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plaatselijke besturen in Friesland,
SEDERT 1795.

Dit overzicht laat zich gevoegelijk
perioden.

verdeelen in vier

De eerste periode (1795—'1801) omvat de toestanden,
waarvan de revolutie van 1795 het middenpunt is: — eerst
den toestand, waaraan de revolutie een einde heeft gemaakt , — dan de revolutie zelve , — vervolgens de onmiddelijke gevolgen der revolutie, — en eindelijk den toestand,
die uit de revolutie geboren werd.
Deze periode laat zich eigenaardig aanduiden als die van
de revolutie.
In den loop der tweede periode (1801—1810) begon liet
gemeente-wezen langzamerhand tot eene meer regelmatige
ontwikkeling te komen.
Een door en uit de ingezetenen gekozen plaatselijk bestuur werd erkend als bestemd te zijn om de huishouding
der Gemeente, behoudens hooger toezicht, zelfstandig- te
besturen. Door het optreden (naast het Gemeentebestuur)
van een', dooi- eene hoogere staatsmacht aangesteld, veeh-
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tov'lijk ambtenaar. erlangde de lagere rechtsmacht (die tot
dusverre met het Gemeentebestuur in één hand was) een
meer zelfstandig bestaan; tevens kwam hierdoor de eigenlijke Gemeente-administratie beter tot haar recht.
Het is de periode dei1 opkomxf o<m hi'l modem (',e'inpent e-recht.
In de derde periode (1810—1814) vallen de jaren , waarin
van Gemeente-recht in Friesland geen sprake meer kon
zijn, —• de jaren van liet yoiweniemeni -personnd van
keizer Napoleon's regeering.
liet is de periode van den ondergang ocm hel modern
Gem een te-reeh t,
De vierde periode (1814—1851) kenmerkt zich aanvankelijk door eene richting, die, na afschudding van het
Fransehe juk, herstel beoogde van wat echt nationaal was.
Een eerste gevolg hiervan, bij de in-voering der nieuwe
gemeente-organisatie, was het weer in het leven roepen
van de vroegere namen en grenzen der Grietenijen.
Hiermede ging gepaard een streven naar eene meer
rationeele verdeeling' der bestuurs-macht, dat ten slotte,
zij liet ook niet zonder strijd, werd bekroond door eene
voor stad- en land-gemeenten beide gelijke toepassing der
hoofdbeginselen van het modern Gemeente-recht.
Wat er goeds was in de vroegere organisatiën werd, voor
zoover noodig naar den eiscli der nieuwe tijdsomstandigheden gewijzigd en aangevuld, tot wettelijken regel verheven.
Voor deze periode mag de naam van de restauratie niet
ongepast worden geacht.
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1. DE REVOLUTIE.
(1795—1801.)

Üp Donderdag 19 Februari 1795, des voormiddags olf'
uut1, waren Frieslauds Volmachten-ten Landsdage—-ofStaten-Provinciaal — voor de laatste maal vergaderd. Den
vorigen dag waren zij daartoe, op aandrang van het Comité' revolutionnair provinciaal, door den president van het
Mindergetal opgeroepen.
Op het bepaalde uur verscheen het Comité rcüolvlionnair
provinciaal in de vergadering, waarop de president van het
Comité, II. Borgrink, het woord nam met deze toespraak: (1)
»Edele Mogende Heeren! Wettige Souverein van den
Lande! — waren de titels, welke Gijlieden u tot hiertoe
hebt aangematigd, en welke een in naam vrij doch inderdaad verdrukt Volk u heeft moeten geven.
Thans beleven wij verlichter en gelukkiger dagen ; - dagen waarin het Volk zijne waarde kent, zijne onvervreemdbare rechten herneemt en gevoelt vrij te zijn; —
dagen waarin niemand Edel dan door daden, — Mogend
dan door de wil des Volks zijn kan, en waarin het Volk
zelf alleen souverein is en wil zijn, — dagen waarin ook
hier het zweet en bloed der nijvere burgerij en dappere
krijgslieden niet langer nutteloos verkwist en ten gevalle
van een snooden en ondankbaren despoot Willem de Vijfde,
tot de onzaligste einden vergoten worden zal, — dagen
eindelijk waarin. — dank zij der Goddelijke Voorzienigheid •— de heilige rechten van den mensch geëerbiedigd
worden en (althans wij bidden en verwachten het) geëerbiedigd blijven zullen.
(1)

Zit': Verzameling van plawaten enz. . lst<- stuk )>ag. 4 e» vlg.
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Welnu dan burgers! daar nauwelijks de kluisters, waarmede men den achtbaren en deugdzamen Frieschen burger
geboeid had en door buitenlandsche macht geboeid hield,
verbroken zijn, of gij bespeurt reeds op de gevoeligste
wijze, hoe gij het vertrouwen der natie mist, — zoo is
liet daarom dat wij overeenkomstig den wil der natie en
onzen plicht, u verklaren van uwe posten als Volmaglen
ten Landsdage en daaruit voortgevloeide commissiën in het
Mindergetal en Gedeputeerde Staten vervallen, ontzet en
mitsdien ontslagen van den eed bij het aanvaarden van
dezelve gedaan . — doeh niet van uwe verantwoordelijkheid,
ten welken einde wel expres met allen ernst van u gevergd
wordt in dit land onder uwe medeburgers aanwezig te
blijven.
Keert dan, op die voorwaarden in den thans eerbiedwaardigen burgerkring terug, en geniet daar niet alleen de
veiligheid van uwe personen en goederen, welke aan alle
menschen toekomt, maar leert ook bij ondervinding, dat
de bewerkers en bevorderaars der tegenwoordige omwending van zaken — niet gelijk die van 1737 door wraak,
eigenbelang, heerschzucht en tegelijk slaafsche onderwerping- aan den tiran Willem Y , die zelf heerschte over hen,
wier dienaar hij behoorde en voorgaf te zijn, neen ! maar —
door deugd, braafheid en zachtmoedigheid in het handhaven van de heilige rechten van den mensen gedreven en
bestuurd worden!"
Nauwelijks had burger Borgrink uitgesproken , of de gewezen leden der Staten van Friesland, zich ten volle bewust , dat hun rijk had uitgediend, verlieten onmiddellijk
en zonder eenig protest de vergaderzaal. Het C. K. 1\
dat wist te handelen , liet onmiddellijk, door eene commissie
uit zijn midden, de bij voorbaat aangewezen vProvkonele
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JiepresentunU'-u vtot hel Volk van Friesland" binnenleiden.
» Vrijheid, Gelijkheid, en .Broederschap!" waren de eerste
woorden, die hei) onmiddellijk togenklonken uit den mond
van burger Borgrink, als introductie op diens klinkende
installatie-speech. Daarin deelde hij vervolgens aan de
Representanten mede. dat het C. il. P. zooeven de Volmachten ten Landsdage van hunne posten had ontzet, en
drukte hen, als lijnde door liet Volk zelv' tot zijne vertegenwoordigers verkozen, hunne plichten als zoodanig ernstig op liet hart.
Hierop volgde de voorlezing der instructie voor de Provisionele Representanten. de beëediging' van dezen, toen
nog eene korte toespraak eu —- liet C. K. P. verwijderde
zich. (1)
.Nog een publieke daad bleef het Comité te doen over, —
liet uitvaardigen eener publicatie aan het Volk, Ook dit
geschiedde nog dienzelfdeii dag. (19 Februari i 795,) Van
uit het Stadhuis werd den volke kond gedaan, dat do revolutie was een voldongen feit, — dat niet alleen de leden
der regeeringen 'van de Steden en de Grietenijen. — maar
ook die van de Provincie van liunne posten waren ontzet
en door andere bestuurders vervangen; dat het C. E. P.
alzoo hebbende gedofungeerd liet Friesche volk plechtig
geluk wenschte met de volbrachte revolutie en — (en hierop
mocht inderdaad met zelfvoldoening worden gewezen!) met
de bedaardheid, de goede orde en de bewaarde rust. bij
zulk eene »verbazenden omkeering van zaken." (2)
(11 Vgl. : Iltt Journaal van de Volmachten ten Landsdage . dd.
lil Februari 179J; de (in handschrift op het oud archief in Friesland aanwezige) notulen van het Comité revolutioimair provinciaal .
l>ag. 69.
('2) Zie Verzameling vfin pliierateji >:m., 1ste stuk. pag. \2.
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Waarin bestond die «verbazende omkeering' van zaken",
en vanwaar die buitengewone macht van liet C. R. P, ?
Laat ons, om hierop het antwoord te vinden, een blik
slaan op de toestanden en den gang van zaken vóór en
tijdens den arbeid van het C. R. P.
Daartoe volge hiei1 allereerst een beknopte schets vati
den grondslag en de inrichting van liet gewestelijk en de
plaatselijke besturen.
De grondslag van het bestuur in Friesland was het kiesrecht. Dit sproot voort uitsluitend uit den eigendom van
onroerende goederen.
Dit kiesrecht werd (behoudens enkele uitzonderingen) toegekend aan ieder, die eigenaar was eener boerenplaats,
bestaande uit een huis en erf of »hornleger", niet eene
bepaalde daartoe behoorende uitgestrektheid lands, n.1. op
de klei van 10, en in de wouden van 20 pondematen.
Al wie als eiijenaar van zulk een' plaats op de stemkohieren
stond geboekt, was kiezer, onverschillig of'die eigenaar een
man was of eene vrouw, meerderjarig of minderjarig, —
met dien. verstande dat voor getrouwde vrouwen het stemrecht werd uitgeoefend door den man en voor minderjarigen
door den voogd.
Het privaatrecht domineerde dus in dezen het staatsrecht. De friesohe rechtsgeleerde Binkex qualificeert dan
ook bet kiesrecht als een piilrimoiüavl f/croh/ run. den,
ehjunduin.

(i)

Ook in de steden schijnt het kiesrecht verbonden te zijn
geweest aan den eigendom van bepaalde goederen.
Deze kiezers van het platte land en uit de steden kozen

il) Binkos. Bogiusulcn der Ri'gtskuudr
deel , Bock I I , kapittel 3(i, no. U.
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gezamenlijk de leden der Staten-Provinciaal. De eerstbedoelden maakten bovendien voor de benoeming der leden van het bestuur hunner respectieve Grietenijen de nominaties op, waaruit
door den Stadhouder de Grietmannen en door dezen de Bysitters en Secretarissen werden benoemd. (1) Het kiezers-corps
in de steden werd veelal aangeduid onder den naam van de
Vroedschap. In de meeste steden werden de leden der Vroedschap aangewezen door die leden zelve, in enkele (o.a. in Dockum) door de burgers. Uit de door deze Vroedschappen voor
hunne steden gemaakte nominaties werden door den Stadhouder de leden benoemd van den Stedelijke)t Magistraat. (2)
Tot aan de revolutie van 1795 berustte de hoogste of'
souvereine macht in Friesland bij de Staten Provinciaal.
Deze vergadering bestond deels uit afgevaardigden van het
platte land, deels uit die van de steden. In elk Grietenij
werd één edelman en één eigenerfdc, — en in elke stad.
één ingezetene uit de Vroedschap en één uit den Magistraat
gekozen. Do vergadering bestond dientengevolge uit 8'2
leden, Vohnaclden genaamd. Hun mandaat duurde slechts
één jaar. De Staten-vergadering , bekend onder den naam
van Landsdag, was verdeeld in vier afdeeiingen, die Kamers
heetten; dezen werden aangeduid (in overeenstemming met
de namen der vier verschillende Kwartieren van het Gewest,
waarin de afgevaardigden waren gekozen) als de Kamer van
(1) Dezelfde kiezers kozen ook de Gereformeerde predikanten,
kerkvoogden, schoolmeesters, dijkgraven en volmachten en in de
üijks-contributiën.
(2) Zie over liet kiesrecht: De Landsordounantie van Friesland ,
Hoek IV, ïit. XIX; Foeke Sjoerdx, Algeuieene beschrijving van oud
en nieuw Friesland, deel II, 1ste stuk, Leeuwarden 1767 pag. 90—
103 en 416; tegenwoordige stunt van Friesland, der Vereenigde Nederlanden, deel XVI, Beschrijving van Friesland, 1/89, pag. 2—7 en
245; het Reglement reformatoir van 21 December 1/48, artt. 3envlg.
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Oostergo, — van Westergo, — van de Zevenwouderi — en
van de Sleden. (1)
'Uit elk dezer vier Kamers werden (gewoonlijk voor drie
jaren) twee gecommitteerden benoemd, die te zamen eeiie
commissie van acht leden vormden. genaamd hel Mindergetol. Deze commissie was geen regeerings-collegie; zij
diende voornamelijk om de zaken, die bij den Landsduy
ter tafel moesten komen, voor de behandeling gereed te
maken, en was dus eigenlijk een e vaste commissie van
instructie. (2)
liet dagelijks bestuur der Provincie, dat in de eerste
plaats was belast met de uitvoering der besluiten van den
Landsdag, berustte bij Gedeputeerde Staten. .Dezen werden
door de vier Kamers gekozen uit de leden vau den Landsdag, in dezer voege, dat door de Kamers van Oostergo.
Wentergo en Zevenivoudeii ieder twee leden en door de
Kamer der Steden drie leden werden gekozen, zoodat het
Collegïe van Gedeputeerde Staten negen leden telde. (3)
Het gewichtigste rechterlijke collegïe in het Gewest was
het Hof Provinciaal, dat (geheel afgescheiden van Laiidsdag, Mindergetal en Gedeputeerde. Staten) uitsluitend was belast met de hoogste rechtspraak in burgerlijke- en strafzaken.
Het Nedergerechl, dat in do hoofdplaatsen der Grietenijen
en in do steden zetelde, oefende, gelijk de naam aanduidt,
de lagere rechtsmacht uit, terwijl daarbij tevens het bent uur
van de Grietenij of de Stad werd aangetroffen, (/i)
(1) Vgl- Foeke Sjoerds, t. a. p. pag. 10.^—10-4; Tegmiwoordiyi'staul
pan Friesland: t. a. p . pag. 2.
(2)

Vgl. Foeke Sjoerds, t. n. p. pag', l l ( i , 117,

(3)

Vgl. Foeke Sjoerds, t. a. p. pag.. 11 (i, 1!7 cu 20-1 vla:.

(4)

Foeke Sjoerds, t. a. p. pag. 279 vlg.
Tegemv. staal
,.
,. 212 ,.

Wumkes.nl

VJ-2-—VM.

DKR PLAATSELIJKE BESTUREN IN FRIESLAND SEDERT 1 7 9 5 . 3 5 1

't Verdient opmerking, dat hier justitie en administratie
(waartusschen trouwens de grenzen destijds minder scherp
waren getrokken) in één hand waren.
Berustte in de Grietenijen de eigenlijke rechterlijke mach/.
van het Xedergerecht bij het collegie van Grietman en Mederechters of Byzitters - - het bestuur , waarin de Byzitter*
slechts een adviseerende stem schijnen te hebben gehad,
was althans feitelijk zeer zeker in handen van de Grietman
alleen. (1) Deze, de ziel van 't bestuur der Grietenij.
werd, uit een door de kiesgerechtigden der grietenij opgemaakt drietal, voor zijn leven benoemd door den Stadhouder. (2)
Tot het bestuur der Grietenij behoorde in hoofdzaak,
— behalve de uitvoering van de Lands-ordonnantiën en
van bizondere bevelen van hoogere autoriteiten, ~- de uitoefening- der politie-macht in 't algemeen en in het bizondcr
bet houden (of doen houden) van toezicht op het richtig
onderhoud van publieke vaarten, wegen, bruggen, enz. (.'.!)
Onder de uitoefening dier politie-inaeht schijnt ook te moeten
worden gerekend de bevoegdheid tot liet uitvaardigen van
politie-verordeningen voor de Grietenij, bekend onder den
naam van »politiquc ordonnantiën" (4)
Plaatselijke (dorps-) belastingen werden op authorisatie

