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Ter inleiding 

In de jaren 1810-1811 maakte het Franse Keizerrijk een laatste expansieve fase door, waarbij 

Napoleon zijn economische, politieke en militaire greep op het Europese continent versterkte – 

zo ook in het departement Bouches-du-Rhin (Monden van de Rijn) dat grofweg het oosten van de 

huidige provincie Noord-Brabant omvatte. Monden van de Rijn was met zijn 63 duizend hectaren 

en bevolking van ongeveer 77 duizend individuen slechts een klein onderdeel van het Empire dat 

op zijn hoogtepunt in 1811 130 departementen en 44 miljoen inwoners telde.1 De inlijving van 

het departement vond plaats in een periode van relatieve rust in het rijk. De crisis van 1808-1809 

was bezworen. Zo was het Oostenrijk niet gelukt om de Franse continentale hegemonie te breken; 

het Habsburgse leger was in juli 1809 bij Wagram verslagen. Ook de uitgebroken Duitse 

volksopstanden waren onderdrukt en de Engelse invasie op Walcheren was door Nederlandse en 

Belgische nationale gardes in september afgeslagen. Verzekerd van de aanhoudende steun van 

zijn bondgenoten – de Duitse Rijnbond en de koninkrijken Italië en Polen – leek, op de Spaanse 

Onafhankelijkheidsoorlog (1808-1814) na, er nog maar weinig te zijn dat Napoleons macht op 

het continent kon aantasten. Met de Vrede van Schönbrunn/Wenen (14 oktober 1809), waarmee 

Pruisen en Oostenrijk verder bij het napoleontisch statensysteem betrokken raakten, was het lot 

van de Vijfde Coalitie definitief bezegeld. Met de overwinning op Oostenrijk had de 

organisatorische kracht van het Franse bestuursapparaat – de grote aanjager van Napoleons 

militaire superioriteit – een voorlopig hoogtepunt bereikt. 

 Het voorliggende onderzoek gaat in op het functioneren van dit Franse bestuursapparaat. 

Deze scriptie handelt specifiek over de betekenisinhoud die Napoleon en zijn 

overheidsfunctionarissen gaven aan het begrip esprit public bij de integratie van Monden van de 

Rijn en de worteling van het staatsgezag gedurende de periode 1810-1813. Lacunes in de huidige 

historiografie rechtvaardigen een nadere bestudering van dit departement, dat zowel om archivale 

als ‘nationalistische’ redenen weinig aandacht heeft gekregen. Op deze wijze poogt deze studie 

niet alleen een bijdrage te leveren aan de kennis van de napoleontische tijd in Nederland, maar 

ook aan een beter begrip van Napoleons rijk in zijn totaliteit. 

 Het napoleontische bestuursapparaat wist, op een voor die tijd ongekende schaal en 

efficiëntie, door te dringen tot de haarvaten van samenlevingen – iets waarin het wellicht alleen 

in de Rooms-Katholieke Kerk zijn gelijke vond.2 Zowel in het Franse kernland als in de nieuw 

 
1 Geoffrey Ellis, The Napoleonic Empire (2e herz. druk; Londen 2003) 57 en Almanach impérial., an 
bissextil M. DCCC. XII, présenté à S.M. l'empereur et roi, par Testu. Minister-staatssecretaris Hugues B. 
Maret (Parijs 1812) 249-57. 
2 Michael Broers, Europe under Napoleon 1799-1815 (e-bookuitgave van herz. paperbackeditie; Londen 
en New York 2014) hfst. 3, The emotional an intellectual climate, 1799-1807. 
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geïncorporeerde gebiedsdelen, bracht dit een omvangrijk proces van uniformering en centralisatie 

op gang dat de bestuurlijke, gerechtelijke en administratieve organisatie vergaand zou veranderen. 

Bij het aansturen en integreren van oude en nieuwe rijksdelen bediende de napoleontische staat 

zich van een sterk gerationaliseerd bestuursmodel, hetgeen ongekende informatiestromen op gang 

bracht tussen de diverse bestuurslagen. Binnen deze bestuurlijke correspondentie van de overheid 

passeert een vast aantal categorieën of rubrieken, waaronder esprit public, een begrip dat zijn 

herkomst vindt in het ontstaan van de ‘publieke opinie’ en dat destijds binnen het Nederlands 

taalgebied sporadisch werd vertaald als ‘openbare geest’.3 In zekere zin werd onder dit begrip de 

mentaliteit van (een bepaald deel van) de bevolking geschaard. Het begrip had zich niet alleen 

een plaats in de driemaandelijkse departementale bestuursverslagen verworven, ook in de 

rapportages afkomstig uit de andere overheidsgeledingen van het late keizerrijk dook het 

regelmatig op. Door dit begrip binnen zijn politiek-bestuurlijke context te bestuderen hoopt deze 

studie het inzicht in het functioneren van het napoleontisch staatsapparaat te vergroten en een 

bijdrage te leveren aan de begrips-  en ontwikkelingsgeschiedenis van het concept esprit public. 

Naast dat dit begrip, in een voortdurend proces van toe-eigening en recyclage, binnen de diverse 

bestuurslagen van (nieuwe) betekenisinhouden werd voorzien, hoopt deze studie een beeld op te 

leveren in hoeverre de overheidsfunctionarissen Monden van de Rijn als bestuurlijk en cultureel 

geïntegreerd beschouwden.  

 Nadrukkelijk beperk ik mij in dit onderzoek tot het bestuurlijk-administratieve perspectief 

door de representatievormen van esprit public op te sporen in de overheidsrapporten uit de jaren 

1810-1813 berustend in de bestuursarchieven van het Brabants Historisch Informatie Centrum. 

Om de napoleontische perceptie van de publieke geest in Monden van de Rijn te bestuderen maakt 

deze studie gebruik van ambtelijke stukken die kritisch worden bevraagd. Zodoende wordt 

duidelijk hoe de napoleontische overheid de departementale esprit public heeft beschouwd en 

heeft willen beïnvloeden. 

 Gelet op het bovenstaande wordt in dit onderzoek dan ook de vraag centraal gesteld op 

welke wijze er door het napoleontische bestuursapparaat inhoud werd gegeven aan het begrip 

esprit public bij de integratie van het departement Monden van de Rijn binnen het Franse 

Keizerrijk gedurende de jaren 1810-1813. Deze hoofdvraag is verder opgesplitst in de volgende 

deelvragen: 

 
3 Bijv. ‘Bayonne, den 8 Juuij [sic]’, Journal du département des bouches du Rhin (28 juni 1811). Ook in 
de periode 1810-1813 lijkt dit begrip in het departement Monden van de Rijn weinig courant te zijn 
geweest. In de enig officieel toegestane krant van het departement Monden van de Rijn (en spreekbuis 
van het napoleontische regime), levert ‘openbare geest’ slechts een treffer op in een directe vertaling van 
de door de Franse overheid uit Parijs aangeleverde kopij. In deze studie zal dan ook steeds de Franse 
benaming esprit public worden gehanteerd. 
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I. Welke ontwikkelingsgeschiedenis heeft het begrip esprit public doorgemaakt tot en met 

het late Franse Keizerrijk? 

II. Op welke wijze werd er door de centrale overheid betekenis gegeven aan esprit public bij 

het uitzetten van beleid? 

III. Welke bestuursfunctionarissen en –afdelingen binnen Monden van de Rijn maakten bij 

de integratie van het departement gebruik van het begrip esprit public in hun bestuurlijke 

correspondentie? 

IV. Welke betekenisinhoud werd er door de subnationale bestuursfunctionarissen van 

Monden van de Rijn aan het begrip esprit public gegeven tijdens de integratie van 

departement? 

Bovenstaande onderzoeksvragen bieden inzicht in de (conceptuele) ontwikkeling en de perceptie 

van de esprit public, met als casus een nog weinig bestudeerd Nederlands departement. Aldus 

wordt licht geworpen op de functionering van het napoleontisch bestuursapparaat in de ingelijfde 

gebieden en kunnen mogelijk uitspraken worden gedaan over de worteling van het Franse gezag 

in bredere zin. 
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1 Het onderzoek 
1.1 Status quaestionis 

Binnen de ‘vaderlandse’ geschiedbeoefening was de aandacht voor de Bataafs-Franse tijd lange 

tijd zeer beperkt. De negentiende-eeuwse historici waren de mening toegedaan dat de 

Nederlanders onder het Franse gezag, zowel onder het koningschap van Lodewijk Napoleon als 

bij de Inlijving, een passieve houding hadden aangenomen.4 De waardering onder historici dat de 

Bataafs-Franse tijd vormend is geweest voor de Nederlandse (natie)staat is van recenter datum. 

H.T. Colenbrander was een van de eerste historici die meer oog had voor de ‘Bataafs-Franse tijd’ 

en hiermee voor de rol die de Nederlander destijds had gespeeld. Colenbrander uitte hiermee 

kritiek op het tekort aan historische aandacht die er was geweest voor de prestaties en de 

gemoedstoestand van het individu. Daarbij ontdekte hij dat Nederlanders zich toentertijd 

belangrijker hadden voorgedaan dan zij daadwerkelijk waren.5 Door zich specifiek te richten op 

buitenlandse archieven kwam Colenbrander tot de conclusie dat het de Fransen waren die in 

periode 1795-1813 de regie hadden gevoerd. Het nieuwe bronmateriaal dat door hem werd 

ontsloten en uitgegeven, canoniseerde dit beeld van Franse dominantie.6  

 Ondanks dit vernieuwende buitenlandse perspectief bleef het beeld gehandhaafd dat het 

Huis van Oranje als verzoener had opgetreden en de schepper was van nationale eenheid.7 Ook 

onderstreepte Colenbrander eens te meer de Nederlandse gelatenheid en passiviteit. De bevolking 

zou de Fransen zelfs dankbaar zijn geweest voor de meeste maatregelen en vernieuwingen.8 Deze 

apathische houding zou pas bij de terugkeer van soeverein vorst Willem I zijn veranderd. Tijdens 

de ‘lange negentiende eeuw’ was de geschiedschrijving in eerste instantie gericht op de eigen 

natie. Bij deze nationalistische inslag speelden politieke ideologieën of romantische 

mythevorming vaak een hoofdrol. Toch heeft de Nederlandse geschiedschrijving geen felle 

polemieken gekend zoals die tussen Franse en Duitse historici gewoon waren, vooral nadat de 

Franse predominantie werd aangetast door de opkomst van de Duitse natiestaat. Daarbij speelde 

Nederland na 1830 nog enkel een bescheiden rol op het Europese politieke toneel. 9  

 
4 Lotte Jensen, Verzet tegen Napoleon (Nijmegen 2013) 21. 
5 Martijn van der Burg, Nederland onder Franse invloed. Cultuurtransfer en staatsvorming in de 
napoleontische tijd, 1799-1813 (Proefschrift Universiteit van Amsterdam, Amsterdam 2007) 15. 
6 Bart Verheijen, Nederland ‘onder’ Napoleon. Partijstrijd en natievorming 1801-1813 (Nijmegen 2017) 
10 en Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840. H.T. Colenbrander 
ed. (22 dln; ’s-Gravenhage 1905-1922). 
7 Van der Burg, Nederland onder Franse invloed, 16. 
8 Johan Joor, De Adelaar en het Lam. Onrust, opruiing en onwilligheid in Nederland ten tijde van het 
Koninkrijk Holland en de inlijving bij het Franse keizerrijk (1806-1813), 39. 
9 Vgl. Pierre Horn, Le défi de l’enracinement napoléonien entre Rhin et Meuse, 1810-1814. L’opinion 
publique dans les départements de la Roër, de l’Ourthe, des Forêts et de la Moselle (Berlijn en Boston 
2017) 35. 
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 De Tweede Wereldoorlog vormde het begin van een belangrijk omslagpunt in de 

napoleontische geschiedschrijving. Met de naoorlogse jaren brak een tijd van grote vernieuwing 

aan binnen de historiografie; de ervaringen van de Tweede Wereldoorlog brachten historici tot 

geheel nieuwe zienswijzen. Zo gingen P. Geijl en J. Presser ertoe over Napoleon en diens regime 

moreel te duiden. Hierbij lag de nadruk nog op de man en zijn daden; onderzoek naar de 

langetermijngevolgen van Napoleons regime met meer aandacht voor de onderliggende sociale 

en economische structuren en gedachten, zou nog op zich laten wachten. Dergelijke studies 

verschenen vanaf de jaren zeventig met name in Duitsland, Frankrijk en Italië.10   

 Een voorbeeld van deze naoorlogse vernieuwing en horizonverbreding vormt het werk 

van J.L. Godechot.11 Deze historicus heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het onderzoek 

middels zijn consciëntieuze beschrijving van de belangrijkste Franse bestuursinstellingen tussen 

1789 en 1815.12 Zijn Les institutions de la France sous la Révolution et l’Empire kan nog steeds 

als een standaardwerk worden beschouwd voor de onderzoeker die geïnteresseerd is in de 

organisatiestructuur van het Keizerrijk, al is zijn interpretatie niet vrij van kritiek.13 Met deze 

naoorlogse periode was de negentiende-eeuwse romantische echo, die werd gekenmerkt door de 

primordialistische idee die de natiestaat en zijn geschiedenis beschouwde als een louter natuurlijk 

fenomeen, voorgoed verstomd. Europa werd meer en meer als een historische constructie 

beschouwd die binnen de geschiedwetenschap diende te worden ontleed.14 Historici als R.E. de 

Bruin, W.P. te Brake , N.C.F. van Sas , W. Fritschy en A. Jourdan, ook wel aangeduid als de ‘new 

generation’, sloten aan bij deze nieuwe zienswijze door meer aandacht te schenken aan de 

complexe politieke en sociale verhoudingen uit die tijd. Zij pleitten er tevens voor om de focus 

binnen het onderzoek naar de Bataafs-Franse tijd geografisch te verleggen van West-Nederland 

naar de periferie. Ook diende er meer aandacht te komen voor de culturele, sociale en 

economische dimensies achter de politieke bewegingen uit deze periode. 15 

 Wordt in het bijzonder gekeken naar de historiografie van het Koninkrijk Holland en de 

Inlijving dan is het opvallend dat gedurende de gehele twintigste eeuw de nadruk heeft gelegen 

op de periode 1795-1805. De periode 1806-1813 is slechts mondjesmaat aan bod gekomen. De 

oudere monografieën van J.W.A. Naber en Colenbrander, historici die wel oog hadden voor deze 

 
10 Ellis, The Napoleonic Empire, 1 en zie: J. Presser, Napoleon. Historie en legende (Amsterdam enz. 
1946) en P. Geyl, Napoleon. Voor en tegen in de Franse geschiedschrijving (Utrecht 1946). 
11 Van der Burg, Nederland onder Franse invloed, 16. 
12 Jacques Godechot, Les institutions de la France sous la Révolution et l’Empire. Histoire des institutions 
1 (2e druk; Parijs 1968).  
13 Vgl. Gavin Daly, “Little emperors?’ Investigating prefectoral rule in the departments” in: Philip G. 
Dwyer en Alan Forrest ed., Napoleon and his empire. Europe, 1804-1814 (Basingstoke 2007) 44-60. 
14 Horn, Le défi de l’enracinement napoléonien entre Rhin et Meuse, 35. 
15 Joor, De Adelaar en het Lam, 34 en Van der Burg, Nederland onder Franse invloed, 16. 
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jaren, zijn dan ook nog steeds gezaghebbende standaardwerken.16  

 Ook de omissies op sociaal-economisch en cultureel-historisch gebied bleven 

onverminderd groot ten aanzien van deze periode. De inspanningen van de ‘new generation’ ten 

spijt, bleef de lange politiek-institutionele onderzoekstraditie onmiskenbaar haar stempel 

drukken. Pas vanaf de jaren negentig nam de aandacht voor deze ‘vergeten’ thematiek toe.17 Van 

deze cultural turn getuigen de studies van historici als M.J. van der Burg, L. Jensen en J. Joor, 

W. Uitterhoeve en B. Verheijen. In hun onderzoeken is er aandacht voor cultuurtransfers, 

protestuitingen, identiteitsvorming en verzetscultuur binnen het proces van staats- en 

natievorming.18 Het historische beeld van de periode 1806-1813 werd op een aantal punten dan 

ook behoorlijk aangescherpt. Zo bleek deze tijd in de Nederlandse geschiedenis veel dynamischer 

te zijn geweest dan voorheen werd gedacht. Er bleken zich juist vele vormen van verzet te hebben 

voorgedaan (zoals ook elders in het Keizerrijk) tegen het napoleontische bestuur; veelkleurig 

protestuitingen die zowel traditionele als nationalistische kenmerken in zich droegen. De 

uniforme politiek van het Keizerrijk bleek op lokaal niveau een veelvoud aan reacties op te roepen 

die niet simpelweg te herleiden waren tot de categorieën van heersers en meesters. In deze nieuwe 

studies worden complexe krachtenvelden beschreven waarin lokale, nationale en internationale 

niveaus, machtsrelaties, partijvorming en bestuursinstellingen een voorname rol spelen. Binnen 

dit krachtenveld is sprake van wederzijdse culturele en politieke beïnvloeding. De Franse 

hegemonie staat niet langer synoniem voor éénrichtingsverkeer van ideeën, gedachten en 

instellingen.19  Vaak wordt in deze onderzoeken gebruik gemaakt van de theorie van histoire 

croisée - een dynamische benaderingswijze waarbij fenomenen buiten de afgesloten nationale 

kaders onderzocht worden in de wijze waarop zij door verschillende cultuurdomeinen en tijden 

circuleren.20 De globaliserende wereld van vandaag de dag vormt een belangrijke inspiratiebron 

voor deze benaderingswijze. 

 Door deze nieuwe onderzoeksmethoden en zienswijzen kunnen oude vragen opnieuw 

worden gesteld, hetgeen zijn weerslag vindt in de vele detailstudies die de laatste decennia zijn 

verschenen. Het huidige napoleontisch onderzoek kent dan ook een grote mate van specialisatie; 

onderzoekers leggen zich steeds vaker toe op een specifiek deelonderwerp of een bepaalde 

 
16 Johanna W.A. Naber, Overheersing en vrijwording. Geschiedenis van Nederland tijdens de inlijving 
van Frankrijk juli 1810 – november 1813 (Haarlem 1913) en H.T. Colenbrander, Inlijving en opstand 
(Amsterdam 1913). 
17 Joor, De Adelaar en het Lam, 35-36. 
18 Van der Burg, Nederland onder Franse invloed; Joor, De Adelaar en het Lam en Jensen, Verzet tegen 
Napoleon. 
19 Verheijen, Nederland ‘onder’ Napoleon, 11-13 en Van der Burg, Nederland onder Franse invloed, 249-
250. 
20 Horn, Le défi de l’enracinement napoléonien entre Rhin et Meuse, 45. 
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regio.21 Ook is er hernieuwde aandacht voor het prefectoraal bestuursapparaat waarbij onderzocht 

wordt in hoeverre (onder)prefecten zich conformeerden aan het centrale gezag of waarbij 

gezagsrelaties tussen de verschillende gezagdragers en bestuursinstellingen onder de loep worden 

genomen. Ook de mate van ralliement22 onder de plaatselijke bevolking – met name de elites – 

biedt een vruchtbare bodem voor het moderne napoleontische onderzoek, zoals blijkt uit de 

studies van G. Daly.23 Steeds meer historici zijn geïnteresseerd geraakt in de mate waarin het 

Franse gezag door lokale bevolkingsgroepen werd aanvaard. Daarbij wordt de aandacht steeds 

meer verlegd van het centrum naar de periferie van het Keizerrijk. Deze nieuwe 

onderzoeksontwikkelingen hadden interessante gevolgen voor object, vorm en methode, zoals de 

interdepartementale studie Le défi de l’enracinement napoléonien entre Rhin et Meuse van de 

Franse historicus P. Horn waarin het noordoostelijk deel van het Keizerrijk gedurende de periode 

1810-1814 onderzocht is op de mate van ‘worteling’ van het napoleontisch bestuur.24  

 Terugkijkend op dit rijke historiografische verleden van napoleontisch onderzoek vallen 

er drie onderzoekssoorten te onderscheiden: biografieën, systeemstudies en een categorie gewijd 

aan publieke opinie of esprit public. Laatstgenoemde genre heeft met name in de Franstalige 

wereld vanaf de achttiende eeuw tot in het midden van de twintigste eeuw volop in de aandacht 

gestaan. Wat betreft het Eerste Keizerrijk (1804-1814/15) is hierbinnen veel onderzoek gedaan 

naar de rol die de burgerbevolking heeft gespeeld bij het ineenstorten van het keizerrijk. Dit genre 

van onderzoek was vooral geliefd in de periode 1814-1848. De toegenomen persvrijheid gaf 

aanleiding tot verhitte debatten in een tijdperk van revoluties en restauratiebewegingen; er werd 

dan ook veel gepubliceerd en onderzocht op het gebied van publieke opinie en esprit public. De 

productiepiek bevond zich tussen de Restauratie (1814-1830) en het Tweede Franse Keizerrijk 

(1852-1870). Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw tot en met het midden van de 

twintigste eeuw nam de aandacht voor dergelijke studie gestaag af en niet het minst binnen de 

departementale studies.25 Tegenwoordig staat het onderzoek naar beide begrippen echter weer 

volop in de belangstelling. 26 

 Deze hernieuwde aandacht voor publieke opinie en aanverwante studies lenen zich 

 
21 Ellis, The Napoleonic Empire, 6-8. Zo zijn er waardevolle studies verschenen ten aanzien van de 
conscriptie, dienstweigering en de situatie van de geannexeerde departementen. 
22 Zoiets als: aansluiting, hereniging, zich toewijden aan een bepaald(e) persoon of groep. 
23 Zie: Daly, “Little emperors?’ Investigating prefectoral rule in the departments”, 44-60. 
24 Horn, Le défi de l’enracinement napoléonien entre Rhin et Meuse, 49. 
25 Ibidem, 15-17. 
26 Bijv. Graeme Edward Callister, Public opinion and foreign policy. British and French relations with the 
Netherlands, 1785-1815 (Proefschrift Universiteit van York, York 2013); Horn, Le défi de l’enracinement 
napoléonien entre Rhin et Meuse; Annie Jourdan, ‘Napoleon and Europe. The legacy of the French 
Revolution’ in: Alan Forrest, en Matthias Middell, ed., The routledge companion to the French 
Revolution in world history (Londen 2015) 207-224. 
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dankbaar voor een verdiepende analyse naar historische processen zoals natie- en 

identiteitsvorming, hetgeen inhaakt op nog een noemenswaardig aspect van het hedendaagse 

onderzoek, namelijk de aandacht die er is voor de doorwerking van de napoleontisch tijd op latere 

tijden.27 Deze tendens is overduidelijk te herkennen in de monografieën naar ‘publieke opinie’ en 

esprit public. Een historicus die zich veelvuldig met dit onderwerp heeft beziggehouden is de P. 

Karila-Cohen. Zijn L’état des esprits is een studie naar de ontstaansgeschiedenis van de publieke 

opinie en toont hoe de Franse overheid geobsedeerd is geraakt door peiling en enquêtering van 

de Franse bevolking. In zijn analyse is een belangrijke rol weggelegd voor prefecten en hun 

interactie met het centraal gezag (ministers). Weliswaar ligt het zwaartepunt van deze studie bij 

het tijdperk van de Restauratie en de Julimonarchie, toch levert zij een essentiële bijdrage over 

hoe de esprit public in het napoleontische keizerrijk door de overheid werd begrepen en 

toegepast.28 Tot slot mag zeker de historica M. Le Roy hier niet onvermeld blijven. In haar 

promotieonderzoek concentreert zij zich op de wijze waarop de esprit public, gedurende de 

periode 1804-1814 in de departementen van de Ligurische Apennijnen, door de gezaghebbers 

werd geadministreerd. Haar theorie en methode vormen een bron van inspiratie voor deze studie 

en haar bevindingen zullen in de conclusie van deze studie worden vergeleken met de uitkomsten 

van dit onderzoek.29 

1.2 Positionering in de historiografie 

Deze masterscriptie hoopt in zijn cultuur- en politiek-historische thematiek en benaderingswijze 

een bijdrage te leveren aan het onderzoek naar het functioneren van de napoleontische staat en 

het integratieproces van gebiedsdelen gedurende het late keizerrijk. Zowel in geografisch als 

temporeel opzicht vallen er binnen de napoleontische historiografie op dit gebied nog lacunes te 

dichten. Zo is er binnen de (inter)nationale geschiedschrijving vooralsnog weinig aandacht 

geweest voor het departement Monden van de Rijn en ook de thematiek van deze studie (esprit 

public) wordt pas zeer recentelijk binnen het napoleontisch onderzoek geëntameerd.  

 In navolging op eerder genoemde studies in de historiografie wordt ook in deze studie het 

integratieproces van gebiedsdelen binnen het napoleontische keizerrijk kritisch ondervraagd.30 

De analyse van het begrip esprit public in de bestuurlijke correspondentie biedt inzicht in de wijze 

waarop het napoleontische staatsapparaat vorm gaf aan het departementale integratieproces 

 
27 Ellis, The Napoleonic Empire, 4-5. 
28 Jeremy Popkin, Revue d'histoire moderne et contemporaine 56 (2009) afl. 3, 234-236. 
29 Maeva Le Roy, ‘L’esprit public dans les départements annexés de l’Apennin ligure. De la soumission 
aux lois à l’attachement au gouvernement’ in: Annales historiques de la Révolution française 400 (2020) 
afl. 2, 73-98. 
30 Bijv. Horn, Le défi de l’enracinement napoléonien entre Rhin et Meuse en M. van der Burg, 
Napoleonic governance in het Netherlands and Northwest Germany. Conquest, incorporation, and 
integration, War, culture and society, 1750-1850 (2021). 
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alsook de relatie die het centraal bestuur daarbij onderhield met de bestuursambtenaren op 

subnationaal niveau. Hiermee levert deze scriptie niet alleen een bijdrage aan de kennis over het 

functioneren van de (sub)nationale napoleontische overheid, ook biedt zij meer inzicht in de 

relatie tussen bestuursafdelingen onderling, in dit geval op macro- en mesoniveau. 

 Bijkomstig sluit dit onderzoek aan bij het wetenschappelijk debat over de uitdagingen en 

problemen die bestuurders op nationaal en departementaal niveau tegenkwamen bij het uitzetten 

van top-downbeleid en het integreren van gebiedsdelen. Binnen het huidige napoleontisch 

onderzoek is er volop aandacht voor deze kernproblemen. Deze studie hoopt, in haar analyse naar 

het gebruik van esprit public bij de implementatie van staatsbeleid en het uitzetten van 

bestuurshandelingen, daarbij aan te sluiten. 

 Daarnaast beantwoordt deze masterscriptie aan de veranderingen binnen de hedendaagse 

‘vaderlandse’ geschiedschrijving door meer aandacht te schenken aan perifere gebiedsdelen en 

hun (complexe) politieke structuren. Het nationale narratief is op dit punt volop in beweging 

getuige het groeiende aantal studies naar de periode van Inlijving, waarbij er meer oog is voor 

regionale verschillen en lokale omstandigheden.31 Het departement Monden van de Rijn is binnen 

het historisch onderzoek, mede door de ongelukkige versnippering van departementale 

bestuursarchivalia en de status aparte van de ‘Hollandse’ departementen, achterop geraakt. Niet 

alleen wil deze scriptie de aandacht voor dit onderbelichte departement vergroten, ook hoopt zij 

bij te dragen aan de verdere bijstelling van het nationaal narratief over de napoleontische tijd. 

 Ten slotte levert deze studie een bijdrage aan het cultuur-historische onderzoek naar de 

relatie tussen de (opkomende) publieke opinie en bestuur, een thema dat ook tegenwoordig in een 

groot aantal sociale studies volop in de belangstelling staat.32 Zijdelings kent deze studie ook 

raakvlakken met de ‘conceptual history’ of begrips- en ideeëngeschiedenis. Aangezien het begrip 

esprit public binnen de correspondentie van het napoleontisch bestuursapparaat van nieuwe 

betekenisinhouden werd voorzien, kunnen de conclusies uit dit onderzoek bijdragen aan de 

conceptuele evolutie van dit begrip. 

  

 
31 Bijv. Verheijen, Nederland ‘onder’ Napoleon; Van der Burg, Nederland onder Franse invloed en 
Jensen, Verzet tegen Napoleon. 
32 Bijv.: Shannon C. McGregor, ‘Social media as public opinion. How journalists use social media to 
represent public opinion’, Journalism 20 (2019) afl. 8, 1070-1086; Stephanie Edgerly en 
Kjerstin Thorson, ‘Political communication and public opinion innovative research for the digital age’, 
Public Opinion Quarterly 84 (2020) 189-194 en Jeroen Romeijn, ‘Do political parties listen to the(ir) 
public? Public opinion–party linkage on specific policy issues’, Party Politics 26 (2020) afl. 4, 426-436. 
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1.3 Afbakening van onderzoek: theoretisch kader en onderzoekstechniek 

1.3.1 Periodisering en geografische begrenzing 

Dit onderzoek strekt zich uit over een periode van april 1810 tot januari 1814, waarbij het 

zwaartepunt ligt bij de jaren 1811, 1812 en 1813. Gekozen is voor het jaar 1810 als logisch 

beginpunt aangezien in dit jaar het Koninkrijk Holland (1806-1810) gefaseerd werd ontmanteld 

met als gevolg de creatie van het departement Monden van de Rijn. Op 4 februari van dat jaar 

ging koning Lodewijk Napoleon akkoord met de eis van diens broer om de gebieden ten zuiden 

van Maas en Waal aan het Keizerrijk af te staan; op 10 februari maakten de Franse troepen onder 

leiding van Nicolas Charles Oudinot de facto een einde aan de departementen Brabant en Zeeland, 

evenals delen van de departementen Maasland en Gelderland. Vier jaar lang waren zij onderdeel 

geweest van Koninkrijk Holland, maar na bekrachtiging van het traktaat van Parijs op 16 maart 

1810 werden deze gebieden definitief aan het koninkrijk onttrokken en ingelijfd bij het Franse 

Keizerrijk. De Engelse invasie van Walcheren een jaar eerder was voor keizer Napoleon 

Bonaparte aanleiding geweest om de vazalstaat van zijn broer stapsgewijs bij het Keizerrijk in te 

lijven.33 Hiermee gaf Napoleon uiting aan zijn onvrede over de wijze waarop Lodewijk uitvoering 

had gegeven aan het continentaal stelsel en de ter beschikkingstelling van de financiële en 

militaire middelen voor de Franse oorlogsvoering.34  

 Op 24 april 1810 werden de ‘nieuwe Fransen’ van het oostelijke deel van het voormalige 

departement Brabant en het zuidelijke deel van Gelderland ondergebracht in het nieuwe 

departement Bouches du Rhin of Monden van de Rijn. Twee dagen laten werden binnen dit 

departement de arrondissementen Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Nijmegen gevormd. Op 14 

mei werden deze arrondissementen op hun beurt onderverdeeld in communes en kantons.35 

Hiermee was Monden van de Rijn een van de 130 departementen geworden die het Keizerrijk 

eind 1810 rijk was.36 

 De focus van het onderzoek ligt op de vijf hoofdtakken van de centrale overheid die actief 

 
33 J.A.M.Y. Bos-Rops, J.G.M. Sanders en A.P. van Vliet ed., Noord-Brabant in de Bataafs-Franse Tijd, 
1794-1814. Een institutionele handleiding (Hilversum 2002) 31-32. 
34 Remieg Aerts, ‘Een staat in verbouwing. Van republiek naar constitutioneel koninkrijk, 1780-1848’ in: 
idem e.a., Land van kleine gebaren. Een politieke geschiedenis van Nederland 1780-1990 (5e druk; 
Nijmegen en Amsterdam 2007) 13-95, aldaar 50. 
35 Bos-Rops, Sanders en Van Vliet ed., Noord-Brabant in de Bataafs-Franse Tijd, 31-32.  
De overige gebiedsdelen van het voormalige Koninkrijk Holland ten noorden van Maas en Waal zouden 
overigens pas later onder direct Frans bestuur worden gesteld. Op 9 juni 1810, na het oprukken van het 
Franse leger vanuit het zuiden tot aan Amsterdam, werd ook het restant van het Koninkrijk Holland bij 
Keizerlijk Decreet ingelijfd bij het Franse Keizerrijk. Wel bleef dit deel een bestuurlijke eenheid onder 
leiding van Charles Lebrun als luitenant- en later gouverneur-generaal. De gebiedsdelen ten zuiden van de 
grote rivieren – waaronder het departement Monden van de Rijn - bleven echter onder direct bestuur van 
Parijs staan. Naber, Overheersing en vrijwording, 33 en Bos-Rops, Sanders en Van Vliet ed., Noord-
Brabant in de Bataafs-Franse Tijd, 33. 
36 Godechot, Les institutions de la France sous la Révolution et l’Empire, 587. 
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zijn geweest op lokaal niveau, te weten het civiel bestuur (geleid door (onder)prefect(en)), 

dienende onder het ministerie van Binnenlandse Zaken; de gendarmerie, dienende onder het 

ministerie van Oorlog; de civiele of administratieve politie, dienende onder het ministerie van 

Algemene Politie; de belastingdienst, dienende onder het ministerie van Financiën en de 

gerechtshoven, dienende onder het ministerie van Justitie.37 Op 1 januari 1811 werd de Franse 

wetgeving, rechterlijke macht en belastingstelsel in de het departement Monden van de Rijn 

ingevoerd, waarmee dit gebiedsdeel een integraal onderdeel werd van het Keizerrijk. Hiermee 

vormt het jaar 1811 een logisch startpunt voor de analyse van de esprit public binnen deze 

bestuurlijke stukken; het departement was vanaf dat moment immers een volwaardig onderdeel 

geworden binnen het Franse bestuurssysteem. December 1813 vormt een natuurlijk eindpunt van 

deze studie aangezien in die maand het Franse bestuur ineenzeeg: op 5 januari 1814 zette Frémin 

de Beaumont, als prefect de civiel-bestuurlijk hoofdverantwoordelijke van departement, definitief 

koers richting zijn geboorteland Frankrijk.38  

1.3.2 Theoretisch kader 

Hieronder volgt een uiteenzetting van de belangrijkste theorieën die van toepassing zijn op dit 

onderzoek: de betekenis die werd gegeven aan het concept esprit public bij de integratie van het 

departement Monden van de Rijn binnen het napoleontische bestuursapparaat. Alvorens te 

kunnen starten met het doorzoeken van het primaire bronnenmateriaal op dit kernbegrip, dient 

eerst de betekenisgeschiedenis van het kernbegrip als zodanig te worden onderzocht. Hierbij is 

dankbaar gebruik gemaakt van de theorieën die zijn ontwikkeld binnen de ‘intellectual history’, 

een onderzoeksgebied dat zich bezighoudt met de conceptualisering van gedachten, begrippen en 

ideeën. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het niet de bedoeling is deze scriptie speelbal te 

laten worden van de verhitte geschiedfilosofische discussies die binnen de begrips- of 

ideeëngeschiedenis worden gevoerd. Door echter gebruik te maken van enkele kerntheorieën en 

aanverwante methodieken uit dit onderzoeksgebied, kan de benadering en analyse van het begrip 

esprit public in dit onderzoek verder worden aangescherpt. Daarnaast zullen enkele, voor deze 

studie, essentiële theorieën uit recentelijke studies naar het functioneren van de napoleontische 

staat en zijn uitwerking op politiek, economisch, cultureel en sociaal vlak, worden aangehaald. 

