgeschiedenis. Xlll c 1934), 261-305.

216



De gouverneur ,oegde aan zijn officiele voordracht van de raadsle-
den een tabel toe zvaar een vergelijking werd gemaakt tussen het
aantal katholieke en protestantse inwoners van een stad en de religie
van de voorgedragenen. Ook onder de burgemeesters van de steden
behoorde volgens hem een "billijke proportie" te bestaan tussen beide
gezindten. Om deze reden droeg hij voor de vijf grote Brabantse

steden (Den Bosch, Breda, Tilburg, Bergen op Zoom en Eindhoven)
een katholieke kandidaat voor, en voor de vijf kleine (Grave, Heus-
den, Geertruidenberg, Oosterhout en Willemstad) een protes-
tantse. 17

1n de plattelandsgemeenten had de noodzaak tot vervanging van
sommige schouten - volgens de nieuwe reglementen weer burge-
meesters geheten - niet alleen te maken met de imverkingtreding
van de nieuwe bestuursreglementen, maar ook met de onbekwaam-
heid van vele huidige functionarissen. Op verzoek van de regering
meldde in november  1824 Van \/redenburch  aan de zeven districts-
schouten  -  na 1825 districtscommissarissen geheten  -  dat  vele
klachten bekend waren over het berispelijk, lauw en nalatig gedrag
van vele gemeentebestuurders. Wie van hen moest van zijn taak
worden ontheven, was de vraag. Wesselman* was ontevreden over
vijf van zijn schouten,  maar voor geen van hen kon hij een vervanger
vinden. Knappere mensen waren er eenvoudigweg niet, dus moesten
de huidige schouten aanblijven. 18

In 1825 pakte de regering de zaak systematischer aan. Zij wenste
inlichtingen over de schouten en secretarissen, met name over hun
kostwinning en het bedrag dat zij aan directe belasting betaalden.
Schouten die minder dan f 25,- per jaar verschuldigd waren, moes-
ten vervangen worden. Dezelfde informatie moest ook aangedragen
worden voor de kandidaat-opvolgers van deze schouten.

Districtsschout Wesselman antwoordde in eerste instantie niet
volgens het hem door de gouverneur toegestuurde model, maar
meende er goed aan te doen over het personeel enigszins in het

'r) ARA Ss ini·. nr. 1895. exh. 23 februari 1824; 53: gouierneur, 4 februari 1824, geheim, 1

18) RANB Griffie im·. nr. 6237 Wesselman. 3 december 1824. Hij „·as onteireden over de
schouten ian Budel, Soerendonk, Ilelmond, Erp en Lieshout. Zijn district telde 24 gemeenten
met 21 schouten. Antn·oorden van andere districtsschouten uit 1824 zijn mijonbekend
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brede uit te wijden". In zijn algemeenheid was het grootste probleem
inzake de bekwaamheid van de functionarissen de geringe beloning
voor de ambtsdragers. Toch waren zelfs deze lage salarissen al erg
bezzvaarlijk voor de kleine tot zeer kleine gemeenten. Om deze reden

pleitte Wesselman hier roor de combinatie van deze plaatsen. Onte-
vreden was hij slechts over drie schouten. A. van Poppel van Budel

was onverschillig en nalatig. beladen met schulden en aan de drank.
Ontslag zou voor hem een gevoelige financiele klap betekenen, maar
dit was weI nodig, mede gezien de onbekwaamheid van de Budelse
secretaris, de tot Wesselmans ergernis door P.S. aangestelde P. Rut-
ten. Wesselman kende echter geen geschikte opvolgers in Budel, of
het zou de fabrikant J. Al. Goyarts moeten zijn,  die zich binnenkort
in deze gemeente zou vestigen. De schout van Erp, A. van den
Biggelaar was zo oud en "zoo aamborstig dat hij zich zelden uit het
huis begeven kan". Hij wilde wel afstand doen van het ambt ten
gunste van zijn zoon, maar deze persoon vond Wesselman niet aan-

bevelens,vaardig. Behalve notaris J.  van der Werk liep er in deze
gemeente eigenlijk geen geschikte kandidaat rond. De schout ran
Helmond, J.  van der Foelart, tevens lid van P. S..  zou een geschikt
secretaris zijn, meende Wesselman, maar door zijn "aangeboorene
timiditeit" was hij echter ongeschikt voor zijn huidige ambt, dat van

gemeenteschout.
i 9

Met dit antwoord kon gouverneur Van Vredenburch echter geen
genoegen nemen. Wesselman diende  net  als de andere districts-
schouten voor alle schouten die minder dan f 25 aan directe belas-
ting betaalden kandidaat-vervangers aan te  'ijzen. In tweede in-
stantie heeft Wesselman hieraan voldaan. Met dezelfde tegenzin als
waarmee eerder zijn collegas op dit verzoek hadden geantwoord.
Aan deze belastingeis konden immers in district Helmond maar liefst
acht van de 21 schouten niet voldoen. In district Oirschot \Taren dat
er zelfs twaalf van  de  29.  In de overige districten  :ras  het  met  de
rijkdom van de gemeenteschouten beter gesteld: in Waahrij k betaal-

w)  RANB CdK kabinet  inv.  nr.  63( 1 3,  i·oordrachten  ioor  burgemeesters  en  secretarissen:
Wesselman, 5 juni 1825.
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den vier functionarissen te weinig, in Roosendaal twee, in Boxmeer
den, en in Boxtel en Princenhage geen. Geen enkele districtsschout
was het eens met het regeringsvoornemen. Allen hebben zij demen-
tie voor de te weinig betalende schouten bepleit. 20

De verschillen in de belastingaanslagen waren zeer groot: schout
De Jongh van Son van Raamsdonk betaalde jaarlijks f 850. Zijn
collega te Borkel en Schaft, H. Moonen diende jaarlijks slechts vier
gulden en twaalf cent op te brengen.  Ook de gemiddelden tussen de
districten geven aanzienlijke verschillen te zien. 21

Tabel 11: Gemiddelde belastingaanslagen roor de gemeenteschouten
district l Boxmeer f 64,55 district 5 Oirschot f  36,36

district 2 Boxtel f 94,07 district 6 Princenhage f 87,18
district 3 Waalwijk f 144,42 district 7 Roosendaal f 131,48

district 4 Helmond f  33,25

De armoede van de oude kwartieren Kempenland en Peelland
spiegelt zich in de geringe belastingaanslagen voor de schouten van
de boerendorpen aldaar, de rijkdom van de kleigronden in West-Bra-
bant en in het Land van Heusden en Altena in de hoge aanslagen.
De middenpositie van Boxmeer lijkt ook weI in overeenstemming
met de redelijke \velvarendheid van de streek. Merkwaardig zijn
alleen de hoge aanslagen in het zanddistrict Boxtel, het hart van de
Meierij.

Een tweede tabel is eveneens afgeleid uit de antwoorden van de
districtsschouten van mei/juni 1825. Zij betreft de beroepen en ne-
venberoepen die door de gemeenteschouten naast hun schoutambt
werden uitgeoefend:22

10' T.a.P
11) T.ap Schouten van meerdere gemeenten ziln hier slechts voor een geteld: bij ieder
district heb ik de tn'ee hoogst- en de twee laagst-aangesiagenen buiten beschouving gelaten.
22 i T.a.p. Bij ,·ele schouten en secretarissen n·orden twee, soms zelfs drie nevenberoepen
rermeld. In deze gevallen zijn alle gene,emde berciepen ,·erwerkt in de tabel. Zo kom ik bij 175

schouten uit op 208 beroepen
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Tabel  12:     C Nei·en fberoepen  ,'an de gemeenteschouten

totaal

gerneenteschouten district 1 2 3 4 5 6 7 in %

zonder beroep/rentenier 387314 2     13,5

vrederechter'
medicus 1 1 1- -2- 2.4
notaris -2 1 6922 10,6

advocaat/solliciteur/rentmeester - - 2 1 1- - 1,9

griffier/klerk/emplc,\·ee - 1 - - 1 - 2 1,9
er-officier --12--- 1,4
belastingontranger 2 1 -    -    1    2    1       3,4

koopman/fabrikant 6     2     2     -     1      3     5        9.1
A·inkelier/ambachtsman 22216- 3      7,1

logement- 01 calthouder 14   2 2 2 5 1 1 11,()

bc,er 21   8  17   7  12   4 4 35.0

tota.11· 208  49  27  35  22  37  18  20   1009

°)  het , rederechterschap was om·erenigbaar met hit schoutambt

Deze gege\ens zijn moeilijk interpreteerbaar.  Zo  kan  de \ ermel-

ding 'zonder beroep duiden op rijkdom (de persc,on rentenierde), op
armoede (de schout moest enkel van zijn karige salaris rondkomen),
of kan in het geheel niets Leggen (in het geval van een zoon die bij
zijn vader op het bedrijf/kantoor \verkte). Voorts hoeft het beroep
'boer' niet te duiden op minrermogendheid. Zij waren er in alle ran-
gen en standen. Sommigen betaalden veel aan belasting: B. van Eeten,
schout van Giessen f 392,83, P. Stael van Dussen f 537,64 en
L. Testers ran Halsteren f 400,-. De keuterboeren uit Kempen en
Peel daarentegen betaalden iaak slechts enkele guldens. In het dis-
trict met de hoogste aanslagen voor de schouten (Waalwijk) zaten

relatief de meeste functionarissen die naast hun ambt ook het boe-
renbedrijf uitoefenden.

Dezelfde tabel voor de secretarissen le\ ert een heel ander beeld

OP:
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Tabel  1 3    f \'ei·en ther(Jepet, rail de gemeeittesecrettirisse,1

t(}lil:il

secretarissen clistrict 1 234 567 ill 9

zonder ber()ep/rentenier 3593663 27, l

vrederechter -     1     2     1     -     -     -        3,1

medicus -   -   -   -   -   -   -    -

notaris 3 5 3 2 1 3 3 15,5

advocaat/scilliciteur/rentmeester I l l- - 1 1       3,9

griffier/klerk/employer -21111 4,7

ex-officier

belastingontvanger 3123 4   4 10 20.9

koopman/fabrikant 1
- --2--2,3

winkelier/ambachtsman 2231--- 6,2

logement- of cafehouder 3 - 3 - 1 1 6,2

boer 423- 3 1- 10,0

totaal:  129   20    17   28    11    18    17    18      100%

Reduceren we deze (neven)beroepen tot een driedeling, dan leveren
de secretarissen en de schouten een aardig contrast op:

Tabel 14:   Hoofdcategorieen rair beroepen va„ schouten en secretarissen

schoitten secretarisse,1

zonder beroep/rentenier 13,5% 27.1%
ambten en vrue beroepen (middelbaar en hoger) 21,6% 48,1%
handel, verzorging en/of landboun 64,8% 24,7%

10091 99,992

Cijfers die spreken, dunkt me. Het secretariaat had nog steeds
een kenmerk bewaard van het voorname ambt dat het in Noord-
Brabant in de achttiende eeuw was. De functionarissen werden
gerecruteerd uit een heel andere beroepengroep dan de gemeente-
schouten. De eersten combineerden roor de helft hun ambt met een
intellectueel beroep of een bureaubaan, de schouten waren meren-
deels de noeste werkers van het platteland, eigenaren , an een boe-
renbedrijf, vaak gecombineerd met een logement, tapperij, bakkerij
of bierbrouwerij.
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Helaas kan dit beroepenverschil niet vergeleken worden met de
rijkdom van de functionarissen, omdat gegevens over de belastingaf-
dracht van de secretarissen ontbreken. Wel kunnen deze cijfers
worden gezet naast een ander gegeven, dat eveneens een opmerkelijk
verschil tussen schouten en secretarissen toont:

Tabel   1 5:      Gemiddelde  leefi,jd  ran  de functionarissen

schouten secretarissen

district 1 Boxmeer 50'/2 jaar 44  jaar
district 2 Boxtel 50'/2 jaar 42  jaar
district 3 Waalwijk 49 jaar 381,4 jaar

district 4 Helmond 541,4 jaar 38  jaar
district 5 Oirschot 50 jaar 40'/2 jaar

district 6 Princenhage 50 jaar 38'h jaar

district 7 Roosendaal 54'/2 jaar 341/2 jaar

Er zijn geen grote perschillen tussen de districten. W61 tussen de
schouten en de secretarissen: gemiddeld genomen was de schout al
een vijftiger, terwijl zijn secretaris nog net een dertiger was. De
schouten waren gemiddeld 51 jaar, de secretarissen 39'/2 jaar. Een
opmerkelijke leeftijdskloof.28

De poging ran de regering om aan het schoutambt en het secreta-
riaat een zekere mate van welstand te verbinden, is gepaard gegaan
met een aanzet tot een zorgvuldige scheiding tussen deze ambten en
enige justitiale functies. Het resultaat van beide pogingen is rrijwvel
nihil geweest. Bijna overal zijn aan functionarissen die in gebreke
bleven dispensaties toegekend. Wel moesten enige schouten en se-
cretarissen, zoals Van Poppel uit Budel, om bek\vaamheidsredenen
plaats maken voor anderen.

De reorganisatie van 1825 heeft wel voor een opmerkelijke naams-

verandering gezorgd. Mede op verzoek van de Noordbrabantse Sta-
ten is de naam 'schout' ran het toneel verd,renen. P.S. hadden

23
) T.a. p. loch trad er bij de schouten geen vergrijzing op. In 1814 waren de burgemeesters

,·an het arrondissement Eindhoven gemiddeld 53'h jaar.  In  1825 naren de eersti burgers van
dezelfde gemeenten gemiddeld 52 jaar.
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opgemerkt dat vroeger in de noordelijke provincies de schout voorna-
melijk justitiale functies uitoefende. Volgens hen konden om deze

reden de benaming van gemeente- en districtsschout beter worden
vervangen door die van burgemeester en districtscommissaris. Met
deze suggestie heeft de regering ingestemd. 24

Wat betreft de laatstgenoemde functionaris: hiermee verdween
een benaming die bedrieglijke herinneringen opriep aan de kwartier-
schouten van de Meierij. Net zoals de Gelderse benaming 'hoofd-
schout' zo gemakkelijk geassocieerd kon worden met de hoofdofficie-
ren  van het Gelders platteland  voor   1795. De nieuive  naam  ver-
bloemde niets meer over de werkelijke functie van de intermediaire
ambtenaar tussen provincie en gemeente. De districtscommissaris
was de agent van de regering, oog en arm van het provinciale gezag.

§ 4.  Beekvliet-kampioenen: het verzet tegen de seminarie-sluiting

In paragraaf 2 schetste ik de rust die in Noord-Brabant onder het
gouverneurschap van Van Vredenburch heerste, op enkele strubbe-
lingen bij verkiezingen na. De rust in de provincie iverd in de zomer
van 1826 zeer plotseling verstoord. Aan Van Vredenburchs ambtspe-
riode kwam een einde door een kwestie die de oppositie in Noord-
Brabant deed oplaaien en die voor de provincie en voor het hele
Verenigd Koninkrijk rampzalige gevolgen heeft gehad.

De kwestie betrof de afschaffing van alle klein-seminaries in het
rijk. In plaats daarvan zou er een Collegium Philosophicum komen,
een rijksschool voor de opleiding van katholieke geestelijken in Leu-
ven.   In zijn memoires noemde 1813-man en gouverneur  Van  der
Duyn van Ailaasdam deze maatregel van  14 juni  1825 het dieptepunt
van de vele verkeerde, onvoorzichtige en inkonsekwente maatregelen
van Willem l's politiek. Want vanaf de seminariesluiting kon men
volgens Van der Duyn voorspellen dat het Verenigd Koninkrijk uit-
een zou vallen. 25

24) RANB Griffie im·. nr. 3759: P. S., 16 juli 1824.
25 j Sirtema  van  Grovestins.  Gedenkschrifien  i·an den  C;raaf van  der  Duy,1  i·an  Alaasdam,   146-
147.
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De godsdienstpolitiek \an Willem 1 blonk inderdaad niet uit door
evenwichtigheid. Nlen kan deze politiek wankelmoedig en laverend
noemen, zelfs rer\\·arrend en paradoraal. Historici noemen de op-
richting ,an het Collegium Philosophicum zelfs een onverklaarbare
blunder. 26 De rraag is natuurlijk of gedurende de strijd tussen de
twee despotische grootheden 'Kerk' en 'Staat' niet iedere regerings-
zet door de tegenpartij met het adjectief bntaktisch' wordt bestem-

peld. Willem I kon gewoon geen goed doen bij lien die de Kerk een
voornamere plaats   in   het   openbare   leren wilden toebedelen.   De

wraag is ook of een rechtlijniger regeringspolitiek door de zuidelijke
prozincies meer zou Lijn geivaardeerd. De bijnaam 'Willem den I<op-
pigen: die de monarch later in de afgescheiden Belgische pri„ incies
heeft gekregen,  cloet , ermoeclen  van  niet.  1.)oor zijn laverende  poli-
tiek heeft I\'illem 1 zeker enige oppositie tegen zijn beleid in de hand
gen·erkt, maar in het betwiste terrein \'an het 2,penbare le\en+, in
het niemandsland tussen Kerk' en 'Staat'. in dit mijnenveld kon hij
zich niet anders dan onizichtig, en zelfs zigzaggend bewegen. Ataar
hoe het ook zij. 1825 is inderdaad een keerpunt in de geschiedenis
van het Verenigd Koninkrijk, of tenminste een jaar \'an ontketening
of acceleratie  van de krachten  die  in  1830  zijn ondergang hebben
bewerkstelligd.27

In Noc,rd-Brabant had het Collegium Philosophicum-besluit van
\\/illem 1 de sluiting ; an het klein-seminarie Beekvliet te hint-Ali-
chielsgestel tot ge\'olg. Op 19 september 1825 werd de pc}ort van het

gebouw gesloten en verzegeld door procureur Van Blarkom, kapitein
Leutner - "bleek als een doek- - en de burgemeester van dit dorp -
eveneens docxlsbleek ,an angst roor het geestelijk gezag. Van Vre-
denburch gedroeg zich bij deze gebeurtenissen zeer tolerant en cle-

ment. In gesprekken met de regent \an Beek\ liet, J· Smits, was hij
allerr riendelijkst  en   bocd   zelfs  zijn   bemiddeling  in   het  conflict
aan.28 Niettemin kon hij niet voorkomen dat tegen de regeringsde-

261 Kossmann, De lage landen.  1 780-/940.  8 1, \an Sas.  llit politiek hestel. H.v., 124:
Chappin en I)e \'alk, Koning \\'illem I: een merlicht despoot:. in D,)citi,ie,it,itieblati H·erkgrciep

1 82 eeuu'. nr. 49-50  1981. 102
27 3  1\'it|O,· a.11·..  150,  156,  175
28

) Beek:·liets eemfeest, 18/5 - 15 april - /9/ 5. 74, 79.
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creten in Noord-Brabant een felle oppositie ontstond. Twee perso-
nen zouden in dit \erzet furore maken. Leopold ran Sasse ran ls-
selt* en Henry de Wijs, de eerste in de Tweede Kamer, de t\reede.
middels zijn oudere broer Martinus, in P. S. van Noord-Brabant.

Zelden vindt men in de bronnen meer over de karaktertrekken van
een provinciaal politicus vermeld dan in het geral van Van Sasse. De
meest genoemde eigenschappen zijn 's mans rondborstigheid, open-
hartigheid en oprechtheid. Ook ozer zijn geestdrift en naY\iteit be-
staat veel overeenstemming tussen de zegslieden. En tussen de re-
gels door kan men ook lezen dat de jonkheer weI onverschrokken,
maar niet erg diepgaand was.  Een laatste trek komt heel duidelijk uit
zijn levensloop en carriere naar voren: zijn principiele houding, soms
zelfs zijn halsstarrigheid.

Vijf maal in zijn leven is Van Sasse in de nationale wetgevende
vergadering benoemd of gekozen: in 1809, 1814, 1823, 1840 en
1842. Twee maal heeft hij uit principe afscheid genomen van deze

vergadering: in 1810, toen hij zich verzette tegen het afstaan van de
gebieden ten zuiden van de Waal aan de Fransen, en in 1832, of
eigenlijk al in 1831, toen hij de wettigheid van de Kamerrergadering
zonder de Belgische leden in t\vijfel trok. In 1810 King hij op zijn
goederen benoorden de Waal wonen en weigerde alle benoemingen,
in 1831 trok hij zich mokkend terug op zijn kasteeel te Boxmeer.
"Slechts wrevel restte de edelman".29

We zagen reeds hoe Van Sasse in 1823 de radicale Westbrabander
Leheu ver\'ing. Hij volgde deze niet alleen op, maar hij nam ook
diens eenzame positie tussen de Noordbrabantse Kamerleden o\er:
als eenling voerde hij konsekwent oppositie tegen de politiek man
Willem I. Op 14 december 1825 hield hij een meer dan t\\'ee uur
durende, Franstalige rede tegen de regeringsdecreten inzake het
Collegium Philosophicum. Reeds tijdens de speech schijnt er in de
Kamer te zijn gefluisterd: 'Ecoutez, cest van Gils [president van het
groot-seminarie van Herlaar] qui parle'. Het betwiste auteurschap
deed niets af aan de deining die Van Sasse met zijn rede , eroorzaak-

te. Zij werd in het Nederlands en het Frans uitgegeven en in alle
kranten bekommentarieerd. Willem I heeft zich de kritiek van de
29

, Noord- Brahander, 25 juli 1840; Hoffman, a. it ., 37, 133-134.
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jonkheer weinig aangetrokken. Drie dagen na dit Kameroptreden
werd hij door de koning, die zijn oude aanhanger 'eigenlijk wel
lijden mocht-,  voor een diner uitgenodigd. 30

Hoeveel minder waardering kon Willem I voor de andere Brabant-
se Beekvliet-kampioen, Henry de Wijs* opbrengen! Hij en \/an Sasse

vulden elkaar uitstekend aan, volgens de historicus Hoffman. "Sasse
als eenling bulderend in de Staten-Generaal, De Wijs met zorg een
partij opbouwend en touwtjes van achter de schermen bedienend.
Nee, een spreker was deze hoge belastingambtenaar niet, behept als
hij was met een "gebrekkig spraakorgaan", en bovendien slecht ter
been. 3 1  Maar in de ogen van de regering waren juist Henry's organi-
satorische vaardigheden veel bedreigender dan het sprekerstalent
van de idealist \/an Sasse.

In haar angst voor deze Bosschenaar werd zij gesterkt door de rele
klachten die informanten en ambtenaren over hem uitten. Van deze

zwartmakingen valt zelfs een aardige bloemlezing samen te stellen,
die in een opzicht zelfs vleiend voor de beschuldigde genoemd kan
worden. Volgens de klagers had Henry immers n·el een zeer grote

invloed in Den Bosch en Noord-Brabant.
De negatieve informatie betrof in eerste instantie de hele familie

De Wijs. In januari 1821 wilde gouverneur Holvoet niet ingaan op
een verzoek van F. van Lanschot om niet te worden voorgedragen tot
president van de militieraad van Den Bosch en om in zijn plaats JOS

de  Wijs te benoemen. De gebroeders  De Wijs hadden immers door
hun zakenrelaties en sociale betrekkingen reeds te veel invloed,
meende Holvoet. Ook hadden zij meerdere malen met succes de

verkiezingen in Den Bosch door hun "machinatien en kuijperijen
beinvloed, zodat de keuzen aldaar vaak niet naar de zin van de
regering waren uitge, allen. 32

Een soortgelijke benoemingskwestie dateerde uit 1823, naar aan-
leiding van de instelling van een commissie tot beheer van de kerk-
goederen van de Sint Jan. Gouverneur Van Vredenburch droeg hier-

303 Witlox. a.u·.. 162, lic,ot 1. 164. noot 1.
l') Hoffman, a.u'., 36, 118. Een schoonschrij,·er was ho e\·enmin: zijn handschrift is bijna
onleesbaar

12) RANB CdK kabinet, inv. nr. 9,4 januari 1821, 1.
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voor negen katholieke notabelen voor, waaronder de vijf huidige
rentmeesters-commissarissen.33  Een  van  hen zvas Henry  de  Wijs.

De referendaris op het departement van Katholieke Eredienst P.G.
van Ghert - door katholieke historici steevast voorzien van het adjec-
tief 'berucht' - wilde in plaats van deze "twist- en dweepzieken' De
Wijs gaarne burgemeester A.G. Verheijen als commissielid. Van
\/redenburch wilde Verheijen wel benoemen maar niet ten koste van

De Wijs. Het passeren van hem zou kwalijke gevolgen hebben voor
deze in Den Bosch zo gevoelig liggende zaak. Henry de Wijs had veel
invloed en kon beter niet voor het hoofd gestoten worden.

Na 1825 zouden de verdachtmakingen tegen Henry  de  Wijs  in

getal toenemen. Het fraaiste bericht over deze "menner des volks"
gaf de protestant  M. E. Verstege,  in de Bataafse tijd inspecteur der

belastingen in Brabant, nu informant van minister Van Maanen en
een ongelooflijke leuterkous. Een bericht van hem uit 1834 mag dan
niet geheel waarheidsgetrouw zijn, het geeft wel aan hoezeer conser-
vatieven in Noord-Brabant De Wijs vreesden. Henry ging volgens
hem met "godsvrugtige overdenkingen" naar bed en stond er mee op.
Alles deed hij "met een Stillen trom, zonder dat er iemand merkt dat
er eenige Organisatie" achter stak. "Geen schatten van de waereld

noch ridderordens - noch de verheffen van de Adelstand" konden
hem intomen. "Zijn eenig doel is om in het Register van den Heiligen
Adelstand eenmaal, als een Heiligen in den Almanachs, te worden
ingeschreven". Toch moest Verstege toegeven dat Henry buitenge-

woon geliefd in Noord-Brabant was. ledereen "verbroederde zich
aan hem, Roomsch en Onroomsch. Hij is een mensch van eene

onbegrijpelijke populariteit; niemand zal hij beledigen took] al bele-
digd men hem; een neidige uitdrukkinge zal hij met vriendschap
beantwoorden - Overal is hij de spil daar alles op draaijd - niets

ontslipt aan zijnen aandagt." Zelfs Verstege ontkwam niet aan de
charmes van De Wijs. De protestant durfde zich niet meer in Bos-
sche koffiehuizen of societeiten te vertonen, uit angst zijn oud-
collega tegen het lijf te lopen, die hem dan zeker zou vragen: "Stee-

") RANB CdK kabinet, inv. nr. 61. omslag 'Fabrieksraad St. Jan'. 4 januari 1824, 1.
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geke. wanneer komt gij bij mij Eeten'.34 Henry de Wijs verkeerde
inderdaad met \eel notabelen op goede voet. Ook met de protestant
Wesselman correspondeerde hij. In 1849 schreef deze districtscom-

missaris over hem:  l\ ij ,% aren het altoos niet eenls], doch \ rienden
sedert twee en vijftig Jaren".45

Jos de I\'ijs \rerd lid ran P.S. in 1818. Hij kreeg in 1821 gezel-

schap ign broer Alartinus. Pas in 1826 - op\allend laat - lukte het
ook Henry zijn entree in de Statenvergadering te maken. in juni van
dat jaar zrerd hij in het kiesdistrict Boxtel gekozen met acht \ an de
elf stemmen, als oprolger \an de aftredende \'an Zurpele.  Drie ge-
broeders De \\'ijs in de Staten 1 46

§ 5.   F.en "liarreirarrige prorincie   · de rerplaatsi,ig ran Ia,i \'rede,ilitirch

m De HMs

Toch zou het niet lienry. maar zijn oudere broer 1\lartinus zijn,
die de aanval tegen de sluiting ran Beek\liet zou inzetten. Mogelij k
hebben zijn  twee jongere  broers hem deze  rol  toebedacht,  van\\ ege

zijn minder ultramontaanse - het gebruikelijke adjectief roor een
radicaal, klerikaal B,liticus - reputatie en \an\,ege zijn gen'aardeer-
de 'bedaardheid". Op 6 juli 1826 deed Alartinus het \0(,rstel aan
P. S. om door middel van een adres de k(ining um een herziening \:in
de seminariebesluiten \'an  1825 te \ ragen. Op de problemen rond dit
soort adressen kom ik uit\()erig terug in paragraaf zeven. Hier kan al
worden meegedeeld dat deze bemoeienissen , an een Pros inciale Sta-
tenvergadering met de landelijke pc,litiek, zeker wanneer deze al had
geresulteerd in netgering, do(,r koning irillem 1 hc,ogst k\\ alijk ii·erd
genomen.

giolgens procureur  \'an  Blarkom.  die  gericK,ntegetrou\\   hiero  er
minister \'an Ala:inen direct inlichtte. werd De \Vijs in zijn \curstel
gesteund dix,r de Ilelmondse:id,c,caat P  Verhorsen. De prc,cureur
had o\er dit \oorstel al een gesprek met \ an \redenburch gehad.
maar deze \Kilde ondanks /ijn \\ aarschuri ingen de a fhandeling enan
 4 5  Archiet I',in .\12.inen.  in\.  tir.  92: ,£rhtl'Ki .  17 tic),eml)er  1844 et,  IC) cleceinl,er  1844
'51 HAXB (,rit'fie. in,. nr. 1865: \\ebhelman. 1.d [=juli 18491
461  (kik de lamilie Smit0 haddrie iertegen (,ordiger0 in I'. 5.. \anal' 1829 namens Eindhcnen
en de diwricten 5t. -Ordenrixic rn  Hit\·aretibeek
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in de Staten niet tegenhouden. 47 Het adres \,erd in handen gesteld
van een commissie die moest adviseren over de geoorloofdheid \ an de
inzending aan de koning.

De meningen binnen deze commissie waren rerdeeld. VOOr indie-

ning van het adres zvaren de katholieken Alartinus de \\iijs, \'an
Hugenpoth en de Bredanaar Werden. I.)e protestant \ian Beverwijk
onthield zich \,an stemming. Iegen de inzending van het op te stel-

len geschrift waren baron Van Tuyll, de katholiek Van der Beken
Pasteel en. Sassen, enige jaren tevoren nog de kampioen van de
katholieke zaak. Van Blarkom meldde zelfs dat hij het roorstel "op de
loffelijkste en krachtdadigste wijze" in de commissie had bestreden.
Na dew staking \'ali stemmen sverd de beslissing :ian de Statenverga-
dering zelve overgelaten.

P. S. oordeelden ruimer over hun  bevoegdheid dan de commissie
dat had gedaan: met een \rij ruime meerderheid, 25 tegen 14 stem-
men \\erd besloten dat het inzenden van een adres n·61 tot de compe-
tentie van de vergadering behoorde. In grote lijnen liep de stemmen-

verdeling gelijk aan de gezindtenaanhang: de protestanten #aren
tegen, de katholieken ,(5(jr.  L itzonderingen niaren de conser\,atie\ e
katholieken Van der Beken Pasteel, Isdn \'elthozen, I e Eurper,
naast opnieu„ advocaat Sassen. toorstemmers onder de protestan-
ten waren gedeputeerde Van Be\erwijk, de Bossche notaris \'an
Fenema - verrassend - en baron De Grancy. De laatste, doorI'erste-
ge ' domme Karel genoemd, nerd in de Staten echter amper serieus
genomen. Een aantal jaren te,oren had hij \(,or hilariteit gezorgd

doc,r zijn mondelinge toelichting: -ik ial stemmen. zoals den Gou\er-
neur Flultman zal stemmen- Later zou hij nog meer \,orden uitgela-
chen om zijn 2mthullende' mededeling:  'ik ben rciomsch-.

48

Procureur  \'an  Blarkom ;er„ achtte  dat  het  ;c,orstel  slechts  een

slag in de lucht \\as. Ook de gc,urerneur schijnt Lich er Aeinig
zorgen om te hebben gemaakt. Hoe bedrogen zij uitki\amen bleek op
8 juli 1826, toen het adres aan de koning ook daadwerkelijk werd

opgesteld d(K,r de vergadering en met een zier ruime meerderheid.

'71 Archiel \an hlaanen. im. nr. 82: \'an Blarkcim. 7 en H luli 1826. /.ie (Mik Hitic,\. a. 11
175-179. met name 176. non Zen 3
1|wi Archiet \an Maanen. in,. nr. 92: \eriteite. 1(} december 1814
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met 38 tegen 2 stemmen werd goedgekeurd. Hoe groot de onenigheid
over het rdcht tot inzending ook mocht zijn, over de materie zelf
bestond dus weinig rerdeeldheid. De sluiting van Beekvliet werd
kennelijk ook afgekeurd door de meeste Noordbrabantse protes-
tanten.

Een verslag van een in Den Bosch in garnizoen gelegen militair,
Dirk van Hogendorp, zoon van 1813-man Gijsbert Karel, 39 geeft een

goed beeld van de penibele situatie waarin Van Vredenburch door
het adres was beland. De welingelichte Dirk gaf in zijn brieven aan
oudere broer Willem blijk van een onbevangen kijk op de Bossche
politiek. Niet alleen in Noord-Brabant, maar ook in Namen en Ant-
werpen waren zulke voorstellen tot adressering aan de orde geweest.
in de twee zuidelijke provincies was de gouverneur de vergadering

"genoeg de baas" gebleven en bleef het voorstel zonder gevolg.  "Maar
gij weet hoe Noord-Brabant sedert 1814 reeds eene moeilijke provin-
cie voor de regeering geweest is." Hier heeft de gouverneur het adres
niet kunnen tegenhouden. Toch kon Van Vredenburch zeker weten
"dat de Koning woedend over deze propositie zijn zoude en dat het
dus zaak  was die tegen te werken."

De reden voor zijn falen wist Van Hogendorp niet met zekerheid.
"Of hij nu hierin zwak geweest is, dan of hij wellicht vreesde zoo hij
de Roomschen hierin openhjk tegenwerkte, alsdan te zullen verlie-
zen wat hij in drie jaren met zooveel moeite gewonnen had, is mij
niet  gebleken." Van Vredenburch was namelijk populair geworden
in Noord-Brabant. Hij had zijn zaken handig opgezet, zodat hij  in
die harrewarrige provincie gedurende zijn driejarige administratie
veel voor het gouvernement gewonnen had, gelijk hij dan ook bij alle
partijen, Roomschen en Onroomschen, zeer bemind was.  ' Het adres

was een streep door de rekening van zijn politiek. Hoewel hij de
vergadering had voorgehouden dat hij na de stemming zou bepalen al
dan niet uitvoering te ge\,en aan het besluit, was er nu eigenlijk geen
weg meer terug, vooral gezien de ruime meerderheid voor het adres.
"Er bleef dan nu voor Vredenburch niets over dan het adres aan den

193  Wit|Ox, a.w.,  176, noot  1: Briefschriji·er is niet Hendrik, vierde zoon \·an Gijsbert Karel.
maar Dirk, de derde zoon: ARA Particulier archief Van Hogendorp, im·. nrs. 92,187,  192,
193.
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Koning te zenden, hetgeen door hem met eene geleidende missive ter
rechtvaardiging van zijn gedrag gedaan werd".

De koning, zo vervolgde Van Hogendorp, was na ontvangst van
het adres "woedend en het eenig antwoord dat de gouverneur be-
kwam, was een besluit van rappel en verplaatsing naar Zeeland. . .
Dit was eene werkelijke disgracie doordien Zeeland eene provincie
van veel minder gewicht is en slechts de helft zooveel inwoners
heeft. Vredenburch komt nu in den Haag, wil den Koning spreken,
dan dit wordt hem geweigerd. Gij ziet hieruit hoe de Koning de
streng stevig trekt. " 40

Tot zover het verslag van Van Hogendorp, dat aantoont hoezeer
deze zaak in de nationale belangstelling stond. De koning moet in-
derdaad zeer boos zijn geweest. Wij zagen eerder hoe hij na klachten
vanuit de provincies over gouverneurs bij voorkeur een lange adem-
pauze wilde inlassen, om zo bij een verplaatsing of ontslag iedere
schijn van ongenade te vermijden. In dit geval, nu Willem I in eigen

persoon ontevreden over zijn gouverneur was, volgde het ontslag
onmiddellijk, zonder ergens doekjes om te winden.

Op 10 juli 1826 ontving Van Maanen het verslag van \/an Blarkom
over de affaire. De minister, die overigens vroeger lovende woorden
over Van Vredenburch had geuit, bracht het verslag dadelijk onder
de aandacht van de koning. 41 Reeds enige dagen later, op 21 juli,
heeft de gouverneur zijn conge gekregen.

Ook Henry de Wijs leek niet zonder kleerscheuren uit de Beek-
vliet-affaire te geraken. Reeds enkele dagen na het ontslag van Van
Vredenburch maakte een anonieme schrijver de koning erop attent
dat deze belastingontvanger de man achter de schermen van het
Beekvliet-adres was. Slechts omdat Henry ambtenaar was, had hij
broer Martinus in P.S. het voorstel laten doen. Indien nu, zoals

algemeen in Brabant werd aangenomen, de verplaatsing van de gou-
verneur een gevolg was van het adres, dan was het volgens deze
anonymus wenselijk dat de koning ook De Wijs uit deze provincie

4°) Ge&,ikstukken. 1825-183011. R.G. P. deel 37. 930-931, Dirk van Hogendorp, 11 augustus
1826.

41) AliA Ss inv. nr. 6028. nr. 2043: \'an Maanen. loktober 1825; ARASs inv. nr. 6888: Van
Maanen, 10 juli 1826.
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,er,f·ijderde, een na[arl een rerre af gelegen Geif·est stuurde.- Ali-
nister \:in  Gobbelschror \ an Binnenlandse Zaken \ond deze klacht
geheel gegrcmci. Henrr de \\'ijs behoorde, \olgens informatie ran de
scheidende gouverneur \an \'redenburch, -met zijn geheele ge-
slacht tot de fanatiekste en  bigotste  I =diveperigel inge/etenen   \.in
1\Ic,ord-Brabant.  Op de rraag ran de minister waarom Van \'reden-
burch  dan niet eerder de regering voor deze persoon  had  geu aar-
schu\\d.  :int oordde  deze  dat  hij  te  -beschroomd-  \ as  gez\ eest  dit
schriftelijk te d(Jen.42

Willem  I  is  \i el  Leer letterlijk ingegaan  op de suggestie  ran  de
anonieme schrijver. De lf'ijs is inderdaad serplaatst, en wel naar
Friesland. Dit Fras loan naar werken, schreef naar aanleiding hier-
#an A. \an Riemsdijk aan zijn z\\ager. c(,mmissaris \Vesselman. 1-lij
was benieu\\d of de "dolie stap  ;an P.S. nog meer ge,olgen in de
sorm ran verplaatsingen zou hebben.  In elk ge\al zagen de Statenle-
den nu dat Willem 1 zich niet voor de gek liet houden. Voor de
welgezinden ran Noord-Brabant was dit alles een slechte zaak, vond
hij.  1)e prozincie, die "reeds ten opsigten  ran de intollerantie slegt
st(}nd aangeschre,en. zal door zulke zotte maatregelen gen'ijs niet
reel \Unnen, maar Z.Al. steeds meer indisponeren.- 41

Henry de Ji'ijs liet zich echter niet \ an  het pc,litieke toneel aft'(,e-
ren. Hij nam ontslag als belastingambtenaar om zo in Den Bosch te
kunnen blijven  \onen en zich geheel aan de politiek te kutineti
wijden. De Bosschenaar \ferd zo in de ogen Ian het publiek de
irinnaar \an de Beekrliet-affaire.

Ii'ie \\ aren de rerliezersi Ten eerste had de regering haar gezicht
verloren. Zij had zirare disciplinaire macitregelen moeten nemen, die
in het geral ran De l\'ijs ook nog a,Trechts hadden uitgepakt. De
Bosschenaar \rerd beroepspoliticus en kon zich zo ontwikkelen tot
een ge\aarlijke "menner des \(,lks". In het ge\al \,an \'an \'reden-
burch had Willem 1 duidelijk moeten laten Lien zzat een gouverneur
volgens hem behoorde te zijn: geen man die sprak namens de Staten-
leden of uiting gaf aan haar \erlangens, maar een man des konings,

42 J ARA Ss in\. lir. 5694. erh. 9 auiu6tus 1826, \19 en ()19. en e,h. 27 augustu, 1826.
P20.

+  1 G.·\ Helmond. archiet \\ cbselman. ,(wirlopig in,. nr. 929: A. \ an Riemsdilk.,.d.
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die als een menner der Staten alle opp(,sitie diende te smoren.
Het ontslag \an Van Vredenburch tixmt hoe nic,eilijk de positie

van een gou. erneur kon ..orden als de Staten zich niet bij de rerlan-
gens van de koning ,f ensten neer te leggen. \'oor een man :tls liol-
voet zou de keuze niet moeilijk zijn ge,reest: P. S. dienden omer-
wijld de koning te gehoorzamen. Voor een minder bruusk en meer
behoedzaam gourerneur als \'an Vredenburch lag dit anders. \'oor
hem bleek in 1826 zijn positie te precair. Uiteindelijk is hij uitgegle-
den in zijn middenpositie die hem Keen bemiddeling toestond.

Tweede verliezer was Noord-Brabant. Vooral omdat de prorincie
in Van \'redenburch zo'n bekr  aam bestuurder verloor. De Delfte-
Iiaar was iii Noord-Brab:int de man ran de achtergrond gebleven.
Minder dan Hultm:in en Holvoet drukte hij een stempel op de poli-
tieke vraagstukken en minder zvas hij in onenigheden betrokken.
Om deze reden is de lezer zijn naam zoveel minder nadrukkelijk
tegengekomen in deze studie dan die van zijn voorgangers.

Noord-Brabant kon zich ook als verliezer beschounen omdat het
provinciaal bestuur zich d(,or het ontslag \feer eens in diskrediet
gebracht kon ,·oelen. Want enigen in het land meenden dat \'an
Vredenburch niet was uitgegleden, maar beentje was gelicht door de
Staten. Na de onenigheid tussen Hultman en gedeputeerden in 1819
en de instorting\ an Holroet in 1822 leek een derde gouverneur het
slachtoffer te zijn ge\vorden san de eigenzinnigheid van de Ncx,rd-
brabantse Staten. De provincie had haar faam als lastig en 'harre-
warrig" gewest n·eer eens berestigd.

Derde rerliezer  ,\gs Van \'redenburch  zelf.  Hij  \ ·erd  naar  het
minder belangrijke Aliddelburg verplaatst. In deze stad bleel hij
gouverneur tot 1853. Hiermee \verd hij de man die het langst een
gouverneursambt heeft bekleed.  Fd lang naar de zin \an Thorbecke,
die hem met ingang ran 1 januari 1853 zijn ontslag aanzegde. Na de
komst van het ministerie-Thorbecke werd Van Vredenburch de \'ier-
de commissaris die plaats moest maken vcx,r een man van de 'nieuwe
tijden'. \'an de Poll. Rengers en Schimmelpenninck ran der Ove,
personen -zich aan de oude elementen der maatschappij bij \oorkeur
hechtende", waren hem voorgegaan. Thorbecke zond hen onge-
schiktc,m in den geest eener nieuz,·e orde ran zaken in te drin-
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gen".44 De jaren 1850-1852 maakten zo duidelijk wat de gouverneur
na 1848 in de ogen van het ministerie-Thorbecke moest zijn: be-
schermer en uitvoerder van de nieuwe grondwet.

§ 6.   in ongenade: de vervangingen van gouverneurs na oitenigheid,net de

regering, 1814-1830

Over de reden van Van Vredenburchs ontslag kan geen enkele
redelijk ingelichte Nederlander hebben getwijfeld: door zijn toege-
vendheid aan de wens der Staten had hij de boosheid van Willem I
gewekt. In het vorige hoofdstuk heb ik een indeling gegeven van
oorzaken die tot het ontslag van een gouverneur konden leiden. Het
is duidelijk dat Van Vredenburchs afdanking valt onder de categorie
'onenigheid met de regering(spolitiek) of in ongenade bij de koning'.
Tussen 1814 en 1830 zijn zes gouverneurs om deze reden ontslagen,
terwijl waarschijnlijk het uitbreken van de opstand van 1830 het
ontslag van een zevende heeft voorkomen. Behalve Van Vreden-
burch zijn het allen zuidelijke gouverneurs. Heel duidelijk komt
hiermee de grotere politieke onrust in de zuidelijke provincies naar
voren. En dat Van Vredenburch juist in dit rijtje te plaatsen is, is
een eerste indicatie voor het feit dat Noord-Brabant juist met deze
zuidelijke provincies in de pas liep

Het eerste politieke ontslag na een meningsverschil met de rege-
ring van Willem I was dat van de gouverneur van Zuid-Brabant, De
Mercy d'Argenteau. Het politieke twistpunt betrof de eed op de
grond\vet die door de gouverneur bij zijn ambtsaanvaarding in 1815
was afgelegd. Onder de indruk van de campagne van de onverzette-
lijke bisschop De Broglie kreeg D'Argenteau ge\vetens\vroeging en
vroeg zijn ontslag. Dat werd hem op 19 maart 1818 verleend. Voor
een benoeming tot lid van de Raad van State en ook voor een plaats
in de Eerste Kamer bedankte hij, vanwege dezelfde vereiste eed op
de grondwet. Slechts de niet-openbare betrekking van kamerheer

+4
)  Hooykaas, Het ontslag van de kommissaris des konings in de provincie U trecht, in jaarboek

Oud-Utrecht, 1976, 209-210.
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van de koning behield hij.45

De Staatsraad D'Arschot Schoonhoven volgde hem op in Zuid-
Brabant.  Na  vij f jaar had Willem  I  genoeg van  hem en zijn liberale

denkbeelden.  Op  1  februari  1823 werd hij "brusquement" verplaatst
naar Antwerpen. De gouverneur van deze provincie, Du Bus de
Gisignies, een zeer regeringsgetrouw ambtenaar, liet zich de ruil
welgevallen. D'Arschot daarentegen beschouwde deze verplaatsing
als een duidelijk teken van "disgrage" en bedankte. Uiteindelijk
kwam toen in Antwerpen de Maastrichtse staatsraad A.C. Membre-
de. D'Arschot weigerde eveneens zijn terugkeer in de Raad van
State, maar niet een zetel in de Eerste Kamer. Daar bleef hij tot
1830 een oppositionele eenling. Na 1830 zou hij in Belgie een voor-
aanstaande rol spelen.

46

1826 was een roerig jaar.  Vij f gouverneurs verdwenen om politiek-
contentieuze redenen. Holvoet, Van Doorn en Van Humalda na
klachten uit de provincie, Van Vredenburch en De Lens na een
meningsverschil met de regering. Officieel heette het dat de laatste,

gouverneur van Oost-Vlaanderen sinds  1819,  op  13  juli  1826  om
gezondheidsredenen zijn conge kreeg en naar de Eerste Kamer werd

gewezen. Opnieuw dankzij informant Dirk van Hogendorp weten
we beter: de graaf "heeft als gouverneur zijne demissie bekomen,
omdat men meende dat hij JesuYet  was,  of met hen heulde." Waar-
schijnlijk heeft De Lens al langer op de nominatie gestaan om ver-
vangen te worden, evenals de Zeeuwse gouverneur Van Doorn, die
hem op dezelfde dag in Gent opvolgde. Mogelijk zijn de onverwachte

gebeurtenissen in Noord-Brabant de aanleiding geweest om hun ver-
vangingen te effectueren en zo een oord vrij te maken waarheen Van

47Vredenburch verplaatst kon worden: Middelburg.
1828 was, wat de gouverneurs betreft, een nog roeriger jaar.  In

45) Volgens Ramaer, NNBW, deel 9, 27-28. zou D'Argenteau in 1823 ook deze functie

hebben opgegeven na onenigheid met Willem  I.  In 1826 staat de graaf echter nog vermeld als

groot-kamerheer. In december  1829 werd hij zelfs gedecoreerd met de hoogste onderscheiding
van het rijk. het grootkruis in de Orde van de Xederlandse Leeuw.
46

) Biographie Nationale,  tdme  29.   1 56- 160.