(1) Foeke Sjoerds. t. a. p. pag. 399.
(2) Art. 12 van het Reglement reformatoir, van 21 Deeowbov ï/48.
Foeke Sjoerds, t. a. p. pag. 384—386.
Tegenw. Staat,
,,
„ 220—232.
(3) Zie : Statuten van Friesland, Boek IV , Til. X.
Foeke Sjoerds, t. a. p. pag. 388, 389.
Tegenw. Staat,
„
,, 228,
(4) Reglement reformatoir, art. 30.
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der Staten-Provinciaal, geheven door Kerk- en Armvoogden der respectieve dorpen. (1)
Doch meer tijd en moeite dan het bestuur, eiselite de
rechtsbedeeling van het Nedergereeht. Daartoe behoorde,
behalve de rechtspraak in burgerlijke zaken (eerste instantie)
en politie-overtredingen, ook de destijds zeer omvangrijke
behandeling van familie- en boedelzaken, eene bevoegdheid alzoo niet ongelijk aan die der latere Vrede- en
de tegenwoordige kantongerechten. ('2) Al deze functiëii
waren van dien aard on omvang, dat daarmede in de
Grietenijen kwalijk ééu persoon alleen (op wien bovendien nog de zorg rustte voor het bestuur der Grietenij)
kon worden belast; de Grietman werd in de uitoefening
dier rechterlijke functiëii dan ook bijgestaan door drie of
vier Mederechters of Bijzitters, die door hem zei ven, uit
eene door de stemgerechtigde ingezetenen der Grietenij opgemaakte nominatie, voor hun leven werden benoemd, ('))
Zoozeer schijnt bij de iünctiën der overheid van de Grietenijen de rechts-bedeeling- op den voorgrond te hebben gestaan , dat men nergens de benaming aantreft van Grietenij-bestuur, maar steeds die van Nedergerecht of kortweg
het Gerecht. Ook de plaats, waar de zetel was van liet
bestuur en de rechtsmacht iu de Grietenij, stond algemeen
onder den naam van de Grietenïje-reeldkamer bekend. (4)
(1) Zie o.a. Staats-revolutien van: 23 Febr. 1.681 , !) Maart IJ'-ïl .
12 Maart 1745, 24 Febr, 1751. 11 Maart 1751,. 26 April 1/52, 20
Febr. 1753, 26 Febr. 1754, 10 Maavt 17.Ï6 , 1- Mei 1757, op dcniuvoi v
van wijn. bier, gedistilleerd, alsmede van turf, ui lieffiijy vau bruggs-ld.
I2) Foeke Sjoerds , t. a. p. pag. 379—38;«.
Tegenw. Stunt,
..
.. 212—215.
(3) Zie: Statuten van Friesland, Boek H l , Tit. II, art. .'>, vlg1, van
Jieijma , Tractatus de Grietinannis, eaput. V, § 23, Franoker 1780;
Foeke Sjoerds t. a. p. pag. 397 vlg. Tcgemv.Siuut;t.a.\).y,i%.23-2- 235.
(4) Zie o.a. Tegenw. Staat, t, ii. p. pag. 2.'iJ.
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N.B.! Dal de rechtspraak in de Grietenij werd uitgeoefend door
Grietman en Medereehters oi' Byzitters gezamenlijk , blijk) duidelijk
uil. de. Statuten van Friesland (1), en wordt bevestigd door van
Beijma , in zijne verhandeling de Grietmannis (2). ofschoon 't twijfelachtig is, oi' de '3Iedem:hler.s hij 't opmaken van alle vonnissen
cene beslissende stem hadden. (3)
Ter toelichting' mijner boveniiitgesproken nieeninjj , dat hel eigenlijk bestuur der Grietenij zon berusten bij den Grietman alleen .
diene 't volgende :
Bedenkt men , dal dit bestuur zich wel hoofdzakelijk zal hebben
bepaald tot, nat men tegenwoordig noeinl »rle uitvoerende macht",
en dat deze zich voor een groot deel oploslte in eene politie-machl.
dan schijnt mij de onderstelling niet gewaagd , dal althans deze lak
van bestuur, door den aard der daaraan verbonden functien, geheel
in handen was van den Grietman en door dezen werd uitgeoefend
niet bijstand óf van den Secretaris óf van de dienaren van politie.
Meer kwestieus komt het mij voor, of »de wetgevende nmchf'
in de Grietenij , — de bevoegdheid lot het maken van y>politîque
ordonnanlii!n\
ook aan de Grietman alleen behoorde. Toch
meen ik hel er voor Ie mogen houden , dat dit wel het geval was.
Het positief recht (4) erkent de wettigheid van — »Polilie<]Ui'
pordonnantieti en bevelen van de 31agistralc.it, rakende de parlijMHiliere hmhoudiiige fan huur Stede» of Districten (Grietenijen) ,
>>als bij voorhield hel regelen van de uuren van 't afvaren, samjil
^t
>>vrachten , laad-, los- en lesplaatsen van wagenen en schepen ,
«jaar- en weekmarkten en plaatsen van dien , het maken en onder»houden van slraaten en generaallijk van alles, hetgeen zij tot on«derhoudinge van goede Politie, gerief en gemak hunner ingezetenen
»en derzelver negotie en neering bevinden zullen dienstig Ie zijn." •—
In overeenstemming hiermede zegt, Foeke Sjoerds: (5) »Bij de Neudergerechlen . zoo in de Steden als in de Grietenijen, is het rflr(1) Boek III, Tit. II, avt. X.
(2) Caput V , § 23.
(3) "Van Beijma, t. a. pr
(4) Publicatie der Staten van friesland, dd. 2(} Mei 1768, betreffende art. 30 van hot Reglement reformatoir van 21 December 1/48.
(5) Algemeene beschrijving van iriouw Friesïaml, deel I I , Ie stuk,
Hoofdstuk XV, pag. 280 vlg.
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»mogen om binnen hunne jurisdicten politique ordonnanliën te maAken , enz."
Daarentegen blijkt uit de Statuten of Landsordonnantiën van
Friesland (1) niet, dat de Bysitlers den Grietman ook,in andere
fimctiën , dan die betreffende de rechtsbedeeling, moesten adsisteeren. —
f o?/ Beijma heeft , in zijne bovenaaugehaalde verhandeling , Caput
\ : de Grietman norum -munere, na eerst eenige i; jj te hebben gewijd aan de behandeling van des Grietmans administratieve macht.
/.onder daarbij van Byzüters te gewagen , in § 23 deze verklaring
neergeschreven : »Grietmanno in jurcdicundo adsunt Assessores seu
Conjudices." — De acte van aanstelling' eens Byzitters (2) legt dezen
niet anders op dan — »om in alle voorvallende zaaken, daar Recht
«verzocht wordt, na beste kennisse ende gewichte te spreeken ende
»te oordeelen , en zijn Anipl na inhoud dei' Ordonnantie trouwelijk
»le bedienen.",' — De practijk leverde mij in dezen weinig bewijsmiddelen ; slechts een viertal politique ordomiunli'én heb ik kunnen
vinden: één uit Hennaarderadeel van 13 September 1730, één uil
Smallingerland van 12 Januari 1773 en twee uit Rimwerderhem
van 26 Juni 1780 en 25 Maart 1794. Of de eerste door de Grietman alléén is vastgesteld , is uit het stuk niet op te maken. Slechts
lilijkt uil; het onderschrift, dat de ordonnantie is: »aldus gedaan
en geresolveerd in de Regtkamer tot Wonnnels" ; daarop volgt :
«ter ordonnantie van 't Gerechte", [waaronder staat de naam van
den Secretaris dev Grietenij. De drie overigen zijn klaarblijkelijk
en onmiskenbaar vastgesteld door den Grietman alléén, ex plenitudine
potestatis !
Uit al het boven aangevoerde blijkt naar mijn'bescheiden meening,
dal de bevoegdheid tot het maken van jiolilif/ue ordonnantie wel
behoorde aan de Magistraten m de Steden en de Grietenijen, m. a. ».
aan de Nedergerechten , doch tevens blijkt daaruit , dal bij de ^Nedergerechteu in de Grietenijen de Grietman nHeen in da ree/ifxùedfnliiig door de Byzitter werd geadsisteerd , zoodal alleen dan »het
rolle Gerecht" in functie was. Hieruit en niet minder uit de bovenaaugchaaldc politique ordonnantièn meen ik de gevolgtrekking Ie
mogen maken, dal de bevoegdheid tot het vaststellen van yy/o/i/ique ordoiiiinntia" in den regel in de Grietenijen werd uitgeoefend door de
Grietman alleen.
(1) Boek III, Tit. II, art. 3 en vlg.
(2) Zie: Tegenw. Staat, zestiende deel. (beschrijving van Friesland), gag. :23a
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Eindelijk dient hier nog te worden vermeld het recht
van den Grietman tot aanstelling, op voordracht van de
stemgerechtigde ingezetenen, van den Secretaris der Grietenij , en tot benoeming van dezen als bodgoeds-ontvanger.
De Secretaris adsisteerde den Grietman in de uitoefening
van het bestuur en eveneens het Nedergerecht bij de rechtsbedeeling; als boelgoeds-ontvanger hield hij, bij verevening van
boedels, de vereischte verkoopingen van roerende goederen
(boelgoeden.) (1)
De Grietman bekleedde, gelijk uit het boven aangevoerde
kan blijken, onmiskenbaar een zeer gewichtig ambt. In
't bestuur der Grietenij was hij nagenoeg- alleenheerseher ,
terwijl hij op de rechtsbedeeling ongetwijfeld een sterk
overwegenden invloed zal hebben uitgeoefend. Levenslang
aangesteld had hij geene macht boven zich, en tegenover
hem, of liever gezegd naast hem, waren niet anders dan
de door hem zelven aangestelde Bysitters. In het Grietmansambt concentreerde zich alzoo cene macht bijna zonder
eenig tegenwicht. En te sterker was deze macht, toen
alles scheen te moeten worden aangewend om de Grietenijen zoo mogelijk voortdurend te houden onder het bestuur
van Grietslieden uit hetzelfde geslacht. Zóóver ging men
in deze richting', dat men dien ten behoeve zich niet ontzag, om de fundamenteele wet voor het gewest, het Reglement reformatoir van 21 December 1748, door eene
verwrongen explicatie geweld aan te doen. Terwijl toch
art. 1'2 van dut Reglement uitdrukkelijk voorschreef, dat
ter vervulling van een vaeanten Grietmans-post, niemand
door tle kiezers op de nominatie gebracht — en door den
(1) Zie de Statu-ten van Friesland, Boek I I I , Tit. I I , artfc. (> en
17 vlg..; Tegenw. Staal, t. a, p . , pag. 232. 2.%'—241: Foehe Sjoerds,
t. a. p. pag, 401 -40(i.
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stadhouder aangesteld mocht worden, die niet den vollen
ouderdom van twintig jaren had bereikt, — heeft de Stadhouder Willem V kunnen goedvinden om, bij wijze van
desisoire explicatie van voormeld art. 12, te bepalen, dat
de zoons of verdere descendenten van Grietslieden, ofschoon
zij bij 't overlijden hunner vaders of grootvaders den vollen
ouderdom van 20 jaren nog niet hadden bereikt, toch tot
het bekleeden van den vaceerenden post »nominabel en
digibel" zouden zijn, des dat zij niet vóór hun 20ste jaar
in functie zouden kunnen treden, ea dat intusschen door
den Stadhouder een substituut-Grietman zou worden aangesteld. (1)
. Bedenkt men tevens, dat de Grietslieden steeds uit de
wegens geboorte en grondbezit aanzienlijkste familiën der
Grietenij werden gekozen, dan ligt de gevolgtrekking voor
de hand, dat hunne macht inderdaad buitensporig groot
moet zijn geweest. Wel mochten het bovenmenschelijke
sterke beenen zijn, om de weelde van zulk eene macht te
kunnen dragen!
Ook in de Steden was, gelijk boven reeds is opgemerkt,,
het plaatselijk bestuur en de lagere rechtsmacht in één hand ,
n.1. van den Sledelijken Magistraat. Diens dubbele functiën
waren dan ook in hoofdzaak dezelfde als die van de Nedergerechten in de Grietenijen, doch in aantal en titulatuur
bestond tusschen hen een groot verschil. Dit zelfde verschil viel ook in de onderscheiden steden op te merken.
Te Leeuwarden b.v, bestond de Magistraat uit 4 Burgemeesters en 6 Schepenen, elders uit Burgemeesters en
liaadsluiden.

(1) Zie! Publicatie der Staten vau Friesland, van 26 Mei 1/(JHs
(Vers, place vaa 7 Maart 1766 tot G December 1771, pag'. 168),
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De rechtsmacht van het Nedergerecht (1) berustte (gelijk ten platten lande bij Grietman en Mederechters) in de
Steden bij den Magistraat. Deze was tevens belast met
het dagelijksch bestuur der stad en had als zoodanig de begeving der stadsambten. Het Voorzitterschap van den
Magistraat ging bij beurten onder de Burgemeesters rond.
Al deze dignitarissen werden voor zeker aantal jaren
benoemd door den Stadhouder, wien daartoe eene uit en
door de leden der Vroedschap opgemaakte nominatie werd
aangeboden.
De Vroedschap was alzoo het kiescollegie in de stad,
doch bovendien diende zij in gewichtige aangelegenheden,
als die de belastingen, leeningen en rekening der stad betreffende, den Magistraat van preadvies; voorts oefende zij
over diens bestuur in 't algemeen zekere controle uit, •—
eene controle als in de Grietenijen ten eenenmale werd
gemist. (2)
De grondslag van het bestuur in Friesland, was, gelijk
wij boven deden opmerken en vervolgens nader aanduidden,
het kiesrecht dat, verbonden aan den eigendom van een
behuisd hornleger met een bepaalde daartoe behoorende
uitgestrektheid lands, door den frieschen rechtsgeleerde
Binkes werd gequalificeerd als een patrimoniaal gevolg van
den eigendom. De eigenaren van de grootste hoeveelheid
stemdragende goederen waren dus de machtigen in den lande.
En hoe werd van dit kiesrecht gebruik gemaakt!
Ingeval er, bij een' aanstaanden verkiezingstrijd, grond bestond om te vreezen, dat de stemmen van eigen goederen al(1) Zie: Statuten van Friesland, o. a. Boek II, Tit. 23; Boek
I V , Tit. 8, artt. 8—13; — Tit. X, artt. 2 en vlg.
(2) Foeke Sjoerds, t. a. p. pag. 415—429.
Vegenw. Staat
„
,, 245—251.
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leen ontoereikend zouden zijn om bij de verkiezing de overwinning te bezorgen, —• en door zulk eene vrees werd ongetwijfeld dikwijls menig belanghebbende bevangen! — dan
lag als middel om 't gewenschte doel te bereiken voor de
hand, dat men zich de hulp verzekerde van de stemmen,
rustende op de goederen van anderen.
Deze wijze van handelen, gesterkt door, met schriftelijke
contracten bezegelde, geloften over en weder, werd van lieverlede met zóó algemeene bekendheid en zóó groote vrijmoedigheid in praktijk gebracht, als betrof het de toepassing van een oud gewoonte-recht. Eens lid van den Landsdag, placht men — in stede van bij elke , dier vergadering
ter vervulling voorkomende, vacature den waardigste ter bekleeding van den post aan te wijzen, •— ingevolge (dikwijls
jaren lang te voren gesloten) overeenkomsten, beurtelings elkander of eikaars vrien den en magen te begunstigen met de
vele en velerlei ambten, waarvan de begeving was bij den
Landsdag. En, alsof er een buit viel te verdeelen, wierpen
vrienden elkaar beurtelings deze ambten, (zeer zeker tengevolge van de wijze van begeving) bekend onder den naam
van ambulatoire ambten, volgens accoord in den schoot!
Kuipen was het algemeen bekend nomen generis dezer
praktijken, terwijl de verschillende vormen van kuipen
werden aangeduid door de namen van verbindtenissen,
ligues, lourbeurten, álmanaliken enz. Al deze conventiën,
voortdurend tusschen de machtigen in den lande (zoo in
als buiten den Landsdag) gesloten en zoo noodig gewijzigd
of hernieuwd, waren gewoonlijk bestemd om gedurende
een lange reeks van jaren te gelden. (1) Mochten al
enkelen hunne afkeurende stemmen hierover doen hooren, en mochten ook al de Staten en de Stadhouder
(1) Tegenv;, Slaat, t, n, p. pag, 23—-24,
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beide nu en dan verbodsbepalingen daartegen uitvaardigen,
dat alles haatte niets; het kuipen bleef in zwang, totdat
de revolutie ook hieraan een einde maakte. (1)
Met beter werd het met de praktijk van het kiesrecht,
toen men dit van hoogerhand ging ondermijnen. Wat gebeurde? Terwijl het onmiskenbaar des wetgevers bedoeling was, het kiesrecht ten platten lande te verbinden uitsluitend aan den eigendom eener zathe en landen van eene
bepaalde grootte, die als één geheel werd gebruikt (2) —•
heeft het nochtans den Stadhouder Willem V kunnen behagen , bij decisoire interpretatie van art. 4 van het Reglement reformatoir te verklaren, —• »dat het niet noodig is
snogte vereischt wordt, dat de (ter completering van het
10- of 20-tal vereischte pondematen) bijgevoegde landen
»dadelijk onder en tegelijk met het Hornleger bij een en
«dezelfde personen worden gebruikt." (3)
Wie nu maar eigenaar was van een »hornleger" met
daarop staand huis en van 't vereischt aantal pondematen
slosse landen", kon een stem rijker worden. En stond op
't hornleger geen huis meer, — geen nood! — in weinige
dagen, in één nacht soms, was daarop een »stemhuisje"
verrezen, en de eigenaar van dat alles had weer een stem
gewonnen. (4)
(1) Zie, over de misbruiken bij het kiesrecht, de verhandeling van
Dr. F. O. Slothouwer, Oligarchische misbruiken in het Friesch Staatsbestuur, voorkomende in de „Bijdragen voor Vaderlandsche geschiedenis", onder redactie van Dr. R. Fruin, hoogleeraar te Leiden. Derdereeks, eerste deel, pag 67 vlg.
(2) Zie artt. 3 en 4 van hef: Reglement reformatoir; FoekeSjoerds
t. a. p. pag. 92.
(3) Publicatie der Staten van Friesland van 13 October 1770 (Vers.
place van 7 Maart 1766 tot 6 December 1771, pag, 364.)
(4) Zie Petrus Wierdsma, het stemrecht in Friesland., Leeuwarden
1792, pag. 42 en 48.
Foeke Sjoerds, 1ste deel, 1ste stuk, pag, 175,
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Met te verwonderen is het, dat al deze misbruiken hoe
langer zoo meer ontevredenheid wekten bij het volk, en
dat velen behoefte hadden hun verkropt gemoed lucht te
geven. Gaarne stelde het bekend democratisch weekblad
»de Post van den Neder-rhijn" zijne kolommen open (1)
om door de macht van de pers eene volksovertuiging te
wekken en te vestigen, —• dat ten spoedigste eene radicale
verandering komen moest.
Inderdaad, daaraan was groote behoefte, want er was
bederf in den staat, een bederf zóó diep reeds ingevreten,
dat van herziening der wetten geen baat meer was te
wachten. Hier gold het quid leges sine moribus!
Andere politieke begrippen, volgens welke het staatsburgerschap niet meer werd beschouwd als een sequeel van
den eigendom, maar als geworteld in de menschelijke natuur , begonnen door te dringen in den boezem des volks.
De nieuwe staatsleer, uit Frankrijk tot ons vaderland
doorgedrongen, zich uitende in de leus: Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap I werd met geestdrift gepredikt en
beleden in de vele, vooral in de steden, gevormde politieke clubs. En aangewakkerd door de reeds van uit
de verte vernomen toonen van de krijgstrompet der revolutioneerende troepen van Pkhegru, —• gordde ook de
stoere Fries zich aan om zijne aloude vrijheid te hernemen!
De voornaamste der politieke clubs in de Provincie was
ongetwijfeld die, genaamd de Fraterniteit, gevestigd te
Leeuwarden, welke vergaderde in een huis aan het Waag-