Het napoleontisch onderzoek 

Dit onderzoekt maakt dankbaar gebruik van theorieën afkomstig uit het politiek- en cultureel-

historisch onderzoeksgebied ten aanzien van de napoleontische tijd. Zo vertrekt deze studie vanuit 

de these dat de napoleontische staat een solide, moderne staat was geworden die, onverlet de 

 
37 Broers, Europe under Napoleon, hfst. 2, Ralliement, amalgame and the reconstruction of France, 1800-
1807. 
38 Bos-Rops, Sanders en Van Vliet ed., Noord-Brabant in de Bataafs-Franse Tijd, 33-35. 
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inmenging van zijn hoogste leidinggevende, in hoge mate autonoom functioneerde.39 Het was de 

keizer gelukt uit de brokkenstukken en ervaringen van de Franse Revolutie een solide staat te 

creëren die rustte op een groeiend corps van professionals, want ook wanneer de keizer zich 

omwille van militaire aangelegenheden buiten het machtscentrum begaf, kweten de ministers, 

prefecten en magistraten zich onverstoorbaar van hun taak.40 Ondanks het vaak despotische 

karakter van de napoleontische staat waren de keizer en zijn bestuursambtenaren geen 

ractionairen of conservatieven die wilden afrekenen met de revolutionaire erfenis. In hun poging 

tot verdere centralisatie en uniformering kunnen zij als ‘verlicht’ worden beschouwd; een 

karakteristiek die ook tijdgenoten deze bestuurders reeds toedichtten.41 De vertegenwoordigers 

van de napoleontische staat beschouwden zich dan ook als een avant-garde, vastbesloten om het 

Franse Keizerrijk – een in hun ogen hopeloos samenraapsel van volkeren, tradities en lokale 

loyaliteiten – cultureel, bestuurlijk en politiek aaneen te smeden.42 Voor de mate waarin zij 

succesvol waren hanteert historicus M. Broers de termen ‘buitenrijk’ en ‘binnenrijk’, die dienen 

als een pacificatiegraadmeter voor de mate waarin bevolkingsgroepen het Franse gezag en 

instituties accepteerden. Ondanks de controverse die over deze conceptualisatie van het 

napoleontisch bestuur bestaat (Broers heeft deze ontleend aan de koloniale geschiedschrijving 

met zijn imperialistische theorieën en onderzoeksmodellen) is zij in het kader van deze studie 

toch zeer bruikbaar.43 De situering van het departement Monden van de Rijn in het ‘binnenrijk’, 

brengt met zich mee dat het zwaartepunt van het napoleontische gezag bij het civiel bestuur lag, 

waardoor het onderzoek naar de mate van integratie van dit departement aan de hand van de 

toepassingsvormen van esprit public in ambtelijke stukken aan belang wint. 

 Binnen de departementale studies was lange tijd de visie leidend dat prefecten willoze 

uitvoerders of ‘kleine keizers’ (Godechot) waren. Deze zienswijze is echter verlaten voor een 

meer genuanceerde theorie die stelt dat deze bestuurders – om succesvol te zijn in de integratie 

van hun gebiedsdeel – moesten schipperen tussen de doelstellingen van het napoleontische regime 

enerzijds en de lokale belangen (met name elites) anderzijds.44 Dit impliceert dat de 

betekenisinhouden die worden toegekend aan esprit public door het prefectoraal bestuur niet 

zondermeer een afvinklijstje hoeft te zijn van een dichotomisch wij-zij-denken tussen 

staat(svertegenwoordigers) en bevolking, maar dat zij wel eens verfijnder beeld kan opleveren 

over de mate en wijze van integratie. Dit is van belang aangezien de verwachting is dat de andere 

 
39 Broers, Europe under Napoleon, Conclusion, Nations and states. 
40 Ibidem, Conclusion, Napoleon: the paradoxes of success. 
41 Ibidem, Introduction: power, genius and history. 
42 Ibidem, hfst. 2, The Napoleonic revolution and Europe. 
43 Malcolm Crook en John Dunne, ‘The first European elections? Voting and imperial state-building 
under Napoleon, 1802–1813’, The Historical Journal 57 (2014) 3, 661-697, aldaar 663. 
44 Zie: Daly, “Little emperors?’ Investigating prefectoral rule in the departments”, 44-60. 



16 

vier bestuurstakken (gendarmerie, civiele politie, belastingdienst en gerechtshoven) hier 

misschien minder aanleiding toe geven. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de napoleontische 

bestuursstructuur niet dient te worden opgevat als een top-down, piramidale bestuurshiërarchie 

die zich vanuit Parijs via de prefecten vertakten in vijf afzonderlijke bestuurslijnen. Eerder dient 

zij gekenmerkt te worden als een ‘spinnenweb’ van vijf competitieve afdelingen die ieder onder 

hun eigen ministerie dienden, waarbij er sprake was van overlappende diensten. Zo hadden 

commissarissen van de civiele politie de verplichting zich in verbinding te stellen met de prefect.45 

Dit spinsel is des te interessanter aangezien het toekennen van betekenisinhouden en 

toepassingsvormen aan esprit public grotendeels tot stand kwam binnen het interne 

communicatienetwerk van deze overheden. 

 Voorts maakt deze studie gebruikt van theorieën rondom het ontstaan van wat 

literatuurwetenschapper en historicus J. Leerssen aanduidt als ‘nationale karakters’ en ‘nationaal 

particularisme’. In de loop van de zeventiende en achttiende eeuw werden volkeren in 

toenemende mate gedetermineerd op basis van hun onderlinge verschillen.46 Voor de wijze 

waarop de diverse politieke actoren binnen deze studie invulling gaven aan het begrip esprit 

public is het noodzakelijk de destijds vingerende cultuur-antropologische aannames en 

vooroordelen te betrekken. Op de culturele achtergrond van overheidsfunctionarissen zal in 

hoofdstuk 3.3 dieper worden ingegaan. 

 Daarnaast mag verondersteld worden dat overheidsfunctionarissen een zekere mate van 

ideologische druk ervoeren om aan de beleidsdoelstellingen van het napoleontisch bestuur te 

voldoen. Uiteraard kan dit zeer bepalend zijn geweest voor de manier waarop esprit public werd 

gehanteerd en van inhoudsbetekenis werd voorzien. Belangrijk hierbij is op te merken dat het 

weglaten of het niet toeschrijven van bepaalde betekenissen evengoed van groot belang kan zijn. 

Daarom wordt de analyse op dit punt zorgvuldig ingebed door de tekstuele en historische context 

te betrekken. Bij al deze premissen, mag immers niet vergeten worden dat de historische actoren, 

in hun poging tot effectuering van het in Parijs gevormde beleid, een wellicht eerder reactieve 

dan actieve invulling gaven aan het begrip esprit public. Hierbij moet bovendien worden 

opgemerkt, zoals Le Roy heeft aangetoond in haar onderzoek, dat het begrip esprit public geen 

helder omlijnde categorie was.47 Bestuurders worstelden in hun correspondentie vaak met de 

ambivalente betekenis. Het kwantitatieve karakter van de overgeleverde bestuursrapportages (de 

vele tellingen, registraties en statistieken) wekken de indruk van een hoge mate van exactheid en 

 
45 Broers, Europe under Napoleon, hfst. 2, Ralliement, amalgame and the reconstruction of France, 1800-
1807. 
46 Joep Leerssen, Nationaal denken in Europa. Een cultuurhistorische schets (4e druk; Amsterdam 2006) 
13 en 41.  
47 Le Roy, ‘L’esprit public dans les départements annexés de l’Apennin ligure’, 86. 
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ook sommige functionarissen benaderden het concept esprit public als een eenvoudige opstelsom 

van statistische gegevens. Desalniettemin waren hun waarnemingen vaak assumptief en subjectief 

van aard. Le Roy stelt dat het erop lijkt dat vastomlijnde parameters ontbraken voor de vaststelling 

van esprit public, waarover meer in de paragraaf ‘methode van onderzoek’.48 

 Tot slot een punt van aandacht bij beschrijvingen van een ‘slechte’ of het ‘ontbreken’ van 

esprit public in de bestuursrapportages. Vaak wordt dit door overheidsfunctionarissen 

toegeschreven aan weerstand en verzet. Bij het zoeken van een verklaring hiervoor dienen we te 

waken voor ongecompliceerde ‘nationale gemeenplaatsen’ zoals Nederlanders die uit 

vaderlandslievende, Oranje-minnende gevoelens in verzet komen. Belangrijke 

eenheidsversterkende factoren (zoals Oranje) speelden zeker een rol van betekenis binnen het 

Nederlandse cultuurgebied, maar standsverschillen wogen altijd nog zwaarder.49 Daarbij is het 

gerechtvaardigd de vraag te stellen hoe makkelijk dit departement zich leent voor een dergelijk 

‘nationaal’ perspectief. Het culturele verzet dat L. Jenssen in haar studie onder de Nederlandse 

intelligentsia waarnam, is op het departement Monden van de Rijn waarschijnlijk minder van 

toepassing doordat het zich grotendeels onttrok aan de cultuurhistorische exegese van de 

vaderlandse geschiedenis.50 Het departement werd ten tijde van de Republiek als wingewest 

beschouwd en de bevolking was overwegend rooms-katholiek gebleven. Vormen van verzet tegen 

het Franse bestuur kunnen dan ook beter in hun specifieke context worden bekeken waarbij 

rekening gehouden wordt met de sociale en politieke omstandigheden op lokaal niveau.51 Deze 

factoren laten zich beter in een lokale dan ‘nationale context’ onderzoeken. Daarbij komt dat 

‘Nederlands’ versus ‘Frans’ een al te gemakkelijke voorstelling van zaken zou zijn: in grote delen 

van Frankrijk kwam eenzelfde soort van traditioneel verzet voor vanuit de reactie om oude 

gewoonten en lokale tradities te beschermen tegen de groeiende invloed van de moderne 

napoleontische staat.52 

Begrips- en ideeëngeschiedenis 

En passant sluit dit masteronderzoek aan bij enkele theorieën afkomstig uit de begrips- of 

ideeëngeschiedenis. Alvorens de historische analyse uit te voeren op de bestuurlijke 

correspondentie wordt de eerder doorgemaakte semantische betekenisverschuiving van het begrip 

 
48 Ibidem, 97-98. 
49 Aerts, ‘Een staat in verbouwing’, 51-52. 
50 Jenssen, Verzet tegen Napoleon, 186. Iets waarvan historicus Wilfried Uitterhoeve blijk geeft in zijn 
boek Haagse Bluf waarbij de ‘verlossing’ van de stad ’s-Hertogenbosch in 1813 verstoken bleef van 
‘overdadig Oranjegeroep en –gevlag’. Wilfried Uitterhoeve, 1813-Haagse bluf. De korte chaos van de 
vrijwording (Nijmegen 2013) 320. 
51 Veel verzetsvormen in Nederland waren niet nationaal, maar traditioneel en lokaal van aard. Joor, De 
Adelaar en het Lam, 689-690. 
52 Van der Burg, Nederland onder Franse invloed, 249-250. 
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esprit public in kaart gebracht, hierbij wordt uitgegaan van de these dat begrippen betekenis 

krijgen in samenhang met eerdere tijdsperiodes. Pas hierna wordt het primaire bronnencorpus 

onderzocht op de wijze waarop er binnen het bestuurlijk communicatienetwerk betekenis werd 

gegeven aan esprit public. Deze werkwijze sluit aan bij de dia- en synchronische 

benaderingswijzen uit de continentale begripsgeschiedenis van de Heidelbergse school, die stelt 

dat betekenisveranderingen van begrippen de basis vormen voor het begrijpen van eigentijdse 

culturele, conceptuele en taalkundige veranderingen.53 Met name de onderzoeksperiode van deze 

scriptie is interessant doordat zij samenvalt met de zogenaamde Sattel- of Schwellenzeit; dat wil 

zeggen: de revolutionaire periode waarin veel politieke kernbegrippen een semantische 

betekenisverschuiving doormaakten.54 

 Hier kan tegenin worden gebracht dat begrippen hun betekenis louter en alleen ontlenen 

aan ideeën, gevormd door lokale taalconventies en dat gepleegde interacties door actoren 

plaatsvinden binnen gesloten taalsystemen in een strikt afgebakende context.55 Deze visie is 

afkomstig uit de ‘intellectual history’ of ideeëngeschiedenis die juist de lange geldigheidsduur 

van taal ontkent. Doordat de analyse naar de betekenisinhoud van esprit public plaatsvindt op 

basis van bestuurlijke stukken afkomstig uit een specifieke periode, tijd en ruimte, onderhoudt dit 

onderzoek ook raakvlakken met deze Angelsaksische school. De gefaseerde informatieoverdracht 

van departementale naar nationale bestuurslagen vond immers plaats binnen een semi-lokaal 

communicatienetwerk, waarbinnen onderlinge taalconventies in zekere mate een geïsoleerd 

karakter kenden. De idee van esprit public werd door een specifieke groep van napoleontische 

bestuursfunctionarissen toegeëigend en gerecycleerd. 

1.3.3 Methode van onderzoek 

Deze masterscriptie bestaat uit vijf hoofdstukken waarbij de hoofdstukken twee en drie de opmaat 

vormen voor de kern van het onderzoek die bestaat uit de analyse van de archiefstukken in de 

hoofdstukken vier en vijf. Dit onderzoek is zo gestructureerd dat in hoofdstuk twee het kernbegrip 

esprit public wordt geconceptualiseerd aan de hand van zijn ontwikkelingsgeschiedenis en de 

wijze waarop dit concept in het politiek-bestuurlijke domein is terechtgekomen. De conceptuele 

voor- en ontwikkelingsgeschiedenis is van belang aangezien de betekenis voor de napoleontische 

overheidsfunctionarissen variabel was en zij daarbij putten uit eerdere betekenisinhouden. In een 

vergelijkend literatuuronderzoek worden de belangrijkste bevindingen van historici en filosofen 

 
53 ‘Conceptual history’, Wikipedia. The Free Encyclopedia. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Conceptual_history, laatst geraadpleegd 11 augustus 2021. 
54 Pieter François, ‘De convergentie tussen de Angelsaksische ideeëngeschiedenis en de 
Duitse/continentale begripsgeschiedenis - een status quaestionis’, Revue belge de philologie et d'histoire, 
83 (2005) 4, 1175-1203, aldaar 1183-84. 
55 Ibidem, 1187. 



19 

op dit gebied gearticuleerd. Het accent hierbij ligt bij de politieke toe-eigening van dit begrip 

binnen het Franse cultuurgebied eind achttiende eeuw. Bij het opsporen van deze historische 

begripstransformatie zal er gekeken worden hoe het begrip als bestuurscategorie binnen het 

napoleontische staatsapparaat werd overgenomen en (her)gebruikt. 

 In hoofdstuk drie wordt onderzocht op welke wijze er door de centrale overheid betekenis 

werd gegeven aan esprit public bij het uitzetten van top-downbeleid. Na een korte historische 

uiteenzetting over de staat van het keizerrijk in de jaren 1810-1813, wordt Napoleons persoonlijke 

correspondentie uit die jaren onderzocht op het gebruik van esprit public in relatie tot de integratie 

van nieuwe gebiedsdelen met speciale aandacht voor de ‘Hollandse’ departementen inclusief 

Monden van de Rijn. Hierna wordt het beleid van de centrale overheid als geheel bestudeerd, dat 

wil zeggen: de belangrijkste beleidslijnen die door Napoleons naaste medewerkers op de 

ministeries werden uitgezet ten tijde van dit integratieproces. Binnen dit centrale beleid vallen 

een aantal kernproblemen of uitdagingen te onderscheiden waarmee departementale 

bestuursfunctionarissen werden belast. Dergelijke beleidsaspecten waren van invloed op de 

manier waarop er door deze lagere overheidsdienaren betekenis werd gegeven aan esprit public 

in hun bestuurlijke correspondentie. Deze worden thematisch uiteengezet en voorzien de latere 

analyse van het noodzakelijke historische kader. 

 De hoofdstukken vier en vijf richten zich op het primaire bronmateriaal, dat wil zeggen 

de uit het bestuursarchief van het ministerie van Binnenlandse Zaken afkomstige stukken die de 

departementale en gemeentelijke administratie betreffen, ondergebracht in de Archives nationales 

te Parijs. Fotokopieën hiervan bevinden zich in het gewestelijke en departementale 

bestuursarchief van Brabant 1795-1814 van het Brabants Historisch Informatie Centrum te ‘s-

Hertogenbosch. Gelet op het zeer omvangrijke bronnencorpus is er een voorselectie gemaakt van 

de ingekomen en uitgegane stukken die iets vertellen over de morele situatie in het departement 

gedurende de jaren 1810-1813. De belangrijkste archiefstukken die voor dit onderzoek werden 

gebruikt worden gevormd door de driemaandelijkse rapportages, die door de prefect Frémin de 

Beaumont werden uitgebracht aan de minister van Binnenlandse Zaken Montalivet, alsook de 

onderliggende stukken die werden gebruikt voor het opstellen van deze rapporten. Bij het 

samenstellen van deze driemaandelijkse rapporten, die verslag uitbrengen over de algemene 

toestand en morele situatie van het departement, baseerde de prefect zich namelijk niet enkel op 

zijn eigen waarneming, maar maakte hij tevens gebruik van arrondissementale 

bestuursrapportages, opgesteld door zijn subalterne onderprefecten. Ook verslagen afkomstig uit 

andere bestuursafdelingen werden gebruikt, zoals de verslagen van de keizerlijke procureurs 

werkzaam bij het departementale hof van assisen en de arrondissementale rechtbanken van eerste 

aanleg; de verslagen van de kapitein-commandant van de gendarmerie; de verslagen van de 
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‘directeur receveur-général’, belast met de inning van de directe en indirecte belastingen56; de 

correspondentie met het ministerie van Algemene Politie en rapporten afkomstig van de hogere 

en lagere politiecommissarissen. 

 Helaas is het bestuurlijk archief van Monden van de Rijn onvolledig; in tegenstelling tot 

de noordelijke departementen van Nederland is het bronnenmateriaal afkomstig uit de zuidelijke 

departementen grotendeels versnipperd geraakt en slordig gearchiveerd. Uit de inventarisatie 

blijkt dat de hoofdcorrespondentie tussen prefect en de onderprefecten van de arrondissementen 

Nijmegen en Eindhoven volledig is, evenals de rapportages tussen de prefect en het centraal 

bestuur in Parijs. De correspondentie tussen de onderprefect van ’s-Hertogenbosch en prefect is 

slechts fragmentarisch bewaard gebleven (in zoverre deze heeft plaatsgevonden aangezien prefect 

en onderprefect meesttijds resideerden in dezelfde departementale hoofdplaats). Daarnaast nam 

gedurende het jaar 1812 de frequentie van de reguliere correspondentie – periodieke verslagen en 

rapportages – af; hetgeen is toe te schrijven aan de dreigende oorlogshandelingen en de 

toenemende onrust in het rijk. 

 In hoofdstuk vier zal aan de hand van deze archiefstukken gekeken worden naar welke 

bestuursfunctionarissen en –afdelingen gebruik maakten van esprit public bij de integratie van 

het departement Monden van de Rijn, waarbij in het bijzonder gelet wordt op de totstandkoming 

van zijn betekenis. Hiervoor worden de belangrijkste verslagen, rapportages en circulaires 

afkomstig van de hoofdverantwoordelijken van iedere overheidsdienst geanalyseerd. Er zal met 

name worden ingegaan op hoe de eindbeoordelingen van de prefect tot stand kwamen en welke 

rol de lagere en hogere autoriteiten, die zich uitstrekten over vijf bestuurstakken, hierbij speelden. 

 Hoofdstuk vijf vormt de kern van dit onderzoek waarin het primair bronmateriaal kritisch 

onderzocht wordt op de betekenisinhouden die door de subnationale bestuursfunctionarissen aan 

esprit public werden gegeven tijdens de integratie van Monden van de Rijn. De diverse 

modaliteiten die aan esprit public werden toegekend worden in kaart gebracht, geduid in hun 

onderlinge samenhang en gerelateerd aan de politiek-historische context. De diverse 

betekenisinhouden worden thematisch uitgewerkt (conscriptie, orde en veiligheid, geloofszaken, 

etc.), waarvoor de in hoofdstuk drie geformuleerde beleidsproblemen het kader vormen. Hierbij 

zal gelet worden hoe de betekenisinhoud van esprit public op hiërarchisch en heterarchisch wijze 

(dat wil zeggen in de communicatie tussen (onder)prefecten en Parijs alsook de communicatie 

tussen de gelijkwaardige departementale bestuursafdelingen) van betekenisinhoud werd voorzien 

bij het implementeren van overheidsbeleid. Het begrip esprit public kende binnen het 

 
56 ‘Ontvanger-generaal. Monden van de Rijn, 1810 – 1832’, Archieven Portaal Europa (z.d. 2020). 
http://www.archivesportaleurope.net/ead-display/-/ead/pl/aicode/NL-HtBHIC/type/fa/id/266, laatst 
geraadpleegd 7 oktober 2021. 
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napoleontisch bestuursjargon geen vaste definitie; betekenisinhoud werd a priori gevormd door 

de cultureel-historische achtergrond van betrokken actoren en de historicistische 

ontwikkelingsgeschiedenis van het begrip zelf (zoals onderzocht wordt in hoofdstuk twee). A 

posteriori krijgt het begrip betekenisinhoud, in een proces van toe-eigening en recyclage binnen 

de diverse gezags- en communicatiestructuren, waarbij externe, eigentijdse factoren invloed 

uitoefenden, zoals het vanuit Parijs uitgezette top-downbeleid, maar ook eigentijdse 

ontwikkelingen en gebeurtenissen noopten de bestuursfunctionarissen tot handelen. Tot slot zal 

op basis hiervan geconcludeerd worden hoe de betekenis die de bestuurders aan esprit public 

toekenden, zich verhield tot de worteling van het napoleontisch bestuur in Monden van de Rijn. 

 In de conclusie worden de belangrijkste bevindingen uit de diverse hoofdstukken met 

elkaar vergeleken. Middels deze synthese zal er antwoord worden gegeven op de hoofdvraag 

waarbij nieuwe inzichten en bevindingen worden geduid. De gevolgtrekkingen uit deze 

masterthese zullen vergeleken worden met de resultaten uit eerdere studies. Afsluitend worden de 

implicaties voor de bredere historische inzichten en debatten geïnventariseerd en zal worden 

afgesloten met aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 
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2 Van verlicht ideaal tot bestuurscategorie 

In dit hoofdstuk wordt de ontstaansgeschiedenis van het kernconcept esprit public nader 

onderzocht; een begrip dat zich in het Nederlands grofweg laat vertalen als ‘openbare’ of 

‘publieke geest’. In tegenstelling tot Frankrijk is deze term in Nederland nooit tot een courant 

begrip uitgegroeid; niet binnen de wetenschap, noch binnen de bestuurlijke wereld, om van het 

alledaagse spraakgebruik maar te zwijgen. Om het concept esprit public in de bestuurlijke 

rapporten van late keizerrijk juist te duiden is het daarom des te noodzakelijker om eerst een 

‘begripsreconstructie’ te maken aan de hand van de achttiende-eeuwse en vroeg negentiende-

eeuwse context. De invulling en betekenis ervan is, zoals bij veel concepten in deze turbulente 

periode, ‘op drift’ geraakt. Dit hoofdstuk eindigt met de wijze waarop het begrip onderdeel werd 

van de ambtelijke taal van het napoleontische bestuursapparaat. 

2.1 Publieke opinie, een nieuwe maatstaf 

De ‘geboorte’ van het concept esprit public is onlosmakelijk verbonden met de opkomst van de 

idee van ‘publieke opinie’ gedurende de verlichting. Zonder de notie van een publieke opinie rees 

ook niet eerder het idee dat een dergelijke opinie door machthebbers gecontroleerd en beheerst 

kon worden. Alvorens iets te kunnen zeggen over de betekenis(verschuiving) van het begrip esprit 

public dient daarom allereerst gekeken te worden naar de ontstaans- en 

ontwikkelingsgeschiedenis van het concept ‘publieke opinie’.  

 Nu had ‘opinie’ tot de achttiende eeuw een negatieve bijklank, aangezien de opinie van 

een bevolking als wispelturig en kortzichtig werd gezien, in tegenstelling tot de vermeend 

universele en onveranderlijke waarheid.57 Dit oude platonische waarheidsbegrip zette de 

meningsvorming van de bevolking weg als grillig of onbestendig en daarom als potentieel 

gevaarlijk, maar ook de recentere geschiedenis gaf stof tot nadenken. De zestiende-eeuwse 

Reformatie had het volk toegestaan om onbeperkte kritiek te leveren op machthebbers en hun 

geloofsopvattingen. Dit resulteerde in de uiterst ontwrichtende geloofs- en burgeroorlogen die 

een destructieve nasleep kenden tot in de achttiende eeuw. Europa had zich slechts met moeite 

van deze oorlogen weten te herstellen. Zelfs na de Westfaalse Vrede  van 1648, algemeen 

beschouwd als het einde van deze godsdiensttwisten, laaide het religieuze conflict regelmatig 

weer op, dikwijls veroorzaakt door de machtspolitiek van ambitieuze vorsten. Pas met de dood 

van Lodewijk XIV (1715), een van de laatste vorsten die persoonlijke aspiraties gelijkstelde aan 

staatsbelang en zijn politiek legitimeerde vanuit het droit divin, werd het sluitstuk gelegd van dit 

 
57 Anthony J. La Vopa, ‘The birth of public opinion’, The Wilson Quarterly 15 (1991) afl. 1, 46-55, aldaar 
46. 
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lange proces van geleidelijke stabilisering.58 In de praktijk was het veel heersers duidelijk 

geworden dat regeringen niet langer het alleenrecht hadden op het vellen van ethische oordelen; 

enige tolerantie dienden zij hun onderdanen toe te staan in het uiten van ‘kritiek’.59  

 Hoe onontkoombaar het ook was om het volk, of althans een deel daarvan, het hebben 

van een (beperkte) mening in het openbaar toe te staan, de zorgen over de uitwerking van deze 

nieuwe politiek-sociale realiteit bleef veel zeventiende- en achttiende-eeuwers zorgen baren. Zo 

vroegen veel denkers zich af hoever het verlenen van politieke vrijheden aan individuen kon gaan 

alvorens dit een oncontroleerbare maatschappij-ontwrichtende beweging in gang zou zetten. 

Terugkijkend op de verschrikkingen van de Engelse Burgeroorlog (1642-1651) concludeerde de 

Engelse filosoof Thomas Hobbes dat mensen in hun ‘natuurtoestand’, dat wil zeggen als zij geheel 

vrij gelaten zouden worden, geneigd zijn elkaar te verslinden als wolven. Sterk staatsgezag was 

daarom gerechtvaardigd; niet zozeer vanuit het Franse absolutistische idee dat de macht van de 

vorst een goddelijke legitimatie kende, maar vanuit de gedachte dat mensen middels een ‘sociaal 

contract’ grotendeels hun politieke vrijheid hadden ingeleverd in ruil voor een ordelijke staat 

waarin een absoluut monarch streng toeziet op wetshandhaving.60 Al is de politieke invloed van 

Hobbes’ gedachtegoed soms wat overdreven – de meeste denkers destijds pleitten eerder voor 

méér politieke invloed van het volk – toch is bij hem reeds eenzelfde angst waar te nemen als bij 

veel verlichtingsdenkers van een eeuw later. Zouden burgers, op het moment dat ze hun officiële 

rol binnen de samenleving vervullen, hun aanspraak op de eigen individuele moraliteit bij het 

uiten van kritiek niet dienen te beperken opdat de politieke orde niet zou worden verstoord?61 Een 

dergelijke gedachte gaf niet alleen blijk van de enorme kracht die men aan de ‘publieke opinie’ 

toeschreef, ook was zij een van de wezenskenmerken van de tijd waarin ‘publieke opinie’ en 

esprit public tot volle wasdom kwamen: de verlichting. 

 ‘Verlichting’ is door historica Dorinda Outram treffend gekenschetst als ‘a capsule 

containing sets of debates which appear to be characteristic of the way in which ideas and opinions 

interacted with society en politics.’62 In een van deze debatten, zo niet het allerbelangrijkste, werd 

antwoord gezocht op de vraag wat ‘verlichting’ nu eigenlijk is. De Pruisische filosoof Emmanuel 

Kant leverde in 1784 hieraan zijn beroemde bijdrage door te stellen dat verlichting ‘der Ausgang 

des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit’ is.63 Kant was zich er terdege van 

 
58 Zoals de Duitse historicus Kittsteiner in zijn magnum opus Die Stabilisierungsmonderne. Heinz Dieter 
Kittsteinier, Die stabilisierungsmoderne. Deutschland und Europa 1618-1715 (München 2010).  
59 Dorinda Outram, The Enlightenment (3e herz. ed.; Cambridge 2013) 30. 
60 Jan de Kievid, Democratie: ideaal en weerbarstige werkelijkheid (Bussum 1996) 36-37. 
61 Annelien de Dijn, Vrijheid. Een woelige geschiedenis. Fred Hendriks vert. (Amsterdam 2021) 208 en 
Outram, The Enlightenment, 30. 
62 Ibidem, 7. 
63 Immanuel Kant, ‘Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?’ in: Berlinische Monatsschrift (Berlijn 
1784), 481-494, alhier 481. 
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bewust dat voor de mens de uitweg uit deze onmondigheid een gecompliceerd proces was in het 

bereiken van sociale en politieke verandering. In het Europa van de achttiende eeuw konden in 

de ‘publieke ruimte’ meer persoonlijke opinies en ideeën geventileerd worden dan ooit tevoren. 

Deze kritiekuitingen werkten bevrijdend, maar wat als zij het gezag van vorst en staat ernstig 

ondermijnden?64 Kants zorgen waren niet ongegrond, gezien het verwoestende effect van de 

godsdienstoorlogen. De filosoof uit Koningsbergen stelde daarom een boedelscheiding voor bij 

het gebruik van de rede in het leveren van kritiek ten aanschouwen van medeburgers: in de 

‘openbare sfeer’ kan de mens, vrij als hij is van zijn officiële verplichtingen, kritisch schrijven en 

spreken; in de ‘privésfeer’ dient hij zich te matigen met name ten aanzien van politieke oordelen 

die staat en maatschappij kunnen ontwrichten.65 Met het gebruik van de rede in de publieke sfeer 

(öffentlichen Gebrauche) doelde Kant op iemand die zich hier als een geleerde van bedient ten 

overstaan van de gehele publieke leeswereld, terwijl iemand die zich in de privésfeer 

(Privatgebrauch) van de rede bedient dit doet binnen een aan hem toevertrouwde burgerlijke 

aanstelling of ambt.66 

 De achttiende-eeuwse Europese werkelijkheid van koffiehuis, salon en vrijmetselaarsloge 

problematiseerde in hoge mate de betekenis die Kant aan het gebruik van de rede toekende. De 

opkomst van een steeds mondiger wordende burgerij – dat wil zeggen het ontstaan van een 

‘publieke (openbare) opinie’ – bemoeilijkte de relatie tussen machthebbers en volk in vergaande 

mate. Kants voorstel tot een boedelscheiding was in de praktijk moeilijk te verwezenlijken, voor 

zover machthebbers al geneigd waren het ‘openlijk gebruik’ van de rede überhaupt toe te staan. 

Daarnaast kenden de achttiende-eeuwers aan de uitkomst van dit ‘redelijke’ debat een bijzondere 

status toe, die zich gezien haar rigiditeit maar moeilijk liet rijmen met de institutionele en 

maatschappelijke werkelijkheid van het ancien régime. 

 Dergelijke in loge, salon en koffiehuis gevoerde discussies maakten deel uit van de 

zogenaamde ’Republiek der Letteren’. Dit was de internationale gemeenschap van filosofen en 

geleerden die middels hun tijdschriften en wetenschappelijke genootschappen niet alleen vrijelijk 

ideeën uitwisselden, maar deze ook onder de bevolking trachtten te verspreiden. Allerlei 

informele instituties, zoals vrijmetselaarsloges, bespoedigden deze uitwisseling van ideeën door 

hun standenloos karakter.67 Hier konden mannen zich als ‘broeders’ in alle vrijheid van de rede 

bedienen, de allesbepalende maatschappelijke rangen en standen werden tijdelijk opgeheven. Al 

bleven veel mensen uit de lagere klassen nog verstoken van deelname aan dit informatienetwerk, 

 
64 Outram, The Enlightenment, 2. 
65 Ibidem 2 en 5. 
66 Kant, ‘Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?’, 485. 
67 ‘Republiek der Letteren’, Lars Bernaerts e.a., Algemeen letterkundig lexicon (z.p. 2012), laatst 
geraadpleegd via DBNL (KB) op 21 augustus 2021 en Outram, The Enlightenment, 30. 
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dat voornamelijk werd bemenst door leden van de burgerij, aristocratie en academische wereld 

(al lijkt dit beeld de laatste tijd te kantelen door nieuw empirisch sociaalwetenschappelijk 

onderzoek68), toch kan er gesproken worden van een ware revolutie. Aan de vooravond van de 

Franse Revolutie kende Europa een niet eerder vertoonde omloopsnelheid in gedachten en 

ideeën.69 

 Al deze ontwikkelingen leidden niet alleen tot de verrassend snelle opkomst van publieke 

debatten, de uitkomst van deze debatten was net zo opmerkelijk. Discussies werden namelijk 

gevoerd vanuit ‘utopische’ standaarden. De kritiek die werd geuit op de oude politiek-

maatschappelijke orde, ontbrak het hierdoor aan realiteitszin.70 Dit verdient enige toelichting. 