473 Gedenkstukken, 1825-1830 11, R.G. P. deel 37. 930-931. Dirk \·an Hogendorp. 11 augustus

1826.
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totaal werden ze\'en gouverneurs vervangen, waarvan vijf zelfs op den

dag, bij Koninklijk Besluit van 3 augustus 1828. Twee gouverneurs
vertrokken na klachten uitde provincie (Van Tuyll en De Beeckman ).
eveneenstwee naonenigheidmetderegering: Membredeen De Liede-
kerke. De eerste van dit t\\'eetal, Alembrede, kreeg op 21 februari zijn
gevraagde ontslag, omdat hij het niet eens kon zijn met de aanstelling
van sommige belastingambtenarenin deprovincie Antrferpen. De gc,u-
verneur kon de/e benoemingen niet anders opvatten dan een be\,ijs
van ongenade bij de koning, Lo lichtte hij toe. Door het vo(,rtdurende
machtsmisbruik,an deze ambtenaren ,\,as  hij zo ontmoedigd dat hij,
ook  gelet  op  zijn hoge leeftijd,  het  hoc,fd  in de scho()t \\ilde  leggen.
Beter een , redig, ambtelo(,s bestaan dan te moeten toezien hoe de
Antwerpenaren dc,or 's konings ambtenaren werden gekn eld. 48

Het tweede politieke ontslag,an 1828 was dat van Ch. de Garre
graaf de Liedekerke de Geronsart - het gehalte blauw bloed was
hcng onder de z.uidelijke gourerneurs. Op 3 augustus werd hij als
gc)uverneur ran Luik ontslagen. Opnieuif is dit ontslag te boek ge
steld als eervol en op rerzoek. Slechts oindat zijn oudere broer, Al.
prins de Ga, re al lid r :in de Iferste Aamer \\ as,  z(,u hem de Litting in

deze vergadering zijn onthouden. -nat anders bij aftreding gebruike-
lij k was' De Liedekerke kreeg slechts de titel staatsraad in buiten-
geivone dienst.49 Toch was er rond het ontslag \an De Liedekerke
minder pais en \ree dan dit bericht doet vermoeden. Iii werkelijk-
heid n as de redenic)or zijn ren anging exact dezelfde als die ran Van
\'redenburch t\\'ee jaar eerder: een adres van de Staten o,er lands/a-
ken, hetgeen door de gc,urerneur niet is tegengehouden.

§   7. 'Au pied dit thrf„le"  State,tadresse,i aan de regeriiig over de
la,idelijke politiek, 1814-1848

Het ontslag \an \'an \'redenburch „as zeker niet de eerste keer
dat er consternatie ontst(,nci 0, er het rermeende recht  \.111  Staten-
vergaderingen om adressen in te nic,gen zenden. Reeds in 1816 had-
den zich in twee prorincies moeilijkheden ,(,orgedaan. P.S. ran
4»

i AliA hs in\. nr. 5,7)6, crh.  19 januari 1828. \\'1.
49 1 \\BH. deel H. 1()42
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Namen wekten het ongenoegen van Willem I door tn'ee adressen
orer de indirecte belastingen aan de Staten-Generaal in te zenden.
Gouverneur D'Omalius kreeg hierover een felle reprimande van mi-
nister R8ell. De kc,ning \cielde zich gepasseerd en in zijn vaderlijke

goedheid genantrouwd. 1)e Staten hadden .di.raar het recht hun
provinciale belangen  bij de  landsregering voor te staan,  doch zij
hadden zich eerst tot de koning en niet tot de Staten-Generaal
moeten wenden. D'Omalius had volgens RBell het adres moeten
tegenhouden of een andere wending moeten geven.  Om  dit  soort
overtredingen te voorkomen werden alle gouverneurs aangeschreven

50het voorbeeld van Namen niet te volgen.

In de pers werden intussen de Staten van Namen geprezen om
hun oprechtheid. Die van Luik wensten lien te volgen. Gouverneur
De Liedekerke kon niet rc)orkomen dat een adres aan de Staten-
Generaal werd ingezonden. Wel bereikte hij dat er tegelijkertijd een
adres aan de koning werd verstuurd. Weliswaar Keen over,vinning,
maar wel een "demi-succOs", berichtte  hij de regering. Onter reden

was  hij  dan  (,ok  niet. Zon adres nas immers niet strijdig  met  de
grond\vet. Want ook de aanschrijving aan de gouverneurs leek het
recht van P.S. niet te betwisten, mits de adressen maar aan de
koning zelf waren gericht. 5 1

Drie jaar later, in 1819. bereikten de koning adressen uit zes
Zuidnederlandse pror incies. De Staten\'ergaderingen bepleitten  de
handharing van de Franse Code Civil, de herinroering van de jury-
rechtspraak  en  de \ estiging  van  de  1-loge  Raad in Brussel. Allemaal

landelijke, en geen prorinciale k\resties. Gouverneur De Lens ,an
Oost-\'la:inderen \\vaarschuif de minister Van Alaanen roor de komst
van het geschrift: -un homme aierti en \'aut deur'. De minister had
lie, er gezien dat de adressen N a ren tegengehouden en stelde ; oor ze
naar de afzenders terug te sturen, met de mededeling dat ze handel-
den over zaken die de Staten niet aangingen. Zijn collega De Coninck
ivilde  niet  zozer gaan.  Retour/ending  Lou  in  de  prosincies  \,eel  \ er-
ontwaardiging oproepen.  Het opsturen \ an de adressen was dan \\ el

strijdig met de geest der grond\vet, maar "in de stellige letter" was

"1 (,edenkstukken. 1815-1825 Ill. 11.(;.P. decl 30. 5(1, 118ell, 12 juli 1816
<'3 a.u.. 52-56.
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hierin niets te vinden dat dit verbood. Een berisping zou dan ook niet
op zijn plaats zijn.

Willem 1 koos voor de gematigde reactie van De Coninck. De
gouverneurs werden geinformeerd dat de ongrondwettige adressen
niet in behandeling genomen waren en zij werden op het hart ge-
drukt in de toekomst zulke fouten te voorkomen. Hun ijrer, intelli-
gentie en kennis van personen moesten hierbij voldoende zijn. En
mocht overtuigingskracht dan niet werken, dan konden de gouver-
neurs een voorstel tot adressering nog altijd commissoriaal maken,
dat wil zeggen de zaak vertragen om zo de stoom van de ketel te
krijgen.

De aanschrijving ontlokte reacties.  P. S. van Zuid-Brabant meen-
den het recht tot adressering wil te hebben. Had de grondwetscom-
missie \an 1815 niet beweerd dat het de taak der Staten was de
wensen van de onderdanen te doen klinken "au pied du tr6ne":52

In 1821 volgde een nieuwe reeks geco8rdineerde adressen van de
zuidelijke Staten, nu over de belasting op het gemaal. Daarna werd
het wat stiller. Dan volgt  in   1826 het besproken Noordbrabantse
adres, met de fatale afloop voor Van \/redenburch. Was hij lakser
dan zijn zuidelijke collega's in 1816, 1819 en 18217 Waarom werd
juist hij verplaatst? Omdat de koning de teugels wilde aantrekken,
zoals Van Hogendorp konstateerde? Ten dele. De kneep zit hem in
het feit dat de vorige adressen zaken betroffen die op dat moment bij
de Staten-Generaal aanhangig waren. Het Noordbrabantse adres

vroeg om verandering in een bestaande wet, het seminariebesluit van
14 juni 1825. En juist dat vond de regering niet te tolereren.

Maar toch: in 1827 beging gouverneur D'Omalius exact hetzelfde
'misdrijf zonder dat hij ervoor bestraft werd. De Staten van Namen
zonden een adres om opheffing van de belasting op het gemaal, van
kracht sinds 1821. Zij beriepen zich hierbij op artikel 151 van de
grondwet, volgens welk zij de belangen van provincie en bewoners
bij koning en Staten-Generaal mochten voorstaan. De nieuwe minis-
ter van Binnenlandse Zaken, Van Gobbelschroy had bezwaren tegen

deze interpretatie van de grondwet. Het artikel betrof immers

52) Gedenkstukken, 1815-1825 11, R.G. P. deel 27, 463-464; Gedenkstukken. 1815-1825 111.
R.G. P. deel 30.75-80.
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slechts zaken die met de belangen van edn of enkele provincies te
maken hadden, zoals kanalenaanleg of droogmakerijen. Met bepalin-
gen die het algemeen belang betroffen, zoals de belastingen of de
taalpolitiek, hadden   P. S. geen enkele bemoeienis. Hun "gezicht-
einder bepaalt zich tot de grenzen hunner provincie, en hunne deli-
beratien kunnen uit den aart der zaak niet verder gaan." Zo'n in-
menging zou slechts vern'arring en competentiestrijd voortbrengen.
Toch wenste de minister geen berisping van de gouverneur, die te
goeder trouw had gehandeld. Slechts onzekerheid over de interpreta-
tie van artikel 151 grondwet had hem ertoe gebracht zijn handteke-

53ning onder het stuk te zetten en in te zenden.
Waarom mocht D'Omalius blijven? Hij en Willmar (Luxemburg)

zijn de enige zuidelijke gouverneurs die van 1815 tot 1830 hebben
gediend. Toch waren er redenen volop om D'Omalius te ontslaan.
We zagen al hoe hij in 1819 een scherpe berisping van minister Rbell
kreeg. Uit 1821 dateert een beschuldiging van het dubieuze soort dat
in vele andere gevallen de regering aanleiding gaf tot serieuze na-
vraag. Volgens luitenant-generaal  R. D. Tindal was D'Omalius een
jezuiet - het summum van onbetrouwbaarheid en achterbaksheid -
zoals hij er nog nooit een had gezien. Hij liep in processies, ging te
biecht en bezocht nooit op zondag de schouwburg. Elke klacht over
de "grillen" van de fanatieke Naamse geestelijkheid legde D'Omalius
naast zich neer, of gaf aan discussies hierover subtiel een andere
wending. "Hij is zeer slim, hij heeft hier een grooten invloed en is

. .  . een goed administrateur . . . ; werkt zelf veel en heeft .  . . zijne
gedeputeerde Staten geheel onder de knie .  . . ; dit zijn evenwel voor
het gros domme snaken. "54

De aantijgingen van de generaal hebben geen gevolg gehad. Begrij-
pelijk.  Maar dat het Statenadres van  1827 geen overplaatsing of zelfs
maar een berisping heeft opgeleverd is minder makkelijk te vatten.
Wellicht is de reden de grote invloed van D'Omalius in het liberale
Namen, waarop ook Tindal wees. Aan de andere kant was de gou-
verneur juist door deze onmiskenbare invloed bij machte de Staten-
vergadering in bedwang te houden en adressen te voorkomen. Wel-

53) Gedenkstukken, 1825-1830 11, R.G. P. deel 37, 325-327.

54) Gedenkstukken, 1815-1825 11, R.G.P. deel 27, 535, R. Tindal, 9 juni 1821.
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licht stond D'Omalius simpelweg bij de koning meer in de gunst dan
de voormalige referendaris Van Vredenburch.

In 1828 vroegen verschillende verontruste gourerneurs de rege-
ring om duidelijke instructies inzake de adressen. Vanaf dat jaar

werd het vraagstuk serieuzer aangepakt.  in april werden alle gouzer-
neurs gevraagd om hun mening. Hun antwoorden liepen sterk uit-
een. Negen van hen ontkenden de beroegdheid van P.S. zich met
rijkszaken te bemoeien. 55 Tien gourerneurs, A·aaronder de verplaat-
ste Van Vredenburch en. . . D'Omalius. zagen om diverse redenen
geen mogelijkheid om dit recht te betwisten. 56 Sommigen van hen be-
treurden het dat de grondwet roor een verbod geen rechtsgrond
bood. Van fets (Noord-Holland) meende dat de gouverneurs toch
niets konden uitrichten tegen onwillige Staten, bij zvie "alle klem en
magt  is". De Beeckman (Henegou,ven) voorzag dat een verbod het
vertrouwen tussen vorst en volk zou kunnen verminderen. Uit het
antwoord van Van Heeckeren (Gelderland) blijkt een zeker provinci-
aal particularisme. De uitvoering van sommige wetten kon volgens
hem in een gewest met bijzondere omstandigheden minder n,ense-

lijk zijn.  In dat geval moesten P. S. het recht hebben deze bijzondere
belangen, indruisend tegen de landsbepalingen, roor te staan.57

Concluderend: een kleine meerderheid ;vilde om  ·elke reden dan
ook het recht niet bij voorbaat ontkennen. Opvallend is dat zozeel
noordelijke prorincies v86r de bevoegdheid waren, en de meeste
zuidelijke tegen. De noordelijke gou,erneurs, nooit geconfronteerd
met een roerige Statenrergadering, hadden in deze zaak natuurlijk
makkelijk praten. Voor hun zuidelijke collegas was de kwestie min-
der bespiegelend van aard. Ieder jaar kon zich een gelegenheid tot
adresseren zoordoen. En het ontslag Van Vredenburch had hen
duidelijk gemaakt dat hun loopbaan en·an afhing

Enige maanden later rierd in P.S. \an Luik het ioorstel gedaan
een adres in te zenden om herstel ian de jurr-rechtspraak. Gou\er-
95 3 Luik, Limburg. Mnrd-Brabant. ()ost-\ laanderen. \\ at-J'laanderen.  L trecht. C),erili
sel, Drente, Luxemburg
56) Zuid-Brabant, Gelderl.ind, Ilenegoue,·en. .\<x,rd-lic,iland. Zuid-Ilolland, Zerland, .\.1
men, Ant\verpen, | riesland, Groningen.
" 1 Gedenkstukken, 1825-1830 11, R.(;.P. decl 37.402-415: ARA 55 im·. lir. 3070. „h. 13
oktober 1828, 22.
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neur De Liedekerke \sas nota bene een uitgesproken tegenstander
van het adresseringsrecht.  Alinister Van Alaanen had juist zijn ant-
woord met name geroemd \ an\vege de  -bijzondere zorg\uldigheid en
kennis van zaken" waarmee de gouverneur dit vermeende recht had
weerlegd. Nu echter kon hij de vergadering niet de ba&is blijren. De
Staten daagden hem uit de passage in de grond\vet aan te wijzen
waar het verbod nu precies stond. Het adres werd opgesteld. Vele
gematige Statenleden r reesden een heilloze confrontatie. Zij vroegen
De Liedekerke om niet in zijn tegenstand te volharden tot het weige-
ren van zijn handtekening of zelfs het schorsten van de resolutie.
Dit zou olie op het oppositievuur gooien. Op de verkiezingen voor de
Tweede Kamer zou dit een nadelig effect kunnen hebben. Voor deze
overweging bezweek De Liedekerke en hij ondertekende het adres.

Uiteraard was Willem 1 ontstemd over het adres, met al die "be-
kende algemeene magtspreuken, in zwierige en bevallige woorden
voorgesteld". Een rechtvaardiging van De Liedekerke over zijn ge-
drag werd onvoldoende bevonden. Op 3 augustus 1828 kreeg hij zijn
ontslag en \verd benoemd in een adviescommissie voor katholieke
zaken. Teleurgesteld vernam De Liedekerke zijn ontslag. Hij voelde
zich in ongenade vallen. Dit gevoel was ten onrechte, antwoordde de
koning. Er bestond geen twijfel over zijn trouw en toe,vijding, noch
over de 'puritd des motifs- om het adres te ondertekenen. Alleen de
afloop van de Statenvergadering maakte het voor de regering onmo-
gelijk de gouverneur te behouden. 58

Ook in Limburg kon de gouverneur tot zijn spijt niet tegenhouden
dat er in 1828 een adres werd opgesteld.  let 33 tegen 28 stemmen
besloten  P. S. tot inzending  van het verzoekschrift om afschaffing
van het gemaal. Gouverneur De BrouckOre weigerde het stuk te
ondertekenen. Dat was zijn redding. Niettemin kreeg ook hij op 3
augustus zijn ontslag. Waarschijnlijk op verzoek, omdat hij de Sta-
tenvergadering niet langer meester was. Zijn betoog tot \vering van
het  adres was zonder succes gebleven. Bovendien hadden  P. S.  in

dezelfde vergadering de oppositieman Surlet de Chokier, op wie de
gouverneur fel,vas gebeten, naar de Tsr·eede Kamer afgezonden. Na
SH j ARA Ss ini. nr. 3()65. exh. 6 oktober 1828, 140, ARA Ss ini·. nr. 3033. exh. 8 augustus

1828. 144.
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deze persoonlijke nederlagen was de oude De Brouckere het gouver-
neren waarschijnlijk meer dan moe. S9

Zomer 1828 wilden de ministers Van Gobbelschroy en Van Maanen
een duidelijk verbod  voor  P. S.   om  zich met landszaken bezig  te

houden. Zelfs discussies over deze zaken moesten worden verboden.
Zover wilde de Raad van State niet gaan. Ook de Raad was tegen de

""noodlottige vermenging van magt die ontstond door de te grote

bemoeienis van P. S.,  maar het was beter dit de gouverneurs te laten

voorkomen, eerst met zachte hand, maar desnoods door schorsing.
Zwakheid!, zo betitelden de twee ministers dit gematigde voorstel.
Louter voorzichtigheid, antwoordde de Raad van State. De ware
kracht van een regering bestond immers uit overtuigen, niet uit
verbieden.

Willem  1  gaf de Raad gelijk. De circulaire  van 19 oktober  1828
maande de Staten tot rust. Alleen de Staten-Generaal waren de

vertegenwoordigers van de gehele natie. Een vermenging van be-
voegdheden moest door "het beleid en de voorzichtigheid" der gou-
verneurs worden voorkomen. 60

Deze circulaire werd door de gouverneurs in de Statensessies van

juli 1829 voorgelezen. Zij kon echter de onrust in het geheel niet
wegnemen. In Luik, Namen, Zuid-Brabant en Limburg regende het
adressen over de rechtspraak, de belastingen, de taalpolitiek, het
onderwijs, en. . . nu ook over de circulaire zelf. Door middel van
een adres wilden enige vergaderingen protesteren tegen de ontken-

ning van hun adresrecht. Onder al deze resoluties moesten de gou-
verneurs uiteindelijk hun handtekening weigeren. 61

De circulaire werkte behalve onrustverhogend ook verwarrend. In
de Statenvergadering van Friesland van  1829 was de financiering
van een straatweg van Leeuwarden naar Groningen aan de orde.
G.S. hadden hieromtrent een reglement opgesteld. Ten onrechte,
vonden de Staten, want de competentie over deze zaak behoorde hen
toe. In een adres aan de koning wilden zij zich beklagen over deze

59) RA Limburg, Provinciaal Bestuur 1814-1913, inv. nr. 2794: notulen P. S., 11 juli 1828.

60) ARA Ss inv. nr. 3065, exh. 6 oktober 1828, 140. Een stapje terug deed \\'illem  I   i n  zij n

boodschap van  11  december  1829.  Nu  mochten  P. S.  zich  bezighouden met algemene zaken.

waarbij het gewestelijk belang "meer bijzonderlijk" betrokken was.
61) Gedenkstukken. 1825-183011, R.G. P. deel 37, 616-627,
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machtsovertreding. Gouverneur Van Zuylen slaagde er niet in hen
op andere gedachten te brengen. Uiteindelijk moest hij de onderte-
kening van dit zijns inziens ongepaste stuk weigeren. Dit was al te
gortig, oordeelde de regering. De Raad van State was van mening dat
het stuk slechts over de provinciale belangen handelde, en dus geoor-

62loofd was. Injuni 1830 werd de schorsing ongedaan gemaakt.
Het jaar  1830 was wat rustiger. Wel vonden de Staten van Zuid-

Brabant een nieuw middel uit om zich in te laten met landszaken:
dankbetuigingen aan de koning voor de weldaden van zijn bestuur,
gevolgd door een of ander pleidooi of klacht. "Le venin cache sous les
fleurs", meende een anonieme informant. Toch was gouverneur
C. van de Fosse de vergadering aardig de baas gebleven, vond de
regering. Twee voorstellen tot adressering waren ingediend. Het
eerste, over de zetel van de Hoge Raad, zou voor de regering het
minst aangenaam zijn. Dit adres heeft Van der Fosse met veel be-
hendigheid weten te weren. Tegen een adres over de taalpolitiek
meende hij zich toen om taktische redenen beter niet te moeten
verzetten.63 Men leest het: wikken en wegen, schikken en schippe-
ren, dat waren de wapens van een gouverneur, geklemd tussen een

oppositionele vergadering en een voor kritiek o zo gevoelige monarch.
Minder goed liep het af met de Noordnederlandse gouverneur in

het oppositiebolwerk Luik.  In juli 1830 kon Sandberg van Essenberg
nog een adres weren. Daarna, in het tumult van de om zich heen
grijpende opstand, verloor hij zijn greep op de Staten. Om nog iets
van het Nederlandse gezag te redden heeft hij zijn toevlucht geno-
men tot de leiders van de oppositie. Gezien de revolutionaire omstan-

digheden vond de minister van Binnenlandse Zaken echter dat het
gedrag van Sandberg niet al te streng beoordeeld moest worden.64

Waarschijnlijk dacht Willem I hier anders over. Een afwijkende
gedragslijn bij zijn gouverneurs werd door hem nogal licht als insub-
ordinatie betiteld. Bovendien trok hij zich bij ontslagkwesties niets

62) a.w., 627-628; ARA Ss inv. nr. 5733, exh. 20 juni 1830, P19.
61) a. w., 819-823; ARA Ss inv. nr. 57358, exh. 23 augustus 1830, K27.
64)   Gr0en van Prinsterer, Schrifielok  nalatenschap.   Briefu'isseling,  deel  l.   1808-1838.   R.G. P.
deel 58, 330-332, Thorbecke, 30 augustus 1830, ARA Biza Kabinet, im. nr. 31, dossier K
1001.
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aan san het ad,·ies ian Lijn ministers. In deze gedroeg hij zich als
een,rare autocraat.   logelijk zou in  1830 Sandberg zijn conge gekre-
gen  hebben.  \\ tire  het  niet dat de opstand  hem daar,·c,or heeft  be-
hoed.  In september m ,est de gou,erneur de \  iik nemen naar Alaas-
tricht.  1)at hij bij \\'illem 1 in ongenade verkeercle, bleek nc,g de/elf-
de maand. toen de gc,u\erneur \:in Overijssel. 13entinck , an Buck-
horst o,erleed. lien buitenk:insje \(*,r handberg, Lo leek liet. \\ ie
Am daar beter passen dan deze ex-gou,erneur. Leif een (herijssel-
naari Saticll}erg s,(,lliciteerile te\ergeefs. Xiet hij, maar de Cidderse
gedeputeerde J. H.,an Rechteren , iel hit :acante gouvernement ten
deel.

0(,k 11,1  1830 bleef de adressenk\\ estie rege|nlatig terugkeren.  111
1834 adresseerdin (1. S. i .in Xc,(ird-Br:,baiit uier cle kailastrale
schattingen en o,er de grc,iidbelasting. en die \an 1-)rente (,\·er de
rechterli.ike macht. \:el ungenoegen nekte dit niet bij de regeriiig.
c,mdat  het  prc)\ inciale  Laken  betr<)f.  of een  net  clie  bij  de  Staten-
Generaal a.inhangig nas. Serieuzer \\as een Nc*irdbrab:ints Staten-
adres uit  1836(ner de no, ale tienden.  Cic,u,erneur \an den Bogaer-
de iierd berispt oindat hij \olgens de regering had nioeten zorgeii dat
het adres niet aan de Ineede kainer, maar :ian cle kc,ning /ou /1111
gericht.  Later kreeg cok  Rengers,  gc,u\erneur \:in  Groningen.  een
Iermaning o,ier zijn houding inzake een adres ozer de pers(,nele
belasting.65

Voorziehtigheid in deze materie bleef gel)()de:i. in 1839 ir(,eg
dezelfde Rengers de regering om inic,rmatie. toen in zijn pri),incic
Arer een adres, nu c),er de landaani,assen. op stapel stond. 1,itmaal
oordeelde de regering dat inzending \ 01 „.Is tc,egestaan. ;\laar P.h.
hadden reeds het zekere \Ix,r het on/ekere genc,inen. Zij hadden het

66
icK,rstel tot adressering niet aangenomin.

In januari  1844 King g(,urirneur Ciericke , an  Limburg in de ti,ut.
G. S. adresseerden zich tegen een belastitigirets<,nt„ erp. Gericke
bekende geen reden te Tien uni het adres tegell te h<Juden. \\ illem Il

'5 ARA Sh in4. nr. 5789. exh. 23 maart 1816. l IO: \IN kilk. mi. tir 4164. cih  17 1,111ll.11'1
1844. C'2. 1)e datum 9:in het (.rotiingse adreh i. (ml,ekend
66, ARA Ss im. nr. 6043, nr. 41Hk
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reageerde net zo furieus als zijn rader in 1826 ten opzichte \'an ran
Vredenburch. Slechts het bezonnen advies van minister Schimmel-
penninck \'an der Ore kon Ciericke voor ontslag behoeden.67 De
kwestie gaf aanleiding tot nieuwe overwegingen bij de regering. De
raad van ministers meende dat :ian de beroegdheid r: n P.S. tot
inzending getwijfeld moest ,\'orden. Dit klinkt al heel wat minder
stellig dan de verboden uit de jaren t\\'intig

Een halfjaar later was het de beurt aan gouverneur Van Sytzama
van Friesland om geconfronteerd te worden met een Statenadres,
hier een pleidooi \oor grondwetsherziening. De gouverneur bestreed

de competentie, doch kreeg slechts veertien Statenleden aan zijn
zijde. De aangenomen resolutie schorsen zrilde hij niet. In de huidi-
ge politieke situatie zou dat te onvoorzichtig zijii. -Vriend en \ijand
zegt dat men mijne bedaardheid heeft be\\'onderd; innerlijk „·as het

- 68evenwel vuur en vlam.
Willem 11 reageerde met minder vuur dan in januari. De regering

overwoog een nieuwe circulaire aan de gouverneurs te verzenden.
waarin lien werd opgedragen in dergelijke gevallen hun handteke-
ningen te zveigeren. De circulaire is echter niet verzonden. 1-let
bleef bij een lichte vermaning voor Van Sytzama. Alaar ook zonder
circulaire zat na het bijna-ontslag van Gericke de schrik er onder de
gouverneurs goed in. In 1845 rroeg gourerneur Borret van Noord-
Brabant om advies over een Statenadres. bang als hij \ras dat zijn
handtekening hem "zeer ten kwade geduid" kon „orden. Hierna
verscheen dit adres, orer de inundaties in de Status Quo-tijd ( 1830-
1839), in Den Haag zonder Borrets handtekening. En zoor de zeker-
heid vroeg de gouverneur in 1846 nog maar of P.S. een adres over
een provinciaal belang, de aanleg,an een afirateringskanaal. moch-
ten inzenden.69

De laatste gouverneur die zijn hoofd stoc,tte aan de adressenk\#es-

tie van J.D. van Rechteren \'an Overijssel. In 1846 schorste hij een
resolutie tot adressering oz'er het reglement van orde en van samen-

67 1  Zie  mijn  cipstel over  P.  Gericke  in de  te verschijnen bundel over de Limburgse gou er
neurs ,anaf 1815

('H) ARA Biia kabinet, inv. nr. 53, dcissier K 15(}6.

1,41 ARA Biza kabinet, inl. nr. 221 en 223
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stelling ran P.S. De koning antwoordde op 27 mei 1847 dat hij
" 31 gemachtigd was de stukken te tekenen. Een duidelijke neder-

laag roor \''an Rechteren dus. In juli 1847 adresseerden P.S. zich
opnieun· tot de koning, nu (,ver het gehate artikel 27 van de g<,uver-
neursinstructie, dat aaii deze gc,u, erneur het reclit gaf ongrondwet-
tige' Statenbesluiten te schorsen. De Staten achtten dit artikel in
strijd met hun goed recht (}in de prow'inciale belangen te mogen
behartigen. Ditmaal duride \.in Rechteren het adres niet tegen te

houden.  Hij zal hiertoe ook  ,reinig lust hebben  gevoeld,  want al op 6
mei 1847 \vas hem ter ore gekomen dat Willem II hem wilde ont-
slaan.   I)e  gc,uverneur  zas  in zijn ijver duidelijk  te ver gegaan. 70

De zernarring maakte (,pheldering noodzakelijk.  In  1848  \ roeg
gourerneur Borret opnieu\1 om richtlijnen, nu naar aanleiding van
een dreigend Statenadres c,ver de komende grond\\ etsherziening
Het is raadzaam de handtekening onder dit adres niet te weigeren,
antwoordde de regering. Zi  er k vam het niet. Het \\'aren de Staten
san  Noord-Brabant zelf die meenden dat zo'n adres buiten  hun
competentie  lag. illet grote meerderheid  \\ erd daarom het adresse-

71
rings\'oorstel  \ er\\'orpen.

Terri ijl de htaten zichielf beperkingen oplegden,  leek de regering
steeds minder geneigd de bev()egdheid tot adressering nog langer te
bestrijden. Na de grondwetsherziening van 1848 heeft het twistpunt
Keen rol van betekenis meer gespeeld. Aan alle twijfel was na meer
dan t,fintig jaar een einde gekomen.

Geen vraagstuk toont duidelijker de moeilijke positie naarin een
gouverneur kon worden gedrongen dan deze adresseringsk\restie.
Als voorzitter\an P. S. kon hij worden verleidof zelfs onderdruk wor-
den gezet zijn handtekeningondereen \ urigrerlangen van de vergade-
ring te zetten. Als commissaris van de koning moest hij \\ eigeren

hieraan toe te Keven. Alan der Staten. man des konings: de dualisti-
sche positie van de gourerneur inzake de adressen heeft t'an Vre-
denburch en De Liedekerke ontslag opgelererd en vele ran hun
collegas hoofdbrekens bezorgd.

703 Van Loghem, t.a.p.. 9-11.
711  ARA Biza kabinet, in\·. nr. 60. dossier KI683.
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HOOFDSTUK \''

GOUVERNEUR A.F.G. BURGGRAAF VAN DER FOSSE
(1826-1830)

'Zij tullen den Gouierneur e\en eens behalidelen als alle de wrige Goui·erneurs -

Hultman zat under hun cl<,or iijn schulden: 1 101\·oet hebben zij gek gemaakt. \'reden-
burch gefopt: due gaat de/el,tie „ eg op

IJ.C. du 1-our. 27 maart 1827; 1

§ 1. "Een kregel nianizetje'het coilflict tlissell \ mi der Fosse en i,zinister
Vait Maa,ten

In 1814 plaatste de vorst in de noordelijke provincies negen in-
heemse gouverneurs. Bij het ontslag van Van Vredenburch waren
dit er nog steeds negen, met Noord-Brabant als eeu\vige uitzonde-
ring. In 1815 benoemde Willem 1 in het zuiden drie gouverneurs die
uit de provincie zelf afkomstig waren. Dit aantal liep in 1819 op tot
vier. Dan komen de klachten en het interne gekrakeel rond de in-
heemse gouverneurs: 1821 over De Bousies, 1825 over Van Humaida
en Holvoet,  1826 over Van Tuyll en Van Doorn. Nog 66n 'inboorling'
wordt aangesteld, Van Heeckeren in Gelderland in 1825. Daarna
begint het aantal inheemsen te dalen. In de zuidelijke gewesten
verdwijnt in 1825 De Lens (Oost-Viaanderen), in 1826 gevolgd door
Holvoet (West-Vlaanderen) en in 1828 door De Liedekerke (Luik)
In 1830 zijn er in het zuiden nog slechts twee inheemse gouverneurs
aanwezig: Willmar in Luxemburg en A. van der Fosse in Ant-
werpen.

De daling in het noorden vanaf 1825 is spektakulairder. Na Van
Heeckeren zal Willem I zelfs Keen enkele inheemse gouverneur
aanstellen. Eind 1826 zijn er nog zeven, in 1830, voor de Belgische
opstand, nog ivier. Het benoemen van vreemde gouverneurs werd
bestanddeel van de regeringspolitiek. Minister Verstolk van Soelen
van Buitenlandse Zaken adviseerde in januari 1829 uitsluitend gou-

i) ARA Ss inv. nr. 5698B, exh. 13 april 1827, D9.
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rerneurs san elders te benoemen, om zo de Staten te houden binnen
de grenzen van hun ge/ag. Gou\erneurs "in de ge\festen /el, e thuis
behoorende- hadden imniers gezorgd ,m,r een te zeer uiteenlopende

behandeling ran /aken. De minister gafdan (,ok de \(*,rkeur a:in het
mverktuiglijke" \an het vc,ormalige transe departementale bestuur

boven de huidige ge\, estelijke inrichting,  met haar "federalistischi'
benamingen.-

Het aantal inheemse gou, erneurs zou in  1832 tic,g w erder dalen tc}t
tnee. In de jaren dertig gold het als het "ge\ (,ne stelsel" c,ni Keen
inheemsen of ingezetenen te benoemen. 1   Willem   1   moet   wel

verschrikkelijk het land hebben gekregen aan al die vern,ikkelin-
gen waarin inheemse gou\erneurs rerzeild raakten. Pas \\'illein 11
a,u dit stelsel verlaten. Al clirect na tijn ambt.a;imaarding ben(,em-
de hij een 'inboorling' in Friesl: nd: \.111 brt/ama. lin in 1842 /.(,u
een tweede volgen, en „·el in een pro,mcie die nog ncnit dc,or een
inheemse gou,erneur „.is bestutird: de Stacitsra:id en oud-gedepu-
teerde Borret, geboreii en getogen Nix,rdbrabander.

\Icx,ralsnog  hadden  de  Nc)ordbrabanders  \\ einig  lic,op  (,p  een  in-
heemse gou\erneur. Oniniddellijk na de :erplaatsing \an Van \'re-
denburch haastte districtscommissaris \'an ruyll Lich om de koning
zijn diensten aan te bieden, net als \ier jaar eerder. Opnieu\\ had hij
echter geen kans. Dat Van \'redenburchs opvolger opnieu\  iemand
ran buiten, met name uit de zuidelijke pro\incies 7.(,u komen, \,as
\'oor selen een uitgemaakte zaak. Begin augustus 1826 King in 1)en
Bosch het praatje dat iii Den Bosch 1)e C:elles /ou irorden benoemd.
de onpopulaire oud-prefect. nu lid \ an de 'fueede Kamer. Net als de
in 1825 in Flenegc,uiren bell(,emde De Beeckman kim deze l)e Celles

bogen op een  goede , riendschap met de minister \ an  Binnenlandse
Zaken Van (;obbelschroy. Gelukkig. 11, meldde Dirk , an 1-ic,gendorp.
1vas dit pracitje uit de lucht gegrepen.4 Het bleek de i\lechelaar A.
ran der  Fosse  *  te  zijn die  naar  I)en Busch geroepen  \rerd.

Deze  burggraaf lan  der  Fosse.  oudere  broer man  ex-g(,u,enieur
4 (;ede,ikstukke,1. 1825-1830 11,11.C;.P. decl 37,462 en 468, Ierst(Ak 21 1.inuari 1829.
1 i  .ARA Ss ini.  nr.  6043  nr.  4496
f .·\RA Ss in\. nr. 2550, e\h. 15 augustus 1826, 17, Gedenkstitkken. 1825-1810 11. R.(-,.P
ileel 37,931
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C.  van  der  Fosse.  bekleedde  in  de  Franse  tijd  ierschillende  lic,ge
functies. In 1807 \ferd hij lid \an de departementsraad ran Leie
(Lys), ziaarin oc)k lic,1,(,et zitting had. \'an juni 1810 tot april 1811
\\ as  hij  prefect-ad-interim  \ an dit departement.   Iliei mee  zou  \'an
der Fosse na Hultman en Hol,(,et de derde oud-prefectiorden die iii
Nc,ord-Brabant geplaatst n·erd. Fel hierbij op de oud-(,nderprefeet
\'an \'redenburch en men ziet cle unieke samenstelling \:in het Bra-
bantse gourerneurskorps in beeld gel)racht. in alle 0\'erige pro,iri-
cies zijn in de gehele periode 1814-1830 immers slechts drie oud-
prefecten en vijf oud-onderprefecten benc,emd.

1n mei 1811 i,·erd Van der Fosse aangesteld als eerste ad; Ocaa t-

generaal bij het gerechtshof iii Brussel. In deze k\valiteit ver\ing hij

in 1813 en 1814 de procureur-generaal. Door Willem I nerd hij als
advocaat-generaal bij het Hooggerechtshof gehandhaafd. in 1817 ten
slotte werd hij de opvolger van de Brusselse procureur-generaal Da-
niels, toen deze niet tegen de strijdvaardige bisschop De Broglic
n'enste op te tri.den.'

Net als zijn jongere broer behoorde \Tan der Losse tot de zeer
regeringsgetrouive ambtenaren in de zuidelijke prorincies.  Tot 1826
heeft hij zijn hoge juridische functie in Brussel bekleed. Wei ambi-
eerde hij al \'roeg een gou\'erneurschap. In 1817 solliciteerde hii
naar dat van Oost-Vlaanderen, dat vacant was gen orden door de
promotie van gouverneur De Coninck tot minister. Hier werd echter

6niet hij, maar de Limburger De Kererberg benoeind.
\Ve hebben al \ aker kennis gem.iakt met  Dirk , an  Hogendorp.  Bij

gelegenheid van Van der Fosses benoeming in I)en Bosch to(,nt deze
militair zich al even zrelingelicht. -Deze zonderlinge , erplaatsing
zvordt toegeschre\'en aan de onmin rraarin hij met \'an Ala.inen
leefde. Hij moet een kregel mannetje zijn.-

Niet  alleen  in  Den  Bosch  \ras  men  op de  hoogte  \ an  het  hoe  en
n aarom  ran  \'an  der Fosses benoeming tot gou\'erneur.   Ook  de
Alaastrichtenaar \'an Riemsdijk, de al eerder genoemde zu ager \ an
\fiesselman, irist ran het conflict tussen de procureur-generaal en

& AliA hs in\. nr. 418, erh. 29 mei 1817. 57: Etat de ser,·ice A.F.(,h. \an der 1·osse
'9 t.a.p.: K. B.

3 (.edenkstukke,1. 1825-183() 11.11.(;.1>. cleel 37. 941.
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de machtige minister van Justitie Van Maanen. Hij vroeg zijn zwa-
ger naar de reacties op de komst van Van der Fosse. "Volgens Arn-
hemsche berigten moet het niet veel zijn; hij moet steeds in krakeel
met Van Maanen ge,reest zijn, en men beschouwt zijne benoeming
alleen om hem uit de weg te schuiven op eene geschikte wijze, en
vervolgens in de eerste Kamer te brengen."  8 Den Bosch als tussen-
station  naar  een  oord  voor  uit de gratie geraakte hoofdambtenaren !

1)at velen in Nederland zo goed waren ingelicht over het Brusselse
conflict is niet in het minst te danken aan de ruchtbaarheid die Van
der Fosse zelf hieraan heeft gegeven. De hoofdzaak van de al jaren
voortslepende ruzie „'as een beschuldiging van de procureur-gene-
raal aan het adresvan ene P. Spanogheenene M. Steenhouwer-Van
den Haegen, vrouw van de concierge van het herenhuis  ·an Van
Maanen in Brussel. Alet deze laatste stond de minister op goede en
vertrou\\ elijke voet. Het tweetal \\erd er door Van der Fosse van
verdacht misbruik te maken van hun positie dicht bij het vuur: zij
maakten zich schuldig aan 'aftroggelingen van gelden", in ruil voor
toezeggingen tot het bekomen van een notariaat. Beiden werden
volgens de procureur door Van Maanen "zoo hevig, zoo voortdurend
en zoo ziekelijk beschermd en begunstigd- dat geen juridische stap-
pen tegen hen ondernomen konden worden.

Van Maanen ontkende uiteraard alles. Deze lasterpraat kwam
voort uit de ongemanierdheid en extreme achterdocht van Van der
Fosse. Al jarenlang probeerde deze procureur de ambtenaren van
Van Maanen verdacht te maken. Voortdurend had hij de minister
lastig gevallen met aantijgingen tegen diens ondergeschikten. Al
vanaf oktober 1824 waren Spanoghe en mevrouw Van den Haegen

zijn slachtoffers. Hij schilderde Van Maanen zelf hierbij af als een
omkoopbaar  man.  \/an der Fosse had geprobeerd in Brussel  een
schandaal te verwekken door officieel aan te dringen op huiszoeking
in het huis van de minister.

In december 1824 kwam in het conflict tussen minister en procu-
reur nog een tweede affaire bij: de benoeming van vrederechter
Marousd uit Henegouwen, een protdgd van Van illaanen, tot substi-

8) GA Helmond, archief Wesselman, voorlopig im·. nr. 929: A. van Riemsdijk, z.d.
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tuut-officier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel. Van der
Fosse verkondigde dat deze benoeming "algemeen onheil" roor het
land zou betekenen. Marousd was namelijk "buiten staat in het
openbaar het woord, zonder stamelen, te kunnen voeren".

Zomer 1825 kwam de ruzie in een beslissend stadium. In juni
legde Van der Fosse al zijn klachten voor aan de koning. Voorts

beklaagde hij zich over de hoge kosten die werden berekend door
sommige baatzuchtige procureurs die verwanten hadden in het
Hooggerechtshof. Ook had Van der Fosse zich gestoord aan de voor-
spraak die een leraar in de Nederlandse taal, P. van Genabeth, van
minister Van Maanen had gekregen voor een benoeming tot vrede-
rechter in Brugge.

Op verzoek van de koning bemiddelden enige hoge ambtenaren in
deze kwestie. De inspanningen van De Mey van Streefkerk, Molle-

rus, Elout en De Coninck konden echter niet verhinderen dat het in
Brussel kwam tot een strafzaak tegen het echtpaar Steenliouwer-
Van den Haegen en Spanoghe. De uitspraak van 30 augustus 1825
van het Hooggerechtshof stelde aanklager Van der Fosse in het onge-
lijk.  Ook bij het Hof van Cassatie kreeg hij op 31 oktober  1825 nul op
een rekest, omdat zijn beroep niet op tijd was ingediend.9

Gezien al deze geruchtmakende zaken kan het voor weinigen meer
een geheim zijn geweest dat Van der Fosse uit Brussel zou vertrek-
ken. Het wachten was alleen op een geschikte vacature. Op 1 augus-
tus  1826  werd de procureur door Willem 1, zonder enig advies  van

Van Gobbelschroy of een andere minister, benoemd in Noord-Bra
bant.

§ 2.   Verkiezingen 1826-1828: de opkomst van depanij De Wijs en de

ontijhankelijkheid van Sassen

Henry de Wijs * in de Staten, zonder de belemmeringen van zijn
publieke betrekking: geen wonder dat het gouverneurschap van Van
der Fosse zowat in het teken kwam te staan van zijn rijzende politie-
ke ster. Minister Van Gobbelschroy waarschuwde de nieuwe gou-

9)  ARA Ss inv. nr.  5686, exh. 26 juni 1825, A8, en 29 juli  1825, A9; ARA Justitie, inv. nr.
4569, exh. 1 juni 1825,90, en 13 juni 1825, 120.
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verneur reeds voor zijn ambtsaanvaarding voor deze Bosschenaar en

raadde hem aan deze voortdurend en nau\\,lettend in de gaten te
houden. Het aciries moet indruk hebben gemaakt op Van der Fosse.

Zozeer /elfs dat hij op zijn beurt enige jaren later ook zijn oprolger in
I)en Bosch attent zou maken op De Jrijs. die "de aanleidende oc,r-

zaak" van de vern'ijdering van zijn voorganger zou zijn gen,eest. ' 
Ook door andere infc)rmanten \\erd \/an der Fosse gewaarschund

roor  De  T\'ijs  en  zijn aanhang, meestal kortweg aangeduid  als   de
partij' of 'de factie'. Deze begrippen nerden altijd door elkaar ge-
bruikt. Beide aanduidingen hadden een uitgesproken negatieve bete-
kenis. 'Facties', dat wil zeggen lokale, concurrerende regenten-klie-
ken werden in het koninkrijk van Willem I evenzeer verafschuwd
als \ormen \an partijschap. meestal geinterpreteerd als overblijfse-
len ran de zo funeste tireeciracht uit Patriottentijd en Bataafse Oin-
zventeling Eendracht  \\ as het motto in het Verenigd  Koninkrijk

lian moderne partijen. in de zin van duidelijk afgebakende politie-
ke groeperingen van een amstante samenstelling en verbonden door
een gemeenschappelijk programma, iras begin negentiende eeu\\
nog geen sprake. Eerder \an enkele politieke roormannen met een
kleine kern i an getrouA en. en met daaromheen een netnerk ,an
medestanders, die aangetrokken  werden  dix,r  een  mengeling  van
idealen, eigenbelang en beloften tot wederdiensten bij komende gele-

genheden. De meest bekende I\'ciordbrabantse partijen of facties
waren  die rond Henry  de  Wils  en  Victor  \'an  Rijckevorsel  *.   ken
vaste samenstelling is niet te geven. Hun aanhang moest elk jaar
voor de verkiezingen weer worden verzameld. De club rond De Wijs
werd meestal nader aangeduid met de adjectieven klerikale of ul-
tramontaanse', of ook ivel als 'priesterpartij'. De groep rond de ,fijn-
handelaar Van Rijckemorsel als aristocratische' of Bossche factie.

Een aantekening bij de aanduiding klerikaal': hierbij moet niet in
de eerste plaats gedacht worden aan een zwart-consenatieve groep,
met starre, bedompte oprattingen,  zerstrikt  in de netten  :an  een
oppermachtige geestelijkheid.  De  klerikalen  leken in de jaren t\\ in-
tig juist  tijd  en  tij  mee te hebben.  Zij n erden opgestu  d door  de
Romantiek en bezield \an een "door Pinksterruur doorgloeid" geloof.
m) ARA hs in,·. nr. 5694, exh. 27 augustus 1826, P20; Iloff'man, a.u·., 12
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Tegenover dit jeugdige dan stond een oudere generatie ,an katholie-
ken die ten dele nc,g was opgegroeid met het -cloor rationalistische
bleekzucht aangetaste"  geloof. 11  En  roorzo,er  zij  \raren  meegegaan
met de kentering der tijden stonden hun maatschappelijke B,sitie.
hun ambten en hun titels nu in de weg. Deze katholieke notabelen
waren 'ingekapseld' in het regeringsstelsel van Willem I. Zij steun-
den de regering in haar afkeer ran de 'aanmatigingen der ultramon-
tanen'. We moeten ons realiseren dat juist deze bezadigde katholie-
ken door ons nu conservatief genoemd zouden worden, hoezeer ook

vele van hun denkbeelden \\aren voortgekomen uit de rerlichte en
tolerante, in onze ogen zo 'mc)derne achttiende eeu\%.

Ondanks  het  feit  dat  \\ e  iii Noord-Brabant begin negentiende
eeuw dan nog niet mogen spreken over moderne 'partijen' \\'as daar

wel een ran de zoor\raarden aanwezig die later in deze eeu„ aan de

moderne partij\'orming ten grondslag zou liggen: het rermeende be-
sef dat de katholieken slechts dOn belang, dat ran hun bedreigde
geloof hadden te verdedigen, en de behoefte aan den gesloten katho-
liek front. Door voormannen als De Wijs is zeker een grote stap

gezet in de richting \an deze front\Drming, al is het dan nog niet

naar de klassieke tegenstelling katholiek versus liberaal/neutraal/-
openbaar'.In het tijdperk-De \Vijs, met name vanaf 1829 luidde de
tegenstelling in Noord-Brabant in toenemende mate 'goui ernemen-
teel versus oppositioneer, dat wil zeggen regeringsgezind rersils de
vreemde mengeling van 'ultramontanisme' en liberalisme. Het '111-
tramontanisme'  had als maatschappelijk  doel het terugdringen  \ an

de staatsinvic,ed op de kerk en het openbare le\en. Het Iii)eralisme
werd hierbij bentit als bondgencx,t en strijdmiddel. om ,olledige , rij-
heid van ondern·ijs en drukpers te verkrijgen.