(1) Zie de Post van den Neder-rhijn, 4de deel, no. 171, pag. 127
vlg.; \Ode deel, no. 502, pag. 320 vlg.; no. 503, pag. 329 vlg.; no.
fiO4, pag. .337 vlg; no. 517, pag. 453.
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plein (1) Van deze club ging voor een groot deel de kracht
uit, die de revolutie deed gelukken.
Doordrongen van de overtuiging, dat het anders moest
en anders kon, hadden eenige kloeke mannen het initiatief
genomen.
Op Zaterdag 7 Februari 1795, 's morgens 9 uur, waren
zij te Leeuwarden vergaderd. (2) Voor hen op de tafel lag
eene lijst, bevattende de namen van 32 met hen gelijkgezinde mannen, in verschillende plaatsen der Provincie
woonachtig. Dezen zouden aan de, daartoe in de Fraterniteit vergaderde burgers worden voorgedragen om gezamenlijk
in deze Provincie op te treden als comité revolutionair.
Ter bestemder tijd begaf men zich naar de Fraterniteit,
waar een aanzienlijk aantal burgers, op ontvangen oproeping , was bijeengekomen. De aangeboden voordracht werd
goedgekeurd en de op de lijst aangewezen personen werden
onverwijld bij circulaire uitgenoodigd, zich bij de reeds te
Leeuwarden aanwezigen aan te sluiten, om gezamenlijk
zich te constituëeren als Comité Revolutionair Provinciaal.
Eeeds dienzelfden dag, des avonds 7 uur, hield het
Comité zijne eerste vergadering ten huize van den burger
Pier Zeper. Doch daar men deze vergaderplaats minder
geschikt achtte, werd eene commissie afgevaardigd naar den
presideerenden burgemeester der stad, om van dezen een
ander locaal te vragen, met dit gevolg dat (volgens rapport dier commissie) door den burgemeester het gebruik
(1) Terzelfder plaats staat thans het heerenhuis van den heer Notaris Albarda.
(2) Al hetgeen hier wordt medegedeeld omtrent den oorsprong en
den arbeid van het Comité revolutionair Provinciaal, is ontleend aan
de geschreven notulen en daartoe betrekkelijke stukken van dit comité,
een en ander bewaard op het oud-arehief in Friesland te Leemoarden.
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van een vertrek ten raadshuize (!) als vergaderplaats aan
het Comité werd «geaccordeerd."
De overtuiging — dat de revolutie onvermijdelijk was! —
scheen dus ook reeds bij dezen magistraats-persoon post te
hebben gevat; en ,dat deze niet de eenige was, zou weldra
ruimschoots blijken, — immers reeds in de vergaderingen
van 't Comité (ten raadhuize!) gehouden op Zondag en
Maandag 8 en 9 Februari, werd gerapporteerd: dat door
Gedeputeerde Staten maatregelen waren genomen, om de
militairen te beletten, weerstand te bieden aan de handelingen der burgers, behoudens (natuurlijk!) het recht van
zelfverdediging, terwijl bij resol, van Gred. St. dd. 8 Febr.
1795 aan den generaal Gumoëns, als commandeur der
troepen in de Provincie, was gelast, om wel alle violentien
aan personen en goederen met geweld te keer te gaan,
echter zonder zich, verders met iets hoegenaamd te bemoeien!!
En hoe de generaal zelf dezen last opvatte, blijkt uit hetheen hij aan burger Rom (als lid van 't C. E. P. te dezer
zake tot hem afgevaardigd) betuigde, dat het 't best zoude
wezen, de militairen buiten de handelingen der revolutie
te houden, doch dat hij (generaal) er voor in stond, dat
de militairen geen verstoring of hinder aan de handelingen
der burgers zouden toebrengen.
Intusschen werd — men diende toch op alles bedacht
te zijn ! —• aan burger Rom, onder approbatie der burgers
van de Fraterniteit, voorloopig het commando opgedragen
over de vrijwillig gewapende burgers.
In dezelfde vergadering van 9 Febr. was, — in overleg
met de gecommitteerden uit de exercitie-genootschappen on
burgers uit de steden en van 't platte land; — eene Instructie voor 't C. R. P . , gearresteerd, in hoofdzaak inhoudende; — dat het Comité belast zal zijn met het be-
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stuur van al het werk der revolutie en met het opperbestuur in de Provincie, doch dat het zal laten continueeren
het Hof-•provinciaal en de Rekenkamer; — dat het zelf de
eventueele vacatures in zijn midden zal aanvullen, behoudens goedkeuring der burgers van de Fraterniteit; — dat
het C. aan de burgers in de steden en ten platten lande
de vrijheid zal laten, om zoodra dit in orde en gerustelijk
geschieden kon, zelve binnen hunnen bedrijve de revolutie
te beginnen en provisioneele municipaliteiten aan te stellen;—
dat het C. binnen 2 maanden of zoo mogelijk eerder zijn
werk moest eindigen en het opperbestuur overdragen aan
de benoemde volksrepresentanten.
Aldus ingespannen ging het G. aan 't werk! Leeuwarden
was 'teerst aan de beurt. Dinsdag 10 Februari was daarvoor aangewezen. Alles was daartoe vooraf behoorlijk (en
zeer zeker niot buiten medeweten van de bezoekers dor
Fraterniteit) in gereedheid gebracht, als: de noodigc aanspraken en de candidaten voor het nieuw stads-bestuur,
de municipalileit. Haar bovendien had — voorzichtigheidshalve ! -— burger Rom (de commandant der gewapende
burgers) nog eens geconfereerd met generaal Gumoëns en
met dezen de noodige schikkingen gemaakt ter conservatie
van de goede orde.
Op verzoek van den Secretaris van 't Comité (Koon) had
de presideeronde burgemeester der stad (Viersen) om 11
uur vergadering belegd van Magistraat en Vroedschap.
Op dat uur begaf zich de daartoe door het C. R» P. uit
zijn midden benoemde commissie (bestaande uit: pres. Bor(jrink, secret. Koon on de leden Ihdtinga, Dijkstra en
Zeper] naar het raadshuis en, na zich nog eerst van de
gunstige stemming der vóór 't raadslmis verzamelde menigte
te hebbon vergewist, trad de commissie binnen. Aange-
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komen in de zaal, waar Magistraat en Vroedschap waren
gezeten, vraagt hun de presideerende burgemeester naar
de reden van hun verzoek tot het beleggen dezer vergadering. Nu treedt burger Borgrink vooruit en spreekt:
sBurgers! Het is ulieden bekend, hoe gij op eene wijze,
»die voor een burgerij, welke hare waarde gevoelt, ondra»gelijk is, tot deze uwe betrekkingen gekomen zijt; en
»deze reden is het, waarom het C. R. P. uithoofde van
»plicht, overeenkomstig den wil en last der burgers, u
»allen alhier heeft verzocht te roepen en in haren naam
sulieden te verklaren: dat zij in deze verlichte dagen niet
»langer door ulieden wil of kan worden vertegenwoordigd
»of geregeerd, dat gij dus van uwe regeeringsposten wordt
«ontslagen, ten einde terstond van hier, met volkomen
«veiligheid voor uwe personen en goederen, in den thans
3> achtbaren burgerkring weder te keer en!"
De heer Viersen antwoordt hierop met deze merkwaardige woorden: »Wij hebben u gehoord en verlaten onze
»zitplaatsen!"
Onmiddellijk daarna verkondigde het klokgelui, dat er
iets gewichtigs had plaats gehad, terwijl de juiste toedracht
der zaak aan de voor het stadshuis verzamelde volksmenigte werd medegedeeld door voorlezing eener publicatie.
Daarbij werd tevens aan den volke een twaalftal burgers
voorgedragen als provisioneele leden der municipaliteit, —
welk twaalftal bij acclamatie met een driewerf hoezee!
werd aangenomen. (1)
Dit feit werd in Leeuwarden feestelijk gevierd: vlaggen
(1) Hunne namen zijn: Carel Willem Coulon, Jacob Cup, Harmamis Bulk, Hector Feugen , Petrus van Oorkvm, Willem Carré, Klaas
Sybrens, Johannes Petrus Pulinæ, Auke van Thuinen, Dirk Klazes,
Jan DirJcs en Hendrik Eringa.
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wapperden van de torens, op de wallen bulderde 't kanon,
en daarbinnen werd om den vrijheidsboom de carmagnole
gedanst!
Het eerste werk van 't C. E. P . was dus wèl volbracht;
in de andere steden en in de Grietenijen zou do revolutie
weldra eveneens gelukken.
Daartoe waren de volgende maatregelen beraamd:
het C. R. P. had zich in onderscheidene sub-commissiön
verdeeld, en aan elk dezer sub-commissiën of Gecommitteerden was bij bepaalde lastbrieven of instruotiën opgedragen,
de daartoe aangewezen steden of Grietenijen te revolutioneeren;
het C. had Ged. St. sgerequireerd", de Nedergerechten
aan te schrijven om de orders van 't C. naauwkeurig en ten
spoedigste uit te voeren;
het C. zelf had bovendien de Nedergerechten bij circulaire gelast om, terstond na ontvangst dier circulaire, in
verschillende dorpen van de Grietenij, alle personen van
20 jaar en daarboven, die hunne eigene goederen administreerden op een bepaalden dag op de gewone plaats van
stemming bijeen te roepen, om aldaar te benoemen twee
personen, die van behoorlijke (daartoe door 't C. E. P.
verstrekte) procuraties voorzien, zich op een daarvoor gestelden tijd naar de Grietenij-rechtkamer moesten begeven,
ten einde aldaar finaal te besluiten op de punten, hun door
't C. E. P. voor te dragen;
deze stukken werden van wege 't C. door couriers aan
de Nedergerechten verzonden tegen onderteekend ontvangbewijs , •— terwijl intusschen eene commissie uit het C. was
belast met de zorg »om ten spoedigste de noodige paarden
»en rijtuigen in gereedheid te hebben."
Zoo togen de verschillende Gecommitteerden van 't C.
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R. P. aan 't werk in stad en lande. Onmiddellijk bij hunne
aankomst in de Eechtkamer onderzochten zij de procuraties
der dorpsgecommitteerden; dan werd aan dezen het doel
hunner komst, n.1. afzetting van het tegenwoordige en aanstelling van een nieuw bestuur, bekend gemaakt en hun
een vijftal personen, als provisioneele leden der inunicipaliteit voorgedragen.
Volgde daarop (zooals bijna zonder
uitzondering geschiedde) de gewenschte approbatie, — dan
verwijderden zich de Dorpsgecommitteerden, de leden van
't oude Nedergereeht kwamen binnen en dezen werden door
de Gecommitteerden uit het C. R. P. toegesproken als
volgt: —• »Burgers! De revolutie is noodzakelijk; wij zijn
«gelast dezelve alhier te bewerken; wij verklaren u ver» vallen van uwe posten en ontslagen van uwen eed! keert
«weder naar den staat van burgers; als zoodanig zal er,
«gelijk voor elk, voor uwe veiligheid worden gewaakt.
«Graat heen !"
Vervolgens werden — na een aanspraak aan 't publiek —
de loden der nieuwe municipaïiteit beëedigd en geïnstalleerd.
Daarbij werd aan dezen nadrukkelijk onder 't oog gebracht,
dat zij de Secretarissen voor zich moesten ontbieden om
dezen zoo mogelijk bij eed of belofte aan de nieuwe regeering te verbinden.
Tevens waren de noodige voorschriften gegeven, hoe de
Gecommitteerden van het C. R. P. hadden te handelen
in gevallen van onwil en tegenstand. Dan moesten zij
de oppositie met «bedaarde en ernstige vertoogen" aansprakelijk stellen voor de gevolgen van hare houding ;
terwijl alleen in geval van geweldadig verzet insgelijks geweld mocht worden gebruikt, 't zij ter eigene beveiliging,
't zij ter richtige uitvoering van den last.
Naar deze regelen werd door 't C. E. P. gewerkt in de
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Grietenijen en — voor zoover noodig, met wijziging in den
vorm -— ook in de steden.
Doch, behalve met het volbrengen der revolutie in de
Steden en Grietenijen, waren de Gecommitteerden van 't
C. R. P. ook belast met het aanbieden aan de Gecommitteerden uit de Steden en Dorpen van candidaten voor een
nieuw Provinciaal bestuur onder den naam van »Provisionele
Representanten van het Volk van Friesland" ; tevens moesten
zij »derzelver goedkeuring en verkiezing met alle vriendelijke en ernstige drangredenen bevorderen en zulks geob»tineerd hebbende, daarvan kennis geven aan de bijeen
«vergaderde menigte."
Op deze wijze werd binnen den tijd van twee weken,
het bestuur in alle Steden en Grietenijen van Friesland aan
kant gezet en door een nieuw vervangen, en werden eveneens , in de plaats der leden van den Landsdag, de leden
van een nieuw bestuur der Provincie gekozen. Zoo waren
in de Steden, in plaats van Magistraat en Vroedschap —
en in de Grietenijen, in plaats van Grietman en Bysitters,
(voorloopig) Municipaüteiten aangesteld, en hadden in de
Provincie de Staten-Provinciaal plaats gemaakt voor eene vergadering van Provisionele representanten aan het Volk van
Friesland. Den 7 den Febr. 1795 had het C. R. P. zijne
taak aanvaard, den 19 d e n Februari daaraanvolgende had
het zijn werk volbracht, met beleid en met orde en — zonder daden van geweld! Met zelfvoldoening mocht het toen
aan het Friesche volk verklaren, (1) —• dat de Grietenijeen Stedelijke reformatiën waren geschied, dat overal nieuwe
municipaliteits-regeeringen met goedkeuring en welbehagen
des volks waren aangesteld en geïnstalleerd, en dat terzelf(i) Verz. place deel I , pag. 4.
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der tijd de stem des volks het zegel zijner goedkeuring en
toestemming had gedrukt op een zestigtal vertrouwenswaardige personen, bestemd om provisioneel de plaats der vroegere Staats-leden te vervangen.
De revolutie was volbracht. Met recht mocht burger
Borgrink verklaren, dat er »eene verbazende omkeering
van zaken" tot stand was gekomen!
Overigens verdient het opmerking, dat men wel algemeen diep doordrongen moet zijn geweest van de overtuiging , dat deze revolutie onvermijdelijk was. Haar zoo geregeld en vreedzaam verloop levert daarvoor wel het meest
afdoend bewijs.
Wij dienen thans ons oog af te wenden van het veld
der actie en een blik te slaan in den gang der ontwikkeling van het G-emeentewezen in de Provincie, zooals zich
dat afspiegelt in de opeenvolgende reglementen en wetten,
waarbij de inrichting en werkkring der Gemeente-besturen
zijn omschreven.
Deze besturen (zoo landelijke als stedelijke) droegen nu
den naam van Municipaliteiten. Hun werkkring was gelijk gebleven aan die, der besturen van vóór de revolutie.
In hun' vorm daarentegen was veel verandering gekomen;
vooral ten platten lande springt al dadelijk een groot verschil in het oog. Daar bestond geen G-rietman meer! En,
't zij men gevoelde, dat daardoor de oude kracht van het
bestuur was gebroken, 't zij dat de leden der Municipaliteit, vooiioopig aangesteld als zij waren , zich juist daardoor minder tot een krachtig optreden gevoelden opgewekt,
men scheen er in menige Municipaliteit naar te verlangen,
dat de voorloopige toestanden voor definitieve plaats mochten maken.
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Vandaar ongetwijfeld, dat de (insgelijks Provisionele] Representanten van het Volk van Vriesland het noodig achtten,
alle Municipaliteiten aan te schrijven, dat zij verplicht waren »in hunne posten te continueeren" totdat zij daaruit
wettig zoude zijn ontslagen. (1)
De Municipaliteiten zouden dus tot nader order de huishoudingen der steden en voormalige Grietenijen blijven besturen , ongeveer op dezelfde wijze als dit vroeger bij de
Landsordonnantien was bepaald.
• In het provinciaal bestuur trachtten de Provisionele Representanten hunne macht behoorlijk te verzekeren. Zij
belastten een vijftal uit hun midden met het dagelijksch
bestuur der Provincie, als Commissie tot het waarnemen
der zaken van 't Collegie en drie hunner met het waarnemen der zaken van de Rekenkamer. (2)
Tevens achtten zij het noodig, zich te vergewissen omtrent de verstandhouding tusschen hen en 't Hof Provinciaal.
Want wel had het Comité revolutionair Provinciaal, in de
publicatie van 19 Februari 1795, waarbij het den volke
kennis gaf van het volbrengen der revolutie, uitdrukkelijk
verklaard, »dat het Hof van Justitie zal behouden de uitoefening van de hooge civiele en criminele justitie in deze
«Provincie, des gehouden zijnde het gezag en de macht
»der Provisionele Kepresentanten des Volks te erkennen en
»te doen erkennen", (3) — maar toch achtte men 't raadzaam , 's Hof opvatting hiervan met zekerheid te kennen.
De Provisionele Representanten richtten derhalve te
dien einde een schrijven aan 't Hof (4), waarop dit be(1)
(2)
(3)
(4)

Resol. 1 April 1795.
Verzameling placcaten, deel I, pag. 17.
Zie Verz. placcaten deel I , pag. 9.
Zie Resolutie 20 Februari 1793.
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richtte, —• »dat zij (President, Leden, Eentmeester, Procureur-Géneraal en Griffier) »het gezag en de macht der
«Provisionele Representanten des Volks erkennen en zullen
»doen erkennen zoo en in dier voege als zij voorheen de
sgeweezen vergadering der Volmachten representeeren.de
»de Staten van Friesland, geërkend hebben." (1)
Met lang intusschen zouden de Provisionele Representanten het provinciaal bestuur in handen houden. Bij hunne
Instructie was daarvoor een tijd van vier maanden gesteld,
terwijl zij in last hadden, onverwijld een plan te maken
voor eene verkiezing van definitieve representanten. (2)
Deze volksvertegenwoordiging zou op geheel andere
grondslagen, dan vóór de revolutie, gevestigd zijn.
Laat ons zien!
Nadat (3) het oude stemrecht was vgesurcheerd", en alle
vergunningen, bepalingen en wetten , daaromtrent ooit gemaakt en in 's Lands ordonnantiën vermeld , buiten werking
.waren gesteld, met last tevens aan het Hof Provinciaal
om alle inbreuk hierop »naar exigentie van zaken" voorbeeldig te straffen, •— werd een paar weken later een
nieuw reglement op de verkiezing van Volks-representatie
in de Provincie afgekondigd. (4)
De commissie, die het reglement had ontworpen, vestigde, in de missive waarbij zij het inzond, uitdrukkelijk
de aandacht hierop, dat het y>voor deze Provincie geheel
yynieuw en zelfs zonder model was"
(1) Zie Resolutie 2 Maart 1795.
(2) Zie Verzameling plaecaten , deel I pag. 7.
(3)
1/95,
(4)
1/95 ,