Binnen de samenleving van het ancien régime waren stand en maatschappelijke positie bepalend 

voor de wijze waarop er onderling werd gecommuniceerd. Het waren gesloten samenlevingen 

waarvan traditioneel gezien een absoluut monarch de heilige autoriteit vormde, gerechtvaardigd 

vanuit hobbesiaanse of religieuze standpunten. Terwijl naar buiten toe eenieder zijn positie betrok 

en zich schikte naar zijn rol, groeide de kritiek ten aanzien van de oude machtsverhoudingen door 

het ontstaan van een nieuwe sociabiliteit. Burgers werden zich bewuster van hun eigen rol en 

positie binnen de samenleving. Daarnaast vormde zich in de salons een nieuw soort elite, le monde 

geheten. Door deze gesofisticeerde groep van aristocraten, academici en welgestelden werd de 

‘burgergeest’ omhelsd en verdwenen standsverschillen naar de achtergrond.71 Naast de salons 

werden koffiehuizen en vrijmetselaarsloges druk gefrequenteerd door deze verlichtingsgezinde 

burgers. Deze groep stond pal voor het idee dat misstanden binnen de maatschappij, kerk en 

overheid pas dan aan het licht konden worden gebracht wanneer men zich onbevooroordeeld kon 

bedienen van het eigen geweten. Dit geweten werd echter van buitenaf bedreigd door inmenging 

van autoriteit, traditie en de retoriek van demagogen. Voor de ontmaskering van deze valse 

raadgevers werd ‘publiciteit’ het toverwoord. In tegenstelling tot onze hedendaagse opvatting van 

dit begrip diende publiciteit ervoor om misstanden via verschillende communicatiekanalen in de 

openbaarheid te brengen, opdat deze bediscussieerd konden worden. Juist het openen van de 

gesloten standensamenleving maakte het mogelijk om middels het redelijke debat het collectieve 

bewustzijn te zuiveren van lagere passies en eigenbelangen.72 De ongebreidelde kracht die 

hiervan uitging werd door velen omarmd, zoals de aan Napoleon toegeschreven opmerking dat: 

‘le canon a tué la féodalité; l'encre tuera la société moderne’. Apocrief of niet, het geeft van blijk 

van de rol van raadsheer die de publieke opinie voor veel achttiende-eeuwers vermocht te spelen. 

 
68 Zie: Harvey Chisick, ‘Public opinion and political culture in France during the second half of the 
eighteenth century’, The English Historical Review, 117 (2002) afl. 470, 48- 77, aldaar 75.  
69 La Vopa, ‘The birth of public opinion’, 48. 
70 Outram, The Enlightenment, 30. 
71 La Vopa, ‘The birth of public opinion’, 51-52. 
72 Ibidem, 52-53. 
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Aan de neerslag van het rationele debat – de uiteindelijke uitkomst – kenden namelijk velen een 

status toe gelijk het vonnis van een rechter bij hoger beroep. In Frankrijk beschouwden velen deze 

gezaghebbende rechtbank dan ook als werkbaar alternatief voor de heilige autoriteit van de Franse 

monarchie.73 

 Niettemin was er in de laatste decennia voor het uitbreken van de Franse Revolutie ook 

kritiek op deze verabsolutering van de publieke opinie tot hoogste rechtsmacht. Veel achttiende-

eeuwse auteurs trokken het normatieve karakter in twijfel. Hoe zou het onervaren volk immers 

onbevooroordeeld en op rationele basis kunnen deelnemen, zijn kritiek uiten en het debat toch 

redelijk houden? Daarnaast waren er sceptici zoals de conservatief Edmund Burke die stelde dat 

de publieke opinie in feite niets anders was dan het gedeelde belang van een kleine groep 

bevoorrechte burgers.74 Ook de hedendaagse filosofe en historica Mona Ozouf herkent dergelijke 

tegenstijdigheden in de wijze waarop de opinion publique in het achttiende-eeuwse Frankrijk 

tegemoet getreden werd. Enerzijds was daar de liberale, pluralistische vorm waarbij de uitkomst 

van het rationele, publieke debat normatief van aard was. Anderzijds was daar het archaïsche en 

autoritaire concept van de publieke opinie waarmee enkel intellectuelen en leden van de 

parlements75 zich identificeerden en dat uitblonk in eenvormigheid.76 

 Juist de laatstgenoemde variant zou tijdens de Franse Revolutie gaan overheersen ten 

koste van de eerste. In het heetst van de politieke strijd bleek het publieke debat minder rationeel 

dan gedacht. Geslepen demagogen wisten middels retorische trucs het debat te manipuleren om 

persoonlijke aspiraties door te drijven. De vraag drong zich op of de publieke opinie zich nog wel 

kon beroepen op normatieve en gezaghebbende waarheidsclaims ten bate van het algemeen 

welzijn.77 Gedurende de revolutionaire periode begon de betekeniswaarde van de publieke opinie 

dan ook te verschuiven. Appellerend aan het roussiaanse idee van de algemene wil, kreeg de 

publieke opinie tijdens de jakobijnse terreur allengs een meer eenvormige invulling. Paradoxaal 

genoeg maakten de jakobijnen zich met hun politieke onstuimigheid juist schuldig aan de 

‘partijgeest’ die de revolutionaire hervormers in de jaren daarvoor zo graag hadden willen 

bestrijden. En zelfs dat was misschien nog niet het grootste probleem; de meeste Franse 

 
73 Ibidem, 46-47. 
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76 Chisick, ‘Public opinion and political culture in France during the second half of the eighteenth 
century’, 53. 
77 Ibidem, 61. 
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philosophes van de achttiende eeuw hadden de publieke opinie beschouwd als de eenduidige 

uitkomst van rationele consensus, maar de jakobijnen handhaafden de in hun ogen hieruit 

voortgekomen wetgeving met enorme repressie. De eenheidsgedachte van de publieke opinie 

werd nu gecombineerd met dwang.78  

 Kortom, tijdens de Terreur (1793-1794) was duidelijk geworden dat de opinion publique 

in de handen van demagogen en journalisten misbruikt kon worden om misdaden te vergoelijken 

en ook ‘het volk’ had zich van zijn minder rationele kant laten zien. Het had zich laten meeslepen 

door de commercie voor wie de verkoopcijfers van drukwerk een grotere inspiratiebron bleek te 

zijn dan het aan het licht brengen van misstanden, laat staan het belangeloos tot stand brengen 

van de onbevooroordeelde publieke opinie. Bij de elite sterkte dit het besef dat het beter was 

‘leken’ van de ‘publieke’ opinie uit te sluiten; het belangeloos oordelen paste de bezittende klasse 

beter.79 Tijdens deze jaren van onrust was het duidelijk geworden dat de publieke opinie moeilijk 

viel te beheersen en dat zij zich al helemaal niet eensluidend richtte tot het hogere algemeen 

belang. De vraag was zelfs of de mening van het volk wel écht gekend kon worden. Het ideaal 

van een open publieke sfeer waarbinnen de publieke opinie de rol van hoogste rechter vervulde – 

die rationeel, eenduidig en universeel oordeelde – lag grotendeels aan duigen. De louterende 

functie van het publieke debat met zijn ‘redelijke’ deelnemers voor maatschappij en samenleving, 

bleek schromelijk overdreven – zelfzucht, twist en particulier eigenbelang leken onuitroeibaar. 

De publieke opinie begon meer gelijkenis te vertonen met een onzekere advocaat dan met de 

wijze rechter.80 Nu aard noch uitkomst van het publieke debat voor aanhangers van de 

verlichtingstheorieën bevredigend leek, was het misschien veiliger de aandacht te verleggen van 

de publieke opinie naar het onderzoeken en manipuleren van de mentaliteit van deze (onverhoopt 

minder verlichte) burgers. Deze gedachte vormde de aanzet voor de snelle opkomst van esprit 

public als onderzoeks- en bestuurscategorie binnen het politieke domein van de Franse staat. 

2.2 Esprit public 

Nu waren esprit public en opinion publique geen uniek Franse inventies geweest. Beide begrippen 

waren vanuit Engeland in het midden van de achttiende eeuw in het Franse taalgebied 

geïntroduceerd. Van meet af aan verschilden beide van betekenis en connotatie. Het concept esprit 

public kreeg in de loop van de achttiende eeuw een veel positievere bijklank dan het vluchtigere 

opinion publique. De sociaal-cultureel wetenschapper M. Stein merkt hierover op dat gedurende 

de revolutiejaren esprit public gaandeweg in verband werd gebracht met de ‘res publica’, de 
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universele ziel die de gehele mensheid bij zich draagt. Deze ziel was republikeins van aard en 

daarmee gericht op het algemeen belang, dat wil zeggen het welzijn van de natie als geheel. De 

‘geest’ van een enkeling daarentegen zou de oude monarchale krachten versterken en daarmee de 

‘geest der verdeeldheid’ aanwakkeren. Hiertegenover stond de esprit public als toonbeeld van 

onverdeelde bezieling.81 Immers, ‘eigenbelang’ oftewel de geest van een enkeling, werd vanuit 

de geslotenheid van de achttiende-eeuwse standensamenleving nooit geacht vrij te zijn van 

vooroordelen. 

 Waardoor groeide nu precies het idee onder politici dat het kennen en sturen van de esprit 

public noodzakelijker was dan zich rechtstreeks te mengen in de publieke debat? Hiervoor leggen 

we de publieke opinie nog eenmaal op de ontleedtafel. In een nauwgezette vivisectie onderscheidt 

historicus G.E. Callister twee aspecten van publieke opinie. Enerzijds een latente vorm die door 

tijdgenoten werd beschouwd als de ongrijpbare, zuivere maatstaf voor ‘waarheid’, aanwezig in 

het menselijk bewustzijn. Zij was de som van algemeen geaccepteerde normen, stereotypen en 

veronderstellingen. Het ontstaan van de Republiek der Letteren in de achttiende eeuw met haar 

publicatiedrift had bijgedragen aan het bestendigen van deze latente vorm. Daarnaast 

onderscheidt hij een actieve vorm van publieke opinie die betrekking heeft op de doelgerichte 

debatten of publieke discussies die destijds gevoerd werden over bepaalde gebeurtenissen of 

specifieke omstandigheden. Deze actieve vorm is eerder het product van individuele interpretaties 

dan dat zij de som was van algemene opvattingen. Evenals Ozouf merkt Callister op dat het 

polemische karakter van deze laatste vorm kon leiden tot scheuring of afscheiding onder haar 

deelnemers.82 

 Dat het concept esprit public binnen het Franse politieke domein een positievere 

connotatie verkreeg en aan betekenis won, heeft ermee te maken dat politici ervan overtuigd 

raakten dat deze ‘actieve vorm’ indirect te beïnvloeden en te controleren viel. De mentaliteit van 

de bevolking die de basis vormde voor aard, verloop en uitkomst van het publieke debat was 

manipuleerbaar, zo veronderstelden zij. Het was hun tijdens de Franse Revolutie immers duidelijk 

geworden dat gedwee wachten op het ontstaan van dé publieke opinie als wijze raadgever een 

illusie was. De pluriforme, liberale benadering van publieke opinie – oftewel een door de overheid 

vrijgelaten actieve vorm – werd nu definitief aangemerkt als gevaarlijk en maatschappij-

ontwrichtend. Juist een actieve overheid was de beste garantie voor het redelijke debat en het was 

dan ook gerechtvaardigd om de individuele meningsvorming van burgers actief te sturen. Er lag 

dan ook een schone taak weggelegd voor wetgevers en opvoeders. Franse politici en 
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overheidsfunctionarissen begonnen de aan verdeeldheid appellerende opinion publique te 

verruilen voor het veel eendrachtiger klinkende esprit public.83 Eigenbelang en partijvorming 

doemden steeds weer op als de hardnekkige obscurantistische verstoorders van 

verlichtingsdebatten. Ook ‘publiciteit’ was niet in staat gebleken deze valse raadgevers te 

ontmaskeren; de drukpers werd evenzeer geleid door minder verheven commerciële en 

individuele belangen. De oplossing voor Kants poreuze scheidslijn tussen de private en publieke 

sfeer was het bijbrengen van de juiste esprit public onder burgers; alleen zo konden eigenbelang 

en partijvorming effectief worden bestreden. Een natie met de juiste grondhouding was in staat 

die conflicten te bezweren die zich van nature in een samenleving voordeden. Het ideaal werd de 

perfecte eensgezinde samenleving waarbij individuen opgingen in een toestand van (ver)volmaakt 

staatsburgerschap. 

 Het was de gematigde factie der girondijnen die deze gedachte op 18 augustus 1792 met 

veel enthousiasme in de praktijk bracht middels de oprichting van een heus Bureau d’esprit 

public. Onder leiding van de minister van Binnenlandse Zaken, François de Neufchâteau, werd 

aan commissarissen het verzoek gedaan om verslag uit te brengen van de esprit public in hun 

departement (vanuit criteria zoals het dragen van de Franse kokarde en het afzweren van 

religieuze feesten). Voortaan diende de regering haar bestuurlijke vinger aan de pols van de 

Franse natie te houden. Voor het eerst deed de overheid een poging om de esprit public te 

onderwerpen aan statistisch onderzoek. Lokale gemeenschappen werden onder het toeziend oog 

van de centrale overheid geplaatst.84 De nieuwe idealen van de Franse Revolutie waren nog maar 

mondjesmaat in het gehele rijk doorgedrongen en vele minder verlichte burgers wisten zich niet 

op de ‘juiste’ wijze van de rede te bedienen. Om contrarevolutionaire krachten te bestrijden en de 

onbaatzuchtige republikeinse gedachte te promoten, keerden de Franse bestuurders paradoxaal 

genoeg terug naar de hobessiaanse gedachte van de autoritaire staat. Een dergelijke staatsvorm 

was de beste garantie om de egoïstische gedachten van burgers uit te bannen en het algemeen 

welzijn te bevorderen.  

 Op deze wijze verkreeg de descriptieve en prescriptieve esprit public binnen de Franse 

politiek en overheid het primaat boven de ongrijpbare en grillige normatieve publieke opinie. Met 

de juiste republikeinse mentaliteit kon de publieke opinie beheersbaar en onzelfzuchtig ten goede 

worden gekeerd. De publieke opinie mocht in semantische zin dan misschien een teleurstellende 

weg hebben afgelegd, van hoogste rechter naar onbetrouwbare advocaat, de revolutionairen 

 
83 Mona Ozouf, “Public opinion’ at the end of the old regime”, The Journal of Modern History 60 (1988) 
S1-S22, aldaar S20-S21. 
84 Stein, ‘Esprit public’. 



30 

dachten de oplossing te hebben gevonden in een kneedbare en aan de revolutie toegewijde jury 

in de vorm van esprit public. 

2.3 Het napoleontische bestuursapparaat en esprit public 

Rest nog de vraag welke plaats dit begrip, als grootheid voor mentaliteit, verwierf binnen de 

burelen van het napoleontische bestuursapparaat. Hiervoor dient nog preciezer gekeken te worden 

naar de manier waarop esprit public werd gebruikt binnen de diverse bestuursorganen van de 

Franse overheid tussen 1789 en 1810. Met de staatsgreep van 18 brumaire VIII (9 november 

1799) werd Napoleon erfgenaam van de grote institutionele veranderingen die de Franse staat 

tijdens de revolutie had ondergaan. Hij kreeg de macht over een staatsapparaat dat, voor die tijd, 

gecentraliseerder en krachtiger was dan welke andere hervormingsgezinde Europese mogendheid 

dan ook.85 Napoleon nam grif bepaalde verworvenheden uit de republikeinse erfenis over. 

Ofschoon grondwetten en verkiezingen hun democratische karakter verloren, werden zij niet 

afgeschaft en al werd er een eind gemaakt aan de actieve vrijheden van burgers, de passieve 

vrijheden bleven in bescheiden vorm gehandhaafd.86 Deze revolutionaire erfenis vormt het 

vertrekpunt voor het achterhalen van de betekenisfunctie van esprit public binnen het 

napoleontische bestuursapparaat.  

 Zoals eerder opgemerkt won tijdens de Franse Revolutie het idee onder politici aan 

vertrouwen dat politieke inmenging bij het proces van opinievorming noodzakelijk is om 

desintegratie van de Franse samenleving te voorkomen. Dit groeiende besef kan worden herleid 

tot de vraagtekens die werden gezet bij het verlichtingsproject zelf. Het begin van de Franse 

Revolutie in 1789 was het startsein geweest voor de complete herstructurering van de Franse staat. 

Een jaar na het uitroepen van de Eerste Franse Republiek (1792-1799) werd het land geteisterd 

door burgeroorlog en factiestrijd. De politieke terreur die Maximilien de Robespierre over het 

land uitspreidde was een uiterste poging om de interne politieke onenigheid te bezweren en het 

land voor economische ineenstorting te behouden. Tijdgenoten stelden terecht de vraag hoe de 

rationele hervormingen van maatschappij, bestuur en individu hadden kunnen eindigen in zoveel 

geweld.87 

 Gedeeltelijk hadden de revolutionaire facties hier zelf al antwoord op gegeven vanuit hun 

groeiende angst voor verdeeldheid. Rustig afwachten hoe de publieke opinie zich zonder 

tussenkomst van autoriteiten vormde als hoogste morele rechtsmacht, was de bron van ongeluk 

gebleken waar Hobbes voor had gewaarschuwd. De hoop dat het publieke debat een conciliërend 

effect sorteerde waarbij tegenstellingen binnen de samenleving werden opgeheven, kwam niet 
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uit. Daarbij had het de neiging om nietsontziend politieke en sociale banden binnen de Franse 

natiestaat door te snijden. Om de nationale verdeeldheid te bezweren en de eenheid tussen bestuur 

en volk te versterken moesten persoonlijke vrijheid en subjectiviteit wijken, zo concludeerden de 

jakobijnen. De term ‘publieke opinie’ werd verruild voor het meer eensgezinde en dwingender 

klinkende esprit public.88 Bovendien was er een nog urgentere reden om de ‘geesten’ van de 

Franse natie te republikaniseren: eensgezindheid was het beste wapen in de strijd tegen Frankrijks 

vijanden gedurende de Eerste Coalitieoorlog (1792-1797).89  

 Twee methoden zouden hiervoor worden beproefd: surveillance en ‘zending’, maar 

alvorens hiertoe over te kunnen gaan, moest eerst de opinie van de bevolking tot in de verste 

uithoeken van de staat worden onderzocht middels een grootschalige politieke enquête. Nu was 

het verrichten van politieke onderzoekingen in Frankrijk niet geheel nieuw; het verzamelen van 

informatie (weliswaar op beperkte en onregelmatige schaal) over bevolking, hulpbronnen en 

geografische gesteldheid kende een lange geschiedenis die terugging tot de middeleeuwen. Wel 

nieuw waren onderzoekingen die zich bezig hielden met het effect van de door de overheid 

geïnitieerde maatregelen op de publieke opinie. Deze vorm werd voor het eerst in het midden van 

de achttiende eeuw in Frankrijk beproefd. Nu in de jaren 1792-93 ‘la patrie en danger’ was en 

Frankrijk van alle kanten werd aangevallen, was het zaak militaire bereidwilligheid en 

vaderlandsliefde aan te wakkeren. Onder leiding van de minister van Binnenlandse Zaken Jean-

Marie Roland de la Platière werd in augustus 1792 het eerder genoemde ‘Bureau de l’esprit 

public’ in het leven geroepen om de esprit public onder de bevolking nauwkeurig te onderzoeken 

en overheidspropaganda te verspreiden. Voor het eerst werden ambtenaren belast met de 

berichtgeving over de voortgang van de esprit public die nu een categorie werd binnen het 

politieke onderzoek.90 Vanaf dit moment waren het de overheidsfunctionarissen die, afhankelijk 

van de manier waarop zij de samenleving onderzochten, in hun rapportages invulling gaven aan 

esprit public.91 Na de val van minister Roland de la Platière in januari 1793 – hij werd er door de 

montagnards van beschuldigd de publieke opinie eerder girondijns dan republikeins te 

beïnvloeden – verschoof de nadruk van opinievorming naar surveillance. Het politieke onderzoek 

kreeg langzamerhand meer het karakter van een politieonderzoek met als belangrijkste doel het 

opsporen van contrarevolutionaire elementen.92 

 Gedurende het Directoire (1795-1799) werd onder leiding van de minister van 

Binnenlandse Zaken François de Neufchâteau de waarneming van esprit public geïntegreerd 
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binnen het uitgebreide statistische staatsonderzoek dat werd verricht naar de departementen van 

het rijk.93 De categorie esprit public was er nu een tussen vele geworden, waarover in tiendaagse 

rapportages onder de rubriek ‘la situation morale en politique’ vanuit het departement aan Parijs 

verslag diende te worden uitgebracht.94 Volgens de minister impliceerde esprit public niet enkel 

dat burgers zich onderwierpen aan wetgeving, maar ook dat zij betrokkenheid toonden jegens de 

overheid. Zowel burgerlijke zelfverantwoordelijkheid als het dienen van het algemeen belang 

waren nu belangrijke kenmerken van esprit public geworden.95  

 In de jaren na Napoleons staatsgreep bracht een steeds efficiënter georganiseerde 

overheid de statistische verzamelwoede tot een hoogtepunt. Ironisch genoeg verdween de rubriek 

esprit public tijdens deze jaren van het Consulaat (1799-1804) enigszins naar de achtergrond en 

ook de betekenis die aan het begrip werd gegeven zwakte af. Weliswaar werd er nog steeds op 

reguliere basis verslag van gedaan, maar van de eerdere revolutionaire bekeringsdrift was weinig 

meer over. Napoleons broer Lucien Bonaparte – en belangrijkste architect van de staatsgreep van 

18 brumaire – gaf in een circulaire gericht aan prefecten te kennen dat voor een sterke en 

daadkrachtige regering, die zich verzekerd weet van de algemene wil, het niet nodig is om de 

opinie van de bevolking te kennen.96 Dit klinkt enigszins paradoxaal aangezien er door de nieuwe 

minister van Binnenlandse Zaken Jean-Antoine Chaptal in 1800 een snellere en efficiëntere 

bestuursstructuur was gecreëerd van prefecten, onderprefecten en maires, waarmee de Parijse 

regering zich sneller en beter op de hoogte kon laten stellen dan ooit tevoren van de situatie in de 

Franse Republiek. Naast Luciens spierballenvertoon is er nog een verklaring voor de afname van 

het concept esprit public in de rapportages en verslagen van de napoleontische bestuurselite: de 

wil om de Franse samenleving te depolitiseren na alle revolutionaire beroering in voorgaande 

jaren.97 Voor het predicaat ‘bon esprit’ voldeden voortaan de kentekenen van toewijding en trouw. 

 Ondanks de afzwakking in betekenisinhoud werd tijdens het Consulaat de observatie van 

de esprit public zowel in geografische als bestuurlijke zin uitgebreid. Logischerwijs werd nu ook 

van de prefecten verlangd dat zij het ministerie van Binnenlandse Zaken op de hoogte stelden van 

de situatie in hun departement.98 Hiervoor bedienden zij zich van zogenaamde ‘comptes-rendus 

adminitrativives’ en ‘comptes-rendus impérieux’. Eerstgenoemde rapportage diende in eerste 

instantie iedere tien dagen, daarna maandelijks en vanaf 1812 in het grootste gedeelte van het rijk 

iedere drie maanden te worden uitgebracht (in Monden van de Rijn was dit in 1810 al het geval). 

In deze rapporten brachten de prefecten verslag uit over het functioneren van het aan hen 
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toevertrouwde ambtenarencorps. In de comptes-rendus impérieux werd tegemoet gekomen aan 

de groeiende informatiehonger van de diverse ministeries; deze verslagen bevatten dan ook een 

stortvloed aan onderwerpen. Niet alleen werd er hierin aandacht besteed aan de kwaliteit van 

bestuur en de behoeften van het departement, ook verschaften ze algemene inlichtingen over de 

situatie ter plaatse. Los hiervan werd er ook door het in 1796 opgerichte ministerie van Algemene 

Politie informatie verzameld. Deze staatsdienst hield toezicht op de algemene orde in de diverse 

delen van de samenleving van het napoleontische rijk. Mede onder Joseph Fouché groeide dit 

ministerie in de jaren 1799-1802, leunend op een uitgebreid netwerk van spionnen en verklikkers, 

uit tot een macht van betekenis. Deze politiemacht vormde een geheel eigen bestuursketen, maar 

stond ook in verbinding met de prefecten van het civiel bestuur.99 

 Kortom, ondanks de groeiende informatiebehoefte van een centrale regering die kon 

bogen op een indrukwekkend staatsapparaat, verflauwde bij de diverse ministeries de interesse 

voor esprit public. In veel overheidsrapporten verdween deze categorie naar de achtergrond. In 

het politieke onderzoek raakte de term zelfs bijna volledig uit de gratie, wel bleef hij in de 

bestuurlijke correspondentie voortbestaan als aparte rubriek. Te midden van al het statistische 

geweld van kwantitatieve tellingen en registraties, was de kwalitatieve beoordeling van de esprit 

public door de civiele overheidsfunctionarissen een zeer subjectieve geworden. Ook na de 

oprichting van het Eerste Keizerrijk in 1804 zette de bestuurlijke onachtzaamheid voor esprit 

public zich verder voort. Bovendien vertroebelde de objectieve invulling die eerder aan deze 

rubriek was gegeven. Voor het overheidspersoneel dat de rapportages moest opstellen, waren de 

revolutiejaren een steeds vager wordende herinnering uit een ver verleden.100 

 Binnen de uitgaande correspondentie van het ministerie van Algemene Politie bleef het 

begrip tijdens het keizerrijk wel in zwang, maar ook hier kalfde de betekenis verder af. De nadruk 

kwam meer te liggen op het verifiëren van gezagsgetrouwheid, vanuit de weinig subtiele 

gevolgtrekking dat dit aangetoond kon worden in het uitblijven van onrust. Diepgravende 

onderzoeken naar de politieke opinie van de bevolking behoorden tot het verleden. De algemene 

aard van inlichtingen die dit ministerie verzamelde, leende zich ook niet voor een nauwgezette 

analyse gebruikmakend van subtielere betekenisinhouden zoals esprit public, opinion publique 

en opinions politiques die onderdeel waren geweest van het onderzoeksinstrumentarium uit de 

revolutionaire periode.101 

 Al met al was voor de overheidsfunctionarissen dienende onder de ministeries van 

Binnenlandse Zaken en Algemene Politie, het concept esprit public meer en meer het synoniem 
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geworden voor openbare orde. Weliswaar besteedde het ministerie van Algemene Politie nog 

incidenteel aandacht aan de publieke opinie, zoals in het achtergrondonderzoek naar de leden van 

de aristocratie, maar ook deze statistieken verwezen slechts zijdelings naar de publieke opinie. 

De politie had nog maar weinig aandacht voor opinie; voor haar had het handhaven van orde en 

het voorkomen van complotten tegen de overheid, prioriteit. Veel politieonderzoeken reikten dan 

ook niet verder dan het opsporen van geruchten of het peilen van de stemming onder bepaalde 

groepen edelen.  

 Dit was de stand van zaken wat betreft de bestuurlijke verslaglegging in het ‘oude 

Frankrijk’, maar de situatie in veel nieuwe, met het keizerrijk ‘verenigde’, departementen was 

geheel anders. In deze rijksdelen besteedden de bestuursambtenaren dikwijls wel aandacht aan de 

meningen en ideeën die onder de bevolking leefden. In hun rapporten werd de rubriek esprit 

public rijker gevuld en was zij niet enkel het synoniem voor het uitblijven van 

ongeregeldheden.102 Juist dit gegeven maakt de analyse van het gebruik van esprit public binnen 

de napoleontische overheidsrapportages relevant voor het onderzoek naar de betekenisinhoud die 

functionarissen aan dit begrip toekenden in vergelijking tot de daadwerkelijke worteling van het 

Franse bestuur. 

 
102 Ibidem, 75-77. 
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3 De centrale overheid 

In dit hoofdstuk wordt onderzocht op welke wijze de centrale overheid bij het uitzetten van beleid 

betekenis gaf aan het begrip esprit public. Na een korte uiteenzetting van de algemene toestand 

van het late keizerrijk wordt bekeken op welke manieren Napoleon zich van dit begrip bediende. 

In zijn correspondentie richt de keizer zich regelmatig tot de ‘Hollandse’ departementen, 

waaronder Monden van de Rijn. In een volgende paragraaf worden de verschillende beleidslijnen 

onderzocht die door Napoleons naaste medewerkers en ministeries vanuit Parijs naar 

departementaal niveau werden uitgezet. Kenmerkend voor dit top-downbeleid is de aandacht van 

de centrale overheid voor een vijftal kernproblemen die in dit hoofdstuk verder worden verkend. 

Voor de subnationale bestuursfunctionarissen van Monden van de Rijn vormde de implementatie 

van dit beleid een belangrijke onderdeel van de departementale integratie, tevens schiep het de 

beoordelingskaders voor de waarneming van de esprit public in dit departement. De bevindingen 

uit dit hoofdstuk vormen de opmaat voor de analyse van de bestuurlijke rapportages van de 

departementale overheid in hoofdstuk vier en vijf.  

3.1 Het napoleontische keizerrijk 1810-1813 

De kern van het keizerrijk, dat grote delen van Frankrijk, de Lage Landen, de Rijnbond en het 

Koninkrijk Italië omvatte (door historicus Broers ook wel aangeduid als het ‘inner Empire’), 

richtte zich op als een omvangrijke en solide machtsbasis voor Napoleons ambities.103 Het 

lankmoedige beleid van zijn broer Lodewijk en diens trage optreden ten aanzien van het Zeeuwse 

debacle, hadden Napoleon doen besluiten om het Koninkrijk Holland fasegewijs bij Frankrijk in 

te lijven. Hierdoor werd ook het nieuw opgerichte Monden van de Rijn verder binnen dit 

‘binnenrijk’ geïntegreerd. De stabiele machtsbasis die dit kernrijk voor Napoleon vormde, was te 

danken aan zijn fysisch-geografische gesteldheid, dat verzet bemoeilijkte.104 Ook pakten de 

economische gevolgen van het continentaal stelsel niet eenzijdig negatief uit voor de inwoners 

van dit kernrijk.105 ‘Oude’ en ‘nieuwe’ Fransen (zoals de inwoners van Monden van de Rijn) 

werden in dit rijksdeel geconfronteerd met een slagvaardig bestuursapparaat; de uit de 

revolutionaire erfenis stammende civiel-bestuurlijke bestuursorde was in voorgaande jaren 

vergaand verfijnd en verbeterd.106 Napoleons pragmatisch-opportunistische houding in het 

aansturen van zijn rijk was de belangrijkste drijfveer voor zijn bestuurlijke en territoriale 

 
103 Broers, Europe under Napoleon, hfst. 4, The war with Austria. 
104 Ibidem, hfst. 4, The aftermath of 1809: the final reordering of the empire.  
105 Ibidem, hfst. 5, The French regions under Napoleonic rule. 
106 Isser Woloch, The new regime. Transformations of the French civic order, 1789-1820s (herz. 
paperbackeditie; Londen en New York 1994) 429-430. 
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expansie.107 De militaire dynamiek had de napoleontische staat tot in de kleinste gemeenschappen 

laten doordringen; met de conscriptie als meest penetrante voorbeeld. 

 Hoewel dit ‘binnenrijk’ tot 1813 zonder twijfel het robuuste motorblok vormde waarop 

Napoleons staatsmacht was gefundeerd, begon het in de periode 1810-1813 haperingen te 

vertonen.108 Ondanks de vrede op het continent, duurde de oorlog met de Britten voort en het 

tegen hen ingestelde continentaal stelsel bleek zowel in praktische als diplomatieke zin moeilijk 

te handhaven. Ook de oorlog in Spanje woedde voort en zelfs het huwelijk met Marie Louise, ter 

bekrachtiging van de Frans-Oostenrijkse vrede, werd overschaduwd door oplopende spanningen 

tussen keizer en katholieke kerk.109 De aaneenrijging van Napoleons militaire successen hadden 

dergelijke problemen tijdelijk gemaskeerd. Daarnaast begon de economie van het keizerrijk te 

stagneren en deze verslechterde zelfs verder in de jaren 1810-1812. Ook politieke stabiliteit was 

geen absolute zekerheid meer en de demografische ontwikkelingen verstoorden op lange termijn 

het evenwicht in het rijk.110 Ondanks dergelijk craquelé en de schandvlek van de mislukte 

Russische campagne van 1812, toonde het napoleontische bestuursapparaat een jaar later voor 

een laatste maal waartoe het in staat was. Het systeem van conscriptie werd voor een laatste maal 

tot het uiterste opgerekt in een poging om ook de Zesde Coalitie (maart 1813 – mei 1814) 

succesvol het hoofd te bieden. Binnen dit tijdsbestek – van betrekkelijke rust tot grote militaire 

agitatie – was het aan de subnationale bestuursfunctionarissen van Monden van de Rijn om dit 

departement succesvol te integreren overeenkomstig de beleidslijnen van Parijs. 

 ‘Diezelfde dag brengt u mij een besluitvoorstel voor de twee departementen van Monden 

van de Schelde en Rijn, die de vestiging van onze wetgeving en bestuur in deze gebieden voltooit. 