Deze tegenstelling verdeelde de Noordbrabantse katholieken in
t\\'ee  kampen, ja bijna in tnee partijen avant la lettre. Tot de  rege-

ringsgezinde katholieken kan men rekenen personen als de Verheij-
ens, de Van Rijckerorsels, \'an Blarkom, \'an \'elthozen,  'an
Aleeu\\en, De Kuyper, \/an de Alortel en De la Court. Het
oppositionele kanip \\erd bevolkt door lieden als de De Irijzen, de
Smitsen, Verho>·sen, Van Sasse, Luyben, Romme, Boeracker en \'an
"

)   Rogier.   Katholieke  herlel'ing,   110,
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Weel. Voorbij was het 'regionaal intermezzo', dat in het begin van de
twintiger jaren de oude tegenstelling 'protestant-kaholiek' had door-
kruist. Zowel tussenspel als het oude hoofdthema moesten nu plaats
maken voor het conflict dat de politiek tenminste tot  1848 zou be-
heersen, in G.K. van Hogendorps woorden de strijd tussen "le pou-
voir et la libertd". 12

De splitsing binnen de katholieke gelederen was een bron van
ergernis voor de 'klerikalen'. Met name werd de verdeeldheid hoog
opgenomen inzake de debatten over het Statenadres na de sluiting
van Beekvliet. 'Dissidente' katholieken werden door de aanhang van

De  Wijs  in  de ban gedaan. Het Statenlid De Kuyper  zou  in   1827
worden vervangen, zijn geestverwant Van Velthoven in 1829. Tegen
de laatste en tegen de gematigde Van der Beken Pasteel werden zelfs
in een preek in een volle Eindhovense kerk beschuldigingen geuit. 13

Het felst waren de 'klerikalen echter gekant tegen de Bossche
advocaat en gedeputeerde Jan Sassen  *, die zich tijdens de Beekvliet-
debatten verrassend tegen de inzending van het adres had gekeerd.
Al eerder,  viak na zijn polemiek met G. K. van Hogendorp,  had deze
katholieke kampioen zijn onafhankelijkheid getoond. Regelmatig
werd  door  de hoge geestelijkheid in herderlijke brieven gewaar-
schuwd tegen toneelspel, een -verleijd en bederf!", een "voortkrtu]ij-
penden kanker". Bezoekers aan toneelvoorstellingen waren volgens
vicaris A. van Alphen de absolutie niet meer waardig. Tegen diens
felle tirade protesteerde Sassen in november  1822. Deze -bekrom-
penheid" strookte niet met de geest van de tijd. Andersdenkenden
zouden van dit toneelverbod misbruik maken door het katholicisme
belachelijk te maken en te wijzen op -dweperij en obscurantismus
bij zijn geestelijkheid, voorspelde hij. Bij de katholieke gelovigen zelf
zou het verbod een "slaaffelijke afhankelijkheid" ten'eegbrengen. N

12) Witiox, a.u'. · 182; \'an Velthoven, De geest in Noord-Brabant,66r het Belgie-conflict ,·an
1830, in Van'a Historica Brabantica, 11 ( 1966), 209-211 en 218, bestempelt de katholieke
opposanten als een soort 'Brabant-minnende" vrijheidsstrijders, en de goui·ernementelen als
een vreemde, Brabant-vijandige bovenlaag. Dit zijn onjuiste kwalifikaties. Ook Hoffman,
a. w.,  26,  meent dat de regeringsaanhangers "slechts op formele gronden 'brabants'  te  noe-
men" zijn.
n) RANB CdK kabinet. in,·. nr. 66, exh. 25 oktober 1826. A nr. 1.
")  Frenken, Van Alphen's herderlijke brieven, in Bossche Budragen, XXI\' (1958-1959). 244-
262.
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Sassen zou zijn hele leven deze onafhankelijkheid trachten te
bewaren. Dit was voor hem lang niet altijd even makkelijk. Burge-
meester A.G. Verheijen  van Den Bosch meldde in  1829 de regering
dat de advocaat een uitmuntend rechtsgeleerde was, die echter "tel-
kens door zijne huisselijke omstandigheden, als door zijne talenten

in verzoekingen word gebragt om partijen aantekleven die de zijne
niet zouden zijn, indien hij independent was". Sassen moest in de
advocatuur het brood voor vrouw en tien kinderen verdienen. "De
partij weet zulks en bedreigd hem den slagader van zijne Existentie
te zullen doorslaan indien hij met hun geenen gemeene zaak
maakt. . ." 15

Ook informant M. E. Verstege liet zich over Sassen op een soort-

gelijke wijze uit. Graag wilde de gedeputeerde onafliankelijk zijn
Hij had "zoo veel schrik, om aan de Leiband van de Priesters te
loopen als ik schrik heb, om. . . van een Razenden hond gebeeten te
worden."  Maar ook volgens Verstege moest Sassen vanwege vrouw
en kinderen "dikwils een geveinsde Rol speelen". Hij wees in dit
verband ook op een andere eigenschap van de Bosschenaar: uit
's mans leven en loopbaan bleek dat hij zo onvoorzichtig was, dat hij
altijd zijn eigen glazen ingooide. Bovendien was Sassen lang niet
altijd even konsekwent: "Had die man zoo veel vastigheid van carac-
ter als verstand, dan voorzeeker zoude hij een van de grootste lichten
onzer tijd zijn. "16

Het is goed mogelijk dat Verstege gelijk heeft. Sassen was niet
altijd even rechtlijnig in zijn opvattingen. Een voorbeeld daarvan
dateert uit 1823. In de gemeente Sint-Michielsgestel was na de
verkiezing  van Von Geusau  *  in  G. S. het burgemeestersambt  va-
cant. Gouverneur Van Vredenburch vond gegadigde Ph. Meurs, een
protestantse notaris, niet geschikt vanwege zijn "zeer oploopend en
driftig caracter". De tweede assessor - vergelijkbaar met wethouder
- H. Koppens was een betere kandidaat. Op 6 september 1823
schreef Sassen hierover aan A. Brocx, hoofdambtenaar bij Binnen-
landse Zaken. Zijn vriend Meurs werd volgens hem tegengewerkt
door "een personeel vijand", die de gouverneur aan zijn zijde had

15) ARA Ss inv. nr. 6032A, nr. 4403: A.G. Verheijen, 14 juni 1829.
16) Archief Van Maanen, inv. nr. 86: Verstege, 8 maart 1830 en 12 april 1830.
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weten te krijgen. De naam van deze vijand: Von Geusau, nota bene

zijn collega-gedeputeerde. Meurs bezat volgens Sassen een 'bij uit-
stek regtmatige aanspraak" op het burgemeestersambt: zijn rader
had indertijd de erfsecretarie zan hint-Alichielsgestel gekocht en
was bij de afkoop van de heerlijke rechten niet schadeloos gesteld.
Deze vergoeding zou nu in de rorm rein een benoeming aan de
erfgenaam kunnen H·orden toegekend, \·ond Sassen, dezelfde per-
soon die een paar jaar te\()ren nog zo had uitgehaald naar alle preten-
ties en ,ernieende aanspraken van de Brabantse protestanten. 17

In september 1827 moest in Den Bosch eenderde van het kiescol-

lege - de kiesmannen,oor de gerneenteraad - aftreden. Tot dit deel
behoorden cok Sassen en A.Th. \'an Rijckevorsel, een neef van wijn-
handelaar rictor. Xog \66r de stemmen iraren geteld ontving burge-
meester \/erheijen een klacht zan Sassen. Er zouden 'arglistige stre-
ken en frauduleuse manc,eui'res- zijn geschied.  Het doel: de Iieri\ ij-
dering van Sassen en Van Rijcke\'orstel uit het kiescollege. De da-
ders: een "zekere cabale- of -factie". Deze had verkondigd dat door
de Bossche geestelijkheid 2,p poene \an \veigering ran absolutie-
was verboden op Sassen te stemmen. in koffiehuizen en societeiten
was  tegen de adrocaat geageerd  en  n aren pamfletten  "met  volle
handen- uitgedeeld. De stembiljetten \faren huis aan huis opge-
haald, met het verzoek deze in te mogen rullen. Tegen weigeraars
A,aren dreigementen geuit. kon men dan niet met de factie van
mening verschillen, zonder in zogenaamde "ketterij te vervallen":,
wanhoopte de gedupeerde Sassen.

Na het lezen van deze klacht wist burgemeester Verheijen niet of
hij de stembriefies wei mocht openen en tellen. Via Van der Fosse
kwam deze ,raag bij Van Gobbelschroy, die de kwestie besprak met
de koning. Op 24 september deelde de minister mee dat de biljetten
geteld mochten rr·orden. Verheijen diende hierbij te letten op de
handschriften, of niet meerdere briefjes door 3*n hand waren ge-
schreven. Alle "mendes en intrigues" ten spijt bleken beide heren te
zijn herkozen. net als alle andere aftredende kiesmannen. Wel kon-
stateerde Verheijen dat inderdaad 'onderscheidene stembiljetten
door een en dezelfde hand waren ingevuld-. De volgorde van de
17) ARA Biza Binnenlands Bestuur 1817-1823. inv. nr. 377. dossier B 5858.
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kandidaten n·as in die gerallen iolkomen gelijk. Er bleef zelfs nog
meer aan de hand te zijn: er moest nog een andere lijst onder de
kiesgerechtigden gecirculeerd hebben,  want  ook  bij  de ver\ ulling
van een buitenge\rone vacature in het kiescollege A'aren er onregel-
matigheden te konstateren. Alaar vooral omdat het plan van de caba-
listen was mislukt meende de burgemeester, 'ter rermijding ran
opspraak en 5ele onaangenaamheden", de uitslag \'ast te moeten

stellen en de kiesmannen bijeen te roepen.
Gouverneur Van der Fosse zvas niet gelukkig met dit eigenmach-

tig optreden. Verheijen had er verstandig aan gedaan door vddr het
opmaken van de uitslag zijn bevindingen te rapporteren. Niettemin
vond ook hij, na het mislukken van het plan van de factie, de affaire
niet de moeite waard om nader aan het licht gebracht te worden. Zo
verdween Sassens klacht onafgedaan in de archieven. Ook de her-
kozene heeft er vrede mee genomen.

18

Vanaf 1824 had de Statenvergadering van Noord-Brabant een voor

regering en gouvernement steeds ongunstigere samenstelling gekre-
gen. In 1824 kwam M. de Wijs in P.S., in 1825 Verhoysen, in 1826
H. de Wils. In 1827 werd C. Segers vervangen door oppositieman
R. Romme en \verd de overleden Panneboeter opgevolgd door de
katholiek J. van Gilse. Erger was de vervanging van De Ku>'per. In
P.S. werd hij opgevolgd door de Eindhovense klerikaal H. Smits

JNz., waarmee ook zijn plaats in G.S. vacant werd.
Deze open plaats  in  G. S. opende perspectieven voor Henry  de

Wijs, naarstig op zoek naar een politieke carriere. Zijn kansen op het
lidmaatschap van dit college leken des te groter, omdat in juli 1827
ook drie gedeputeerden moesten aftreden: de Bossche factie-man
Von Geusau, de onafhankelijke Sassen en de middenman Van Bever-

wijk. De Bosschenaren rond Victor van Rijckevorsel zagen het ge-
vaar. Hun medestander De Kuyper waren zij reeds verloren.  Hoe
konden zij het gevaar van de opmars van De Wijs afivendeni

De oplossing: politiek handjeklap tussen de 'Bossche factie' en de
Westbrabantse Statenleden. In ruil voor steun aan de aftredende

gedeputeerden zou in de plaats van De Kuyper een kandidaat uit
West-Brabant naar voren worden geschoven: F. van Mattemburgh  *,
18) RANB CdK kabinet. im·. nr. 66, exh. 29 september 1829. A nr. 89
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jongere zwager van Cuypers, kersvers Statenlid voor Oudenbosch /
Steenbergen.  In juni 1827 sprak Van Rijckevorstel met deze kandi-
daat om zich ervan te vergewissen dat hij zijn benoeming in G. S. ook
zou aannemen. Van Mattemburgh was immers hoofdinspecteur bu
de belastingen, een functie die hij  voor een plaats  in G. S.  zou  moe-
ten opzeggen. Van Rijckevorsel kon hem al bij die gelegenheid de
namen van 21 Statenleden noemen die "Matje" hun stem zouden
geven, die van gouverneur Vander Fosse niet meegerekend. Tegen-
stand zou Van Mattemburgh vooral ondervinden van het Midden-/
Oostbrabantse platteland, namens welk ook H. de Wijs zitting had.
Acht van de veertien plattelanders zouden volgens Van Rijckevorsel
niet op "Matje' stemmen. De meeste Westbrabanders zouden weI
zijn zijde kiezen, hoe groot de aantrekkingskracht van de katholieke
voorman De Wijs ook mocht zijn. Met Van Mattemburgh zou West-
Brabant immers eindelijk weer een vertegenwoordiger in G.S. krij-
gen. Slechts vier Westbrabantse katholieken zouden hun stem aan
De Wijs geven, terwijl Werden en Van Gilse nog twijfelden. Van
Mattemburgh hechtte geloof aan de inlichtingen van \/an Rijckevor-
sel. Aan zijn zwager en politieke mentor Cuypers schreef hij daarom

dat hij zich handidaat zou stellen. Hij vertrouwde erop dat met de
steun van gouverneur Van der Fosse nu de -parti des apostoliques"
het  hoofd zou kunnen worden geboden.

i 9

Ruim een week later, op 6 juli 1827 schreef Van Mattemburgh,
"

nog geheel verblind door het briljante succes", aan Cuypers dat hij
met 24 van de 41 stemmen in G. S. was gekozen. De prognose van
Van Rijckevorsel, 21 stemmen plus \/an der Fosse, naast vier twijfe-
laars, bleek dus wel zeer nauwkeurig! Ook de drie aftredende gede-

puteerden werden herkozen. Henry de Wijs had slechts tien stem-
men gehad, volgens Van Mattemburgh een bewijs dat zijn invloed en
populariteit tanende was. 20

In het verkiezingsjaar 1828 was het weer de beurt aan Cuypers
om als Kamerlid af te treden. Van Alattemburgh probeerde hem zo
goed mogelijk over de stemming in Den Bosch in te lichten, opdat
'9) GA Breda, Afdeling IV-3. Collectie Cuypers van Velthoven. inv. nr. 79: \'an Mattem-
burgh, 26 juni 1827. De vier Westbrabantse De Wils-aanhangers z,aren Janssens, Romme,
Van Steensel en Bijvoet. Behalve Werden en Van Gilse twijfelden ook De Grancy en Linsen.
20)  T.a.P.: Van Mattemburgh, 6 juli  1827
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deze niet opnieuw voor onaangename verrassingen zou komen te
staan. Wederom was advocaat Sassen de onzekere factor. Het zag er
naar uit dat hij  weer zou proberen zijn lidmaatschap van  G.S.  om  te
zetten in dat van de Tweede Kamer. Ditmaal leek hij niet tegen
Cuypers te werken, maar leek hij het op te gaan namen tegen Van

der Brugghen van Croy. Deze oude protestant zou grote moeite met

zijn herverkiezing krijgen, vooral nu de staatsman Falck, aan wie hij
geparenteerd was, zijn invloed op de keuze niet direct kon doen
gelden. Al eerder, in februari 1828 had de protestant Van Tuyll zich
als mededinger voor Van der Brugghen aangemeld. Van Mattem-
burgh had tot zijn spijt niets kunnen ontdekken over Sassens inten-
ties, noch over die van de 'Bossche factie'. Hoewel Van Mattem-
burgh tamelijk vertrouwelijk met zijn collega Sassen omging, had
deze in alle toonaarden gezwegen.  Wel was het bekend dat Sassen

veel tegenzin voor zijn advocatuur aan de dag legde. Van Mattem-

burgh verwachtte echter niet dat hij het balie-werk zou neerleggen.
Sassens zwakke gezondheid zou hem namelijk kunnen dwingen de
politiek vaarwel te zeggen. Deze beslissing zou dan tevens een ge-
schikte tussenstap zijn om later een zetel in de Hoge Raad te be-

machtigen - een wens van Sassen, en bepaald geen stille. 21

Toch is Sassen op het politieke pad voortgegaan. In maart 1828
meldde Van Mattemburgh dat hij in juli alle middelen zou gebruiken
om  Van der Brugghen te vervangen. Hierbij behoorde  ook  het  ver-
werven van de steun van zijn oude rivaal Cuypers. Sassen meende
enige aanspraak op diens medewerking te hebben, omdat hij drie jaar
geleden zijn tegenkandidatuur, waarvan de Westbrabander het
slachtoffer dreigde te worden, niet zou hebben doorgezet. Van Mat-
temburgh twijfelde echter aan deze voorstelling van zaken. 22

Onbekend is of Sassen dit jaar zijn kandidatuur heeft volgehouden
tot (le verkiezingen injuli, maarin elk geval werden in die maand zowel

Cuypers als Van der Brugghen herkozen, de laatste ondanks het feit
dat "zijn einde met rasse schreden schijnd te naderen". 23  Kort daar-

21)  T.a.P.: Van Mattemburgh, 25 februari 1828. De relatie van Falck met P. S. is onduidelijk.
22)  T.a.P.:  Van  Alattemburgh, 21 maart  1828 en 4 juli  1828. Alle genoemde brieven  zijn

Franstalig
21) ARA Ss inv. nr. 6031, nr. 3732: Verheijen, 2 juni 1828.
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op is Van der Brugghen gestorven. Als Kamerlid is hij opgevolgd door
baron \/an Tuyll, al eerder afgevaardigde, tussen 1814 en 1820. E6n
protestantse Noordbrabander bleef zo lid van de T\\'eede Kamer,
naast zes katholieken. Een verhouding die in de loop der jaren bijna
tot een traditie zou worden rerheven. Sassen, de vrijmoedige Candi-
dus'. maar tevens de onafliankelijke, zou nog bijna tivee jaar leven.
Op 5 mei 18300, erleed hij in Den Bosch, terwijl hij op zijn steribed
nog illusies koesterde over zijn plaats in de Hoge Raad.24

§ 3. Verkiezi,igen 1829: trionifen e,1 icliecs. een geloofsbelijdenis eit een
brouille

1829: grote deleii van Europa raakten ver\uld van \'rijheidsagitatie
en katholieke actie: lerland, Rijnland. Westfalen. In Xcx}rd-Brabant
zou na de Beek\'liet-verwikkelingen het jaar  1829 een tz\,eede impuls
aan de katholieke oppc,sitie geren. Het jaar begon met een petitiebe-
weging - later de 'eerste genoemd - die vanuit Belgie de noordelijke
provincies infiltreerde en die als hoofdinzet de drukpers- en onder-
wijsvrijheid had. Van de noordelijke provincies bleek Noord-Brabant
het meest gevoelig voor de Belgische agitatie. In dit gewest kregen de
petities enige steun, zij het in bescheiden mate. Van de 330 aan de
Tweede Kamer ingezonden petities kwamen er slechts 40 uit het
noorden, waarvan de helft uit Noord-Brabant.25

De oppositie won dat jaar reid in Noord-Brabant. En met deze

terreinwinst kwamen ook de klachten over de wijze \vaarop de oppo-
sitie aan haar stemmen gekomen z,·as. Vooral in de Aleierij van
s-Hertogenbosch ,verd door regeringsgezinden geklaagd over de gro-
te  invloed  van de geestelijkheid  op  de \ erkiezingen. Vooral jonge
kapelaans en seminaristen zouden openlijk steun voor een oppositie-
kandidaat hebben geworren.

De klachten begonnen al bij de eerste fase ran de verkiezingen,
die  in  mei  1829  voor de leden  van de kiescolleges op het platteland.
1n deze maand speelde zich de Tfioenselse affaire af, een zaak die
volop in de publieke belangstelling k   am te staan dankzij de berich-
24 j Archief Ian Maanen, inv. nr. 86: \'erstege, 12 april 1830.
253 Witlox, a. u·.. 196. noot I
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ten in de pasverschenen oppositiekrant Noord-Brabander. In het gij f-

de kiesdistrict (Ililvarenbeek) probeerde de oppositie zoveel mogelijk
klerikalen in het kiescollege te krijgen, om zo het Statenlid ran
Velthoven te kunnen zzippen, berucht vanwege zijn anti-katholieke
stem in het Beekvliet-debat van 1826. Vanzelfsprekend probeerden

de regeringsgezinden in dit district, onder anderen de Woenselse
burgemeester H. Spoorenberg en secretaris A. Schutjes, dit tegen te
gaan. Beide partijen hebben hierbij gebruik gemaakt van ongeoor-
loofde overredingsmiddelen.

Over de Woenselse burgemeester en secretaris kwamen klachten
binnen bij G. S. Het college zond twee van zijn leden,  Van  Alattem-
burgh en Von Geusau naar Woensel om de zaak in loco te onderzoe-
ken. Hun rapport bevestigde dat er onregelmatigheden waren ge-
schied, maar dat deze niet ernstig genoeg waren om de verkiezingen
ongeldig te verklaren. Spoorenberg en Schutjes werden van schuld
aan fraude vrijgesproken.

Over het rapport is in  G. S. fel gediscussieerd. Afwezig bij  deze
discussies   was de protestant  Van   Beverwijk,   ook   in   1826  bij   de
Beek\,liet-debatten een t\vijfelaar. Tegen de conclusies van het rap-
port verklaarden zich de gedeputeerden De Voocht, Linsen en.
Sassen, die hiermee opnieuw zijn onafhankelijke positie tussen rege-

ring en oppositie aantoonde. Van Mattemburgh en Von Geusau kre-

gen slechts steun van de in 1826 gekozen katholiek Van de Mortel.
Drie tegen drie. Slechts door de beslissende stem van gouverneur
Van der Fosse kon het rapport worden goedgekeurd.

26

In juni 1829 werden de Statenleden gekozen. De regeringspartij
leed hierbij enkele gevoelige nederlagen, vooral in de kiesdistricten
van het platteland. Allereerst moest in district Hilvarenbeek zoals
verwacht rechtbank-president \/an Velthoven wijken voor oppositie-
man Jos Smits, die hiermee het derde Staten-lid van deze Eindho-

vense fabrikantenfamilie werd.  In Oss/Ravenstein kreeg de onafhan-
kelijke advocaat Lightenvelt - de latere minister - geen enkele stem
tegen de klerikaal Boeracker. In Helmond werd Verhoysen herko-
zen. Ook in West-Brabant wisten de mannen van Henry de Wijs
26,  Van Velthoven, t.a.p, 217-218: ,\'oord-Brabander, 12 mei 1829, 14 mei 1829,28 mei 1829.
RANB CdK kabinet. in\'. nr. 69, exh. 13 mei 1829, 3 en exh. 29 juli 1829, 14,4
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terrein te winnen. District Ginneken koos Ant. Oomen boven de
Bredase burgemeester De Roy van Zuidewijn. Ten slotte, in Ooster-
hout werd de protestant Hallungius vervangen door de klerikaal Van
Weel. Met deze laatste keuze kwam het aantal protestantse Staten-
leden op elf, waarvan er dan nog vijf door de ridderschap werden
afgevaardigd.

Toch konden de regeringsgezinden ook op twee succesjes en 6dn
grote overwinning terugkijken. Vanwege de ridderschap werd de
protestant Martini van Geffen gekozen. In district Boxmeer bleef
Van de Mortel behouden, ondanks de oppositie van L.J. Sassen, de
voormalige klerk die door gouverneur Holvoet in  1822 was ontslagen.
Het grootste succes rond nota bene plaats in het hart van de opposi-
tiepartij: in Den Bosch werd na een spannende strijd de behoudende
katholiek J. F. Vermeulen gekozen als opvolger van niemand minder
dan Jos de Wijs. Zo bleef de gouvernementspartij dan toch nog voor
een groot debbcle behoed. 27

Een bezoek van Willem I aan Den Bosch in juni 1829 bracht Keen
rust in de provincie. \Vel bewees het enthousiasme van de Bossche-
naren volgens procureur Van Blarkom dat het Noordbrabantse volk,
"het moge fanatiek zijn", nog achter zijn koning stond. De feest-
vreugde kon echter niet verhullen dat in de hoofdstad de derde ronde
van de verkiezingen van  I 829, die ran juli voor de Kamerleden en de
gedeputeerden, met grote spanning werd tegemoet gezien.

Opschudding werd ook voorspeld door gedeputeerde \/an Mattem-
burgh*,   die   over dit onderwerp  op   12  juni een uitvoerige brief
schreef aan Cuypers, met een verzoek om politieke steun, toegelicht
met een soort politieke geloofsbelijdenis.28 De juni-verkiezingen wa-
ren volgens "Matje" een voorbode geweest van de grote onenigheden
die de Statenvergadering in juli te wachten stonden. Twee partijen
zouden elkaar daar verbitterd gaan bestrijden. De partij van Henry de
Wijs had in juni haar invloed sterk uitgebreid, vooral met steun ran de
geestelijkheid. Met reden kon zij daarom "le parti-pretre" worden ge-
noemd. Haar roornaamste doelwitten waren de beide kamerleden
27) ARA Biza kabinet, inv. nr. 22, dossier K 838; RANB Griffie im·. nr 3735 e.,·.: processen-
verbaal van verkiezingen
28) GA Bre(la, Afdeling IV-3, Collectie Cuypers ian Velthoven, inv. nr. 79, \:an Mattem-
burgh. 12 juni 1829. De citaten zijn hier voor een deel vertaaid  weergegeven.
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Verheijen, "trop servils" naar haar zin, en gedeputeerde Van de
Mortel, die had afgedaan wegens zijn houding in de Woensel-affai-
re. Hun opvolgers zouden moeten worden Verhoysen uit Helmond,
advocaat Sassen, die kennelijk na zijn tegenstem in deze Woensel-
affaire weer in de gunst van de klerikalen stond, en Henry de Wijs
zelf.

Van Mattemburgh kon nog niet vertellen of gouverneur \/an der
Fosse maatregelen tegen deze plannen had beraamd. Evenmin durf-
de hij een voorspelling te geven over de afloop van de strijd, waaraan
hij weliswaar niet vreemd zou kunnen blijven, maar waarin hij
nimmer de helpende hand zou bieden aan ongeoorloofde praktijken.
Door zijn onderzoek in Woensel achtte Van Mattemburgh zich als
geen ander in staat de knoeierijen van de klerikalen te doorgronden.
Zij beinvioedden de meningen van "gens simples et timords", die op
het platteland de meerderheid van de bevolking uitmaakten, zij inti-
mideerden met hulp van de pastoors de parochianen, zij dreigden
zelfs met excommunicatie. Deze middelen voor de 'goede zaak' vond
Van Mattemburgh weerzinwekkend. Ze gaven de geestelijkheid een
te grote invioed op aardse zaken, of werden benut om de "gekwetste
eigenliefde" van deze of gene "hypocrite politique" op te vijzelen, of
om de teleurgestelde ambities van een "caste d'aristocrates" te bevre-
digen. In vele kiesdistricten waren in juni deze intriges gebruikt.
06k in Den Bosch en Boxmeer, waar de uitslagen minder goed voor
de klerikalen waren uitgevallen, doordat de kiezers daar minder
toegankelijk voor de invloed van de clerus bleken te zijn.

"De eliminatie van Jos de Wijs in Den Bosch was een achec", een
gevoelige klap voor de factie, waarvan zij de bittere nasmaak nog niet
kwijt was. Maar Henry de Wijs beperkte volgens Van Mattemburgh
zijn werkterrein al lang niet meer tot de Meierij. De gehele provin-
cie was blootgesteld aan zijn intriges. In mei was Henry speciaal voor
de verkiezingen naar Breda gereisd. Hij had zijn voelhoorns uitgesto-
ken tot in Bergen op Zoom, naar de Statenleden Vergroesen en
Schillemans. De opinie van beide heren kennende, vreesde Van
Mattemburgh dat zij De Wijs' "zaak zullen omhelzen". Hij hoopte
echter dat de invloedrijke Cuypers nog kans zou zien de beide West-
brabanders te onderhouden over hun stem bij de herverkiezing van
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de Verheijens en Van de Mortel.
Van Alattemburgh veronderstelde dat de drie aftreders en de rege-

ringsgezinden in het algemeen weinig steun zouden krijgen van dat
andere Westbrabantse Kamerlid, de rijke en gematigd oppositionele
Ingenhousz. Tijdens een aanstaand bezoek aan Brussel zou "Alatje
deze compagnon van Cuypers opzoeken. Hij zvas bereid om er ingen

housz ergernis over zijn houding in de Woenselse affaire or·er zich
heen te laten komen, maar niet om er bevelen te ontrangen die met

zijn eigen opvattingen in strijd waren. Van klattenburgh verklaarde
met trots aan zijn zwager meer dan ooit vastberaden te zijn om "de
onafhankelijkheid van mijn karakter te behouden", ongeacht de ge-

volgen voor zijn eigen positie bij zijn eerstvolgende aftredingsbeurt.
Hij wilde zi.in opinie niet laten afhangen van de steun van een partij,
zeker niet van die van een -faction apostolique". "Voilh ma professi-
on de foi-, zo besloot hij zijn brief aan Cuypers, zonder wiens voort-
durende hulp bij verwachtte geen enkele stem in Westbrabant te
behalen.29

Ook burgemeester \/erheijen en procureur Van Blarkom zagen de
juli-verkiezingen met een spanning als nooit tevoren tegemoet. De
eerste voorzag dat "de partij.  . . haare grootste triomph" juist in zfjn
vervanging zou zoeken. Om dit te voorkomen en om de opposanten,
dat "zonderlinge soort liberalen", te weren moesten alle middelen
worden aangewend. Zo raadde hij de regering aan advocaat Sassen in
de Hoge Raad te benoemen.  Pas dan zou deze de partij-De Wijs "de

30volle laag" durven Keven.
De conservatieve Van Blarkom zag eveneens heil in dit soort mid-

delen. De benoeming van de Bredase burgemeester De Roy van
Zuidewijn tot notaris zou volgens hem de tegenstanders van De Wijs
morele steun geven. De regering moest zich vastberaden opstellen,
omdat velen in Noord-Brabant twijfelden. "De opgeruide menigte,
in haare triomph verdwaasd, laat zich vrij openlijk tegen het Gourer-
29

i Alerk op dat ook binnen het Westbrabantse tweemanschap C u\·pers - Ingenhous/, intieme

vrienden sinds jaren, meningsverschillen mogelijk  ,#aren.
3('; ARA Ss inv. nr. 6032A, nrs. 4350 en 4403: \'erheden. 2() mei 1829 en 14 juni 1829
Andere middelen waren volgens Verheijen de benoeming van  P. L.  Faes  tot , rederechter in
Bre(la en van D. Verbunt tot wethouder in Tilburg

264



nement hooren" 4' Een andere suggestie van Van Blarkom: een deco-
ratie voor president Van Velthoven. Deze Eindhovenaar heeft inder-
daad, en wei op 4 juli 1829 zijn lintje gekregen. Hij Areeg het
ridderkruis in de orde van de Nederlandse Leeuw tesamen met de
protestant Hallungius, 12 die net als hij de afgelopen maand door een

oppositieman uit de Staten n·as verdrongen. Een ander oud- Sta ten-
lid, de in 1827 vervangen De Kuyper uit \/eghel, werd in deze maand
zelfs in de adelstand verheven. De afkeuring door Willem 1 van het
verloop van de Brabantse verkiezingen kon amper worden misver-
staan. De benoemingen werden daarom  niet door iedereen  in  het
Koninkrijk gen'aardeerd. Mgr. C. ran Bommel maakte in dit ver-
band tegenover een minister schampere opmerkingen over de nieuwe
ridders: de meeste van hen zouden hun lintje slechts aan hun 'acte

33de servilisme devant le ministOre" te danken hebben.
1\log meer maatregelen werden door Van Blarkom en zijn conser-

vatieve geestverwanten beraamd om de opmars van de Noordbra
bantse klerikalen te stuiten. Behalve beide Verheijens moest in juli
1829 ook oppositieman Van Sasse van Ysselt als Kamerlid aftreden.
Deze jonkheer kreeg nu een onverwachte tegenstander, in de per-
soon van een oude, behoudende katholiek, maar met een fameuze
naam en een onberispelijk imago: oud-landdrost P. E. de la Court  *.
Zijn naam was voldoende om de Brabantse katholieken te doen her-
inneren aan hun eerste dagen \'an emancipatie en aan de glorietijd
onder het bestuur van de 'katholiekenvriend Lodewijk Napoleon.

De la Court \vas in 1829 Keen lid van P.S. Waarschijnlijk is hij
door de regeringsgezinden pas op het allerlaatste moment naar wren
geschoven, om de verwarring in het oppositiekamp des te groter te
maken. Het zal spannen, schreef Van Blarkom aan minister Van
Alaanen over de naderende verkiezingen. De procureur uitte zich in
deze brief op een wijze alsof niet gouverneur Van der Fosse,  maar hij
de \vare 'mentor' der Statenvergadering \vas. Zijn toon was stellig en
zelfverzekerd. De herverkiezing van de beide Verheijens was volgens
hem al in kannen en kruiken. En voor kandidaat De la Court kon hij
1' 1  Archief \'an Maanen, inv. nr. 84: \'an Blarkom, 30 januari 1829 en 8 maart 1829.
32

1 De andere nieuwe ridders waren Victor van Rijckevorsel en de protestanten Van Fenema
en De Smeth van Deurne
431 Witiox, a.u'.. 232.
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reeds rekenen op negentien stemmen. Vele Statenleden bleven he-
laas door "hun bekrompen kerkelijke begrippen" aan Van Sasse ver-

bonden. Op drie van hen dacht hij vanwege zijn ambtsbetrekkingen
nog druk uit te kunnen oefenen: op Faes, Romme en Brouwers.  "Uit
personeel belang" zou hij de eerste tot De la Court, en de twee
laatsten tot een blanco stem weten over te halen. 34

Alles was tevergeefs.  Op de beslissende dag,  10 juli 1829, werd Van
Sasse met 22 tegen 18 stemmen herkozen als Kamerlid. Gouverneur
Van der Fosse had volgens griffier F.X. Verheijen al het mogelijke ge-
daan om De la Court in de Kamer te krijgen, maar ook zijn bemoeienis-
sen waren zonder resultaat gebleven. Zoals was voorgeschreven waren

de stemmingen met gesloten biljetten geschied. Toch kon griffier Ver-
heijen nog dezelfde dag aan de regering meedelen hoe iedereen had ge-
stemd. Tegenvallers hierbij waren de blanco stemmen van de onbe-
rekenbare Sassen en van Van de Mortel, vanwege zijn oude relaties
met Van Sasse van Ysselt. Waar niemand op had gerekend, was dat
gedeputeerde Linsen op Van Sasse had gestemd. Verder waren ook
Romme en Brouwers aan diens zijde gebleven. Alleen de Bredanaar
Faes, nota bene een neef van De Wijs, had op De la Court ge-
stemd.25

Een tweede teleurstelling voor de  regeringspartij:  in de plaats van
A.J. J. H. Verheijen was met 22 tegen 18 stemmen de oppositieman J.

Luyben in de Kamer gekozen. Alleen het Kamerlid A.G. Verheijen
wist met de hakken over de sloot tegenkandidaat Henry de Wijs voor
te blijven. Hiermee behoedde hij de gouvernementelen voor een
algeheel debAcle. De verkiezingen voor de gedeputeerden verliepen
aanmerkelijk gunstiger voor de regering. Van de Mortel werd herko-
zen met 24 stemmen, tegen 14 voor Boeracker en twee voor diens

34) Archief Van Maanen, inv. nr. 84: Van Blarkom, 7 juli 1829.
35) T.a.p.: Van Blarkom. 10 juli 1829, ARA Ss inv. nr. 60328, nr. 4462: F.X. Verheijen, 10
juli 1829.
Op De la Court stemden de Statenleden De Grancy, Bowier, Martini, De Smeth, Von
Geusau, Van Beverwijk, Van Rijckevorsel, Van Fenema, Vermeulen, Drabbe, Faes, Van
Baak, Diepen, Van Oldenborgh, Van der Beken, Van Ouwerkerk, \'an Alattemburgh en de

gouverneur.
Op Van Sasse stemden De Voocht, Schillemans. Vergroesen, Werden, Janssens, Bijvoet,
Linsen, Brouwers, Van Weel, Bogaers, Suys, Boeracker, Verhoysen, Luyben, Oomen, Rom-
me, Van Gilse, twee De Wijzen en drie Smitsen. Van Hugenpoth was wegens ziekte afwezig.

266



voorman De Wijs, Advocaat Sassen werd eveneens herkozen, maar
liefst met 34 stemmen, tegen zeven voor vijf verschillende kandida-
ten. 36

De triomf van de oppositie was niet kompleet, maar wel groot.
Door een Belgische criticus van de regering werd zelfs gemeld dat de
gouvernementelen een in het Casino in Den Bosch besteld diner
afzegden, uit teleurstelling over de afloop van de verkiezingen. Ze
lieten de waard zitten met zijn beste eetwaren en wijnen - ongetwij-
feld betrokken bij wijnhandel Van Rijckevorsel, en niet bij concur-
rent De Wijs - zodat hij  ze "zelf gebruiken"  kon. 37

Hoe groot de ergernis onder de conservatieven was, toont een
briefje van gedeputeerde Von Geusau aan de gouverneur, daags na
de verkiezingen. De jonkheer meende nog een mogelijkheid te zien
de  verkiezing  van Van Sasse ongedaan te maken.  Op  een  van  de

stembriefes was namelijk "Baron van Sasse" in plaats van het recht-
matige 'jonkheer' vermeld. De wet verbood het gebruik van niet-
erkende adeltitels, dus zou de hele stemming wellicht ongeldig
verklaard kunnen worden. Indien  Van der Fosse deze redenering
vergezocht mocht vinden, dan moest hij maar denken dat het
"chagrin" van Von Geusau over deze nederlaag groot genoeg was om

38hem "faire ddraissonner" - onzin uit te laten slaan.

Op het hoogtepunt van de faam van de familie De Wijs was er voor
de individuele leden ervan maar weinig succes weggelegd. Jos ver-
dween  in  1829  uit de Staten en Henry  kwam  niet  in de Kamer.  De
nederlagen die Henry in het begin van zijn politieke loopbaan ont-
moette zijn merkwaardig.  In  1820 werd hij slechts  met de grootste
moeite plaatsvervangend  lid  van  P. S.,   en  pas  in   1826  kon  hij  de
Statenzaal betreden.  In  1827 had hij tevergeefs zijn zinnen gezet op
een plaats in G.S., en nu, in 1829 werd hij uit de Tweede Kamer
geweerd. Riepen Henry's dominantiezucht, zijn principiele houding
of juist zijn kennis van zaken  en zijn grote werklust zoveel tegen-
stand en angst op) Het antwoord is onbekend. De begeerde Kamer-

16) RANB Nieuwe rechterlijke archieven 1811-1838, Procureur-crimineel, inv. nr. 22: ver-
slag vergadering,  10 juli  1829.  Merk op dat de strijd met andere tegenkandidaten werd gevoerd
dan Van Nlattemburgh een maand geleden had voorspeld
")  Van der Meulen.  1Wllem den Koppigen, op citaat bij Witlox,  a.w.,  235,  noot  1.
38) RANB CdK kabinet. inv. nr. 69, exh. 1 augustus 1829, 2: Von Geusau, 11 iuli 1829.
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zetel zou Henry nooit bezetten. Het zou nog duren tot 1834 voordat
hij in G. S. werd gekozen. Vanaf dat jaar tot 1845 zou hij als een
soort 'onderkoning' van Noord-Brabant het provinciaal bestuur

gaan domineren, samen met zijn grote tegenspeler gouverneur Van
der Bogaerde.

Henrv de Wijs was  'razende en razende kwaad over de \ erkie-

zingsuitslag Onmiddellijk na de stemming verkondigde hij in de
Bossche koffiehuizen luidkeels dat \lan der Fosse met het opneinen
van de stemmen had geknoeid. -Men zal inij plaisier doen zulks aan
de Gouverneur te rerhalen-, voegde de rancuneuze Bosschenaar er
aan toe. Van der Fosse trok zich deze beschuldiging in hoge mate

aan. De rechtgeaarde man "betreurde bitter zich dagelijks met men-
schen zonder Eer te moeten berinden" Griffier Verheijen trachtte
hem op te beuren. "Over gezegdens van canaille- hoefde men zich

39niet boos te maken, noch bedroefd te worden.
Ook in de Zuidnederlandse oppositiekrant Le Courrier de la Aletise

verscheen een soortgelijke beschuldiging tegen Van der Fosse - de

jonge Noord-Braba,ider durtile kennelijk zon vinnige oppositie nog

niet aan. Enige verontwaardigde Statenleden wilden het terstond

publiekelijk voor de gouverneur opnemen, maar Van der Fosse heeft
hen hiervan kunnen weerhouden. Advocaat Sassen stelde de gourer
neur voor een ingezonden artikel naar de krant te zenden, dat hij
hem vast ter goedkeuring voorlegde. Volgens dit artikel had de be-
schuldiging in Noord-Brabant reel "sensatie" veroorzaakt, maar dan
ten nadele van I)e Wils. De publieke opinie nam het op voor de
beschuldigde. Niettemin, "calomniez, calomniez, il en reste tou-
jours quelque chose",4° dat was het motto van Henrr en de zijnen.
Wie aan de integriteit van de gouverneur twijfelde, diende zich te
bedenken dat de gouverneur bij het opmaken van de stemming altijd
geholpen werd door twee assistenten uit P.S. Edn \an deze tz\'ee
stemopnemers op de tiende juli was Verhoysen ge\reest. een -ijverige
aanhanger' van De Wijs

Van der Fosse vond het niet raadzaam Sassens stuk in te zenden.

39) ARA Ss inv. nr 60328, nr. 4497: A.G. Verheijen, 21 juli 1829, RANB C:dk kabinet, im
nr. 69, exh. 1 augustus 1829,2; Witiox, a.u'., 234, noot 2.
40) "Lastert, lastert, er blijft altijd wel iets van hangen."

268



1n plaats daarvan besloot hij Flenry de liijs nimmer meer in zijn
ambtswoning te ontvangen. En wanneer dit Statenlid zou rerzoeken
hem te mogen spreken, zou hij ervoor zorgen dat bij het gesprek t\\·ee

getuigen aamvezig zouden  zijn.   ken  half jaar later,  op de nieu,f -
jaarsreceptie ten huize ran de gc,uverneur \\'as De Wijs dan ook niet
uitgenodigd. Henry was echter "onbeschaamd genoeg" om toch te
komen. Toen Van der Fosse hem zag, keerde hij hem direct de rug
toe. Wel bewaarde hij zijn zelfbeheersing. Enkel om de soirde niet te
verstoren, zo zei hij naderhand, had hij het voor korte tijd geduld dat
er een "lasteraar" in zijn nabijheid was.4 1 Vanaf juli 1829 H aren

gouverneur en oppositievoorman gebrouilleerd, dat moge uit dit voor-
val duidelijk zijn.

§ 4.    Servielen en zelfsta,idigen:  Noordbrabanders iii de Twee(le  Kamer

Servielen tegen zelfstandigen, in dat licht werden debatten in de
Tweede Kamer door opposanten bezien. Tot hun ergernis zagen zij
hoe A.J.J.H. Verheijen *, die voor 1820 nog bereid was een onver-
valst katholiek geluid te laten horen, steeds meer wegzonk in het
pluche van de regeringsgezindheid. Zijn vervanging in juli 1829 door
Luyben werd door hen dan ook luid toegejuicht. Toch slaagde dezelf-
de Verheijen er later in 1829 nog eenmaal in de sympathie van de
Brabantse oppositie te winnen. Na zijn verkiezingsnederlaag zou

men verwachten dat hij door Willem I zou worden gedecoreerd, net
als eerder de ex-Statenleden Van Velthoven en Hallungius. Verheij-
en heeft deze ridderorde niet gekregen. Bovendien: na zijn gedwon-

gen afscheid van de Kamer diende Verheijen een rekest om een
pensioen in. Gouverneur Van der Fosse kon zijn verzoek ondersteu-
nen.  Sinds  1802  had de rekestrant diensten  aan  het land bewezen.

Zijn  aanvaarding in  1811  van de functie van kabinetssecretaris  van
gouverneur-generaal Lebrun maakte hem nog steeds tot een omstre-
den figuur, maar niettemin had hij in de Franse tijd getracht het
beste voor het vaderland te bereiken, aldus Van der Fosse. 42

*'ja.w., Vergelijk Hoffmann, a. w.. 12-13. Schrijver is echter niet burgemeester A.G. Ver-

heijen, maar zijn halfbroer F.X. Verheijen: ARA Ss inv. nr. 6033, nr. 4909: 11 januari 1830.
42; RANB CdK kabinet, inv. nr. 69, exh. 21 september 1829, A nr. 16.
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Willem 1 dacht daar \vaarschijnlijk anders over. Helemaal verge-

ven heeft hij Verheijen nooit om zijn al te gretige houding in 1811.
Dat  bleek  uit een volgende tegenvaller.  In de herfst van  1829 over-
leed H.A. Verheijen, vrederechter in Boxmeer. Naar de vacante
functie solliciteerde ook Johan Verheijen, de zoon van het ex-Ka-
merlid. Deze gunst heeft Verheijen, zelfs na een audientie in Den
Haag, van de koning niet gekregen. Tot grote ergernis van de opposi-
tiekrant Noord-Brabander \verd niet de jonge Verheijen, maar een
niet-gegradueerde protestant, J. Heshusius benoemd. De redactie
erkende dat Verheijen zich in de Tweede Kamer vaak "lijdelijk' had
gedragen, en vaak op beslissende momenten af\vezig was geweest.
Toch had hij nu beter verdiend. Hij die vroeger zich zo openhartig
over de achterstelling van katholieken had uitgelaten, moest nu zelf
ervaren hoe een niet bevoegde protestant boven een katholiek, zijn
eigen zoon, werd uitgekozen. 43

In de dertiger jaren zou Verheijen nog terugkeren in de KHmer.
Na 1830 liet Van Sasse zich niet meer zien in deze volgens hem
onwettige vergadering. in 1832 was hij aan de beurt om af te treden.
Reeds vanaf het voorjaar van 1831 \\ aren er plannen om in zijn
plaats Henry de Wijs in de Kamer te brengen.44 Toch werd de
oppositievoorman opnieuw niet gehozen. Alet de steun van onder
andere griffier F.X. Verheijen is in juli 1832 de man uit Boxmeer
opnieuw afgevaardigd. Hij zou zijn Kamerzetel nu behouden tot zijn
overlijden in Den Haag op 3 december 1833.45

Het aantal zelfstandigen onder de Brabantse Kamerleden bleef
voorlopig gering. Van Sasse \Derde zijn oppositie met veel verre en
bombarie, maar hij bleef een eenling. De andere Brabanders zive-
gen.  Vanaf  1829  zou daar verandering in komen. Het begeesterde
verzet van de Boxmeerse jonkheer deed ook enige anderen hun
schroom overwinnen. Bij stemmingen over de jury-rechtspraak en
over de afhandeling van de ingekomen petities tot vrijheidian onder-
\Tijs etcetera stemden zij aarzelend tegen of ble\'en veelbetekenend
af\vezig. Alet name Ingenhousz schoof naar Vinks op. al bleef hij

41) Noord-Brabander. 6 oktober 1829.
44) Hoffman, a.u'., 133-
45} Archiet, Fabri-stichting: A.P \·an Hooff. 21 juni 1832

270



altijd de zwijgzame, de tr'ij felaar. 46 Bij de behandeling van de tienja-
rige begroting, in mei 1829, stemden zowaar vijf Noordbrabantse
katholieken tegen de regering. Alleen de meest regeringsgezinde van
hen, burgemeester A.G. Verheijen, bleef afrvezig. De protestant
Van Tuyll steunde de begroting, die, tot woede van de koning, Ir,erd
verworpen met 79 tegen 28 stemmen.

In juli 1829 kreeg de Brabantse oppositie in de Tweede Kamer
versterking van Luyben *. Naast Van Sasse werd nu deze districts-
commissaris de grote hampioen van de Brabantse katholieken. hinds
de Franse tijd had deze Delftenaar zijn brood in Noord-Brabant
verdiend als advocaat. Reeds bij de eerste Statenverkiezingen in
1817 belandde hij in P.S. en G.S. De historicus Hoffman hierover:
"Blijkbaar waren katholieke intellektuele leken in de provincie nog
zo dun gezaaid, dat ieder, die binnen die omschrijving viel, direkt in
de  bestuurskolleges werd opgenomen:'  Toch was Luyben,   net  als
Van Sasse, "zeer oppervlakkig-. Een andere eigenschap die hij met
deze jonkheer deelde, was zijn populariteit. In 1820 werd hij in twee

kiesdistricten tegelijk gekozen. Als Kamerlid versterkte Luyben zijn
populariteit door zijn onafhankelijke optreden. Hoffman citeert een
taallesje uit het jaar 1830, waarin een vroegivijs, ijverig zoontje een
pluim van zijn vader krijgt, omdat hij als voorbeeld van een substan-
tief 'Luyben noemt. Waarom? "Omdat hij zelfstandig is".47

Onafhankelijkheid rvas een reelgeprezen eigenschap in deze ja-
ren. We zagen reeds de \vanhopige manoeuvres \'an een middenman
als Sassen om buiten de greep van de partijen te blij\en. Zelfs de
meest "serviele kruipers" ronden zichzelf onalliankelijk,  en wel ran
de almachtige Alerus. In zijn politieke credo hemelde Van Mattem-
burgh zijn onafhankelijkheid op, om zo de steun van zijn machtige
zwager Cuypers te kunnen behouden.