Zie Publicatie der Provisionele Representanten van 11 Mei
in de Verzameling van plaecaten, deel I , pag. 112 en 113.
Zie Publicatie der Provisionele Representanten van 30 Mei
in de Verzameling van plaecaten, deel I pag, 119—151,
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Dit Reglement schrijft geen rechtstreeksche verkiezing
voor, maar eene met één trap: stemgerechtigden benoemen
kiezers en dezen verkiezen de representanten.
Dit kiesrecht steunde op het volgend grondbeginsel:
» Stemgerechtigden, d. i. bevoegd om door het uitbren»gen van hunne stemmen op het daarstellen van de vol»gende representatie een gelijken invloed te hebben, zijn
»alle vrije burgers van Friesland, aan wie mon eene ge»noegzame kennis, ondervinding, eerlijkheid en onafhankelijkheid., om ten algemeenen nutte welmeenend mede
»te werken, met eenigen grond kan toekennen, zonder dat
»het onderscheid van geboorte, gegoedheid, Grodsdienst-be»grippen of bedrijf hierbij verder in aanmerking kome,
»dan voorzooverre het op de Vrijheid van den Burger een
»schadelijken invloed heeft."
Stemgerechtigd werden diensvolgens alle mannelijke ingezetenen , met uitzondering van: a. minderjarigen, onder
curateele gestelden, gealimenteerden en dienstboden, die
geen wapenen mochten dragen; b. niet genaturaliseerde
vreemdelingen en vagebonden; c. strafrechterlijk veroordeelden.
De kiezers moesten niet alleen alle vereischten bezitten
der stemgerechtigden, maar bovendien 25 jaar oud zijn,
kunnen lezen en hunne namen schrijven.
De representanten behoorden dezelfde attributen te hebben als de kiezers en bovendien de Rechten van den Mensch
en Burger te erkennen en de beginselen van Vrijheid en
Gelijkheid te belijden.
Volgens het op deze beginselen gebaseerd regiement werden ter bestemder tijd de nieuwe Provinciale Representanten
gekozen.
Na in de Gralileër kerk plechtig te zijn beëedigd, namen
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zij de zetels in het Landschapshuis in, en begonnen met
tot hunnen president te kiezen den bekenden Dr, Simon
Stijl. Vervolgens werden twee commissiën gekozen, eene
tot het waarnemen der zaken van 't Collegie en eene andere
tot het waarnemen der zaken van den Rekenkamer." (1)
Nu was ook de tijd gekomen om de nog provisionele
besturen van de steden en de voormalige Grietenijen (de
door of namens het C. R. P, aangestelde Municipáliteiten)
door definitieve besturen te vervangen.
Een daartoe ontworpen plaa (2) werd afgekondigd en —
om daarover de volksstem te hooren! —• in de steden en
dorpen voor een iegelijk ter lezing gelegd en bij de boekverkoopers voor geringen prijs verkrijgbaar gesteld. Uitdrukkelijk werden de burgers aangespoord om hunne eventueele bezwaren tegen dit plan, vóór een bepaalden dag
bij de Commissie uit de Representanten, belast met de
waarneming der zaken van 't Collegie, in te dienen. En
nadat de hiervoor gestelde termijn nog eens was verlengd (3)
en de ingekomen bezwaarschriften naar voormelde Commissie waren verzonden om met inachtneming van die bezwaren het plan te herzien, werd het den 30 December
1795 vastgesteld. (4)
Yolgens dit kies-reglement zouden nu de plaatselijke besturen den naam dragen van Gerecht. De vreemde (fransche)
benaming van Municipaliteit maakte dus weer plaats voor
den ouden (inheemschen) titel.
(1) Zie —• Journaal der Provis. representanten, 23 Juni 1795 ; —
Notulen der Representanten van 23 Juni 1795 e»?de Publicatie van
25 Juni 1795 in de Verzameling van placcaten, deel I , pag. 165.
(2) Zie de Publicatien der Representanten van 4 en 8 September
1795, in de Verzameling van placcaten, deel I , pag. 198—213.
(3) Zie Verzameling place., deel I } pag. 222—224.
(4) Zie Resol.-boek der Representanten van 1795 , IX pag. 1064/1065.
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De verkiezing der Gerechtsleden had plaats volgens dezelfde beginselen en op denzelfden voet als die der Representanten, volgens het Reglement van 30 Mei 1795. Stemgerechtigden benoemden alzoo kiezers en dezen kozen de
Gerechtdeden.
De Gerechten ten platten lande moesten bestaan uit 5
leden, benevens 2 plaatsvervangers.
Was in het ontwerp-reglement een eensus van negen
caroli-guldens belasting een vereischte om voor Gerechtslid
verkiesbaar te zijn, in het vastgesteld reglement was dit
vervallen. Uitdrukkelijk was den Gerechtslieden opgelegd,
de Rechten van den Mensch en Burger te handhaven en
de beginselen van Vrijheid en Gelijkheid te belijden.
Ter benoeming van een Secretaris werd door dezelfde
kiezers een drietal gemaakt, waaruit door het Gerecht eene
keuze werd gedaan.
Dit reglement werd spoedig in toepassing gebracht niet
alleen, maar aan de Gerechten werd tevens de bevoegdheid
verleend, (1) om door de stemgerechtigde burgers binnen
hunne bedrijve dergelijke reglementen onder approbatie van
het bestuur te doen maken, (2)
Zoo waren dan de plaatselijke besturen in de steden en
op het platte land, alsmede de provinciale regeering op
democratischen grondslag gevestigd. Langs ordelijken weg
was die verandering tot stand gekomen. Andere regeeringspersonen, met nagenoeg dezelfde bevoegdheden als de vroegeren, waren voor dezen in de plaats gekomen. Zouden

(1) Zie: Publicatien van 11 Maart 1796 en 19 Januari 1797, in
de Verzameling van placcaten , deel I en II pag. 370 vlg. en 209.
(2) Zoodanige plaatselijke reglementen zijn o. a. vastgesteld in de
Grietenij Tietjerhteradeel, 29 Maart 1796 en 11 April 1797.
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zij een nieuw leven wekken ? Zouden onder hun bestuur
de vrijheid en zelfstandigheid der ingezetenen gewaarborgd
worden ?
De geschiedenis der eerstvolgende jaren zou hierop een
antwoord geven.
Friesland had opgehouden een zelfstandig gewest te zijn,
gelijk het was in den Staten-bond, ontstaan op den grondslag der Unie van Utrecht.
Het was nu een onderdeel geworden van den vernieuwden Staat der Nederlanden, eerlang te omvatten door de
één en ondeelbare republiek.
De geboorte der eerste constitutie voor die republiek was
aanstaande; een heftige partij-strijd ging daaraan vooraf.
De pasgeboren vrijheid, in den beginne zoo uitbundig
toegejuicht, leed groot gevaar in den strijd der politieke
partijen ten onder te gaan. Meer dan eens werd die vrijheid met voeten getreden'.
Een blik op den strijd in die dagen moge dit duidelijk
maken.
De voornaamste politieke partijen waren: de Unitarissen,
voorstanders der meest volstrekte eenheid en centralisatie,
en de Foedercdisten, die zooveel mogelijk zelfstandigheid
van Provincie en Gemeente in den Staat wilden. Heftig
streden dezen in 's lands vergaderzaal en ook daarbuiten
om het meesterschap.
In de Nationale vergadering, die geroepen was eene
constitutie voor de republiek tot stand te brengen, werd
door dien rampzaligen partij-strijd het algemeen belang dikwijls geheel uit het oog verloren.
Nadat een eerste ontwerp van Staatsregeling, waarbij nog
een zweem van zelfstandigheid der onderdeelen van den
staat was behouden , schipbreuk had geleden en een volgend
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ontwerp van gelijken geest hetzelfde lot dreigde, heeft do
partij-drift zich niet ontzien macht te stellen boven recht!
De Unitarissen, die in hunne proclamatiën de natuurlijke
rechten van den mensch en burger steeds zoo hoog verhieven , toonden, nu het op daden aankwam, deze rechten
aan geen andere menschen te willen toekennen, dan alleen
aan hen, die behoorden tot hunne partij; uitdrukkelijk zelfs
verklaarden zij de Foederalisten »onwaardig" die rechten
uit te oefenen. En wel verre van de Foederalisten als
staatsburgers te erkennen, trachtten zij dezen zooveel mogelijk tijdelijk onschadelijk te maken, niet alleen door lien
van de uitoefening van het stemrecht te weren, maar zelfs
door eenigen hunner zonder vorm van proces gevangen te
zetten.
In het begin van 1798, toen de burger Middengh voorzitter was van de nationale vergadering en uit kracht dezer
qualiteit tevens het opperbevel had over de militaire bezetting van den Haag, was door dezen in overleg met zijne
partijgenooten (de Unitarissen) tegen Maandag 22 Januari
1798 een stoute coup d' état beraamd , waaraan des noodig
door de gewapende macht de vereischte kracht zoude kunnen worden bijgezet.
Ten 8 uur 's morgens waren de representanten ter vergadering bescheiden. Midderigh nam met een vijftigtal partijgenooten zitting en onmiddellijk daarna werden de deuren
der zaal gesloten en met dubbele wachten bezet. Deze
wachten wisten welke representanten zij binnen mochten
laten en wie zij buiten moesten keeren. De laatsten, 22
in getal, kregen order zich naar des Voorzitters kamer te
begeven, alwaar zij zonder formaliteiten in verzekerde bewaring werden genomen.
Hierop constitueerden zich de in de vergaderzaal aanwe-
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zige representanten in comitó-generaal. De president verklaarde deze vergadering voor permanent en noodigde de
aanwezigen uit, hem na te volgen in het afleggen der
plechtige verklaring —• van on veranderlijken afkeer van het
Stadhouderlijk bestuur, het Foedemlismus, de Aristocratie en
de Regeeringloosheid. Nagenoeg alle aanwezigen en de
Secretaris voldeden aan deze uitnoodiging; tien representanten
weigerden en moesten daarop de zaal verlaten.
Om elf uur ging de vergadering van comilë-generaal over
in eene openbare zitting, waarin bij acclamatie werd aangenomen het gewichtig voorstel van den Voorzitter om
deze vergadering to verklaren tot » de ConstÜueerende vergadering , representeerende liet Bataafsche Volk." En met
welk gevolg ? »Het gejuich in de vergadering en op de
tribunes" •— zoo getuigt een geschiedschrijver van 1799 —
»werd beantwoord door een streelend muziek en het los» branden van geschut, dat deze blijde gebeurtenis ook aan
»de omliggende streken kenbaar maakte." (1)
De Unüarissen, alzoo van den overlast der Foederalislen
ontdaan, hadden nu het veld ruim.
Eene in den geest der zegevierende partij ontworpen
Staatsregeling werd reeds in Maart door de ConstÜueerende
vergadering aangenomen. Deze behoefte intusschen, alvorens in werking te kunnen treden, de bekrachtiging van
het Yolk. De stemgerechtigden in de grondvergaderingen
moesten nog over het ontwerp en bloc met voor en tegen
hunne stemmen uitbrengen, 't "Was te verwachten , dat de
foederalistische stemgerechtigden zich zouden verklaren tegen
een Staatsregeling, zoo geheel in den geest der Unüarissen

(1) Rogge, Geschiedenis der Staatsregeling voor hot Bataafschc Volk,
Amsterdam, 1799, pag. 495, 499, 506 en 525.
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opgemaakt. Was dan de kans dezer stemming te wagen —
zoo vroeg men zich af in de bijeenkomsten der lieerschende
partij. Neen ! wagen konden en wilden zij niet; zij wilden
winnen! — winnen •—• en alweer ten koste van het recht!
Van hooger hand werden bevelen uitgevaardigd om de
bovenbedoelde grondvergaderingen te »zuiveren" van Foerier alisten. Geene stemgerechtigden werden in de grondvergaderingen ter uitoefening van hun stemrecht toegelaten
dan na onderteekening eener verklaring van onveranderlijken
afkeer van het Stadhouderlijk bestuur, liet Foederalismus,
de Aristocratie en de Regeeringloosheid; en bovendien werden
van de stembus geweerd zij, die na genoegzame informaties
gebleken zijn aanhangers te wezen van het Stadhoudertijkof Bondgenootschappelijk bestuur of die in 't gemeen de orde
van zaken op 22 Januari l.l, gevestigd, niet zijn toegedaan" (1)
Na zulke voorzorgen meende men gerust den uitslag der
stemming te kunnen afwachten.
Den 23 April 1798 werd de Staatsregeling met groote
meerderheid aangenomen, en den 1 Mei d. a. v. afgekondigd. (2)
Art. 1 luidt: Do Bataafsche republiek is Een en ondeelbaar.
Art. 2. De oppermacht berust in de gezamenlijke leden
der maatschappij , Burgers genaamd.
De grondslag der Staatsregeling was alzoo zuiver democratisch ; overigens heerschte daarin een beginsel der sterkst
(1) Zie: Circulaire van het intermediair administratief bestuur in
Friesland dd. 2 April 1798, — in het Resol.-boek van April 1798,
pag. 4.
(2) Zie: Proclamatie van het Uitv. bewind dor Republiek, van 6
Mei 1798. (Verz. place, deel I I I , pag. 203.
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mogelijke centralisatie. De wetgevende macht berustte bij
het Vertegenwoordigend lichaam (art. 30), dat de uitvoerende macht legde in handen van het Uitvoerend bewind
(art. 83). De departementale- en gemeente-besturen werden
verlaagd tot administratieve lichamen, ondergeschikt en verantwoordelijk aan het Uitvoerend bewind, (art. 147). .
Van de oude Souvereiniteü der vroegere Staten-provinciaal bleef dus niets over; van autonomie der besturen van
de Gemeenten was geen sprake meer.
Dat een dergelijke toeleg bestond, had men in Friesland,
reeds vóór de afkondiging der Staatsregeling, ondervonden.
Immers onmiddellijk na den coup d' état van 22 Januari
1798, was bij Publicatie van de Constitueerende vergadering
als representeerende het Bataafsche Volk van 29 Januari
1798 (1) aan den Volke bekend gemaakt, —• dat het
noodzakelijk was geacht om provisioneel tot aan de invoering der constitutie een Uitvoerend bewind aan te stellen,
dat onder meer was belast met ample authorisatie om door de
intermediaire administratieve besturen, zoo landschappelijke
als plaatselijke, (zoolang die nog zouden blijven bestaan op
den bestaanden voet) derzelver orders te doen obediëeren.
Hierin meende het Provinciaal bestuur van Friesland te
moeten berusten, blijkens zijne notificatie aan zijne medeburgers van 30 Januari 1798 , waarin het zich al dadelijk
qualificeert als Het intermediair administratief bestuur in
Friesland. (2)
Bovenbedoeld Uitvoerend bewind maakt hier van zijne
»ample authorisatie" al spoedig een ruim gebruik. Het
ontbond (8 Maart 1798) het toenmalig bestuur in dit Gre(lj Ziü: Verzam. place, doel III , pag, 11—13.
(2) Zie: Vorzam. place, deel II, pag. 395.
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west, stelde daarvoor in de plaats een Intermediair administratief bestuur en voorzag dit van eene Instructie, (i)
Dit nieuwe bestuur in. de Provincie meende (volgens art.
23 zijner Instructie) nu ook op zijne beurt de plaatselijke
besturen te moeten rëorganiseeren, en stelde voor dezen al
dadelijk eene instructie vast, natuurlijk geheel in den geest
der bovendrijvende partij. Daarbij werd het plaatselijk bestuur —• thans onder den naam van Raad der Gemeente —•
belast met het dagelijkscli beheer der Gremeente-huishouding. (2)
De uitvoering van deze reorganisatie der Gemeente-besturen geschiedde naar een vast plan , dat binnen weinige
weken was volvoerd. Rëorganiseerende commissarissen
stelden de leden der Gemeenteraden aan, zij 't ook dat
hiervoor zooveel mogelijk de oui-Gerechtsleden werden gekozen. (3)
Men merke op, — de leden van Provinciaal- en Gemeentebestuur werden, voor deze gelegenheid, niet gekozen door de ingezetenen, maar aangesteld door of van wege
het centraal gezag!
De Unüarissen hadden den grond, waarop het gebouw
der door hen gewrochte Staatsregeling zoude worden opgetrokken , goed bewerkt; en de bouwmeesters en werklieden
waren behoorlijk geünitariseerd.
Zoude 't hun gelukken dien bouw te voltooien in al
zijne, onderdeelen? Zouden onze Gemeentebesturen werkelijk onderdanige dienaressen worden van het Uitvoerend bewind ? (Art. 147 Staatsreg.)
(1) Zie: Verzam. place, deel I I I , pag, 46—50.
(2) Zie: Resol.-boek van het interna, admin. bestuur van Friesland, 1798, III 8—29 Maart, pag. 77—80.
(3) Zie: Voormeld resol.-boek , pag. 100—103.
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De geschiedenis geeft hierop een ontkennend antwoord.
Wel zijn, bij Publicatiën van het Uitvoerend bewind van
9 Juni en 20 Ootober 1800 twee wetten afgekondigd,
waarvan de eerste o. a. inhield een Instructie voor de Gemeentebesturen der Bataafsdie republiek en de tweede een
Reglement op de verkiezing van de leden der Gemeentebesturen , (1) -— doch deze zijn ongetwijfeld niet ten uitvoer
gebracht. (2)
De revolutie had alzoo voor de Friesche Gemeenten slechts
een negatief resultaat opgeleverd. Wel had zij aan het verouderd stemrecht en de daarmede gepaard gaande oligarchische misbruiken , evenals aan de daaruit voortvloeiende buitensporige macht der plaatselijke besturen voor goed een einde
gemaakt, —• maar de Staatsregeling van 1798, die op het
werk der revolutie de kroon zoude zetten, onthield aan de
Gemeenten die vrijheid en zelfstandigheid van bestuur,
welke de Gemeentenaren recht hadden te verwachten!

(1) Zie: Verzameling placcaten, deel IV, pag. 501 vlg. en deel
V pag. 73 vlg.
(2) Niet alleen heb ik, in de stukken van het oud-archief in
Friesland, geen spoor van zoodanige uitvoering kunnen vinden, maar
terwijl volgens art. 13 van bovengemeld Reglement, ,,de tijd der eerste
„benoeming en samenkomst van de Gemeentebesturen nader zal wor„den vastgesteld" — werd , bij Publicatie van het Uitvoerend bewind
van 26 Maart 1801 (Verz. place, deel V , pag. 243 en 244) bekend
gemaakt, dat het Vertegenwoordigend lichaam had „besloten en ver„ordend, dat provisioneel zal worden gemarcheerd de oproeping en
„verkiezing van nieuwe Gemeentebesturen"; bovendien wordt in eene
Proclamatie van hetzelfde Uitvoerend bewind van 14 September 1801
(Verz. place, deel V , pag. 402) uitdrukkelijk te kennen gegeven, dat
„aan het werk der Gemeentebesturen zooveel gearbeid en nog niets
„daargesteld is."
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II. OPKOMST VAN HET MODERN GEMEENTE-RECHT.
(1801—1810.)
Het grootste gebrek in de Staatsregeling van 1798, dat
rechtstreeks ons onderwerp raakt, bestond ongetwijfeld
hierin, dat, door het centralisatie-systeem dier constitutie,
het Uitvoerend bewind schier overladen werd met allerlei
werkzaamheden, die aan de Departementale- en Gemeentebesturen hadden behooren te zijn opgedragen. Dit moest
ieder, die ambtshalve of als belanghebbende in den gang
van zaken betrokken was, herhaaldelijk in het oog springen.
Voorzeker was niemand beter dan het Uitvoerend bewind
zelf bevoegd hieromtrent eene gevestigde overtuiging1 uit te
spreken. Terecht nam dan ook dit Staatslichaam het initiatief tot herziening der constitutie. ('1)
Wel dreigde de uitvoering hiervan af te stuiten op de
tegenwerking van hei Vertegenivoordigend lichaam, doch
het Uitvoerend bewind, zich ten volle bewust, dat het op
den steun der burgers konde rekenen, zette met kracht
zijne plannen door. (2)
In eene Proclamatie aan hel Bataafsche Volk van 14
September 1801 (3) ontvouwde het op ernstigen en zeer be~
zadigden toon den politieken toestand des lands. Daarin
wordt o. a- van de Staatsregeling van 1798 getuigd, dat
zij in deszelfs geboorte en uitvjerkselen de kenteékenen met
zich voerde van de drift en de overhaasting , waarmede dezelve in de waereld was gebracht; en de vraag wordt ge(1) Zie de praemissen der Publicatie van het Uitvoerend bewind
van 26 Maart 1801 , — in de Verzameling van placeaten , deel V ,
pag. 243.
(2) Zie: Wijnne , Geschiedenis des Vaderlands, pag. 326 en 327.
(3) Zie: Verz. plaec., deel V, pag. 397 vlg.
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steld, of deze Staatsregeling niet is het gewrocht van eene
partij, welke door alle de spitsvondigheden van eene bedriegelijke staatkunde getracht heeft het bestuur van 's hands
zaken onder een zekeren kring van inenschen te bepalen?
Met nadruk wordt er op gewezen hoe de Staatsregeling
den burgers ontneemt dat ZELFBESTUUR , hetwelk alleen blijvende drangredenen lot nauwgezetheid en spaarzaamheid opleveren kan. Worden niet, — zoo luidt het verder —•
alle zelfs uwe PLAATSELIJKE en HUISELIJKE belangen en behoeften VERRE VAN U behandeld?