Deze twee besluiten voltooien volledig dat wat er nog te doen valt in Holland, en dat ik mij er 

niet langer mee bezig hoef te houden.’111 Met dit verzoek aan de minister van Financiën kwam er 

voor Napoleon op 26 september 1810 een voorlopig einde aan zijn bemoeienis met de integratie 

van het departement Monden van de Rijn. Het idee om dit gebiedsdeel bij het Empire in te lijven 

was ontstaan vanuit de groeiende kritiek die Napoleon had op zijn broer Lodewijk. Hem werd 

verweten het continentaal stelsel onvoldoende te handhaven en te weinig financiële en militaire 

middelen te genereren voor de oorlog.112 Na een mislukte Britse invasiepoging op Walcheren 

dreigde Napoleon over te gaan tot annexatie van Lodewijks gebiedsdelen ten zuiden van Maas, 

Waal en Merwede. Op 4 februari 1810 werd dit dreigement bewaarheid en zwichtte Lodewijk 

 
107 Ellis, The Napoleonic Empire, 58. 
108 Broers, Europe under Napoleon, hfst. 6, The fall of the inner empire. 
109 Patrice Gueniffey, ‘Préface’ in: Correspondance générale. Tome dixième. Un Grand Empire mars 
1810 - mars 1811. Annie Jourdan ed. (e-bookuitgave; Parijs 2014).  
110 Broers, Europe under Napoleon, hfst 4, The war with Austria. 
111 Napoleon aan Gaudin, 26 september 1810. Correspondance générale X. Annie Jourdan ed., nr. 24657. 
112 Aerts, ‘Een staat in verbouwing’, 50. 
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voor de druk van zijn broer. Van de burgermeesters in de gebiedsdelen die het departement 

Monden van de Rijn zouden vormen werd een eed van trouw aan de keizer verlangd. Het 

inlijvingsdecreet volgde op 26 maart 1810 met het Verdrag van Fontainebleau. Op 26 april 1810 

was het departement officieel een feit met inbegrip van drie nieuwe arrondissementen: 

Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Nijmegen. Op 14 mei werden deze arrondissementen op hun 

beurt onderverdeeld in communes en kantons.113 De gebiedsdelen van het voormalige Koninkrijk 

Holland ten noorden van de grote rivieren zouden pas later onder direct Frans bestuur worden 

gesteld.114 Op 9 juni 1810, na het oprukken van het Franse leger vanuit het zuiden tot aan 

Amsterdam, werd ook het restant van het Koninkrijk Holland bij Keizerlijk Decreet ingelijfd bij 

het Franse Keizerrijk. In tegenstelling tot het departement Monden van de Rijn kregen de 

Hollandse departementen boven de grote rivieren een status aparte. Zij bleven een eenheid onder 

leiding van Charles Lebrun die, eerst als luitenant-generaal en later als gouverneur-generaal, aan 

het hoofd van dit tussenbestuur werd geplaatst. Monden van de Rijn kwam als het 126e van het 

130 departementen tellende Empire onder direct Frans bestuur te staan.115 Ondanks Napoleons 

plannen voor een volledige integratie van Nederland bleef er gedurende de jaren 1810-1813 een 

scheidslijn bestaan tussen de departementen ten noorden en ten zuiden van Maas, Waal en 

Merwede (door Napoleon vaak aangeduid als Rijn), gevormd door de zogenaamde douanelinie. 

 Napoleon zette haast achter de integratie van het nieuwe departement. Op 2 maart 1810 

sommeerde hij de ontbinding en samenvoeging van regimenten, evenals de oprichting van een 

provisorische gendarmerie. De legersteden waren zowel organisatorisch als bestuurlijk al op 

orde.116 Op 4 april werd de sekwestratie van koloniale waren in gang gezet, evenals de 

verschuiving van de douanelinie naar het noorden.117 Op 10 april gebood de keizer zijn 

rijksaartskanselier haast te maken met de territoriale indeling van het departement waarbij deze 

een indeling voor het civiele en juridische bestuur diende te maken (dit voorstel werd middels een 

sénatus-consulte bekrachtigd op 24 april). Ook dienden de religieuze zaken met 

kerkgemeenschappen te worden afgehandeld. Napoleon eindigde zijn brief met de mededeling 

dat op 1 mei de Code Napoléon diende te worden afgekondigd en dat op 1 januari 1811 de 

financiële integratie van het departement voltooid moest zijn.118 Enkele weken later werd op 

instigatie van de keizer de gendarmerie in het departement gevormd  onder leiding van generaal 

Lauer, waarbij hij zijn minister van Oorlog gebood strenge orders uit te vaardigen. Legerofficieren 

 
113 Bos-Rops, Sanders en Van Vliet ed., Noord-Brabant in de Bataafs-Franse Tijd, 31-32. 
114 Naber, Overheersing en vrijwording, 33. 
115 Bos-Rops, Sanders en Van Vliet ed., Noord-Brabant in de Bataafs-Franse Tijd, 33 en Godechot, Les 
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118 Napoleon aan Cambacérès, 10 april 1810. Ibidem, nr. 23417. 
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en gendarmerie dienden ‘met harde hand’ beslag te leggen op koloniale waren in de nieuwe 

departementen. Ook moest de smokkel worden aangepakt en Engelse opslagplaatsen moesten 

worden geconfisqueerd.119 De volgende dag nog werd er werk gemaakt van de benoeming van de 

nieuwe prefect, Frémin de Beaumont.120 Op 26 september 1810 was de integratie in Napoleons 

beleving zo ver gevorderd dat hij kon stellen ‘[…] dat ik mij er niet langer mee bezig hoef te 

houden.’121 Napoleon vertrouwde op zijn staatsapparaat: ministers, bestuursfunctionarissen en 

overheidsambtenaren dienden de verdere integratie van het departement te gaan verzorgen. 

3.2 Integratie en esprit public volgens Napoleon  

Vraag blijft welke betekenisinhoud Napoleon in die tijd gaf aan esprit public en meer in het 

bijzonder in relatie tot ‘les Hollandais’ en de inwoners van het departement Monden van de Rijn. 

Vooraf dient te worden opgemerkt dat de Nederlandse natie in de ogen van de keizer haar 

onafhankelijkheid de facto reeds had verloren tijdens de Pruisische Interventie van 1787. In 

Napoleons notie van het droit de conquête was het daarom wenselijk dat het voormalige 

Koninkrijk Holland als pays réunies bij Frankrijk zou worden geïntegreerd.122 Hiermee zou een 

einde worden gemaakt aan de onwenselijke staat waarin het Nederlandse volk zich bevond, 

namelijk die van voortdurend te worden heen en weer geslingerd tussen de grote mogendheden. 

In plaats van het Nederlandse belang te conformeren aan het Franse, had Lodewijk Napoleon deze 

toestand enkel verergerd door Nederlanders de illusie van zelfstandigheid voor te houden.123  

 Opvallend is ook Napoleons selectieve en stereotypische benadering van Nederlanders; 

in het bijzonder ten aanzien van de inwoners van Monden van de Rijn. Zo gaf hij, terugkijkend 

op zijn rondreis door Zuid-Nederland begin mei van dat jaar124, zijn broer op 20 mei 1810 te 

kennen dat hij in Brabant en Zeeland: ‘[…] niets anders dan een zeer onsamenhangend bestuur 

had aangetroffen. Zelfs in Zeeland, waar alles Hollands is, is men blij aan een groot rijk te worden 

toegevoegd en ontrukt te zijn aan het heen-en-weergeslinger [tussen Engeland en Frankrijk] dat 

ondragelijk is voor deze mensen.’125 Anderzijds merkt hij tijdens zijn bezoek aan ’s-

Hertogenbosch enkele weken daarvoor op dat ‘de Hollanders in de departementen Monden van 

de Rijn en Monden van de Schelde gewoonlijk goede boekhouders zijn en op hun post kunnen 

blijven’.126  

 In zijn bestuurlijke correspondentie bediende Napoleon zichzelf ook van esprit public. 
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Zo werd begrip gebruikt om de gezagsgetrouwheid voor zijn regime te meten, blijkens een 

opdracht uit april 1811 aan een van zijn ordonnansofficieren. De officier diende niet enkel de 

militaire vorderingen op Walcheren en de aangrenzende Zeeuwse eilanden in ogenschouw te 

nemen, maar ook verslag uit te brengen van de esprit public aldaar.127 Voor Napoleon, hoogst 

ontstemd over de Engelse invasie en de houding van bevolking en bestuurders, lag Zeeland op 

dat moment onder een vergrootglas.128 In de maand juli van datzelfde jaar verordonneerde hij 

opnieuw een inspectietocht, maar nu van veel grotere omvang. De ordonnansofficier kreeg nu de 

taak zich ook enkele dagen in ’s-Hertogenbosch op te houden om zich op de hoogte te stellen van 

de esprit public aldaar.129 Al dienden deze missies hoofdzakelijk militaire doeleinden – toezien 

op de staat van militaire (herstel)werkzaamheden, fortificaties en regimenten (die veelal waren 

samengesteld uit dienstplichtweigeraars) – toch wilde de keizer zich ook verzekerd zien van de 

houding van bevolking en bestuurders in zijn nieuwe departementen.  

 Toch was de esprit public niet enkel een graadmeter voor loyaliteit, hij was ook 

beïnvloedbaar. Zo maakt Napoleon in maart 1810 zijn broer Lodewijk het verwijt de ‘esprit des 

Hollandais’ te weinig vriendschap voor Franrijk te hebben ingeblazen en enkel de vijandschap 

en nationale haat te hebben aangewakkerd.130 Twee maanden later richt Napoleon zich in een 

brief aan de minister van Marine en Kolonies over zijn voornemen om terstond 74 oorlogsschepen 

in productie te nemen, waarmee ‘[…] ik een gunstige impuls heb willen geven aan de Hollandse 

esprit public door deze de talrijke schepen te tonen die zijn werven en reden gaan 

verlevendigen’131 Ook dwang en censuur behoorden tot het keizerlijk pallet om de esprit public 

te sturen, zoals is terug te lezen in een brief uit maart 1811 aan Savary, de minister van Algemene 

Politie: ‘Geef bevelen opdat de brochures die verschijnen in Holland, en waarvan sprake is in uw 

rapport, gestopt worden. U dient de aartsthesaurier [Lebrun] en de directeur van politie [Devilliers 

du Terrage] te schrijven om deze bladen te censureren en hen te laten arresteren en straffen die de 

esprit public proberen te bederven.’132 Ook Napoleons brief van een maand later, gericht aan 

dezelfde minister, getuigt hiervan. Napoleons schrijven is een felle reactie op het nieuws dat het 

Franse dorp Aldudes, aan de zuidgrens van zijn rijk, onderdak heeft verleend aan een Spaanse 

guerrillaleider. De keizer verordonneert zijn minister niet enkel zorg te dragen voor passende 

represaillemaatregelen, ook dient aan de dorpelingen zijn onvrede over hun ‘mauvais esprit’ te 
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worden ‘overgebracht’.133 

 Ook een andere, meer propagandistische invulling van het begrip dient zich in de 

keizerlijke correspondentie aan, getuige Napoleons brief van 6 augustus 1811 aan zijn minister 

van Financiën Hugues-Bernard Maret waarin hij de minister verzoekt om ‘[…] in kranten 

artikelen over Rome te plaatsen waarin er veel gekletst wordt over de esprit public in die stad 

[…]’.134 Een tactische zet, aangezien de gemoederen tussen de katholieke geestelijken en 

Napoleon hoog waren opgelopen. De invoering van de Code Civil (die onder andere 

echtscheidingen vergemakkelijkte) had kwaad bloed gezet. Op zijn beurt had de paus geweigerd 

de scheiding tussen Napoleon en Josephine te bekrachtigen en had zich tevens tegen het 

continentaal stelsel gekeerd. De hierop volgende annexatie van de Kerkelijke Staat (1809), de 

excommunicatie van Napoleon en de gevangenneming van Pius VII waren schokkende 

gebeurtenissen.135 Blijkbaar wilde Napoleon na dit alles zijn onderdanen tonen hoe de zaken in 

Rome naar ieders tevredenheid waren afgehandeld. Prompt verscheen er dan ook op de 

voorpagina van de Journal de l’Empire van 28 augustus 1811 (artikel geantedateerd 7 augustus) 

een lofzang op de verfraaiing van de stad waarvan de Romeinen ‘[…] nooit zullen vergeten aan 

wie zij zoveel weldaden te danken hebben.’136 

 Een laatste modaliteit van esprit public duikt op in een brief van 2 april 1811 aan koning 

Frederik I van Württemberg, een van Napoleons vazallen uit de Rijnbond (1806). De Franse 

keizer uit hierin zijn zorgen over de toegenomen militaire activiteiten van Alexander I, de keizer 

van Rusland. Deze worden volgens hem aangewakkerd door Engelse machinaties waardoor de 

Vrede van Tilsit (1807) ernstig in gevaar dreigt te komen. Ondanks Napoleons verzekering geen 

grote oorlog met Rusland te verlangen – geoccupeerd als hij is met de oorlog op het Iberisch 

schiereiland – doet hij toch een dringend beroep op zijn Württembergse bondgenoot om troepen 

te leveren. Van de weeromstuit op Frederiks vermeende reactie bagatelliseert Napoleon alvast 

diens invloed aan het Russische hof: 

 Les relations de Votre Majesté en Russie ne signifient rien : les dispositions de la cour de l’empereur 

 Alexandre ne signifient pas davantage.  Entre grandes nations, ce sont les faits qui parlent : c’est la direction 

 de l’esprit public qui entraîne. […] Si l’empereur veut la guerre, la direction de l’esprit public est conforme 

 à ses intentions ; s’il ne la veut pas et qu’il n’arrête pas promptement cette impulsion, il y sera entraîné 

 l’année prochaine malgré lui ; et ainsi la guerre aura lieu malgré moi, malgré lui, malgré les intérêts de la 

 France et ceux de la Russie.137  
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Napoleons geslepen diplomatie in acht nemend, lijkt het toch alsof hij hier oprecht zijn mening 

deelt met een trouw paladijn en bewonderaar van zijn bureaucratie.138 Hoe het ook zij, esprit 

public wordt hier door Napoleon gepresenteerd als aanjager van de grote ‘feiten’; een 

voortstuwende macht die de geopolitieke verhouding tussen naties en volkeren vormt en de loop 

van de geschiedenis bepaalt. Kortom, als diplomatieke verklaring voor de geopolitieke 

machtsverhoudingen van die tijd. 

 Al met al valt in Napoleons correspondentie een viertal benaderingswijzen van esprit 

public te onderscheiden, waarvan de eerste drie verband houden met de worteling van zijn gezag. 

In de eerste plaats was het een middel om de gezagsgetrouwheid of loyaliteit van de bevolking te 

peilen, waaruit nieuwe beleidsaanwijzingen konden worden gedaan. Ten tweede kon de esprit 

public van zijn onderdanen direct gemanipuleerd worden middels begunstiging en repressie. 

Bovendien kon het begrip zelf binnen de officieel toegestane pers als propagandamiddel dienen. 

Tot slot kon het begrip binnen het diplomatieke verkeer worden aangewend om geopolitieke 

machtsverhoudingen te duiden en bondgenoten te intimideren. Ten aanzien van de integratie van 

‘Holland’ en in het bijzonder Monden van de Rijn, maakte de keizer in zijn directieven enkel 

gebruik van de twee eerstgenoemde benaderingswijzen: peilen en directe manipulatie. 

Stereotyperingen motiveerden de keizer hierbij niet alleen in zijn handelen, ook waren zij 

bruikbaar bij zoeken van verklaringen voor een bon of mauvais esprit. Na verloop van tijd wordt 

het gebruik van esprit public in de keizerlijke correspondentie steeds zeldzamer (in 1812 duikt 

het begrip slechts eenmaal op); het krijgsbedrijf eist steeds vaker Napoleons aandacht. Daarnaast 

kon de keizer voor de uitvoering van het regeringsbeleid vertrouwen op een professioneel 

bestuursapparaat dat desalniettemin bij de integratie van nieuwe gebiedsdelen, zoals Monden van 

de Rijn, zijn eigen strijd uitvocht met een aantal kernproblemen. 

3.3 Kernproblemen 

Napoleons regeerstijl gedurende het late keizerrijk werd gekenmerkt door een terugkeer naar de 

revolutionaire geestdrift van weleer, voorzien van een dun laagje conservatisme. Vooral dat 

laatste viel veel tijdgenoten op door de politiek die Napoleon naar buiten toe leek te voeren. Zo 

hoopte de keizer in april 1810 zijn dynastie veilig te stellen door te huwen met Marie Louise van 

Oostenrijk. Dit huwelijk, dat tegelijkertijd een politiek doel diende (Oostenrijk werd nu officieel 

bondgenoot), werd door velen opgevat als een terugkeer naar de prerevolutionaire 

huwelijkspolitiek van het ancien régime. De uitwerking was echter van een geheel andere orde en 

leidde tot een terugkeer naar het antiklerikalisme in de beste jakobijnse traditie, dat vooral de 
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lokale verhoudingen tussen overheid en katholieke geestelijkheid op scherp zette. 139 Kenmerkend 

voor deze laatste jaren van het napoleontische rijk waren dan ook de toenemende autoriteit en 

tirannieke dwang. 140 Beide konden succesvol worden opgelegd, omdat ze gestoeld waren op 

bruuske veroveringsdrift en een (voor die tijd) effectief staatsapparaat. 141 

 Toch keerde Napoleon zich nooit volledig af van de verlichte erfenis uit het verleden. 

Zowel bestuursambtenaren als voor- en tegenstanders kenmerkten zijn verlicht despotisme als het 

sluitstuk van de revolutionaire periode.142 De weerstand die de napoleontische staat in traditionele 

gemeenschappen opriep, kwam dan ook niet zozeer voort uit (proto)nationalistische gevoelens 

van vaderlandsliefde, maar eerder uit de onvrede voor de verabsolutering en bestendiging van een 

groot aantal verlichte principes.143 Ondanks zijn alleenheerschappij onderhield het napoleontisch 

bestuur met een van die principes, namelijk de democratie, een moeizame relatie. Deze erfenis 

baarde zorgen, want ondanks zorgvuldige georkestreerde (schijn)verkiezingen, zoals plebiscieten 

en geveinsde kantonnale verkiezingen, droeg zij altijd het potentieel van opstand en verzet in zich. 

Vanaf 1810 nam op instigatie van het ministère de la Police générale de censuur in het gehele 

rijk dan ook toe; de enkele krant die verscheen was niets minder dan de spreekbuis van het 

bewind.144 Zelfs nog in het jaar 1813, toen het democratisch experiment toch al twee decennia 

achter haar lag, bleef binnen de regering de angst bestaan dat lokale verkiezingen, hoe nominaal 

en symbolisch ook, de bron konden worden van opstand. In dit militaire annus horribilis verzocht 

de minister van Binnenlandse Zaken zijn prefecten dan ook met klem om over de esprit public in 

hun departement verslag uit te brengen.145  

 Ofschoon Napoleon en ministers bij het aansturen van het staatsapparaat geen concreet 

uitgewerkt plan voor de lange termijn volgden, kregen lokale functionarissen wel te maken met 

specifieke beleidskenmerken die medebepalend waren voor de beoordeling van de esprit public 

in hun ambtsgebied. Dergelijke beleidslijnen sijpelden vanuit het centraal bestuur door naar de 

verschillende departementale bestuurstakken. De belangrijkste opdracht voor de 

overheidsdienaren van Monden van de Rijn was in eerste instantie zorg te dragen voor de 

implementatie van oude en nieuwe instituties binnen het Franse staatssysteem. Hiermee kwam 

een eind aan een lang en hobbelig centralisatieproces, dat al tijdens de Bataafse Republiek en het 

Koninkrijk Holland vergaand was gevormd. De invoering van Franse wetgeving, het stroomlijnen 

van gezagsstructuren en als vanzelfsprekend het lanceren van de conscriptie, genoten hierbij 
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prioriteit. Deze vanuit Parijs gedirigeerde centralisatiepolitiek was zeker niet absoluut; bepaalde 

beleidsterreinen genoten maar minimale aandacht, zoals onderwijs en armenzorg. Desalniettemin 

viel de integratie van het departement Monden van de Rijn samen met een periode waarin de 

greep van de staat op allerlei terreinen van het lokale leven verder toenam.146 

3.3.1 Conscriptie 

Met de Wet Jourdan-Delbrel van 5 september 1798 (19 fructidor VI) was in Frankrijk de 

algemene dienstplicht ingevoerd. Sindsdien was het bureaucratisch proces dat de conscriptie 

draaiende hield verder geperfectioneerd. Parallel aan zijn territoriale expansie zocht Napoleon 

middels de dienstplicht de grenzen op van zijn staatsmacht. Alle departementale 

overheidsdiensten kregen te maken met het conscriptieproces en het was daarmee een van de 

meest obsessieve beleidsterreinen binnen het napoleontische overheidsapparaat. Zo hielden de 

douane en belastingdienst zich bezig met het genereren van de financiële middelen en was het 

civiel bestuur druk doende met de registratie en rekrutering van lotelingen, geassisteerd door de 

rechterlijke macht en de gendarmerie.147 Geen enkel ander beleidsterrein hield zoveel 

overheidsfunctionarissen binnen de bestuurshiërarchie bezig en geen enkel andere 

staatsinterventie riep zoveel verzet op onder de bevolking. De militaire dienstplicht vormde 

daarmee een latente bedreiging voor de civiel-bestuurlijke orde. Dit gold in potentie ook voor de 

overheidsdienaren in de ‘Hollandse’ departementen; de conscriptie was voor Nederlanders een 

onbekend fenomeen, al had Lodewijk Napoleon met de oprichting van de Gewapende 

Burgerwachten al een voorzichtige aanzet hiertoe gegeven.148 De bestuursfunctionarissen van 

Monden van de Rijn konden zich maar enkele maanden in relatieve rust van hun taak kwijten, 

want vanaf april 1811 begon de oorlogsmachine in haar hoogste versnelling te draaien voor de 

creatie van de Grande Armée.149 

3.3.2 Continentaal stelsel en handel 

Op politiek-economisch gebied richtte het keizerlijke beleid zich gedurende deze periode op de 

verdere bestendiging van het continentaal stelsel (blocus continental). Voor Napoleon waren de 

Nederlandse mazen in de handelsblokkade dan ook een van de belangrijkste drijfveren geweest 

om tot de inlijving van ‘Holland’ over te gaan. Dit douanestelsel vond zijn oorsprong in de 
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ondergang van de Franse marine bij Trafalgar (1805), een gebeurtenis waaraan Napoleon 

vergaande consequenties had verbonden. In zijn interpretatie van het droit de guerre viel een 

handelsoorlog tegen de Britten te billijken; hun maritieme dominantie was in de ogen van de 

keizer een flagrante schending van het Volkerenrecht. De Engelsen hadden het publiekrechtelijk 

zeerecht, oftewel de vrijheid van volle zee, in zijn ogen ernstig geschonden.150 Het doel van het 

continentaal stelsel was tweeërlei. Allereerst diende, geheel in de mercantilistische traditie van 

het prerevolutionaire Frankijk, de Engelse (weder)export van koloniale en industriële producten 

en goederen aan banden te worden gelegd. Een negatieve kasstroom zou de Engelsen zeker op de 

knieën dwingen, zo was Napoleons redenatie. Daarnaast wilde hij een nieuw systeem van 

afzetmarkten voor fabrikanten en kooplieden creëren op het Europese vasteland, in het bijzonder 

binnen de interne douanezone van het Empire. Ondanks het feit dat deze blokkade in de praktijk 

niet alleen onuitvoerbaar was, maar ook wortelde in autarkische sofismen, werd het beleid om 

‘Franse’ goederen te bevoordelen in deze periode verder geïntensiveerd.151 

 Ook Monden van de Rijn ondervond de gevolgen van het continentaal stelsel, dat een 

wisselende uitwerking had op de lokale economie. Naast de vele negatieve kanten van het 

continentaal stelsel voor het departement, zoals de inbeslagname van koloniale goederen en de 

verslechtering van de aan de zeehandel verbonden nijverheid en industrietakken, werden 

sommige sectoren minder zwaar getroffen. Zo leidde de positionering van het departement 

binnenin de Franse douanezone op sommige plaatsen tot de opbloei van de textielindustrie, met 

name in steden als Tilburg en Eindhoven, waar uniformen werden geproduceerd voor het Franse 

leger. Ook konden nieuwe industrieën profiteren van de vrijhandelszone en het Franse 

protectionisme in hun vervaardiging van producten ter vervanging van koloniale goederen. Ook 

de uniformering van het metriek stelsel en de opheffing van tollen vergemakkelijkten de handel. 

De inlijving droeg op deze wijze bij aan een vergroting van de afzetmarkt.152 Desalniettemin 

verslechterde in de loop van 1810-1811 de economische en monetaire situatie in het gehele rijk 

door de afname van de vraag naar militaire producten en de negatieve gevolgen van het 

continentaal stelsel. Geldontwaarding en een tekort aan liquide middelen hadden hun effect op de 

economie; het aantal faillissementen groeide, evenals de werkloosheid. Ook de handel liep in die 

jaren verder terug. De miserabele oogst van 1811 zorgde voor een stijging van de graanprijzen en 
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in het gehele rijk nam de steun onder arbeiders, ambachtslieden en boeren voor het Napoleontisch 

bestuur verder af.153 Binnen Monden van de Rijn kreeg met name de ambachtelijke nijverheid in 

de grotere steden te maken met negatieve effecten van oorlog en vrijhandel.154 

3.3.3 Belastingen en economie 

De bestuursfunctionarissen in het departement hadden de taak om onder dit steeds instabieler 

wordend economisch gesternte de Franse rechterlijke en bestuurlijke organisatie te 

implementeren. Daarnaast diende ook een geheel nieuw belastingstelsel te worden 

geïntroduceerd. Het invoeren en handhaven van een groot aantal indirecte belastingen en (in- en 

uitvoer)rechten op producten en diensten (droits réunis en douanes) was een bestuurlijke 

uitdaging van formaat. Daarbij kwam dat Napoleon gebrand was op een strikte handhaving van 

de douanegrens aan de noordkant van het departement; smokkel diende met harde hand te worden 

bestreden.155 De nauwgezette registratie van prijzen en goederen maakte deze 

conjunctuurschommelingen ook voor het napoleontische bestuursapparaat inzichtelijk. 

Desondanks werd de beeldvorming van Napoleon en zijn bestuursmedewerkers in Parijs gevormd 

op basis van de geaggregeerde gegevens afkomstig uit de departementen. Dergelijke gegevens 

droegen niet alleen bij aan generalisaties en stereotyperingen (‘les Hollandais…’), maar 

verdonkeremaanden soms de nuances binnen de lokale economische situatie. Zo werden de 

Nederlandse kustprovincies met hun uitgebreide maritieme sector vele malen zwaarder getroffen 

dan Monden van de Rijn, dat tevens binnenin de vrijhandelszone lag. 

3.3.4 Religie 

‘Het lijkt me inderdaad beter om geen erediensten in deze gebieden te hebben die geleid worden 

door agenten van de paus, zonder tussenkomst van het bisdom. Maak tegelijkertijd de 

bisschoppen duidelijk wat voor een schandaal deze affaires in de protestantse departementen 

teweeg zal brengen, waar de uitoefening van de [katholieke] eredienst heel recentelijk nog enkel 

werd getolereerd.’156 Aldus eindigde Napoleon zijn brief van 16 augustus 1811, waarin hij de 

minister van Godsdienst zijn afschuw toonde over het groot aantal apostolische vicarissen dat in 

zijn rijk nog steeds de dienst uitmaakte – in het bijzonder die van ’s-Hertogenbosch. 

Mogelijkerwijs zouden kerken in Amsterdam en ‘Hollands’ Brabant zelfs gesloten moeten 

worden. Napoleon verzocht zijn minister dan ook om met een passend decreetvoorstel een einde 

te maken aan dergelijke praktijken.157 Deze brief illustreert niet alleen feilloos Napoleons 
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mislukte kerkpolitiek ten aanzien van de Kerk van Rome, hij getuigt ook van de lastige 

implementatie van het Franse bestuursbeleid op godsdienstig vlak in het departement Monden 

van de Rijn. De revolutionaire voorgeschiedenis van zowel Frankrijk als Nederland speelde hem 

hierbij parten. Voorafgaand aan de Inlijving hadden zich immers grote veranderingen voorgedaan 

in de relatie tussen kerk en staat. De eeuwenoude positie van de kerkgenootschappen was niet 

alleen in beide landen ter discussie komen te staan, maar was tijdens de revolutiejaren ook vurig 

bestreden. 

 Nu kende Frankrijk reeds een lange traditie in het onttrekken van de katholieke kerk aan 

het pauselijk gezag ten faveure van de kroon (het zogenaamde gallicanisme). Ook tijdens de 

Franse Revolutie hadden diverse regimes de katholieke kerk onder strakke staatscontrole 

proberen te brengen. Tijdens de Terreur (1793-1794) hadden de kerkelijke vernielingen en de 

moord op geestelijken de wederzijdse spanningen en het onderlinge wantrouwen tussen Vaticaan 

en Franse staat tot ongekende hoogten laten stijgen. Gedurende het Directoire (1795-1799) 

herstelde de katholieke kerk in Frankrijk zich en na Napoleons machtsovername koos deze 

openlijk voor een verzoeningspolitiek met Rome.158 Niet alleen onderkende hij het belang van de 

kerk als het cement van de samenleving, ook streefde hij naar een meer cesaropapistisch 

leiderschap waarbij de hoogste geestelijke en wereldlijke macht werden verenigd in zijn persoon. 

Door het Concordaat van 15 juli 1801 met paus Pius VII hoopte Napoleon de door de revolutie 

ontstane spanningen tussen kerk en staat verder weg te nemen. Het liefst zag de, niet bijster 

diepgelovige, consul een strikt hiërarchisch georganiseerde kerk zonder al te veel pauselijke 

bemoeienis. Bisschoppen en priesters dienden in zijn ogen aangestelde overheidsambtenaren te 

worden. De dikwijls praktisch denkende Napoleon zag in hen de geestelijke evenknie van de 

prefecten en burgemeesters binnen zijn civiele bestuursorde. Hij was zich er terdege van bewust 

welk een cruciale rol geestelijken speelden in de ondersteuning van zijn staatsmacht. Met name 

op het platteland was hun morele autoriteit aanzienlijk en kon een preek vanaf het kansel garant 

staan voor een ongestoorde conscriptie.159 

 Ondanks Napoleons conciliante bedoelingen, bleek tegen 1810 dat het Concordaat veel 

spanningen had laten voortbestaan en zelfs nieuwe creëerde. Paradoxaal genoeg leidde het herstel 

van de bisschoppelijke hiërarchie, met door de staat aangewezen geestelijken, tot een 

ultramontanistische reactie. Veel bisschoppen waren a priori liever trouw aan de Heilige Stoel 

dan aan de staat, daarnaast weigerden sommige apostolische vicarissen te wijken voor Napoleons 

vervangers.160 Zijn ‘leger’ van geestelijken bleek in tegenstelling tot zijn soldats grote moeite te 
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hebben met de erkenning van de generaal aan de top. De clerus keek dan ook terug op een periode 

waarin kerkelijk bezit was geplunderd en genationaliseerd, daarnaast was zij eeuwenoude 

instituties kwijtgeraakt.161 Tevens leefde er veel rancune onder reguliere geestelijken wier orden 

waren opgeheven en kloosters leeggeroofd. Bovendien waren veel ‘verlichte’ bestuursambtenaren 

niet gespeend van een behoorlijke dosis antiklerikalisme; zij beschouwden de geestelijkheid als 

achterhaald obscurantisme dat door de staat in toom gehouden diende te worden.162 Bijgevolg 

‘klapte’ het broze Concordaat dan ook in 1809 met de annexatie van de Kerkelijke Staat, de 

keizerlijke excommunicatie en de weigering van de paus om de door de keizer aangestelde 

bisschoppen te mandateren. De gevangenneming van Pius VII noch Napoleons pogingen om de 

kerk door een raad van bisschoppen te hervormen, leidde tot een weg uit de ontstane impasse.163 

Onmiskenbaar maakten deze gebeurtenissen niet enkel een onuitwisbare indruk op de clerus, 

maar op de gehele katholieke bevolking binnen en buiten het Empire. Zelfs de meest profane 

burgers moeten wrevel gevoeld hebben bij de afschaffing van veel katholieke feestdagen, al was 

het maar omdat zij het hiermee vergezeld gaande vertier misliepen.164  

 Evenals het ‘oude Frankrijk’ kende ook het departement Monden van de Rijn een 

aanzienlijke katholieke bevolking. Het voormalige departement Brabant, waaruit het departement 

grotendeels was samengesteld, telde in 1809 258.350 katholieken (87.6% van de bevolking) en 

ook het ‘Gelderse’ deel was overwegend katholiek.165 Zelfs in Nijmegen, als minst katholieke 

stad binnen het departement, was 61,7% van de burgers katholiek tegenover 35,9% protestant.166 

Buiten Nijmegen liep het percentage katholieken in het ‘Gelderse’ arrondissement zelfs op tot 

90%.167 Ondanks de emancipatoire ontwikkelingen die zich tijdens de Bataafse Revolutie hadden 

voorgedaan (katholieken waren niet langer tweederangs burgers) en Napoleons verzoenende 

kerkpolitiek (in het Concordaat werd het katholicisme erkend als ‘la religion de la majorité des 

Français’), bleven het revolutionaire verleden en Napoleons moeizame relatie met Rome genoeg 

aanleiding geven om het Franse beleid met argusogen te bekijken.168 Bovendien leefden er ook 
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onder het protestantse volksdeel gevoelens van rancune. De Nederlands Hervormde Kerk was al 

enige tijd niet langer de bevoorrechte kerk in Nederland. Daarnaast was gedurende het bewind 

van Lodewijk Napoleon het aantal vanuit overheidswege betaalde predikantsplaatsen verminderd 

en werden overheidsgelden naar rato verdeeld over de geloofsgemeenschappen, hetgeen gunstig 

uitpakte voor de katholieken. Op diverse plaatsen hadden protestanten middels orangistische 

uitbarstingen blijk gegeven van hun verzet tegen deze tolerantiepolitiek.169 Ook de restitutie van 

kerkgebouwen was sinds 1798 een kwestie van aanhoudende frictie tussen staat en de diverse 

kerkgenootschappen (overigens was de katholieke clerus om financiële redenen niet altijd even 

enthousiast om kerken terug te nemen).170 Dit politiek-religieuze spanningsveld creëerde voor de 

civiele bestuurders van Monden van de Rijn een grote uitdaging bij de integratie van het 

departement en de implementatie van het regeringsbeleid. Bij de beoordeling van de esprit public 

werd de houding van bevolking en geestelijken ten aanzien van dit beleid dan ook regelmatig 

meegewogen. 