De komst van Luyben in de Tiveede Kamer betekende een door-
braak. Het merendeel van de Brabantse Kamerleden behoorde nu
ineens tot het oppositiekamp. Vergelijken we de zeven Kamerleden
na de komst van Luyben met de zeren uit de eerste jaren van het

*} Tuithof', a.u·., 24-25.
47)  Hoffman. a.11'·· 28-29: Archief l'an Maanen. im. nr. 86 anonieme schrii,·er.  18 februari
1830.
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Verenigd Koninkrijk, dan valt vooral de voortdurende , erschuir ing

naar 'links' op - het linkse romantisme van de klerikdal-liberale
oppositie, \\'el te rerstaan. Tot 1820 zagen we de ver,anging ran de
protestantse koninklijke creaturen door katholieken. De Terkiezing
I an  Leheu  in  1820 \\ as het hoogtepunt van de eerste oppositiegolf in

Noord-Brabant. Pas in 1829 zou met de ,·erkiezing zan Lurben een
tweede hoogtij volgen.

De   \erlinksing   ran  de   Noordbrabantse  afge,aardigden   in  de
Tweede Kamer liep niet parallel aan de rerschui,ingen in de sanien-
stelling van G. S. Dit uas nog wel het geval tot 1820, doc)r de komst
in het college \an de katholieken Luyben, Sassen en Brou\ ers. Na
1820 trad in (:.S. een duidelijke 'rerrechtsing' op. In 1830 - ne
lopen hier iets ic,oruit - hadden \an de oorsprotikelijke. in 1816
benoemde gedeputeerden alleen Linsen,  1)e  \''oocht  en  \'an  Be,er-
wijk nog zitting. Dit drietal zou trou\rens tot rer in de reertiger
jaren gedeputeerde blij\en. Lurben, Sassen en BrouNrrs, alsmede

Borret zijn dan opgevolgd door vier uitgesproken regeringsgezinde
figuren: in volgorde van aankomst Von Geusau, \'.in de Alortel. \'an
Mattemburgh en Vermeulen.  Een merk\\ aardige tegengestelde ont-

wikkeling, die bewijst dat een- en dezelfde Statemergadering kenne-
lijk oppositionele dn behoudende personen kon benoemen.

Ifellicht is de oorzaak ran dit opmerkelijke rerschil te vinden in
de op\atting dat Kamerleden toen meer als politieke representante,1
\\rrden beschound en gedeputeerden meer als bestuurlijke functio-
narissen, die altijd \  crrden herkozen. ln de jaren \an het \'crenigd
Koninkrijk zijn ze\'en Noordbrabantse Kamerleden doc,r een ander

ver\'angen. EcIn ,an hen omdat hij  \.is ozerleden. De o\erige zes
moesten duidelijk tegen hun zin opstappen. In dezelfde jaren zijn
tien gedeputeerden rervangen. In t\vie gerallen was dat omdat de

persoon in kwestie „as overleden, in drie gevallen omdat hij een
onverenigbaar ambt had gekregen.  1n alle 0\erige ge, allen \ ·as deze

persoon niet herkozen in P.S.. ;faarniee terens zijn plaats in G.S.
:erdween. Er blijkt dus geen enkel geral te zijn,raarin de Statenver-

gadering een aftredende gedeputeerde niet heeft herkozen.

Terug naar de Noordbrabantse Kamerleden. \'ooral bij de stem-
mingen over de (eenjarige) begroting voor 1830 bleek het toegenomen
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oppositionalismeonderhen. Inopklimmende volgorde waren Cuypers,
Ingenhousz, Luyben en Van Sasse de frekwente tegenstemmers. \'an
Aleeuwen, burgemeester Verheijen en Van Tuyll bleven aan de zijde
van de regering. Na de begrotingsdebatten hield Luyben in de Kamer
een rede, volgens de historicus Witlox "zoo bitter" als zelfs Van hasse

nog nooit gesproken had. Zijn vcrwijten aan het adres van de regering
overde achterstelling van katholieken en de beknotting van hun rech-
ten kwamen nota bene enkele dagen na de fameuze koninklijke bood-
schap van  11 december 1829, waarin Willem 1 harde stappen tegen

pers en oppositie aankondigde. Tegen onredelijke oppositie-eisen zou
de regering met "doelmatige vastheid" optreden. Een "mannelijke
daad", zo werd de nieuwe politiek door de gouvernementelen ge-
noemd.48

Luyben zou als oppositioneel Kamerlid, tevens bekleder van een
openbare functie - districtscommissaris van Boxtel - snel de gevol-
gen van deze verharde regeringspc,litiek ondervinden. Eind decem-

ber vergaderde de ministerraad over het ontslag van negen Belgische
en twee Noordbrabantse Kamerleden uit hun openbare ambten en
hun erebanen. Naast Luyben was dat uit deze provincie de jachtoffi-

cier Van Sasse. Het ontslagmotief: deze oppositionele afgevaardigden
werden niet langer in staat geacht in hun functies de regering te
vertegenwoordigen en te verdedigen. Kort daarop werd aan dit rijtje
ook de naam van Ingenhousz toegevoegd, eveneens een ambtenaar
"die in de meest dadelijke verplichting ran gehoorzaamheid aan
Z. M. "  was  geplaatst.

Op 8 januari  1830 zijn de districtscommissarissen Luyben en
Ingenhousz ontslagen. Zij hadden getoond "een volstrekte afkeer
van de regering te hebben en konden daarom haar vertrou\\en niet

langer waardig zijn. Van Sasse is de dans ontsprongen. Het ontslag
rvas beperkt geble\·en tot Kamerleden die "meer bepaaldelijk- in een
vertrouwensrelatie tot de regering stonden, zoals militairen, kamer-
heren en commissarissen. 49

Luyben had "een zeer talrijk huisgezin en geen fortuin". Het
ontslag betekende dan ook een forse strop. Voor hem \rerd in februa-

48 J Witlo\.a.11·.. 244.
+4 3 ARA Ss in,. nr. 3328· ncitulen ministerraad. 30 deceml,er 1829.
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ri in Noord-Brabant een geldinzameling georganiseerd, een 'natio-
nale intekening", zoals zoiets destijds hoogdravend werd aangekon-
digd. De actie was geen succes, want "als het op geven aankomt zijn
de hevigste zelfs niet haastig' schreef een onbekend persoon in fe-
bruari 1830.50

Ingenhousz kon zijn jaarlijkse salaris van f 1283 beter missen. De
man  was een  van de rijkste inwoners ran de provincie. 51  Voor hem
dus geen inzameling, weI een verzoekschrift. Alle burgemeesters
van het district Princenhage richtten zich tot de regering met het
verzoek de commissaris in zijn ambt te herstellen. Volgens de rer-
baasde gouverneur was dit rekest een be\\ij s van de grote invloed die
ingenhousz in zijn district uitoefende. \/an der Fosse had op de
plichtsvervulling ,an de ex-commissaris Keen aanmerkingen, maar
wel over het misbruik dat deze soms van zijn grote invloed maakte.

Ingenhousz  was  niet ongeroelig gebleven voor \vensen  ran  zijn  wer-
wanten. Immers, van zijn familierelaties hing elk jaar zijn herver
kiezing als Kamerlid  af.  Van der Fosse had hem al in  1828 en  1829

gewaarschuwd dat de medesverking die hij aan familie verleende
soms ontoelaatbaar  was. 52 Uit welke vormen deze familiediensten
zoal bestonden, zermeldde de gourerneur helaas in zijn rapport over
dit rekest niet.

De actie in het district heeft geen succes gehad. ingenhousz #as
zijn ambt kwijt. Wel is in mei 1830 door Van der fosses opvolger een
poging ondernomen om Ingenhousz tot inkeer te brengen en tot een
meer gematigde houding over te halen. Aanvankelijk was de koning
namelijk van plan zijn invloed in Noord-Brabant uit te oefenen om
Ingenhousz ook als Tweede Karnerlid te \'ervangen. Op verzoek van
gouverneur Van den Bogaerde hebben toen Staatsraad Borret, gede-
puteerde Linsen en Kamerlid Van Aleeu,\en bemiddeld om hun
vriend Ingenhousz over te halen zich tot de koning te wenden en tot
een vergelijk te komen. In een gesprek met secretaris van Staat De
Mey van Streefkerk heeft hij toen het rerlangde be\vijs r'an "wel,fil-
lendheid- gegeven. Daarna heeft l\rillem 1,  mede op aanraden van de

50& Archief Van Maanen, in\·, nr. 86: anonieme schrijver, 18 februari 1830.
51 3 In 1850 zelfs de op len na rijkste Smatscourant, 18 augustus 1850.

52) RANB Griffie. inv. nr. 673: gour·erneur, 3 februari 1830, A nr. 9.
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gouverneur, die zulks -allergevaarlijkst" vond, zich niet langer tegen
de herverkiezing van ingenhousz verzet.53

Later is Ingenhousz weer in de gunst van de koning geraakt: in
1837 is hij in zijn ambt als districtscommissaris hersteld. Luyben
moest wachten op de troonsaanvaarding van Willem Il voor zijn
eerherstel. Hij kreeg dit toen dan ook in ruime mate:  in  1841  werd
hij ridder van de Nederlandse Leeuw, in 1842 raadsheer in het
gerechtshof van Den Bosch,  en  in 1844 commandeur van de Neder-

54landse Leeuw.

§  5. "Het luipaard met het lam": publieke geest en petities in de ogen van
duiven en haviken

Meer nog dan men uit de verkiezingsuitslagen alleen zou afleiden,
won de oppositie veld in Noord-Brabant. De provincie leek ver-
scheurd te worden tussen regering en oppositie. Burgemeester A. G.
Verheijen* had nog in augustus 1828 getracht in Den Bosch een
societeit op te richten waar lieden van alle godsdiensten en partijen
"vergenoegd onder elkanderen" hun vertier konden zoeken. Zijn ini-
tiatief was goedbedoeld, maar tevergeefs. In het begin slaagde Ver-
heijen er nog in alle officieren van het garnizoen en zowat alle
Bossche notabelen, met uitzondering van de familie De Wijs, tot
intekening over te halen. Maar nog in dezelfde maand augustus
werd in de Bossche kerken op instigatie van vicaris Van Alphen
openlijk tegen het vertier in de nieuwe societeit gepreekt. Het zou
gevaarlijk zijn voor de zuiverheid van de katholieke leer. De gelovi-
gen reageerden verbaasd op deze woorden. Altijd hadden in de stad
bals en concerten plaats gevonden, en nu zouden zij ineens zondig
zijn. Gefluisterd werd dat de ware reden van het verbod de verhui-
zing van al deze evenementen van een gebouw van de familie De
Wijs naar het Casino zou zijn.

Enige parochianen bleven het Casino bezoeken. Deze zwakke
broeders kregen daarop zelfs een huisbezoek. Procureur Van Blar-

53)  ARA Ss in\·. nr. 6033, nr. 5154: \'an den Bogaerde. 20 mei 1830: Archief Fabri-stichting:
Borret, z.d.
54) l\'NBil/, \'111, 1079-1082: Witlox. a.„'.. 236
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kom meldde minister Van Alaanen dat hen -door zielen-d,rang als t
ware" te verstaan  \rerd gege\'en u·eg te blij,en  uit de societeit.  Ver-
heijen beklaagde zich luid over de streek die hem door de clerus werd
geleverd.  „'anneer  men iets goeds  in Den Bosch wilde , errichten
moest men "als een ram" aan de tegenstand ran de oppositie het
hoofd kunnen bieden. "Zoo beschuldigt men onze nieuive inrigting,
dat rrij bij onze illuminatien 1= feestelijke verlichting] de insignia der
vrijmetselaars ,·erligten, zoo heeft men op de boomen [en] in het
locaal onzer Vergaderingen de volgende woorden: 11'eg niet de afgeralle
Roo,nsche aangeplakt ge,onden. ··55

Aan de andere kant leek de politieke t,reedracht in Noord-Brabant
op te houden zodra men kerk en verkiezingswergadering \erliet. Een
ander bericht. eieneens dan minister \'an Alaanen. nu uit maart
1830: in Den Bosch heerste een en al rriendschap. ledereen behan-
delde elkaar alsof er geen partijen bestonden. De burgerij rermaakte
zich eensgezind en \ ooral onbezorgd. \\'anneer Jan Sassen op straat

Henry de \Vijs ontmoette. dan pakten zij elkaar 'aan de arm en
wandeldlen J v riendschappelijk, even als of het luipaard met het lam
is vereenigd. " De steller \an dit bericht: de protestant Verstege,  die
er toch volstrekt geen belang bij had de zaken in Noord-Brabant
mooier,oor  te  stellen  dan  zij  waren.56

Om de zaken nog ,erKarrender te maken: na de Belgische Op-
stand  van 1830 horen  u e burgemeester \'erheijen  met Keen enkel
woord meer klagen over de slechte geest in zijn stad. Integendeel, er
heerste volmaakte rust en de Bosschenaren konden slechts lachen
om de sensatieberichten uit het noorden over de zogenaamde opstan-
digheid in de pro,incie. Zijn berichtgering en die r.in rele ran zijn
collega-burgemeesters en districtscommissarissen rerschilden he-
melsbreed \ an de rapporten  ran de militaire autoriteiten in Noord-
Brabant, die de mening uitspraken dat de inn·oners, indien Lij de
kans zouden krijgen, onmiddellijk aansluiting bij het afgescheiden
katholieke Belgie zouden zoeken. De berichten zijn zelfs zo uiteenlo-
pend dat een hedendaagse lezer, zelfs degene die op de hoogte is van

") Archief \'an Maanen, in,·. nr. 83: A.G. \'erheilen. 10 augustus 1828 en 7.d.. t..1.p.: \'an
Blarkom, 26 september 1828.
56

3 Archief \'an Maanen, im·. nr. 86: \'erstege, 4 maart 1830.
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de tegengestelde belangen die heide autoriteiten door huii berichten
trachten te versterken, zich ah raagt ivaar de z aarheid ligt. \Varen
de Noordbrabanders de misdeelde kinderen ran de rekening, die
ondanks al hun recht,aardige grieven zich in dit uur cler ,\,aarheid
lijdzaam en koningsgezind gedroegen? Of is 'het lijdzame Brabant
een mythe, bijna even groot en hardnekkig als die \an 'liet arme
Brabant' van Dr. Goossens? Is de \vens van de Noordbrabantse ka-
tholieken, net als die ran hun voorman Luyben, "misschien in stilte
naar vereeniging van Brabant met het Zuiden uitgegaan", zoals zelfs
een katholiek historicus als \Vitlox suggereerdei57 in dit bestek geen

antwoord op deze vraag, die ondanks een vrij recente dissertatie over
het onderwerp 'Noord-Brabant en de opstand van 1830' nog geheel
open lijkt.58 Hier wordt volstaan met de konstatering dat de gesple-

tenheid in de berichtgering zich al \'66r 1830 had voltrokken. Vanaf
het moment dat de politiek in Noord-Brabant echt 'heet wordt, zo
vana f de eerste maanden van  1829,  lezen Ive in de archieren onheil-
spellende 'havik'-berichten naast geruststellende duiven'-bood-
schappen.

Een voorbeeld van zon 'havik' is J.C. baron du Tour. Protestant,
maar dat spreekt hier bijna vanzelf. Du Tour had zich in 1824 in
Noord-Brabant gevestigd, op het landgoed Haamvijk van zijn zwager
De Grancy. De voormalige belastingambtenaar was afkomstig uit
Alkmaar, waar hij door fraude van een employee was geruineerd. Bij
de komst van Van der Fosse probeerde hij in zijn nieuwe woonoord
een betrekking te krijgen als -mouchard" - als verklikker, spion.

Zijn aanbod \verd echter door de gouverneur afgeslagen. Niettemin
bleef Du Tour weI op eigen houtje en onbezoldigd de regering voor-
lichten over het katholieke gevaar dat in -alle schuilhoeken- van de
provincie dreigde. Weinigen waren reilig voor zijn verdachtmakin-
gen. Zelfs procureur Van Blarkom, gouvernementeel als geen ander,
moest eraan geloven. Niet dat minister Van Alaanen de beschuldi-

gingen aan diens adres geloofde. Voor hem was Du Tour "een
4-3 Berichten van \'erheijen o.a. in ARA S, inv. nr. 6033, nrs. 5383,5510 en 5658, Witiox,
a. 14·.   239,  noot  2.
511) Hoffman. a.11·.. ,\let het dilemma \an deze berichtge,'ing heeft 7ich in 1983 ook \\'. ,·an

Exel be/ig gehouden. 1.t. t. Iioffman legt due historicus het gelijk heel duidelijk bij de

militairen. Zie het inten·ien· in het lindhot·ens Dagblad, 30 juli 1983, pagina 19.
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kwast", ondanks al zijn heilige ijver. De procureur was immers "zoo
anti-ultramontaans mogelijk". Niettemin vond Van Maanen in de
berichten van Du Tour bij tijd en wijle veel waarheid schuilen.

Jaren later k\vam uit dat Du Tour had gesolliciteerd naar een
verklikkersfunctie. Ibldoende reden voor velen om hem te mijden

als de pest en om hem als lid van een 'Letterminnend Genootschap
en van het 'Nuf te schrappen. Van zijn praktijk als advocaat kon hij
niet rondkomen, zeker niet na dit voorval. In september 1829 moest

hij Van Maanen melden dat hij alles, ambten, vermogen, goederen
en aanzien had verloren. Lang zou hij niet meer hoeven te leven in
Noord-Brabant, dat 'nest van domheid en bijgeloof'. Hij overleed
onverwacht in I)en Bosch op 23 december 1829, gedesillusioneerd
en vooral straatarm. 59

Vlak roor zijn dood had Du Tour nog getracht in Noord-Brabant
een tegen-petitionnement op gang te brengen, tot grote hilariteit van
de oppositiekrant Noord- Brabander. 1\,let iveinig of geen succes. want
vergeleken met de 'tri eede' petitiebezreging onder de katholieken
was Du 'Tours tegengeluid nauz\'elijks hoorbaar.

Deze 'tweede  petitiebeweging was in de laatste niaanden , an
1829 in rolle gang. Ook naar aanleiding van deze petities over de
katholieke grieven ontmoeten de gespierde taal  \ an met name de  in
Brabant gelegerde militairen, tegenover de geruststellende woorden
van de burgerlijke bestuurders. Hoofdeisen ran de aan de =frreede
Kamer gezonden geschriften iraren de I rijheid \ an onder\\ ijs, naast

pleidooien voor de uitvoering van het concordaat met de paus, de
benoeming van een bisschop in Den Bosch, de instelling van minis-
teriele verantwoordelijkheid en van jury-rechtspraak. Vele rekesten
keerden zich bovendien tegen de achterstelling van de katholieken.
tegen de drukkende belasting en tegen het recht ran placet.

De tweede petitiebe„,eging nas iii het nc,orden en in  Noord-Bra-
bant een groter succes dan de eerste uit het voorjaar van 1829.
Witlox ontdekte in de archie,en ran de Staten-Generaal zon zestig
adressen uit deze proz incie. met handtekeningen uit een kleine

'43 ARA Ss in\. nr. 56988, e\h. 13 april 1827. 1)9: R.A\'B Cdk kabinet. im. nr. 69.
kabinetsstukken 1828: cmslag zonder aanduiding, algedaan op 26 no,ember 1828.
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tachtig gemeenten.60 In de bij procureur Van Blarkom ingekomen
berichten werden 57 plaatsen genoemd, waaronder slechts vier ste-
den. Het petitionnement was duidelijk een plattelandsevenement.
Met als uitzondering het amper petitionerende district Waalwijk
werden uit elk deel wan Noord-Brabant ongeveer evenved verzoek-
schriften ingezonden.

61

De belangrijkste infurmant van procureur Van Blarkom was de
commandant van de marechaussee in Noord-Brabant, kapitein baron
Van Reede van Oudshoorn. Zijn berichten zijn hoogst afkeurend,
bij tijd en wijle zelfs opruiend, maar niet onbetrouwbaar: er kunnen
geen tegenstrijdigheden in ontdekt worden. Bovendien komen de
talrijke namen die de kapitein voor elke plaats noemt telkens weer
goed overeen met de namen van petitionarissen die door anderen
vermeld worden. Soms sloeg Van Reede echter de plank mis. In
Helmond, zo berichtte hij Van Blarkom, was met de petitie rondgelo-
pen door ene Peter Bogaerts, zoon van de compagnon van de fabri-
kant Wesselman. Deze districtscommissaris kreeg nu enige schuld
van de kapitein in zijn schoenen geschoven. Wesselman had vol-
gens hem grote invloed op "dit sujet" en had derhalve het petition-
nement tegen kunnen gaan.

'Havik' Van Reede hechtte ook nogal snel geloof aan de wilde
geruchten die her en der in de roerige herfst van  1829 de ronde
deden. In de gemeente Waalwijk, waar een "vrij onaangename Geest
heerst tegen het Protestantisme", ging het praatje dat de katholieken
aldaar "eenen Bartholomeusnacht \venschten te beleven". Inderdaad
was in deze gemeente - de griffier van het vredesgerecht J. Scholten

van Gansoyen bevestigde het - een geheimzinnig 'Comitd van Lelij-
kers" actief. Het geheime genootschap was opgericht door ene C.
Pullens, kastelein van het 'Eindhovens Koffiehuis Voorzitter was
de leerlooier J. Aloonen, leden Haren een verlopen student, nu
straatslijper, en een horlogemaker. Een wat samenstelling betreft
zeer onbeduidend clubje, dunkt me. Niettemin  verd de regering

60)  Witiox,  a. w.,  220-22 1, 226-228.
6i

i R.ANB hieu,i'e rechterlijke archie#-en 1811-1838. procureur-crimineel, ini. nr. 22 om
slag over petities. liet aantal rekesten , arieerde ian gemiddeld fun per t3,'ee gemeenten
(district Bo\tel) tot Wn per 3,5 gemeente ( Princenhage J.
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gealarmeerd door de mededeling van \/an Reede en griffier Scholten
dat ook burgemeester J. Kuyper en vrederechter G. ran Heijst, bei-
den niet gefortuneerd, onder de invloed van dit comit6 waren ge-
raakt. li ant het vermoeden dat bestuursfunctionarissen het petitio-
neren aanmoedigden, of zelfs om handtekeningen langs de huizen
liepen, maakte de regering bijna panisch. Toch kon Keen van haar
informanten met stellige zekerheid een petitionerende burgemeester
aanwijzen. Met enige slagen om de arm konden slechts de namen
\'an J. Kuyper en G. Godschalk van Den Dungen genoemd worden.
Onder de secretarissen was alleen die van Baarle-Nassau een rond-
drager van de petitie. 62

De districtscommissarissen rapporteerden eveneens over de peti
ties. Ook zij letten bij uitstek op het gedrag van de ambtsdragers in

de gemeenten. In district Helmond hoefde volgens Wesselman nie-
mand vervangen te worden om politieke redenen. Slechts de burge-
meester van Bakel, T. van Griensven was een oproerkraaier. De man
was echter niet in staat "tn,ee regels op het papier te brengen en
gebruikt de pen nooit  dan  tot het stellen van zijne handtekening. -

Hij moest dus zijn "opgewonden" door deze of gene. Hij \rerd als
werktuig gebruikt. Volgens Wesselman was het mogelijk dat men
hem in het vooruitzicht had gesteld dat hij in 1831 (le verranger zou
worden van het Eindhovense Statenlid Van der Beken Pasteel, ver-
foeid om zijn anti-klerikale standpunt. Wellicht trachtte \ian
Griensven nu zijn ontslag te provoceren, om zo  'den schijn :an
martelaar", en daarmee meer aanspraak op de Statenzetel te krijgen.
Voor de commissaris was dit laatste een reden te meer om de gouver-
neur te adviseren niet tot zijn ontslag over te gaan. 63

Een ander bestanddeel van bijna alle berichten over de petities: de
invloed van de geestelijkheid. Volgens Wesselman waren de petities
bijna zonder uitzondering uit de pastories afkomstig. De geestelijk-
heid kon in een handomdraai de eenvoudige plattelanders ertoe over-
halen ze te tekenen. Ook anderen wezen op de macht van de dorps-

pastoors en kapelaans. Volgens kapitein Van Reede waren de onder-
tekenaars in het dorp Alphen simpele landlieden, die de petities niet

623 T.a.P.

6,) RANB CdK kabinet. inv. nr. 70. exh. 16 april 1830, 11: Wesselman. 13 maart 1830.
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begrepen, omdat zij noch lezen, noch schrijven konden. Ex-Staten-
lid De Kuyper uit Veghel noemde de onnozelheid van de dorpelingen
als reden voor het succes van het rerzoekschrift aldaar.

Om de zaak voor deze anallabeten nog eemoudiger te maken
werden aan de petities soms valse doeleinden toegeschreven. Iii
Schijndel vertelde men de in\voners dat ze zouden tekenen om hun
zonen uit de Nationale Militie te houden, in Uden om de afschaffing
van het gemaal, in Zeeland om de bierbrouwerijen te \,rijwaren van
belastingen. Wesselman konstateerde enige kunstgrepen, die de boe-
ren in de waan moesten brengen dat de petities nodig waren om de
bedreigde vrijheid van hun godsdienst te redden, of in een ander
geval om de afschaffing van de "te regt zoo zeer gehaatte tiendens- te
bewerkstelligen.

Zo mengden zich vaak typisch regionale of lokale kwesties in het
nationale petitionnement. In andere gevallen konden plaatselijke
vraagstukken de bewoners er juist van weerhouden een rekest in te
dienen: in Tilburg durfde men de koning niet te ontstemmen, in
verband met een verzoek om toestemming tot het bou#en van een
nieuwe kerk, in Eindhoven in verband met eventuele regeringssteun
voor de aanleg van een kanaal naar de Zuid-Willemsvaart.64 Or,er
enige van deze lokale omstandigheden is Van Blarkom ingelicht door
een andere briefschrijver, een persoon met wie hij in grote vriend-
schap verkeerde: de Eindhovense rechtbankpresident Van Velt-
hoven.

§ 6.   Papenlist en een helse geest. president Van Velthoven over
familieperikele,i,  petitiebeweging eii politiek

A.A. van Velthoven* was een katholiek van het zeer conservatieve

soort, zoals ook procureur Van Blarkom* en burgemeester A.G.
Verheijen dat waren. Hij was uiterst regeringsgezind en fel gekant
tegen de bemoeienis van de katholieke geestelijkheid met de politiek
en zelfs met het openbare leven. Hij liet zich over "de papen" zo
negatief uit, dat wij ons slechts met moeite kunnen realiseren dat we

64) Ta.p., exh. 16 april 1830, 11 en exh. 2 juli 1830,23
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met een gelovig man te doen hebben. Toch was hij het. Zijn lieve-
lingskind Justus kreeg zelfs een opleiding tot geestelijke. Van Velt-
hovens denkbeelden over de verhouding tussen kerk en staat, ge-
loofsleven en maatschappij laten zich het best betitelen als Jozefis-
tisch of caesaro-papistisch. Dat maakte hem echter niet minder ka-
tholiek. Hij behoorde alleen tot die generatie van katholieken die
waren opgegroeid in een 'verlichte' tijd waarin de voogdij van de staat
over  de  kerk als normaal werd aanvaard.

Met zijn "broederlijke vriend" Van Blarhom correspondeerde \/an
Velthoven op zeer vertrourvelijke toon. Aan deze rriendschap en aan

enige beroering in het prive-leven van de rechter hebben wij de
briefwisseling te danken die in deze paragraaf wordt beschreven.  De

correspondentie geeft een goede kijk op de publieke opinie in Noord-
Brabant, de petitiebeweging, de politieke evenementen en ook de
politieke mentaliteit op een lokaal niveau - Eindhoven en omstre-
ken. Behalve dit ene boeiende fragment is de ongetwijfeld omvangrij-
ke briefwisseling tussen beide heren verloren gegaan.65

Van Velthoven schreef deze brieven in een eenzame, trieste bui,

bijna in overspannen toestand. Zijn dochter Annette was in decem-
ber 1829 in ondertrouw gegaan met Prosper Cuypers, de later zo
vermaarde geschiedvorser Cuypers van Velthoven, zoon van het
Westbrabantse Kamerlid  P. J. Cuypers. De rechtbankpresident was
tegen het huwelijk van zijn dochter met "dien verachtelijke Pros-
per". Ook Cuypers senior zag weinig heil hierin. Hij gaf uiteindelijk
zijn toestemming, maar heeft daarna tijdelijk alle omgang met het
liefdespaar stopgezet. \/an Velthoven preesde dan ook 'dat de Jonge

lui... magere soup zullen moeten Eeten"
De priv#-spanningen rverden Van Velthoven spoedig teveel. Tij-

dens een zitting van zijn rechtbank stortte hij in, voor de ogen van de
mensen. Hij verliet zijn \voning te Woensel en trok zich terug in zijn
"hut" te Waalre, zijn koude en rokerige buitenverblijf op de hei.
Vanuit deze hut schreef hij de ene mokkende brief na de andere.  En

65) NNBLf/, Vl, 1226; RANB Nieuwe rechterlijke archieven 1811-1838, procureur-crimi-
neel, inv. nr. 22: Van Velthoven, 16 december, 16/17 december, 21 december. 22 december
1829, 1 januari en 12 februari 1830. Een zestal fraaie brie,·en. Alensen moesten 7ich iaker
eenzaam "retireren"!
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mopperen deed hij niet alleen over vrouw, dochter en aanstaande
schoonzoon. Ook over de politiek drukte hij zich in pessimistische,
soms zwartgallige bewoordingen uit.

Van Velthoven durfde voor zijn conservatisme uit te komen. Zijn
lijfblad was de regeringsgezinde Nationale. En "de orange Cocarde is
van mijne steek nog niet afgeweest: Tijdens een recent bezoek aan
het roerige Brussel had hij "dien hoed ferm opgezet". Van Velthoven
was een echte 'havik, maar dan wel een vleugellam exemplaar.
"Mijn oude knoken wierden weer jonger en mijn bloed warm als over

[= voor] 40 jaren", wenste hij. Want het was "meer dan tijd dat dat
oproerig gespuis. . . nu het zich zelve tot eene monstreuse gedaante
gebracht heeft,  den kop vermorzeld worde." De ferme  taal  van  de

koninklijke boodschap  van   11  december   1829  had  hij met instem-
ming begroet, al twijfelde hij wel aan het effect: zal de oppositie het
hoofd in de schoot leggen, of zal zij "als een tomeloos paard tegen

zijnen meester opstijgeren"?
Het ontslag van Luyben begin januari 1830 was voor hem een

welkome verrassing. In feite werd Van Velthoven hierdoor op zijn
wenken bediend. Al vanaf midden december hoopte hij hierop. De
koning moest de teugels strak houden en "alle dubbelzinnige ambte-
naren" uit hun posten zetten, vooral een ellendeling als Luyben, "die
ondankbare kortzigtige, hij zoude de borst verscheuren waarvan hij
de melk inzuigt, ik hoop dat hij eerlang zijn paspoort als distrikt-
schout krijgen zal." Enkele dagen na dit pleidooi had Van  Velthoven
Luybens felle  rede  in de Kamer  van 16 december gelezen.   "Mijn
hemel wat oude wijven praat Ivergeleken] bij zulke treffelijke spre-
kers - is er eene zinsnede, een argument in dat de proef der waar-
heid - of die van het gezond verstand kan doorstaan - ik hoop dat zijn
Commissoriat spoedig vakant zal zijn'

In februari informeerde Van Blarkom of Van Velthoven iets be-
kend was over een geldinzameling voor de ontslagen Luyben. De
president antwoordde ontkennend. In Eindhoven was wel zo'n "bal-
letje opgeworpen", maar niemand had het aangegrepen. "Bidden! ja
zoo veel als men maar wil, maar Geld geven, neen dan is men te
Eindhoven niet thuis."  Wel  had het Statenlid H. Smits  met  veel
bravoure verkondigd dat hij  1 %  van het salaris van de ex-commissa-
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ris voor zijn rekening zou nemen, in de hoop dat er 99 anderen over
de brug zouden komen, "maar ziet! niemand sprak".

Ook de kracht en reik„ijdte van de petitiebeweging z\erd door
\'an Velthoven gebagatelliseerd en zelfs belachelijk gemaakt. Poli-
tiek besef bestond er volgens hem bij de ondertekenaars niet of
nauwelijks. Een handtekening werd gezet omdat meneer pastoor dat
vroeg. Zo,vas het gegaan in Budel, een van de meest r<,erige gemeen-
ten in Oost-Brab.int. Aan het hoofd van de plaatselijke petitionaris-
sen stonden de molenaar Kneepkens. de dokter Seijens en de ambte-
naar bij het muntwezen Van Steenacker. De grote meerderheid van
de dorpelingen werd de "dupe zan het Keen zij doen-. De schuld lag
echter vooral bij de "priesterschaar". Immers, "een ,roord van den
Pastoor en men tekent of men tekent niet.  .  . Zij zijn de oorzaak van
al het kivaad!" Seijens was een fanatieke domkop, Kneepkens -slim
als een Vos", maar ook hij was "de speelbal van Papenlist - De
Hemel weet hoe zele menschen door hen 1 -de geestelijken], v66r en
achter het Schuifje, zijn overgehaald, bedrogen en misleidt."

Gestel bij Eindhoven was een tweede voorbeeld. Geen politiek
besef aldaar, louter bedrog! Ene Kersemakers had met de petitie ook

aangeklopt bij de zeventigiarige N. H(,ffman, deurwaarder bij Van
Velthovens rechtbank. Hij legde hem zeer selektief het doel van het

verzoekschrift uit: ten eerste de uitvoering van het concordaat met
de paus, ten tweede de verhoging van de traktementen van de rech-
terlijke ambtenaren. Voor dit laatste wilde "de oude sukkel" wrel
tekenen! In werkelijkheid stond in de petitie: loonsverhoging voor de
rectoreit van de Latijnse school van Eindhoven. -Den listigen omgan-

ger liet in dat ogenblik Ho6ian in zijn dwaling" en vertrok met de
gevraagde handtekening.

Behalve (papen )bedrog was volgens \/an Veltho,en ook plaatselijk
belang van invioed op het wel en wee van een petitie. Opnieuw
Gestel: daar had de katholieke gemeente om de bou\\ van een nieurve
kerk verzocht. In het bijzonder had G. Schiefbaan, rechter onder
Van Velthoven, zich hierroor sterk gemaakt. In af\vachting van de
beslissing achtten hij en anderen het beter de regering niet tegen
zich in te nemen. Vandaar de betrekkelijke rust in dit dorp. Toch
was de geest er volgens Van Velthoven even slecht als elders. Slechts
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de vrees voor het ongenoegen van Willem 1 \reerhield de Gestelnaren
van petitioneren.

Schiefbaan was niet te \'ertrourven. Hij iras de enige persoon aan
\vie Van Velthoven een tijdje geleden, na lange aarzeling en boven-
dien "sub rosa', een lijstje had gezonden met de namen van personen
die hij gaarne tot kiesmannen benoemd zag. Six)edig kreeg hij spijt
van het vertrouwen in zijn rechter. Reeds dezelfde dag was het
lijstje bij de pastoor bekend. Sinds 1828 was Schiefbaan "geheel in
die Coterie van Papen  en de Smitsen ingeweeven."  De geestelijken
hadden hem "van verre zijne Verkiezing als lid der Staten van
NBrab. laten zien, in de plaats van VanderBeken" dezelfde Staten-
zetel waarvoor in Bakel burgemeester Van Griensven zich het oppo-
sitievuur uit zijn sloffen liep. Zij hadden de ambitieuze rechter zelfs
een plaats in de Tweede Kamer in het vooruitzicht gesteld. Schief-
baan was een eerlijk man, zei Van Velthoven, maar "zo dom als een
pot". Indien het aantal rechters bij de aanstaande rechterlijke orga-
nisatie niet kon worden uitgebreid, had hij liever dat de Gesteinaar
plaats zou maken voor een ander.

Ook Eindhoven kende een lokale omstandigheid die de katholie-
ken van tekenen weerhield: het al genoemde kanaal naar de Zuid-
Willemsvaart. De kwestie zorgde voor verdeeldheid binnen de oppo-
sitionele gelederen. Degenen die uit handelsbelang afzagen van de
ondertekening van de petitie werd nu de leuze onder de neus gewre-
ven die vorig jaar in Eindhoven nog algemeen opgang had gedaan:
"Het behoud van den Godsdienst voor alles." "En nu laten zij de
Godsdienst  los - alleen  om een strookje water.  .  . ", zo luidde  het
schampere kommentaar van Van Velthoven. De onenigheid liep
dwars door de partijen en zelfs door de families: Statenlid H. Smits
tekende, maar burgemeester  R. P. Smits tekende niet. Niettemin
was ook de houding van de laatste slecht. Laatst nog had Smits in
een rapport over de publieke geest in Eindhoven durven beweren dat
alles -in de beste stemming" was. Kon de stad maar van "die ellendi-
ge zatlap" verlost raken, verzuchtte \/an \/elthoven. Het Statenlid
Van der Beken Pasteel zou hem kunnen opvolgen, maar helaas durf-
de deze niet om het ambt te vragen: de man was immers met een

nicht van de burgemeester getrouwd.
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Niet alleen voor zijn eigen rechtbank en voor het Eindhovense
burgemeestersambt gaf Van Velthoven aan zijn \riend enige namen
door. Hij noemde ook enige kandidaten voor functies in de omliggen-
de dorpen. Voor het \acante burgemeestersambt van Asten had hij
een uitstekende gegadigde: oud-burgemeester J. Frencken, die zijn
functie in 1820 ,\'egens onverenigbaarheid met zijn rechtersambt
had moeten neerleggen. Frencken was ter ore gekomen dat in Asten
een petitie op stapel stond. Een gesprek met de pastoor van Asten
was toen voldoende om het adres tegen te gaan. Deze moedige man
zou nu dispensatie moeten krijgen om beide ambten toch tegelijk te
mogen vervullen, meende \/an Velthoven.

De afgelopen benoemingen van de gemeente-assessoren H'aren

lang niet overal naar de zin van Van Velthoven uitge\ allen.  In Waal-
re had burgemeester S. de Vries de petities kunnen verhinderen,
ondanks alle woelingen ran assessor J. Swane. "een ultra opposant"
die alles napraatte wat hij bij zijn rriend Henry de Wijs kon opvan-
gen. De \/ries en de gemeenteraad hadden Swane niet voor herbe-
noeming roorgedragen. Ook districtscommiss.iris Van fuvll wilde
hem vervangen. Niettemin hadden G. S. S\\'ane toch weer als asses-

sor aangesteld. In Woensel was hetzelfde gebeurd, meende Van
\/elthoven. Hier kon assessor Van \/lokhoven aanblijven, de tegen-
stander van burgemeester Spoorenberg en secretaris Schutjes bij de
Woenselse affaire'. Van Viokhoven,  'een man over \\iens gedrag de
Distr. Commiss. bladen papier. . . heeft vuil gemaakt", had nu het
hele dorp afgelopen om handtekeningen onder petities te verzamelen.
Niettemin  was ook  hij  door G. S. herbenoemd, beweerde Van Velt-
hoven - ten onrechte: Van Blarkom tekende bij deze zinsnede aan
dat Van \/lokhoven wel was voorgedragen, maar niet was benoemd.
Alaar mijn beste-, vervolgde een bijna nanhopige rechtbankpresi-

dent, "\relke helsche geest is er dan toch ,#erkzaam in het gedeput.
Bestuur dezer Provinciel!. . . Hoe, dit bid ik U, los mij dit eens op,

hoe is dat overeentebrengen.  .met het ,oorneemen. .  om eene
algemeene Zuivering daar te stellen - ik ;at het nief Alle tegen-
standers van de regering juichten reeds over hun triomt' in de ge-
meenten Waaire en Woensel.

Aledeschuldig  aan  hun over   inning achtte  \'an  \'elthoven  ook
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gouverneur Van der Fosse: -Heeft dan het Priester gezag zoo een
onbegrensden inrloed bij den Gouverneur?" Van Velthoven had dit
laatste al eens eerder opgemerkt, bij een benoeming van een school-
meester in Breugel. "Maar hoe kan dit instemmen met zijne betrek-
king - het is mij geheel duister, deze manier van handelen."

Van Velthoven uitte hier een opmerkelijke klacht aan het adres
van \/an der Fosse. Xog merkwaardiger: rond deze tijd, jaarwisseling
1829-1830, n'as het al nagenoeg zeker dat de gouverneur zou ver
trekken.

§ 7.   Promotie, afdaiiking of nzittiger roor deregeri,zg?:deverplaatsing
van Van der Fosse

Op dezelfde dag dat Van Velthoven zijn vertwij feling uitsprak, op
nieuwjaar 1830, werd E. de la Coste, gouverneur van de provincie
Antwerpen en een neef van \/an der Fosse, benoemd tot minister van
Binnenlandse Zaken. Een maand later, op 5 februari 1830, werd
Van der Fosse zijn opvolger in de Scheldestad. is er enig verband
tussen de vragen van Van Velthoven en de verplaatsing van Van der
Fosse? Zo niet, wat zijn dan de oorzaken van het vertrek van de
gouverneur?

De historicus Hoffman bespreekt een aantal oorzaken die kunnen
hebben geleid tot deze verplaatsing. Allereerst wijst hij op een arti-
kel in de Noord-Brabander zvaarin vermeld wordt dat de aanleiding is
gelegen in een verzoek van \/an der Fosse zelf. De burggraaf zou in
Antwerpen dichter bij zijn landgoederen woonachtig zijn. Bovendien
was een verplaatsing naar deze stad met haar vele 'oude adelijke en
voortreffelijke familien" stellig een promotie. Volgens Hoffman moet
Antwerpen voor Van der Fosse 'een verademing. . . zijn ge\\'eest na
het voor een blauwbloedige belg toch weI boerse verbanningsoord
Den Bosch'

Minder juist acht ik een andere oorzaak die Hoffman aanroert,
zijn familierelatie met minister De la Coste. Op 12 januari 1830 „as
al bekend dat \/an der Fosse in AntAerpen zou komen. Zijn neef was
toen nog geen twee weken minister. En Willem I was niet gewend in
benoemingszaken naar zijn ministers te luisteren.
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Heeft de brouille met Henry de Wijs een rol gespeeld, vraagt
Hoffman zich af. Hij gelooft van wel. De historicus wijst hierbij op
een concept-brief van omstreeks  1840 uit het familie-archief van
Van den Bogaerde van Terbrugge. de opvolger van Van der Fosse. in
deze brief schrijft Van den Bogaerde over zijn voorgangers dat -de
heer De Wijs de aanleidende oorzaak hunner verwijdering was ge-
weest". Toch beseft Hoffman dat Van den Bogaerde zijn redenen
kan hebben gehad om dit op te tekenen. De gouverneur was rond
1840 immers verwikkeld in een scherp conflict met die lastige gede-
puteerde De Wijs.66

Er is dus alle reden om aan Van den Bogaerdes voorstelling van
zaken te twijfelen. Onmiskenbaar is echter dat Van der Fosse de
boosheid van de katholieke oppositie meerdere malen heeft gewekt.
De gouverneur heeft namelijk altijd getracht, zo goed of zo kwaad als
het ging, de klerikale partij tegen te werken. We hebben in de
laatste paragrafen meerdere voorbeelden van zijn actieve bemoeienis
met de verkiezingen gezien. Alerk\\ aardig is dat er ook enige klach-
ten over Van der Fosse van 'rechts' komen. De rert\vijfeling van de
conservatieve Van Velthoven zagen we zojuist. Vrij„'el in overeen-
stemming hiermee zijn enige be\veringen van de werlopen baron Du
Tour. In maart 1827 schreef deze -kwast' al over de toegenomen
vroomheid van de go,1\'erneur. Volgens hem ,ras Van der Fosse op
het moment van zijn benoeming in Noord-Brabant nog zeer tolerant
- hetgeen Du Tbur kennelijk in strijd achtte met het onverzettelijke
katholicisme van de ultramontanen. De gouverneur was nu echter
zo vroom geworden dat zelfs sommige katholieken hem niet meer
vertrouwden. De havikrberichten van Du Tour moeten doorgaans
als onbetrouwbaar Horden aangemerkt. In dit geval is het niet onmo-
gelijk dat de baron de waarheid benaderde, althans de waarheid zoals
die door conservatieven zverd ervaren.  Ruim twee jaar later, in juni
1829, verkondigde Du Tour deze mening immers nog eens, in bijna
exact dezelfde bewoordingen. Dat kan Keen toeval zijn. Van der
Fosse was, zo heette het nu, -zodanig geporteerd tegen alles wat
Protestant is", dat hij hen zoveel mogelijk tegen\\ erkte. hoe\\el hij

66) Gedenkstukken. 1825-1830 11, R.G. P. decl 37. 739, 3 januari 1830: Hoftmann, a.it'.  12,
39-41
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de schijn trachtte te wekken het tegendeel te doen. De man "is
tegenwoordig hoog devoot, het tegendeel van  het geen hij  zr as,  toen

" 67hij hier kwam. Tot zover Du Tour. De invloed van het 'bezielende
Bossche milieu? Nee, eerderde uitstraling van deopdringende Roman-
tiek.

In enkele berichten aan minister Van Maanen, de oude tegenstan-
der van \/an der Fosse, werden minder duidelijke, veel bedektere
beschuldigingen tegen de burggraaf geuit.   G. L. Bergmann,   een
vriend van Van klaanen uit Lier, insinueerde dat een welmenende
gouverneur het bouw,verk ran de Noordbrabantse oppositie al lang
in duigen had kunnen doen vallen. Van Blarkom vern,onderde zich
erover dat de welgezinde gedeputeerde Linsen, kandidaat voor een
onderscheiding, het lintje niet had ontvangen. Waaraan lag dat?
Mogelijk "aan een kwade tong, of, regt uit gezegd aan een dubbelzin-
nig gedrag, hetwelk ik echter in den Heer Gouverneur niet mag, en
ook  niet wil veronderstellen. " De schijnheilige! Van Blarkom  wist
natuurlijk goed dat dit soort insinuaties op Van Maanen hun uitwer-
king niet konden missen!

Aan een derde, meer oprecht en serieus bericht aan Van Maanen
moet meer geloof en waarde worden gehecht. De Ant#frpse direc-
teur van politie Klinkhamer meldde medio januari 1830 dat in de
Scheldestad het gerucht ging dat Van der Fosse daar zou komen. lin
hoewel oud-gouverneur De la Coste in deze provincie \veinig vrien-
den had, vond Klinkhamer het geen verbetering. Hij hoopte dat \/an
Maanen de benoeming nog zou kunnen verijdelen, aangezien Van
der Fosse, "welke den invioed der geestelijkheid in Den Bosch niet
heeft hunnen overwinnen, hier slecht zou voegen.