Aan de wetgeving was, vol-

gens dit merkwaardig staatsstuk, veel gearbeid, met velerlei
discussie, doch weinig resultateri, en er wordt onder meer
aan herinnerd , hoe aan het werk der Gemeentebesturen zooveel gearbeid en nog niets daargesteld is!
Op grond van deze en nog zooveel andere beweegredenen had het Uitvoerend bewind den tijd gekomen geacht,
om eene nieuwe Staatsregeling te ontwerpen en dat ontwerp
aan de goed- of afkeuring des Bataafschen Volks aan te
bieden. — Het riep mitsdien de (volgens de bestaande
Staatsregeling) stemgerechtigde burgers op, om op 1 October a.s. met ja of neen hunne stemmen over het ontwerp
uit te brengen. (1)
Bij proclamatie van 16 October 1801 maakte het Uitvoerend bewind aan het Volk bekend, dat zijn ontwerp tot
grondwet van den Staat was verheven. (2)
Deze constitutie — bekend onder den naam van de
Staatsregeling van 1801 — was wel evenals de vorige
zuiver democratisch en gegrond op het beginsel der één- en
(1) Zie de proclamatie in de Verzameling van placcaten , deel V ,
pag. 397—407.
(2) Zie de proclamatie in de Verz. van place. , deel VI. pag 1 en 2.
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ondeelbaarheid van hel Gemeenébest, (1) maar de sterke
centralisatie in het bestuur der vorige Staatsregeling had nu
plaats gemaakt voor eene behoorlijke autonomie in de onderdeel en van den Staat, de Provincie en Gemeenten, getemperd door een gepast toezicht der hoogere besturen. (2)
Zoo spoedig als de loop der zaken het toeliet, moest de
hand worden geslagen aan eene organisatie der Gemeente huishoudingen ; het toezicht hierop was opgedragen aan de
Departementale besturen. (3) Toen zich in Friesland den
21 Juni 1802 zoodanig bestuur had geconstitueerd, met
den beroemden rechtsgeleerde Petrus Wierdsma tot Secretaris (4), werd reeds den 1 October deszelfden jaars door
het Departementaal Bestuur van Friesland een Reglement
tol het oprichten der Gemeentebesturen in het Departement
afgekondigd. (5)
Dit reglement behelst niet eene complete organisatie van
het bestuur der Gemeente-huishouding; het is eigenlijk niet
anders dan een grondreglement, dat eenige voorschriften
inhoudt, waarnaar elke stad of plattelandsgemeente, behoudens goedkeuring van de Departementale regeering, zijn
eigen bestuur kon inrichten.
Het volk kon gerust zijn. De hoogste Staatswet wilde
aan de Gemeenten niet alleen hare oude zelfstandigheid
teruggeven, maar zij had den ingezetenen ook de meest
mogelijke vrijheid van bestuur der Gemeente-huishoudingen
gewaarborgd. (6)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(<S)

Zie : Staatsregeling art. 20.
Zie : Staatsregeling artt. 64—75.
Zie: Staatsregeling art 72.
Zie : Verz. place, deel V I , pag. 209.
Zie: Verz. place, deel VI, pag. 299—203.
Zie: Artt. 73—76 der Staatsregeling van 1801.

Wumkes.nl

384

OVERZICHT VAN DE INRICHTING EN DE BEVOEGDHEID

Elke, zoo stedelijke als plattelands-gemeente, zou worden bestuurd naar een reglement, door eene uit de ingezetenen aangewezen commissie, onder goedkeuring van het
Departementaal bestuur, vastgesteld. (1)
De leden van het «Gemeentebestuur" moesten door en
uit de ingezetenen worden gekozen en waren aan periodieke
aftreding onderworpen. Hun aantal was verschillend naar
gelang van de grootte of de aanzienlijkheid der Gemeente. (2)
Nog steeds stond geen eminent hoofd aan de spitse,
gelijk vóór 1795 een troonde in de Grietenijen. Ongetwijfeld fungeerde beurtelings een der leden van 't Gemeentebestuur als president.
Deze besturen waren bevoegd de binnen hunne bedrijve
vereischte plaatselijke verordeningen te maken, waarvan
alleen die tot heffing van plaatselijke belastingen de goedkeuring behoefden van het Departementaal bestuur. Dit
had overigens slechts toe te zien, dat de Gemeentebesturen
de grenzen van het gebied hunner eigen' huishoudingen
niet overschreden. (3)
Omstreeks het midden van 1804 waren nagenoeg alle
Gemeenten in het Departement voorzien van eigen constitutieve reglementen, regelende de inrichting en bevoegdheid van het bestuur en de verkiezing der leden hiervan.

(1) Zie: Art. 20 van het Reglement: Vorzain. plaec. deel V I ,
pag. 299 vlg.
(2) Het Gemeentebestuur van Leeuwarden telde 12 leden; dat van
Harlingen en Sneeh 9; van Bolsward, Franeher, Dockum en Worhim
6 ; dat van Staveren , IJlst, Sloten en Hindeloopen 3, ten platten lande
en op de eilanden , naar gelang der grootte, 3 of 5 leden (artt. 2—4
van het bovenaangehaalde Keglement).
(3) Zie : Artt. 44 en 45 van het Reglement voor het Departementaal bestuur van Friesland. Vcrz. place, deel V I , pag. 210 vlg.
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Blijkbaar waren al deze reglementen gemaakt naar eenzelfde
model. (1)
Eene beknopte mededeeling van den hoofdinhoud dezer
reglementen vinde hier eene plaats.
De Gemeentebesturen waren belast met de zorg voor
de » huishoudelijke administratie en de financiëele belangen"
der Gemeente. Hiertoe behoorden o. a.: het toezicht op
alle gebouwen , straten, bruggen, wegen, vaarten, waterlossingen , enz., voor zooverre die door de Gemeente moesten worden onderhouden; — de benoeming van den Secretaris , den rentmeester of kassier en van andere beambten.
Naast dit bestuur was in elke Gemeente nog- een ander
(eveneens door en uit de ingezetenen gekozen) collegie, dat
der Gecommitteerden, welks werkkring eenige overeenkomst
had met dat der voormalige Vroedschappen in de steden.
Deze Gecommitteerden moesten de Gemeentebesturen bijstaan in de behandeling van belangrijke financiëele aangelegenheden, als: belastingheffingen, vervreemding' van eigendommen , vaststelling der jaarlijksche Gemeente-rekeningen , enz.
Mannen , van wier advies of stem de beslissing over zoo
belangrijke zaken afhing, moesten —• zoo oordeelde men
blijkbaar —• behooren tot diegenen, welke in de eerste
plaats zelve bij een deugdelijk beheer der Gemeente-financiën waren geïnteresseerd. Vandaar dat de Gecommitteerden moesten worden gekozen uit de meergegoede ingezetenen.
Behalve deze, zoowel in de steden als in de platte-landsgemeenten bestaande, colleges van Gecommitteerden,komen
in de laatstbedoelde gemeenten ook nog Dorps-yecommitteerden voor.
Dezen moesten niet alleen met de Gemeentebesturen de
heffing der dorps-belastingen regelen, maar waren tevens
(1) Zie: Hes. van het Dep. bestuur, dd. 21 Maart 1804, no. 11.
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belast met de zorg voor het onderhoud van straten, paden,
wegen, vaarten enz., — ten ware, volgens oud gebruik,
de zorg hiervoor rustte op de dorps-armvoogden.
Intusschen was, ruim een jaar voordat deze Gemeentereglementen in werking konden treden, reeds een einde
gemaakt aan het bestuur der Gemeenteraden, dat onder
de Staatsregeling van 4798 door de Uniiarissen was ingevoerd , —• terwijl tevens, in afwachting van het in werking treden dier boven bedoelde reglementen, bij voorbaat
eene nieuwe orde van zaken in het leven was geroepen.
Met de reorganisatie der Gemeentebesturen (bedoeld bij
artt. 64—75 der Staatsregeling van 1801 en het meermalen
aangehaald Grondreglement (1) van 1 October 1802) was,
ingevolge besluit van het Departementaal bestuur van 9
November 1802 (2), bereids een begin gemaakt door aanstelling- van de bestuursleden (voor ditmaal) door het Departementaal bestuur (art. 14 Grondreglement).
Hiermede ging eene niet onbelangrijke verandering van
de samenstelling der lagere (plaatselijke) 'rechterlijke collegies
gepaard.
Dezen bestonden, evenals vóór 1795, nog altijd uit de
leden der plaatselijke besturen. Doeh hoe dikwijls hadden
deze magistraats-personen, gedurende de weinige jaren, die
sedert de revolutie waren verloopen, niet voor anderen
plaats moeten maken! Zonder twijfel was dit niet bevorderlijk geweest aan eene voor de justitiabelen zoozeer gewenschte eenheid en gelijkmatigheid in de rechtsbedeeling
van die rechterlijke collegies.
Dat de behoefte aan hervorming van dezen door velen
(1) Zie: Verz. place, deol VI, pag. 311 vlg.
(2) Zie! Verz. place, deel V I , pag. 299 vlg.
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levendig werd gevoeld, ligt voor de hand. De wijze ,
waarop dit zoude plaats hebben , was de volgende.
Waren tot dusverre het bestuur en de lagere rechtsmacht
in de Gemeente in handen van één en dezelfde authoriteit,
voortaan zou diezelfde rechtsmacht (met inbegrip van de politie) worden uitgeoefend onder leiding van een afzonderlijk
hiervoor aangesteld rechterlijk ambtenaar, den Drost.
»De Politie en Justitie, AFGESCHEIDEN VAN HUISHOUDELIJKE
» ADMINISTRATIE , zullen worden bediend in de Steeden en
•»ten platten Lande door Drost en Gerechten", —• zoo luidt
art. 1 van het daartoe betrekkelijk Eeglement van 1 October 1802 (1); en terwijl art. 9 den Drost de verplichting
oplegt, y>bij de Gerechten te praesideeren", laat het onmiddellijk hierop volgen : »doch hij zal zich onthouden mede
y>deel te nemen aan de deliberatie van de Gemeente-besturen
•»over de huishoudelijke belangen hunner Gemeente, noch
ttzich in de administratie van dezelve mogen inmisceeren."
Dit reglement houdt dus in , niet eene volledige scheiding
tusschen de rechterlijke en de administratieve macht, maar
althans de kiem van dit beginsel van staatsrecht!
Laat ons op den werkkring van den Drost nog kortelijk
een blik slaan.
Friesland werd verdeeld in veertien Drostambten; elk
omvatte twee of meer Gemeenten ; alleen Leeuwarden en
Ameland waren ieder op zich zelv' een Drostambt.
Het Gerecht in elke Gemeente bestond uit de leden van
het Gemeentebestuur benevens den Drost (van het Drostambt waartoe de Gemeente behoorde) als President. De
Gemeente-Secretaris moest bij het Gerecht in zijne Gemeente
den Drost adsisteeren als Griffier.
De Drost werd benoemd door het Departementaal be(3) Zie: Verz. place, deel VI, pag. 303 vlg.
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stuur, uit een door het Departementaal Gerechtshof opgemaakt drietal.
Hij moest in het algemeen zorg dragen voor de handhaving van het recht binnen zijn ambtsgebied. Inzonderheid
was hem opgedragen, te waken voor de belangen van minderjarigen en van publieke corpora. Rechtschennis zooveel
mogelijk te voorkomen, was een zijner eerste plichten.
Door middel der op de verschillende plaatsen van het
Drostambt wonende Gerechtsdienaren moest hij zich voortdurend nauwkeurig op de hoogte houden van alles, wat
hem als Drost aanging.
Werd er een misdaad ontdekt, dan moest hij door middel van vooiioopige informatiën, verhooren enz., de zaak
instrueeren.
Op de zitting van het Gerecht moest een door hem aangesteld advocaat of procureur namens hem »de noodige
rechtsvordering doen."
Yerder behoorde tot den werkkring van Drost en Gerechte,
behalve de eigenlijke rechtspraak, de behandeling van familie- en boedelzaken, alsmede de uitoefening van het politie-recht; tot dit laatste werd ook gebracht het vaststellen
en uitvaardigen van politie-reglementen. (1)
De Drost was dus het immer wakend oog des rechts in
de tot zijn Drostambt behoorende Gemeenten.

(1) Zie : Het Reglement op de aanstelling van Drosten van 1 October 1802, de desbetreffende nadere bepalingen van 8 Februari 1804.
(Verz. place, deel V I , pag. 303 vlg. en deel VII pag. 209 vlg. en
de Instructie voor de Drosten, wat het Justitiëcle aangaat, van 18
November 1802 (voorhanden op 't Oud-archief in Friesland , no. 22
eener collectie Publicatié'n en Reglementen 1800—1805) — alsmede
het besluit van het Departementaal bestuur van 9 November 1802,
ten achtsten, (Verz, place, deel VI, pag. 311 vlg).
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Zoo scheen men dan eindelijk na herhaalde slingeringen
op den beteren weg gekomen. Zelfregeering was nu het
hoofdbeginsel der Gemeentehuishoudingen, volkskeuze de
grondslag harer besturen, terwijl de kiem van scheiding
tusschen justitie en administratie was gelegd!
Toch zoude ook deze toestand geen langen tijd geheel
onveranderd blijven.
Er was uit Frankrijk een andere wind, dan omstreeks
1795, over ons land komen waaien. Een monarchale zin,
zich openbarende in Napoleontische syinpathiën, liet in ons
vaderland zijn invloed gelden.
Do gevolgen hiervan bleven niet uit. De Staatsregeling
van 1801 — de laatste wier jaar van vaststelling nog als
een ^jaar der Bataafsdie vrijheid" wordt genoemd ! (1) —
moest weldra plaats maken voor eene nieuwe met andere
beginselen, eene die in aard en strekking de overgang was
van den republikeinschen tot den monarchalen regeeringsvorm.
Zoo kwam in 1805 de derde Staatsregeling tot stand.
De bekwame Ruiger Jan Schimnielpenninck trad daarbij,
met den titel van Raadpensionaris, op als hoofd der uitvoerende macht en was met vorstelijk gezag bekleed.
Meer concentratie van macht bij de hooge regeering was
hiervan het natuurlijk gevolg. Ook bij de nieuwe organisatie der Gemeentebesturen was dit wel eenigszins merkbaar.
Hunne autonomie bleef intusschen, behoudens hooger toezicht, volkomen gehandhaafd. (2)
In afwachting der herziening van het Gemeente-recht

(1) Zie de proclamatie der afkondiging van de Staatsregeling van
1801, in de Verz. place, deel V I , pag. 1 en 2.
(2) Zie artt. (!6—68 der Staatsregeling 1805,

25
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zouden de plaatselijke besturen voorloopig op den bestaanden voet blijven ingericht. (1)
De nieuwe inrichting der Gemeentebesturen was in hoofdzaak dezelfde als onder de vorige Staatsregeling. Naast
de eigenlijke Gemeentebesturen stonden de bekende collegies
van Gecommitteerden, ieder met de hun eigen bevoegdheden. Ook het onder de vorige Staatsregeling in de Gemeenten ontloken beginsel scheiding van administratie en
justitie bleef van kracht.
Een blik in de organieke reglementen moge dit een en
ander nader doen blijken.
Twee reglementen komen hiervoor in aanmerking:
1°. het Reglement houdende algemeene bepalingen voor
de Gemeentebesturen binnen de Bataafsdie republiek, vastgesteld bij de wet van 20 December 1805 (2), — hoofdzakelijk strekkende tot regeling van de bevoegdheid der
Gemeentebesturen;
'2°. het Reglement voor de Drosten, Mederechters en
Schepenen in Friesland, vastgesteld bij Staatsbesluit van
den Raadpensionaris van 24 Februari 1806 (3).
Bij dit laatste was de huishoudelijke administratie met de
'politie, 'm de plattelands-gemeenten en de steden Stavoren,
Ulst, Ilindeloopen en Sloten aan Brost en Gemeentebestuur —
en in de overige steden aan hel Gemeentebestuur opgedragen , terwijl met de justitie, in eerstbedoelde Gemeenten
en Steden, Drost en Gerechte — en in de overige steden
de Schepenen waren belast. Eene nieuwe verdeeling der
Provincie in Drost-ambten, waarin (met afwijking van liet
(1)

Zie art. 15 van het Algemeen reglement voor de Departementale

esturen van 19 Juli 1805. Verz, place, deel VIII pag. 84 vlg.
(2) Zie: Verz. place, deel IX , pag. 146 vlg.
(3) Zie; Verz, place, deel IX, pag. 484.
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Reglement van 1 October i 802, verz. place, deel VI,
pag. 303 vlg.) alleen de vier bovengenoemde steden waren
opgenomen, ging hiermede gepaard.
Volgens art. 1 van het sub 1° genoemd reglement kon
(in overeenstemming met art. 60 der Staatsregeling) elke
Gemeente haar eigen bestuur, behoudens goedkeuring van
het Departementaal bestuur, inrichten op zoodanigen voet
als met de plaatselijke omstandigheden het meest overeenkwam , mits Agegrond op het beginsel van Vólkskeuze en
van eene geregelde afwisseling."
Dientengevolge waren omstreeks het midden van '1800
alle plattelands en stedelijke gemeenten voorzien van eigen
reglementen van bestuur. (1) Dezen, meer de samenstelling
dan de bevoegdheid der besturen betreffende, hebben niet
alleen onderling maar ook met de soortgelijke reglementen
van 1804 zeer veel overeenkomst. In de plattelands-gemeenten en in de steden Stavoren, Dist, Hindéloopen en
Sloten was de Drost president van het Gemeentebestuur en
had daarbij tevens »eene adviseerende en concludeerende
stem." (2) In de overige steden werd de Voorzitters-stoel
bij de Gemeentebesturen ongetwijfeld door een der leden
ingenomen. Wel was het lidmaatschap van het Gemeentebestuur vereenigbaar met dat van het Gerecht of van de
Schepenbank, doch de Gemeentebesturen mochten in geen
geval eenigen invloed uitoefenen op de rechterlijke macht. (3)
Laat ons thans op enkele beginselen van het Reglement
(1) Zie resolutiën van het Departementaal bestuur, dd. 10, 28 ,
29 Juli en 4 Augustus 1806.
(2) Art. 12 van het Reglement voor de Drosten enz. (Verz. place,
deel IX, pag. 484).'
(3) Zie artt. 28 en 50 van het Reglement voor de Drosten enz.
(Verz. place, deel IX, pag. 484) en art. 3 van het Reglement voor
de Gom. besturen. (Verz. place, deel IX , pag. 14G).