3.3.5 Binding van de elites 

Een ander aspect van de napoleontische ‘ideologie’ waar plaatselijke bestuurders mee te maken 

kregen werd gevormd door Napoleons sociaalpolitieke beleid. Deze strategie was erop gericht om 

notabelen zoveel mogelijk aan zijn bestuur te binden en tevens een einde te maken aan de door 

de revolutie ontstane verdeeldheid, zoals die bestond tussen oude adel en nieuwe 

grootgrondbezitters of tussen royalisten en jakobijnen. Niet voor niets werd (contra)revolutionaire 

groepen amnestie verleend en mochten emigrés terugkeren naar hun landgoederen.171 Voor de 

keizer waren deze notabelen (adellijke en niet-adellijke landeigenaren) belangrijk voor de 

bemensing en ondersteuning van de institutionele fundamenten van de staat. Hieronder vielen de 

staatsorganen, het prefectoraal bestuur, economische instellingen, wetboeken en instituties en 

regelingen in de sociale sfeer (zoals het eerder genoemde Concordaat). Deze, door Napoleon ook 

wel aangeduid als ‘masses de granit’, dienden als stevig fundament ter stabilisering van de 

postrevolutionaire Franse staat.172 Om de landbezittende klasse hiervoor tot steun te verleiden 

werden verschillende methoden beproefd. Zo werden departementale kiescolleges toegankelijk 

gemaakt voor les plus imposés, dat willen zeggen de grootste belastingbetalers (in een 

 
169 Ben Koolen, 'Scheiding tussen kerk en staat als bevrijding', Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 2 
(2012) 87-103, aldaar 91 en Broers, Europe under Napoleon, hfst. 3, The ‘New Forces’. 
170 ‘Teruggave van de Sint-Jan’ Brabants Erfgoed, 27 oktober 2017. 
https://www.brabantserfgoed.nl/page/3840/teruggave-van-de-sint-jan, laatst geraadpleegd op 8 maart 
2022. 
171 Ellis, The Napoleonic Empire, 31. 
172 ‘The “masses of granite” – the new Napoleonic institutions’, Napoleon.org. The history website of the 
Foundation Napoleon. https://www.napoleon.org/en/young-historians/napodoc/les-masses-de-granit-de-
nouvelles-institutions-napoleoniennes/, laatst geraadpleegd 1 maart 2022. 



49 

belastingsysteem dat gebaseerd was op grondbezit, niet op inkomen). Passieve acceptatie 

volstond en deze kiescolleges bezaten dan ook geen daadwerkelijke politieke macht. Wel konden 

notabelen reële invloed verwerven door actief in overheidsdienst te treden onder het credo 

‘carrières open voor talent’. Door notabelen tot actieve aansluiting (ralliement) te bewegen zou, 

door hun acceptatie en steun voor de Franse staat en cultuur, een versmelting (amalgame) van 

niet-adellijke grootgrondbezitters met de leden van de oude en nieuwe aristocratie kunnen worden 

bereikt. De praktijk bleek echter weerbarstiger; de oude Franse aristocratie was vooral 

terughoudend en koos er liever voor om het napoleontische bewind stilzwijgend te accepteren. 

Pas na 1808, met de komst van nieuwe adelstandsverheffingen en zijn huwelijk met Marie Louise 

van Oostenrijk, kwam de oude adel meer in beeld, met name binnen het prefectorale corps. De 

grootste groep collaborateurs werd echter gevormd door jongemannen, veelal van burgerlijke 

afkomst. Dit pril talent verkoos het carrière maken boven landgoed of domein.173    

 Ook in Nederland werd bovenstaande strategie beproefd. Het waren voornamelijk de 

onderprefecten in de arrondissementen op wier schouders de taak rustte om de Nederlandse elite 

middels ‘ralliement’ tot acceptatie van de Franse cultuur te bewegen. 174 Hierbij liet de Franse 

regering, met name in de rurale departementen, vaak haar oog vallen op bestuurders van lokale 

origine. Al was de Nederlandse situatie ogenschijnlijk geheel anders, de Republiek stond bekend 

om haar burgerlijke karakter en betrekkelijk kleine aristocratie, toch kende juist Monden van de 

Rijn in vergelijking met de geürbaniseerde kustdepartementen meer landadel. Al waren de 

scheidslijnen binnen de Nederlandse elite minder groot dan elders, toch bestond ook hier de 

uitdaging om de sociaal-culturele en politieke achtergronden van de notabelen te overbruggen. In 

deze groep waren er nog altijd spanningen aanwezig tussen patriotten en (voormalige) orangisten. 

Ook tussen de edelen en de gegoede burgers bestond frictie.175  

 Des te sterker de oude orde in een rijksdeel was, des te meer het Franse bestuur zich 

verliet op de meer radicale elementen uit de samenleving in het bemannen van de politie en lagere 

rechtshoven, zo stelt historicus Broers.176 Het lijkt erop dat in de voormalige Republiek, dat 

tijdens Bataafse Revolutie en het Koninkrijk Holland een verlicht hervormingsproces had 

doorgemaakt,  Franse bestuurders minder hoefden terug te vallen op deze radicale burgers. Wel 

had de politiek van centralisatie en unitarisme duidelijk gemaakt dat stedelijke bestuurders er 

moeite mee hadden hun stedelijke autonomie op te geven. Het Nederlandse particularisme was 

dan ook sterk en het herstel van gewestelijk en stedelijk zelfbestuur was voor de 

 
173 Broers, Europe under Napoleon, hfst. 2, The social foundations of the state en hfst. 3, Internal 
rivalries: the empire of the professionals; Ellis, The Napoleonic Empire, 82-84 en Woloch, The new 
regime, 58. 
174 Van der Burg, Napoleonic governance in het Netherlands and Northwest Germany, 125. 
175 Broers, Europe under Napoleon, hfst. 2, Political reconstruction: healing the old wounds. 
176 Ibidem, hfst. 3, The ‘new forces’. 
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patriottenbeweging zelfs inzet geweest van een ‘grondwettige herstelling van het staatswezen’ in 

de jaren 1780-1787. Enige trots op de bestaande burgerlijke instituties en instellingen was de 

Nederlanders dan ook niet vreemd, die zij als vaak meer ontwikkeld achtten dan de Franse.177 

Ondanks alle hervormingen voorafgaand aan de Inlijving moest er nog wel degelijk moeite 

worden gedaan om elites tot ‘collaboratie’ te verleiden, zeker wanneer plaatselijke elites in 

voorgaande jaren veel macht en invloed waren kwijtgeraakt. Voor deze groepen diende het 

napoleontisch bestuur met een behoorlijke compensatie over de brug te komen.178  

 Kortom, ondanks het inclusieve karakter van Napoleons verzoeningsbeleid van 

ralliement en amalgame, dat blind placht te zijn voor achtergrond of vroegere politieke 

loyaliteiten, speelden lokale omstandigheden en geschiedenissen wel degelijk een rol van 

betekenis. Wellicht minder voor de vragende, maar des te meer voor de aanbiedende partij. Voor 

de (onder)prefecten in Monden van de Rijn, evenals elders in het rijk, was het de uitdaging om te 

laveren tussen nationaal belang en de lokale belangen van politieke, culture en economische 

aard.179 De structuur van de napoleontische staat vormde hierbij een extra obstakel doordat oude 

conservatieve elites dikwijls banen toebedeeld kregen in de hogere echelons van het 

gezagsapparaat terwijl de radicalere patriotten posities innamen in de lagere posities op 

bestuurlijke of juridische posten. Hierdoor werden gevoelens van animositeit voortgezet en 

‘versmelting’ bemoeilijkt.180 Dat dit sociaalpolitieke beleid ook in Monden van de Rijn werd 

nagestreefd blijkt uit de civiel-bestuurlijke rapportages van de (onder)prefecten waarin zij bij hun 

waardering van de esprit public ook regelmatig de opstelling van plaatselijke notabelen ten 

aanzien van het napoleontisch bestuur meewogen, waarover meer in hoofdstuk vijf. 

  

 
177 Ibidem.  
178 Bijv. (Joan Derk van der Capellen tot den Pol, e.a.) Grondwettige herstelling van Nederlands 
staatswezen, zo voor het algemeen bondgenootschap, als voor het bestuur van elke byzondere provincie; 
geschikt om het voornaam doelwit aan te toonen waar toe de poogingen van goede regenten en de 
requesten van vaderlandslievende burgers moeten strekken deel 1 (2e druk; Amsterdam 1786) I-V, 4, 6, 
23; F. Grijzenhout, W.W. Mijnhardt en N.C.F. van Sas ed., Voor vaderland en vrijheid. De revolutie van 
de patriotten (Amsterdam 1987) 16 en Broers, Europe under Napoleon, hfst. 3, The establishment: 
conservative collaboration. 
179 Broers, Europe under Napoleon, hfst. 3, The establishment: conservative collaboration. 
180 Ibidem, hfst. 3, Internal rivalries: the empire of the professionals. 
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3.4 Conclusie 

Op het expansieve hoogtepunt van zijn rijk richtte Napoleon, tijdens de spaarzame momenten dat 

hij zich van esprit public bediende, zich voornamelijk op de grensdepartementen van zijn rijk 

(Nederland, Rome, Pyreneeën). Hier wilde hij zich verzekerd zien van de ‘juiste’ esprit public. 

Met name de Nederlanders genoten hierbij zijn bijzondere aandacht. De ‘Hollandse’ natie was 

verweesd en misleid geraakt door slecht bestuur. De schijnzelfstandigheid die Nederlanders was 

voorgespiegeld had hen tot speelbal gemaakt van de grote mogendheden. Hierdoor was de ‘esprit 

public Hollandais’ stuurloos geraakt én vergaand bedorven. Inlijving was in Napoleons ogen dan 

ook niets anders dan een daad van goedertierenheid ten aanzien van datzelfde volk; zelfs de meest 

‘Hollandse’ provincies snakten hiernaar. Voor Napoleon was de esprit public dan ook niet enkel 

een vaststaand gegeven; hij was manipuleerbaar door het gebruik van censuur, dwang en 

propaganda, maar viel ook te stimuleren door ‘nationale kwaliteiten’ (maritieme vaardigheden, 

boekhouden) te verbinden aan het grotere algemene (Franse) belang. Ondanks zijn op het eerste 

gezicht holistische kijk was de keizer zeker niet blind voor particuliere gevoeligheden die 

samenhingen met de implementatie van zijn politiek (zoals zijn kerkbeleid dat religieuze kwesties 

in Monden van de Rijn aanwakkerde). Toch was het uiteindelijk niet de keizer, maar zijn 

bestuursapparaat van (een groeiende groep) professionals dat vorm en uitvoering gaf aan het 

staatsbeleid en zorg droeg voor de worteling van het napoleontisch gezag tot in de verste 

uithoeken van het rijk. Dat dit geen sinecure was blijkt uit het groot aantal uitdagingen van 

uiteenlopende aard waarmee deze bestuurders te maken kreeg bij de integratie van het 

departement en de implementatie van het centraal bestuursbeleid. In de volgende twee 

hoofdstukken wordt dan ook bekeken hoe de subnationale bestuursfunctionarissen in Monden van 

de Rijn omgingen met deze beleidsuitdagingen en de rol die esprit public bij dit integratieproces 

speelde. 
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4 Het departementaal bestuur en de totstandkoming van esprit public 

Op het inlijvingsdecreet van 16 maart 1810 volgde de inwerkingtreding van de Franse 

overheidsdiensten in Monden van de Rijn: het civiel bestuur, de rechterlijke macht, de 

administratieve politie, de gendarmerie en de belastingdienst. Vanuit Parijs strekten deze vijf 

bestuurstakken zich uit tot in de kleinste departementale bestuurseenheden. Dit was het 

werkterrein van de meeste verre vertegenwoordigers van de Franse staat, zoals de vrederechters 

en de gendarmes binnen de kantons, de maires en hun adjoints binnen de gemeenten, de 

politiecommissarissen in de grotere steden en de plaatselijke inspecteurs en percepteurs van 

belasting.181 De (onder)prefect(en), directeuren van belasting en douane, 

gendarmeriecommandanten en keizerlijke procureurs vormden de tussenliggende schakels, wier 

taak het was zorg te dragen voor het integratieproces. Al deze overheidsfunctionarissen droegen 

op geheel eigen wijze bij aan de totstandkoming van de esprit public, een indicator voor de mate 

waarin de Franse instellingen, wet- en regelgeving door de bevolking en lokale functionarissen 

werden geaccepteerd en ondersteund. Op gezette tijden bracht de prefect, als hoogste 

departementaal bestuurder, het ministerie van Algemene Politie en Binnenlandse Zaken hierover 

verslag uit. Hoe zijn eindbeoordelingen tot stand kwamen en welke rol de diverse lagere en hogere 

autoriteiten hierbij speelden, wordt hieronder verder onderzocht. 

4.1 De departementale bestuurslaag 

Het centralisme, zo kenmerkend voor de bestuurlijke organisatie van de napoleontische staat, was 

geen nieuw gegeven voor de inwoners van Monden van de Rijn. Gedurende de Franse en Bataafse 

Revolutie had het centralisatieproces zich hortend en stotend voortbewogen. Tijdens de Bataafse 

Republiek had er nog een felle strijd gewoed tussen federalisten, moderaten en unitaristen, maar 

in 1798 had laatstgenoemde groep met behulp van Franse steun gezegevierd.182 Toch boden oude 

republikeinse reflexen hardnekkig weerstand. Zelfs koning Lodewijk Napoleon, die in 1806 de 

oude Republiek ten grave droeg door een eenheidsstaat naar Frans voorbeeld te creëren, hield nog 

terdege rekening met de Nederlandse eigenaardigheden die wortelden in het republikeinse 

verleden.183 De ‘réunion’ met Frankrijk, vier jaar later, maakte aan al deze vormen van 

particularisme definitief een einde. 

 Dit betekende echter niet dat de invoering van het Franse bestuursapparaat en 

aanverwante instellingen beschouwd dient te worden als een allesomvattende cesuur met het 

politiek-bestuurlijke verleden. Veel van de nieuwe functies uit zowel de Bataafse Tijd als het 

 
181 Bos-Rops, Sanders en Van Vliet ed., Noord-Brabant in de Bataafs-Franse Tijd 142-143 en Broers, 
Europe under Napoleon, hfst. 2, ‘The restoration of order’.  
182 Aerts, ‘Een staat in verbouwing’, 40. 
183 Israel, De Republiek, 1247 en Aerts, ‘Een staat in verbouwing’, 50. 
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Koninkrijk Holland correspondeerden in meer of minder mate met hun Franse tegenhangers. Zo 

waren de land- en kwartierdrosten qua functie vergelijkbaar met die van de latere 

(onder)prefecten – al waren de bevoegdheden van laatstgenoemden vele male groter.184 

Desalniettemin waren de bestuurlijke veranderingen die de inlijving met zich meebracht 

verstrekkend. De nieuwgevormde departementale bestuursorganisatie kwam onder directe 

instructie van de Parijse regering te staan en plaatselijke elites verloren hun autonomie en invloed 

die zij in dorpen en steden zo lang hadden genoten. Daarbij werd het territoir van Monden van de 

Rijn samengesteld uit gebiedsdelen die nooit eerder een bestuurlijke eenheid waren geweest.185  

 Zoals alle bestuursechelons binnen de napoleontische staat was ook het departementale 

bestuursapparaat doordesemd van het autoritarisme. Desondanks degenereerde de napoleontische 

overheid nooit in despotisme; hiervoor werden de civiele vrijheden van burgers genoegzaam 

gerespecteerd door een gedegen codificatie van het rechtswezen.186 En ook al was het leger latent 

aanwezig achter de overheidsdiensten, toch wist Napoleon zijn strijdmacht afdoende buiten het 

civiele bestuurssysteem te houden om zijn rijk niet te laten vervallen tot een militaire dictatuur.187 

In tegenstelling tot de gebiedsdelen van het ‘buitenrijk’ – de zogenaamde ‘pays conquis’ (met 

Spanje als pregnantste voorbeeld) – prevaleerde in Monden van de Rijn en andere delen van het 

‘binnenrijk’, het civiele boven de militaire autoriteiten.188 Desalniettemin, of juist daardoor, wist 

de napoleontisch staat op ongekende wijze door te dringen tot in het bestuurlijke, sociale en 

economische leven van alledag. De vanuit Parijs aangestelde (onder)prefect(en), 

politiecommissarissen, procureurs, gendarmerie-officieren en belastingcontroleurs waren de 

vooruitgeschoven pionnen die dit departementale integratieproces moesten vormgeven.189 

 Voor een succesvolle worteling bestond geen blauwdruk; de Franse regering moest dan 

ook vertrouwen op haar bestuurlijke voorhoede. Hoewel niet autonoom in naam, schipperden 

deze gezagsdragers dikwijls tussen de in Parijs afgekondigde maatregelen en de lokale belangen 

in de hoop voldoende steun onder de bevolking en haar lokale (bestuurs)elites te genereren.190 Dit 

waren echter uitdagingen die tijd vergden, vooralsnog drongen zich urgentere bestuurszaken op 

die geen uitstel dulden. Zo diende in Monden van de Rijn op 1 januari 1811 de Franse wetgeving 

van kracht te zijn. Ook het Franse belastingstelsel en de gerechtelijke organisatie behoorden tegen 

 
184 Bos-Rops, Sanders en Van Vliet ed., Noord-Brabant in de Bataafs-Franse Tijd, 79 en 85. 
185 Bos-Rops, Sanders en Van Vliet ed., Noord-Brabant in de Bataafs-Franse Tijd, 83 en Israel, De 
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186 Michael Broers, Napoleon I, Soldier of destiny, 1769-1805 (e-bookuitgave van herz. paperbackeditie; 
Londen 2014), hfst. 11, Ultimate power en Broers, Europe under Napoleon, hfst. 2, Ralliement, 
amalgame and the reconstruction of France, 1800-07. 
187 Ellis, The Napoleonic Empire, 53. 
188 Broers, Europe under Napoleon, hfst. 5, The North Sea coast: the Dutch and Hanseatic departments. 
189 Ellis, The Napoleonic Empire, 52-53. 
190 Van der Burg, Napoleonic governance in het Netherlands and Northwest Germany, 157-159. 
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die tijd volledig operationeel te worden. Hiervoor moest de bestuursadministratie worden 

verbeterd en voorbereidingen worden getroffen ter invoering van de burgerlijke stand en het 

kadaster.191 Ook de Code civil des Français (burgerlijk wetboek) diende op 1 januari 1811 van 

kracht te zijn.192 Daarbij zouden de Wetboeken van Burgerlijke Rechtsvordering, Koophandel, 

Strafvordering en Strafrecht alle andere wetsbronnen gaan vervangen, waarna enkel nog het 

Franse civiele recht, strafrecht en fiscale recht zouden vigeren. Tot slot diende ook de Franse 

frank en het metrieke stelsel te worden ingevoerd. Al met al een bestuurlijke tour de force, gezien 

de termijn van slechts acht maanden waarin dit werk volbracht moest worden.193 

 Gedurende de inlijving van de Nederlandse departementen werden veel ‘Belgische’ en 

‘Rijnlandse Fransen’ naar Nederland gestuurd om integratie te promoten. Hun ervaringen hadden 

geleerd dat zelfs lokale supporters van de Franse staat niet direct waren ingenomen met alle 

nieuwe ideeën.194 Ook in Monden van de Rijn waren Belgen actief, al bestond het prefectorale 

bestuurskader juist uit edelen van Noord-Franse en Nederlandse afkomst. Sommige procureurs 

binnen de rechterlijke macht waren, gelet op hun achternaam en toekomstige loopbaan, 

vermoedelijk wel van Belgische origine. Wat betreft de belastingdienst paste het binnen het 

keizerlijk beleid om de leiding uit Fransen te laten bestaan, iets dat voor de aanbehorende 

douanedienst al eerder was verordonneerd.195 Ook deze functionarissen waren daardoor in 

merendeel afkomstig uit het oude Frankrijk.196 

 De vijf bestuurstakken vertegenwoordigden afzonderlijke machten met afgebakende 

verantwoordelijkheden. Ze opereerden in principe autonoom en legden enkel rekenschap af aan 

het ministerie waaronder zij vielen (al viel de gendarmerie onder drie ministeries).197 Dit 

betekende echter niet dat de ene dienst geen beroep kon doen op de andere. Het implementeren 

van staatsbeleid maakte samenwerking op gezette tijden noodzakelijk. Zo maakte het civiele 

bestuur gebruik van de gendarmerie, bijvoorbeeld bij de uitvoering van de dienstplicht, al lag de 

eindverantwoordelijkheid bij de prefect.198 Uit eerder onderzoek is gebleken dat er over het 
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algemeen grote rivaliteit bestond tussen het openbaar bestuur en de militaire autoriteiten, meer 

nog tussen de politie (gendarmerie en administratieve politie) en het civiele bestuur.199 Een 

belangrijke oorzaak hiervoor was de bestuurlijke competitiedrang tussen de afzonderlijke 

ministeries die trachtten, middels ondergeschikten, hun gezag tot in de verste uithoeken van het 

rijk te doen laten gelden. Hoewel bekend is dat er in de Noord-Nederlandse departementen 

aanzienlijke bevoegheidsconflicten ontstonden tussen de nationale overheidsdiensten en hun 

lokale actoren, is dit voor Monden van de Rijn minder onderzocht.200 Toch komt ook in de 

bestuurlijke correspondentie van dit departement onmiskenbaar een zekere mate van rivaliteit 

naar voren tussen het civiele bestuur en de administratieve politie, in casu Frémin de Beaumont 

versus Savary en Réal.  

4.2 Esprit public bezien door de diverse bestuurstakken 

In het najaar van 1811 beëindigde prefect Frémin de Beaumont de rubriek ‘Esprit public et morale 

publique’ in zijn vertrouwelijke schrijven aan minister Montalivet als volgt: 

 ‘L’état Nº 2 fourni par Monsieur le commandant de la gendarmerie ne présentera pas à V.E. de délits très 

 graves. Il est de même, Monseigneur, des tableaux fournis d’après ceux qui m’ont été par M.M. les procureurs 

 impériaux des trois arrondissements. Les rapports qui m’ont adressés ces magistrats sur l’esprit public du 

 dépt. pendant le dernier trimestre sont d’accord avec mes propres observations et les informations que j’ai 

 reçus de M.M. les sous-préfets.’201 

Vorig citaat is exemplarisch voor de wijze waarop de eindbeoordeling van de esprit public door 

de prefect tot stand kwam. Hoewel de oude zienswijze binnen het historisch onderzoek verlaten 

is, namelijk dat de prefect buiten zijn eigen civiele tak ook de gendarmerie, civiele politie, 

belastingdienst en gerechtshoven controleerde en hun de commandostructuren en 

communicatiestromen beheerste (elk van deze afdelingen correspondeerde evenzo met het 

ministerie waaronder zij viel), was hij wel dé spil in de totstandkoming van de esprit public. 

Ontegenzeggelijk vormde hij het knooppunt binnen de informatiestromen uit onder- en 

nevengeschikte echelons.202 Frémin de Beaumont smeedde de aan hem geadresseerde 

kwalitatieve en kwantitatieve gegevens, in combinatie met zijn eigen observaties, in zijn compte 

rendu tot een zeker geheel. 

 Iedere overheidsfunctionaris droeg zo vanuit zijn eigen gezagsgebied bij aan de 

totstandkoming van de esprit public en gelukkigerwijs kon in dit onderzoek gebruik worden 

gemaakt van een groot deel van deze gegevens waardoor de prefectorale eindbeoordelingen 

 
199 Broers, Napoleon I, hfst. 9, The new state emerges en Naber, Overheersing en vrijwording, 68. 
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201 AN, F²I 1328, Frémin de Beaumont aan Montalivet, z.d. [compte rendu, derde trimester 1811], nr. 41. 
202 Vgl. Broers, Europe under Napoleon, hfst. 2, Ralliement, amalgame and the reconstruction of France, 
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kunnen worden gedeconstrueerd.203 Observaties waren afhankelijk van de specifieke context 

waarin de beambte zijn functie vervulde, alsook zijn attitude en competenties. Iedere informant 

gaf tot op zekere hoogte persoonlijk invulling aan de categorie en legde daarbij zijn eigen 

accenten. De kwalitatieve en kwantitatieve inhoud wisselden dan ook sterk. Voor de uiteindelijke 

synthese die de prefect uitvoerde bij het opstellen van de compte rendu, gold hetzelfde: 

aangedragen informatie kon door hem worden geprioriteerd, afgewaardeerd of genegeerd. 

4.2.1 Het civiel bestuur: de onderprefecten 

Een van de belangrijkste informatiebronnen waaruit de prefect putte bij het opstellen van zijn 

comptes rendus, werd gevormd door de driemaandelijkse rapporten van Bonnechose en Van der 

Brugghen van Croy, de onderprefecten van respectievelijk Nijmegen en Eindhoven. Van de 

onderprefect van het arrondissement ’s-Hertogenbosch, Vermeulen geheten, ontbreken deze 

zogenaamde comptes sommaires. Wel lijken er van zijn hand enkele notities bewaard te zijn 

gebleven die door de prefect werden gebruikt bij het opstellen van zijn eindrapportages. 

Aangezien prefect en onderprefect in dezelfde hoofdplaats resideerden, werd het voor Vermeulen 

waarschijnlijk toegestaan informatie officieus aan te leveren. 

 Deze onderprefecten speelden een belangrijke rol als ‘gereedschappen van integratie’ 

zoals Van der Burg ze noemt.204 Zij stonden dichter bij de bevolking dan de prefect en hadden als 

belangrijkste taak het houden van toezicht op de belastinginning, de gemeentelijke besturen en de 

conscriptie. Als hoofd van het arrondissement vertegenwoordigden zij de centrale overheid, maar 

moesten desalniettemin balanceren tussen het staatsbelang en lokale omstandigheden. Kennis van 

de landstaal was een prettige bijkomstigheid, iets dat zeker gold voor Van der Brugghen van Croy 

en Vermeulen, maar waarschijnlijk ook voor Bonnechose die in 1796 was getrouwd met een 

Nederlandse.205 In hun functie waren zij geheel ondergeschikt aan de prefect. Zij dienden bevelen 

van hogerhand uit te voeren, de rust te handhaven en te assisteren bij belastinginning en 

rekrutering. Ook zagen zij toe op de handelsactiviteiten in de gemeenten.206 De onderprefecten 

vormden een belangrijke schakel tussen de prefect en de vijftig à tachtig gemeentes waarop zij 

toezicht hielden.207 

 Aanvankelijk werd in het arrondissement waarin de departementale hoofdstad was 

gesitueerd geen onderprefect aangesteld, vanuit de gedachte dat diens functie hier overbodig was 

door de aanwezigheid van de prefect. Op aandringen van het prefectorale korps werd dit beleid 
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204 Van der Burg, Napoleonic governance in het Netherlands and Northwest Germany, 124-126. 
205 Van der Burg, Napoleonic governance in het Netherlands and Northwest Germany, 124-126 en 
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vanaf 1809 gewijzigd. Naast de prefect werd nu een auditeur van de Raad van State geplaatst die 

de rol van onderprefect op zich nam. Op deze wijze kregen prefecten de handen vrij om zich te 

kunnen toeleggen op algemene bestuurszaken, zo was de gedachte. Daarnaast leefde bij hen de 

hoop dat deze aanvulling de afwikkeling van bestuurszaken zou bespoedigen. Anderzijds 

veranderde ook de zienswijze ten aanzien het opleidingstraject van deze auditeurs. Als 

toekomstige generatie van bestuurders werd het geschikter geacht hun eerst ervaring te laten 

opdoen in de provincie dan hun direct te laten meedraaien in het rijksbestuur, dat wil zeggen als 

toehoorder bij de Raad van State.208 In Monden van de Rijn kreeg deze nieuwe zienswijze gestalte 

in de persoon van Vermeulen, auditeur en onderprefect van het arrondissement ’s-Hertogenbosch. 

Uiteindelijk hoopte Napoleon met dit soort mannen niet enkel het prefectorale korps te 

professionaliseren en te verjongen, maar ook een geheel nieuwe bestuursgeneratie te creëren, vrij 

van de revolutionaire last uit het verleden.209  

 Desalniettemin leunde het napoleontisch bestuur in het geval van Monden van de Rijn 

nog sterk op een oudere generatie bestuurders, zoals Van der Brugghen de Croy en Bonnechose. 

Eerstgenoemde, de op Ceylon geboren adellijke grootgrondbezitter en voormalig kwartierdrost 

van Eindhoven, mocht zijn functie in de rol van onderprefect voortzetten.210 Dit paste binnen het 

napoleontische beleid om in rurale gebieden bestuurders te selecteren uit de bestaande politiek-

bestuurlijke elite, die meer affiniteit had met Nederland. Als voormalig kwartierdrost kon hij 

makkelijk worden opgenomen in het prefectorale bestuurssysteem. Dat deze nieuwe Fransen niet 

altijd overliepen van ijver, leek ook Van der Brugghen de Croy in zijn optreden te bevestigen.211 

Overigens was Napoleon, in tegenstelling tot zijn gewoonlijke beleid van amalgame, wat betreft 

de Nederlandse situatie afkerig van samenwerking met de plaatselijke aristocratie. Hij 

wantrouwde deze edelen vanwege vermeende orangistische sympathieën en verdacht hen 

daarmee van heimelijke steun aan de Engelse vijand.212 Van der Brugghen van Croy vormde 

hierop uitzondering; waarschijnlijk werd hij als voormalig kwartierdrost competent genoeg 

geacht om zijn taak als onderprefect voort te zetten.213 Toch was Nederland ook voor de Fransman 

 
208 Jean Tulard en Marie-José Tulard, Napoléon et 40 millions de sujets. La centralisation et le Premier 
Empire (e-bookuitgave; Parijs 2014), hfst. 10, Le sous-préfet. 
209 Broers, Napoleon I, hfst. 8, The consulat for life, the constitution of the year: power secured en 
Woloch, The new regime, 58. 
210 P. C. Molhuysen en P. J. Blok ed., Nieuw Nederlands biografische woordenboek II (Leiden 1911) 262-
263 en Jos Gabriels, “Het vooruitzigt op zijn toekomstig geluk’. De benoeming van pages aan het hof van 
koning Lodewijk Napoleon als patronage-instrument (1806-1810)”, BMGN – Low Countries Historical 
Review, 136 (2021) afl. 4, 81-112, aldaar 97. 
211 Van der Burg, Napoleonic governance in het Netherlands and Northwest Germany, 128, 131 en 144. 
212 Michael Broers, Napoleon II, The spirit of the age, 1805-1810 (e-bookuitgave van herz. 
paperbackeditie; Londen 2018), hfst. 9, The fall of Louis and the imperatives of the blockade. 
213 ‘12087 Familie van der Brugghen van Croy, 1522-1898 (Regionaal Historisch Centrum Eindhoven)’, 
Archieven.nl, 14 september 2021. 
https://proxy.archieven.nl/0/119F809560A34F18B6FDAF6E6F58D805, laatst geraadpleegd 29 juli 2022. 
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Bonnechose allesbehalve onbekend. Als edelman afkomstig uit een aanzienlijk Normandisch 

geslacht, was hij na een lovenswaardige carrière als page du roi en kolonel-generaal van een 

regiment dragonders, gedurende de Terreur naar Nederland gevlucht. Na geruime tijd in Leiden 

te hebben gewoond, verruilde hij voor zijn nieuwe functie als onderprefect de sleutelstad voor 

Nijmegen.214 

 Hun driemaandelijkse verslagen geven blijk van de grote mate van beoordelingsvrijheid 

die zij genoten bij het vaststellen van de esprit public in hun arrondissement. Zo beperkte de 

protestantse jonkheer Van de Brugghen van Croy zich binnen deze categorie hoofdzakelijk tot 

opsommingen van overtredingen, wanbedrijven en misdaden met af en toe een opmerking over 

de onderworpenheid van de bevolking.215 Zijn begeleidende brieven in dezen verraden dat het 

inwinnen van informatie, die hij gebruikte bij het opstellen van deze rapportages, allesbehalve 

soepel verliep. Zo hadden voor de compte sommaire van het derde trimester 1811 slechts twee 

van de zeven kantonnale burgermeesters hem van informatie voorzien. Daarbij liep hij zelf 

evenmin over van ijver; enkele maanden later verontschuldigde hij zich bij de prefect geen 

rapportage te kunnen aanleveren aangezien hij druk doende was met het organiseren van de 

kantonnale raden.216  

 Zijn Nijmeegse pendant hanteerde een geheel andere stijl. In zijn eerste rapportage bracht 

Bonnechose onder de rubriek ‘Morale et esprit public’ verslag uit van de nationale volksaard, de 

overgang naar de nieuwe bestuursorde en de mate waarin ambtenaren hun nieuwe posten 

aanvaarden. Ook de invoering van de Franse wetgeving kreeg hierin een prominente plaats.217 

Een half jaar later werden deze onderwerpen aangevuld met de houding van de kerkelijke 

beambten in zijn bestuursgebied.218 Toen de oorlogsmachine in de loop van 1811-1812 steeds 

harder begon te draaien, berichtte hij de prefect als vanzelfsprekend vaker over de conscriptie en 

de houding van de bevolking hiertoe.219 Waar de onderprefect van Eindhoven zich dikwijls 

beperkte tot het aanleveren van kwantitatieve gegevens, opteerde Bonnechose veelvuldig voor de 

anekdotische bewijsvoering. Zo verhaalde hij over de solidariteit tussen de bevolkingsklassen 

gedurende het conscriptieproces of de onderdanigheid en toewijdingsgezindheid van de door de 

 
214 Jean-Baptiste-Pierre Jullien de Courcelles, Histoire généalogique et héraldique des pairs de France: 
des grands dignitaires de la couronne, des principales familles nobles du royaume et des maisons 
princières de l'Europe, précédée de la généalogie de la maison de France I (Parijs, 1821) en Van der 
Burg, Napoleonic governance in het Netherlands and Northwest Germany, 133. 
215 AN, F²I 1328, Van der Brugghen van Croy aan Frémin de Beaumont, 16 september, 13 november 
1811, 14 januari, 21 en 22 mei, 28 juli 1812, 11 februari, 22 april 1813, nr. 34, 75, 82, 114, 134, 157, 202 
en 231. 
216 Ibidem, idem, 23 oktober 1811 en 14 januari 1812, nr. 54 en 81. 
217 Ibidem, Bonnechose aan Frémin de Beaumont, 22 mei 1811, nr. 8. 
218 Ibidem, idem, 13 november 1811, nr. 74. 
219 Ibidem, idem, z.d. [compte sommaire, tweede trimester 1811], 22 januari, 29 mei 1812, nr. 35, 88 en 
117. 
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dienstplicht getroffen lotelingen en hun families.220 In tegenstelling tot zijn Eindhovense collega, 

die de organisatie van de kantonnale raden221 als excuus gebruikte om niet te hoeven uitweiden 

over de esprit public, greep Bonnechose deze gelegenheid juist aan om de opkomst en houding 

der kiesgerechtigden hieraan te relateren.222 

 Ongetwijfeld zorgden zijn afkomst en langere ervaring met het Franse staatsapparaat 

ervoor dat hij de esprit public in zijn verslagen van meer inhoud voorzag dan Van der Brugghen 

de Croy. Daarnaast speelden persoonlijke inspanningen en plaatselijke bestuursomstandigheden 

een rol, iets waarachter de Eindhovense onderprefect zich leek te verschuilen, al dient opgemerkt 

te worden dat ook Bonnechose in zijn eerste bestuursjaren zijn beklag deed over de chaotische en 

trage handelswijze van zijn ondergeschikten op gemeentelijk niveau.223 Grote constante in hun 

berichtgeving over de mentaliteit van de inwoners van hun arrondissement vormde de 

karakterisering van de esprit public, die door hen steevast als ‘goed’ werd aangemerkt. 