·'   68

regenover deze merendeels negatieve berichten staat een heel
duidelijk positief bericht over Van der Fosse. Het is van de conserva-
tieve burgemeester A.G. Verheijen en het dateert uit juni 1828. Uit
Noord-Brabant viel volgens Verheijen niets dan goeds te melden.
Alles groeide en bloeide. En deze weistand was niet in het minst te

danken aan Van der Fosse. -De Gouverneur ontziet nog moeijtens

671  ARA Ss inv. nr. 5698B, exh. 13 april 1827, D; All,4 Ss in,·. nr. 5721, exh. 19 juni 1829 Z 1 3.
68) H'itlox, a. u'., 230-231, Archief Van Maanen, inv. nr. 86: Van Blark(im, 8 januari 1830;
(;edenkstukken, 1825-1830 11, R.G. P. deel 37,750.
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nog kosten om Eer aan Zijn post te doen, en de waardigheid van het
Gouvernement te handhaven. " 69

De conclusie na al deze berichten: van een ontslag na een intern

conflict A la Holvoet is geen sprake geweest. De Wijs heeft bij de
verplaatsing geen aantoonbare rol gespeeld. Van een ontslag W la
Vredenburch, door het ongenoegen \an de koning, al evenmin, hoe
bedacht het publiek ook was op alle mogelijke verdachte luchtjes die
kleefden aan dit soort verplaatsingen. Wat dan A'617 Een eerste
reden voor de verplaatsing is al genoemd: het was een heel duidelijke
promotie. Ten tweede acht ik het waarschijnlijk dat de regering eind
1829 tivijfelde of Van der Fosse nog ,vel in staat moest worden
geacht Noord-Brabant met vaste hand te besturen. 1n het roerige
jaar 1829 had hij immers zijn greep op de prozincie rerloren. Daar-
enboven was de verplaatsing ingegeven door bruikbaarheidsmotie-
ven. Van der Fosse kon in een andere betrekking nuttiger werk \Dor
de regering rerrichten. Het is dit motief dat ik uiteindelijk het
zwaarst wil laten wegen.

Voor de provincie Antwerpen had Willem I eerst een andere gou-
verneur benoemd: J. van Crombrugge. lid van de Tweede Kamer en

burgemeester van Gent. Pas nA het Koninklijk Besluit heeft deze roor
de benoeming bedankt, vanwege zijn familierelaties.70 Wat nu te
doen? Antwerpen was net als Noord-Brabant een lastige provincie.
Tot 1830 hebben er zes gouverneurs aan het hoc,fd van de Staten

gestaan, meer dan in enig ander gewest. D'Arschot had in 1823 het
gouverneurschap gen,eigerd. Alembrede was er in 1828 vertrokken,
boos op de benoemingspolitiek van de regering. Waarschijnlijk heeft
Willem I na Van Crombrugges weigering besloten een beroep te doen
op zijn trou\ve ambtenaar Van der Fosse. In Ant,verpen was hij op
dat moment bruikbaarder dan in Den Bosch. Een nuttige jerplaat-
sing op het politieke schaakbord ran Willem 1, \\'aar de koning zoi\at
in een hopeloze positie was komen te staan.

Bij vervangingen van gouverneurs heb ik onderscheid gemaakt
tussen politieke en overige oorzaken. De politieke 0(,rzaken heb ik

69, ARA Ss in\. nr. 6031, nr. 3732: A.G. Verheijen, 2 juni 1828.
mi ARA Biza kabinet. inv. nr. 25, dossier K 885.
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onderverdeeld in interne provinciale conflicten, onenigheid met de
koning en politieke bruikbaarheid. De eerste categorie heb ik behan-
deld na het ontslag van Holvoet, de tweede na dat van Van Vreden-
burch. Hier wil ik uit\vilden over de ontslagen van gouverneurs uit
bruikbaarheidsorerrvegingen.

Vervangingen vanwege het politieke nut van een gouverneur in
een andere betrekking k\vamen alleen voor in de zuidelijke provin-
cies en in Noord-Brabant. Juist daar had Willem I de meeste behoef-
te aan betrouwbare steunpilaren, die hun eigen belangen onderge-
schikt maakten aan dat van de monarchie. De duidelijkste voorbeel-
den van deze regeringsgetrou\ve ambtenaren zijn de gebroeders \/an
der Fosse. De jongste, C. van der Fosse, is onder Willem I in drie
provincies gouverneur geweest: West-Viaanderen (1820-1822), He-
negouwen (1822-1825) en Zuid-Brabant (1828-1830). Daarvoor was
hij burgemeester van Brussel (1817-1820), daartussen staatsraad en
administrateur der belastingen (1825-1828). Zijn carriere leek op die
van de prefecten van Napoleon, die overal inzetbaar dienden te zijn.
In 1822 verdween  hij uit Brugge om plaats te maken voor Holvoet.
Als Willem I het van hem vroeg, dan schikte hij zich zelfs in zijn
functie in Mons, zoveel nederiger dan zijn vorige betrekkingen. En
in 1825 stond  hij het gouverneurschap in Henegouwen  weer af aan
een ander, de met minister Van Gobbelschroy bevriende De Beeck-
man. Uiteindelijk kreeg Van der Fosse in mei 1828 de beloning voor
zijn inschikkelijkheid, in de vorm van het gouverneurschap van

71Zuid-Brabant.
De carriOre van zijn broer A. van der Fosse hebben we reeds onder

de loupe genomen. Een andere regeringsgetrou\ve  gouverneur  was
Du Bus de Gisignies, van 1820 tot 1823 de hoogste ambtenaar in
Antwerpen. In 1823 verhuisde hij naar Zuid-Brabant, om plaats te
maken voor de bij Willem I in ongenade gevallen D'Arschot. Twee
jaar later werd hij beloond voor zijn bereidwilligheid met het gouver-
neursambt in Nederlands-Indie.

"')  Degegevens in Annuaire de la Noblesse de Belgique,  1865,91 -93, en NNBil/, Vill, 559 zijn
onvolledig: Brandt-Van der Veen. Het Thorbecke-archief,  Ill ( 1825-1830 j. 266; Van der Fosses
taktische fouten  in  1830.  zie Witte, Po/itieke machtsstrud in en  om  de  i'oornaamste  Belgische
steden. 1830-/848. doen naar mijn mening geen afl)reuk aan zijn trouw aan Oranje.
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De loopbaan wan een rierde trouwe ambtenaar van Willem 1, De
Keverberg de Kessel, is moeilijk te volgen. Dubieus was zijn ver-
plaatsingin 1817 van Antwerpen naar Oost-Vlaanderen. Het is niet
uitgesloten dat deze Willem 1 is ingegeven door de behoefte van het

moment. De Oostrlaanderse gouverneur De Coninck was gepromo-
veerd tot minister van Binnenlandse Zaken. Het T  ·eede Kamerlid
Pycke Herd toen tot gou,erneur benoemd, maar niet in de provincie
van zijn geboorte Oost-\''laanderen. Daar kwam \/an Keverberg te-
recht. Pycke kon zo in Ant\verpen komen. Want zoals we hebben

gezien benoemde Willem I in het zuiden meestal geen inheemse
gouverneurs.

\lan Keverbergs verplaatsing werd ook t\\'ijfelachtig gevonden door
Van Lijnden ran Hoew'elaken. broer van de gouverneur \an Gelder-
land. Hij dacht niet dat dit soort gemanoeuvreer /ijn broer zou
bevallen.72 De \'an Lijndens waren dan ook leden ran een inheems,
z,oornaam adelsgeslacht. bovendien mannen van het oude regiem.
Verplaatsingen als deze deden hen te reel denken aan de Franse tijd,

toen de prefect, dat overal inzetbare manusje-van-alles. dat met de
regelmaat van de klok naar vreemde departementen werd geschoven.

Het ontslag van De Keverberg in 1819 is onduidelijk. Zijn benoe-
ming tot lid van de Raad van State is stellig als een degradatie te
beschouwen. De baron zelf maakte melding van  het feit dat het
publiek dit inderdaad zo zag. De reden van zijn tweede ontslag
kennen zve niet. Het is niet aannemelijk dat deze zachtaardige De
Keverberg bij Willem  I in ongenade is gevallen.  Tot   1830  zou  hij
immers als toegewijd en \ 'erkzaam Staatsraad de koning ran vele
adriezen blijven dienen. 71

Conclusie: verplaatsingen in deze categorie kwamen niet zaak
voor en zijn niet allemaal ezen duidelijk. Ze \raren bovendien riskant
omdat het publiek er maar al te graag een vorm ran degradatie in zag.
En roddel en leedvermaak kwamen de positie ran een gouverneur
niet ten goede.

2, RAG Archief Pan Lijnden van Hoe,·elaken, im. nr. 57, \'an Lijnden \·an Hoevelaken, 7
juni 1817.
733 Raad i·an State. 450 jaar. 164: NNBZV. VII. 708-710.
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Toen in augustus 1830 de Belgische opstand uitbrak waren de
gebroeders Van der Fosse gi,uverneur in twee belangrijke provincies,
Antwerpen en Zuid-Brabant. Beiden bleven in het tumult de koning
trouiv. C. van der Fosse moest zich zelfs verschuilen bij de concierge
van het Brusselse stadhuis. De broers zijn na 1830 in Belgie niet in
een openbaar ambt opgetreden. C. van der Fosse stierf in balling-
schap, in 1834 in Aken. Onze A. van der Fosse overleed zes jaar
later, toen de vrede met Nederland inmiddels was getekend, in zijn
geboortestad klechelen.

Noordbrabants vijfde gouverneur werd opnieurv een Zuidneder-
lander. De redactie van de Noord-Brabander konstateerde naar aan-
leiding van de benoeming van Van den Bogaerde dat de provincie nu
toch zo langzamerhand wel tot de zuidelijke gewesten gerekend kon
worden. Volgens de gouverneur van Oost-\/laanderen, de Zeeuw
Van Doorn van Westcapelle, was het een vast beginsel van Willem I
geworden om "protestanten uit het Noorden naar het Zuider. en
zuidelijke katholieken   naar het Noorden te zenden."   Deze   Van
Doorn was als gouverneur de superieur van Van den Bogaerde, dis-
trictscommissaris van Gent. Bovendien waren zij bevriend. Toen
\/an Doorn door de regering in het geheim werd geraadpleegd over de
promotie van Van den Bogaerde, heeft hij veel goeds over zijn vriend
kunnen vertellen. 74

In  februari 1830 arriveerde Van den Bogaerde  in Den Bosch.  De
audientie op 19 februari was druk bezocht. Op de aanwezigen
maakte hij een gunstige indruk. De oude protestant Verstege was er

"                                                                 75ook. Hij noemde de nieuwe gouverneur  een vrij rond Vlamink".
Een half jaar na zijn ambtsaanvaarding braken in het zuiden de
onlusten uit die zouden leiden tot de onafhankelijke staat Belgia. De
afscheiding - de scheidslijn waardoor Van den Bogaerde buiten het
bestek van dit boek valt - betekende een zeer nadelige ontwikkeling
voor Noord-Brabant: van de meest centrale provincie van het ko-
ninkrijk werd het een buitengewest, bovendien een kampement vol
militairen. De katholiek-liberale oppositie, die zoveel impulsen uit
74) Hoffman, a.u'., 41 en 43
75) Archief Van Maanen. inv. nr. 86: Verstege, 19 februari 1830
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het zuiden had ontvangen,  zou na 1830 moeten leren op eigen benen
te staan.

Al vrij snel, in oktober  1833 was er sprake van het ontslag van Van
den Bogaerde. Een Amsterdamse zakenman \vist te melden dat de
griffier van Noord-Holland, de "intriguant" Copes van Hasselt in
Den  Bosch zou komen. 76  Van den Bogaerde  was  toen  nog geen  vier

jaar gouverneur. Voor Brabantse begrippen was dit echter geen uit-
zonderlijk horte ambtstermijn. De eerste vier functionarissen had-
den gemiddeld slechts vier jaar het gouvernement in de Verwers-
straat bewoond. Van den Bogaerde zou het overigens uithouden tot
1842, veel langer dan een van zijn voorgangers. De achtergrond van

zijn ontslag: jaren van wrevel en stille rivaliteit, culminerend in een
fel conflict met... Henry de Wijs, de bijna traditionele tegenstan-
der voor een Noordbrabantse gouverneur.

76)  GA Helmond. Archief Wesselman, i·oorlopiginv. nr. 93 P.J. Ameshoff, 18 oktober 1833.
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HOOFDSTUK VI

GOUVERNEURS AAN HET WERK

§  1.    Werkterrein en iverkverdeling: gotivemeur, gedeputeerden en
Smtenleden

De afbakening van de competentie en het werkterrein van de
gouverneur ten opzichte van dat van de Staten en hun gedeputeer-
den was op papier weinig exact. De praktijk wees hier vaak de
theorie de weg, schreef ik reeds. Van een glasheldere werkverdeling
tussen gouverneur en Staten was dan ook geen sprake. De instructie
van de gouverneur uit 1820 toont dit aan. Artikel 41 bepaalde dat de
gouverneur spoedeisende gevallen buiten de Staten  om kon regelen.
Voorts kon hij volgens artikelen 31 en 32 de stukken aan hem gericht
ofwel zelf afdoen, ofwel overdragen  aan  G. S.

De onduidelijke werkverdeling was het opvallendst bij gouverneur
en did Statenleden die waren gekozen tot het dagelijkse bestuur van
de provincie: de gedeputeerden. Zowel gouverneur als gedeputeer-
den hielden zich bezig met het gehele scala van overheidsbemoeienis
met gemeenten, instellingen en particulieren. Zij fungeerden in veel
van deze zaken als intermediairen tussen het rijk en de gemeenten. 1
Wel zijn er accentverschillen aan te geven. Tot het werkterrein van
de gedeputeerden behoorden vooral de financien en de verordenin-
gen. Zij moesten een provinciale begroting opstellen. Zij moesten de
gemeenten controleren: hun begrotingen, verkopingen en verpach-
tingen, hun belastingkohieren en -vrijstellingen. Behalve met ge-
meentebesturen bemoeiden zij zich met de dijk-, polder- en armbe-
sturen, met al hun reglementen, verordeningen, onderlinge geschil-
len en conflicten met burgers. Ook de verslagen van al deze besturen

')  Het spectrum van de werkzaamheden van de gouverneurs is zo breed dat ik een opsomming
op deze pagina's niet zinvol acht. Ik ,·erwils hier naar de inventarissen in de Rijksarchieven,
met name naar Otten, Archief ran het prorinciaal be:tuur van Noord-Holland, 1814-1850.
Vooral de gespecificeerde indices op de bestuurshandelingen van gouverneur ( 125- 191 ) en van
G. S. (209-252 ) geven een goed beeld van de variatie aan onderwerpen waarmee de bestuurders
te maken hadden. Zie ook Nupens, 1,irentaris der archieren l'an het prorinciaal bestuur ran
Limbuil /8/4-19/3.
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kwamen terecht bij G. S.,  die ze gebruikten voor tabellen en statis-
tieken.

De gouverneur was voorzitter van de vergadering van G. S., en uit
dien hoofde eveneens met al deze zaken bezig. Wel beschouwde hij

deze punten meer met de blik van een toezichthouder namens de

regering en een uitvoerder van regeringsbesluiten.  Een specifieke
gouverneurstaak was uiteraard het 'mennen' van de Statenvergade-
ring. Verder hield hij zich bezig met sollicitaties, voordrachten.
klachten en ontslagen van ambtenaren. Ten slotte was hij bij uitstek
de handhaver van de openbare rust en veiligheid.

Samengevat: de taken van  G. S. laten  zich  het best karakteriseren
als het administreren en controleren, dat wil zeggen het beheren van
de financien en het bewaken ran besturen en instellingen. De taak
van de gouverneur kan kort aangeduid worden als - niet verrassend -

het gouvernereni dat wil zeggen het spreken namens de regering,
het toezichthouden op de grote politieke lijn in de provincie, maar
ook op het functioneren van de individuele ambtenaren en het ge-
drag van particulieren.

Wat bleef over voor de leden van de Statenvergadering? Niet veel.
Eigenlijk was hun verreweg belangrijkste taak het kiezen van een

permanent, dagelijks bestuur en het afvaardigen van personen naar
de Tweede Kamer. De Statenvergaderingen hebben voor  1850 wei-

nig bevredigend gefunctioneerd.
De Gelderlander Schimmelpenninck van der Oye, de latere minis-

ter,  sprak in  1828 over "de onbeduidende werkzaamheden en de veel
beduidendere gastmalen" voor de Statenleden. Twee jaar later

schreef hij na de zomervergadering: 'Onze Staten vergadering is in
zoo verre naar wensch afgeloopen, dat wij weinig te doen hadden,
zeer vredelievend waren en goede middagmalen nuttigden. Als ge-
woonlijk kwamen er wel belangrijke zaken voor, waarover 't een en
andere goede gezegd werd, maar steeds zoodanig zonder samenhang,
dat de uitkomst van toevallige aanmerkingen afhing."  2

Een uiting van enig ongenoegen hierover deed zich voor in Noord-

Brabant in juli  1825. De Staten waren niet tevreden over de geringe

omvang van hun werkzaamheden. Met name over de financien wil-

23  Brandt-Van der Veen, a.u'., 284, 491.
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den zij meer toezicht en zeggenschap. Gouverneur Van Vredenburch
vond het verzoek te ver gaan. Het druhte een "beledigend wantrou-

"wen Jegens G.S. uit, meende hij. Uit deze "bemoeizucht zouden
wel eens onaangenaamheden kunnen ontstaan, temeer daar de Sta-
tenleden het bijzonder belang van hun stad of kiesdistrict in het oog
zouden houden. Aan de minister van Binnenlandse Zaken berichtte
hij dat hij  in het verzoek een pretentie zag van  P. S.  om zich langza-
merhand meer en meer te mengen in het dagelijks beleid, dat toch
volgens de reglementen  aan  G. S. behoorde te worden overgelaten.
Was het jaarlijkse, gedrukte verslag  van  G. S.  dan niet voldoende?
En, een principielere vraag, wat waren nu eigenlijk de onderwerpen
die tot het werkterrein van de Statenvergadering konden behoren?
Zo'n opsomming kon minister Van Gobbelschroy niet eenvoudig ge-
ven. Ook zag hij niet voldoende reden om tegen het verzoek van P. S.
enig bezwaar aan te tekenen. Van Vredenburch, in het geheel niet
tevreden met dit weinig verhelderende antwoord, heeft daarna de
'bemoeizucht'  van  P. S.  voor lief moeten nemen. 3

De Statenvergadering kwam slechts eenmaal per jaar bijeen.
Slechts voor uitzonderlijke kwesties kon een buitengewone vergade-
ring, meestal een najaarszitting, worden bijeengeroepen. De gede-
puteerden vergaderden eenmaal per week, onder voorzitterschap van
de gouverneur, die de stukken ter tafel bracht. De meeste papieren
werden in handen gesteld van commissies. In Noord-Brabant be-
stonden in 1822 drie van zulke commissies: politie, financien en
militaire zaken.

De hoeveelheid inkomende en uitgaande stukken bij de gouver-
neur was beduidend groter dan de hoeveelheid papier die  bij  G. S.
omging. Van het archief van het provinciaal bestuur van Noord-
Holland 1814-1850 behoort 63% tot dat van de gouverneur, tegen
36%  tot  dat  van  G. S. en slechts 66n procent  tot het archiefje  van
P. S. In Noord-Brabant 1814-1850 vrijwel hetzelfde beeld: in het
archief van de gouverneur bevindt zich 61% van de omslagen, in dat
van G. S.  38% en opnieuw slechts 66n procent in dat van  P. S.  Van
wie waren de stukken die op het bureau van de gouverneur beland-
den afkomstig) Het resultaat van een steekproef: 28% van ministers

4  RANB CdK kabinet. inv. nr. 66, exh.  19 juni 1826,  1.
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of hoofden van algemeen bestuur, 20% van (stads)burgemeesters,
19% van districtscommissarissen, 17% van overige besturen en in-
stanties en 16% van particulieren.4

§ 2.  Werkkader rond de gouventeur: griffier, anibteitaren, Raad van de

goul,enieur

Uit welke personen bestond het kader dat de gouverneur bij al
deze werkzaamheden behulpzaam was? En hoe groot was hun in-

vloed op het bestuur van Noord-Brabanti
Ten eerste de griffier. In tegenstelling tot de secretaris-generaal

in de Franse departementen was de griffier geen veredeld soort pri-
ve-secretaris van de gouverneur, maar de secretaris der Statenverga-
dering. Over deze functionaris, zijn benoeming, afkomst, loopbaan
en ontslag, valt wat betreft Noord-Brabant weinig te vermelden. In
de peri *le 1814-1830 is er namelijk slechts 66n geweest: if.X. Ver-
heijen, zoon van de voormalige commissaris-generaal, halfbroer van

de burgemeester van Den Bosch. Het spreekt vanzelf dat zijn invloed

groot  was.
Een griffier was, zoals bijna iedere secretaris, een man van de

continuiteit in het bestuur, maar tevens een man van de achter-
grond. Meestal blijft hij voor ons onzichtbaar. Slechts de vele con-

cepten van ambtelijke brieven in zijn handschrift verraden zijn aan-
wezigheid. Soms kan hij uit de schaduw van de gouverneur treden
en kan er licht schijnen op zijn activiteiten. Die kans is groter bij
een minder bekwame of een minder voortvarende gouverneur. Zo
richtte de luie Van Tuyll van Serooskerken (Noord-Holland 1828-
1839) zich meestal geheel naar het oordeel van de hyperactieve grif-
her Copes van Hasselt. De laatste \vond er Keen doekjes om dat zijn
baas "in den letterlijken zin van het woord niets  deed en dat al het
werk op hem neerkwam. Zelfoverschatting? Niet helemaal. Toen
Copes van Hasselt mazelen had honstateerde de burgemeester r an
Alkmaar dat "alles, godbetert! doodstil bij het gouvernement" stond.
W.A. Pillera is een ander voorbeeld van een dominante griffier.
Onder gouverneur De Brouckare (Limburg 1815-1828) was hij het
4) RANB Griffie, im'. nrs. 22-25, Agenda gouverneur, 1814-1816.
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die, althans naar eigen zeggen, de touwtjes van het bestuur in han-
den had. De situatie veranderde met de komst van De Beeckman

(1828-1831). Met hem viel volgens Pillera niet samen te werken,
gezien zijn "veelmalen gepleegde absurditeiten" - lees: zijn eigen-
wijsheid.'

De overijverige Copes van Hasselt en Pillera werden vaak ge-
noemd als kandidaten voor een gouverneurspost. Zij zijn het niet
geworden, vooral door hun niet bepaald gemakkelijke karahters. De
griffiers De Baillet en Van Zuylen van Nyevelt is het in  1826 wel
gelukt tot gouverneur te promoveren.  Zij zijn de enigen.  Het was
stellig niet zo dat het griffierschap als een leerschool werd be-
schouwd om later met succes het gouverneursambt te kunnen be-
kleden.

Noordbrabantse voorbeelden over de invloed van de griffier ont-
breken   over de periode 1813-1830. Verheijens invloed wordt   wel
zichtbaar onder Van den Bogaerde. Volgens een uiterst conservatie-
ve briefschrijver stond het vast dat de griffier "den Gouverneur leidt,
waar hij hem hebben wil". Dit is zeker overdreven. Betrouwbaarder
is een bericht uit 1832 van een hoofdambtenaar op de Bossche grif-
fie. Deze sprak in juni van dat jaar met griffier Verheijen over de
eventuele verkiezing van  A.J.J. H. Verheijen tot Kamerlid.  De  grif-
fier  wilde hier gaarne aan meewerken. De kansen op slagen waren
dus groot, meende de ambtenaar. Want wanneer de griffier zoiets
zei, dan was dat -altoos eenstemmig met de gevoelens" van de gou-
verneur, "omdat  deze het immer eens zijn:,6

De laatstgenoemde briefschrijver was A. P. van Hooff, een van de
drie afdelingshoofden op de griffie in Den Bosch. Met hem belanden
we bij de invloed van de griffie-ambtenaren, na de griffier de tweede
factor van betekenis in het kader rondom de gouverneur. Van Hooff
was onder gouverneur Hultman benoemd tot chef van het secretari-
aat. Hij en P. van Meurs, chef van de afdeling Financien, en J.
Menu, chef van de afdeling Politie, waren toen de belangrijkste

: j Van Kempen, IJ-vorst,  t.a.p.,  145,  130;  ARA Ss  inv.  nr.  3550,  exh. 8 april  1831,  91:
Pillera, 14 maart 1831.
5 Archief Fabri-stichting: Van Hooff, 21 juni 1832: ARA Justitie inv. nr. 4614, exh. 4 april
1833,2 geheim.
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Brabantse ambtenaren. Door Holvoet werd Van Hooff niet bek\\'aam
genoeg be,onden voor het secretariaat. Hij werd toen chef \,an de
afdeling Alilitaire Zaken (zie hoofdstuk III. 10). In 1820 hadden
deze drie chefs elf ambtenaren onder zich: drie bureauchefs (R. van
Zuylen, J. Leeu\ e en de archivist R. Keer), twee commiezen en zes
klerken, naast vier boden. in 1842, toen de zesde gouverneur het
Bossche 'gourernementshotel' betrad, is het trio Van Hooff-\Ian
Meurs-Menu nog steeds in functie. Zij hadden nu de rang ran
commies. Onder hen stonden vijf adjunct-commiezen eerste klasse
en twaalf adjuncten tiveede klasse. Vier van deze zerentien if'aren

eveneens al in functie onder Hultman.7
Bij een beschouwing over het \verkkader rondom een gouverneur

frappeert hoe vaak privd-zaken en ambtszaken niet gescheiden wer-
den gehouden. We zagen dit reeds bij de documentenrerzameling
van wijlen gourerneur Hultman, die tal van ambtsstukken bleek te
bevatten. We zien deze vermenging opnieuw bij sommige ambtena-
ren op de griffie.In de almanak van 1820 staat G. Bruy re vermeld
als concierge (van het gouvernementshotel) en kamerbe\vaarder (ran
Hultman persoonlijk). Hij werd door zijn baas belast met de meest
private aangelegenheden. in februari 1819 verscheen Bru>'Ore bij de
burgerlijke stand r·an Den Bosch om aangifte te doen van de gel)(mrte
van een zoon van de gouverneur.

De secretaris van het kabinet van de gouverneur was tevens een

privd-secretaris. Niet zelden was deze secretaris een familielid: we
zagen reeds Charle Holvoet in deze functie in Brugge optreden. Ook
Gericke (eerst buitengezvoon commissaris, daarna gouverneur van
Limburg) had voor deze functie zijn zoon uitgekozen. Fritz Gericke

werd in 1836 benoemd tot secretaris van de provinciale raad, plus
eerste commies op de griffie. Een andere zoon, Louis, \\'as toen al
adjunct-commies.8

We vernemen \aak klachten over het 'nepotisme bij gouserneurs.
Van Tuyll had in Utrecht twee neefjes tot adjunct-commies be-
noemd. Geschrokken \an de klachten hierover en ran zijn \erplaat-
1,  Almanak roor de prorincie Noord-Braband. dj,erse jaren, uitgegeven door H. Palier. Den
Bosch.

83 Nuvens. Paul (.ericke. 1785-1845, eerste gouverneur ,an \ederlands-Limburg. in Publi
cations  de  la  socidte  historique  et  arch/otcgique  dans  le   Limbotirg,  C  f \964 ),   148-150
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sing naar Noord-Holland durfde hij zijn familie voor een tijdje geen
protectie meer te \'erlenen.  Alaar na een aantal jaren wilde hij toch
weer een neetje een ambt bezorgen.9 Alachten over nepotisme na-
men toe als de begunstigden 'vreemdelingen' \raren. De door gou\'er-
neur De Beeckman in Henegounen benoemde ambtenaren werden
overbodig geacht (zie hoofdstuk 111, 12). Alaar bovendien \varen zij
"dtrangers A la province", zo \rerd er geklaagd.

De invloed van al deze hogere en lagere griffie-ambtenaren op het
bestuur van de provincie is moeilijk te schatten. Aleestal blijven hun
werkzaamheden voor ons verborgen. De ambtenaren volgden de gou-
verneur als een schaduw. Als Holroet in mei 1821 zijn eerste tour-
nee langs de Brabantse gemeenten maakt, dan wordt hij vergezeld
door zijn hoofdambtenaren Van Kleurs en klenu. '°

Slechts zelden komen de activiteiten van de ambtenaren aan het
licht. J. Menu bijvoorbeeld door zijn toezicht in de dertiger jaren op
de Noord-Brabander. Van Hooff bijvoorbeeld door zijn reeds ver-
melde bemoeienissen met de verkiezing van Verheijen. Links en
rechts polste de hoofdambtenaar bij de Statenleden naar hun bereid-
heid aan Verheijen hun stem te geven. En er #wren nogal #'at leden
"op \vie ik enigszins kan influenceren, sprak \'an Hooff op een toon

I 1alsof dit tot zijn dagelijkse bezigheden behoorde.
Als invloed van een ambtenaar, met name de secretaris ran de

gouverneur, te groot werd, dan k \amen er klachten van het publiek.
Naar aanleiding van een klacht tegen Charle Holvoet rapporteerde
minister De Coninck dat het vertrourven van gou,·erneur Holvoet in
zijn zoon weI minder onbegrensd zou mogen zijn. In Overijssel had
in de dertiger jaren secretaris D. van Schreven een grote invloed op

de gang van zaken in de provincie. Volgens anonieme klagers ver-
waarloosde gouverneur J.H. van Rechteren het provinciaal belang.

Van Schreven, nota bene zoon van een metselaar, stond volgens deze
klagers hoog bij Van Rechteren in de gratie. Hij kon Overijssel
regeren als ware hij de gourerneur zelve. 12

9 j Van Kempen, IJ-iorst, t.a.p.  147.
"J Archief Fabri-stichting: mm·r. \'erheijen-\'an der Yeecken,  15 mei  1821
" j Hoffman. a.ir., 175: Archief Fabri-stichting: \'an Hooff, 21 juni 1832
'11 ARA Ss in#·. nr. 5841.1, e\h. 6 november 1839, P63, All.4 Ss in\ . nr. 58548. e\h. 30 juli
1840,039.
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Derde element van het kader rondom de gouveneur werd gevormd

door de 'Raad des gouverneurs'. In 1823 zvas besloten deze raad in

het leven te roepen, omdat de gouz'erneur met ingang ran 1 januari
1824 ook belast zou wc,rden met het beheer van de belastingen en het
toezicht op de inning daar\an - zie hierover paragraaf 7. Leden \an
deze raad \\aren de directeur der directe belastingen, de directeur

van de in- en uitgaande recliten en accijnzen en de directeur der
registratie en domeinen. \'oorzitter rvas de gc)uferneur. Het secreta-
riaat werd waargenomen door de griffier.

Gouverneur Van Tets \an Goudriaan (Noord-Holland 1814-1828)
meldde dak na de instelling ran de raad dat deze in zijn provincie
gewoonlijk 66n maal per week vergaderde. Soms was dat minder. Hij
achtte de raad nuttig omdat die eenheid kon brengen in het bestuur

van de provincie. Ook kon de raad de gouverneur in staat stellen
botsingen tussen de pro\ ind: e autoriteiten te rerhinderen. \ran
Tets achtte het wel cen voor\raarde dat ook de procureur-crimineel
in zijn prorincie in deze raad zitting kreeg. Juist door zijn aanwezig-
heid zou de raad de kloof kunnen overbruggen die volgens Van Tets
gaapte tussen de administratie en het justitiewezen - zie hierover
eveneens paragraaf 7.13

Xog in het jaar 1824 kreeg ook de procureur-crimineel een plaats
in de raad van de gouverneur. Naast hem kz1am te\'ens de admini-

strateur van 's rijks schatkist en de hoofdingenieur van waterstaat.
In 1826 volgde een reorganisatie van het belastingmvezen in de pro-
vincies. Vanaf dat moment hadden in de raad z an de gouverneur van
Noord-Brabant zitting de administrateur van de rijksschatkist (P.E.
de la Courtj, de pro,·inciale inspecteur \an de directe en indirecte
belastingen (A.G. baron du Tour, een broer van de 'k,vast" Du
Tour), de prorinciale inspecteur van de registratie-, zegel-, griffie-,
hypotheek- en successierechten (J. Stern), de procureur-crimineel
(J. van Blarkom) en de hoofdingenieur van ivaterstaat, vierde district
(A. Goekoop).

Door de komst \an de Noordhollandse procureur-crimineel had
gouverneur Van Tets hoge ver,wachtingen over het functioneren zan
de raad. Administratie en justitie zouden voortaan harmonieren.
13

1 ARA Ss in;·. nr. 6027, nrs. 662c en 674,: \'an Tets. 3 januari 1824 en z d.
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Een welingelichte gouverneur zou niet meer achter de feiten aan
hoeven lopen. Want 'nu is de Gourerneur het Centrum, nu „eet,
nu kent hij alles, nu schift hij schijn van ,vezen; beoordeelt op de
plaats zelve de waarde der voorstellingen; vereenigt bij ontstane klag-
ten de gemoederen; komt ongenoegen, verwarring eli scheuring

'·14voor.

Als een spin in het ,reb, zo Lag Van  lFets zichzelf in de proiincie,
gesteund door de gedeputeerden, de griffier, de ambtenaren en de
leden van zijn raad. Deze visie is typerend voor de hoge ambities van
deze actieve gouverneur, de latere minister van Financien.  Zijn
verwachting is echter niet uitgehomen. Het overlegorgaan is amper
van de grond gekomen.

In de Noordbrabantse bestuursarchieven heb ik niets kunnen ont-
dekken van de activiteiten van deze raad. Tot  vanneer heeft deze

'Raad des Gouverneurs' gefunctioneerd? Het antwoord op deze iraag
moet ik schuldig blijven, hoewel aangenomen mag worden dat dat
slechts gedurende een zeer korte periode is geweest. Het is zelfs
onbekend of de raad ooit door een Koninklijk Besluit is opgeheven.
Aan mijn beschouwing over griffier en ambtenaren heb ik de rraag
gekoppeld naar hun invloed. Zonder die exact te kunnen preciseren,
mag gesteld \vorden dat die groot is ge,veest. Het antwoord op de
vraag naar de in\,loed van de Raad des Gouzerneurs' kan eracter
worden geformuleerd: zij was minimaal.

§  3.    Werkbelasting en bezigheden: de dagelijkse beslommeri,igen  i·oor een

goilventeitr

Betekende de grote hoereelheid papier die op het bureau van de
gouverneur belandde nu ook dat deze ambtenaar een drukke baan
had?

De historicus Richardson konstateerde in zijn studie over de
Franse prefecten in de periode 1814-1830 dat deze functionarissen
over een ruime mate \an vrije tijd beschikten. De prefect van Dijon
verveelde zich omdat al zijn iverk tegen het middaguur reeds U'as

voltooid. Vermaak, zo stelt Richardson. zvas om deze reden een

14) 1..a. p
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integraal  deel  zan  het  le,en  van deze bestuurders. Veelbeoefende

bezigheden bij de prefecten ;Taren het schrijven ran romans, poezie
en  memoires.   Ook   \\ aren  er  oppallend \eel prefecten  die  de  tijd
hadden om zich bezig te kunnen houden met lokale geschiedschrij-

ving, genealogisch onderzoek of het bespelen van een viool - de
eerste viool uiteraard. O,er het scala aan bezigheden hoeft een lezer
zich niet te verbazen. meent Richardson. Amateurisme vierde hoog-
tij onder de administrateurs uit deze periode. Het Franse prefecten-

korps kende geen professionele opleiding.  Het  werd  ook  nau\relijks
op zijn kennis van de bestuurszaken beoordeeld. 15

Het is niet aannemelijk dat de situatie in Nederland reel r·an de
Franse departementen ,erschilde. De gourerneurs stonden verder

verwijderd van de protessioneel opgeleide en drukbezette ambtena-
ren van onze tijd dan ian de bestuurlijke elite ran de achttiende

' 16
eeuw, die nog alle kenmerken vertc,onde van een "leisure class

Over de dagindeling, werkbelasting. ambtelijke en nerenaktivi-
teiten ran de Nederlandse gouverneurs beschikken we slechts over
sporadische gegevens. Aleestal betreffen deze gegerens klachten
over de grote drukte op de burelen. Al vrij snel na de aanvaarding
van het gouverneurschap zan Noord-Brabant \\erd het Borret (1842-
1856) duidelijk dat hij zo\rat begraren werd in de papierwinkel op
zijn bureau. Geen provincie gaf zoveel \#erk als Noord-Brabant,
meende de ex-Staatsraad. \'ooral het roorbereiden van de Jaarlijkse
Statenvergadering bezc,rgde hem -eenen tijd van woeling. in de loop
der jaren verergerde de drukte alleen maar. -Alijn werkzaamheden
klimmen al hoger en hoger", schreef hij zijn rriend Wesselman in
1847.17

Uit de tijd \ an het Verenigd koninkrijk dateert een berichtle ran
J.R. Thorbecke, in 1826 hoogleraar in Gent. Een Kan de curatoren
van de hogeschool aldaar :#as gou\erneur De Lens. \'eel \oc,rdeel
kon de hogeschool echter niet van deze nerenaktiriteit rer,vachten,

want de man ,ras "in deze allervolkrijkste pro\intie zoo met bezighe-

" i Richardson, The /-rei,ch prejectoral i.orps. 18 14-/8 40. 16-19.
16) De Jong. ilet goed fatsoen, 213
"j  RANB Archiet' Commissie \an Landbc,u , im . nr.  106: 13<irret. 21 juli 1843,1() oktober
1843,27 mei 1847. Ziemijn artikel Len ier\·agend iooruit/icht cip de „·egna,ir ,·ooruitgang, in
De \ lasbloem. \'Ill ( 1987,

304



den  overhoopt.  dat  aan eene nadere rerbincitenis  niet  is  te
denken. - 18

Het curatorschap „ as bijna een rerplichte tierenfunctie r(,or een
gouverneur in een pro\ incie met universiteit of hogeschool. Vergele-
ken met onze tijd viel de hocr eelheid ne\'enaktiriteiten nel mee. Zo
was gourerneur Hultman voorzitter van het Nederlands Bijbelge-
nootschap en de Maatschappij tot N Lit van 't Algemeen, beide te Den
Bosch, en lid van de Nederlandsche Huishoudelijke M aatschappij.
Deze functies lagen echter molledig in de lijn van  s mans brede
interesse: zie zijn lidmaatschappen van vele wetenschappelijke of
andere genootschappen buiten Noord-Brabant. Vanaf Van \ireden-
burch waren de Noordbrabantse gouverneurs worzitter ran het col-
lege van regenten o,er de ge,'angenissen. Alleen zijn oprolger Van
den Bogaerde heeft - in zijn reel langere ambtsperiode - beduidend
meer nevenfuncties vervuld. Hij was voorzitter van de commissie
van onderwijs. van het provinciaal genootschap \'an kunsten en ne
tenschappen, van de maatschappij tot invoering ran de zijdeteelt, lid
van de broederschap van St. Lucas, naast lid van taI van weten-

schappelijke genootschappen buiten Noord-Brabant.
Lidmaatschappen kunnen iets zeggen over de drukte van de gou-

verneursfunctie als ze tot zijn ambtsverplichtingen behoorden, ze
kunnen iets vertellen overdemate van vrije tijd \vanneer ze bij 's mans
liefhebberijen aansloten. Gouverneur Hultman kon zich in Den
Bosch naar hartelust wijden aan het verzamelen van boeken en het
schrijven van een bibliografische studie. Troepenlegeringen, rekwi-
sities en inundaties zouden gou,·erneur Van den Bogaerde er niet
van weerhouden zich fanatiek over te Keven aan het verzamelen van
kunst en antikwiteiten. Daarenboven vatte hij in 1833 het plan op
een statistische beschrijving van Noord-Brabant te doen ver-
schijnen.

De meest gedetailleerde en meest betrouwbare beschrijving van de
dagelijkse bezigheden van een gouverneur geeft A. ran der Duyn \an
Maasdam, gouverneur van Holland, zuidelijk deel. In juni 1818
schreef hij zijn z\\'ager G. ran der Capellen over zijn -nou\elle
position" waarin hij een half jaar te,oren z#'as benoemd. Het is een

IH
J Brandt-\'an der I'ven. a.u·.   26
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document van een intelligente en liberale bestuurder, met een onbe-
vangen en relativerende kijk op de zaken. Deze unieke bron geef ik
hier in haar geheel - \ertaald - weer: 19

I)eze post geeft me ieel Kerk. dat wil zeggen zij ,·ereist reel onafgebroken
arbeid door de hoe,eelheid kleine details waarin men rerdrinkt, zoals bij-
wx,rbeeld met betrekking tot de rampzalige wet op de militie. Het is dus
mdig tenminste de gehele ochtenden door te brengen in het kantc)or „egens

dingen die /.ich on„phoudelijk v(,ordoen. vaak zonder er met grote zaken
bezig te zijn. en bijna altijd zonder iets belangrijks om handen.'

Van der Duyns bureauwerk was dus meestal na de ochtend klaar.
Drukte is een relatief begrip, dat blijkt! Natuurlijk zal deze gouver-

neur ook 's middags zijn \verkzaamheden gehad hebben: vergaderin-
gen,  wi erkbezoeken,  audienties,   representatieve  verplichtingen  en
bijbaantjes. Deze middagaktiriteiten rond hij natuurlijk veel inte-
ressanter dan zijn saaie, soms rerfoeide bureauwerk. Nlaar deze

routine-klussen hadden wel
'een goede zijde, namelijk dat. /.oals het altijd gaat met detailzaken, alles is
vastgelegd door wetten, decreten of zelfs door ministeriele aanschrijvingen of

verduidelijkingen. Het is eerder een kwestie van geheugen of van laten
nazien dan van ,·erstand of c,ordeel, en \·oorts van het zodanig inrichten #·an
de burelen dat het merendeel ,·an de zaken als in een molen als vanzell
roortmarcheert, als een water\al waar ieder paperas van de koning neerkomt

bij de minister, en ,an de minister bij de gouverneur der provincie. Deze
laatste deelt op zijn beurt het stuk mee aan aan de steden of plattelandsge-
meenten, of vraagt o#·erwegingen en adz·ies, en vervolgens herhaalt de gang

zich. nu opklimmend."
Dat een gouverneur Keen groot bestuurstalent hoefde te zijn had Van
der Duyn inmiddels begrepen. Teleurstellend was zijn ontdekking
dat een gouverneur zo \reinig kon uitrichten. Deze beperking had
echter ook weer een roordeel:

Wat dit betreft ben ik. sinds ik tot de ontdekking ben gekomen dat in deze
de naam gc,uverneur  niet geheel betekent degene die bestuurt , ,·eel minder

ongerust dat mij niet vanal het begin deze taak is opgedragen

De erfenis van zijn ,oorganger hoefde \1an der Durn dus niet te
vrezen. Zijn macht was beperkt. maar zijn positie \1'as solide.

14) Gedenkstukke,1. 1815-1825 111. R.G. P. cleel 30. 340-341. Ian der Duin. 4 juni 1818
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"lk vlei mij dat mijn benoeming het publiek plezier heeft gedaan en ik
geloof niet dat deze mij dcx,r iemand wordt misgund. Er bestaat echter een

periode die mij in ,·erlegenheid brengt en waarover ik ongerust ben: de
assemblte der Staten. die juist dit jaar in Den Haag vergaderen en door mij
voorgezeten mcrten warden. Ofschoon de zaken die hier aangedragen wor-
den niet van het allergrex,tste belang zijn (want ook dit alles is een mock
[Engels:  voorzverp van  spot 1  )  mis ik de brutaliteit  en de verbale  bedreven-
heid die men 5 oor zo n gelegenheid moet hebben. Affijn, we zullen zien."

Na afloop van de Statenvergadering kon Van der Duvn opgelucht
ademhalen. Met de hulp van enige diners had hij aan de Statenleden
geen kind gehad - zie hoofdstuk III, 5.

Ook andere gouverneurs beweerden soms dat hun macht te gering
was. De klacht van graaf Van Lijnden (Gelderland, 1814-1825) uit
1816 zagen we reeds in hoofdstuk II,1. In 1819 schreef graaf De
Lens, pas benoemd in Oost-Vlaanderen (1819-1826), aan minister
Van Maanen dat een gouverneur n'a qu'une dignite de nom et il a
nul pouvoir". Een gouverneur was dan wel voorzitter van de Staten
en van G. S., maar hij was in geen geval hun "chef". In \verkelijkheid
was hij van hen afhankelijk. Hij had geen voordrachtsrechten en
geen benoemingsrechten. 20

Van der Duyns opvatting dat zijn ambt zo weinig voorstelde, om-
dat een groot deel van zijn werkdag met onbeduidendheden was
gevuld, is moeilijk op haar waarde te schatten. Dit soort teleurstel-
lingen is natuurlijk typerend voor kersverse en/of ambitieuze be-
stuurders. Routine hebben zij nog niet verworven, bureaucratie en
bagatel staan hen tegen. Onderzocht moet worden in hoeverre de
gouverneur in staat was op zijn ambtsweg een eigen, persoonlijk pad
te banen er daar zijn eigen sporen na te laten.

§ 4.   Werklust en it,erkzaa,nheid: de persoonlijke invloed en de stuii,kracht
17an eeii gol ver,zeur

Slaagden de gouverneurs erin een persoonlijk stempel op het provin-
ciaal bestuur te drukken? Deze vraag is bijzonder moeilijk te beant-
woorden. Weinig bronnen zijn voorhanden. En vergelijkingsmateri-
aal ontbreekt om te kunnen afivegen of wellicht een andere aanpak

20) Gedenkstukken. 1815-1825 11, R.G. P. deel 27. 464-465.
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of stempel mogelijk nas ge ·eest. Niettemin toch een poging tot
beantwoc)rding

Ifen opmerking \ 0(,raf:  e,entuele   \rerkzaamheid' \an  een  gou\·er-
neur heeft niet altijd dezelfde betekenis. Facetten ran s mans nerk-
lust kunnen ronduit tegenstrijdig zijn. 7.0 kon een gourerneur \eel
zaken geheel aan zijn ambtenaren overlaten, maar in sommige k„ es-
ties nadrukkelijk zijn eigen 01„attingen laten gelden. Hultman st ,n d
bekend om zijn 'luchtige aanpak, maar hij mciest niet tegengespro-
ken worden aangaande de bestuursorganisatie. Aan de andere kant
rinden ire zan een man als Hol,oet in de archie,en /eer\\ einig terug
ran een eigen inbreng of eigen inzichten, ondanks het feit dat hij zo
krampachtig (le teugels in G.S. strak trachtte te houden.

Een ander ,(*,rbeeld: o\ er energieke g(,u\ erneurs koii toch \1(irden
geklaagd dat zij hun /aakjes zer,raarloosden. Hun energie kende

beperkingen. \(*}ral als zij geconcentreerd \ erd op enkele presti-
gieuze objecten. Ook King hun \ erklust lang niet altijd pepaard
met een grc,te  ambitie um het n erkterrein  te , ergri,ten. of ()in  'zich
breed te maketi'.  \'an  Ewijck  (Drente  1832-1839.  Noord-Hc)lland
1840-1855 3 was een schoc,lic,orbeeld #:in cen ilierige gc,u,erneur.
Toch was hij in 1843 blij dat hij een taak kon at:,toten. De man had
het er gewoon te druk voc,r.

E.en tweede opmerking rcx,raf geldt de imlc,ed \an de gedeputeer-
.,den en ,'an het kader rc,nd de g(,uierneur.  \ cx,r „e iets op het conto

van een gou,erneur kunnen schrijven. moet bekend zijn n elk aan-
deel deze bestuurders en ambtenaren iii een handeling haddeii. De
grootte ran hun aande:1 en hun invlc,ed,arieerde. Zij was minimaal
bij gou,erneurs man het ic,rmaat \an een \'an I"ets r:in Goudriaan.
Deze -mooyprater" liet wr einig aan anderen c„er.  -Ik ben ge\\(wn zelf
de zaken te doen. en ,itid mij daar uitnemend \\ el  bij.- Ook gou\er-

neur D'Omalius ian Namen {1815-1830, had zeinig behoefte aan
adzies of o\erleg.  Deze  -1\ erkt  reer \ eel en heeft zijne Ciedepu-
teerde Staten geheel onder de kiiie . : dit zijn eve,„,el \·0(,r het
gros domme snaken,  en zij  /ijn  zeer te\ reden als de gouzerneur de
zaken maar representabel in zee zendt.