Wumkes.nl

392

OVERZICHT VAN DE INRICHTING EN DE BEVOEGDHEID

voor de Gemeentebesturen, van 20 December 1805, nader
onze aandacht vestigen. Wij zullen daarin eene merkwaardige overeenkomst aantreffen met beginselen ook gehuldigd
in onze tegenwoordige Gemeentewet.
Een dezer, de wetgevende macht der Gemeentebesturen
betreffende, is vervat in art. 1 i , luidende:
»De Gemeentebesturen zijn bevoegd plaatselijke reglement e n vast te stellen, mits niet aanloopende tegen de Staatsregeling en algemeene landswetten of strijdig met het alsgemeen belang van het Gemeenebest."
Een ander — en hieruit blijkt de meerdere concentratie
van macht bij de hooge regeering —• is dat, waardoor de
heffing der plaatselijke belastingen werd beheerscht.
Deze mochten niet worden geheven dan volgens plaatselijke reglementen, door de Gemeentebesturen met de Gecommitteerden vastgesteld en op advies van het Departementaal bestuur door den Eaadspensionaris geapprobeerd.
Behoefden dergelijke reglementen onder de Staatsregeling'
van 1801 de goedkeuring van het Departementaal bestuur,
onder de Staatsregeling van 1805 werd daarop, evenals in
'onze tijd, de bekrachtiging vereischt door het hoofd van
den staat.
Doch ook uit anderen hoofde nog verdienen de plaatselijke belastingen van dien tijd onze aandacht.
De Eegeering wenschte, — naast de invoering van algemeene landsbelastingen — aan de eindelooze verscheidenheid der plaatselijke heffingen een einde gemaakt — en meer
eenheid en gelijkvormigheid, daarvoor in de plaats gebracht
te hebben. Ook moest elke belasting-heffing behoorlijk
gemotiveerd zijn en instemming vinden bij de Gecommitteerden. Aan dezen moest het Gemeentebestuur behalve
het ontwerp der heffing een staat overleggen zoowel van
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de bezittingen en schulden, als van de inkomsten en uitgaven der Gemeente, benevens eene begrooting harer toekomstige behoeften. Dit een en ander moest strekken tot
toelichting en grondslag van de voorgestelde heffing.
En welke soort van plaatselijke belastingen konden langs
dien weg worden geheven ? — een jaarlijksche hoofdelijke
omslag, opcenten op de landsbelastingen , weg- , straat-,
brug-, kaai-, sluisgelden en dergelijke heffingen, allen toegestaan onder deze bepaling: tot geen hoogcr bedrag dan
noodig is tot dekking der kosten van aanlog en onderhoud
der betrekkelijke werken. (1)
Zoo werd de huishoudelijke administratie meer door vaste
regelen beheerscht en de handhaving van het financieel
evenwicht behoorlijk gewaarborgd.
De lagere rechtsmacht in de Gemeenten (het rechtsgebied
der voormalige Nedergerechten) werd, gelijk wij reeds deden
opmerken, bij liet boven sub 2° aangehaald Eeglemont
voor de Drosten, Mederechters en Schepenen, nader georganiseerd.
In elk van Frieslands 15 Drostambten (bevattende de
plattelandsgemeenten en steden Stavoren, Ijlst, Hindeloopen en Sloten) berustte deze lagere rechtsmacht bij
Drost en Gerecht (artt. 1 en 2 van 't Reglement). Deze
rechtbank bestond behalve uit den door den Raadpensionaris benoemden Drost als president, (artt. 6 en 12), uit
vier, door het Departementaal bestuur uit de ingezetenen
der tot het Drostambt behoorendo Gemeenten gekozen,
Mederechters, (artt. 26 en 27).

(1) Vgl. : art. 67 der Staatsregeling en artt. 12 , 13, 15 , 18, 19 ,
27 , 36 , 37 en 38 van het Reglement. (Verz. place, deel IX , pag.
l
,.1™\
14G
vlg).
AI:

Wumkes.nl

394

OVERZICHT VAN DE INRICHTING EN DE UEVOEGDHËID

In zake POLITIE hadden de Drosten te zorgen voor richtige toepassing der wetten, reglementen en keuren en waren
zij tevens bevoegd, geringe overtredingen dadelijk af te
doen; wat de justitie betrof, hadden zij zich te gedragen
naar de orders van het Departementaal Gerechtshof en naar
hunne boven aangehaalde instructie van 18 November 1802
(artt. 8 en 11).
Eene dergelijke rechtsmacht als in de Drostambten, werd
in de steden Leeuwarden, Ilarlingen, Sneck, Bolsward,
Franeker, Dockum en Workum uitgeoefend door Schepenen,
die door het Departementaal bestuur werden benoemd (art.
46—49).
Wel konden de leden van het Gemeentebestuur tot Mederechters en Schepenen worden benoemd, doch zij bekleedden niet meer als vroeger van rechtswege deze administratieve en rechterlijke betrekkingen tegelijk. De Drost daarentegen trad nu ambtshalve in die dubbele qualiteit op.
Onder zijn presidium en met zijne medewerking werden
de besluiten genomen van » Drost en Gemeentebestuur"; en
hij was het, die de vierschaar spande van »Drost en Gerecht" ,
ter behandeling der binnen zijn Drostambt voorkomende
rechtszaken. In de bovengenoemde groote steden hadden
voor het administratief beheer de Gemeentebesturen — ,
voor de lagere justitie de Schepenen, elk onder zijn eigen
president, zorg te dragen.
Scheiding tusschen administratie en justitie bleef dus onder
de Staatsregeling van 1805, zij 't ook in cenigszins andoren
vorm als onder die van 1801, gehandhaafd.
Het Gemeenterecht in Friesland had nu zijn hoogste
punt van ontwikkeling bereikt.
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De geest des tijds, die machtige factor dor geschiedenis,
ook op staatsrechterlijk terrein , gunde, gelijk te vreezen was,
aan de voormelde organieke reglementen geen lang leven.
Intusschen zaten de Gemeentebesturen niet stil, en hebben zij o. a. tal van reglementen tot heffing van plaatselijke belastingen ingediend bij het Departementaal bestuur,
om daarop de goedkeuring der Hooge Regeering te erlangen , doch —• althans voor zooverre mij is gebleken — zijn
deze reglementen niet aan den Raadspensionaris ter approbatie opgezonden , maar aan den koning, aan den Koning
van Holland, Lodewijk Napoleon!
Het ligt niet in mijn bestek hier zij 't ook slechts een
deel der hisloria politica van ons vaderland in te lasschen.
Toch meen ik, ter wille van het verband der onderdeelen
van mijn opstel, er op te moeten wijzen, dat keizer Napoleon er zich thans niet meer mede vergenoegde om, als
bij de invoering der Staatsregeling van 1805, een zijdelingschen invloed op de inrichting van ons Staatsbestuur uit
te oefenen. Integendeel, rechtstreeks wist hij door een
tractaat met de Bataafsche republiek ons volk te dwingen,
zijnen broeder Lodewijk, als koning van Holland te huldigen. (1)
Onder zoodanige auspiciën beklom Lodewijk zijn troon
en gaf daarbij zijn koninklijk woord, dat »alle de geconsstitueerde authoriteiten, hoe genaamd, burgerlijke en mi»litaire, zullen voortgaan hunne functiën waar te nemen,
»totdat daarin nader of anders zal zijn voorzien." (2)
(1) Vgl. Wijnne, Geschiedenis van het Vaderland, pag. 330 en
331. Zie het Tractaat, in de Verzameling van placcaten deel X I ,
pag. 194, vlg.
(2) Proclamatie des Konings van 5 Juni 180(i, Verzam. placcaten
deel X , pag. 193.
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Had men dus reden beducht te zijn voor den overwoldigenden invloed des keizers, de aangehaalde woorden des.
konings daarentegen waren wel geschikt, de geschokte gemoederen , voorloopig althans, tot rust en kalmte te brengen.
En die koninklijke woorden zijn voor de Friesche Gemeenten geen ijdele klank geweest.
In de inrichting harer besturen werden inderdaad niet
vele of diep ingrijpende wijzigingen aangebracht.
Toch moesten zij van hunne zelfstandigheid al spoedig
iets afstaan aan het centraal gezag.
De organisatie van het hooger toezicht werd versterkt
en verscherpt. Ook openbaarde zich in de wetgeving eene
richting om aan den koning het recht toe te kennen van
benoeming niet alleen van de hoofden , maar ook van de
leden der plaatselijke besturen.
Dit laatste trof echter alleen de groole, steden; in de
kleinen en ten platten lande bleef het bestaande stemrecht
behouden en bepaalden zich de wijzigingen hoofdzakelijk tot
eene verandering van titulatuur.
Laat ons dit kortelijk aanwijzen.
De inrichting der Departementale- en Gremeentobesturen
was, ingevolge art. 13 der constitutie voor het koninkrijk,
geregeld bij de wet. (1)
Het Departement Vriesland werd daarbij verdeeld in drie
kwartieren, Heerenveen, Sneek en Leeuwarden. Aan liet
hoofd van het Departement stond een Land-drost, aan dat
van elk der kwartieren een Drost, ondergeschikt aan den
Land-drost.
(1) Zie: do Wet op het bestuur der Departementen vau 13 April
1807. (Vorz. place, deel X , pag. 482 vlg.), en het kon. besluit van.
29 April 1807, inhoudende een Reglement op het bestuur der Departementen (voorkomende in de, op het oud-archief in Friesland, berustende collectie Reglementen enz, 1807—1815, no. 37).
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Deze Land-drosten en kwartier-drosten waren geen rechterlijke ambtenaren, gelijk de Drosten onder de Staatsregelingen van 1801 en 1805 , maar ambtenaren van de
administratieve macht. De Land-drost was als 't ware de
Commissaris des Konings van den tegenwoordigen tijd, en
de kwartier-drosten waren zijne adjuncten. Dezen vormden
de hoofdschakels in de keten, waarmede de Gemeentebesturen waren verbonden aan 's konings regeering.
De Gemeenten waren verdeeld in twee klassen. Tot de
eerste klasse behoorden de steden van 5000 of meer inwoners ; al de overige gemeenten behoorden tot de tweede
klasse. (1)
Friesland had slechts drie gemeenten der eerste klasse,
de steden Leeuwarden, Harlingen en Sneek. (2)
Hier berustte het Bestuur bij een Burgemeester, Wethouders en Vroedschap, — allen door den koning benoemd. (3)
Stelt men zich den werkkring van Burgemeester en Wethouders voor als dien van 't Gemeentebestuur onder de beide
vorige Staatsregelingen, en de werkzaamheden der Vroedschap gelijk aan die der Gecommitteerden uit dien tijd,
dan heeft men zich in hoofdlijnen eene vrij duidelijke schets
gevormd van de inrichting der besturen in de Gemeenten
van de eerste klasse.
Voor de organisatie van hot bestuur der Gemeenten van

(1) Artt. 32 en 33 der aangehaalde wet van 13 April 1807.
(2) Kon. besluit van 23 October 1807, inhoudende een Reglement
op het bestuur der Gemeenten van de eerste klasse. (Verz. place,
deel XI , pag. 90 vlg).
(3) Artt. 35 en 37 der aangehaalde wet.
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de tweede klasse was nog een reglement te wachten. (1)
Ook is door den Land-drost van Friesland daarvoor een
concept aan den Minister van B. Z. aangeboden (2), maar
het organiek reglement schijnt niet tot stand te zijn gekomen. De inrichting van de besturen dezer Gemeenten bleef
ongetwijfeld zooals die was geregeld onder de Staatsregeling van 1805. (3)
Slechts de titulatuur werd gewijzigd. De Drost, dien wij
onder de Staatsregeling van 1805 leerden kennen als president van 't Gemeentebestuur en van 't Gerecht, die Drost
zou nu, met behoud van zijn dubbele qualiteit, den titel
voeren van Baljuw. (4) De titulatuur luidde voortaan :.
Baljuw en Gemeentebestuur of Baljuw en Gerecht, al naarmate het administratie of justitie betrof.
De bevoegdheid der Gemeentebesturen onderging alleen in
zooverre eenige verandering, dat hunne zelfstandigheid
eenigermate werd ingekort, — wellicht niet ten nadeolo
der Gemeentenaren. Zoo moest elke politie-verordening,
inhoudende strafbepalingen van niet meer dan ƒ50.» boete
of 3 dagen gevangenisstraf, ter goedkeuring aan don kwartier-drost worden aangeboden; bij hoogere strafbepalingen
werd de goedkeuring van den Land-drost vereischt. (5)
De jaarhjksche Gemeente-begrootingen en -rekeningen be-

(1) Art. 31 van het boven aangehaald Reglement van 29 April 1807.
(2) Res. van den Land-drost van 28 November 1807 , no. 22.
(3) Art. 47 der aangehaalde wet.
(4) Zie Resol. van den Land-drost, dd. 12 Oetoher 1807, no. 5
en circulaire van het Departementaal Gerechtshof dd. 2'S October 1807.
(5) Art. 8 der wet van 11 Januari 1808. (Verz. place, deel XI
pag. 149 vlg.)
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hoefden, na door den Kwartier-drost en Land-drost te zijn
onderzocht, 's Konings goedkeuring. (1)
Eindelijk verdient nog te worden opgemerkt, dat het
voorschrift van art. 51 der (meermalen aangehaalde) wet van
13 April 1807 — volgens 't welk scheiding tassehen justitie
en administratie, »m die plaatsen alwaar dezelve tot nu toe
»is gecombineerd geweest", moest worden tot stand gebracht —
in Friesland niet meer behoefden te worden toegepast. (2)
Zoo was in hoofdzaak de organisatie onzer Gemeentohuishoudingen gedurende de regeering van koning Lodewijk.
Weliswaar beoogde de wet van 20 April 1809 (3) cene
belangrijke reorganisatie, meerendeels geschoeid op dezelfde
leest als het reeds ingevoerd bestuur over de Gemeenten
van de l s t e klas, doch deze reorganisatie, die bij koninklijke besluiten zouden worden geregeld, kwam (althans in
Friesland) niet tot uitvoering. (4)
Zoo bleven dan de inrichting en bevoegdheid der Gemeentebesturen in Friesland, gedurende 's Konings regecring, verder onveranderd.
(1) Art, 45 der Wet van 13 April 1807. (Verz. place, deel X,
pag. 482 vlg).
(2) In het „Reglement op de uitoefening der justitie in de Gemeenten der lste klas alwaar dezelve tot nu toe met de administratie der
politie is gecombineerd geweest", vastgesteld bij het aangehaald kon.
besluit van 23 Oetober 1807 , (Verz. place, deel XI , pag. 100 vlg).
komt onder de daarbij genoemde steden, dan ook geen naam van een
stad in Friesland voor.
(3) Zie Verz. plaec., deel XIII pag. 98 vlg.
(4) Behalve een kon. besluit van 2 Mei 1809 (Verz. place, deel
XIII pag. 152) — dat enkele regelen gaf „bij de nieuwe organisatie"
ten opzichte van de aanstelling der hoofden en leden van de Gemeentebesturen en omtrent het bestuur van dorpen, in acht te nemen —
vond ik in 't archief van Friesland niets dan een Resolutie van den
Land-drost dd. 2 November 1809, no. 15, blijkens welke deze hoofdambtenaar aan den Minister van B. Z. zijn advies had uitgebracht
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Het Gemeente-recht was gedurende den loop dezer tweede
periode in Friesland tot eenen niet onbelangrijken trap van
ontwikkeling gekomen, — zij 't ook dat in de laatste jaren
eenige reactie merkbaar werd.
Met de invoering der Staatsregeling van 1801 werd aan
de Gemeenten eene plaats als zelfstandige onderdeelen in
den Staat toegekend. De leden harer besturen werden aangewezen door de Gemeentenaren zelven. Deze besturen
waren, behoudens een door het Staatsverband vereischt
hooger toezicht, in hun beheer gebonden door het huishoudelijk belang der Gemeente, gelijk dit door de organieke
reglementen was verzekerd.
Tijdens de Staatsregeling van 1805 — ingevoerd met
het welbehagen van Keizer Napoleon! —• bleef die autonomie in de Gemeenten gehandhaafd en werden bovendien het
financieel beheer, en inzonderheid het plaatselijk belastingwezen alsmede de Gemeentelijke comptabiliteit, op deugdelijker grondslagen gevestigd.
Onder de regeering van koning Lodewijk, — den koning
bij de gratie van Keizer Napoleon! — behielden de Gemeentebesturen in hoofdzaak de hun onder de twee vorige Staatsregelingen toegekende bevoegdheid; aan de besturen der
groote steden werd echter al spoedig de grondslag van
volkskeuze ontnomen, terwijl eindelijk bleek, dat ook aan
de overige gemeenten hetzelfde lot was toegedacht.
over enkele punten , betreffende „de ophanden zijnde organisatie" dor
Gemeentebesturen.
Die organisatie was dus 2 November 1809 nog niet tot stand gekomen.
Terwijl art. 8 der aangehaalde wet van 20 April 1809 bepaalt, —
dat in iedere Gemeente een Burgemeester, Wethouders en Vroedschappen moeten zijn, — betitelden zich de plattelands-besturen,
zelfs nog op het einde van 1810 , (blijkens de in resolutiën van den
Land-drost uit dien tijd voorkomende aanhalingen van ingekomen
stukken) nog steeds als „ Baljuw en Gemeentebestuur."
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Weldra zoude blijken, dat aan alle Gfemeenten een nog
erger lot was beschoren.
Een verpletterende slag hing ons vaderland boven het
hoofd. Koning Lodewijk had als zelfstandig vorst ten nutte
van zijn volk willen regeeren. Dit deelde de Fransche
alleenheerscher niet; deze veroorloofde aan het koninkrijk
Holland slechts in zooverre een eigen bestuur, als het zich
als een Fransch wingewest wilde laten behandelen.
De koning van Holland , af keerig van zulk een politiek,
viel bij den keizer in ongenade.
Openlijk sprak Lodewijk het uit, dat hij zoo ongelukkig
was geweest zijnen broeder te mishagen en diens vriendschap te hebben verloren. Al zijne pogingen en opofferingen om den tegenzin, die zijn broeder hem toedroeg,
te overwinnen , waren, zoo betuigde hij , vruchteloos geweest.
Daarin, meende de koning, moest de oorzaak worden
gezocht van den ongelukkigen toestand, waarin het koninkrijk verkeerde.
Dit noopte hem afstand te doen van zijn' troon, en den
1 Juli 1810 legde hij den scepter neer. (1)

III.