4.2.2 De rechterlijke macht 

Naast de onderprefecten voorzag de rechterlijke macht de prefect van informatie over de houding 

van de bevolking. Zo werd door de (substituut-)procureurs van de arrondissementale rechtbanken 

van eerste aanleg – Heijmans (Nijmegen), Van der Belen (’s-Hertogenbosch), Van Lelijveld en 

Strens (Eindhoven) – elk kwartaal de balans opgemaakt. Daarnaast voorzag Paradis, als 

procureur-crimineel bij het hof van assisen te ’s-Hertogenbosch, Frémin de Beaumont van 

informatie. Deze mannen stonden op hun beurt onder leiding van de Belg Beyts, de ‘eerste-

president’ bij het Keizerlijk Gerechtshof te Brussel, die de nieuwe rechterlijke organisatie ten 

zuiden van de grote rivieren had vormgegeven. Uit wantrouwen voor de nieuwe bevolking had 

Napoleon persoonlijk bepaald dat de keizerlijke procureurs niet uit de nieuwe departementen 

afkomstig mochten zijn; de meeste van deze mannen waren dan ook van Belgische origine.224 

 Deze openbare aanklagers vormden de voorhoede van een voor Nederlander geheel 

nieuwe en onbekende piramidaal georganiseerde organisatie. Voor de inwoners van Monden van 

de Rijn betekende dit niets minder dan een aardverschuiving op juridisch gebied. Weliswaar 

waren er sinds het begin van de Bataafse Revolutie tot het moment van inlijving diverse pogingen 

ondernomen om de rechterlijke organisatie in Nederland te reorganiseren, steeds opnieuw hadden 

 
220 Ibidem, idem, z.d. [compte sommaire, tweede trimester 1811]; 22 januari en 29 mei 1812, nr. 35, nr. 
88 en 117. 
221 Uit deze raden werden vrederechters en arrondissementale en departementale raadsleden gekozen. Ook 
werden hieruit kandidaten voordragen voor de nationale parlementen. 
222 AN, F²I 1328, Bonnechose aan Frémin de Beaumont, 6 januari 1813, nr. 207. 
223 Ibidem, idem, z.d. [compte sommaire, tweede trimester 1811], nr. 35. 
224 Dirk Heirbaut, ‘De Franse overheersing in België’ in: A.M.J.A. Berkvens, J. Hallebeek en A.J.B. Sirks 
ed., Het Franse Nederland: de inlijving van 1810-1813. De juridische en bestuurlijke gevolgen van de 
‘Réunion’ met Franrijk (Hilversum 2012) 13-31, aldaar 28. 
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oude federalistische gewoonten en gebruiken weerstand geboden. De centralisatie van het 

rechtswezen had tot dan toe dan ook een moeizaam verloop gekend. Ondanks het samenvoegen 

van enkele oude rechtbanken in 1803, hadden oude benamingen en lokale rechtsprocedures 

hardnekkig standgehouden. In 1805 was een wettelijke poging ondernomen om bestuur en 

rechtspraak te scheiden (nog veel stedelijke en bijna alle landelijke bestuurscolleges waren tevens 

rechtscolleges), maar hier kwam in de praktijk weinig van terecht. Pas onder Lodewijk Napoleon 

werd een klein succes geboekt door de scheiding van deze machten in de grotere steden. Toch 

bleef in steden van de tweede garnituur het bestuurs- en rechterambt verzoenbaar.225 

 Het Keizerlijk Decreet van 8 november 1810 veranderde echter alles. Hierin werd bepaald 

dat in Monden van de Rijn vanaf 1 januari 1811 een begin diende te worden gemaakt met de 

invoering van de Franse wetgeving, hetgeen geëffectueerd werd met de installatie van het 

Keizerlijk Gerechtshof te Brussel, waaronder dit departement ressorteerde. Hiermee werd een 

stortvloed aan nieuwe wet- en regelgeving over de inwoners uitgestort waarbij zowel het materieel 

als formeel recht universele rechtsgeldigheid genoten. De Code civil de Français of Code 

Napoléon (burgerlijk recht), de Code pénal (strafrecht), Code de commerce (handelsrecht), Code 

de procédure civile (burgerlijk procesrecht) en de Code d'instruction criminelle (strafprocesrecht) 

vormden de formele rechtsbronnen die deze staatsrechtelijke uniformering schraagden.226 

 De reorganisatie en herinrichting van de rechterlijke orde verlangde van deze procureurs 

een inspanning van formaat. Alleen al de huisvesting van het hof van assisen in de departementale 

hoofdstad was voor procureur-generaal Paradis een hele opgave.227 Dit gold zeker ook voor het 

organiseren van de voor Monden van de Rijn tot op dat moment geheel onbekende 

juryrechtspraak; een niet-permanent college dat eens in de drie maanden vonniste over vermeende 

misdaden (crimes).228 Paradis, die gedurende deze strafzaken de rol van procureur-crimineel – dat 

wil zeggen openbaar aanklager – op zich nam, was een belangrijke schakel in de totstandkoming 

van de esprit public. Door zijn directe verbondenheid met het Keizerlijk Hof te Brussel was hij 

expert op het gebied van het materieel en procedureel recht en als geen ander op de hoogte van 

(de nieuwe) functieverplichtingen van de bestuursambtenaren binnen de kantons en gemeenten.229 

Vanuit dit macroperspectief zag hij toe op de gehele rechterlijke organisatie in het departement, 

dat wil zeggen: de rechtbanken van eerste aanleg op arrondissementaal niveau en de 

vredegerechten en rechtbanken van enkele politie op lokaal niveau. Hij zag toe op hun 

 
225 Bos-Rops, Sanders en Van Vliet ed., Noord-Brabant in de Bataafs-Franse Tijd, 93 en 97-101. 
226 Ibidem, 106.  
227 AN, F²I 1328, Paradis aan Frémin de Beaumont, 21 oktober 1811, nr. 63. 
228 Bos-Rops, Sanders en Van Vliet ed., Noord-Brabant in de Bataafs-Franse Tijd, 101-108. 
229 Almanach du département des Bouches du Rin, pour l’année bissextile 1812, VIIIème de l’Empire 
Français; publié par ordre de monsieur le préfet de ce département, Frémin de Beaumont (‘s-
Hertogenbosch 1812) 224. 
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functioneren en analyseerde de mate en aard der gerechtelijke uitspraken.230 Daarnaast hield hij 

de kantonnale vrederechters in de gaten, die in hun hoedanigheid van hulpofficieren van 

gerechtelijke politie als taak hadden processen-verbaal op te maken bij betrapping op heterdaad, 

alsook van aanklachten ingediend door opsporingsambtenaren en burgers. Bij misdrijven werd 

van de vrederechters verwacht procureur-generaal Paradis onverwijld op de hoogte te stellen; zij 

vielen immers onder zijn directe jurisdictie.231 

 Een trede lager op de gerechtelijke ladder dienden Heijmans, Van der Belen, Van 

Lelijveld en Strens, dia als (substituut-)procureurs bij de rechtbanken van eerste aanleg in de 

arrondissementale hoofdsteden optraden als openbaar aanklagers. Deze tribunaux de première 

instance hielden zich in hoofdzaak bezig met de berechting van wanbedrijven (délits) en 

zwaardere civiele zaken. Ook verzorgden deze rechtbanken de civiel- en strafrechtelijke 

appelrechtspraak der vredegerechten en rechtbanken van enkele politie.232 Evenals procureur-

generaal Paradis hielden zij toezicht op de hieraan verbonden vrederechters en lagere 

bestuursfunctionarissen onderaan de rechterlijke piramide. In zekere zin stonden zij, door de 

permanentie van hun rechtbanken, nog dichter bij het functioneren van deze lokale rechtelijke 

instellingen. Dagelijks werden zij geconfronteerd met de houding van rechtszoekenden en 

appelanten ten aanzien van de nieuwe Franse wetgeving en rechtsprocedure, die dikwijls al een 

procesgang hadden doorgemaakt.233 

 Het moge dan ook niet verwonderen dat de prefect juist bij deze mannen te rade ging voor 

zijn driemaandelijkse beoordeling aangaande de esprit public van zijn departement. Dat Frémin 

de Beaumont hen hierin ook daadwerkelijk actief benaderde, blijkt uit een brief van procureur 

Strens, waarin deze verhaalt hoe de prefect hem op 6 augustus 1811 had verzocht om in zijn 

rapportages, naast de gebruikelijke overzichten van vonnissen en wanbedrijven, onder een aparte 

categorie (№3) aandacht te schenken aan de esprit public én het functioneren van de gerechtelijke 

politie in zijn arrondissement.234 Dat beide door de prefect onder een noemer werden geschaard, 

is minder verwonderlijk aangezien onder de gerechtelijke politie de vrederechters, 

politiecommissarissen, maires en adjoint-maires vielen; dit waren allen magistraten en 

functionarissen van lokale origine die de vredegerechten en rechtbanken van eerste politie 

draaiende hielden. Hun dienstgewilligheid was een indicator voor de houding van de plaatselijke 

notabelen. 

 De onderwerpen die binnen de categorie esprit public door de procureurs werden 

 
230 AN, F²I 1328, Paradis aan Frémin de Beaumont, 21 oktober 1811, nr. 63. 
231 Bos-Rops, Sanders en Van Vliet ed., Noord-Brabant in de Bataafs-Franse Tijd, 101-108. 
232 Ibidem, 101-108. 
233 Bijv. AN, F²I 1328, van Lelijveld aan Frémin de Beaumon, 25 mei 1812, nr. 129. 
234 Ibidem, Strens aan Frémin de Beaumon, 8 januari 1812, nr. 93. 
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geëntameerd zijn in twee categorieën onder te verdelen: een algemene beoordeling ten aanzien 

van de bevolking en een bijzondere beoordeling waarbij er werd ingegaan op de houding van 

specifieke bevolkingsgroepen. In de algemene beoordeling werd de esprit public onder de 

bevolking beoordeeld door te kijken naar de mate van onderworpenheid of toewijding aan het 

Franse gezag. Soms kon ook simpelweg worden geoordeeld dat de esprit public ‘goed’ was of dat 

hij ‘nog niet [is] zoals wij verlangen gelet op zoals hij elders is’.235 De hierbij gehanteerde criteria 

waren geen vaststaand gegeven en verschilden van tijd, plaats en magistraat. Zo werden er diverse 

criteria gebruikt bij het vaststellen van de esprit public, te weten: de acceptatie van het Franse 

bestuur en wetgeving, het vertrouwen dat de gerechtelijke instellingen en rechtsgang genoten, de 

aantallen dienstweigeraars, de belastingmoraal en de verstandhouding tussen katholieken en 

protestanten.236 Hierbij werden de economische situatie en volksaard regelmatig aangehaald ter 

verklaring van veranderingen.237 Binnen de bijzondere beoordeling valt de aandacht voor twee 

specifieke bevolkingsgroepen op: de katholieke geestelijkheid en de lokale bestuurselite, belast 

met de ordehandhaving en de lagere rechtspraak. Eerstgenoemde groep kwam veelvuldig aan bod 

in de verslagen van procureur Van der Belen en procureur-crimineel Paradis. Het ultramontaanse 

verzet van een deel van de clerus en hun invloed op de bevolking gaf in de departementale 

hoofdstad en het gelijknamige arrondissement aanleiding tot grote zorgen, waarover meer in 

hoofdstuk vijf.238 Daarnaast gaven de procureurs gehoor aan het verzoek van de prefect om op 

structurele basis verslag uit te brengen over het functioneren van de lokale overheidsdienaren, 

waarbij de nadruk lag op hun werkzaamheden binnen de vredegerechten en de rechtbanken van 

enkele politie.239 

 De hieraan verbonden vrederechters, veld- en boswachters, officieren van de nationale 

gendarmerie, vrederechters en stedelijke politiecommissarissen traden, onder toezicht van 

procureur-generaal Paradis, op als officiers de police judiciaire. In hun rol van openbaar aanklager 

waren zij onderdeel van de gerechtelijke (ook wel repressieve) politie, die zich bezighield met het 

opsporen van delicten die de administratieve politie niet had kun voorkomen.240 Toch werden de 

 
235 Bijv. Ibidem, Heijmans aan Frémin de Beaumont, 7 november 1811, nr. 48. 
236 Ibidem, Van der Belen aan Frémin de Beaumont, 28 oktober 1811, 12 september 1812, nr. 66 en 179; 
Paradis aan idem, 21 oktober 1811, 7 februari, 12 september 1812, nr. 63, 97 en 167 en Strens aan idem, 
8 januari 1812, nr. 93. 
237 Ibidem, Heijmans aan Frémin de Beaumont, 7 november 1811, nr. 48; Van Lelijveld aan idem, 3 
november 1811, 25 mei 1812, nr. 59 en 129 en Paradis aan idem, 7 februari 1812, nr. 97. 
238 Ibidem, Van der Belen aan Frémin de Beaumont, 28 oktober 1811, 12 september 1812, nr. 66 en 179 
en Paradis aan idem, 21 oktober 1811, 7 februari, 18 mei 1812, nr. 63, 97 en 87. 
239 Ibidem, Van der Belen aan Frémin de Beaumont, 28 oktober 1811, nr. 66; Heijmans aan idem, 7 
november 1811, nr. 48; Van Lelijveld aan idem, 3 november 1811, nr. 59 en Paradis aan idem, 21 oktober 
1811, 12 september 1812, nr. 63 en 167. 
240 Daan Sanders, Vergelijkend onderzoek naar de ‘Police générale’ in het departement van de Isère en 
het departement van de Schelde tijdens het Directoire (1795-1799) (Scriptie, Universiteit Gent, Gent 
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plaatselijke politiecommissarissen, als belangrijkste representanten van de gemeentelijke politie, 

gedurende het late keizerrijk meer en meer in de invloedssfeer van de administratieve politie 

getrokken – een volgende bestuurstak die zich veelvuldig met esprit public bezighield. 

4.2.3 De administratieve politie 

Dat deze lokale politiecommissarissen initieel onder de gerechtelijke (of repressieve) politie 

vielen, maar tevens gepoogd werd hen te incorporeren binnen de hiërarchie van de administratieve 

(of preventieve) politie, was inherent aan de gecompliceerde overgangstijd waarin de politie zich 

bevond. In bestuursrechtelijke zin vond, gedurende de Franse Revolutie, het Consulaat en het 

Empire, de uitkristallisatie plaats van de politionele macht. Met name de taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden van deze dienst stonden ter discussie. Zo had de gemeentepolitie zich van 

oudsher beziggehouden met het handhaven van de orde en veiligheid in de openbare ruime, dat 

wil zeggen op en langs gemeentewegen (stad- en buurtwegen). De nieuwe staatsopvatting en 

bestuursorganisatie gaf aanleiding tot een grotere bemoeienis van de nationale overheid met het 

stedelijk beleidsterrein. De centralistische staat bracht onduidelijkheden met zich mee over de 

verantwoordelijkheden tussen de gemeentelijke, prefectorale en politionele machten in de steden. 

In reactie hierop kwam er van regeringswege een beleid op gang dat zich meer en meer richtte op 

de regulatie van het stedelijke leven. Deze nieuwe opvattingen over publiek belang en 

dienstverlening stonden het overheidsapparaat toe om het primaat van zijn autoriteit over de 

politie te vestigen.241 

 De circulaire van minister Montalivet uit 1810 over de bevoegdheden van de stedelijke 

politiecommissarissen, geeft blijk van de ingewikkelde begripsontwikkeling waarin de politie 

verkeerde. De minister hoopte een oplossing te bieden voor de onduidelijk geworden 

functieverplichtingen van deze stedelijke politiecommissarissen in een spanningsveld dat was 

ontstaan door veranderende opvattingen en nieuwe actoren, zoals de prefect en het ministerie van 

Algemene Politie. Montalivet verkondigde dat een commissaris geautoriseerd was om 

verordeningen van het ministerie van Algemene Politie uit te voeren zonder last of ruggenspraak. 

Wel diende de prefect na afloop hiervan direct op de hoogte te worden gebracht. Wanneer de 

commissaris echter handelde op eigen initiatief, dat wil zeggen vanuit zijn reguliere 

bevoegdheden (noodgevallen daargelaten), dan was goedkeuring vooraf van de prefect 

noodzakelijk.242 

 Naast de verschuivende binnenstedelijke en binnenlandse taakopvattingen, speelde ook 

 
2001-2002), hfst. 1, B. De ontwikkeling van het onderscheid tussen de administratieve en de gerechtelijke 
politie tijdens de Franse Revolutie. 
241 Igor Moullier, ‘Police et politique de la ville sous Napoléon’, Revue d’histoire moderne & 
contemporaine 54 (2007) afl. 2, 117-139, aldaar 122-123 en 138. 
242 Ibidem, 124. 
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de revolutionaire machtenscheiding een complicerende rol van betekenis in de 

begripsontwikkeling van de politie. Zo werd er een gerechtelijke politie en een administratieve of 

bestuurlijke politie in het leven geroepen. Terwijl de eerste zich bezighield met het opsporen van 

delicten, had de tweede een preventieve functie. Onder deze administratieve politie kwamen de 

reeds bestaande ‘police générale’ en ‘police municipale’ te vallen, maar hun bevoegdheden 

reikten feitelijk dan weer verder dan het enkel voorkomen van misdaden.243 

 Ook in Nederland, met zijn lange particularistische traditie, was de politie voorafgaand 

aan de Bataafs-Franse Tijd vergaand gedecentraliseerd geweest. Onderhorig aan de absolute 

autonomie van de diverse stadsbesturen waren politiefunctionarissen het verlengstuk geweest van 

bestuurlijke overheden. Daarnaast waren veel politietaken lange tijd vervuld door private 

organisaties, zoals de schutterijen. Gedurende de Bataafse Revolutie en Koninkrijk Holland 

werden steeds meer bevoegdheden overgeheveld naar provinciale en landelijke bestuursorganen 

en -instellingen (waaronder de pas geïntroduceerde Haute Police). Daarnaast was de politiedienst 

verder werd uitgebreid en geprofessionaliseerd.244 De inlijving vormde een voorlopig hoogtepunt 

in dit moeizame en langdurige hervormingsproces, aangezien onder Napoleon de scheiding tussen 

bestuur, politie en rechterlijke macht werd voltooid.245 Toch was deze scheiding niet absoluut, 

zoals eerder bleek uit de dubbelfunctie van stedelijke politiecommissarissen, die zowel als 

handhaver als openbaar aanklager konden optreden. Ook tot een definitieve scheiding tussen de 

private en publieke sfeer kwam het niet door de latente voortzetting van burgermilities.246 

 De warrige transitieperiode waarin de politie zich bevond, werd niet enkel veroorzaakt 

door de steeds terugkerende regressieve krachten die de ontwikkeling van deze dienst tijdelijk 

afremden, ook de dynamiek binnen het napoleontische staatapparaat bleek een complicerende 

factor van betekenis. Onder de ministerschappen van Fouché (1799-1802 en 1804-1810) was tot 

tweemaal toe gepoogd het ministerie van Algemene Politie zowel in executief als oppressief 

opzicht meer armslag te geven. Zo werden middels de wet van 28 pluviôse jaar VIII (17 februari 

1800) de commissarissen-generaal van politie geïntroduceerd in steden van meer dan 100.000 

 
243 Sanders, Vergelijkend onderzoek naar de ‘Police générale’, hfst. 1, B. De ontwikkeling van het 
onderscheid tussen de administratieve en de gerechtelijke politie tijdens de Franse Revolutie; Catherine 
Denys, ‘La police sous l’empire. Bilan historiographique’ in: Jacques-Olivier Boudon ed., Police et 
gendarmerie dans l’Empire Napoléonien. Actes du colloque organisé par l’Institut Napoléon et le Centre 
d’histoire du XIXe siècle le 10 octobre 2010 (Parijs 2013) 15-22, aldaar 17-18 en Édouard Ebel, ‘Les 
commissaires généraux, gardiens de la cité?’ in: Jacques-Olivier Boudon ed., Police et gendarmerie dans 
l’Empire Napoléonien. Actes du colloque organisé par l’Institut Napoléon et le Centre d’histoire du XIXe 

siècle le 10 octobre 2010 (Parijs 2013) 57-74. 
244 Martijn van der Burg, ‘La police napoléonienne dans les départements néerlandais: entre tradition et 
modernité (1795-1820)’ in: François Antoine, e.a. ed., L'Empire napoléonien. Une expérience 
européenne? (Parijs, 2014) 251-267, aldaar 260. 
245 Ibidem, 267. 
246 Ibidem, 267. 
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inwoners. Hiermee had Fouché een voet tussen de civiel-bestuurlijke deur weten te krijgen, tot 

ergernis van prefect en gemeentebesturen. Hoewel feitelijk ondergeschikt aan de prefect in het 

departement, voerden deze commissarissen-generaal directe orders uit afkomstig van het 

ministerie van Algemene Politie, waarbij deze functionarissen het bevel voerden over de gewone 

politiecommissarissen ter plaatse. Gedurende zijn tweede ambtstermijn wist Fouché het aantal 

commissarissen-generaal verder uit te breiden inclusief een nieuw type ‘délegués’ in veel kleinere 

steden. Na de machtsovername van Savary in 1810 werd een groot aantal standplaatsen gewijzigd 

en gingen deze gedelegeerden verder onder de naam commissarissen-speciaal. 247 Als gevolg 

hiervan werd het departement Monden van de Rijn in 1811 omringd door commissarissen-

generaal zetelend in Rotterdam, Antwerpen, Breda, Vlissingen, Hardenberg en commissarissen-

speciaal in de steden Oostende, Breda, Wezel en Keulen.248 

 Naast hun controle op bevolking, bestuur en economie, monitorden deze hoge 

politiefunctionarissen de esprit public. Als pijlers van de napoleontische politiemacht waren zij 

gespecialiseerd in het gehele openbare leven en met hun bemoeizucht tastten zij het prefectorale 

overheidstoezicht aan. In de aan Monden van de Rijn grenzende departementen leidde dit tot een 

openlijke strijd om de macht of erger, zoals in de la Dyle en Deux-Nethes.249 Ook in het oostelijk 

gelegen Roër verliep de samenwerking tussen prefect en commissarissen-speciaal alles behalve 

harmonieus. In hun neiging om civiel-bestuurlijke misstanden te rapporteren aan hun meerderen, 

brachten zij de positie van de prefect in gevaar. Deze probeerde het gevaar in te kapselen door de 

commissarissen-speciaal iedere twee weken een ‘compte morale’ te doen aanleveren, hetgeen zij 

– gesteund door Fouché’s opvolger Savary – weigerden.250 Zo werd in het Roerdepartement de 

esprit public zelfs ingezet als middel in de strijd om de macht, zover is het in Monden van de Rijn 

niet gekomen. 

 Frémin de Beaumont verkeerde binnen zijn rijksdeel namelijk in de gelukkige positie dat 

zijn departement geen uitzonderlijk grote steden herbergde en waarschijnlijk zorgde de 

geografische ligging ervoor dat de regering zijn ambtsgebied als een niet al te groot risicogebied 

aanmerkte. Juist veel van de omliggende pas ingelijfde kust- en grensdepartementen werden 

voorzien van een commissaris-speciaal.251 Het was Réal (directeur-generaal bij het Eerste 

Arrondissement van Algemene Politie) die dit plan had ontwikkeld. Hij hoopte in een 

 
247 C.J.C.F. Fijnaut, Voorproeve van de geschiedenis van de Nederlandse politie (Tilburg 2001) 3-4. 
248 Vgl. AN, F7 3226-3276. 
249 Ebel, ‘Les commissaires généraux, gardiens de la cité?’, 57, 60, 69 en 70. 
250 Pierre Horn, ‘Commissariat général et commissariats spéciaux de la police dans le département annexé 
de la Roër-Wesel et Cologne 1809-1813’ in: Jacques-Olivier Boudon ed., Police et gendarmerie dans 
l’Empire Napoléonien. Actes du colloque organisé par l’Institut Napoléon et le Centre d’histoire du XIXe 

siècle le 10 octobre 2010 (Parijs 2013) 91-110, aldaar 103-105. 
251 Ibidem, 91. 
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aaneenschakeling van dergelijke commissarissen de smokkelhandel daadkrachtiger te kunnen 

bestrijden.252 Extra-politioneel toezicht was welkom waar de continentale blokkade het 

dringendst gehandhaafd diende te worden. Réal verwoorde het belang van een dergelijke hoge 

commissaris te Breda nog persoonlijk aan de Frémin de Beaumont, alwaar ‘aan de nieuwe 

gebieden aan de Rijn, de vijanden van de Franse staat begunstigd door [de plaatselijke] zeden en 

taal met succes zouden kunnen doordringen’ als men enkel zou vertrouwen op de eenvoudige 

autoriteiten, maar dat de prefect van Twee Neten hem er zelf nog wel van zou overtuigen dat een 

prefect niet ‘alles kan zien en onderzoeken in een zo belangrijk grensdepartement’.253 De interne 

douanelinie gelegen aan de noordzijde van Monden van de Rijn was als ‘binnengrens’ blijkbaar 

niet gewichtig genoeg om ook hier tot de installatie van dergelijke commissarissen over te gaan.254  

 Toch bemoeiden deze naburige gedelegeerden zich indirect wel degelijk met zaken die 

het bestuur en de veiligheid betroffen. In eerste instantie werd Bussy, de commissaris-speciaal in 

het zuidwestelijk gelegen Twee Neten, vanaf juni 1810 met deze taak belast.255 Hij was de 

vooruitgeschoven waakhond ter plaatse die vanuit Breda de politionele greep op Monden van de 

Rijn probeerde te verstevigen. Hij oefende controle uit op het civiele bestuur, de gendarmerie en 

douane, waarbij hij er vooral op toezag of er gehoor werd gegeven aan de door het ministerie van 

Algemene Politie uitgevaardigde geboden. Ook oefende hij zijdelings invloed uit op de 

politiecommissarisbenoemingen van ’s-Hertogenbosch, waarover hij informatie doorspeelde aan 

Savary en de zijnen. Uiteindelijk was het de bedoeling dat er onder zijn leiding een aparte 

politiedienst zou worden opgetuigd voor Monden van de Rijn.256 Zo ver kwam het echter niet: op 

12 januari 1811 werd deze commissaris-speciaal afgedankt als ‘nutteloos voor de surveillance in 

dit deel van het keizerrijk’.257 Het extra-politionele toezicht op Monden van de Rijn werd hierna 

overgedragen aan Saulnier, de commissaris-speciaal te Wezel (Roër).258 Gezien de overgeleverde 

correspondentie lijkt ook zijn invloed van marginale betekenis te zijn geweest. 

 Ondanks de speelruimte die dit Frémin de Beaumont verschafte, hield de top van het 

ministerie van Algemene Politie de teugels strak. In de hoedanigheid van de Haute police waren 

het minister Savary en diens ondergeschikte, de directeur-generaal Réal,  die de prefect bestookten 

met circulaires en verzoeken tot inlichtingen en surveillances. Aangaande de esprit public wenste 

 
252 Van der Burg, ‘La police napoléonienne dans les départements néerlandais’, 261. 
253 AN, F²I 1335, Réal aan Frémin de Beaumont, 16 mei 1810, nr. 4. 
254 AN, F²I 1328, Frémin de Beaumont aan Montalivet, z.d. [compte rendu, eerste trimester 1812], nr. 111 
en Bos-Rops, Sanders en Van Vliet ed., Noord-Brabant in de Bataafs-Franse Tijd, 139. 
255 AN, F²I 1335, Bussy aan Frémin de Beaumont, 4 juni 1810, nr. 418.  
256 Ibidem, Bussy aan Frémin de Beaumont, 5 juni 1810, nr. 427 en Réal aan idem, 27 oktober 1810, nr. 
92. 
257 Ibidem, Réal aan Frémin de Beaumont, 18 februari 1811, nr. 139. 
258 Ibidem, Duchauffour aan Savary, 12 februari 1812, nr. 226.  
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Savary van meet af aan te worden geïnformeerd.259 Prompt gaf de prefect aan diens verzoek 

gehoor middels twee uitvoerige brieven met daarin zijn eerste bevindingen aangaande het nieuw 

te integreren departement. De bevolkingsaard en de sociale, economische en religieuze 

omstandigheden garandeerden zijns inziens een voorspoedige integratie. Het politieke verleden 

van het Brabantse gebiedsdeel dat zich sinds de Vrede van Munster als ‘pays conquis’ had laten 

behandelen en waaraan pas onder het bestuur van Lodewijk Napoleon een einde was gekomen, 

diende als extra integratieve stimulans. De enige band met ‘Holland’ was enkel nog die met de 

koning van Holland, voor een bevolking die verder niets liever wenste dan zich te ‘verenigen’ 

met Frankrijk, aldus de prefect.260 

 Ondanks deze opbeurende woorden verliep de communicatie tussen ’s-Hertogenbosch en 

Parijs ijzig. Uitzonderlijk kort was Savary’s bedankbriefje als reactie op deze eerste twee 

rapportages over de esprit public van het departement, daarnaast was er de nodige irritatie over 

het uitblijven van de politiecommissarisbenoemingen in ’s-Hertogenbosch – of de prefect zich er 

wel van bewust was dat het departement nu direct onder de Franse autoriteiten viel?261 Het 

wantrouwen van het ministerie ten aanzien van civiele bestuurders was dan ook wijd verbreid en 

ook zonder de extra-politionele laag werd er controle op hen uitgeoefend; zo werd onderprefect 

Bonnechose een tijdlang heimelijk geschaduwd op verdenking van het sympathiseren met 

tabaksfraudeurs.262 

 Tussen alle bemoeienissen en sommeringen door, werd de prefect op 19 juli 1810 belast 

met het uitbrengen van een ‘statistique personnelle’ van zijn departement. Aan Frémin de 

Beaumont de opdracht om alle nuttige, talentvolle en invloedrijke mannen op te sporen die ‘de 

staat van dienst kunnen zijn in juridische, bestuurlijke en militaire carrières’, opdat een ‘tweede 

bron van kennis’ (source séconde des lumières) kon worden aangeboord; een dergelijke 

onderneming had immers ook in het oude Frankrijk haar nut bewezen.263 Daarnaast werd van hem 

verwacht een compte de police aan te leveren over tal van onderwerpen waaronder de esprit public 

(art. №6). Dit diende in tabelvorm te geschieden, met daarin de algemene esprit public van het 

departement en die van elk arrondissement afzonderlijk.264 

 Het door Frémin de Beaumont aangeleverde werk maakte in december 1810 abrupt een 

einde aan de bedillerige toon die het ministerie tot dan toe had aangeslagen: 

 
259 Ibidem, Réal aan Frémin de Beaumont, 21 juni 1810, nr. 18. 
260 Ibidem, Frémin de Beaumont aan Savary, 23 en 29 juni 1810, nr. 28 en 29. 
261 Ibidem, Savary aan Frémin de Beaumont, 10 juli, 17 oktober 1810, nr. 44 en 90. 
262 Vgl. Horn, ‘Commissariat général et commissariats spéciaux de la police’, 103 en AN, F²I 1335, 
Frémin de Beaumont aan Réal, 20 april 1813, nr. 329. 
263 AN, F²I 1335, Savary aan Frémin de Beaumont, 19 juli 1810, nr. 45. 
264 Ibidem, Savary aan Frémin de Beaumont, z.d. september 1810, nr. 77. 
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 J’ai reçu Monsieur le Préfet, le tableau de sa statistique personnelle du Département des bouches du Rhin 

 avec votre lettre du 20 du mois dernier qui, par les judicieuses observations qu’il contient, est en quelque 

 sorte l’analyse est le complément de ce travail estimable. Vous avez senti que de la connaissance individuelle 

 de chaque particulier marquant devait se déduire l’opinion générale, le véritable esprit public; et j’applaudis 

 à cette manière de voir. Elle est pour vous un guide sûr dans les dévelopements  [sic] à donner à la statistique 

 morale, et pour moi le garant de vos succès.265 

Savary’s informatiezucht naar de invloedrijkste en notabelste mannen paste niet enkel bij het in 

kaart brengen van personen die potentieel tot ralliement en amalgame te verleiden waren, maar 

ook bij het aanboren van menselijk potentieel in het kader van ‘carrières open voor talent’. Frémin 

de Beaumont had niet enkel een droge statistiek aangeleverd, maar deze geanalyseerd en er de 

algemene opinie uit afgeleid en daarmee volgens Savary de werkelijke esprit public opgespoord. 

Een dergelijke visie onderschrijft nogmaals hoeveel waarde het napoleontische bestuursapparaat 

gedurende het integratieproces hechtte aan het voor zich winnen van de (juiste onderdelen van) 

de plaatselijke elite. Daarnaast werd de prefect erop gewezen hoe belangrijk het was om ‘met 

dagelijkse nauwkeurigheid en strengheid’ de Algemene Politie op de hoogte te stellen van de 

‘algemene en bijzondere veiligheid en de esprit public’.266 Openbare orde en de houding van de 

plaatselijke elites lagen in elkaars verlengde. 