·,21

21 \'an Kempen. IJ-\('rst. t.a.p.  128, (,edenkstukkm. 1815-1825 11 11.(i. P.det.1 27.535,
Tindal. 9 Juni 1821.
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Op welke ambts/aken konden cle gourerneurs het duidelijkst hun
persoonlijke stempel drukken. indien zil hienc,or de nodige werklust
nilden opbrengen? Hier zijn cirie mogelijkheden: urgente aangele-
genheden. zaken betreffetide de materiele ontwikkeling ran de prc,-
rincie,  en zaken „aar\oor de gc„Iverneur ten  persoonlijke ,(,orkeur
aan de dag legde, of  \el eigenbelang bij had. Deze categorieen zijn
niet strikt te scheiden. illet name de materiele en Joorkeurszaken
lopen raak door elkaar, juist in het negentiende-eeuwse Noc,rd-Bra-
bant.  waar de ontginningen een  bijna  'heilig \ uur' bij  notabelen  en
bestuurders aanwakkerden.

Bij brandende knesties moest /elfs de meest inactie\'e gourerneur
in het geweer komen: onderz(,ek in loco, eigenhandige briefwisse-
ling. beleggen van conferenties. Hiervan zijn vo(,rbeelden te over.
Om ons tot Noord-Brabant te beperken: Hultmans acties inzake
onenigheden in het stadsbestuur ran Breda (1814) en van Den Bosch
(1816) en inzake het bezit van de Bossche Sint Jan (1816). Zo,rel
Hultman als Holvoet moesteti in actie komen om te bemiddelen bij
de \reigering \ an kathe,lieken om de eed op de grond\ et af te leggen
(1817 en 1820).Van \'redenburch speelde een grote rol bij de slui-
ting en heropening r:in Beck\'liet ( 1825 j. Van der Fosse moest eigen-

handig \·erslag doen  ran de groeiende politieke onrust C 1829).  De
Mechelaar raadpleegde niemand roor zijn rapport, dat dan ook rele
stijl en schrijf-feilen- bevatte. 22

len gouverneur kon zijn in\,loed en stuwkracht aantonen door
zijn inzet roor de materiele ontwikkeling van de provincie. J. D. van
Rechteren van 0\ erijssel raakte in 1847 in ongenade bij Willem Ii.
In een poging het tij te keren somde hij de prestaties op die hij in zijn
ambtsperiode had rerricht.21 Het , aren bijna allemaal aktiviteiten
betreffende de ekonomische en infrastructurele ontrvikkeling van de
proi incie. Het probleem bij dit scx,rt opsommingen is natuurlijk om
uit te maken \relke \an deze, erbeteringen nu daad\ erkelijk door de
man zijn geYnitieerd of gestimuleerd. en \\'elke ook zonder hem tot
stand Louden zijn gekomen.

Ditzelfde kan gezegd ,rorden   c,ser  de   Ncx,rdbrabantse  gourer-
-- 1 AltA Biia kabinet. in,. nr. 24. dossier k 870
-" 1 ,\11.1 Kdk in\. nr. 4537, nr. 571 kdk
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neurs. Twee auteurs hebben zich expliciet bezig gehouden met hun
verdiensten: de geschiedvorser  C. R. Hermans  en de archivaris  P.
Kuyer. 24 De prestaties  die zij opnemen betreffen opnieuw vrijwel
uitsluitend de materiele ontwikkeling van de provincie, met name de
landbouw en de infrastructuur. Dit is niet verwonderlijk. Hier viel
er voor een bestuurder immers eer te behalen, meer dan in het
politieke geharre\var. Gouverneur Borret troostte in 1849 zijn le-
vensmoede vriend Wesselman met de gedachte "dat wij meer in het
water en de heide dan in het politieke gedacht hebben. „ 25

Er is stellig veel bereikt door de Noordbrabantse gouverneurs. Het
is niet mijn bedoeling hier iets af te dingen op hun prestaties. Wel
wil ik hierbij enige relativerende kanttekeningen plaatsen. Vallen de
verbeteringen wel aan te merken als hun pers66nlijke verdiensten:

Hultmans wordt geprezen vanwege de ontginningen en de wegen-
aanleg. Een liefhebber van de landbouw was hij echter niet. Slechts
een klein deel van zijn toch zo uiteenlopende boekenbezit had een
agronomisch onderwerp. Inzake de aanleg van 'kunstwegen' was de
invloed van Hultman groter. In maart 1816 gaf hij de gedeputeerden
de opdracht uit te zoeken welke wegen de provincie voor haar reke-

ning kon nemen. 26

Over Holvoet wordt alleen zijn inzet voor opnieuw deze verbete-

ring van het wegenstelsel vermeld. Zijn inspanningen zijn beslist
niet groot geweest. In september 1820 wilden de gedeputeerden een
commissie naar Den Haag zenden om te confereren over de bekosti-
ging van de oost-west verbinding, de weg tussen Grave en Tholen -
en tevens over de vereffening van enige rijksschulden, zie hoofdstuk
III, 8. Holvoet heeft dit plan ged,varsboomd, door juist bij deze
gelegenheid op zijn strepen te gaan staan. De benoeming van zo'n
commissie behoorde hem toe en de assistentie van de commissie door
een van zfjn ambtenaren was ontoelaatbaar.

Vervolgens Van Vredenburch.  De Zuid-Willemsvaart is juist in de
jaren van zijn ambtsperiode tot stand gekomen. Het ligt voor de hand
te denken dat deze voormalige secretaris van het departement van
2+

) Hermans, Lerensbericht van Jhr.  Andrt jean Louis baron ran den Bogaerde i·an ter Brugge.
Kuver, Rondom en in het gourernement.
25) RANB Archief Commissie van Landbouw, inv. nr. 106: Borret, 25 mei 1849.
26

) RANB Griffie in;·. nr. 3735: rapport commissie G.S., 9 april 1816.
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Waterstaat hierbij een grote rol gespeeld heeft. Toch is dit onjuist.
Tot de aanleg van het kanaal was al onder Hultman besloten. De
plannen tot het graven van een Canal du Nord en een aftakking naar
Den Bosch dateren al uit de Franse tijd. In Noord-Brabant zijn het
vooral vader en zoon Wesselman die zich voor de vaart ingezet heb-
ben.  In 1827 noemde Borret de laatste, de districtscommissaris Wes-
selman de "patroon en beschermheer  van het kanaal".27

Gouverneur Van den Bogaerde (1830-1842) heeft vele persoonlij-
ke verdiensten. De man stimuleerde de materiele ontwikkeling van
de provincie waar hij maar kon. Reeds als districtscommissaris in
Oost-Vlaanderen toonde hij zijn kennis op het gebied van ekonomie
en statistiek. En ook in Noord-Brabant had hij grote kennis van de
bestaansbronnen van deze provincie. Maar op welke terreinen be-
nutte hij deze kennis daadwerkelijk?

Als voorbeeld van zijn werkkracht wordt genoemd de standaardi-
satie van de asbreedte van karren in heel de provincie. Al vanaf 1817
werd hierover in Noord-Brabant gebakkeleid. Van den Bogaerde zou
toen de knoop hebben doorgehakt en de gestandaardiseerde asbreed-
te hebben doorgevoerd. Inderdaad dateerde het voornemen tot een
'.even wijdig karrespoor"  al  uit  een ver verleden, zelfs  al  uit  1808.
Het was echter in december   1829,  dus  nog  voor de komst  van  Van
den Bogaerde, dat de zaak in een stroomversnelling raakte, door een
- foutief - voorstel  van  G. S. 28

Een tweede voorbeeld: de invoering van de zijdeteelt in Noord-
Brabant. Hier was de inzet van Van den Bogaerde inderdaad groot.
Aan het initiatief van C. Berail gaf hij alle steun. Helaas voor hem
en zijn werklust werd de onderneming een fiasco.  In juli  1855 werd
de maatschappij tot invoering van de zijdeteelt gelikwideerd.

Een groot wapenfeit van Van den Bogaerde was de oprichting in
1837 van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschap-
pen. Op deze prestatie valt niets af te dingen. Wel laat Hermans
fijntjes weten dat hij het was die in 1834 de weg hiernaar had
gewezen. Bovendien lag de oprichting wel geheel in de lijn van Van
den Bogaerdes favoriete bezigheid, het verzamelen van kunst. Voor

27) RANB Archief Commissie van Landbouw, inv. nr. 106, Borret, 29 oktober 1827.
28) RANB Archief Commissie van Landbouw, inv. nrs. 19-21, bijlagen 1829-1831.
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zijn verzamelwoede kon hij al zijn andere werk laten liggen. Hij
verveelde zich  in de m ergaderingen en sloot deze zo vroeg mogelijk,
2,m met het zomer saisoen maar duidelijk naar buiten te kunnen

vertrekken", naar zijn met kunstroorn·erpen behangen kasteel Hees

\Vijk.29

Ten slotte de aanleg ran straatwegen. Als 'hommage' aan hem en

zijn inspanningen kreeg de weg van Berlicum naar Veghel de naam
'gouverneursz\'eg'.  Het is rr'rang te moeten konstateren dat juist de
aanleg van deze weg langs zijn kasteel roor Henry de \Vijs de aanlei-

ding\verd bij de regering te klagen over het wanbeleid ran de gouver-

neur.

Tot zover de te boek gestelde verdiensten ran Van den Bogaerde.

Niet alleen hij toonde eigenbelang bij zijn ambtelijke actiriteiten.
Ook over de zo energieke J.H. \a n Rechteren  \ an  Orerijssel  C 1831-
1840) kwam een klacht, in zijn geval over zijn inspanningen roor de
'Rijn en Ilssel Stoomboot l\laatschappij', waarran hij commissaris
was. Aan deze prive-onderneming zou \ian Rechteren volgens de
klagers veel van de energie besteden, die hij beter voor het algemeen

belang kon aanwenden. 30

Het duidelijkSIC roorbeeld wat ik in Noord-Brabant in de periode

1813-1830 ben tegengekomen van een persoonlijke actie van een

gouverneur is Hultmans afkoopplan voor de heerlijke rechten (zie
hoofdstuk 11, 9). Een diepe, persoonlijke afkeer van deze rechten lag
eraan ten grondslag. Toch zou het plan weinig kans ran slagen

hebben gehad indien slechts een klein deel van de Statenleden zich
ertegen hadden verklaard. Een tweede kanttekening: het is bijna
typerend dat juist bij deze 'eigenzinnige Hultman dit schoolvoor-

beeld te vinden is. \fant werden dit soort persoonlijke initiatieven in
de provincie wel zo gewaardeerd? Niet altijd. Het mverd reeleer op
prijs gesteld als een gourerneur zich schikte naar de langlopende
initiatieven en als hij zich trachtte in te spannen roor de Yraditione-
le' wensen van de provincie.

De mate van persoonlijke invloed van de Noordbrabantse gouver-
neurs mag niet te mooi worden voorgesteld. Zij was beperkt door zijn

29, ARA Biza geheim, inv. nr  52. exh. 2 juli 1841, 315
30) ARA Ss ins'. nr. 5856, erh. 18 oktober 1840, 1 53.
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korte ambtsperiode van gemiddeld vier jaar en door de grote conti-
nuiteit in het college van gedeputeerden en op de griffie. De gouver-
neur diende in de eerste plaats zijn stuwkracht te bewijzen in zijn
hoedanigheid van voorzitter van het college van G. S. Indien hij over
de benodigde capaciteiten beschikte, dan kon hij een voortstuwer
worden, maar zelden een stuwer. Hij kon in de bestuursarchieven
heel duidelijk zijn eigen sporen nalaten. Vrijwel nooit waren deze
sporen te vinden op een nog onbetreden pad. Het was de taak van
een gouverneur een weg te banen op een reeds uitgezette, maar nog
niet geaffende route.

Werd de eigenschap van voortstuwer door de 'koopman-koning
wel gestimuleerd? We zagen reeds wat een gouverneur volgens
Willem I behoorde te zijn: voogd der provincie en menner der Sta-
ten. Verwachtte de monarch nu ook een trekpaard van ekonomie en
infrastruktuur in de provinciesi Het is niet aantoonbaar dat een
gouverneur door de regering werd beoordeeld op zijn dynamische
kwaliteiten. Een notoire nietsdoener als Van Humalda kon tot eind
1826 in de socidSteit van Leeuwarden zijn kaartje leggen of triktrak
spelen. 31 Een gouverneur diende in de eerste plaats een  krachtige,
maar waardige en geliefde representant van de vorst te zijn.

§ 5.   Op het eerste plan: sociale positie en verplichtingen van een
gouverneur

Als vertegenwoordiger van de koning werden van een gouverneur
andere kwaliteiten vereist dan het voortstu,ven van de ekonomie.
Meer dan een voortrekker moest hij een man van de voorgrond zijn
Voor representatieve taken was de een meer geknipt dan de ander.
Gouverneur Van Ewijck, werkpaard als weinig anderen, bekende
zich liever op het tweede plan te bevinden. "Mijn karakter is stil,
eenvoudig, eenigszins bedeesd; ongaarne ben ik op den voor-
grond.  .  .  ' De ex-administrateur voelde zich nog steeds het meest op
zijn plaats in de rustige Haagse departementen. Hij kon zich wel
schikken in zijn huidige functie, behalve dan op momenten wanneer
hij met zijn neus op het feit gedrukt werd "dat ik de eerste ben in dit

11 & ARA Ss inv. nr. 5682, exh. 16 februari 1825, DZ.
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gewest,  en dat ik  nu en dan als zoodanig moet optreden". 32
Hoe terughoudend Van Ewijck ook moge zijn geweest, als gouver-

neur was hij zonder twijfel de eerste man van zijn provincie. Een
gouverneur verdiende meer dan enig ander ambtenaar in de provin-
cie. Die van Noord-Brabant en van de meeste andere noordelijke pro-
vincies verdienden f 9000,- per jaar. De gouverneurs van Holland

f 1000,- meer, die van Drente f 1000,- minder. Dit riante sala-
ris moest de gouverneur in staat stellen respekt af te dwingen,  niet
alleen door het voeren van een grote staat, maar ook door het nako-
men van tal van sociale verplichtingen. De Gelderse gouverneur Van
Lijnden merkte op dat hij om enig vertrouwen te kunnen genieten
"verpligt is bij onderscheidene gelegenheden te representeren, be-
leefdheden te doen en de eer der Provintiale Authoriteit opte-
houden.

" 33

Veel van de contacten tussen gouverneur en burgers kwamen tot
stand bij deze representatieve of informele aangelegenheden: recep-
ties, the-dansants, diners bij de opening van de Statenvergadering,

galabals op 's konings verjaardag, concerten, parades, feesten van
notabelen voor een huwelijk of een geboorte, waaraan de aanwezig-
heid van de gouverneur extra luister kon geven. Dat er bij een
feestdag een en ander van een gouverneur mocht worden verwacht,
zagen we bij de Bossche hilariteit over Holvoets likeurglaasjes en
kalfslever. Trefpunt bij uitstek tussen gouverneur en notabelen was
de sociateit. Van Humalda was er vaak te vinden en ook Bentinck
van Buckhorst verdiende er graag zijn  geld  aan de kaarttafel. 34

Over audienties lezen we in archiefstukken minder. Wel over
kennismakingen met de burgerij tijdens tournees. Voor een nieuwe

gouverneur was het gebruikelijk dat hij een rondreis door zijn pro-
vincie maakte. Zo bezocht Holvoet in mei 1821 Boxmeer. Hij dineer-

de er bij Van Sasse en bezocht de notabelen Verheijen, De Kesschie-
tre van Havre en de plaatselijke arts. Bij deze gelegenheid kon men
Holvoet in een andere gedaante aanschouwen. De ambtenaren Van
Meurs en Menu hadden hun baas nog nooit in zo'n beste stemming
12) Buist, Daniel Jacob van Ewijck, een voortvarende gouverneur van Drenthe. in \'eigezich

ten op Drenthe, 86.
33) ARA Ss im·. nr. 6810: Van Lijnden, 6 juli 1820.
14)  Brandt-Van der Veen, a.w.. 73.
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gezien als toen in Boxmeer. 35 Gouverneur Van Sytzama (Friesland
1840-1848) gaf bij zijn eerste rondreis de inwoners van de steden de
gelegenheid om met hem kennis te maken. Hij schudde de hand van
vele gemeente- en polderbestuurders, belasting-, politie- en gerech-
telijke ambtenaren, maar ook van religieuzen, kerkeraden, officieren
van de schutterij, leden van school- en geneeskundige commissies.
Ook afgevaardigden uit de burgerij en zelfs particulieren, waaronder
een slager en een veenbaas konden hun opwachting maken. 36

Over de kosten van de al deze verplichtingen werd door gouver-
neurs nogal eens geklaagd. Een man zonder aanzienlijk eigen vermo-
gen kon als gouverneur amper functioneren, zo heette het. Van
Humalda wees de koning erop dat hij voor zijn functie zijn eenvoudi-
ge leefwijze op het Friese platteland had moeten ruilen voor het dure
leven in Leeuwarden, met vele "noodwendige, mij vreemde inrich-
tingen". Van Vredenburch klaagde in 1841 over zijn representatie-
kosten en over de duurte in Middelburg. Hij moest notabelen te gast
vragen en van elders komende ambtenaren onderdak verlenen. Het
huis dat hij om deze reden moest bewonen was veel groter dan hij als
particulier nodig zou hebben. 37

Natuurlijk werd er over het salaris door de gouverneurs geklaagd.
Met name door de mannen van het oude stempel, de adellijke oranje-
aanhangers. Van Lijnden van Gelderland kon er niet van rondko-
men. Toch kreeg hij boven zijn gewone salaris nog eens f 1000,-
extra voor de huur van een geschikte woning. Daarnaast had de man
nog f 10.000,- per jaar aan andere inkomsten, grotendeels uit
staatsleningen en verpachtingen. Dit riante inkomen was echter niet
voldoende voor de op ongewoon grote voet levende graaf. Door specu-
laties had hij  zich diep in de schulden moeten steken. Aan rente was
hij nu jaarlijks f 6200,- kwijt. Voor de opvoeding en het onderwijs
aan zijn kinderen betaalde hij f 2000,-. Zijn eigen huishouding,
equipage en personeel kostten hem jaarlijks maar liefst f 14.250,-.
Daarbij was nog niet geteld zijn uitgaven van ongeveer f 600,- voor

35) Archief Fabri-stichting: mevr. Verheijen-\'an der Veecken, 15 mei 1821.
36) ARA Ss inv. nr. 6044, nr. 548K: audientielijsten.
37) ARA Biza kabinet, inv. nr. 20, dossier K 665: Van Humalda, 23 november 1826; ARA Biza
kabinet inv. nr. 217: Van Vredenburch. 24 oktober 1841.
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kledij etcetera. Bij elkaar opgeteld kwam Van Lijnden per jaar nog
zo'n f 3060,- tekort. Door een uitgavenpatroon waar zelfs een secre-

taris van Staat De Mey van schrok! 38

Een gouverneur diende niet alleen de koning te representeren. hij
diende ook de regering en haar daden geliefd te maken. Dit stelde
eisen aan de karaktereigenschappen van de functionaris. Zo stond

gouverneur Membrede (Antwerpen 1823-1828) bekend om zijn
"menschkunde en zachtheid van imborst". Over De Keverberg (Ant-
werpen 1815-1817, Oost-Vlaanderen 1817-1819) werd vrijwel het-
zelfde gezegd: -zacht van karakter, was hij aangenaam in den om-

gang."  Gouverneur \/an Tuyll  kon  dan wel nooit werken hebben

geleerd. zijn "zagtaardige bonhomie" zal veel goed hebben ge-
maakt. 39

Een gouverneur moest een vaderfiguur voor de ingezetenen zijn,
het evenbeeld van de geliefde koning, altijd tot luisteren bereid. Hij
moest bescherming bieden aan allen die in hun rechten tekort \1'er-
den gedaan, vooral aan hen die door overijverige ambtenaren of
heerszuchtige besturen werden benadeeld. Borret voelde zich in
1843 ernstig gepasseerd omdat enige inwoners niet bij hem. maar bij
de regering over misstanden hadden geklaagd.  'Diep zou het mij
grieven" als hij werd gewantrouwd, hetgeen hij bijna zou denken,
omdat de klagers geen rechtstreeksche toevlugt ' tot hem genomen
hadden. 40

Stond deze gouverneur op eenzame hoogte: Het antwoord op deze
vraag is opnieuw niet eenduidig. Het hebben van vrienden zegt
weinig over zijn maatschappelijke omgang. Zelfs de onbuigzame Hol-
voet stond op goede voet met tenminste den persoon, T. de Smeth
van Deurne. Wel kan gezegd worden dat in de regel een inheemse

gouverneur, gerecruteerd uit de provinciale elite, dichter in het
centrum van het maatschappelijk leven stond dan een gouverneur-
vreemdeling. In 1832 bereikte de koning een anonieme klacht - er
werd heel wat geklaagd door naamlozen - over de gouverneur van

38) ARA Ss in;. nr. 6810: \'an Lijnden. z.d.
39) ARA Ss im. nr. 5706, exh. 19 januari 1828, Wl; NNBIi/. VII. 708-710. \'an kempen, IJ-

vorst. t.a.p.. 130.
40) ARA Justitie, inv. nr. 4660, exh. 19 augustus 1843. 2 geheim.
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Groningen, Rengers (1830-1850).Over hem werd volop gemopperd
in deze provincie. "Die Ambtenaar is inpopulair, onvriendelijk, ach-
terhoudend, verkeert genoegzaam met niemand, waardoor deze Pro-
vincie hem steeds vreemd blijft en de Ingezetenen hem geen gene-
genheid toedragen."  Maar  wie er schuld  had  aan dit gebrek  aan
affectie moet in het midden gelaten worden. Verderop schrijft de
anonymus namelijk dat Rengers een Fries was, die, zoals bekend
„ 41met de Groningers slegt harmonieren

Het is merkwaardig dat juist de gouverneurs van twee buitenge-
westen, Groningen en Limburg, hebben gepleit voor het benoemen
van inheemse kandidaten in vacante ambten, hoewel  de  een  geen
Groninger en de ander geen Limburger was. Rengers bepleitte dit in
1832. Gericke deed dit zelfs ettelijhe malen achtereen. Er heerste
volgens de eerste in provincies als Groningen, Friesland en Drente
"

een geest van provincialismus, die alle ingezetenen van andere ge-
westen doet beschouwen als vreemdelingen. "  En  als  er  weer  een
niet-Groninger werd benoemd in een baantje ontstond er altijd af-
gunst. "Men vraagt met zekere spijt: was er dan niemand in de
Provincie kundig, en braaf genoeg om die betrekking te vervullen?
Of moeten de ambten in onze Provincie alleen dienen om vreemde-

.42lingen te begunstigen?
Rengers' en Gerickes pleidooien lijken bijna voort te komen uit

hun eigen ongemakkelijke positie in het gewest. Willem I moet dit
toch ook hebben beseft. Waarom koos hij vanaf 1825 dan toch konse-
kwent voor vreemdelingen?

§ 6.  Prejectionering van de gotiverneur: vergel#kingen met de Franse
prejecten  en  de jimctionarissen  na  1830

Vooral vanaf 1825 bereikten de koning vele klachten over inheem-
se gouverneurs. Zij misten hun uitwerking niet: Willem 1 moet
geTrriteerd zijn geraakt over de verwikkelingen waarin juist deze
gouverneurs, primi inter pares van de provinciale adel, keer op keer
verzeild raakten. Vanaf dat jaar daalde, zoals we hebben gezien,  het
41) ARA Ss inv. nr. 5755, exh. 25 februari 1833, 85.
42) ARA Ss inv. nr. 5754, exh. 23 december 1832, X33.
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aantal inheemse gouverneurs, vooral in het noorden. Deze tendens
stond niet alleen. Zij maakte deel uit van een gedaanteverwisseling
van de gouverneur, in een proces dat ik met 'prefectionering zou
willen aanduiden. Een ander facet van dit proces was het 'amalga-
ma-experiment', dat begon met Holvoets benoeming in 1820 en
dat diende om beide delen van het koninkrijk hechter aaneen te
smeden. Een derde facet was de benoeming van uitgesproken rege-
ringsaanhangers op gouverneursposten: de broers Van der Fosse,
hun neef De la Coste, Du Bus, Van Doorn, om mij tot de zuidelijke
provincies te beperken. Niet meer de ouderdom van het geslacht, de
familie-invloed of de lokale relaties telden nog als een pluspunt voor
het gouverneursambt. Vooral de politieke bruikbaarheid telde. Reeds
in het jaar  1829 kon minister Verstolk van Soelen terugkijken op de

gouverneursbenoemingen van vijftien jaar geleden alsof die hadden
plaats gevonden in een archaisch tijdperk.43 Het laatste facet van de

prefectionering van de gouverneur was de onvoorwaardelijke gehoor-
zaamheid die Willem 1 van hem verlangde. Het ontslag van Van
Vredenburch toonde als geen ander voorval aan dat elke herinnering
aan de 'man der Staten' een illusie was.

Bij de benoemingen van 1814 waren de verschillen tussen de

gouverneurs en hun voorgangers de prefecten nog zeer groot. Dit was
in overeenstemming met het toen heersende voornemen om een zo
groot mogelijke ideologische afstand te scheppen tussen het nieuwe
rijk van de Oranje-dynastie en de vermaledijde Franse tijd. De rege-
ring van de nieuwe vorst wilde zoveel mogelijk teruggrijpen op de

instellingen van de oude Republiek. Als schoolvoorbeeld van deze

reactiegeest kan gelden het herstel van de heerlijke rechten op het
platteland, het besluit dat zoveel verontwaardiging bij Hultman op-
riep. Het is bekend hoe vergeefs en snel voorbijgaand vele van deze
reactionaire maatregelen zijn geweest. Veel van de opsmuk bleek een
broze fagade. Het vrijwel ongeschonden Empire bouwwerk werd in
het Verenigd Koninkrijk al snel weer zichtbaar tussen alle afbrokke
lende barokke ornamenten. Zonder al te veel g6ne of tegenstand gaf
Willem I, autocraat in hart en nieren, zich gewonnen aan het cen
tralisme en de effectiviteit van het Franse bestuursmodel.

43 ) Gedenksmkken. 1825-1830 11. R. G.P. deel 37, 462.
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De prefectionering valt met name waar te nemen bij de noordelij-
ke gouverneurs. De negen Zuidnederlandse gouverneurs hadden
vanaf 1815 al veel meer eigenschappen met hun Franse collega's
gemeen. Voor een vergelijking tussen gouverneurs uit het Verenigd
Koninkrijk beschikken \ve over uitstekend materiaal: de al eerder

genoemde studie van Richardson over het Franse prefectenkorps uit
exact dezelfde periode.44 Bezien we de resultaten.

Nederland telde  in de periode 1814-1830 in totaal veertig gouver-
neurs. Acht van hen zijn verplaatst naar een andere provincie, 6dn
heeft in drie provincies het hoogste ambt bekleed. In totaal hebben
deze veertig functionarissen dus vijftig gouvernementen bekleed. In
Frankrijk werden in dezelfde periode 164 prefecten benoemd.

De gemiddelde leeftijd van de prefecten was aanvankelijk bedui-
dend lager dan die van de gouverneurs. In 1830 zijn de verschillen
echter voor een deel verdwenen:

Tabel 16:   Gemiddelde leeftijd van de flinctionarissen

Franse prefecten Zuidelijke Noordelij ke
gouverneurs gouverneurs

1815

(na Honderd dagen
van Napoleon)    41,2 jaar sept. 1815 48,2 jaar april 1814 51,4 jaar
1830 50,2jaar 1830 51,9 jaar 1830 57,3jaar

Een danige vergrijzing. Absoluut gezien was de gemiddelde leef-
tijd bij de noordelijke gouverneurs nog steeds veruit het hoogste.
Relatief gezien was de vergrijzing het sterkst bij de Franse prefec-
ten. Uit dit laatste gegeven zou men wellicht afteiden dat de prefect
zijn functie doorgaans een lange tijd bekleedde. Schijn bedriegt ech-
ter. De gemiddelde ambtsduur lag in Belgie iets, en in de noordelijke
Nederlanden beduidend hoger:45

") Richardson, a.w.
45 ) Bij de noordelijke gouverneurs is de berekening gemaakt alsof zij allen, net als hun
zuidelijke collega's, na de opstand zouden zijn verdwenen. Telt men van de voor augustus
1830 benoemde gouverneurs de wtrkelijke dienstjaren, dan komt men op een veel hoger
gemiddelde, namelijk 11,3 jaren.
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Tabel 17:   Gemiddelde ambtsditur i·an de jimctionarissen

Frankrijk Zuidelijke provincies Noordelijke provincies
1814-1830 1815-1830 1814-1830

3 jaar 4.8 jaar 7,4 jaar

De Franse prefect had weI een lange loopbaan,  maar niet in 66n
provincie! Tijdens de turbulente Honderd dagen van Napoleon, maar

ook tijdens het koningschap van Karel X vonden in Frankrijk bij

regeringswisselingen vrij massale verschuivingen plaats. Richardson
spreekt hierbij over -massacres- of -\valtzes'. Slechts twee van de
164 tussen 1814 en 1830 benoemde prefecten bleven gedurende deze

gehele periode hezelfde departement besturen. De meeste prefecten
bekleedden dit ambt in  ier of Mj f departementen.  In dOn op de rijf
departementen resideerde zelfs zes of meer prefecten. Het record
heeft het departement Doubs in de Jura: het h6tel de prefecture
werd hier tussen   1814  en   1830  ben oond  door maar liefst  elf  per-
sonen!46

In Nederland ,# aren ,·erplaatsingen uitzondering, vooral in de
noordelijke provincies.   Van  de veertig tussen   1814 en september

1830 benoemde gouverneurs zijn er slechts negen verplaatst.47 ln (le

negentien provincies hebben maar vier gouverneurs de hele rit tot
de opstand uitgezeten. 48 Gemiddeld  werd een provincie  in deze  zes-

tien jaar bestuurd door 2,5 gouverneur: de noordelijke provincies

2,1, de zuidelijke 2,9. Recordhouder in Nederland is Antwerpen,
met zes functionarissen.

'Waltzes" kwamen in Nederland onder de gouverneurs niet voor.
Pas in de laatste jaren van onze periode pakte Willem 1 vervangingen
wat serieuzer aan.  Het jaar 1826 kende \ ijf nieurve benoemingen,
1828 zeven. Op 3 augustus van het laatste jaar \verden zelfs op cfcfn

dag zes nieun·e gouverneurs aangesteld. Voor Xederlandse begrip-
pen een heuse 'slachtpartij'. Een teken hoezeer de gouverneurs in
1828 al waren 'geprefectioneerd

*) Richardson, a.u·.. 56,72, 141-148

47) In chronologische volgorde: De Keverberg. Holvoet. C. \·an der Fosse. Du Bus, \'an
\'redenburch, \'an Doorn, Van Tuyll, I)e Beeckman, A. van der Fosse.
48 )  D'Omaliu s 1 N amen,. \<'i llmar ( Lu xemburg i, Hofstede t Drente j en Bentinck c 0,·erilsse 11
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Enige andere ontwikkelingen zijn minder significant. De gemid-
delde leeftijd van gouverneurs op het moment van hun aanstelling
daalde. De eerstbenoemden waren nog 51.4 (noord) en 48,2 jaar
(zuid). De later benoemden waren  46,1  (noord)  en  40,5  (zuid).49
Het aantal gepromoveerde juristen onder de noordelijke gouverneurs
daalde in de periode 1814-1830 van ze.en naar vier. Hetzelfde cijfer
steeg in het zuiden van drie naar vij f. sc' Het aantal edellieden onder
de gouverneurs bleef in het zuiden acht.  In 1830 was Willmar van
Luxemburg de enige uitzondering, zoals hij dat ook al in 1815 was.
In het noorden was het aantal edellieden aanvankelijk zeven, en
steeg tot negen in september   1830.

Vergelijken we deze cijfers van 1814-1830 met die r·an de jaren
1830-1850. In 1850 kregen de gouverneurs -let weI: dan elf, door de
vorming in 1839 van de provincie Limburg - de nieuwe benaming
commissaris des konings en functioneerden zij onder een nieuwe
Provincale wet. Het totale aantal functionarissen in noord en zuid
gedurende de hele periode 1814-1850 komt dan op 58, die samen 71
gouvernementen hebben bekleed.

Het aantal inheemse gouverneurs in het noorden daalde tussen
1814 en 1830 van negen naar vier. Onder Willem I zou deze tendens
zich voortzetten. Bij zijn troonsafstand in 1840 waren nog slechts
twee gouverneurs afkomstig uit de pror'incie zelve.  Willem li maakte
een einde aan deze politiek.  Bij  zijn dood in 1848 ivaren er \\'eer zes

inheemse gouverneurs, waaronder Borret. In 1850 was dit cijfer
weer iets teruggelopen tot vijf. De gemiddelde leeftijd van de gouver-
neurs was in 1850 iets gedaald, naar 55,9 jaar. De leeftijd op het
moment van aanstelling bleef schommelen. De laatste door Willem I
benoemde gouverneurs \varen  rrij  oud:   50,7 jaar. Onder  zijn  zoon
werd de aanstellingsleeftijd weer wat lager:  47,1 jaar.

Degemiddelde ambtsduur was nu, in de gehele periode 1814-1850,

/9
i Deze cijfers betreffen de nieuwbenoemde gouverneurs, dus niet de perplaatsten.

:0 i Bedenk hierbij dat het noorden tien, en het zuiden negen pro\'incies telt. Verder studeer-
den  D'Omalius  geologic  en  De  Keverberg  naarschiinlijk  u ijsbegeerte.  De  \el meegetelde
dc)ctorstitel ,·an Iian der Duyn is niet geheel zonder t„ij f'el.
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wat hoger gekomen:  8,65  jaar. 51   In  de  elf provinciehoofdsteden  -

inclusief Maastricht  voor   1830 - hadden  in de totale periode  45

gouverneurs geresideerd: gemiddeld vier per provincie. Koploper was
Noord-Brabant met zes, hekkesluiter Groningen met twee gouver-
neurs.

Het aantal edellieden verminderde licht: van negen in  1830 tot
zeven in 1850. Spektakulair daarentegen was de stijging van het

52Tabel 18: Vorige  uncties  van gouventeurs,   18 14-1850.

Eerstbenoemden, 1814-1815 Laterbenoemden in noord en zuid,
1817-1850

Functie aan einde van Franse tijd minister                                                      2
lid Eerste Kamer                            2

minister, later ambteloos 1      lid Tweede Kamer                                11
lid Wetgevend Lichaam 2 Staatsraad       9
prefect 2     Staatsraad i.b.d.                                     3

prefect, later ambteloos 1 districtscommissaris     3
onderprefect 2     griffier der Staten                                   2
raad van prefectuur 1 gedeputeerde      3
maire 2         lid  P. S.                                                                                     2

maire, later ambteloos 1 burgemeester      4

gezant 1 hoofd-regeringsambtenaar   4

diverse betrekkingen 2 belastingambtenaar     2
ambteloos gebleven 4   procureur, raadsheer                  3

(vrede)rechter                                 2
Eerste fitnctie na venrek Fransen ambassadeur                                          1

minister, later generaal                        1
secretaris van ministerie                    1

commissaris-generaal                   2
arrondissementscommissaris             4
secretaris van departement                1
lid grondwetscommissie                   3
nog geen betrekking                                 9

St ) Telt men hier - vergelijk noot 45 - de uitloop nd 1850 mee, dan komt men uit op een
gemiddekle  diensttijd  van 10,3 jaren.
52) Van meerdere gouverneurs zijn twee hoofdberoepen vermeld. bijvoorbeeld burgemeester
en  lid  van de Tweede Kamer. Nevenfuncties  zijn niet weergegeven.
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aantal gepromoveerde juristen:  vier in  1830 tot  tien  in  1850.53  Dit
laatste brengt ons op de functies die de gouverneurs hadden bekleed
voor zij tot dit ambt werden geroepen. Hier zijn nauwelijks verschillen
in de periode voor 1830 en die na 1830 waar te nemen. De beroepen

zijn ook vrijwel gelijk in het noorden en in het zuiden.  Ik geef ze hier
tesamen, dat wil zeggen voor alle 58 personen die in de periode  1814-

1850 een gouvernement hebben bekleed. Wel zet ik in tabel 18 de
eerstbenoemden in 1814 en 1815 apart, omdatdeze hun eerdere func-

ties onder andere condities, onder het Franse bestuur, hebben be-
Weed, ofjuist hebben geweigerd te bekleden.

Ten slotte enige gegevens over verplaatsingen en ontslagen. We
zagen reeds dat de periode 1814-1830 negen verplaatsingen kende,
waarvan twee binnen de noordelijke provincies, vier binnen de zuide-
lijke, en drie van noord naar zuid. Na 1830 zijn slechts drie gouver-
neurs, allen uit Drente, opstapgewest bij uitstek, in een andere

provincie geplaatst.
54

De redenen van gouverneursvervangingen geven aanzienlijke ver-
schillen tussen noord en zuid en tussen de periode voor en na 1830.
Ik hanteer in de volgende tabel dezelfde indeling als die ik heb
gebruikt voor de ontslagen van de Noordbrabantse gouverneurs (zie
hoofdstuk III, 12). Opvallend is het grote aantal politieke vervangin-
gen in het zuiden, met name die na onenigheden met de regering(sin-
zichten). Na 1830 valt er een rust over het land. Het aantal niet-
politieke oorzaken neemt fors toe, met name de vervangingen na over-

lijden van de functionaris. Ook in de veertiger jaren lijken de gou-
verneurs dus veel steviger in het zadel te zitten dan in de periode van
het Verenigd Koninkrijk, zo onrustig door het grote aantal interne
conflicten en wrijvingen tussen gouverneurs en regeringsinzichten.

5,3 Bijal deze berekeningen dient men  '1830' te lezen als 'september  1830'.  De in december

1830 benoemde J.H. van Rechteren promoveerde in Gdttingen. Niet tot de juristen zijn
gerekend Van Heeckeren (studie gestaakt in 1795) en Van Sytzama (idem in november 1813)
Prof. Dr. W.Th.M. Frijhoff wees mij op het feit dat vroeger veel edelen rechten studeerden,
maar niet promoveerden. Zie ook Billage V
54) C. van der Fosses benoeming in Zuid-Brabant is niet meegerekend. omdat deze na een

onderbreking geschiedde, waarin hij geen goui·erneur maar Staatsraad was. De geweigerde
verplaatsingen zijn evenmin geteld.
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55Tabel  19:     Oonaken van vervangingen ran goul,emetirs

Noord Zuid Noord
1814-1830 1815-1830 1830-1850

Politieke rede,ten

interne conflicten/klachten         4                  3                  3
-i n ongenade bij koning            1                5               -
- bruikbaarheids-

overwegingen                             1                     4                     -
- nasleep opstand  1830                                                                                               2

Overige redenen
- promotie                      1             3             4

- gezondheid/overlijden           4             1             8
-o p eigen verzoek                       -                   2                   3

Onduidelijk                                1                    1                    1

§ 7.   Degoljbeweging vande macht: vangouverneurencommissarisdes
konings naar stutinitan ran de provinciel

Onverbrekelijk rerbonden met de prefectionering van de gouver-
neur was de uitbreiding in bevoegdheden en werkterreinen van zijn
functie. Belangrijk was zijn ruimere instructie van 1820 (zie hoofd-

stuk 111, 1). Nog belangrijker was de zorg over de belastingen die hij
in 1824 kreeg opgedragen.  Hij werd met ingang van  1 januari van dat

jaar belast met het oppertoezicht en het beheer van de belastingen en
de invordering daarvan. Hiermee kwam hij aan het hoofd van alle
belastingambtenaren in zijn provincie te staan.

Dat een zo belangrijk ambtenaar als de gouverneur nogal eens in
conflict kon komen met andere ambtenaren, bewijst de rivaliteit
tussen de rechterlijke en de administratieve autoriteiten, meestal

kortweg aangeduid als )ustitie en politie. \Tie zagen reeds de boos-

55 j  Totdedubieuze gevallen reken ik Van Leijden in 1817, De Keverberg in 1819 en Van der
Heim in 1848. Er is een kleine aanwijzing dat \'an Leijden nat teleurgesteld „·as over de te

lage rang van de gou,erneurs:  RAG Archief J. van Lijnden,  ins·.  nr.  18: \'an Leijden. 9 juli
1814; Vg! Archief J'an Maanen, inv. nr. 235: R6ell, 22 augustus 1817. De Zuidnederlanders
Van Ertborn en De Beeckman moesten als ge,olg ,'an de opstand het veld ruimen.  Van den

Bogaerde kon daarentegen in Den Bosch blijven
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heid van procureur Philipse over de bemoeizucht van gouverneur
Hultman (hoofdstuk 11, 12). Het hoeft niemand te verbazen dat ook
Holvoet een aanraring heeft gehad met de justitiele autoriteiten, in
de persoon van Van Blarkoin (zie hoofdstuk Ill, 8). En nog in 1844
herinnerde oud-gedeputeerde Borret zich met enige ontstemming de
tijd waarin dienaren der justitie "zich verheugden als zij aan de
administratie eenen bril op de neus konden zetten. " 56

Deze rivaliteit was natuurlijk geen specifiek Brabantse zaak. De
Hollandse gouverneur Van Tets wees op dezelfde naijver in 1824.
"Justitie en Policie, die bevallige zustersl welke helaas! maar al te
zeer, in Holland vooral, in onmin leven."  De oorzaak van deze zus-
ternijd zag de gouverneur in het "overdreven uitvloeisel der Theo-
rien van de laatste dagen", waardoor het tweetal nu "te verre van
elkander verwijderd" was. En middel tot heling van de breuk zag
Van Tets in de Raad van de gouverneur, die hem in staat moest
stellen, zoals we reeds zagen, als een spin in het web de provincie te
besturen. De gouverneur in het middelpunt, bron van eenstemmig-
heid en harmonie! 57

Velen hadden een andere kijk op de beroegdheden van de gouver-
neur. Zijn vermeerderde werkzaamheden, ruimere instructies, maar
vooral de ruimere interpretatie van deze competentie bleven niet
zonder kritiek. Voor het grootste deel werd deze kritiek geuit buiten

de door mij bestudeerde periode, in de veertiger jaren (zie de inlei-
ding). Ik wil er toch een blik op werpen, om licht te doen schijnen
op de uitgebreide macht van de gouverneur.

Vanaf 1839 hoort men negatieve geluiden over de tweeledige func-
tie van de gouverneur, als toezichthouder dn voorzitter der Staten-
vergadering. Enige liberalen - Thorbecke, Donker Curtius - zagen
de noodzaak in van een koninklijke vertegenwoordiger in de provincie
tot uitoefening van het rijksgezag, maar deze mocht geen deel heb-
ben  aan het provinciaal bestuur  zelf.  Want dat behoorde  aan  P. S.
toe. De gouverneur moest zich beperken tot toezicht. Daarnaast
mocht hij volgens de liberale geleerde De Bosch Kemper voorberei-
dend werk verrichten: "instruerend, requirerend en, voor het geval

56) RANB Archief Commissie van Landbouw. inv. nr 106: Borret, 31 oktober 1844.
57) ARA Ss inv. nr. 6027, nr. 662c en 674c, 3 lanuari 1824 en /.d.
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dat de Staten het initiatief nemen, advyserend en in eenige bepaal-
de gevallen, prohibiterend." Maar nooit meer dan dat. Hij mocht in
Keen ger meebesturen, meebeslissen, meestemmen. 58

Dit laatste, het meestemmen bij verkiezingen, al vaker voor\verp
van kritiek, werd ranaf de zomer van 1840 in verherigde mate ter
discussie gesteld. Na Kamerdebatten hierover werd in 1841 door de
regering toegegeven: het meestemmen moest voortaan als ongrond-

wettig worden beschouwd.
Een striktere toetsing aan de grond,vet: dat was het wapen waar-

mee liberalen in de veertiger jaren de macht van de gouverneur te lijf
gingen. De eerbied waarmee deze ambtenaar tot dusverre was beje-

gend was -bespottelijk", vond het Overijsselse Statenlid H. ran
Loghem. Ook hij Kdde een eind maken aan een aantal misbruiken
en aaninatigingen van de gouverneur. Zijn al te aktieve bemoeienis
met de gemeentebesturen, zijn stemrecht. zijn be,oegdheid om reso
luties te schorsen, maar ook zijn recht tot aan\vijzing van leden van

59Statencommissies rekende Van Loghem hiertoe.
De conservatieve Van den Bogaerde (Noord-Brabant 1830-1842)

meende in december  1840 dat een gouverneur zonder stemrecht aan
"zedelijke in\'loed- zou verliezen. Dit \\·erd ook \oorzien door enige
gouverneurs naar aanleiding van het besluit van 25 oktober 1843,
waarbij zij werden ontheven van het opperbestuur der provinciale
belastingen. Gericke, Van Randwijck en Van de Poll klaagden dat zij
nu geen invloed meer konden uitoefenen op de benoeming van belas-
tingambtenaren in hun provincie. Over dit facet van hun belasting-
taak leken zij bezorgder dan over het verdwijnen van hun toezicht
op de inning. Het ging hen er kennelijk om dat zij nu minder de dis-
tributeurs van ambten waren. Bovendien zouden nu een aantal
ambtenaren, tot dan bruikbaar als informanten en als werktuigen
tot beinvloeding van de publieke geest, aan hun greep ontsnappen.

De opinie van de gouverneurs Van Ewijck en Borret luidde an-
ders. Zij juichten de afstoting ran de meeste belastingtaken juist toe.
vanwege de grote drukte op hun kantoor. Bovendien waren zij van

58) ROter, Rapporten van de gout,emeurs in de provincia;. 1.  1840-1842, XI\'-A\'.
59)  Van Loghem. 1.a.p., 4.
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mening dat het beter was dat de belasting roortaan onder het toe-
" 6()zicht stonden van mannen van het vak"

In 1845 werd de gouverneur verder buitenspel gezet bij de belas-
tingzaken. Slechts enige ondankbare taken bij de invordering bleven
voor hem over. Opnieuw riep de maatregel het ongenoegen van vele
gouverneurs op. \/an de Poll voorspelde een "groote knak" in zijn
gezag, en Van Rechteren vond dat zijn invloed "bijna tot het onbe-
duidende teruggebragt" was. Gouverneur Van der Heim meende dat
hij door de lastige invorderingen in de ogen van het publiek een groot
deel van zijn prestige zou kwijtraken.61 Minister van Financien Van
Hall antwoordde dat het in deze tijd onverteerbaar was dat een
gouverneur nog burgers in bescherming kon nemen tegen het al dan
niet vermeende machtsmisbruik door belastingambtenaren. In een
modern staatsbestel waren het de hoofden van de departementen en
de rechters die burgers tegen dit soort onrecht dienden te bescher-
men. Deze taak behoorde niet toe aan de gouverneurs, met al hun
"herinnering aan uitgebreider werkkring" en met hun "verkeerd ge-
plaatste gevoeligheid" voor het behoud van hun positie als eersten in
het gewest. 62

De provincies waren sinds 1814 organen met beperkte bevoegdhe-
den. De grondwet  van   1848 en Thorbeckes provinciewet  van  1850
brachten enige wijzigingen. Een vooruitgang was dat het provinciaal
bestuur een eigen begroting kreeg voor een deel van zijn uitgaven.
Tot verdere concessies aan de autonomie van de provincie waren
Thorbecke en de zijnen nauwelijks bereid. De provincie werd ge-
mangeld tussen de liberale voorkeur voor een sterke gemeente en
tussen de negentiende-eeuwse tendens naar meer centralisatie. Het
zwaartepunt in het nieurve constitutionele bestel kwam te liggen bij
rijk en gemeenten. De provincie werd een uithoek, een "roestig
scharnier".63 Zij mocht zich niet te veel naar boven of beneden
uitbreiden. "Niet naar boven, om niet een voor de algemene lands-

60}  RANB CdK kabinet, inv.  nr.  77. 26 december  1840, 88; Ruter, a.11'.   XY.  197.
61 3 ARA Biza kabinet, im·. nr. 53. dossier k 1502.
623 T.a.P.: Van Hall, 6 maart 1845,127
63 ) Regeringscommissaris H. Tjeenk Willink, aangehaald door S. Patijn, interview in De
7'(id, 27 februari 1987
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zaak lastige, schadelijke en gevaarlijke macht in de staat te worden.
Niet te veel naar beneden, om het gemeenteleven niet te ierdringen
of te onderdrukken. ·'64

Ook voor de gouzerneur, nu 'Commissaris des Konings geheten.
veranderde er een en ander. Het belangrijkste hierbij was dat hij na
1850 meer een man des konings, of eigenlijk: man der regering werd
dan ooit tevoren. En meer dan dat: hij behoorde ook beschermer en
uitvoerder van de nieu \e grondz\'et te zijn. Vier commissarissen

kregen in de jaren 1850-1852 hun ontslag omdat zij naar de zin van
Thorbecke te weinig de geest van de nieuwe tijd in hun provincies

"65
hielpen "uitdrukken, mededelen en ontwikkelen.