OOT3EKGANG VAN HET MODEKN
GEMEENTE-RECHT.
(1810—1815).

y>La Hollande est réunie à Vempire', zoo luidde het vonnis, den 10 Juli 1810 door Keizer Napoleon over ons vader(1) Zie de acte van afstand van 1 Juli 1810 , in de Verz. place,
deel XIV pag. 97.
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land uitgesproken , en door den Hertog de Plaisance als
algemeen stedehouder des keizers uit te voeren. (1)
Nederland was uit de rij der volkeren gedelgd. De
staatkundige vrijheid —• in 1795 tegen zware geldelijke
offers van de Franschen gekocht! — werd thans door den
keizer dier Franschen ten eenenmale vernietigd.
Het Fransch régime van de imperator zou nu ons nationaal staatsrecht vervangen en een gouvernement personnel
de plaats innemen van het tot nu toe bestaand gouvernement répresentatif.
Evenals in de overige gewesten van ons vaderland, stond
aan het hoofd van het bestuur over het departement Friesland een Prefect, onder wiens bevelen in de arrondissementen Sneek en Heerenveen onder-prefecten dienst deden.
De 32 Friesche plattelands-gemeenten werden versnipperd
in 80 mairien (2) over ieder van welke, evenals over de
11 steden een maire met zijne adjuncten het bestuur had.
Geen spoor van een stelsel van vertegenwoordiging was
in de inrichting dezer besturen te vinden.
Volgens de Her te lande executoir verklaarde Fransche
wetten en keizerlijke decreten berustte het eigenlijk bestuur
(evenals in de Departementen uitsluitend bij den Prefect)
in de gemeenten uitsluitend bij den Maire en diens adjuncten. (3)
(1) Zie Keizerlijk decreet van 10 Juli 1810, art. 125. (Verz.
place. XIV, pag. 111).
(2) Hiermede ging gepaard eene vcrdeeling der Gemeente-archieven,
in dier voege dat elke mairie zooveel mogelijk de stukken kreeg tot
de respectieve mairies betrekkelijk. (Zie Resol. van den Prefect, dd.
18 December 1811, no. 19 , sub. 4).
(3) Zie artt. 3 en 13 der wet van 17 Februari 1800 en art. 5 van
Decret imperial van 4 Juni 1806. (Rondonneau: Collection des lois
fcuieaises eonstitutionnelles etc,. declarés par los decrets de 8 Novem-
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Wel bestond — gelijk in ieder Departement naast den
Prefect een conseü de préfectuur — ook in ieder stad en
in elke y>mairie", hoe klein ook,'naast den Maire een
soort van Gemeenteraad, hekend onder den naam van ~»eonseil municipal", doch deze miste ten eenenmale het karakter van een vertegenwoordigend lichaam; immers zijne
leden waren in de grootere steden (Leeuwarden, Harlingen
en Sneek) benoemd door den keizer (1) en in de kleinere
en de marien door den Prefect. (2) Bovendien had dit
lichaam, dat in den regel slechts éénmaal 's jaars vergaderde , in zake van Gemeentelijk bestuur eigenlijk geene
andere bevoegdheid dan die tot het uitbrengen eener adviseerende stem. (3)
Inderdaad het Gemeentebestuur was geworden een gouvernement personnel van den Maire.
Toch blonk in de Gemeente ook een enkele straal van vooruitgang. Waren zij op administratief gebied zoo sterk mogelijk achteruitgegaan, op dat der justitie werden zij door des keizers regeering eene groote schrede vooruit gebracht. Het be~

bre 1810, 6 Jan., 4 en 19 Avril 1811 , exécutoires dans les Departement de la Hollande, et autres réunis à la France depuis 1810 ,
Tome I I , pag. 145 vlg. en 224 vlg.
(1) Zie Resol. van den Prefect van 13 Juni 1811, no. 3,.
(2) Zie Resol. van den Prefect van 5 Juli 1811 , no. 5 en 18 December 1811 , no. 19.
(3) Zie art. 15 der boven aangehaalde wet van 17 Februari 1800 ,
waarvan voor Friesland nog van eenig belang kan worden geacht te
wezen de 7de alinea , luidende : ,.11" (Ie conseil municipal) „reglera
„la repartition des travaux nécessaires à 1' entretien et aux reparti„tions des propriétés , qui sont à la charge des habitans."
Dit onderwerp, alsmede „Ie partage des affouages, patures, recoltes
„et fruits communs", mocht de conseil muncipal regelen; overigens
mocht hij slechts hooren, debatteeren en délibereeren.
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ginsel scheiding van administratie en justitie, ofschoon reeds
onder de Staatsregelingen van 1801 en 1805 gedeeltelijk
in toepassing gebracht, werd eerst nu, ook in eerster instantie , een fait accompli. Baljuw en Gerecht maakten nu
plaats voor een geheel zelfstandig Vredegerecht. (1)
Overigens viel Friesland een groot voorrecht ten deel,
doordien aan het hoofd des hestuurs van dit Departement
werd geplaatst een man als Jan Gijsbert Verstolk, - die aan
trouwe plichtsbetrachting eene groote mate van humaniteit
paarde en die den druk der strenge wetten en bevelen niet
zelden door een milde toepassing wist te verzachten. (2)

Zoo leefde men hier onder dit Fransch régime drie jaren
voort, totdat in November van het jaar 1813 de mare van
den slag bij Leipzig (18 October 1813) ook tot Friesland
doordrong.
Als eene koortsachtige rilling vloog die tijding door de
leden van hier fungeerend Franscli ambtenaars-personeel,
en in ijlende vaart vloden zij ten lande uit.
Onder den machtigen invloed van deze gebeurtenissen
was het, dat de prefect Verstolk, in den vroegen morgen
(4 uur) van 18 November 1813 dit merkwaardig besluit
nam:
(1) Zie artt. 53 vlg. van liet Algemeen Reglement ter organisatie
der Departementen van Holland, van 18 October 1810. (Vcrz. place,
deel XIV, pag. 137 vlg.
De wet op de rechterlijke instellingen en rechtspleging in het Koninkrijk Holland van Lodewijh 'Napoleon, dd. 14 Juli 1809, no. 42,
schijnt hier (zie de Pinto, Wet op de rechterlijke organisatie, 1844 ,
pag. 3) nooit in werking te zijn gebracht; intusschen gold het kou.
besluit van 20 Sept. 1809 en de Wet van 21 Febr. 1810. (Verz. place,
deel XIII, pag. 416 vlg. en deel XIV pag. 3 vlg).
(2) Vlg. Bekhof, Friesland in 1813, pag. 44—47.
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»De Rijksbaron , Ridder van het legioen van Eer, Prefect van het Departement Vriesland ,
Overwogen hebbende de omstandigheden waarin zich hot
Departement bevindt,
Besluit:
Art. 1. De uitoefening van deszelfs functiën als Prefect
van Vriesland, te beschouwen als vervallen.
Art. 2. De Raad van préfecture hiervan te informeren."
De leden van dezen Raad (IL van Sminia, P. Foniein,
J. J. Bergsma en J. P. van Iïïjlckama) namen nu de teugels
van het bewind in handen en droegen hun' collega Jleclor
van Sminia de waarneming op der functiën van Prefect. (1)
Hiermede was voorloopig de eerste stap gedaan tot handhaving der orde in het bestuur; weldra zoude van hooger
hand nader hierin worden voorzien.
Het Algemeen bestuur der Vereenigde Nederlanden benoemde den 2 December 1813, in naam van Zijne Hoogheid den Prins van Oranje, (den vorigen dag te Amsterdam
door het volk als souverein vorst uitgeroepen) Ennius Bergsma en Ilector van Sminia tot Commissarissen-Generaal
over Friesland en belastte hen provisioneel met het bestuur
over dit Departement. (2) Den 7 December aanvaardden
zij hunne taak. (3)
Krachtig openbaarden zich in die dagen de geest der herleving van de nationaliteit en de aloude gehechtheid aan
het Huis van Oranje. Er heerschte eene feestvreugde, niet
minder opgewekt dan in .1795. De dag van 10 December
(1) Zie: de Proclamatie van 25 November 1813. Eekhoff, Friesland in 1813, pag. 130.
(2) Zies Eekhof, Friesland in 1813, pag. 93.
(3) Zie: Resolutie der Commissarissen-Generaal van 7 December
1813, no. 1810«.

26
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1813 , waarop te Leeuwarden aan het volk, onder 't hrjschen
der Oranjevlag, mededeeling werd gedaan van den grooten
ommekeer van zaken, was een algemeene jubeldag. (1)
Intussohen verloor men het algemeen belang niet uit
het oog. Ook aan het bestuur der gemeenten zou de noodige zorg worden gewijd.
Volgens art. 4 der Instructie voor de CommissarissenGreneraal moesten dezen de Maires c. s. in Friesland doen
vervangen door provisionele regeeringen, saâmgesteld uit de
braafste en meest gegoede ingezetenen, zonder onderscheid
van politieke denkwijze of godsdienstige gezindheid.
Dientengevolge werden de maires en adjunct-maires overal,
en in de steden tevens de municipale raden, onder dankbetuiging voor hunne bewezen diensten, »op de meest honorable wijze" uit hunne betrekkingen ontslagen. In hunne
plaats werden in de steden collegies van Burgemeesteren
en Vroedschap in het leven geroepen, terwijl ten platten
lande aan het hoofd van elke Gemeente een Schout werd
aangesteld, naast wien de leden van den municipalen raad
voorloopig als leden van den Raad der Gemeente werden
gecontinueerd. (2)
Ingrijpende wijzigingen kwamen nog niet dadelijk tot
stand. Meerendeels andere personen met nieuwe titels kwamen aan 't roer, doch de inrichting en de bevoegdheid der
Gemeentebesturen onderging vooralsnog geene verandering.
De administratieve macht, volgens het Fransch régime berustende bij den Maire en diens adjuncten, was nu in de steden bij het collegie van Burgemeesteren en in de plattelands-gemeenten bij den Schout, terwijl de adviseerende
(1) Zie: Eekloff, Friesland in 1813 , pag. 93 en 94. :
. (2) 't Gevolg hiervan was , dat het platteland tot op het einde van
1815 1102 in 80 Gemeenten verdeeld bleef.
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stem van den conseil municipal in de steden was overgegaan bij de Vroedschap en ten platten lande bij den Raad
der Gemeente. (1)
De Pransche ambten hadden Hollandsehe benamingen verkregen ; de inrichting en bevoegdheid der Gemeentebesturen was echter nog geheel fransch.
Vijf jaren ruim waren onze Gemeenten bestuurd volgens
het franech régime, keizerlijke discreten en arretés. Ons
modern Gemeente-recht der vorige periode , dat de klem
van het bestuur had gelegd in de handen der Gemeentenaren zelve, was geheel ten onder gegaan in het gouvernement personnel des vertegenwoordigers van het centraal
gezag.

IV.

DE KESTAITKATIE.
(1815—1851).

Een andere tijd was aangebroken. Nederland zou zich,
na de herleving van zijn zelfstandig volksbestaan , weer in
het genot van een eigen staatsrecht verheugen.
Reeds waren, onder de Grondwet van 1 8 1 4 , ia Friesland eene provinciale vertegenwoordiging en een collegie
van Gedeputeerde Staten in het leven geroepen. (2) In
het jaar 1815 maakte de organisatie der Gemeentebesturen
een onderwerp uit van eene uitvoerige correspondentie tus(1) Zie: de resoluties van de Commissarissen-Generaal van 28December 1813, no. 1879 en van 18 Januari 1814, no. 27.
(2) Zie: Notulen der Steden 1814 , pag, 1 en Resolutie-boek vau
Ged. Staten, October—December , pag. 1,
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schen 's Konings regeerïng en het Provinciaal bestuur. (1)
De invoering van twee reglementen was hiervan het resultaat. Dientengevolge werden de regeeringen van Burgemeesteren en Vroedschap in de steden en van Schout en
Raad der Gemeente ten platten lande vervangen door besturen aangesteld volgens een Eeglement voor de Steden
(vastgesteld bij kon. besluit van 5 November 1815, no. 60 ,
en ingevoerd in het begin van 1816) en een voor de Grietenijen (vastgesteld bij kon. besluit van 17 December 1815,
no. 5 en ingevoerd 1 October 1816).
Was het eerst genoemd reglement afkomstig uit 's Hage,
het andere was eene vrucht van Prieschen bodem. Dit
was ontworpen door eene commissie , samengesteld uit de
schouten der gemeenten : Anjum , Ternaard, Wirdum, Akkrum , Buitenpost en Bergum , leden der Gemeenteraden
van Witmarsum , Nijland, Minnertsga, Knijpe en Oosterend,
de Vrederechters te Lemmer en te Hallum, — gepresideerd
door den Gouverneur Æbinga van Humalda en geadsisteerd
door den heer D. Suringar , te Leeuwarden, als Secretaris.
De Staten der Provincie hechtten aan dit ontwerp hunne
goedkeuring onder besluit, dat het den Koning ter vaststelling zou worden aangeboden (2), waarvan 's Konings besluit van 17 December 4 8 1 5 , no. 5 , het gewenschte gevolg was.
Bij inzage dezer reglementen valt al dadelijk in het oog,
(1) Zie: (betr. 't bestuur der Steden) Resol. van Ged. Staten van:
28 Maart 1815 , no. 1 ; 17 Mei 1815 , no. 12; 6 Juni 1815 , no. 2 ;
19 Juni 1815, no. 2; 4 Juli 1815, no. 1; 11 December 1815, no. 4;
23 December 1815 , no. 4 ; en (betr. 't bestuur der Grietenijen) Resol.
van Ged. Staten van: 20 Maart 1815, no. 3 ; 8 Mei 1815, no. 4 ;
27 Mei 1815, no. 6; 26 Juni 1815, no„ 1 1 ; 3 Januari 1816, no. 1;
2 September 1816 , no. 24; 2 September 1816 , no. 25.
(2) Zie: Statenbesluit van 3 Juli 1815 , no, 2.
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Naast dit punt van overeenkomst tusschen deze twee
reglementen treft men daarin, inzonderheid wat de inrichting van het bestuur aangaat, ook menig punt van verschil aan.
In de steden bestond het bestuur uit een Raad en een college van Burgemeesteren; 't ledental dezer bestuurslichamen
was niet in alle steden hetzelfde. De raadsleden werden
gekozen voor hun leven door kiescolleges uit »de vroedste
en gegoedste ingezetenen," (1) Burgemeesteren werden benoemd door den Koning uit eene nominatie van drie leden,
door den Raad uit zijn midden aan te wijzen ; jaarlijks
trad een hunner af. Een der Burgemeesteren was beurtelings president der stads-regeering. (2)
Berustte, gelijk wij boven opmerkten, de wetgevende
macht bij den Raad en de uitvoerende bij Burgemeesteren,
toch stelle men zich de grens tusschen deze bevoegdheden
niet onberispelijk scherp getrokken voor. Ook meene men
niet, dat de Gemeentenaren beducht behoefden te wezen
voor mogelijke stagnatie in den dienst, ten gevolge van overdreven vrees voor machtsoverschrijding bij de respectieve
machten onderling in de Gemeenten.
De Raad had zijne vaste, meestal periodieke, werkzaamheden. De voornaamste hiervan waren: het vaststellen
der begrootingen en rekeningen, het maken van plaatselijke
verordeningen (die niet mochten strijden met wet of algemeen
belang en in afschrift aan de Staten moesten worden medegedeeld), het benoemen van den Secretaris en den Ontvanger , het besluiten tot vervreemding en verpanding van

(1) Zie : Reglement, artt. 2 , 70 en 71.
(2) Zie: Reglement, artt. 43—46.
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stadsgoederen, het aangaan van geldleeningen enz. (1)
Wat buiten 's Raads werkkring viel, behoorde tot het
gebied van het dagelijksch bestuur van Burgemeesteren,
't welk, behalve over polioie, financiën, burgerlijken stand,
toezicht, enz., zich uitstrekte »in het generaal over alles
»hetgeen bij dit Reglement niet afzonderlijk aan den Raad
sis opgedragen en toegekend.'' (2)
Grooter dan in de steden was de verandering ten platten
lande, door de invoering.van het nieuwe reglement van 17
December 1815 te weeg gebracht. Hier werden de Grietenijen van vroeger weer hersteld (3) en een Grietman
voerde daarin weer het bewind.
Minder democratisch dan in de steden was hier het bestuur ingericht. Wel was ook in elke Grietenij een Grietenije-Raad, maar zijne leden werden aangesteld door Gedeputeerde Staten, zij 't ook uit eene nominatie van drie
personen voor elk lid, door do stemgerechtigde burgers uit
»de vroedste en gegoedste ingezetenen" der Grietenij opgemaakt. (4) Ook was in elke Grietenij een college van
Grietman en Assessoren, doch de Assessoren werden zonder
eenige tusschonkomst van ingezetenen of Raad door Gededeputeerde Staten gekozen uit de raadsleden, terwijl de