 De ‘statistique personelle’ was geen eenmalige exercitie en diende maandelijks 

geactualiseerd te worden en, in tegenstelling tot Frémin de Beaumonts inspanningen, was Savary 

niet gecharmeerd van de ‘schraalheid’ waarmee veel prefecten hun statistische staten aan zijn 

ministerie hadden teruggezonden. Vandaar zijn oproep eind oktober 1811 om volgens zijn 

aanwijzingen dit werk tot een zo groot mogelijke graad van perfectie te volbrengen.267 Frémin de 

Beaumont deed hem hierbij de belofte om de tabel maandelijks te herzien, gelet op ‘de 

veranderingen die de tijd met zich meebrengen’, alsook een tweede tabel (verzamelstaat) te 

vervaardigen op basis van de informatie die in de loop van het jaar was verzameld.268 Dit beloofde 

hij ook voor 1812 te zullen doen, waarbij hij eigenhandig besloot om de gehele tabel te herzien, 

zodat er meer informatie in kon worden opgenomen. Met de nauwgezetheid en toewijding 

waarmee Frémin de Beaumont zich van zijn taak kweet, oogstte hij niet enkel Savary’s lof, ook 

besloot deze de prefect tegemoet te komen door extra witruimtes toe te voegen opdat ‘u niet 

verplicht bent later terug te komen op dit belangrijke maar pijnlijke werk’.269 

 Acterend binnen deze tak van bestuur was Frémin de Beaumont niet enkel de zendende 

partij. Naar het lijkt werd van de politiecommissarissen in Nijmegen, ’s-Hertogenbosch en 

 
265 Ibidem, idem, 6 december 1810, nr. 111. 
266 Ibidem, Réal aan Frémin de Beaumont, 30 maart 1811, nr.154. 
267 Ibidem, Savary aan Frémin de Beaumont, 26 oktober 1811, nr. 206. 
268 Ibidem, Frémin de Beaumont aan Savary, 4 november 1811, nr. 208. 
269 Ibidem, Savary aan Frémin de Beaumont, 3 juni 1812, nr. 248. 
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Tilburg op enig moment verwacht dat zij rapporteerden over de esprit public in hun stad. Het 

bewijs hiervoor wordt geleverd door de periodieke verslagen van politiecommissaris Stoltenhof 

van Nijmegen, die maandelijks van mei tot en met augustus 1813 onder bestuurscategorie №9 

hierover verslag deed. Hierbij vormden de onderworpenheid aan de Franse wetgeving, de houding 

van de notabelen en de reactie van de bevolking op nieuws en geruchten (de nasleep van de 

mislukte Russische veldtocht en de opkomst van de Zesde Coalitie maakte rust binnen het 

napoleontische keizerrijk alles behalve vanzelfsprekend) tot de belangrijkste criteria.270 

Opmerkelijk genoeg kwamen dergelijke informatiestromen vanuit het laagste echelon van politie 

pas betrekkelijk laat op gang. 

 Een verklaring hiervoor dient zich aan in de moeizame reorganisatie van de police 

municipale gedurende deze jaren. Zo werd er na de ‘réunion’ in ’s-Hertogenbosch van meet af 

aan gesteggeld over de dubbele politiecommissarisbenoeming waarvoor Duchauffour en Verlac 

(een voormalig beambte op Haïti en een gewezen advocaat) in aanmerking waren gekomen.271 

Beiden beklaagden zich in oktober 1810 over de periode van inactiviteit die zij moesten 

overbruggen tot hun indiensttreding op 1 januari 1811, waar de onwenselijkheid van twee 

politiecommissarissen in één stad aan kon worden toegevoegd. Maakten de zachte aard der 

Bosschenaren en het optreden van stadsbestuur en gendarmerie twee functionarissen niet 

overbodig? Daarbij uitten zij hun vrees dat de gedeelde verantwoordelijkheid de slagkracht van 

de stadspolitie niet ten goede zou komen.272 Ondanks de aanhoudende druk van het ministerie om 

tot hun installatie over te gaan, wisten de prefect en de commissarissen in spe door tussenkomst 

van commissaris-speciaal Bussy, Parijs uiteindelijk te overtuigen van de nutteloosheid van twee 

commissarissen.273 De oplossing werd gevonden in de benoeming van de voormalige deurwaarder 

Schouten tot politiecommissaris en de overplaatsing van Verlac en Duchauffour naar 

respectievelijk Antwerpen en Nijmegen. Desondanks liet het functioneren van de nieuwe Bossche 

politiecommissaris sterk te wensen over. Na enkele maanden in functie te zijn geweest werd 

Schouten al onder toezicht geplaatst door de hogere politionele autoriteiten. Ook de prefect moest 

erkennen dat Schoutens positie onhoudbaar werd.274 Nadat prefect en burgemeester een nieuw 

drietal kandidaten hadden gevonden, werd op 4 juli 1811 Van Zuijlen als politiecommissaris 

beëdigd.275 

 
270 Ibidem, Stoltenhof aan Frémin de Beaumont, 3 december 1812, 3 juni, 3 mei, 4 mei, 4 juli, 5 augustus 
1813 en z.d. [rapport augustus 1813], nr. 602, 615, 616, 617, 622, 626 en 631. 
271 Ibidem, Réal aan Frémin de Beaumont, 11 augustus 1810, nr. 58. 
272 Ibidem, [Verlac] aan Bussy, 1 oktober 1810, nr. 482. 
273 Ibidem, Savary aan Frémin de Beaumont, 17 oktober 1810, nr. 90 en Réal aan idem, 27 oktober 1810, 
nr. 92. 
274 Ibidem, Réal aan Frémin de Beaumont, 3 april 1811, nr. 158. 
275 Ibidem, Pelet de la Lozère aan Frémin de Beaumont, 18 juni 1811, nr. 173. 
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 Niet enkel in ’s-Hertogenbosch rommelde het, maar ook in Nijmegen en Tilburg, hetgeen 

past binnen het algemene beeld van de Nederlandse politiemacht die nog in haar kinderschoenen 

stond. Evenals in Monden van de Rijn kenden ook andere Nederlandse departementen problemen 

bij de integratie van deze overheidsdienst binnen het keizerrijk. Napoleons decreet om vanaf 1811 

in heel Nederland zijn hiërarchische bestuursorganisatie te introduceren bracht de lokale 

politiemacht onder supervisie van maires, onderprefect en prefect. Toch verslechterde de 

communicatie tussen (onder)prefecten en de politiecommissarissen na verloop van tijd dikwijls, 

zoals ook in Nijmegen en Tilburg binnen de correspondentie terug te vinden is.276 Ook de 

financieringsproblemen, waar met name Nijmegen mee te kampen kreeg voor de bekostiging van 

de politiecommissaris en zijn agenten, waren niet uniek; meerdere Nederlandse stadsbesturen 

beklaagden zich over de hoge lasten die hun hiervoor werden opgelegd.277 

 Het is dan ook niet verwonderlijk dat het ministerie van Algemene Politie in het voorjaar 

van 1811 het slappe politieoptreden met betrekking tot surveillancetaken op het conto schreef van 

Frémin de Beaumont. Daarbij merkte het ministerie op dat ook het functioneren van Duchauffour 

in Nijmegen alles behalve vlekkeloos verliep.278 De op 11 januari 1811 geïnstalleerde 

politiecommissaris had in de Waalstad te kampen met de misdragingen van het aldaar gelegerde 

2400 mannen tellende Spaanse Régiment de Joseph Napoléon, waarbij het hem ontbrak aan het 

broodnodige aantal agenten.279 De situatie liep dusdanig uit de hand dat Duchauffour zijn boekje 

te buiten ging en zijn frustraties botvierde op een jong kind, de zoon van een der 

garnizoenssoldaten.280 Een stevige reprimande liet de Franse commissaris niet wentelen in 

zelfverwijt, het waren juist de hogere autoriteiten die in gebreke waren gebleven. Na diverse 

brieven gespendeerd te hebben aan de (onder)prefect, de commissaris-speciaal te Wezel en de top 

van het politieministerie, niet het minst vanwege het uitblijven van diverse toelagen, diende hij 

gedurende het voorjaar van 1812 zijn ontslag in, waarop eerdergenoemde Stoltenhof hem zou 

opvolgen, die wel op reguliere basis verslag uitbracht van de esprit public in de stad.281 

 Tot slot was politiecommissaris Offeciers van Tilburg de zwakste schakel binnen de 

informatievoorziening gericht aan prefect en het ministerie van Algemene Politie. Offeciers was 

van begin af aan niet populair bij het civiel bestuur. Gedurende de benoemingsprocedure waren 

prefect en burgermeester gepasseerd in het drietal kandidaten dat zij hadden voorgedragen. Op 

aandringen van Réal werd de voormalige baljuw van Breda als favoriet naar voren geschoven om 
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op 4 juni 1811 als politiecommissaris te worden geïnstalleerd.282 De verslaglegging en 

correspondentie had ernstig te lijden onder het feit dat Offeciers de Franse taal nauwelijks machtig 

was. Daarnaast koesterde Frémin de Beaumont argwaan jegens de commissaris, dat hem werd 

ingegeven door sterke vermoedens van belangenverstrengeling, hetgeen logischerwijs door Réal 

werd weggewuifd.283 De oplossing voor het taalprobleem werd gevonden door Offeciers in 

augustus 1813 toe te staan zijn rapporten in het Nederlands te schrijven. Voor de korte tijd die het 

napoleontische bestuur in Monden van de Rijn nog restte, is dit in kwalitatief, noch in kwantitatief 

opzicht – laat staan voor de verslaglegging van de esprit public – van enige meerwaarde 

geweest.284 

4.2.4 De gendarmerie 

‘De efficiëntste manier om de rust in een land te handhaven’, zo verwees Napoleon zelf naar zijn 

troetelkind en factotum: de gendarmerie. Als paramilitaire organisatie was zij door haar inrichting 

en samenstelling ‘de politiemacht van nabij’. Deze in 1791 gecreëerde flitsmacht was in de loop 

der tijd door de keizer geprofessionaliseerd en kon met recht een van de belangrijkste steunpilaren 

van het napoleontisch bestuur worden genoemd. Officieel viel zij onder drie ministeries, te weten 

die van Oorlog, Algemene Politie en Justitie, maar sinds haar reorganisatie en de aanstelling van 

inspecteur-generaal Moncey, was zij in de jaren 1800-1801 zelfstandiger gaan opereren.285 

Hierbij hoopte Napoleon een tegenwicht te creëren voor de toenemende macht van het ministerie 

van Algemene Politie.286 

 De gendarmerie nationale was opgedeeld in legioenen die meerdere departementen 

bestreken. Aan het hoofd van ieder legioen stond een kolonel; zo viel Monden van de Rijn onder 

het 17e legioen van Georgeon, standplaats Luik. Het legioen was op zijn beurt onderverdeeld in 

compagnieën, een per departement. Dat van Monden van de Rijn stond onder leiding van kapitein 

Renault te ’s-Hertogenbosch. Onder hem dienden de subalterne luitenants in de diverse 

arrondissementshoofdsteden. De kleinste eenheden, de brigades, waren samengesteld uit vijf 

(dikwijls lokale) mannen, waarvan de onderofficieren hun sporen hadden verdiend op het 

slagveld. Gemiddeld genomen hadden deze brigades, die gestationeerd waren in de 21 kantonnale 

 
282 Ibidem, Réal aan Frémin de Beaumont, 29 maart 1811, nr. 153 en Pelet de la Lozère aan Frémin de 
Beaumont, 18 juni 1811, nr. 175. 
283 Ibidem, Réal aan Frémin de Beaumont, 10 augustus 1813, nr. 366.  
284 Ibidem, Offeciers aan Frémin de Beaumont, 16 augustus 1813, nr. 636 en 639. 
285 Antoine Boulant, ‘Le gendarmerie sous le Consulat et l’Empire’ in: Jacques-Olivier Boudon ed., 
Police et gendarmerie dans l’Empire Napoléonien. Actes du colloque organisé par l’Institut Napoléon et 
le Centre d’histoire du XIXe siècle le 10 octobre 2010 (Parijs 2013) 41-55, aldaar 43-44 en 46-47. 
286 Ellis, The Napoleonic Empire, 17 en 72. 
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hoofdplaatsen, niet langer dan twee uur nodig om ter plaatse te geraken.287 

 Als paramilitaire politiemacht was haar takenpakket veelvoudig en viel grofweg te 

verdelen in een drietal categorieën. Zo waren daar taken die onder de administratieve politie 

vielen, zoals het surveilleren van verdachte personen, het patrouilleren en het handhaven van de 

openbare orde, maar ook het escorteren van bijzondere transporten en het bestrijden van 

smokkelhandel. Daarnaast werd de gendarmerie allengs meer en meer de krachtige arm van de 

gerechtelijke politie, doordat zij misdaden en wanbedrijven vaststelde. Ook konden luitenants en 

kapiteins, optredend als officier van politie, klachten en beschuldigingen in ontvangst nemen, 

processen-verbaal opstellen, verdachten ondervragen en huiszoekingen verrichten. Tot slot waren 

daar haar buitengewone taken, zoals het bestrijden van banditisme en het opsporen en arresteren 

van dienstplichtweigeraars.288 

 Op het uitgebreide takenpakket van de gendarmerie werd door de civiele, judiciële en 

militaire autoriteiten geregeld een beroep gedaan. Ondanks dat deze militaire dienst onder 

meerdere ministeries viel, en bevoegdheden dienovereenkomstig uitwaaierde, viel haar dagelijkse 

operationele leiding onder de verantwoordelijkheid van de prefect.289 De gendarmerie moest 

binnen het departement immers ‘iemand gehoorzamen’, zo had de keizer in 1805 verkondigd, om 

een einde te maken aan de onenigheid hierover tussen deze dienst en de politie.290 

 Dat niet enkel de keizer prat ging op de nauwkeurige verslaglegging van zijn 

gendarmerie, bewijst het belang dat ook Frémin de Beaumont hechtte aan de overzichten die 

kapitein Renault hem elk kwartaal deed toekomen. Deze bevatten tabellen met beschrijvingen van 

het aantal wanbedrijven, processen-verbaal en ‘buitengewone gebeurtenissen’ of ‘uitzonderlijke 

diensten’ waarmee de gendarmerie te maken had gekregen.291 Hoewel Renault in zijn rapporten 

geen categorie wijdde aan esprit public werden zijn tabellen door de prefect gebruikt bij het 

opstellen van zijn driemaandelijkse eindoordeel. Ook het functioneren van de gendarmerie en 

haar samenwerking met de lokale autoriteiten werden daarin meegewogen.292  

 Hoe belangrijk de prefect het functioneren van deze overheidsdienst achtte voor de 

mentaliteit van zijn bevolking blijkt wel uit het feit dat hij de afname – en daarmee verbeterde 

esprit public – van het aantal misdaden, wanbedrijven en overtredingen gedurende het laatste 

 
287 Thierry Lentz, ‘La gendarmerie du Consulat et de l’Empire’, Napoleon.org. Le site d’histoire de la 
Fondation Napoléon. https://www.napoleon.org/histoire-des-2-empires/articles/la-gendarmerie-du-
consulat-et-de-lempire/, laatst geraadpleegd op 2 juli 2022 en Almanach du département des Bouches du 
Rin, pour l’année bissextile 1812, 219-222. 
288 Boulant, ‘Le gendarmerie sous le Consulat et l’Empire’, 45-46 en 50. 
289 Amersfoort, ‘Dienstplicht en de modernisering van Nederland’, 94. 
290 Lentz, ‘La gendarmerie du Consulat et de l’Empire’. 
291 Bijv. AN, F²I 1328, Renault aan Frémin de Beaumont, 29 juli 1812 en 14 januari 1813, nr. 178 en 218. 
292 Ibidem, Frémin de Beaumont aan Montalivet, z.d. [compte rendu, tweede en derde trimester 1811], nr. 
20 en 41. 
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trimester van 1811, in verband bracht met de slagvaardigheid van deze organisatie. Met name 

fraude was een esprit public-verstorende factor waarbij de gendarmerie, in samenwerking met 

burgemeesters en veldwachters, een belangrijke preventieve rol speelde. Zo was het langs de 

Maas patrouille lopen van gendarmes cruciaal in de bestrijding van smokkel.293 Bij het opmaken 

van de eindbalans vergeleek de prefect de door de gendarmerie aangeleverde staten met die van 

de procureurs, de douane en de régie des droits réunis (indirecte belastingdienst).294 

4.2.5 De belastingdienst 

Deze twee laatstgenoemde diensten maakten onderdeel uit van de Franse belastingdienst, die 

ressorteerde onder het ministerie van Financiën van minister Gaudin.295 Onder zijn leiding was 

deze overheidsdienst vanaf 1799 vergaand gereorganiseerd en de hierdoor toegenomen 

centralisatie en registratie (kadaster) had een betere belastingbeheersing mogelijk gemaakt.296 In 

het voorjaar van 1810 werd Gaudin door de keizer belast met de sekwestratie van koloniale 

levensmiddelen in Monden van de Rijn en de verplaatsing van de douanegrens naar de noordgrens 

van het departement.297 Ook de creatie van een regionale douanedienst ter handhaving van de 

Blokkade, onder leiding van directeur-generaal Doazan te Antwerpen, kwam uit diens koker.298 

Na enig gesteggel over achterstallige belastingen werd in het najaar van 1810 groen licht gegeven 

om Monden van de Rijn juridisch en bestuurlijk binnen het keizerrijk te integreren.299 Op 1 januari 

1811 was de fiscale integratie van dit departement de facto voltooid.300 

 Zonder al te veel uit te wijden over alle technische aspecten die verband hielden met het 

Franse belastingstelsel en de compatibiliteit met het Nederlandse, dient hier te worden opgemerkt 

dat er in de jaren voorafgaand aan de inlijving al veel voorwerk was gedaan door Gogel. Deze 

Nederlandse staatsman had het belastingstelsel vergaand geüniformeerd en op Franse leest 

geschoeid. De afwikkeling van het oude systeem en de organisatie van het nieuwe Franse stelsel 

leken in Monden van de Rijn dan ook voor een grotere uitdaging te zorgen dan zijn systematische 

 
293 Ibidem, idem, z.d. [compte rendu, vierde trimester 1811], nr. 78. 
294 Bijv. ibidem, idem, z.d. [compte rendu, eerste trimester 1812], nr. 111. 
295 Marc Allégret, ‘Gaudin, Martin-Michel-Charles (1756-1841) ministre des Finances, duc de Gaëte’, 
Napoleon.org. Le site d’histoire de la Fondation Napoléon. https://www.napoleon.org/histoire-des-2-
empires/biographies/gaudin-martin-michel-charles-1756-1841-ministre-des-finances-duc-de-gaete/, laatst 
geraadpleegd op 3 juli 2022. 
296 Ellis, The Napoleonic Empire, 35-36. 
297 Napoleon aan Champagny, 4 april 1810 en Napoleon aan Clarke, 10 april 1810. Correspondance 
générale X. Annie Jourdan ed., nr. 23401 en 23419. 
298 Napoleon aan Gaudin, 26 april 1810. Ibidem, nr. 23514. 
299 Idem, 26 september 1810. Ibidem, nr. 24657. 
300 Bos-Rops, Sanders en Van Vliet ed., Noord-Brabant in de Bataafs-Franse Tijd, 139. 
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interpretatie.301 Aangezien de prefect ook hiervoor bestuurlijk eindverantwoordelijk was liet hij 

zich met grote regelmaat informeren door de belangrijkste vertegenwoordigers uit deze financiële 

en fiscale afdelingen. Ook van hen verlangde hij driemaandelijks te worden geïnformeerd.302 

 Ten eerste liet hij zijn naaste ambtenaar, De Sevelinges, als hoofd van de afdeling 

financiën verslag uitbrengen over tal van onderwerpen die de financiële transitie en integratie van 

het departement betroffen. Daarnaast informeerde deze de prefect over de inning van de diverse 

directe en indirecte belastingen, evenals de inkomsten en uitgaven die hiermee samengingen.303 

Ten tweede werd er verslag uitgebracht door Law de Clapernoux, die als directeur ontvanger-

generaal van de droits réunis, de prefect voorzag van overzichten met daarin het aantal 

overtredingen en processen-verbaal met betrekking tot de indirecte belastinginning.304 Tot slot 

bracht de eerdergenoemde directeur van douanes, Doazan, verslag uit over het aantal 

overtredingen dat de in- en uitvoerrechten betrof; een indicator voor de mate waarin de 

continentale blokkade werd ontdoken en de smokkelhandel floreerde (een belangrijke 

smokkelroute liep vanuit Noord-Duitsland via Millingen en Nijmegen het keizerrijk in).305 

 Dat in al deze rapporten met geen woord werd gerept over esprit public betekende niet 

dat zij betekenisloos waren voor de totstandkoming van deze rubriek. Voor de prefect waren zij 

van belang bij het vaststellen van de belastingmoraal, die hij beschouwde als een belangrijk 

onderdeel van de esprit public. De eerste woorden die Frémin de Beaumont (na de fiscaal-

bestuurlijke gelijkschakeling van het departement op 1 januari 1811) aan zijn meerdere 

Montalivet richtte, betroffen nu juist dit verband. De opbrengsten van ‘de oude belastingen die 

wel zijn betaald’ overtroffen zelfs al zijn verwachtingen, hetgeen volgens de prefect 

‘ogenschijnlijk een feit van weinig belang [is] en die mij echter karakteristiek lijkt voor de esprit 

public van dit departement.’306 De ontduiking van de indirecte belastingen was snel te corrigeren 

geweest door belastingbetalers en ambtenaren te herinneren aan hun plichten.307 Ook in de daarop 

volgende rapportages kwam de prefect regelmatig terug op de belastingmoraal door in te gaan op 

de (in)directe belastingafdracht, fraude en smokkelpraktijken.308 De geaggregeerde gegevens uit 

 
301 Onno Ydema, ‘Het Algemeen Stelsel van 1805 en de invoering van Franse belastingen in Holland’ in: 
A.M.J.A. Berkvens, J. Hallebeek en A.J.B. Sirks ed., Het Franse Nederland: de inlijving van 1810-1813. 
De juridische en bestuurlijke gevolgen van de ‘Réunion’ met Franrijk (Hilversum 2012) 107-142, aldaar 
110, 125, 140. 
302 Daly, “Little emperors?”, 46. 
303 Bijv. AN, F²I 1328, De Sevelinges aan Frémin de Beaumont, 20 maart en 20 augustus 1812, nr. 144 en 
176. 
304 Bijv. ibidem, Law de Clapernoux aan Frémin de Beaumont, 8 augustus 1812, nr. 122. 
305 Bijv. AN, F²I 1328, Doazan aan Frémin de Beaumont, 11 juni 1812, nr. 127 en Dirk Lueb, Smugglers. 
Cooperation, organization and adaptability of smuggling networks in the Southern Netherlands, 1797 – 
1810 (Proefschrift Universiteit van Antwerpen, Antwerpen 2021) 133. 
306 AN, F²I 1328, Frémin de Beaumont aan Montalivet, z.d. [compte rendu, eerste trimester 1811], nr. 5. 
307 Ibidem, idem, z.d. [compte rendu, eerste trimester 1811], nr. 5. 
308 Ibidem, idem, z.d. [comptes rendus, tweede, derde en vierde trimester 1811], nr. 20, 41, 78. 
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de door de diensten van douanes en droits réunis aangeleverde informatie werden door hem vanaf 

1812 zelfs integraal overgenomen in de rubriek ‘Esprit public et morale publique’.309 

4.2.6 Het civiel bestuur: de prefect 

Bij de samenstelling en beoordeling van de esprit public speelde de prefect een cruciale rol. Hij 

was het knooppunt waar alle informatiestromen samenkwamen. Daarnaast was hij het eerste 

aanspreekpunt voor Parijs over dit onderwerp. Tevens was hij de initiator van de verslaglegging 

van onderaf, door verschillende overheidsdiensten uitdrukkelijk te verzoeken verslag uit de 

brengen over esprit public. Hoe succesvol dit was en welke informatie door de prefect werd 

overgenomen, kan worden gereconstrueerd door de hem toegezonden rapporten te vergelijken 

met zijn uiteindelijke comptes rendus die hij aan Montalivet uitbracht (zie tabel 1). 

 De onderworpenheid van de bevolking en plaatselijke functionarissen aan Frans bestuur 

en wetgeving waren hierin terugkerende thema’s. Ook over de religieuze opinie werd door de 

prefect met grote regelmaat bericht. Daarnaast fungeerden de door de gendarmerie en de 

gerechtelijke macht aangeleverde statistieken als kwantitatieve indicatoren die de prefect in zijn 

slotbeschouwing steeds liet terugkomen. Het aantal geconstateerde strafbare feiten werd door hem 

dan ook gebruikt om de bevolkingsmentaliteit uit af te leiden. Veder is het opvallend dat de prefect 

in het eerste jaar van de inlijving nog sterk voer op zijn persoonlijke indrukken. Onbekendheid 

en een gebrek aan gegevens maakten de vermeende volksaard en de politieke-historische 

voorgeschiedenis (van met name het Brabantse deel van de bevolking) tot primitieve richtsnoeren 

voor diens interpretatie van de esprit public. Naarmate de diverse overheidsdiensten operationeel 

werden en het Franse bestuur zich verder wortelde, verdwenen dergelijke indicatoren dan ook 

naar de achtergrond. 

 Kwalitatief de meest bruikbare informatie werd aangeleverd door onderprefect 

Bonnechose en de procureurs van de rechterlijke macht. In kwantitatief opzicht gold dit voor de 

stukken afkomstig van diezelfde judiciële macht en de statistieken die werden aangeleverd door 

de gendarmerie en de verschillende belastingafdelingen. Vanaf december 1812 voorzag ook de 

Nijmeegse politiecommissaris de prefect op reguliere basis van bruikbare informatie. De minst 

ontwikkelde informatiestromen waren afkomstig uit Eindhoven en Tilburg. Onderprefect Van der 

Brugghen de Croy beperkte zich dikwijls tot het aanleveren van vastgestelde strafbare feiten en 

politiecommissaris Offeciers en zijn voorgangers droegen weinig concreets bij. De 

organisatorische problemen rondom hun aanstelling als politiecommissaris hinderden de aanvoer 

van gegevens aangaande dit onderwerp. Pas in 1813 – en zo het lijkt alleen vanuit Nijmegen – 

werd er op structurele basis over esprit public verslag gedaan. 

 
309 Ibidem, idem, z.d. [comptes rendus, eerste en derde trimester 1812], nr. 111 en 190. 
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 Tot slot was de kwaliteit van het aangeleverde werk sterk afhankelijk van de persoon en 

diens bekendheid met het begrip esprit public. Het ontbreken van vaste criteria maakte tevens dat 

er naar eigen goeddunken invulling kon worden gegeven aan dit concept. Soms werd er gepoogd 

de houding van een groot deel van de bevolking te beschrijven, maar dikwijls beperkte de 

informant zich tot een specifieke groep of een enkel onderwerp (geestelijkheid, conscriptie, 

strafbare feiten). Frémin de Beaumont maakte veelvuldig gebruik van deze rapportages in zijn 

beoordeling van de esprit public, die hij samenstelde als som der delen. Zijn zorgvuldigheid en 

ijver tot dit onderwerp was de hogere autoriteiten opgevallen; zo prees Savary Frémin de 

Beaumonts inspanningen bij het deduceren van de ware esprit public uit de verzamelde gegevens. 

Desalniettemin bleven ook deze prefectorale rapportages uiteindelijk grotendeels het product van 

een selectief proces; sommige onderwerpen werden naar believen afgewaardeerd (zoals de 

belastingmoraal) of toegevoegd (douane). Soms had dit te maken met het operationeel worden 

van bepaalde overheidsdiensten, maar soms lagen hier ook minder integere redenen aan ten 

grondslag, waarover meer in hoofdstuk 5.  

* Doorgehaald in conceptversie. 
Tabel 1. Samenstelling van de bestuurscategorie ‘Esprit public et morale publique’ in de trimestriële ‘comptes rendus’ door 
Frémin de Beaumont aan Montalivet. Bron: AN, F²I 1328, nr. 4, 20, 41, 78, 111, 149 en 190. 
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Belastingmoraal (afdracht (in)directe belastingen, fraude en smokkel) ● ● ● ●    
Conscriptie ●   ●    
Functioneren (lokale) publieke functionarissen en magistraten ● ● ● ● ● ● ● 
Functioneren administratieve politie  ●      
Functioneren gendarmerie ● ● ●     
Functioneren gerechtelijke politie (o.a. maires, vrederechters)   ● ●    
Handelsmoraal ●       
Huwelijk- en gezinsmoraal ● ●      
Observaties maires     ●   
Observaties onderprefecten   ●  ●   
Onderworpenheid bevolking aan het Franse gezag,  wet- en 
regelgeving 

● ●  ●  ● ● 

Persoonlijke observaties   ●     
Religieuze opinie (houding geestelijken en gelovigen) ● ● ●  ● ● (●)* 

Strafbare feiten (overtredingen, wanbedrijven en misdaden), 
aangeleverd door: 

 

 douanes (directeur)    ●  ● ● 
 droits réunis (directeur ontvanger-generaal)    ● ● ● ● 
 gendarmerie (commandant) ●  ● ● ● ● ● 
 politie ●  ●     
 rechtbanken van eerste aanleg en hof van assisen  
 (procureur(s)(-crimineel)) 

●  ● ● ● ● ● 

Openbare veiligheid       ● 
Verspreiding geruchten      ●  
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4.3 Conclusie 

De totstandkoming van de esprit public van Monden van de Rijn was niet het werk van één man, 

maar een complex samenspel van diverse actoren op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Wel 

kreeg deze zijn meest definitieve vorm in handen van prefect Frémin de Beaumont. Bij het vellen 

van zijn eindoordeel was hij afhankelijk van de kwalitatieve en kwantitatieve gegevens die hem 

werden aangeleverd door onder- en nevengeschikte functionarissen. De inhoud van hun 

rapportages wisselde sterk en was afhankelijk van hun persoonlijke competenties en interesses, 

ook de bekendheid met het concept en de bereidwilligheid van hun ondergeschikten speelde 

hierbij een belangrijke rol. Daarnaast was de organisatiegraad van de betreffende bestuursafdeling 

van invloed op de kwaliteit van het aangeleverde werk. De focus bij de beoordeling van de esprit 

public werd bepaald door de taak die iedere dienst vervulde en de houding die de lokale 

medewerkers en bevolking hiertoe aannamen.  

 Terwijl de gendarmerie en belastingdienst enkel kwantitatieve gegevens aanleverden over 

het aantal geconstateerde strafbare feiten, lag binnen de gerechtelijke en met name binnen de 

civiele tak de nadruk op de kwalitatieve informatievoorziening in de vorm van observaties en 

anekdotes, waarbij het onderwerp expliciet werd behandeld. Vaak verhaalden hun observaties 

over de houding van de bevolking ten aanzien van de Franse wet- en regelgeving (met name de 

conscriptie), de veiligheid en de religieuze opinie. Naarmate de tijd vorderde, kwam er binnen de 

gerechtelijke en civiele bestuurstak meer aandacht voor ralliement van de notabelen; iets dat het 

ministerie van Algemene Politie juist van meet af aan zag als de belangrijkste graadmeter van de 

esprit public. Daarnaast waren niet enkel de informatiestromen van onderaf van invloed op de 

totstandkoming van de esprit public, ook de vragende partij in de vorm van  de diverse ministeries, 

kon bepalend zijn over hoe er aan dit concept invulling werd gegeven. 

 Hoewel er in de Noord-Nederlandse departementen aanzienlijke bevoegheidsconflicten 

ontstonden tussen ministeries en lokale actoren, lijkt de onderlinge strijd in Monden van de Rijn 

minder groot te zijn geweest. Een mogelijke verklaring hiervoor was het ontbreken van een 

bestuurlijke tussenlaag in de vorm van een gouvernement-generaal. In de noordelijke 

departementen was dit intermediërend bestuur een bijkomend speelveld waarbinnen bestuurlijke 

machinaties moedwillig door de centrale overheid werden gestimuleerd om lokale bestuurders te 

kunnen beheersen. Daarnaast besloeg het territoir van Monden van de Rijn grotendeels de 

voormalige Generaliteitslanden; wingewesten die honderden jaren lang nauwelijks enige vorm 

van autonomie hadden gekend. De federalistische traditie van zelfbestuur en particularisme waren 

hier, in tegenstelling tot de noordelijke departementen, minder ingebed. Wellicht dat dit de 

bestuurlijke integratie in de ogen van de Franse regering leek te vergemakkelijken; inwoners 

schenen in politiek en cultureel opzicht minder verbonden met het Nederlandse republikanisme 
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van weleer. Frémin de Beaumont ventileerde dit idee in zijn eerste schets van de esprit public aan 

Savary in 1810: het merendeel van de (katholieke) bevolking was in politieke en religieuze zin 

achtergesteld en buitengesloten geweest en het had zijn Franse bevrijders geestdriftig begroet. 

Tot slot vergemakkelijkte de ligging van het departement de bestuurlijke integratie doordat het, 

in tegenstelling tot de omringende departementen, geen grensdepartement was waar het 

continentaal stelsel naarstig gehandhaafd diende te worden. Terwijl grensdepartementen (als 

‘toegangspoorten’ van smokkelhandel) door Parijs voorzien werden van extra-politioneel toezicht 

en scherpslijpers als prefecten De Stassart en De Celles, was dit in Monden van de Rijn minder 

aan de orde. Waarschijnlijk speelden bevoegheidsconflicten tussen rivaliserende 

overheidsdiensten een minder grote rol van betekenis, doordat er minder intensief gehandhaafd 

en daarmee samengewerkt hoefde te worden. 

 Hoe dit ook zij, van de prefect en zijn ondergeschikten werd, gelijk dit in de rest van 

Frankrijk gebruikelijk was, verlangd dat zij de regering regelmatig op de hoogte brachten het 

integratieproces. Het was uiteindelijk de prefect, als spil tussen de lage en hoge overheden, die de 

definitieve balans opmaakte. De rode draad in zijn verslaglegging vormden de loyaliteit van de 

bevolking en de houding van de plaatselijke functionarissen jegens het Franse gezag. Ook de 

religieuze opinie was een onderwerp dat zijn voortdurende aandacht genoot. In de eerste maanden 

van de inlijving voer de prefect veelal nog op diens verwachtingen op basis van zijn indrukken 

van de aard en voorgeschiedenis van zijn bevolking. In de loop van 1811-1812 kon hij bij het 

opmaken van zijn beoordelingen vaker een beroep doen op de rapportages die hem door de in 

werking getreden overheidsdiensten werden toegezonden, maar zij waren niet als enige bepalend 

voor de totstandkoming. De prefect drukte ook zijn persoonlijk stempel op de comptes rendus die 

hij Parijs toezond, waarbij hij er soms voor koos esprit public-verstorende factoren af te zwakken 

of te verbergen. Dit was bijvoorbeeld het geval wanneer de religieuze opinie de loyaliteit van zijn 

ambtenaren in het geding bracht of de politiek-militaire omstandigheden noopten tot andere 

prioriteiten, zoals in het najaar van 1812 gedurende de Russische veldtocht. 