Gouverneren was voor de liberalen een taboe. De Staten dienden
te besturen, de commissaris moest toezien, als een soort rijksrent-
meester of rijkspottekijker. De commissaris werd een intermediair
tussen rijk en provincie, een coordinator die in zijn gewest de Sta-
tenvergadering en de lagere overheden niet te reel roor de voeten
diende te lopen. Kortom een man met een beperkte bevoegdheid, die
toezag op een beperkt orgaan. Zo werd hij dan de 'tweedimensionaal
deerniswekkende figuur' waarvan de Brabantse commissaris Van
Agt bij het afronden van deze studie afscheid van heeft genomen.

Over de bevoegdheden van de commissaris staat weinig op papier
vermeld. "Hij bevordert een goede behartiging van de zaken van de

provincie"  Met dit rekbare artikel kunnen de functionarissen alle
kanten op. Zo kan het voorkomen dat er in de praktijk zoveel ver-
schillen tussen de provincies bestaan. Er zijn provincies waar de
commissaris, in de woorden van opnieuw Van Agt, "nauwelijks
wordt vergund eigen vleugels uit te slaan" - anderen spreken hier

over 'gedeputeerdenprovincies . "Anderzijds komt het voor dat de
voorzitter niet alleen de gelegenheid krijgt om het stuurwiel te bedie-
nen maar dat zelfs van hem gevraagd wordt als stuurman te funge-
ren." 66 Zijn we hier niet terug bij de oude gubentator, lees: gou-

verneur?

Toch is sinds 1945 een kentering bespeurbaar. Reeds in 1948
64 j H.J. Smidtin de T„·eede Kamer. 1873. Opcitaat in De provinciale  u'et  honderd jaar,  158-
159.

65) Hooykaas, t.a.p. 204-215.
66) Van Agt, Kruiend ijs. 32-33.
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sprak de minister van Binnenlandse Zaken bij de installatie van een
adviescommissie voor een nieuwe provinciewet: "De grondwetgever,
bevreesd voor een herle\,ing van het provinciaal particularisme, heeft
er [destijds] naar gestreefd waarborgen te scheppen dat geen provin-
ciale dissonant de harmonie van het rijksorkest zou verstoren. Naar
algemeen gevoelen is hij daarbij verder gegaan dan thans nog noodza-
kelijk is."67

De  provinciewet  van  1962 gaf de commissaris  wat meer armslag.
Hij werd niet meer uitsluitend de toezichthouder die de Staten op
hun vingers moest tikken, maar hij kreeg een positie die meer verge-
lijkbaar was met die van een burgemeester in een gemeente. En in
de laatste decennia kwam steeds meer het accent te liggen op zijn
provinciale taken. Op weg naar een commissaris 'nieuwe stijl': de
oude 'man des konings' zal worden onttroond tot een provinciaal
orgaan, een heuse 'man van de provincie'.

67
j Op citaat in: Boshouwers, De Smatsinnchting. 189
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BESLUIT

§ 1.  Alannen des koni,igs. 1,oogden tier provincie. menners der Staten

Van meet af aan was het voor de grondwetscommissie van 1814 dui-
delijk dat de gourerneur niet als een soort 'stadhouder' de autonomie

vandegewesten kon doen herleven en als het ware bekronen. Toch gaf
de eerste grondwet nog geen pasklaar antwoord op de vraag in welke
mate de gouverneur een man des konings zou worden. Zou hij nog in
enig opzicht een man der provincie worden? De praktijk gaf spoedig
aan  waar het onder het koningschap van Willem  1  heen  zou  gaan.
Verrassend snel ontwikkelde de gouverneur zich tot een man des
konings, die in de laatste jaren roor 1830 nog maar amper van zijn
voorganger, de Bonapartische prefect was te onderscheiden. Com-
missaris des konings en roogd der provincie, zo liet zich het gouver-
neursambt het best karakteriseren. Van een dilemma tussen het
houden van toezicht in naam des konings en het behartigen van de
provinciale belangen was zeker in de twintiger jaren geen sprake
meer. De provinciale taken stonden altijd in het teken, in de scha-
duw van het rijksbelang. Aleer dan een stuwer der provincie was de
gouverneur een menner van de Statenvergadering. Meer dan een
voortrekker was hij een man van de voorgrond, de representant van
de vorst.

De gouverneur was toezichthouder namens de koning. Hij per-
soonlijk diende ervoor te zorgen dat rijksbelang en provinciaal belang
harmonieerden. Zijn positie kwam in gevaar wanneer de belangen
botsten. Want dan moest hij aan de Statenvergadering zijn ware
gezicht laten zien. En van deze frictie kon hij maar al te eenvoudig
zel f het slachtoffer worden. De speelruimte van een gouverneur was
klein onder de autoritair-centralistische regering ran Willem 1.

Hultman, Holvoet, \/an Vredenburch, Van der Fosse. In meerdere

opzichten was hun loopbaan afzvijkend van die van de doorsnee-
gouverneur in het Verenigd Koninkrijk. Slechts de laatste twee van
het viertal waren van adel. De kortheid van de namen 'Hultman' en
'Holvoet' steekt af tegen de gezwollen achternamen van hun blauw-
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bloedige collega's - Hofstede (Drente) en Willmar (Luxemburg) uit-
gezonderd. De leeftijd van het viertal toen zij hun ambt in Den
Bosch aanvaardden was hoog in vergelijking met hun collega's: 55

jaar. Opvallend is dat zij allen jurist waren. Nog opvallender is dat
zij alle vier voortkwamen uit het Napoleontische prefectencorps
Hultman en Holvoet waren ex-prefect, Van der Fosse ex-prefect ad
interim en Van Vredenburch er-onderprefect. Slechts geschoolde en
ervaren ambtenaren kregen een plaats in het Bossche gouvernement.

Naast deze unieke eigenschappen hadden de vier Noordbrabantse
gouverneurs een drietal kenmerken waardoor zij beter met hun zui-
delijke dan met hun noordelijke collega's vergeleken kunnen wor-
den. Ten eerste duurde hun verblijf in Den Bosch maar kort: gemid-

deld vier jaar.  In het zuiden Awam een gemiddelde ambtsperiode uit
op 4,8 jaar, in het noorden zdnder Noord-Brabant in de periode tot
september  1830 op  8,7 jaar. Ten tweede overheersten  bij  hun  ont-

slag als gouverneur de politieke redenen. Holvoet moest vertrekken
na een groot aantal heftige interne conflicten, voornamelijk met de
gedeputeerden. Van Vredenburch \verd verplaatst omdat hij volgens
Willem I zijn boekje te buiten was gegaan. Van der Fosse ruimde het
Bossche veld vooral om overwegingen omtrent zijn politieke bruik-
baarheid elders in het land. Slechts Hultman werd van zijn ambt
ontheven om een ander soort reden: zijn dementie, waarbij aangete-
kend moet worden dat in het laatste jaar van zijn gouverneurschap
zijn samenwerking met de gedeputeerden zich afspeelde in een sfeer

van argwaan en achterdocht. Ten slotte het inwonerschap van de
provincie: gdOn van de vier was geboren of getogen Noordbrabander
of had in de provincie goederen of zakelijke belangen. Dit levert een
opvallend contrast op met het noorden, waar in de periode 1814-
1825 bij alle overige gouverneurs inheems, meestal adellijk bloed
door d'aderen stroomde.

Na 1825 verandertde situatie, met name in het noorden. Toen wer-
den ook in de overige noordelijke provincies geen inheemsen meer tot
gouverneur benoemd. Deze drastische koerswijziging maakte deel
uit van een ont\vikkeling die ik de 'prefectionering' van de gouver-
neur heb genoemd. Ook de 'amalgama'-benoemingen - in het kader
van de beoogde aaneensmelting van beide delen van het koninkrijk -
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behoorden  tot  deze ont\,ikkeling Onder de gouverneurs  was  Hol-
roet de eerste die in het kader van deze versmeltingspolitiek werd
aangesteld.

Toen na de Westvlaming Holvoet en de Alechelaar Van der Fosse

in 1830 de Oostvlaming Van den Bogaerde in Den Bosch arriveerde,
meende de Noord-Brabander dat op grond van deze keuzen Noord-

Brabant nu mvel tot de zuidelijke provincies gerekend zou worden. In-
derdaad leek Noord-Brabantinhet revolutie-jaar 18300peen zuidelij-

keprovincie-zie ook hieronder. Opzijn minstopeen provincie tussen

noord en zuid. Toch is het verre van aannemelijk dat de regering erop
aan heeft gestuurdde Noordbrabandersmetdit zuidelijkimago te tooi-
en. De prorincie kreeg dit beeld tegen wil en dank, zoals zij ook haar
vier gouverneurs heeft opgedrongen gekregen. De jonge pro\ incie
bezat  niet de tradities  en de pretenties op grond  naanan de andere

gewesten in 1814 een ingezetene als gouverneur kregen. Uitgaande
van deze z,vakte meende \Villem 1 in Den Bosch zijn gang te kunnen

gaan en er te plaatsen \rie hem op dat moment het best uitkwam: een
oud-prefect die niet gepasseerd kon worden en dus uiteindelijk maar
in de Bossche Ver\versstraat geplaatst werd. een Zuidnederlandse
adviseur en staatsraad die al langer een gouvernement verdiend had;
een departementsambtenaar als noodoplossing toen deze VIaming het
onverwacht liet afweten en zode regering voor problemen plaatste. een
procureur die na ruzies met minister Van Maanen in Brussel niet
meer te handhaven was. Benoemingen waaraan de Brabanders part
noch deel hadden. In dit opzicht kan het geen wonder heten dat de po-
sitie van een gouverneur in Noord-Brabant altijd zo moeilijk was.

§ 2.  Noord-Brabant: een lastige prorincie?

In zijn levensschets schreef de in Noord-Brabant geboren
Utrechtse hoogleraar G.W. Vreede dat hij bij het doornemen \an de
papieren van zijn rader. het Statenlid Paulus Vreede, tot de zerras-
sende ontdekking kAam dat de provincie zoor  1850 niet zo uniform
gereglementeerd was als Thorbecke had beweerd. Uit de aanteke-
ningen bleek hem dat "althans de Staten van Noord-Brabant niet zoo
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lijdelijk over zich hadden laten beschikken.-1
Inderdaad toonde Noord-Brabant zich inzake de bestuursorgani-

satie een eigenzinnige provincie. De grote weerstand tegen het in-
voeren van heerlijke rechten op het dorpsbestuur bewees dit. Meer
dan eens hebben regering en Raad van State zich gestoord aan het
'singuliere" gedrag van de Staten. 2  Maar was Noord-Brabant behal-
re een eigenzinnige provincie nu ook een lastige provincie? Het
antwoord moet bevestigend luiden, zeker als men de lastigheid af-
meet aan de snelle wisselingen van gouverneurs. De onenigheid tus-
sen gedeputeerden en Hultman was voor diens opvolger Holvoet vol-
doende reden omin 1820 geharnast zijnentree in Den Bosch temaken.
Noord-Brabant heeft kennelijk dan al een negatieve reputatie in Den
Haag,  en  dit werd erger naarmate de conflicten tussen  G. S.   en
Holvoet zich opstapelden. Keer op keer namen de gedeputeerden de
moeite zich door deputaties en ver,veerschriften van blaam te zuive-
ren. Het ongelukkige einde van Holvoet maakte hun streven illusoir.
Noord-Brabant bewees in 1822 zijn lastigheid andermaal.

Na het ontslag van Van Vredenbruch in 1826 meldde de welinge-
lichte Dirk van Hogendorp aan zijn broer dat het bekend was dat
Noord-Brabant al "sedert 1814 reeds eene moeilijke provincie voor
de regering geweest is". \/erderop in die brief heette Noord-Brabant
"die harrewarrige provincie". En ook A. van Riemsdijk sprak in dat
jaar over de niet al te beste reputatie die de provincie de laatste ja-
ren had opgebouwd.

In 1830\verd Van der Fosse, gebrouilleerd met de 'onderkoning
van Noord-Brabant Henry de Wijs, opgevolgd door \"an den Bogaer-
de. Reeds in oktober 1833 rverd in het land gesproken over diens
ontslag en gespeculeerd op een opvolging door C. Copes van Hasselt,
griffier van Noord-Holland. Uiteindelijk bleef de Belg verrassend
lang zitten in Den Bosch. Zijn vertrek was er niet minder heftig om:
het werd ingeleid met een knallende ruzie met opnieu,v De Wijs
Wel circuleerden er al in augustus  1840 in Den Bosch geruchten
over de vervanging van Van den Bogaerde. Hij zou worden opge-
volgd door P. Gericke, buitengewoon commissaris in Limburg.
9 \'reede ted. i. Levensschets ran G. 11'.  'reede. 268.
2)  \'an  Kempen,  De afkoop. t.a.p..  176
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Gericke klaagde erover in Den Haag. Zo'n benoeming zou hem,
"wien de moeijelijkheid der positie van eenen Gouverneur van
Noordbraband al te \vel bekend is, afgezien nog van het weinig

aanlokkelijke van een verblijf in 's-Hertogenbosch. wezenlijk onge-
lukkig maken."3

Met recht kan Noord-Brabant dus een lastige provincie genoemd
worden. Maar ogenblikkelijk moet deze lastigheid gerelativeerd wor-
den. Want welke gouverneur beschou\vt zijn provincie niet als las-
tig? Van Tets klaagde vaak over het dwarsliggen van het machtige
Amsterdam. Uit Groningen kwamen in het begin van de dertiger

jaren zoveel klachten dat de regering meende er meer dan gewone
aandacht aan te moeten besteden. Ant\verpen heeft in de periode
van het Verenigd Koninkrijk zes gouverneurs versleten. De gouzer-
neurs van de liberale bolwerken Luik, Namen en Limburg zullen
het leiden van de Statenvergaderingen verre van eenvoudig hebben

gevonden. Uit verslagen over de publieke geest lezen we even zelden
dat een provincie geen reden tot zorgen baart als „'e in troonredes
horen juichen over de toestand van de nationale el«}nomie.

Wat waren de oorzaken van deze betrekkelijk ongemakkelijke po-
sitie van de gouverneur in Noord-Brabant? Holvoet zelf gaf, enkele
maanden voordat hij er zelf het slachtoffer van werd. twee verklarin-
gen voor de lastigheid, waarvan de eerste mij vergezocht, maar de
tweede mij geloofwaardig voorkomt. Het beheer van de provincie was
vooreerst moeilijk vanwege het karakter van de stedelingen, met
name de Bossche en de Bredase, bij wie onwelvoeglijkheid overheer-
ste, en waar elke kleine onenigheid met de autoriteiten op de spits
werd gedreven. De geloofwaardige reden: nog te korte tijd - sinds
1796 - was de provincie in het bezit van een eigen vertegenwoordi-

ging in de landsvergadering. Politieke rechten konden volgens Hol-
voet worden verworven,   maar  een goed gebruik   van deze rechten
moest worden aangeleerd. 1n Noord-Brabant hadden de bestuurders
nog niet de waardigheid verkregen om naast rechten ook plichten te
erkennen. Dit gebrek aan respect maakte het gour·erneren in Noord-
Brabant "moeijelijk en onaangenaam".

Hoewel Holvoet hier een moraliserende toon aanslaat om zijn
8) ARA Ss inv. nr. 6044, nr. 526k: Gericke, 12 augustus 1840.
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eigen gelijk aan te tonen zit hij hier toch niet ver bezijden de waar-
heid. Inderdaad wil een stem die pas sinds kort mag spreken ook
gehoord worden. De Brabanders hadden de neiging liet belang van
hun nieuwe forum, de Statenvergadering nogal te overschatten. Met
name de draagkracht en reikwijdte van haar stem. In en na de
Franse tijd waren de bestuurders gepreoccupeerd met het verwerven
van een zo groot mogelijke controle, door hen "weldadig toezicht"
genoemd, op gemeenten en individuen. Door invloed op
gemeenteverordeningen en -benoemingen, door het instellen van een
intermediair bestuur met een nabij "tutelair" (bevoogdend) toezicht
wilden de Statenleden hun verlicht gezag tot in de verste uithoeken
doen doordringen.4 Deze preoccupatie bracht Staten en gedeputeer-
den licht in conflict: met de regering over de heerlijke rechten, met
Hultman over de voordrachten, met Holvoet over de secretarisbenoe-
mingen en over de "usurpaties" van G. S.  in het algemeen.

Aan de bakermat van deze bevoogdingspolitiek stond dus volgens
Holvoet de recente ontvoogding van de provincie. Dezelfde politieke
ommekeer van de jaren 1794-1796 leidde ook  tot een tweede factor
die het bestuur voor een Brabantse gouverneur niet vergemakkelijk-
te: de ambtenstrijd tussen katholieken en protestanten, vooral om de
invloedrijke posten (zoals de schoutambten), de lucratieve (met name
het notariaat) en deopvoedende (met name hetonderwijzersambt). De
op Oranjetrouw en oude zakelijke rechten gefundeerde aanspraken en
pretenties van de meer ervaren protestantse minderheid botsten hier
met de emancipatoire verlangens van de katholieke meerderheid, die
in haar ambten-achterstand snel de bevestiging zag van haar voort-
durende achterstelling.

De ambtenstrijd, zo konstateerde Holvoet in 1822, dreigde de
provincie te verscheuren in twee kampen. Een relativering hierbij:
tussen de vooraanstaanden van beide gezindten bestonden in de regel
goede verhoudingen, soms zelfs intieme vriendschappen. Over de
relaties op lokaal niveau, met name tussen de lagere standen, zijn we
minder goed geinformeerd.

In 1814 dacht de regering een goede evenwichtsformule in Noord-
Brabant gevonden te hebben door 66n katholiek tegen 66n protestant
*) Van Kempen. De afkoop, t.a.p., 151, 165.
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te benoemen. In feite legde zij hiermee een basis voor instabiele
verhoudingen  in  P. S.  Want al spoedig werden vele protestanten  in
de Staten verdrongen door katholieken. In december 1815 waren er

nog 21 protestanten, precies de helft. In juli 1819 nog maar veertien.
Tien jaar later is het aantal teruggelopen tot elf. Vijf van deze elf
hebben dan zitting namens de ridderschap. Eveneens vijf namens de

steden, waar de extra trap, de gemeenteraad waarvan de leden voor
het leven waren gekozen, voor een extra barriare en dus grotere
continuiteit zorgde. Van de Statenleden die met de meest directe
invloed der notabelen werden afgevaardigd, die van het platteland,
was  erin  1829 nog slechts 66n protestant.  Ook  na 1830 zette  de
teruggang zich voort. In 1837 waren nog maar zoen leden protes-

tant, 6dn zesde deel van de vergadering.
Derde gevolg van de nog maar zo kort geleden ben'erkstelligde

emancipatie van Noord-Brabant: de al dan niet vermeende achter-
stelling van de provincie ten opzichte van andere gewesten. In enke-

le gevallen was er na 1813 inderdaad nauwelijks sprake van gelijkbe-
rechtiging. Noord-Brabant kreeg geen ingezetene in het gouverne-
ment en Keen lid in de Raad van State, het voormalige Generaliteits-
college. Achterstelling leidt tot argwaan. Een niet altijd even soepele

verhouding tussen Staten en regering/gouverneur zvas ervan het
gevolg.

Een laatste gevolg van de zo prille ontvoogding van de prorincie -
tevens vierde oorzaak voor haar lastigheid - was het gebrek aan
eenheid tussen de provinciedelen. Het ontbreken voor  1795 van 66n

politiek centrum waar alle delen Ir·aren vertegenwoordigd, liet nu
nog zijn sporen na. De rivaliteit tussen Meierij, Baronie en Markie-
zaat was vrij groot, vooral inzake keuzen voor de Tweede Kamer en
belastingk\vesties. Tel hierbij op de vroeger niet tot Staats-Brabant
behorende enclares en het Hollandse land van Heusden en Altena en
men ziet dat in  1814 van een hecht aaneengesmede prowincie nog

geen sprake kon zijn. Alerkwaardig is overigens dat uit de Oostbra-
bantse enclaves, met name uit Boxmeer en Gemert zo,eel rooraan-
staande katholieke politici kwamen. Uit de eerste plaats Van Sasse,

A.J.J.H. Verheijen, Van de Alortel en Van Hugenpoth, uit de twee-
de Borret, De la Court en de broers De Kesschietre. Tot deze catego-
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rie notabelen behoort ook J. B. Verheijen, voor 1795 drossaard van de
heerlijkheid Bokhoven. Katholieken waren in deze plaatsen niet uit-
gesloten van het bestuur. De bestuurservaring die zij hier hebben
opgedaan bezorgde hen een voorsprong die zij tot verna 1814 hebben
behouden.

De politieke overmoed, de interne ambtenstrijd, de angst voor
achterstelling en de nog ondiep gewortelde unificatie leidden in de
jaren na 1814 tot politieke eigenzinnigheid, instabiele verhoudingen
en een groeiende oppositiegeest. Na 1820-1821 volgde een zekere
stabilisatie. Oorzaken hiervan zijn eerst de perikelen rond Holvoet,
die katholieken en protestanten een gemeenschappelijke tegenstan-
der gaven, en vervolgens de milde gouverneurshand van Van Vreden-
burch. De sluiting van Beekvliet zorgde na 1825 voor een tweede golf
van oppositie tegen de regering, nu met een accent op de tegenstelling
regeringsgezinden versus katholiek-liberale opposanten. Hoogtepunt
is  het jaar  1829,  met de verkiezing van Luyben  en de petitiebewe-
ging. In 1830, dus nog vddr de Belgische opstand, lijkt de rust weer
wat terug te keren. Net als in 1822, bij de instorting van Holvoet
bedaarden de gemoederen. Het lijkt alsof de opposanten wat ge-
schrokken zijn van het tumult dat zij hadden teweeg gebracht.

In veel opzichten loopt de Brabantse onrust parallel met de opposi-
tie in de zuidelijke provincies. Noord-Brabant was zoals gezegd een
provincie tussen noord en zuid. Het katholieke verzet direct na de
vorming van het Verenigd Koninkrijk was voor een deel uit Belgie
komen overwaaien, met name door de invloed van de geestelijkheid,
op Leuvense leest geschoeid.  In 1829 lieten de wensen van de petiti-
onarissen soms niets te raden over waar zij hun inspiratiebronnen
hadden.

In  de  nazomer  van 1830 aarzelde Noord-Brabant.   En   vddr  de
notabelen goed en wel hun houding konden bepalen was de schei-
ding tussen noord en zuid een feit. Gemuilkorfd hoefde de katholie-
ke oppositie na  1830 niet te worden. Zonder de Belgische steun  was
zij voorlopig niet in staat een onafhankelijk geluid te laten horen.
Tot 1839 kroop de Brabantse oppositie in haar schulp.

In het "rampjaar 1830" 5 kwam Noord-Brabant alleen te staan.
') Knuvelder, Het rampjaar /830.
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Van het Verenigd Koninkrijk met zijn katholieke meerderheid was

zij het enige echte centrum. Nu ineens werd zij een gewest aan de
periferie van het rijk, gedomineerd door een om wraak roepende
protestantse meerderheid. Noord-Brabant werd een kampement,
een inundatieveld. in plaats van de lastigheid der Brabanders werd
nu de "Noordbrabantse lijdzaamheid" bijna spreekwoordelijk.6

§  3. Vier gouverneurs in een lastige prot,incie

Hultman, Holvoet, Van Vredenburch, Van der Fosse: hoe was
hun interactie met de lastige Statenvergadering van Noord-Brabant?

De vreemdeling en vrijdenker Hultman werd aanvankelijk zeker
niet verwelhomd in Den Bosch. in een jaar waarin met vrees en in
wrok werd omgezien naar een periode waarin Staats-Brabant werd

opgezadeld met het "rebut", het uitschot uit de noordelijke provin-
cies, werd een ex-prefect die dreigde over te schieten in deze stad

geplaatst. Geluk voor hem was dat zijn persoonlijke opvattingen
inzake het provinciaal bestuur op het cruciale punt der heerlijke
rechten parallel liepen met de wens van Staten en gedeputeerden tot
een zo groot en bestendig mogelijk toezicht op de gemeenten. Verder

bekommerde hij zich niet intensief met het gouverneurswerk. Hult-
mans gouvernement is dat der luchtigheid. De gedeputeerden konden
onder hem een grote vrijheid verwerven. Ook wist hij bij conflicten
behendig boven de partijen te staan. Helaas gaf hij door zijn geld-
nood vaak de schijn Onder de invloed van de facties te staan. In 66n
punt ging het bijna mis tussen gouverneur en G. S.: de benoemingen

in de gemeenten. Hier had Hultman duidelijk andere opvattingen -
lees: voorkeuren - dan de gedeputeerden. Maar voor de onenigheid
kon uitgroeien tot een heus conflict was Hultman al vervangen we-

gens zijn dementie.
Holvoet miste Hultmans behendigheid ten enemale. Deze stuurse

Vlaming stond niet boven, maar lijnrecht tegenover de partijen.
Vanaf het begin had hij het tot een heilig doel gemaakt om de gede-
puteerden weer in het gareel te Arijgen. Zijn kruistocht onder de
banier van de 'koninklijke prerogatieven' werd een compleet fiasco.

6) Noordbrabandsche lijdzaamheid, pamflet uit 1831.
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Hijzelf, toch zo'n doorgewinterde prefect, werd ervan het slacht-
offer. Eerst behaalde  hij  in  tal van conflicten  met  G. S.  nog  over-
winninkjes, daarbij gesteund door zijn grote administratieve kennis.
Totdat de spanning die hijzelf had opgeroepen, zich ontlaadde in
augustus   1822. Een gebroken man moest later opgenomen worden
in een inrichting.

De derde gouverneur, Van Vredenburch was minder kleurrijk dan
Hultman en minder opzienbarend dan Holvoet. Bijna heimelijk be-
landde deze departementsambtenaar in Den Bosch, eerst als vervan-
ger, later definitief. Niettemin wist deze Hollander in de vier jaren
van zijn gouverneurschap veel sympathie te winnen en veel voor de
regering te bereiken. Hij was stellig populairder dan zijn voorgan-
gers. Zijn gezindte en vreemdelingschap vormden daarvoor geen be-
letsel. "De meest geachte Gouverneur was Hultman, de meest ge-
liefde van Vredenburch, en beide waren - Protestanten", schreef
een anonymus in januari  1842.7 Van Vredenburch had zeker oog en
oor voor de Brabantse, meer specifiek voor de katholieke zaak. Zijn
bemiddelende rol bij de sluiting van het seminarie Beekvliet bewijst
dit. Het was tekenend voor de onvoorwaardelijke gehoorzaamheid
die Willem I van zijn commissarissen eiste dat juist dit begrip voor
de Noordbrabantse zaak de aanleiding werd tot het ontslag van Van
Vredenburch.

Het kenschetsen van het bestuur van Van der Fosse is moeilijk,
evenals de hoofdreden voor zijn ontslag in 1830 dat is. In 1826 lijkt
het gemor over de komst van opnieuw een vreemdeling minder luid
te zijn geweest  dan  in   1814,   1820  en   1822. De Noordbrabanders
hadden zich neergelegd bij de nieuwe benoemingspolitiek van Wil-
lem I. Helaas had de Mechelaar de pech geconfronteerd te worden
met een sterk veldwinnende oppositie en een ontketende De Wijs.
Deze ex-belastingambtenaar zou een stempel drukken op zijn gou-
verneurschap. Met hem zou hij dan ook spoedig gebrouilleerd raken.
Merkwaardig is dat we ook enige zeer conservatieve politici horen
klagen over deze katholieke gouverneur. Van der Fosse kon kenne
lijk geen munt slaan uit de tegenstellingen tussen regeringsgezinden
en opposanten in zijn provincie. Daar was hij dan ook te veel een
7) ARA Biza kabinet, inv. nr. 218: klacht over gouverneur Van den Bogaerde, z.d.
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koningsdienaar voor. Naarmate de politieke strijd in Noord-Brabant
verhevigde kreeg  Van der Fosse het lastiger  in Den Bosch.  Erg
geliefd is hij niet geweest. Gehaat evenmin - De Wijs en de zijnen
hierbij uitgezonderd. Hij heeft in het roerige jaar  1829 de oppositie
niet goed onder de duim weten te houden. Mede om deze reden,
maar vooral omdat hij in de provincie Antwerpen nuttiger werk voor
de regering kon verrichten, verdween hij in 1830 naar de Schelde-
stad. Zijn vertrek maakte weinig emoties los in Noord-Brabant. Het
was was veel rustiger, bijna onopgemerkt, dan dat van zijn voorgan-
gers.

Vier gouverneurs in een moeilijke provincie. Vier commissarissen
des konings, bevoogders van de provincie en menners der Statenver-
gadering, die er niet altijd in geslaagd zijn de teugels van Noord-
Brabant even stevig in handen te houden. Het gouverneren van deze

jonge, zelfbewuste, ambitieuze maar zo verdeelde provincie was een
lastige zaak.
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SOMMAIRE*
La thJse prdsente (itudie la position de quatre gouverneurs du

Brabant Septentrional, l'une des provinces du Royaume de Guil-
laume Ier, entre le ddpart des Fran ais en 1813 et la rtvolution Belge
de 1830. Leur position dtait ddterminde par les devoirs de leur office,
par la situation politique dans leur province et par leurs qualites
personnelles. Ce rdsumd mettra l'accent surtout sur le premier as-
pect, le plus gcindral.

Le gouverneur etait le chef de la province et, a ce titre, sa position
etait comparable A celle du prefer en France. Cependant, apres
1813, Guillaume Ier semblait vouloir abandonner le systame prdfec
toral fran ais. Aucun des prdfets en function ne fut maintenu par lui
corn Ille gouverneur de son ddpartement. En gdndral il nomma des
partisans prononcds de l'Ancien Rdgime. Parmi les dix premiers
gouverneurs nommes se trouvaient trois emigres et quatre personnes
qui, apres  la rdvolution  de 1795, avaient refuse pendant des annees
toute charge publique. L'esprit r6actionnaire fut m6me tellement
vigoureux, que beaucoup se demandaient aux Pays-Bas, quelle serait
la position du nouveau gouverneur. Serait-il, comme le prefet, le
reprdsentant du pouvoir central ou plut6t, comme prdsident des
Etats Provinciaux, celui qui ferait revivre l'autonomie des provinces
de l'ancienne Rdpublique?

Bient6t cependant, les intentions vdritables du Roi par rapport A
ses gouverneurs se manifest6rent. Dans ce domaine comme dans
d'autres, il opta pour le centralisme et l'efficacita du systame admi-
nistratif frangais. Le gouverneur devenait un fonctionnaire que l'on
pouvait A peine distinguer de son prdddcesseur, le prdfet. Il devint le
"
commissaire du Roi", le tuteur de la province. Ses activit6s provin-

ciales dtaient toujours li6es A et m6me dominties par l'inttr6t na-
tional.

J'ai caracterise cette mdtamorphose du gouverneur par le terme
"prdfectoralisation". Elle se montre dans la compdtence toujours
plus dlargie que le gouverneur acquiert en thdorie et plus encore en
pratique. Plus frappante encore elle apparait dans la pratique des
nominations de Guillaume ler. De plus en plus roffice de gouver-
'  De vertaling is van de hand van drs. P. B.N. van Lurn en J. van Luvn-Riehl.
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neur dtait attribuf A des partisans ddclards du pouvoir. L'obdissance
inconditionnelle et l'utilitd politique 6taient plus apprecides chez un

gouverneur que ses relations locales ou l'influence de sa famille. En
outre, les gouverneurs etaient de moins en moins pris dans le pays.
En 1814, sur les dix candidats nommds, neuf etaient encore origi-
naires de leur province.  Le Roi re ut, notamment aprJs  1825,  beau-
coup de plaintes U leur sujet, ce qui renforga sa tendance & ne plus
nommer que des 6trangers. Le nombre des autochtones baissa de
neuf A quatre en 1830 et A deux en 1832. On devait attendre son
successeur pour voir de nouveau la nomination d'un autochtone.

Un autre aspect de la "prtfectoralisation" furent les nominations
dans le cadre de la politique d'assimilation: le placement de  per-
sonnes originaires du nord dans les prorinces mdridionales (belges)
et vice versa.

Des differences notables existaient entre les gouverneurs du nord
et du sud du royaume. Dans les neuf provinces mdridionales, qui
avaient appartenu beaucoup plus longtemps A la France, ils avaient

das le debut plus en commun avec les prefets frangais. Leur Age
moyen dtait plus bas et le nombre d'autochtones plus rdduit. Entre
1814 et 1830, les gouverneurs du nord restaient en function pendant
7,4 ans en moyenne; dans les provinces belges cette durde Otait de
4,8 ans, contre 3 ans pour un prdfet frangais pendant cette meme

p6riode.
Aussi les motifs de mutation diffJrent entre nord et sud. Dans le

sud la plupart des gouverneurs 6taient congfdids ou transfdrds pour
des raisons politiques: apres des conflits internes ou des problames
dans leur province, apras des diffdrends avec le Roi ou pour des
raisons d'utilita tx)litique. Dans le nord des causes non-politiques,
comme des maladies, des decas ou des promotions comptaient autant
que des motifs politiques.

Ni dans le nord, ni dans le sud les changements ne furent trUs
nombreux. Les anndes qui en comptaient le plus grand nombre
furent 1826 et 1828. Cette derniOre annde vit mGme dans une seule

journde six nouvelles nominations: ce qui prouve A quel point la
"prdfectoralisation" avait progressd.
Nlanmoins, un licenciement pour des raisons politiques restait une
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affaire d6licate dans le royaume de Guillaume ler. Un gouverneur
avait beau se rendre impossible dans sa province, le gouvernement
prenait toujours des chemins ddtournds pour dviter tout semblant de
ddgradation. On dtait commissaire du Roi pour la vie; telle semblait,
du moins, la thdorie. Seul le fonctionnaire qui s'dtait attird la dis-
grace personnelle de Guillaume ler dtait congddie ou mutd sans
tarder.

Les occupations d'un gouverneur pouvaient avoir rapport a toute
la gamme des activites gouvernementales concernant la province,
les communes ou des particuliers: il n'est pas facile de les resumer
sous un seul ddnominateur. En tant que commissaire du Roi le
gouverneur devait surtout parler au nom du gouvernement et sur-
veiller la province. Il (itait sous-entendu (et souvent critique) qu'il
devait exercer son influence sur les dlections dans les Etats Provin-
ciaux.

D'aprOs les normes actuelles l'office de gouverneur n'dtait pas
absorbant. Cela n'empGche pas que Yon se plaignait des multiples
obligations qu'il comprenait. En m6me temps on dtait mdcontent de
la trop grande paperasserie et des occupations administratives sou-
vent insignifiantes. Plus un gouverneur etait ambitieux et energi-
que, plus cette irritation augmentait. Car dans ce cas apparaissaient
nettement les limitations de sa fonction. L'influence personelle du
gouverneur ne doit pas 6tre exag6r6e. Certes, il avait la possibilitd de
poser sa marque personnelle sur l'administration, mais presque ja-
mais on ne trouve ses traces sur des chemins non battus. Le greffier,
les hauts fonctionnaires et les depuks assuraient une grande conti-
nuitd dans l'administration. Dans le Brabant Septentrional le gref-
fier et les trois fonctionnaires principaux furent nomm6s en 1814.
Deux ans plus tard sept d6put6s entr6rent en fonction. Or, en
1842, lorsque le sixiJme gouverneur fit son entrde dans l'h6tel gou-
vernemental, le greffier, les trois hauts fonctionnaires et trois des
sept ddputes 6taient toujours lb.

D'apras Guillaume Ier un gouverneur devait 6tre le tuteur de la
province et le meneur de l'assemblee des Etats. 11 n'avait pas besoin
de disposer aussi de qualites dynamiques. Il devait 6tre une figure de
proue plut6t qu'un pionnier de 1'6conomie. Son tact et son attitude
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paternelle deraient contribuer A la popularitd du gouvernement royal

dans sa province.

Quand les souhaits des Etats entraient en conf'lit avec les vues du
gou\·ernement, la position du gouverneur devenait trJs difficile. Le
Brabant Septentrional passait, dans les anndes 1814-1830, pour une

province peu commode pour le gourernement, et par consdquent
aussi pour le gouverneur. Cette situation sexplique par quatre
causes resultant de l'emancipation encore si recente de la pro, ince
(pas avant 1794-96 le Brabant et sa majorita d'habitants catholiques

avaient regu des droits politiques):
- la tdmdriu pc,litique et l'esprit de chicane,

la lutte interne entre protestants et catholiques, surtout pour les
fonctions publiques;
- la mefiance et 1 hypersensibilite pour chaque fc,rme de discrimina-

tion,
- l'union encore peu solide entre les diffdrentes parties de la pro-
vince.

Dans le royaume de Guillaume ler le Brabant Septentrional
comptait parmi les provinces du nord, mais en rdalitd c'etait plutdt
une province entre nord et sud. Surtout les catholiques se sentaient

plus unis avec leurs coreligionnaires du sud qu'avec le nord protes-
tant. L'agitation politique dans la province atait aussi synchronis6e

avec l'opposition belge, toujours une source d'inspiration.
Les quatre gouverneurs du Brabant Septentrional pendant la pe-

riode 1814-1830 ressemblent davantage A leurs collegues mtridio-

naux qu'a ceux du nord. Leur s6jour R Bois-le-Duc fut court: quatre
ans en moyenne. Leur ddpart fut causd par des raisons surtout

politiques. Aucun des quatre ne fut natif de la province. On remar-

que aussi qu'ils sont tous des juristes, ayant en plus fait partie du

corps prdfectoral napol6onien. Deux d'entre eux dtaient des Belges.
En  1820 le gouvernement considdrait le Brabant Septentrional
comme la province la plus indiqude pour commencer le processus
d'assimilation.

Le premier gouverneur fut le prdfet protestant et ex- patriote
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Hultman (1814-1820), qui n'dtait pas spdcialement le bienvenu b
Bois-le-Due. Ndanmoins, les notables du Brabant et les membres
des Etats auraient pu avoir moins de chance. Hultman laissait une
grande libertd aux ddputds, auxquels il abandonnait pas mal daf-
faires. Il se donna beaucoup de peine pour une question dans laquel-
le ses propres idees allaient tout A fait dans le sens des souhaits des
Brabangons: l'administration des seigneuries d'autrefois. Ses efforts
aboutirent A un rdglement unique pour le rachat des droits seigneu-
riaux. En outre, le gouverneur sut se placer habilement au-dessus
des partis U l'occasion de dissensions dans les Etats. Ce ne fut que
vers la fin de son gouvernement qu'il entra en conflit avec les dd-
putas au sujet de la nomination des fonctionnaires des communes.
Mais avant que ce diffdrend ne put prendre les dimensions d'une
veritable querelle, Hultman avait dajA 6td remplacd A cause de sa
sante mentale.

Le belge Holvoet (1820-1822) n'avait rien de l'habilete de son
prdddcesseur. Au lieu de se placer au-dessus des partis, il s'opposait
carrement a tout le monde, aussi bien aux catholiques qu'aux protes-
tants. 11 se fixa comme objectif de remettre au pas les ddputds bra-
bangons, habituds b trop de libertd sous Hultman. Ses ddbuts ne
furent pas sans succ6s. S'appuyant sur sa grande connaissance du
domaine administratif, il remporta une victoire apres l'autre sur les
deputes, qui finirent par faire bloc contre lui. Finalement les ten-
sions, qu'il continuait de susciter lui-mOme, furent de trop: sur-
mend, de gouverneur fut admis, en 1822, dans une maison de repos.
D'abord, Guillaume Ier ne voulut pas laisser tomber Holvoet: 11 lui
donna meme le poste plus apprdcid de gouverneur de sa province
natale, la Flandre Occidentale. Mais lA aussi, il se rendit impos-
sible. En 1826 il regut un siege dans le Sfnat, un genre de lieu
d'exil pour des gouverneurs tombds en disgrace.

Apres le depart inattendu de Holvoet, un haut fonctionnaire, Van
Vredenburch, fut nomme comme suppleant; sa nomination devint
ddfinitive en 1823. Ce Hollandais protestant (1822-1826) sut se
rendre plus populaire que ses predecesseurs: la preuve en est le
calme qui rdgnait  dans  la  province  apres   1822.   Van  Vredenburch
avait de la comprdhension pour les intdrOts et les griefs des catholi-
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que. 11 regut sa ddmission A l'occasion de la ddcision royale de fermer
le seminaire de Beekvliet. Les Etats Provinciaux avaient prid le Roi
de reconsiddrer cette dacision. Guillaume Ier fut furieux: Van \/re-
denburch aurait du empOcher cette requ6te. Il transfdra le gouver-
neur vers une province nettement moins importante, la Zelande, 00
il resterait en function jusqu'en 1852.

AprJs cet homme du nord on nomma de nouveau un Belge, Van
der Fosse, procureur-gdndral A Bruxelles. Les raisons derriare cette
nomination niftaient pas un grand secret: depuis des anndes Van der
Fosse etait brouilld avec Van Maanen, le ministre de la Justice. Ce
gouverneur rencontra a Bois-le-Duc une opposition catholique tou-
jours plus forte, d'ores et daja nettement dirigde contre la politique
de Guillaume ler et de ses partisans. Van der Fosse n'a pas pu
calmer cette opposition dans l'ann6e mourementle 1829. En partie
pour cette raison, mais surtout a cause des services plus importants
que ce serviteur trOs fiddle pourrait y rendre A son Roi, il fut trans-
fard d6but 1830 vers la province d'Anvers.

Ces quatre gouverneurs n'ont pas toujours rdussi A tenir ferme-
ment les rCnes dans le Brabant Septentrional. Gouverner cette pro-
vince ambitieuse, consciente de sa valeur et divisle en m6me temps,
ne savdra point facile.
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BIJLAGE 1

1£(len  Provinciale  Staten,  deceinber  1815- jitli  1830

Ridderschap Benoeming 18 IS Vervangingen 1815-1830
De Grancy
Van Hugenpoth 1822 L. F.J. van Sassevan Ysselt(k)

1824 J.B. van Hugenpoth tot den
Berenclauw (k)

De Voocht
Van Kretschmar 1823 J Bowier Hz. (p)
Van Gronsfeld 1817 D.J.F van Hogendorp van

Hofivegen (p)
1820 A.F. Speelman van Wulver-
horst (p)
1826 J.D. van Tuyll van Seroos-

kerken (p)
1829 A. Martini van Geffen (p)

J. L.  Trip (p) 1819 J. M. Singendonck van

Dieden (p)
1820 J.W. Half-Wassenaer van
Onsenoort (k)
1822 W.A.A.L. von Geusau (p)

J.G. R. van Reede tot
Ginkel (p) 1818 T. de Smeth van Deurne (p)

Stede,i
Den Bosch Van Rijckevorsel

Van Beverwijk
Van den Heuvel 1816 P.H. van Fenema (p)
A.G. Verheijen (k) 1818 Jos. de Wijs (k)

1829 J.F. Vermeulen (k)
J.H. Sassen (k) 1830 P. E. de la Court (kj

Breda Ingenhousz 1818 P.N. Janssens (k)
S. B. Jantzon van 1820 A.J.H Leheu (k),
Nieuwland (p) plv. P.L. Faes (k)
Werden 1830 vacant

Bergen op Zoom Vermeulen 1817 G. F. Mirou (k j
1818 P.J. Schillemans (k)
1826 J.H. van Swieten (k). later
P.J Schillemans (k)
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Drabbe, Th. 1819 J. Vergroesen (k)
C. Hartman van
Hoek (pj 1820 J. Drabbe (p)

Tilburg D. Verbunt (k) 1818 G. Bogaers (k)
Vreede 1819 A.A. Vissers (k)

1829 F. Suys (k)
Speelman, C 1817 W. A. Dams(k)

1820 J.N. Diepen Jz. (k)
Oosterhout Hallungius 1829 H.C. van Weel (k)

Brouwers, A.
Willemstad Van Oldenborgh
Geertruidenberg Van Doorn 1817 P. S. van Son (k),.

ph. J.B. Allard (k)
18201. Brouwers(k)
1823 H.A. Bijvoet (k)

Heusden Rietveld 1825 J.H. \·an Baak (p)

Grave Linsen
Eindhoven Van Velthoven 1818 G. Teurlings (kj

1824 J.J. Smits JThz. (k)

Lairdeigenaren of eigenerfde,1

Ravenstein/Oss Kleinefeldt 1819 F.A.A. van Lanschot (k)
1822 J.H. Boeracker (k)

Boxmeer De Kesschietre, G. 1819 H A Verheijen (k)
1815 J.B.H. van de Mortel (k)

Sint-Oedenrode De Jong. G. 1817 H.A. Verhagen (k)

1818 G.A. Verhagen (k),
plv. H.A. Verhagen (k)
1821 J.F. de Kuyper (k)
1827 H. Smits JNz (k)

Oirschot/Boxtel De Jong van Beek en 1817 P.A. van Meeuwen (k)
Donk 18181·F. van Zurpele (k)

1826 H. de Wijs (k)
Hilvarenbeek Huysmans 18191. Tasset(ki

1822 A.A. van Velthoven (k)
1829 Jos. Smits (k)

GemerUAsten De Kesschietre, F. 18231\1. A.J. vander Beken Pasteel (k )
Helmond Wesselman 1819 J. J.  van der Foelart (k)

1825 P. Verhoysen (k)
Oisterwijk Borret 1824 M. de Wijs (k)

Waalwij k Van Ghert 1817 J.L. A. Luyben (k)
1830 J.W. Half-Wassenaer van
Onsenoort (k)
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Woudrichem De Jongh van Son 1817 J.R. van Ommeren (p)
1821 H.A. van de Graaf Hanedoes (pj
1826 P. van Ouwerkerk (p)

Ginneken De Roy van Zuidewijn   1822 F. 1.C. van Steensel (k)
1829 A. Oomen (k)

Zevenbergen De Bie 1818 M. Smolders (k)
1821 C.A. Segers (k)
1827 R.P. Romme(k)

Oudenbosch/Steen- Van Voss, J.Chr. (p) 1818 Th.F. de Bie(k)
bergen 1827 F.C. P. van Mattemburgh lk)
Roosendaal Panneboeter 1827 J.P. van Gilse (kl

Voor de initialen en religie van de v66r december 1815 benoemde Statenleden. zie tabel 7 op

pagina 79-80.

k: katholiek
p: protestant
plv.: opgetreden plaatsverranger
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BIJLAGE Il

Lgden Gedeputeerde Staten, oktober  1814  - juli  1830

Benoemingen oktober  1 8 1 4

A.J. Borret (k)
J. van der Dussen (p)
M. van den Heuvel (ki
J.B. van Hugenpoth tot den Berenclauw (ki
J. Linsen (k)
A.J.J.H. Verheijen (k)
J. L.  Olislagers van  Meersenhoven (Limburg; bedankt voor de  functie)
later: P.J. Cuypers (k)
D.J.F. van Hogendorp van Hofwegen (p)
G.W. Panneboeter (p}

Benoemingen januan 1 8 1 6 Vervangingen juli 1816-juli 1830
M. van den Heuvel (k) 1816 A.A. van Velthoven (k)

1818 J.H. Sassen (k)
1830 J.F. Vermeulen (k)

J. Linsen (k) (in functie tot 1842)
A.J. Borret (k) 1821 J.F.C.J. de Roy van Zuidewijn (kj

1822 J.F. de Kuyper (k)
1827 F.C. P. van Mattemburgh (k)

G.W. Panneboeter (p) 1820 J. Drabbe (p) (bedankt voor de functie)
later: J. Brouwers (k)
1823: W.A.A.L. von Geusau (pj

A.J.J.C. de Voocht (k) (in functie tot 1845)
G. van Beverwijk (p) (in functie tot 1850)
J. de Jong van Beek en 1817 J.L. A. Luvben (k)
Donk (p) 1825 J.B.H. van de Alortel (k)

De benoemingen  van  1814 en januari  1 8 1 6 Lijn geschied door de mrst, vanafjuli 1816 zijn alle
gedeputeerden gekoien door Pro;inciale Staten.
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BIJLAGE 111

Noordbrabantse leden van de Tweede Kamer, april 1814 - februari
1834

Benoemingen april 1814 Vervangii,gen  november  1814-februari  1834

J.D. Sweerts de Landas (p) 1814 J.D. van Tuyll van Serooskerken (pj
(benoemd)
1820 A.J.H. Leheu (k)
1823 L. F.J. van Sasse van Ysselt (k)
1832 A.J.J.H. Verheijen (k)
1834 J.B.H. van de Mortel (k)

J.B. Verheijen (k) 1814 P.J. Cuvpers (k) (gekozen)
M. Bowier (p) 1815 A.J.J.H. Verheijen (k) (benoemd)

1829 J.L.A. Luvben (k)
J.w. Half-Wassenaer 1817 A.G. Verheijen (k)
van Onsenoort (k) 1831 P. E.A. de la Court (k)
J.c.G. van der Brugghen

van Croy (pj 1828 J.D. van Tuyll van Serooskerken (p)

A. Reigersman (p) 1818 A.J. ingenhousz (k)
L. F.J. van Sasse van Ysselt (k)1818 P.A. van Meeuwen (k)

De eerste benoemingen 7ijn geschied door de mrst; na december 1815 Lijn alle Kamerleden

gekozen door de Provinciale Staten.
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BULAGE IV

Gouventeurs  van  de provincies,   1814-1830

Noord- Brabant
Mr. C.G. Hultman (Gelderlanda, 1752-1820)

april 1814-januari 1820
B.J. Holvoet (West-\'laanderen, 1763-18381

januari 1820 - november 1822
Jhr. Mr. E. van Vredenburch (Zuid-Holland, 1779-1861}

augustus 1822 - maart 1823 (waarnemend)
maart  1823 - juli 1826 (definitief)

A.F. G. burggraaf van der Fosse (Antwerpen.  1769-1840)
augustus 1826 - lebruari 1830

A.J. L.  van den Bogaerde van Terbrugge (Oost-Viaanderen.  1780-1855)
februari 1830 - april 1842

Zuid-Biabant

F.J.Ch.M. graaf de Mercy d'Argenteau (Luik,  1780-1869)
september 1815 - maart 1818

Ph.J. M.  graaf d'Arschot Schoonhoven  (Limburg.  1771-1846)
maart 1818 - februari  1823

L. P.J.  burggraaf du  Bus de Gisignies (West-Vlaanderen,  1780-1849)
februari 1823 - mei 1828

Jhr. P.L.M.G. Huysman d'Annecroix
ad interim augustus 1825 - mei 1828

H.Ch.G.G. burggraaf van der Fosse (Antwerpen,  1770-1834)
mei 1828 - opstand 1830

Limburg
Jhr. Ch. de Brouck8re (\Vest-Vlaanderen. 1757-1850)

september 1815 - augustus 1828
M.H.G. baron de Beeckman de Libersart (Zuid-Brabant, 1781-1834)

augustus 1828 - april 1831

Gelderland
J.c. E.  graaf van Lijnden (Gelderland, 1770-1825)

april 1814 - februari 1825
W.H.A.C. van Heeckeren van Keli (Gelderland, 1774-1846)

februari 1825 - maart 1846

') afkomstig uit de provincie
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Luik
Ch.A. J. de Gavre graaf de Liedekerke de Geronsart (Luik, 1764-1846)

september 1815 - augustGs 1828
Mr. S.J baron Sandberg van Essenburg (Overijssel, 1778-1854)

augustus  1828 - opstand  1830

Oost- Vlaanderen
P.C.G. ridder de Coninck (West-\'laanderen, 1770-1827)

september 1815 - februari 1817
Ch.L.G.J. baron de Keverberg de Kessel (Limburg,  1768-1841)

februari   1817  - juni   1819
Ph.B.Al.G. graaf de Lens (Oost-Vlaanderen, 1765-1830)

juni 1819 -juli 1826
Mr. H.J. baron van Doorn van Westcapelle (Zeeland, 1786-1853)

juli 1826 - opstand 1830

West-Vlaanderen

J.B. baron de Loen d'Enschede (Zuid-Brabant, 1755-1844)
september 1815 - december 1820

H.Ch.G.G. burggraaf van der Fosse (Antwerpen,   1770-1834)
december 1820 - november  1822

Jhr. B.J. Holvoet (West-Viaanderen, 1763-1838)
november 1822 - maart 1826

F.F.X. graaf de Baillet (Antwerpen, 1789-1842)
maart 1826 - opstand 1830

Henegouwen
B.H.J. ridder de Bousies (Henegouwen, 1755-1831)

september 1815 - november 1822
H.Ch.G.G. burggraaf van der Fosse (Antwerpen, 1770-1834)

november 1822 -juni 1825
M.H.G. baron de Beeckman de Libersart (Zuid-Brabant, 1781-1834)

juni 1825 - augustus 1828
M.Ch.F.B. de Macar (Luik, 1785-1866)

augustus 1828 - opstand 1830

Zuid-Holland
Mr. F.A. van Leijden van Westbarendrecht (Holland, 1768-1821)

april 1814 - december 1817
1 Ir.  A. F.J.A.  van der Duyn van Maasdam (Zuid-Holland, 1771-1848)

december  1817 - februari  1844
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Orerijssel
B.H. baron Bentinck van Buckhorst (Overijssel, 1753-1830)

april 1814 - september  1830

Groningen
M r. G.W. baron van Imhoff (Groningen, 1767-1830)

april 1814 - februari 1830
Mr.  W. F.L. baron Rengers (Friesland. 1789-1859)

mei 1830 - augustus 1850

Drente
Mr. P. Hofstede (Groningen, 1755-1839)

april 1814 - augustus 1831

Groothertogdom Luxemtntrg
J.G.o. Al.V.Z. Willmar (Luxemburg, 1768-1831)

september 1815 - mei 1817 (waarnemend)
mei 1817 - opstand 1830 (definitiell
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&     BIJLAGE V                                                                                   - -=                                                      4 *  5 "
R .         (

2 1,   1
Benoemingen van gouvemeurs  en hun gegevens,   1 8/4-1 8 5 0                                                                                                                2.