(1) Zie: Reglement, artt. 10, 17, 18, 21 , 29, in verband met
de voorschriften betreffende de begrootingen , plaatselijke belastingen
en rekeningen, vervat en bedoeld in artt. 156—159 der Grondwet
van 1815.
(2) Zie: Reglement, artt. 54—57, 61—65.
(3) De Grietenij-archieven, met het in 't leven roepen der 80
Mairiën , onder dezen verdeeld, moesten nu, voor zooverre mogelijk,
naar hunne oorspronkelijke plaatsen van herkomst worden teruggebracht. (Res. Ged. Staten 2 September 1816, no. 24.)
(4) Zie: 't Reglement voor de Grietenijen, artt. 1 en 2.
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Grietman rechtstreeks door den Koning werd benoemd. (1)
Tot de bevoegdheid van dén Raad behoorden in de Grietenijen vrij wel dezelfde zaken als in de steden.
Het dagelijksch bestuur, dat deels bij Grietman en Assessoren , deels bij den Grietman alleen berustte, omvatte
in de eerste plaats alles, wat behoorde tot de uitvoering
der besluiten van den Grietenije-raad. Grietman en Assessoren hadden verder het beheer over de financiën, met inachtneming van de desbetreffende begrootings-posten; minstens éénmaal in de drie maanden moest door hen de kas
van den Ontvanger worden opgenomen ; aanbestedingen en
verhuringen voor de Grietenij werden door hen gehouden;
zij hielden toezicht op de administraties het armwezen betreffende ; zij regelden de uren van afvaart der beurtschepen
en het houden der jaarmarkten; zij onderzochten de maten
en gewichten en namen maatregelen ter voorkoming van
brand. (2) Ter behandeling dezer zaken moest dit collegie
minstens eenmaal in de veertien dagen, of zoo dikwijls
als de Grietman (!) (niet de Assessoren) dit noodig achtte,
vergaderen. (3)
Intusschen houde men in 't oog, dat de Grietman, als
president van den Raad en van het dagelijksch bestuur,
belast was met de zorg voor de uitvoering der besluiten
dezer beide colleges. Niets Averd afgekondigd dan op zijn
bevel. Hem behoorde het bestuur en oppertoezicht over
alles, wat betrekking had tot de handhaving der plaatselijke
verordeningen van politie of oeconomie. Maar wat bovenal
den Grietman, inzonderheid wanneer deze eene invloedrijke
(1) Zie : Reglement, art. 2.
(2) Zie: Reglement, artt. 23—30.
(3) Zie : Reglement, art. 35.
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en op macht beluste persoonlijkheid was, maakte tot het
eminent hoofd des Grietenij-bestuurs, was de bepaling, —
dat de Grietman, in zaken de uitvoerende macht betreffende,
alleen dan gemeenschappelijk met de Assessoren behoefde
te handelen, als de zaak voor raadpleging vatbaar was, of
in gevallen uitdrukkelijk bij het reglement voorgeschreven. (1) En wie anders dan de Grietman zelf had deze
préalable kwestie te beslissen ?
Inderdaad niet ten onrechte droeg het hoofd van het
plaatselijk bestuur ten platten lande weer den ouden en
indrukwekkenden naam van Grietman,

Negen jaren ongeveer hadden deze reglementen op het
bestuur der Steden en Grietenijen gewerkt, toen zij werden
vervangen door een Reglement voor het bestuur der Steden,
gearresteerd bij koninklijk besluit van 5 Januari 1824,
no. 50 en een op liet bestuur ten 'platten lande, vastgesteld bij koninklijk besluit van 23 Juli 1825, no. 132,
(beiden afzonderlijk uitgegeven).
't Eerste was het reglement voor alle steden, behalve de
hoofdstad des Rijks, in de noordelijke provinciën, — het
andere gold in het geheele rijk ten platten lande overal,
behoudens enkele wijzigingen, wegens bizondere toestanden
in sommige provinciën vereischt. (2)
IE hoofdzaak was de bevoegdheid der besturen volgens deze
reglementen gelijk aan die hun bij de reglementen van 1815
toegekend, als berustende op het beginsel scheiding tusschen wetgevende en uitvoerende macht, 't Grootste verschil was eigenlijk
(1) Zie: Reglement, art. 17.
(2) Zie : Luttenberg , vervolg op het groot placcaat-boek. Bestuur in
de Gemeenten , Eerste deel , pag. 85 vlg. en 123 vlg.
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hierin gelegen , dat die bevoegdheid in deze latere reglementen meer in bizonderheden was uitgewerkt.
De inrichting van het bestuur in de steden en de Grietenijen was, wat den vorm betreft, geheel gelijk. In beiden berustte de wetgevende macht bij den Raad en de
uitvoerende- bij het collegie van dagelijksch bestuur, dat in
de steden den naam droeg van Burgemeester en Wethouders
en ten platten lande dien van Grietman en Assessoren. Ook
hadden de steden nu een permanent hoofd van bestuur in
den Burgemeester, gelijk de grietenijen in den Grietman.
Daarentegen was er groot verschil in de wijze waarop
de stedelijke- en de grietenijbesturen tot stand kwamen.
In de steden werden de raadsleden voor hun leven gekozen
door de kiescolleges, terwijl de Burgemeester en de Wethouders voor den tijd van zes jaren, uit de leden van den
Kaad werden benoemd door den Koning, behoudens Z. M.'s
bevoegdheid, om ook buiten den Raad een Burgemeester
te kiezen. (4)
Ten platten lande waren de ingezetenen ten eenenmale
van eenige deelneming in de benoeming der bestuursleden
verstoken. De leden van den Gfrietenije-raad werden benoemd niet — zelfs niet met een trap of op andere indirecte wijze — door de ingezetenen, maar door de Staten,
na eerst daarover het Grietenij-bestuur te hebben gehoord,
terwijl de Grietman werd aangesteld door den Koning en
de Assessoren uit de leden van den Raad werden gekozen
door den Gouverneur. (2) Derhalve — een Grietman gezonden door den Koning', Assessoren door den Gouverneur
en Raadsleden door de Staten, —- dezen vormden het bestuur der Grietenijen.
(1) Zie: Reglement voor de Steden, artt. 1, 52, 55 en 56.
(2) Zie: Reglement voor de Grietenijen, art. 11.
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Inderdaad geen schijn of schaduw meer van eenige zelfregeering!

Het volk moet zich wel zeer afgemat hebben gevoeld door
de herhaalde aanvallen van revolutie- en contra-revolutiekoortsen, waardoor het sedert het einde der vorige eeuw
zoo dikwijls was geteisterd. Ongetwijfeld had het boven
alles behoefte aan verademing en rust. Anders toch is het
kwalijk te verklaren , hoe het kon gedoogen, dat de Gemeentezaken, zoo geheel buiten eenigen invloed der Gemeentenaren om, werden behandeld, 't Was of men ten eenenmale de les was vergeten, die in 1801 met zoo waardigen
ernst door het Uitvoerend Bewind der Bataafsche republiek
den Staatsburgers op het hart was gedrukt, —• dat alleen
zelfbestuur eene blijvende drangreden tot nauwgezetheid en
spaarzaamheid kon opleveren. (1)
De reglementen leden voornamelijk aan dit groot euvel,
dat daarin geen behoorlijke band was gelegd tusschen het
bestuur en de ingezetenen der Gemeente.
Een nadere blik in die reglementen moge dit aantoonen.
De leden van den stedelijken raad, niet rechtstreeks door
de ingezetenen maar door een kiescollege gekozen, bleven
in 't bezit van die waardigheid, totdat zij door overlijden,
bedanken of verlies der vereischten, ophielden raadslid te
zijn, en alleen in zoodanig geval mocht het kiescollege een
nieuwe keus doen. Erger nog was het in de Grietenijen,
waar den ingezetenen hoegenaamd geen deel in de benoeming der bestuursleden was toegekend.
(1) Verzam. place, deel V , pag. 400.
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Aan openbare behandeling der bestuurs-zaken, — die
machtige drijfveer tot plichtsbetrachting! — scheen zelfs
niet te worden gedacht. Alleen de afgesloten jaarlijksche
rekeningen moesten met de daartoe betrekkelijke begrootingen ter visie worden gelegd. (1) Het was dus den ingezetenen wel ia waar vergund , een blik te slaan in het financieel beheer der Gemeente, doch, ontdekten zij misbruiken
of wanbeheer, zij waren niet bij machte dit voor 't vervolg
te voorkomen door het aanwijzen van andere beheerders.
Overigens bleek hoe langer zoo meer, dat eene behoorlijke afbakening der grenzen ontbrak tusschen de bevoegdheid van den Raad en die van het Dagelijksch bestuur.
Dit laatste had alleen de hoogere machten, door wie het
gezonden was, en niet de ingezetenen, wier belangen het
moest behartigen, naar de oogen zien. Voor uitbreiding
zijner macht vond het een ruim veld, waarop het zelfs door
geen interpellatie in den Kaad kon worden gekeerd. Immers eene bepaling als die van art. 183 onzer tegenwoordige Gemeentewet, zoekt men in de reglementen te vergeefs.
Nergens dus, noch bij den Kaad, noch bij het Dagelijksch
bestuur eenige verantwoordelijkheid !
Deed dit groot euvel —• gemis van een behoorlijken
band tusschen bestuur en ingezetenen der Gemeente —
zich gelden in Steden en Grietenijen beide, niet het minst
voorzeker gevoelde men. de gevolgen daarvan ten platten
lande, waar de Grietman, — bevoegd om, ingeval de zaak
hem voor raadpleging met de Assessoren niet vatbaar scheen,
alleen te handelen (2) — zeer zeker oneindig veel meer
was dan de ziel van het Dagelijksch bestuur.
(1) Zie: Kon. besluit van 1 Maart 1831 , bij Luttenberg t. a. p.
pag. 201 vlg.
(2) Zie: Reglement artt. 51 en 82.
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Eindelijk werden dan ook de bewoners der Grietenijen
den staat van politieke onmondigheid , waarin zij werden
gehouden , moede en luide gaven zij hunne ontevredenheid
lucht in woord en schrift.
Was 't wonder , dat velen inzonderheid in het Grietmanschap de kern meenden te zien van het kwaad , waaraan
het bestuur van het platteland zoozeer leed en dat, toen
ia de dagen van het zoo opgewekt poliliek leven van 1848
enkelen nog hunne stem verhieven voor het behoud van het
Grrietmanschap, (1) anderen zich krachtig daartegen aankantten (2), zoo zelfs, dat een niet onbekend Friesch zanger
een schamper, satyriek lied (tegen het Grietmanschap)
slingerde over Friesland, een lied dat ofschoon nooit
gedrukt, destijds op aller tongen was. (3)
(1) De Grietmannen in Friesland, uitgegeven te Leeuwarden bij
W. Eekhoff, November 1848.
(2) Het Grietmanschap ontmanteld, uitgegeven te heeuwarden bij
D. Meindtrsma, 1849,
(3) Als teeken des tijds vinde het hier eene plaats.

DE

GRIETMAN.

Ik woe wol dat ik Grietman wier :
Sa'N ampt stiet my wol oan.
Dat baentsje is ek gans net swier
En it fortsjinnet skoan !
Il rjuchthùs sit it hearlik op ;
Men smoakt en drinkt er ta.
En jowt Mynhear in foarstel op ,
Dan seit Assessor : »ja."
Wol er ljeauwer swije ,
Nigen is genôch.
O, hwat Mnn' dy Hearen
Bargen oan 'e trôch I
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Andere en betere tijden voor het Gemeente-wezen waren
aanstaande.
Het Grietmanschap, door het volk veroordeeld, werd èn
bij de Gedeputeerde- èn bij de Provinciale Staten van Friesland tevens afgekeurd. (1)
Hjar feinten habbe se ek goedkeap ,
Want de earme Grietenij
Jowt jild , en dan nog op 'e heap
In moaije liverey.
En hat Mynhear it podagra ,
Wol hy fen 't reisgjen frij :
In rinner bringt him tiding ta ;
Dy skikt de Grietenij.
Wol Mynhear út jeyen ,
Boeren sjagg'lje mei.
Sizz', hwa lykje dy sloven ?
Lammen oan 'e wei!
En moat Mynhear it wird 'r is dwaen ,
En fait it praet him swier :
Siktaris hat hy by der han ,
Dat is syn officier.
En is 't forstàn net al to great,
Is him de saek net klear, —•
Dy leit him alle dingen bleat,
En sprekt mar for Mynhear.
Fjirtsjin hundert goune
En sa'n tsjerkfoudij —
ïs in akkefytsje,
't Komt er aerdich bij !
(1) Zie: Nut. Prov. Staten 10 Juli 1849, pag. 36Ä en 11 Juli
1849, no. 40.
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De gemeentenaren ten platten lande werden als politiekmondig erkend. Stedelijke- en landgemeenten beide zouden
voortaan naar één en dezelfde Gemeentewet worden bestuurd.
Eene werkelijke vertegenwoordiging der ingezetenen zoude
het bestuur in die Gemeenten uitmaken en bestemd zijn
om onder behoorlijk toezicht, zoo van de ingezetenen als
van de hoogere staatsmachten, zelfstandig de huishouding
te regelen en te besturen, alsmede om, ia zaken van alMar komt er sims hwat jild to koart ,
Hy skriuwt in omslach út,
En oft de boargerij al moart,
Biteljen is 't bislút.
Hwer , siz my , is yn 't hele lân
Sa'n Hear as Grietman is !
Hwa komt sa makk'lik oan it jild ?
Net ien , — dat is gewis.
Komm' myn goede Friezen
Sjen mar ta , en — swij !
Wèzz' mar tige fleurich ,
't Sjongen is yet frij !
'k Woe dôchs net, dat ik Grietman wier ,
Fcn 't brea fen de earme man. (*)
Sok jild misgun ik him gjin hier ;
De üok dy kleeft er oan.
Sa'n hounebaes fen 't heech Bistjùr ,
Op 't great làns-tichelwurk ,
Is er by alle Friezen oer ,
Dy heart nou by de Turk !
C l i o o r ad

libitum.

(*) Op een half roggenbrood werd destijds ongeveer 2* cent Grietenij-belasting geheven.
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gemeen belang, als organen der Rijksregeering dienst te
doen.
De grenzen tusschea de bevoegdheid der wetgevende
macht (van den Raad) en der uitvoerende macht (van Burgemeester en Wethouders) zouden duidelijker worden aangewezen. Daardoor zoude paal en perk worden gesteld
aan de neiging van het Dagelijksch bestuur tot uitbreiding
zijner macht, als ook aan een streven naar concentratie
dezer macht in den persoon van het hoofd der Gemeente.
Een gezonde staatsburgerlijke geest zou zich kunnen ontwikkelen door invoering van rechtstreeksche verkiezingen
met periodieke aftreding, en de band tusschen de ingezetenen en hunne vertegenwoordiging zou hierdoor nauwer
worden toegehaald.
Door de toepassing van nog een ander zegenrijk beginsel
van het nieuwere staatsrecht zou de inrichting van het Gemeentebestuur worden verrijkt. De publieke belangen zouden worden behandeld in het volle licht der openbaarheid.
De les van Thorbecke werd ter harte genomen, — de les
neergelegd in deze kernachtige woorden : »Op het plichtbesef'
»te vertrouwen is edel, maar het bedriegt. Tot hoe lagen
»stand het in gesloten vergaderingen soms daalt, stelt nie»mand, dan die er in zat, zich voor."
Met een onwrikbaar vertrouwen in de deugdelijkheid der
beginselen van de Gemeentewet, beval deze groote staatsman haar bij de Volksvertegenwoordiging aan.
»Wat doet deze wet ?" — zoo sprak hij. — «Vergelijk,
»zoo gij wilt, hetgeen de Gemeenten zullen worden met
»hetgeen zij tot dusverre zijn. Zoo er tot dusverre eenige
«werking, eenige zelfstandigheid, gelijk men pleegt te
szeggen, bij de Gemeente bestaat, dan is die alleen te
» vinden in de ongeveer 80 steden, maar niet in de Ge-
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»meenten op het platte land. Die Gemeenten op het platte
»land ten getale van 1200 zullen nu door deze wet tot
»eene vrijheid worden gebracht, veel grooter, veel uitgesstrekter, veel krachtiger dan die op het oogenblik door
»de grootste steden van het land wordt genoten."
»Ik meen" —• zoo besluit Thorbecke — smet noodig
»te hebben meer te zeggen om te bewijzen, dat deze wet
»geen getuigenis draagt van vrees, maar van vertrouwen
»in eene edele en trouwhartige natie !" (1)
Leeuwarden.

(IJ

Mr. ,T. G, VAN BLOM J.Gz.

Zie: Boissevain, Gemeentewet. Algemeen overzicht § 2, in fine.
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CHRONOLOGISCHE LIJST
der plaatselyke besturen in Friesland,
VAN 1795 TOT 1851.

Vóór en onder de Staatsregeling van 1798.
Zie overzicht,
Remotie der besturen van de steden
(Magistraat en Vroedschap) en de grietenijen (Grietman en Bijzitters) en aanstelling van Municipaliteiten . . . pag. 3G7 vlg.
179G. Yerkiezing van Gerechten . . . » 372 »
1798.
Aanstelling van Gemeenteraden . . » 379 »
1795.

Onder de Staatsregeling van 1801.
1802,
1804.

Aanstelling van Drosten. (Begin der
scheiding van administratie en justitie pag. 387 vlg.
Verkiezing van Gemeentebesturen en
Gecommit eerden
. . . . . . .
3 8 4 »
Onder de Staatsregeling van 1805.

1800.

Aanstelling (als leden der plaatselijke
rechtbanken) van Drosten en Mederechters in de plattelands-gemeenten en
kleinere steden en van Schepenen
de grootere steden

1SOO.

.

.

.

.

Verkiezing van Gemeentebesturen

Gecommitteerden
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pag. 390 vlg.
en

»

390

»
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Onder de constitutie van 1800.
1807.

1807.

Zie overzicht,
Aanstelling van Burgemeester, Wethouders en Vroedschap in de steden
Leeuwarden, Harlingen en Sneek . pag. 397 vlg.
Baljuwen met Gerechten en Gemeentebesturen in de overige steden en ten
platten lande (Baljuw en Gerecht en
Baljuw
e n Gemeentebestuur)
. . . »

398

»

Onder de inlijving bij het Fransclie keizerrijk.
1810.

Aanstelling van Maires en een Conseil
Municipal

.

.

.

.

.

.

.

.

pag. 40'2 vlg.

Na de verdrijving der Franschen.
1814.

Aanstelling

van

Burgemeesteren

en

Vroedschap in de steden en van een

Schout en een Raad der Gemeenten
in de plattelands-gemeenten . . . pag. 406 vlg.

Onder de grondwet van 1815.
1816.

Aanstelling van Burgemeesteren en
verkiezing van een Raad in de steden pag. 409 vlg.

1816.

Aanstelling van Grietman en Assessoren en van een Grietenije-raad in de
Grietenijen .
»

1824.

Aanstelling van Burgemeester en Wet'houders en verkiezing van een Raad
in de steden
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Zie overzicht,
1825.

Aanstelling van Grietman en Assessoren en van een Grietenije-raad in
de Grietenijen
pag. 414 vlg.
Onder do grondwet van 1848.

4851.

Aanstelling van een Burgemeester en
verkiezing van Wethouders en een
Gemeenteraad in de stedelijke- en
landgemeenten
• pag. 419 vlg.
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