».

i
S

Provincie Datum Naam Leeftijd bij Vorig(e)
benoeming beroep(en)

Noordelijke  Nederlanden,  1814 -  augustus  1830
N-Br 6- 4-14 Hultman 61 prefect    - - +
Geld. 6- 4-14 Van Lijnden        44 ambteloos/arr. commissaris +          +          -

Z-H. 6- 4-14 Van Leijden 46 ambteloos +         +         +

N-H. 6- 4-14 Van Tets 43 secretaris/comm. generaal +          -           +

Zeel. 6- 4-14 Schorer 54 ambteloos/comm. generaal +          +          +

Ctr. 6- 4-14 Van Tuv11 42 sous-prefect/arr. commissaris     +     +     -

Fr.               6- 4-14 Van Humalda 60 maire/arr. commissaris +          +          +

OV. 6- 4-14 Bentinck 60 ambteloos/minister +          +          -

Gr. 6- 4-14 Van Imhoff          46 lid Wetgevend Lichaam +          +          +

Dr. 6- 4-14 Hofstede                58 prefect/ambteloos +          -           +

Z-H. 4-12-17 Van der Duvn 46 ambassadeur +          +          +

Zeel. 19- 2-18 Van Doorn 31 gedeputeerde +          +          +

N-Br. 17- 1-20 Holvoet                       56               Staatsraad                                     -        -         +

N-Br. 28- 8-22 Van Vredenburch 43 referendaris                    -     +     +

Geld. 14- 2-25 Van Heeckeren      50 lid Tweede K./districtscomm.     +     +     -

Zeel. 13- 7-26 Van Vredenburch 46 verplaatst                     -     +    +
N-Br. 13- 7-26 A. van der Fosse 57 procureur-generaal                -      +     +



Fr. 3-11-26 Van Zuylen         50 griffier -           +         -

N-H. 3- 8-28 Van Tuyll           57 verplaatst -           +         -

Utr. 3- 8-28 Van Ertborn 44 burgemeester -           +          -

N-Br. 4- 2-30 Van den Bogaerde 42 districtscommissaris -           +         -

Gr. mei 1830 Rengers              40         lid Tweede K./belastingdirecteur - + +

Zuidelijke  Nedertanden,   1815  -  augustus   1830
Z-Br. 16- 9-15 D'Argenteau 35 gezant -           +          -

Limb. 16- 9-15 De Brouckere         58          lid Wetg. Lich./secretaris
van ministerie                  -     +     +

Luik 16- 9-15 De Liedekerke 51 ambteloos +          +         -

0-Vl. 16- 9-15 De Coninck 45 prefect                          -     +     +
W-VI. 16- 9-15 De Loen 60 ambteloos -           +          -

Hen. 16- 9-15 De Bousies           59          raad van prefectuur +          +         -

Nam. 2-10-15 D'Omalius               32            maire/secretaris-generaal

van departement -           +          -
Antw. 16- 9-15 De Keverberg 47 sous-prefect -           +         -

Lux. 16- 9-15 Willmar 47 diverse betrekkingen +         -           +

O-VI. 10- 2-17 De Keverberg 48 verplaatst -           +         -

Antw. 29- 5-17 Pycke                 45 lid Tweede K./burgemeester - + +
Z-Br. 19- 3-18 D'Arschot 46 Staatsraad -+-
0-VI. 3- 6-19 De Lens             53 lid Eerste K./burgemeerster ++-
Antw. 7- 3-20 Du Bus               39 lid Tweede K./districtscomm. - + +
W-Vl. 21-12-20 C. van der Fosse 50 burgemeester                     -      +     +
Hen. 22-11-22 C. van der Fosse 52 verplaatst                         -      +     +W-Vl. 23-11-22 Holvoet 59 verplaatst +         -           +

w Z-Br. 1- 2-23 Du Bus 42 verplaatst                      -     +     +5 Antw. 25- 3-23 Membrede 64 Staatsraad/lid Tweede K.         -      +     +
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RS'    aBe,toe„zi,igen  van gouvente:irs en  hun gegevens,   1814-1850                                                                                       2
».
C-
44

Provincie Datum Naam Leeftijd bij Vorig(e)
benoeming beroep(en)

Hen. juni 1825 De Beeckman        44         Staatsraad i.b.d.                 -     +     -
W-VI. 9- 5-26 De Baillet 37 griffier                          -     +     -

049. 13- 7-26 Van Doorn         39        verplaatst                     -     +    +

Antw. 21- 2-28 De la Coste 39 Staatsraad +         +         +

Limb. 3- 8-28 De Beeckman 47 verplaatst                      -     +    -

Z-Br. 3- 8-28 C. van der Fosse      57           Staatsraad/administrateur         -      +      +

lien. 3- 8-28 De Macar 43 raadsheer                     -     +    +

Luik 3- 8-28 Sandberg             50 lid Tweede K./Staatsraad i.b.d.   -      +     +

Antw. 4- 2-30 A. van der Fosse 61 verplaatst +          +          +

Nederlaitd,  augustus  1830 - oktober  1 840  C li/illem  1 3

OV. 6-12-30 J.H. van Rechteren 43 gedeputeerde   - + +
Litr. 13- 9-31 Van Toulon          64         lid Tweede Kamer               -     -     +

Dr. 12- 4-32 Van Ewijck 45 administrateur                -    -    +

N-H. 28-12-39 Van Ewijck        53        verplaatst                    -    -    +

Dr. 18- 6-40 J.D. van Rechteren 40 lid P.S.                       -     +    -

Utr. 15- 9-40 Van de Poll           59          lid Tweede Kamer                -     -      +
OV. 15- 9-40 J D. van Rechteren 41 verplaatst                         -      +     -



Dr. 25- 9-40 Van Harencarspel 56 belastinginspecteur -           +          -

Nedertand, oktober  1840  -  maart  1 848  (Willem  l i f
Fr. 12-10-40 Van Sytzama         51 lid Tweede kamer +         +        -

Limb. 12- 1-41 Gericke                55           Staatsraad/buitengewcxin
commissaris -           +         -

N-Br. 20- 4-42 Borret                   59           Staatsraad/buitenger,·cxin

commissaris +         -           +
Dr. 2- 7-42 Van Randwijck      35        gedeputeerde                  -     +    +

Z-H. 10- 2-44 Van der Heim 53 Staatsraad/minister +         +         +

Limb. 22-11-45 AlacPherson 53 Staatsraad    - - +
Geld. 30- 1-46 Van Randwijck      38 verplaatst +         +         +

Dr. 13- 2-46 De Vos 47 vrederechter/lid P.S. +          +          +

Limb. 13- 2-46 Van Meeuwen 43 procureur-generaal            -    +    +
OV. 15- 9-47 Bruce                 43 lid Tweede K./Staatsraad i.b.d.   +     -      +

Geld. 22- 9-47 Schimmelpenninck 47 minister/lid Eerste Kamer +          +          -

Nederland. maart  1848  (11/illen,  Ill) - proi,inciewet  18 50
Z-H. 3- 6-48 Van Bylandt 40 referendaris +          +          +

Fr. 3-11-48 Van Panhuys         40          lid TB·eede Kamer/rechter        -      +     +

./
0\
-



BIJLAGE VI

BiograBsche notities u

Mr. J. van Blarkom (Breukelen 1770 - Den Bosch 1845). katholiek Rechter van
instructie (d.i rechter-commissaris) te Rotterdam. Toen daar na 1814 de post s·an
procureur-crimineel  (d. i. de openbare aanklager  in de provinc ie, tevens directeur
der politie) vrijkwam. werd hij niet daar, maar in Den Bosch benoemd. Bij de
rechterlijke reorganisatie van 1838 werd hij procureur-generaal bij het provinciaal

gerechtshof in Den Bosch Zeer regeringsgezind, conservatief en opvliegend. Ridder
O. N.L. b

Mr. A J.L. Borret (Gemert 1782 - Delft 1858), katholiek. De familie Borret
stamt uit Luik en vestigde zich in de 18de eeuw in Ravenstein. Grootvader Huy-
recht Borret was rentmeester van de keurvorst van Palts-Beieren, soeverein in het
Land van Ravenstein.

Promoveerde in 1803 in Utrecht. In de Bataafse tijd advocaat. schoolopziener en
lid van de vierschaar van Stad en Meierij van Den Bosch 1809 afdelingschef bij het
departement van Justitie en Politie. 1812 plaatsvervangend rechter in Den Bosch,
1814 lid van P.S.  en G.S.,  1821 lid van de Raad van State.  In 1825 gepolst voor de
functie van gouverneur-generaal van Nederlands-India. 1839 buitengewoon com-
missaris in Limburg 1842-1856 gouverneur van Noord-Brabant. Op goede voet met
de Oranjes. Intieme vriend van de protestant Wesselman. 1824 ridder, later com-
mandeur O. N.L.

Jhr. Mr. M. Bowier (Den Bosch 1750 - aldaar 1830), protestant. Rechtenstudie
in Leiden, sinds 1773 advocaat. Fel anti-patriot, tegenstander van pensionaris A
Martini (1728-1800).  Van  1788 tot aan de komst van de Fransen in 1794 pensiona

ris van Den Bosch. 1800 ontvanger-generaal der belastingen in Brabant. 1814

commissaris-generaal, later lid der Staten-Generaal.  Vanaf 1815 lid Eerste Kamer.
Augustus 1814 verheven  in de adelstand. november 1815 ridder O. N. L.

Broer  Mr. H. Bowier  werd  in 1814 advocaat-fiscaal der middelen te lande  in
Brabant.

Jhr. J.C.G. van der Brugghen van Croy (Colombo op Ceylon 1753 - Stiphout

1828), protestant. Vader: militair. Ook Johan begon een militaire carriere.  In  1773
was hij kornet, later staakte hij deze loopbaan. \Vas zeer reislustig. Kocht in 1778

de heerlijkheid Stiphout en het kasteel Croy van zijn halfbroer Experimenteerde op

a) De gegevens voor deze notities zijn gehaald uit de biografische woordenboeken en uit de

roor deze studie gebruikte archivalia
b)   Orde  van  de  Nederlandse  Leeuw
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zijn goederen met Spaanse schapenrassen en wouwcultuur. 1806-1809 lid van de
departementale, 1815-1828 van de provinciale commissie van landbouw. 1807-1814
kwartierdrost, later onderprefect van Eindhoven. In 1814 door de vorst benoemd in
de Staten-Generaal. waarin hij tot zijn overlijden werd herkozen. April 1815 verhe-
ven in de adelstand. Huwde M.G. Falck, nicht van de staatsman A.R. Falck.

Mr.  P. E.A.  de la Court (Gemert   1760 - Oostelbeers 1848), katholiek. Vader:
drossaard en schout van de enclave Gemert.

Rechtenstudie op latere leeftijd in Harderwijk. Advocaat in Den Bosch. 1796-
1798, later 1806-1807 lid van de Nationale Vergadering en het Wetgevend Li-
chaam. 1799-1806 lid Departementaal Bestuur, 1807-1810 landdrost van Brabant.
In de Franse tijd en onder Willem I ontvanger-generaal der directe belastingen,
vanaf 1826 administrateur van 's Rijks schatkist, de hoogste belastingfunctie in de
provincie.  In 1829 behoudend kandidaat tegen de oppositioneel Van Sasse.  1830 lid
P.S., 1831-1841 lid Tweede Kamer. President der commissie van landbouw 1806-
1809 en 1815-1845, daarna lid tot zijn overlijden. 1823 verheven in adelstand.
Ridder O.N.L.

P.J. cuypers (Oudenbosch  1763 - Bergen op Zoom 1844), katholiek.  1794 dros-
saard van het Oostkwartier van het Markiezaat, 1795 burgemeester Oudenbosch,
1796 lid Vertegenwoordigend Lichaam der Bataafse Republiek. 1807-1810 lid Raad
van State.  1814 lid P. S. en kortstondig van G. S. November 1814 gekozen in Staten-
Generaal. Steeds herkozen tot 1834.1818 burgemeester van Bergen op Zoom, 1821
staatsraad in buitengewone dienst. Gematigd katholiek politicus. Vriend en com-
pagnon van de iets radicalere Ingenhousz, o. a. bij de drooglegging van polders.
Huwde M.T. E. van Mattemburgh. Zoon: Prosper Cuypers van Velthoven Schoon-
zoon: L. D. Storm. November 1816 ridder  0. N. L.

J. Drabbe (Bergen op Zoom  1777 - aldaar 1835), protestant. Vader: burgemeester
te  Bergen  op Zoom.  Oom:  Th. L Drabbe (1738-1819),  v66r 1795 baljuw aldaar,
griffier van het Oostkwartier van het Alarkiezaat en secretaris van het Noordkwar-
tier,   1815  lid  van  P. S.,  waarin  hij  in   1819 werd vervangen  door de katholiek  J.
Vergroesen.

1793 luitenant. 1803 schout-civiel van Ossendrecht. 1811-1813 raadslid van
Bergen op Zoom. 1814 vice-burgemeester. Zijn vervanging in 1819 als burgemees-
ter,   net  ajs  zijn  oom  door J. Vergroesen, veroorzaakte enige beroering onder  de
protestanten. 1820 lid P. S. namens Bergen op Zoom. Weigert lidmaatschap van
G. S. 1822 opnieuw gekozen tot burgemeester.  Na 1824 wethouder. December  1827
benoemd tot districtscommissaris van Roosendaal

Jhr,  J.  van der Dussen (Baarn  1763  - Den Bosch 1820). protestant. Geslacht
afkomstig uit Delft. Als dichter geprezen door Bilderdijk. Genoot in 1819 als gewe-
zen ambtman van Grave een pensioen van f 1600,- per jaar. In augustus 1814
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benoemd in de ridderschap van Brabant, hoewel hij in deze provincie noch geboren,
noch gegoed was. Oktober 1814 lid G.S., 1815 lid Eerste Kamer. Gekozen tot
voorzitter van de ridderschap. November 1815 ridder 0. N.L. Begraven in Gouda

Mr.  P. H. van Fenema  (Lith  1778 - Dreumel 1837), protestant.  Zoon  van  de
secretaris van Lith. Evenals zijn vader werd hij notaris, standplaats Den Bosch

Burgemeester, later wethouder aldaar. 1816-1835 lid van  P. S.,  waarin hu vaak op
de voorgrond trad. In 1822 belangrijk medestander van Victor van Rijckevorsel,
voorman van de 'Bossche factie Later nam hij in P.S. een meer onafhankelijke
houding aan.  Juli 1829 ridder ().N. L.

A. F.Gh.  van der Fosse (Alechelen 1769- aldaar 1840), katholiek. Voltooide zijn
rechtenstudie in Leuven in 1789. Bekleedde vanaf 1792 openbare ambten in Brugge
en het departement van de Leie, later bij het gerechtshof in Brussel. Ridder 0  N. L

Broer H.Ch.G.Gh. - ook weI: C. - (Mechelen 1770 - Aken 1834) was burge-
meester van Brussel (1817-1820), gouverneur van West-Vlaanderen ( 1820-1822) en
van Henegouwen (1822-1825), lid Raad van State, tevens administrateur der belas-

tingen (1825-1828), en ten slotte gouverneur van Zuid-Brabant (1828-1830). Hij
was  gehuwd  met een dochter  van de directeur  van Rooms-katholieke eredienst
Goubau d'H(worst. Commandeur  0. N. L.

Zuster   1. I.Gh.was moeder van  E.  de la Coste.  gouverneur \·an Ant,verpen
minister van Binnenlandse Zaken.

W.A.A.L. von Geusau (Bantam 1783 - Vught 1855), protestant. Vader: Lamo
raal von Geusau. koopman te Batavia. Burgemeester van St. Michielsgestel, daarna

lid van G. S. (1823-1839). Tot 1843 controleur bij het kadaster. Werd achtervolgd
door geldnood. hetgeen hem noopte tot verkoop landgoed Zegen,verp, en zijn slechte

reputatie op zedelijk gebied.

Jhr. J.W. Half-Wassenaer van Onsenoort (Den Bosch 1775 - aldaar 1837),

katholiek Vader: B.J. Half-Wassenaer, vooraanstaand Bosch patriot, lid \<'etge-

vend Lichaam.
In 1814 benoemd in de Staten-Generaal. Vervangen in 1817 door A.G. Verheij-

en.  1819-1823 lid P.S. namens de ridderschap 1820 districtsschout van Waal,vijk
Holvoet klaagde in 1821 over zijn nalatigheid bij overstromingen in het land van
Heusden en Altena. ()ok later werd geklaagd over zijn ondoelmatige werkwijze.
Noemde zich bij voorkeur 'Wassenaer van Onsenoort, ondanks een serloren proces
en een verbod vanwege de regering.

A. van Helden (Werkendam 1746 - aldaar 1822). protestant. later katholiek.
Vader: D. van Helden, schout en secretaris van Werkendam, balju„ van \\'oudri-
chem en het land van Altena.

Vurig patriot, uitgeweken naar Frankrijk. Atilitaire carriere in Franse dienst.
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opgeklommen tot luitenant-generaal. Keerde in 1815 gepensioneerd terug naar
Werkendam.

B.J. Holvoet (Dadizeele. West-VIaanderen 1763 - Mechelen 1838), katholiek
Rechtenstudie in  Leuven.  1787 advocaat bij  Raad van VIaanderen. Door regering
van Joseph 11 benoemd tot griffier van rechtbank van Oostende. Later raadpensio-
naris aldaar. Speelde geen rol in Brabantse Om,venteling van  1789.  1803  raad van
prefectuur. 1810 rapporteur bij de Raad van State. 1811 directeur van tabaksbelas-
tingen. Om niet medeplichtig te worden aan malversaties in deze tak van bestuur
legde hij deze functie neer. 1812-1814 prefect. Voor zijn verdiensten in 1814 als lid

van de 'conseil privt' bij de inbezitneming van Belgie, en in 1815 als lid van de
grondwetscommissie werd hij benoemd tot ridder (november  1 8 1 5)e n tot comman-
deur (november 1816) 0. N.L. Lid Tweede Kamer, tegelijk staatsraad.  1823  adel.

Mr.  C.G. Hultman (Zutphen  1752 - Den Bosch 1820), protestant. Rechtenstu-
die in Leiden. 1772. 1779 tweede griffier bij het hof in Arnhem. Een man der
Verlichting, die tijdens de Patriottentijd echter geen politieke rol van betekenis
heeft gespeeld. 1795 eerste griffier, 1796 lid Nationale Vergadering. 1798-1806
algemeen secretaris van Tweede Uitvoerend ben'ind, Staatsbewind en raadpensio-
naris. 1807 directeur (minister) van Schone Kunsten en Wetenschappen, 1808
landdrost van Maasland, 1811 prefect te Avignon, 1813 prefect te Zwolle, als
opvolger van de door de Fransen niet meer vertrouwde Hofstede. 1814 gouverneur
Brabant. 1817 staatsraad i.b.d. Ridder O.N.L.

A.J. Ingenhousz (Breda  1766 - aldaar 1859). katholiek. Vader: apotheker.  Oom:
dr. Jan Ingenhousz, plantkundige en lijfarts van Maria Theresia.

Trad al direct na de eerste inval van de Fransen, in maart  1793 op de voorgrond.
1795-1802 president van de municipaliteit Breda. 1802-1803 lid Departementaal
Bestuur. 1803 gecommitteerde der belastingen. In dit vak maakte hij snel carriere:
1805 opziener, 1808 inspecteur. Na de inlijving bij Frankrijk werd hij uit deze
functie ontslagen. Franse tijd: president arrondissementsraad van Breda, een ere-
baantje. Tot 1814 tevens apotheker en leerhandelaar. Door vorst Willem in januari
1814 benoemd tot directeur der belastingen in Alonden van de Rijn, doch in februa-
ri  vervangen  door de protestant  H. B. Martini, de voormalige ontvanger-generaal
September 1814 benoemd in P.S. In West-Brabant invloedrijk: in juni 1818 werd
hij zowel voor Breda als voor district Zevenbergen in P.S. gekozen. 1814-1830 en
1837-1839 commissaris van Breda, later van Princenhage. 1818-1839 en 1841-1844
lid Tweede Kamer. In 1850 de op 66n na rijkste inwoner van Noord-Brabant.  1822
ridder O.N.L.

Jhr. J.C. van Kretschmar van Veen (Den Haag 1764 - aldaar 1834), protestant.
Vader: Jacob von Kretschmar. militair gouverneur van Heusdin. door huwelijk in
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bezit gekomen van heerlijkheden Wijk, Veen en Aalburg, in het Land van Heusden

en Altena.
Houtvester in Zuid-Holland.  In 1814 opgenomen in de ridderschap van Brabant.

December 1814-1823 lid P.S. namens deze stand.

Jhr,  J.F. de Kuyper (Rotterdam  1788 - Veghel 1843), katholiek. Eigenaar der

erfsecretarie, notaris en secretaris te Veghel. Maire ( 1813), burgemeester en schout

(1814-1822) van deze gemeente. Mening van commissaris Wesselman over hem:

enigszins heerszuchtig,  maar in Veghel impopulairder dan hij verdiende.  Lid  P. S.

namens district St.-Oedenrode vanaf 1821, gedeputeerde vanaf 1822. Conservatief

katholiek politicus. Niet herkozen in 1827  In 1829 verheven in de adelstand. Lid

P.S. namens ridderschap 1833-1843. Zoon E. de Kuyper (1817-1893) was commis-

saris des konings in Limburg 1874-1893.

Mr. A.J.H. Leheu (Waspik 1772 - Breda 1833), katholiek. 1798-1802 rentmees-

ter van geestelijke goederen. 1802-1814 raadsheer in het Departementaal Gerechts-

hof.  1811-1813 en 1815-1833 president rechtbank Breda. Juni 1820 lid P.S., juli
1820-1823 lid Tweede Kamer, waarin hij een radikaal-katholiek standpunt innam.

In 1823 niet herkozen.

J. Linsen (Grave 1767 - Den Bosch 1842), katholiek. Patriot.  In 1797 gekozen tot

departementaal representant,  in  1798  tot  lid  van  het departementaal bestuur   In

1802 werd hij lid van de (departementale) rekenkamer, drie jaar later van de

(departementale) raad van financien. Door koning Lodewijk Napoleon werd hij in
1807 benoemd tot assessor onder landdrost De la Court. In de Franse tijd was hij

secretaris-generaal onder prefect Fremin de Beaumont. In oktober 1814 werd hij in
G. S.  benoemd.  Tot aan zijn overlijden werd hij herkozen in dit college, waarin hij
een midden-positie innam. Oktober 1831 ridder O.N.L.

Mr. J.L.A. Luyben (Delft 1786 - Den Bosch 1859), katholiek. Rechtenstudie in

Leiden, advocaat in Waalwijk. Lid P.S. en G.S. 1817-1825 Districtscommissaris

van   1825  tot zijn ontslag  in 1830 wegens zijn oppositionele houding. Lid Tweede

Kamer 1829 tot zijn overlijden, voorzitter in het zittingsjaar 1843-1844. Fel tegen-

stander van de regering van Willem 1, maar met de nieuwe generatie katholieke

liberalen kon hij zich na  1845 niet meer verenigen. Hij voelde zich toen m de eerste

plaats katholiek. 1842 raadsheer in het provinciaal gerechtshof. Commandeur

O. N.L.

Jhr. Mr. H B. Martini (Den Bosch 1768 - Vught 18483, protestant Vader en

grootvader waren Bossche regenten. Advocaat,  vluchtte  in  1794 voor de Fransen

Achtereenvolgens gehuwd met Jacoba, Johanna en Petronella van Hanswijk. vervol-

gens met Sara gravin van Hogendorp. 1795-1810 ontvanger en rentmeester der

domeinen. 1798 ontvanger, vanaf 1805 ontvanger-generaal der belastingen. 1814-
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1822 directeur-genemal der directe belastingen in Noord-Brabant. Lid van de com-
missie van landbousv 1815-1848. Ouderling der Waalse gemeente van Den Bosch.

F

1822 verheven in de adelstad. Volgens Ingenhousz deed het grote aantal kinderen
(tien) zijn fortuin aardig slinken, maar w.b. uiterlijkheden behoorde hij nog tot
de rijksten  van Den Bosch. Lid Eerste Kamer 1823-1848. Ridder 0. N. L.

Zijn zoon A. Martini van Geffen (1791-1869) was lid van P.S. vanaf 1829,
belastingcontroleur, landbouwdeskundige en voorzitter van het Provinciaal Genoot-
schap van Kunsten en Wetenschappen.

F.Chr. P. van Mattemburgh (Bergen op Zoom  1785 - Ginneken 1844), katholiek
Werd bij een reorganisatie in 1826, hoe,vel hij geen ambtelijke ervaring in het
belastingwezen had, benoemd tot hoofdinspecteur der directe belastingen in Noord-
Brabant.  Het jaar daarop werd hij in P. S. gekozen. en onmiddellijk in G. S. Hij bleef
lid van dit college tot 1829. Gematigd, onafhankelijk standpunt. maar wel leunend
op de steun van zwager Cuypers.

Mr.  P. A. van Meeuwen (Den Bosch  1772 - Maastricht 1848), katholiek. Vader:
J. P. van Meeuwen, eigenaar van het grifftersambt van Maasland en van het erfse-
cretariaat van Oss.

Rechtenstudie in Leiden. 1797 advocaat en rentmeester, 1803 pensionaris in Den
Bosch en lid Departementaal Bestuur van Brabant. Loopbaan in het belastingvak.
1795 ontvanger van kwartier Kempenland, 1805-1807 advocaat-fiscaal van de mid-
delen te lande in Brabant, 1809 directeur-generaal der domeinen, 1810 directeur-
generaal  van  de  middelen te water te Amsterdam. Door koning Lodewijk  in  1807
benoemd tot staatsraad. In 1814 benoemd tot directeur der domeinen in Brabant.
In juni 1817 gekozen in P. S. 1818-18421id Tweede Kamer. Conservatief katholiek.
1827  staatsraad in buitengewone dienst. 1822 ridder  O.N.L., 1834 verheven  in
adelstand.

Zoon: Mr. E. van Meeuwen, procureur-generaal in Den Bosch, 1846-1856 gou-
verneur van Limburg.

Mr. J. B. H. van de Mortel (Boxmeer 1797 - Rosmalen 1887). katholiek. Advocaat
in zijn geboorteplaats, schoolopziener in het derde district (1823-1856). Lid P. S.
en G. S. van 1826 tot 1834, daarna tot 1841 van de Tweede Kamer. Regeringsgezind
katholiek. Rechter in de Bossche rechtbank (1836), raadsheer (1838), later presi-
dent (1872) van het provinciaal gerechtshof. Vice-president (1843), later president
(1845) van de commissie van landbouw. Specialist op het gebied van waterstaatsza-
ken.  Opnieuw lid van  P. S.  van  1859 tot 1870. Zwager van  V. A. van Rijckevorsel.
Ridder O.N.L.

Mr.  G.W. Panneboeter (Fijnaart   1760 - Roosendaal 1830), protestant.   Voor
1795 drossaard en schout van Roosendaal en Nispen.  Dong in  1803 naar functie van
drossaard bij de criminele rechtbank van Breda en  in  1807  na r het kwartiersdros-
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tambt van Breda    Werd in beide gevallen verslagen  door de katholiek J.J Haver-

mans. Belangrijkste tegenspeler van het politieke duo Cuypers/Ingenhousz. 1803

schout-civiel van Roosendaal,  1811 lid der Commissie tot de zaken van Holland en

lid Wetgevend Lichaam, beide te Parijs.  1814 lid P. S. en G. S. 1820 districtsschout

van Roosendaal. Verzoekt in  1827  te warden opgevolgd door de katholiek J. P.  van
Gilse. In 1828 vervangen door de protestant J. Drabbe

V A. van Rijckevorsel (Den Bosch  1784 - aldaar 1855), katholiek. Wijnhande-
laar. Oprichter bankiersfirma, eerst tesamen  met  zijn  neef J. F. van Rijckevorsel

( 1780-1839), kommandant Bossche schutterij. later met Tilman Verzwagerd met
de families Van Lanschot, Van Bommel en Van de Mortel. Vanaf 1814 invloedrijk

politicus, echter nooit in een bestuursambt benoemd. Hultman nomineerde hem

voor  P. S., als "negociant, zeer  gepossessioneerd en geagt"    Met name vanaf  1820

stond hij in P.S. op het eerste plan, versus de factie rond de gebroeders De Wijs.
Lid van de Rechtbank van Koophandel van Den Bosch. 1829 ridder 0. N.L.

Jhr. L. F. J. J.J. van Sasse van Ysselt (Boxmeer 1778 - Den Haag 1844), katholiek.

Rechtenstudie in Leuven, maar niet gepromoveerd. Bekleedde (nog) geen ambt
gedurende Bataafse tijd. Door koning 1 )(lewijk benoemd tot jachtofficier en ridder

in de orde der Unie. 1809-1810 lid Wetgevend Lichaam.  Ontving in 1810 tesamen

met  Borret en  A.J.J. H.  Verheijen het burgerschap van Amsterdam. Verzette  zich

fel tegen anneratie bij Frankrijk. Bleef ambteloos en weigerde zijn orde der Unie in

te leveren voor een orde der ReOnie. 1814-1818 lid Staten-Generaal. 1822-1823 lid

P. S., vanwege ridderschap. 1823-1832 opnieuw in Tweede Kamer. Verzette  zich

toen fel tegen de regeringspolitiek. Verliet de Kamer uit protest tegen afwezigheid

van de Belgische afgevaardigden.  1840 lid Dubbele Kamer bij bij de grondwetsher-

ziening. 1842-1844  voor  de  vier  maal  in  volksvertegenwoordiging. Geen ridder

O.N.L.

Alr.  J.H.  Sassen  c Den Bosch  1786 - aldaar 1830), katholiek Rechtenstudie  in

Leiden. 1808 pensionaris, later secretaris van Den Bosch. in opdracht van land-

drost De la Court schreef hij  in  1809 een rapport over de geschillen tussen protes-

tanten en katholieken in Brabant. 1810-1813 griffier in Boxtel en in Den Bosch.  In
december 1813 werd hij door de Fransen als gijzelaar naar Parijs gevoerd. maar wist
onderweg te ontsnappen. 1814 secretaris van de commissarissen-generaal Bange-

man Huygens en Van Hugenpoth te Roermond en Alaastricht. Zijn oudere broer

Mr. J·J Sassen werd in deze laatste stad archiefopzichter. later chel  secretarie.  In
februari 1816 werd deze J.J Sassen broeder O. N. L.. J. H. Sassen toen werd ridder

O. N.L. In 1815 herratte hij zijn advocaten-praktijk in Den Bosch. December 1815
benoemd in P. S., juli 1818 gekozen in G.S.. waarin hij tot zijn dood een controver

siele. maar altijd onafhankelijke houding innam

Mr. A. P. Spoor (Eindhoven 1782- Den Bosch 1854). protestant Vader: W. L.J
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Spoor, drossaard van Eindhoven en baronie van Cranendonk, in Bataafs-Franse tijd
ambteloos, fabrikant te Stratum.

Na zijn rechtenstudie sinds 1806 advocaat in Den Bosch, onder M. Bowier.
Januari-september 1814 secretaris van de commissarissen-generaal in Brabant.
Maart 1815 militie-commissaris. Schoolopziener district Den Bosch. Februari 1816
ridder O.N.L.

Jhr, J.D. van Tuyll van Serooskerken (Utrecht 1773 - Heeze 1843), protestant.
Vader:  R.D. van Tuyll, lid Generaliteitsrekenkamer, verwierf in  1776 de heerlijk-
heid Heeze, Leende en Zesgehuchten.

In 1812 hoogstaangeslagene in de belastingen in Monden van de Rijn November
1814-1820 en 1828-1843 lid der Staten-Generaal. 1818 burgemeester Heeze.  1820-
1843 districtscommissaris van Oirschot. 181 5-1843 lid commissie van landbouw.
Luitenant-kolonel der schutterij. 1820 ridder O. N. L.

Mr. A. A. van Velthoven (Utrecht 1765 - Waalre  1830),  katholiek. Werd in  1796
opvolger van de voor de Fransen gevluchte W. Spoor als drossaard van Cranendonk.
In 1803 schout-civiel van Budel, vervolgens substituut-griffier bij de rechtbank van
Leiden. Sinds 1811 president van de Eindhovense rechtbank.  Lid P. S.  van  1814 tot
1818 (Eindhoven) en van 1822 tot 1829 (district Hilvarenbeek) Beide keren als
conservatief vervangen door een oppositieman. Tussen 1816 en 1818 was hij gede-
puteerde. Vanaf 1818 schoolopziener in het vierde district. Kocht in 1824 de heer-
lijkheid Waalre. 1829 ridder O. N.L.

Mr.  A.G.  Verheijen (Loon op Zand 1770- Den Bosch 1857),  katholiek. Zoon uit
het eerste huwelijk van J.B. Verheijen. Rechtenstudie in Leuven. 1802-1805 lid
Departementaal Bestuur van Brabant. 1807 wethouder, 1812 maire van Den Bosch.
In 1814 provisioneel burgemeester, 1815 president-burgemeester, 1824 (enige) bur-
gemeester. Door Hultman als Statenlid voorgedragen, maar door de vorst niet be-
noemd. Verzoek om adelstitel in augustus 1814 afgewezen December  1815  be-
noemd in  P.S., juli 1817 gekozen  in de Tweede Kamer, waarin  hij  zich in toene-
mende mate regeringsgezind opstelde Solliciteerde in december  1820 naar lidmaat-
schap Eerste Kamer. Werd in september 1831 hierin benoemd. September 1817
ridder O.N.L.

Mr. A.J.J.H. Verheijen (Boxmeer 1774 - Den Haag 1833), katholiek. Vader:
J.A. Th.J. Verheijen, baljuw van Boxmeer, dat niet tot de Republiek behoorde.

Rechtenstudie in de Oostenrijkse Nederlanden. Ambtman van het Land van
Cuyk  en  de stad Grave en drossaard van Boxmeer,  in   1800  door de Fransen  aan
de Bataafse Republiek afgestaan. 1805 lid Departementaal Bestuur van Brabant,
1807  assessor bij landdrost  De la Court.  In 1809 benoemd tot eerste secretaris  van
het kabinet van koning Lodewijk. Hij verhuisde toen naar Amsterdam. Deze zeer
hoge functie behield hij in de Franse tijd: in 1810 ging hij over in dienst van
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gouverneur-generaal Lebrun.  1814 lid van P.S. en G.S. Van 1815 tot 1829 en van
1832 tot zijn overlijden lid van de Tweede Kamer.

Mr. F.X. Verheijen  (1«oon op Zand  1779 - aldaar 1854), katholiek. Rechtenstu-
die in Leiden. April 1808 kwartierdrost van Den Bosch, welke functie ook werd
geambieerd door zijn halibroer A.G. Verheijen. Hun vader J.B. Verheijen gaf
echter de voorkeur aan de jongste. Na de komst van de Fransen vervangen door
onderprefect  H. F Vermeulen.   In 1810 tijdelijk onderprefect van Breda,  en  in
februari 1814 de vervanger van de zieke 1sing aldaar. Augustus 1814 griffier der

Staten, welke functie hij veertig Jaar zou bekleden. September 1820 ridder O. N. L.,
oktober 1831 verheven in de adelstand.

J.B. Verheijen (Bokhoven 1746 - Den Bosch 1814), katholiek. Drossaard van de
heerlijkheid Bokhoven. een enclave in de Republiek. Schout van 1-non op Zand.
1796 lid Nationale Vergadering,  1801 lid Staatsbewind,  1805 lid Departementaal
Bestuur van Brabant,  1806 lid Wetgevend Lichaam. 1810-1813 voorzitter Algemene
Raad Monden van de Rijn Januari 1814 commissaris-generaal.  Kind uit zijn huwe-
lijk met M. van Grootveld: A.G Verheijen. Kind uit zijn tweede huwelijk met W.
de Roy van Wychen: F.X Verheijen.

Mr.  P. Verhoysen c Helmond  1757 - aldaar 1835), katholiek. Vader: herbergier.
Rechtenstudie in Leiden. Advocaat te Helmond. Radicaal patriot.  1795 lid Nationa-
le Vergadering. 1802-1805 lid Departementaal Gerechtshof van Brabant. in 1806
secretaris-generaal van de nieuwe minister van Justitie en Politie, zijn Eindho-
vense geestverwant J.F. R.  van  Hooff.  Verzocht in  1807 zijn ontslag Daarna uit de
gratie. In 1812-1813 rechter in Eindhoven. Na 1814 ambteloos. Advocaat te Eind-
hoven. Vanaf 1826 lid van P. S., waarin hij een aanhanger van Henry de Wijs was.

Jhr. A.J.J.C. de Voocht {Tongelre 1775 -Den Bosch 1845), katholiek. Luitenant
in Hollandse dienst. Maire Tongelre. Volgens commissaris Wesselman bijzonder
geschikt en bemind. Sinds   1814  lid  van  G. S. en plaatsvervangend gouverneur.
Middenpositie tussen katholieke oppositie en conservatieven. Ridder 0. N  L.

Jhr. Alr. E. van Vredenburch (Delft 1779 - Den Haag 1861), protestant. Rech-
tenstudie in Utrecht. 1807 hoofdambtenaar op departement van Waterstaat.   1811
onderprefect van Haarlem. 1814 secretaris van departement van Waterstaat. 1819
referendaris eerste klasse. 1823-1826 gouverneur Noord-Brabant, 1826-1852 gou-
verneur Zeeland. 1821 verheven in de adelstand. 1832 staatsraad in buitengewone

dienst. 1847 baron. Commandeur 0. N.L.

Mr. C.F. Wesselman (Utrecht 1780 - Helmond 1853), protestant. I ader: C.F.
Wesselman (1746-1825), muntmeester van Utrecht. die in 1781 de heerlijkheid en
het kasteel van Helmond kocht.
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Voltooide in 1802 zi.in rechtenstudie in 1.eiden. \\'eigerde in 1803 het ainbt \.in
schout-ci,·iel z·an Geldrop en Mierlo.   1806- 1809  secretaris van  de departementale
commissie van landbc,u„ . 1810-1814 maire ran lielmond. 1814 districtscommiss.1-
ris. Bekleeddeditambt.under ,erschillende benamingen, tot de opheHing in 1850.
Van 1815 tot 1850, eveneens tot de (,pheffing, „·as hij opnieu\\· sccretaris ,·an de
commissie van de landbou \ . In 1814 lid \·an de notabelem·ergadering. in IN 15 ran
cle Dubbele Kamer der Staten-Generaal. beide ter beoordeling .an het groncl„·ets-
ontwerp. 1814-1819 lid ,·an P. S. Oktober 1831 ridder U.X.L.. niei 1841 ierhe,·en
in adelstand, mei 1850 ridder met ster ian de 1-:ikenkroon. Hui,de 1...\1. fix*,r,
dochter van de oud-drost san  Eindhmen en oran jeklant Ii'.1..J.  Spx,r

H. de Wijs (Den Bc,sch 1775 - aldaar 18541. katholiek. Vader C:ornelis <\ essem
1737 - Den Bosch  1790)  i estigile Lich in Den Bosch als wijnhandelaar en  brander.

Zoon Henricus kreeg spordigi·eel  invioed  in deze stad.  Al  in  1814  trad  hij  inzake
geschillen over de Sint Jan. waarvan hij rentmeester was. op namens de katholieke
gemeenschap. Hij maakte carriere in het belastingwezen: na 1814  'as hij prc,\·inci-
aal ontvanger der indirecte belastingen, te, ens arrondissementsontianger in Den
Bosch. tevens ontranger van het stadsbestuur. Hij \,as regent der godshui/en en
commissaris der armscholen, beide iii Den Bosch. \'anal' 1826 zat hij  in  P. S.,  ,·anal
1834 in (:.S.

Oudste broer  was  Martinus  F., „·ijnhandelaar, regent der „·eebhuizen.  1824-
1839 lid van P.S. Broer Franciscus A. „·as deken van Boxtel. Jongere br )ers iaren
Mr. Johannes, lid ran de Bossche rechtbank, Josephus. z,·ijnhandelaar, regent der
gevangenissen, commissaris der armscholen, raadslid  en  lid  P. S.   1818-1829  en
1835-1840, en tenslotte Antonius.
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CURRICULUAl VITAE

Ad F.J. ,'an Kempen  ·erd op 9 lebruari 1954 geboren te Best. waar zijn rader

gemeenteambtenaar „·as. Na,ijn middelbareschooltijden militairedienst studeerde
hij geschiedenis en aardrijkskunde aan de lerarenopleiding  loller-Instituut te Til
burg, en senolgens geschiedenis aan de Katholieke Uni,ersiteit Nijmegen. In juni
1983 studeerde hij daar cum laude af, met als hoolds·ak 'Nieuwe geschiedenis voor

1870' (scriptie oier het districtscommissariaat in Nederlandi en als bij,akken  Ge-
schiedenis van het Nederlands katholicisme' 1 scriptie 0,·er de publicist en redacteur
Jan  'ap, en  Geschiedenis van pers.  propaganda en openbare mening' 1 scriptie o,er
een in het geheim door de regering gefinancierde krant,  De Azondbode)

\'an juli 1981 tot januari 1984 i,as hij „·erkidam aan de Katholieke Hogeschool

Tilburg, eerst als student-assistent, later als i,·etenschappelijk amI)tenaar. Begin
1985 verhuisde hij naar Heerlen. Sindsdien is hij werkzaam aan de Hogebchool

Katholieke Leergangen Sittard, aamankelijk als xecretarieel-administratiet mede-
werker. sinds 1986 als docent aan de \·oltijd-lerarenopleiding en aan M. 0.

Zijn publicaties liggen hoofdzakelij k op het terrein van de regionale geschiedenis.

\oor zijn artikelen over de districtscommissaris \Tiesselman, verschenen in het
jaarboek De \ lasbloem. c,nt,ing hij iii december 1987 de historische pri is ,·an de

gemeente Helmond. Tot ,ijn dagtaken behoren naast deeltijdbaan en studie ook het

huishouden  en. sinds december  1987.  de  /.cirg vix,r  zijn dc)chter  Loes.
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