Zoals in dit hoofdstuk is gebleken was esprit public, in de interpretatie van de verschillende 

actoren, een veelvormig en plooibaar begrip in het monitoren van de mentaliteit van de lokale 

bevolking. Bij het tegemoet treden van de eerder geformuleerde bestuursproblemen tijdens het 

proces van integratie werd de esprit public als graadmeter door de diverse actoren van inhoud 

voorzien. In het volgende hoofdstuk wordt dan ook in het bijzonder ingegaan op de wijze waarop 

de kwalificatie van esprit public van Monden van de Rijn tot stand kwam.  
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5 Het departementaal bestuur: worteling en esprit public 

Nu duidelijk is geworden welke criteria, personen en informatiestromen een rol van betekenis 

speelden bij de totstandkoming van de esprit public, staat in dit laatste hoofdstuk de inhoudelijke 

beoordeling door het bestuursapparaat centraal. De algemene teneur in de door de prefect 

opgestelde eindrapportages kan worden samengevat als: bon esprit, de bevolking is onderworpen, 

de ambtenaren zijn toegewijd; met een kleine ‘aarzeling’ gedurende het voorjaar van 1812. In dit 

hoofdstuk worden echter ook de beoordelingen van onder- en nevenschikte 

overheidsfunctionarissen op dit punt met elkaar vergeleken; was er wel sprake van onverdeeld 

enthousiasme? Als ijk- en vertrekpunt is gekozen voor de eerste indrukken en verwachtingen van 

de prefect op dit gebied, om vervolgens per kernprobleem te bekijken in hoeverre de Franse 

autoriteiten erin slaagden de napoleontische staat te laten wortelen. Aangezien in het vorige 

hoofdstuk is gebleken dat beoordelingscriteria variabel waren, zijn de archiefstukken niet enkel 

onderzocht op passages die expliciet over esprit public verhalen, maar is in de bestuurlijke 

correspondentie ook gekeken naar andere factoren die verband hielden met de mentaliteit van de 

bevolking en de worteling van de Frans bestuur.  

5.1 Eerste indrukken en verwachtingen 

De eerste beoordelingen van de esprit public van het departement stammen uit juni 1810 en zijn 

terug te vinden in de correspondentie tussen de prefect en de minister van Algemene Politie. 

Savary had Frémin de Beaumont uitdrukkelijk verzocht om over dit onderwerp verslag uit te 

brengen en diens eerste indrukken waren goed: 

Je peux vous donner l’assurance, c’est que l’esprit public du Dept. des bouches de rhin est bon, que le peuple 

 y est calme, éclairé sur sa position, soumis au sacrifice, qu’il lui faudra faire pour acquitter ses impositions 

 du reste de l’année suivant le tarif hollandais & qu’il s’applaudit de partager à cet égard au premier janvier 

 prochain les avantages dont jouissent les sujets de sa M[ajesté].310 

Het Franse belastingsysteem zou inwoners inderdaad een netto voordeel gaan opleveren, maar tot 

de jaarwisseling van 1811 bleef het oude stelsel onverminderd van kracht.311 Volgens de prefect 

was er na de inlijving wat verzet geweest tegen de voortzetting van de oude afdracht en sommige 

rechtenplichtigen gebruikten de overgangsperiode om de indirecte belastingen te ontduiken, maar 

dit alles was nu rechtgezet. Enkel de instandhouding van de maalaccijns ondervond nog 

 
310 AN, F²I 1335, Frémin de Beaumont aan Savary, 23 juni 1810, nr. 28. 
311 Onno Ydema, ‘Het Algemeen Stelsel van 1805 en de invoering van Franse belastingen in Holland’ in: 
A.M.J.A. Berkvens, J. Hallebeek en A.J.B. Sirks ed., Het Franse Nederland: de inlijving van 1810-1813. 
De juridische en bestuurlijke gevolgen van de ‘Réunion’ met Franrijk (Hilversum 2012) 107-142, aldaar 
126. 
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tegenwerking. Verder kenden de afdracht en stortingen een regelmatig verloop.312 

 Inmiddels had de prefect uit de bovenlaag van de bevolking zorgvuldig de nieuwe maires 

gekozen en hij sprak de verwachting uit dat ook deze laagste civiele bestuurders hun oude relaties 

en gewoontes weldra zouden vergeten. Vooroordelen die zij nu nog koesterden jegens het Franse 

bestuur zouden verdwijnen doordat de voordelen hen steeds zichtbaarder zouden worden.313 Ook 

de ambtenaren binnen de civiele en militaire dienst verlangden ernaar hun functie onder het 

nieuwe bestuur voort te kunnen zetten, aldus de prefect.314 Personen uit de hogere bestuursorde 

haastten zich om te solliciteren en zouden een voorkeursbehandeling genieten.315 Ook de leden 

van de arrondissements- en departementsraden waren reeds door hem benoemd en hij verzekerde 

Savary dat al deze notabalen de Franse zaak een warm hart toedroegen.316 Van de gewone 

bevolking verwachtte hij louter medewerking en volgens de prefect gaf de bevolking met haar 

politieke opinie uiting aan haar erkenning van de macht en grootsheid van keizer en regering. Dit 

voorspelde enkel rust; de inwoners van Monden van de Rijn zouden spoedig vergeten ooit 

‘Hollands’ te zijn geweest. Het zou niet lang meer duren voordat deze nieuwe Fransen en hun 

voormalige landgenoten ten noorden van de Rijn ‘elkaar zouden leren tolereren’, dat wil zeggen 

dat de prefect verwachtte dat oude rivaliteiten zouden gaan verdwijnen onder Frans bewind.317  

 De politieke voorgeschiedenis van het departement droeg volgens Frémin de Beaumont 

bij aan het integratieproces. De meeste inwoners waren katholiek, met uitzondering van een 

aanzienlijk deel in Nijmegen en het Land van Heusden en Altena. Zeker in het voormalige 

‘Brabant Hollandais’, dat als Generaliteitsland ten tijde van de Republiek der Zeven Verenigde 

Nederlanden was behandeld als een ‘pays conquis’, werd de roomse bevolking gediscrimineerd.  

De patriotse revolutie van 1785 was dan ook door deze bevolking omarmd en Franse troepen 

waren negen jaar later als bevrijders onthaald. Desalniettemin hadden de Brabanders ook na de 

vrede van 16 mei 1795 nog lange tijd het gevoel gehouden geregeerd te worden volgens het ‘droit 

de conquête’, aldus de prefect, want ook gedurende de Bataafse Republiek werden zij nog veelal 

onthouden van publieke ambten. Daarbij was de Brabantse bevolking financieel benadeeld door 

een onrechtvaardige verdeling van de nationale schuld. Pas onder het bestuur van Lodewijk 

Napoleon werd Brabant eindelijk recht gedaan, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de rechtsgelijkstelling 

van katholieken. Het had Brabanders en Fransen dichter tot elkaar gebracht en de band met de 

koning van Holland versterkt, maar dit was dan ook de enige band die nog met het noorden 

bestond en volgens de prefect voorspelde dit enkel dat de bevolking in de toekomst een nog 

 
312 AN, F²I 1335, Frémin de Beaumont aan Savary, 30 juni 1810, nr. 29. 
313 Ibidem. 
314 Ibidem. 
315 Ibidem, idem, 23 juni 1810, nr. 28. 
316 Ibidem, idem, 30 juni 1810, nr. 29. 
317 Ibidem. 
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grotere liefde zou koesteren voor de keizer zelf.318 

 Opvallend genoeg probeerde de prefect in zijn eerste observatie van de esprit public te 

breken met het stereotype beeld dat in Europa was ontstaan van Nederlanders, in een tijd dat 

volkeren steeds meer werden getypeerd naar hun ‘karaktertrekken’. 319 De arbeidsethos en 

handelsmoraal van zijn bevolking werd volgens de prefect gekenmerkt door ‘geduldige en 

moeizame nijverheid’, vrij van speculatiedrift. De handelaren, winkeliers en landmannen kweten 

zich onverstoorbaar van hun taak en richtten zich grotendeels op de lokale negotie, daarbij wars 

van politieke zaken. Zeker, de handel had te lijden gehad van de breuk met het koninkrijk, maar 

ook dat zou zich ten goede keren. Sinds de ‘réunion’ richtten diverse nijverheidstakken zich al op 

de interne markt van het keizerrijk; geheel in de mercantilistische geest van Napoleons 

continentale marktmodel.320 De doek-, papier- en garenindustrieën hadden enkel baat bij de 

vereniging met Frankrijk en de prefect sprak de verwachting uit dat de distilleerderijen zouden 

opbloeien door het veel gunstigere Franse fiscale systeem, waarbij indirecte belastingen minder 

zwaar werden aangeslagen. Daarnaast zou de landbouw opbloeien en de smokkelhandel met 

Engeland ineenkrimpen.321 

 Slechts een zaak baarde de prefect enige zorgen, al betrof het ‘geïsoleerde feiten zonder 

enige gevolgen’, te weten de verdeeldheid tussen katholieken en protestanten.322 Hij kon niet 

ontkennen dat de religieuze opinie een sterk stempel drukte op de houding van zijn inwoners en 

dat de invloed van geestelijken reikte tot in hun privésfeer. Nu de katholieken waren gelijkgesteld 

en de protestanten enkele van hun vroegere voordelen hadden verloren, diende in bestuurlijk 

opzicht behoedzaam en onpartijdig gehandeld te worden. Toch vreesde hij niet dat dit het 

integratieproces zou verstoren, daarvoor was de tolerantie een te grote deugd onder de 

aanzienlijksten in het departement. Daarnaast hadden de meeste priesters reeds de eed van trouw 

op de keizer afgelegd, volgens de prefect een duidelijk teken dat ‘zij mij zullen bijstaan hierin te 

overwinnen’.323 

 Kortom, de prefect typeerde zijn bevolking als vreedzaam, verlicht en bovenal 

bereidwillig om Frans te worden. Hij hanteerde hierbij eenzelfde soort narratief als Napoleon die 

de Nederlandse natie als ontheemd had aangemerkt, maar volgens Frémin de Beaumont was het 

bovenal het verweesde Brabantse volksdeel dat niets liever wenste dan verenigd te worden met 

 
318 Ibidem. 
319 Leerssen, Nationaal denken in Europa, 30 en 35. 
320 AN, F²I 1335, Frémin de Beaumont aan Savary, 30 juni 1810, nr. 29 en Ellis, The Napoleonic Empire, 
111-112. 
321 AN, F²I 1335, Frémin de Beaumont aan Savary, 30 juni 1810, nr. 29. 
322 Ibidem, idem, 23 juni 1810, nr. 28. 
323 Ibidem, idem, 30 juni 1810, nr. 29. 
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Frankrijk; alle voortekenen voor een succesvolle eenwording waren daar.324 Aan de 

belastingplicht werd immers voldaan en de functionarissen van de oude bestuursorde toonden 

zich dienstvaardig. Personen uit de bovenklasse solliciteerden gewillig op ambtelijke functies en 

aan de diverse bestuursraden namen notabelen deel die de Franse staat gewillig leken. Het proces 

van ralliement had zijn aanvang genomen. Zeker, het wegvallen van de handel met Holland was 

een groot gemis, maar werd ruimschoots gecompenseerd, doordat de landbouw, nijverheid en 

handel nu konden profiteren van de interne Franse markt. Verder zou het handhaven van de 

continentale blokkade slechts de weinigen treffen die zich enkel bekommerden om het 

eigengewin en niet om het algemeen belang. Zelfs de enkele zorgen over de religieuze opinie en 

de onderlinge verhoudingen tussen de gelovigen wuifde de prefect weg in een gebied dat zoveel 

tolerantie en inschikkelijkheid herbergde.325 Toch drukte de prefect, in de afsluiting van zijn eerste 

rapportages, Savary op het hart dat ‘de religieuze opvattingen geen enkele aanleiding zullen geven 

voor ernstige problemen, door verstandig gebruik te maken van de middelen van verzoening en 

repressie.’326 Helemaal zeker van zijn zaak leek hij dan ook niet. 

5.2 Conscriptie 

De belangrijkste graadmeter van een bon esprit werd ongetwijfeld gevormd door de 

organisatorisch en sociaal ingrijpendste operatie uit deze bestuursperiode: de invoering van de 

dienstplicht. Nergens waren meer overheidsdiensten, bestuurders en ambtenaren bij betrokken en 

geen enkele andere handeling liet de napoleontische staat zo diep doordringen tot in het privéleven 

van zijn burgers. De conscriptie leidde tot een niet eerder geziene confrontatie tussen enerzijds de 

verre onpersoonlijke staat en anderzijds de plaatselijke gezagsdragers en de gezinnen die hierdoor 

getroffen werden. Hiermee werd zij dé lakmoesproef voor de acceptatie van het napoleontische 

bestuur en de spankracht van de esprit public in het departement.327 

 Al in december 1810 werd gestart met de voorbereidingen op de Russische campagne van 

1812, dat resulteerde in het oproepen van de lotelingen in augustus 1811.328 Alle jongemannen 

tussen de 20 en 26 jaar waren nu in principe dienstplichtig. De regering bepaalde de quota’s per 

departement en het was aan de prefect om een partitie te maken naar kanton en gemeente.329 De 

maires stelden aan de hand van de geboorteregisters de lijsten samen en brachten families op de 

hoogte. Tevens stuurden zij deze lijsten naar de onderprefecten, die ze op hun beurt 

samenvoegden en openbaar maakten. Op de afgesproken tijd dienden de maires zich met hun 

 
324 Vgl. Napoleon aan Lodewijk, 20 mei 1810. Correspondance générale X. Annie Jourdan ed., nr. 
23648. 
325 AN, F²I 1335, Frémin de Beaumont aan Savary, 30 juni 1810, nr. 29. 
326 Ibidem. 
327 Woloch, The new regime, 380. 
328 Amersfoort, ‘Dienstplicht en de modernisering van Nederland’, 100-101. 
329 Bos-Rops, Sanders en Van Vliet ed., Noord-Brabant in de Bataafs-Franse Tijd, 164. 
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opgeroepenen naar de arrondissementale hoofdplaats te begeven. De onderprefecten verwijderden 

de overduidelijk ongeschikten, waarna de loting plaatsvond per kantonnaal contigent. Hierna 

verschenen de conscripten voor de verwervingsraad, die bestond uit prefect, wervingsofficier en 

een militair commandant onder wier toeziend oog de geneeskundig officieren de keuringen 

uitvoerden. Families van gedispenseerden (wegens lengte, medische kwalen) moesten een 

schadeloosstelling betalen naar rato van hun belastbaarheid. Tot slot kwamen de mannen die niet 

definitief van de dienstplicht waren uitgesloten – vanaf 1810 werden door Napoleon veel 

aanvullende lichtingen verordonneerd – in aanmerking voor de hoogste nummers wegens 

broederdienst of andere familieomstandigheden.330 Jongemannen afkomstig uit welgestelde 

families beschikten over de financiële middelen om een remplaçant aan te stellen, dikwijls tot 

grote ergernis van de lagere bevolkingsklassen.331  

 Naast de reguliere conscriptie vonden er in Monden van de Rijn aanvullende lichtingen 

plaats die verband hielden met Napoleons wens om de lokale burgerbewapening (die van oudsher 

bestond uit schutterijen en burgerwachten) blijvend te militariseren.332 Zo werd middels het 

Keizerlijk Decreet van 10 februari 1811 de inscription maritime van kracht voor mannen tussen 

de 24 en 49 jaar werkzaam binnen de maritieme sector. Ook voor dit 380 zeelieden tellende 

contigent verzorgde de prefect de partitie en trekkingen.333 Daarnaast werd vanaf januari 1812 de 

oproep uitgevaardigd ter versterking van de Compagnie de la Réserve, waarvoor het restant 

inactieve in- en uitgelotenen in aanmerking kwam. Bovendien werd op 12 maart 1812 het decreet 

uitgevaardigd dat alle mannen tussen de 20 en 60 jaar dienstplichtig waren voor de Garde 

Nationale; een intern territoriaal leger ter verdediging van het imperium, maar dat na het 

Russische debacle al snel buiten de rijksgrenzen ter velde zou worden geroepen.334 Tot slot werd 

Frémin de Beaumont in 1813 belast met de oprichting van de Garde d’Honneur in zijn 

departement; een ruiterkorps bestaande uit de zonen van de plaatselijke fine fleur, dat op eigen 

kosten moest opkomen, geheel naar ’s keizers wens tot ralliement van de elite – een schreeuwend 

tekort aan paarden was een banalere drijfveer.335 

 De organisatie van de reguliere conscriptie verhitte de Parijse gemoederen danig. Zo 

herinnerde het ministerie van Algemene Politie eind februari 1811 de prefect eraan om, conform 

eerdere bepalingen, zijn politieagenten aan te sporen het departement met harde hand te ‘zuiveren’ 

 
330 Woloch, The new regime, 390-393 en 396. 
331 Broers, Europe under Napoleon, hfst. 5, The North Sea coast: the Dutch and Hanseatic departments. 
332 Amersfoort, ‘Dienstplicht en de modernisering van Nederland’, 101. 
333 Amersfoort, ‘Dienstplicht en de modernisering van Nederland’, 101 en AN, F²I 1335, Frémin de 
Beaumont aan Réal, 18 april 1811, nr. 156. 
334 Amersfoort, ‘Dienstplicht en de modernisering van Nederland’, 101-102. 
335 Bos-Rops, Sanders en Van Vliet ed., Noord-Brabant in de Bataafs-Franse Tijd, 31-32.  
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van réfractaires.336 Ondanks de zorgen van de hogere autoriteiten, rapporteerde een opgeluchte 

Frémin de Beaumont het ministerie van Binnenlandse Zaken in de loop van dat jaar dat de lichting 

van 1810 geen enkele dienstplichtweigeraar had gekend, en dat ook de lichting van 1811 zonder 

verzwarende maatregelen was uitgevoerd. De rekruten hadden zelfs ‘hun beste humeur getoond’, 

zo liet hij de minister weten.337 Ook de anders toch vrij kritische procureur-crimineel Paradis 

bevestigde in zijn correspondentie het gemak waarmee de bevolking zich had onderworpen aan 

de dienstplicht.338 De observatie van procureur Van der Belen ten aanzien van de conscriptie van 

1811 overtrof deze nog in superlatieven, door te stellen dat de esprit public in een onlangs met 

het keizerrijk verenigd gebied niet beter kon zijn. Evenals de prefect bemerkte hij het voelbare 

bewijs van de liefde voor de keizer: ‘toen de militaire conscriptie werd uitgevoerd op een wijze 

waarvan er in Frankrijk geen voorbeeld bestaat, [aldus] genoeg bewezen door een esprit d’ordre 

et d’obéissance die onder de inwoners heerst.’339 Ook onderprefect Bonnechose liet rond die tijd 

weten dat er in het arrondissement Nijmegen van dienstweigering geen sprake was.340 Al met al 

kon de prefect eind 1811 terugkijken op een geslaagde conscriptie: de 1607 lotelingen uit de 

jaarklasse 1809 waren allen opgekomen en voor de rekruteringsraad verschenen.341 

 Dat de zittingen van deze rekruteringsraad in veel departementen het toneel waren 

(geweest) van achterdocht, fraude en gekonkel – resulterend in dienstplichtontwijking en andere 

wanordelijkheden – was de plaatselijke autoriteiten genoegzaam bekend.342 Het ministerie van 

Algemene Politie bleef de prefect dan ook angstvallig bestoken met allerhande verordeningen en 

instructies op dit gebied.343 Frémin de Beaumont kon het ministerie echter geruststellend 

antwoorden dat deze bijeenkomsten ordentelijk, rustig en vrij van machinaties verliepen. De 

militair commandant van de wervingsraad en voormalige rekruteringsofficier van het 

Dijledepartement, had zich zelfs laten ontvallen dat ‘het echt bewonderenswaardig is om in nieuw 

herenigd gebied zoveel onderworpenheid, oprechtheid en zelfs een esprit militaire aan te 

treffen.’344 Voorts gaf de prefect gedurende die eerste conscriptieronde, in het voorjaar van 1811, 

te kennen dat deze in de tot dusver gevisiteerde kantons van het arrondissement ’s-Hertogenbosch 

zonder klachten, verwijten of gesimuleerde ziekten was verlopen. De conscripten en maires 

hadden zich allemaal bereidwillig getoond en openhartig antwoord gegeven op de vragen die de 

 
336 AN, F²I 1335, Réal aan Frémin de Beaumont, 27 februari 1811, nr. 140. 
337 AN, F²I 1328, Frémin de Beaumont aan Montalivet, z.d. [comptes rendus, tweede en derde trimester 
1811] nr. 20 en 41. 
338 Ibidem, Paradis aan Frémin de Beaumont, 21 oktober 1811, nr. 63. 
339 Ibidem, Van der Belen aan Frémin de Beaumont, 28 oktober 1811, nr. 66. 
340 Ibidem, Bonnechose aan Frémin de Beaumont, 13 november 1811, nr. 74. 
341 Ibidem, Frémin de Beaumont aan Montalivet, z.d. [compte rendu, vierde trimester 1811], nr. 78. 
342 Woloch, The new regime, 403-411. 
343 Bijv. AN, F²I 1335, Réal aan Frémin de Beaumont, 17 oktober 1812 en 8 april 1813, nr. 283 en 323. 
344 Ibidem, Frémin de Beaumont aan Réal, 18 april 1811, nr. 156. 
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raadsleden hun stelden. Ook de officieren van gezondheid hadden oprecht en eerlijk gehandeld. 

Wellicht dat er gedurende deze zittingen zelfs geen enkele strafbare poging was ondernomen, al 

was dit natuurlijk nooit helemaal met zekerheid vast te stellen, aldus de prefect.345 In niets werd 

‘de esprit waarmee de inwoners van dit departement bezield zijn’, meer weerspiegeld dan in de 

drie militaire en maritieme conscripties van het jaar 1811, aldus Frémin de Beaumont. ‘Het was 

gemakkelijk de gelatenheid en deemoedigheid op te merken bij de lichting van de matrozen, en 

[het] vertrouwen en goede wil bij de lotingen voor de militaire dienst’, zo verklaarde hij.346 

 Ook na opkomst bleven veel dienstplichtigen uit Monden van de Rijn onder de wapenen. 

Desertie was zeldzaam, iets dat de onderprefect van Nijmegen toedichtte aan de in zijn 

arrondissement heersende gezinsmoraal. Ouders zochten geen uitvluchten om hun kinderen aan 

de dienstplicht te onttrekken en de conscripten wilden het gezinsgeluk niet verstoren.347 Een 

dergelijke verklaring duikt in meerdere bestuursstukken op, waarbij dikwijls werd verwezen naar 

het hechte gezinsleven en de bereidwilligheid van broers om de plaats van de opgeroepene in te 

nemen.348 Daarnaast speelden de maires een cruciale rol bij het welslagen van de dienstplicht, zo 

erkende Bonnechose in april 1811 aan Frémin de Beaumont. Hun voorbereidingen en opstelling 

verzekerden een rustige opkomst, daarnaast waren zij het die in hun vaderlijke rol deze jonge 

dienstplichtigen ‘een precies idee [hadden] gegeven van de noodzakelijkheid van de militaire 

dienstplicht’ en de prefect deelde diens menig volledig, zo liet hij ministerie van Algemene Politie 

weten. 349 Tot slot speelde ook de invloedrijke geestelijkheid een fundamentele rol in het 

conscriptieproces.350 

 Een andere karaktertrek die door de departementale bestuurders werd aangehaald ter 

onderbouwing van de goede esprit public werd gevormd door de solidariteit en gelatenheid die 

onder hun inwoners leek te heersen gedurende deze operatie. Met name de maritieme conscriptie 

was voor het Franse bestuur een grootse beproeving; het beroofde veel (arme) gezinnen van hun 

vader en enige kostwinner. Legio zijn de anekdotes in de bestuurlijke correspondentie die hiernaar 

verwijzen, zoals de man die voor de lichtingsraad verscheen om kosteloos als remplaçant te 

dienen voor een vader van vijf arme kinderen, terwijl hem juist al vaak aanzienlijke bedragen 

geboden waren om anderen te vervangen.351 Of het dorp Millingen aan de Rijn, dat onevenredig 

zwaar door deze zeedienst was getroffen, maar waar zich eenzelfde tafereel van onzelfzuchtigheid 
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348 Bijv. ibidem, [Linssen (secretaris-generaal) of Vermeulen (onderprefect)] aan Frémin de Beaumont, 
z.d. [notities voor de samenstelling van de compte rendu, vierde trimester 1811], nr. 109. 
349 AN, F²I 1335, Frémin de Beaumont aan Réal, 18 april 1811, nr. 156. 
350 AN, F²I 1328, Frémin de Beaumont aan Montalivet, z.d. [compte rendu, vierde trimester 1811], nr. 78. 
351 Ibidem, [Linssen (secretaris-generaal) of Vermeulen (onderprefect)] aan Frémin de Beaumont, z.d. 
[compte sommaire, eerste trimester 1811], nr. 10. 
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afspeelde. De hoogbejaarde burgemeester en plaatselijke notabelen hadden hier een noodfonds 

opgericht om de getroffen gezinnen te kunnen onderhouden.352 

 Was de esprit public van de inwoners dan zo vervuld van onderdanigheid dat de 

‘bloedbelasting’ zonder enige tegenstand werd betaald? De eerste maanden van 1811 lieten toch 

ook een ander beeld zien. Het rapport van Bonnechose uit het arrondissement Nijmegen laat een 

discrepantie zien tussen hetgeen er met Parijs gecommuniceerd werd en hoe de conscriptie 

daadwerkelijk verliep: 

 La conscription militaire était une opération inconnue à ce pays. L’habitant semblait s’être fait une opinion 

 des opérations du tirage, et on aurait pu croire un instant qu’il craignait que des injustices pouvaient s’y 

 glisser. Il fallut prendre beaucoup de soin pour détruire cette prévention. Beaucoup de douceur et de calme 

 en questionnant les jeunes gens; réglant plustôt une affaire de famille que d’autorité. (…) [Bonnechose 

 vervolgt hier met een opsomming van alle bureaucratische handelingen] 

 Enfin l’observance rigoureuse de ses formalités, a fait sur leur esprit un impression très favorable, tandis que 

 la moindre négligence aurait produit un résultat tout contraire. C’est ainsi que cette opération découle à mieux 

 inspiré l’obéissance par un justice rigoureuse.353 

De eerste lichting had de onderprefect toch meer moeite gekost dan Frémin de Beaumont – niet 

geheel gespeend van zelfcensuur – minister Montalivet wilde doen geloven. Het mocht de 

onderprefect dan eerder een familiale handeling hebben geleken dan het aanwenden van 

staatsdwang, desalniettemin geeft zijn verslag blijk van de scepsis die er onder de bevolking 

leefde ten aanzien van de conscriptie. Toch waren ook hier alle opgeroepenen opgekomen en alle 

rekruten hadden zich onder de wapenen begeven. De eventuele kans op desertie achtte 

Bonnechose uiterst klein.354  

 De maritieme conscriptie bezorgde diezelfde onderprefect echter heel wat meer 

hoofdbrekens. Deze zeedienst leek die andere ‘grootste operatie’ in zijn arrondissement ernstig te 

verstoren, namelijk de reparatiewerkzaamheden aan de dijken van het Land van Maas en Waal en 

vormde daarmee indirect een bedreiging voor de openbare veiligheid.355 De watersnood van 1809 

had rampzalige gevolgen gehad voor dit gebiedsdeel en het daarop volgende jaar waren Maas en 

Waal opnieuw uit hun oevers getreden, met alle dijkbeschadigingen van dien. De hoop was voor 

de winter van 1812 de dijken tussen Alphen en Maasbommel hersteld te hebben; overstromingen 

en dijkbreuken door kruiend ijs waren een niet aflatende bedreiging voor dit gebied, maar een 

 
352 Ibidem, Bonnechose aan Frémin de Beaumont, z.d. [compte sommaire, tweede trimester 1811], nr. 35. 
353 Ibidem, idem, 22 mei 1811, nr. 8. 
354 Ibidem. 
355 Ibidem. 
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ernstig gebrek aan ‘tireurs de gravier’ bemoeilijkte de werkzaamheden.356 Dergelijke 

‘beugelaars’ waren dan ook onmisbaar voor het dijkonderhoud. Met hun binnenschepen en 

sleepnetten diepten zij het grindzand op ter reparatie en versteviging van de dijken.357 Gezien hun 

professie vielen zijn onder de ‘maritieme beroepen’, waardoor deze mannen in aanmerking 

kwamen voor de zeedienst. Uit angst hiervoor ingeschreven te worden, hielden deze beugelaars 

het voor gezien en vervangers bleken onvindbaar. Bonnechose deed zijn beklag bij de prefect. Hij 

kon deze arbeiders geen ongelijk geven: ‘de commissaris van inschrijving volhardt er steeds weer 

in om de arbeiders die we ervoor aangesteld hebben op te wachten’. Een bijkomstig probleem 

was dat door het gebrek aan grindzand ook binnenwegen niet onderhouden en daarmee langzaam 

onbegaanbaar werden.358 

 Naast de confrontaties tussen de verschillende overheden, leidde de dienstplicht ook tot 

passief verzet onder de bevolking, bijvoorbeeld in de vorm van liederen die gekant waren tegen 

de conscriptie en waarmee inwoners uiting konden geven aan hun sympathieën voor Oranje en 

de vijanden van Frankrijk. Vooral gedurende Napoleons noodlottige Russische veldtocht staken 

dergelijke vormen van protest de kop op.359 Ook de verspreiding van valse informatie viel 

hieronder, zo deed in die tijd het gerucht de ronde dat de Franse keizer in Moskou de dood had 

gevonden. Ook werden er pamfletten verspreid, waarin de keizer belachelijk werd gemaakt ten 

overstaan van de Russische keizer en Pruisische koning, zoals in het voorjaar van 1813.360 In de 

maanden april, mei en juni 1812, voorafgaan aan de Russische veltocht, had de prefect al ‘enige 

aarzeling’ opgemerkt in de esprit public van zijn inwoners, dat naar eigen zeggen gemakkelijke 

bestreden had kunnen worden door de verspreiding van tweetalige bulletins. Ditmaal beloofde hij 

echter over te gaan tot ‘ongeëvenaarde maatregelen’, om in samenwerking met 

gendarmeriecommandant, onderprefecten, de politiecommissarissen en agenten, deze schadelijke 

pamfletten op te sporen, zo liet hij Réal weten. Pamfletten die overigens nooit in het departement 

werden teruggevonden.361 

 Het leek dan ook bij kleine ordeverstoringen en geruchten te blijven. Tot een echte 

 
356 AN, F²I 1328, Bonnechose aan Frémin de Beaumont, 13 november 1811 en 22 januari 1812, nr. 74 en 
88 en G.P. van de Ven en A. Bosch, ‘Rivierverbetering’ in: H.W. Lintsen ed., Geschiedenis van de 
techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890 II. Gezondheid en openbare 
hygiëne. Waterstaat en infrastructuur. Papier, druk en communicatie (Zutphen 1993) 102-127, aldaar 102-
104 en AN, F²I 1328, Frémin de Beaumont aan Montalivet, [compte rendu, eerste trimester 1811, z.d., nr. 
5 en Bonnechose aan Frémin de Beaumont, 13 november 1811, nr. 74. 
357 ‘Beugelen (zandwinning)’, Wikipedia. De vrije encyclopedie. https://nl.wikipedia.org/wiki/Beugelen 
(zandwinning), laatst geraadpleegd 11 augustus 2022. 
358 AN, F²I 1328, Bonnechose aan Frémin de Beaumont, 13 november 1811, nr. 74. 
359 AN, F²I 1335, Van Zuijlen aan Frémin de Beaumont, 26 januari 1813, nr. 524 en 525.  
360 Ibidem, Réal aan Frémin de Beaumont, 23 oktober 1812, nr. 287 en Frémin de Beaumont aan Réal, 29 
april 1813, nr. 331. 
361 AN, F²I 1328, Frémin de Beaumont aan Montalivet, z.d. [compte rendu, tweede trimester 1812], nr. 
149 en AN, 1335, Frémin de Beaumont aan Réal, 29 april 1813, nr. 331. 
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verstoring van het conscriptieproces leidden zij niet. Ook de mannen voor de nieuw te vormen 

Nationale Garde kwamen gedurende het voorjaar van 1812, op één na, alle 170 op.362 Enkel in de 

loop van het derde trimester werden twee conscripten van dit contigent veroordeeld als 

réfractaires: hiermee waren zij de eerste dienstplichtweigeraars van het gehele departement.363 

Ook de geruchten over de dramatische verliezen van de Grande Armée, die eind 1812 vanuit 

Holland binnensijpelden, hadden de gemoederen weliswaar hoog doen oplopen, maar de officiële 

bekendmaking van het militaire echec had alle bevolkingsklassen in zijn departement enkel met 

afgrijzen vervuld, zo berichtte Frémin de Beaumont aan Parijs. Het nieuws over de behouden 

terugkeer van de keizer in hoofdstad had de kalmte en veiligheid in het departement echter 

ogenblikkelijk weer hersteld.364  

 Ook toen in februari 1813 de volle omvang van het drama bekend werd, bleef volgens de 

prefect het leeuwendeel van de bevolking gehoorzaam aan het Franse bestuur en keurde zij de 

verspreiding van laster af.365 Als dit daadwerkelijk het geval was, dan stond dit in schril contrast 

met de situatie in de departementen Zuiderzee en Monden van de Maas, waar de Franse nederlaag 

– waarbij ook vele Nederlandse jongens waren omgekomen – aanleiding gaf tot een ware 

agitatiegolf die tot medio februari 1813 aanhield.366 In zijn departement was het rustig gebleven, 

zo verzekerde Frémin de Beaumont; de vordering van paarden, die afhankelijk was van vrijwillige 

bijdragen uit kantons en gemeenten, had wederom blijk gegeven van de ‘toewijding en 

onderworpenheid’ aan het Franse bestuur.367 Terwijl er in dat voorjaar in Holland een tweede 

agitatiegolf de kop opstak, die werd veroorzaakt door Napoleons kerende krijgskansen in 

Duitsland, bleef het in Monden van de Rijn rustig. Ook het nieuws over de rellen en opstootjes in 

Leiden en Rotterdam, die uitbraken als protest op de inwerkingtreding van de conscriptie voor de 

Garde d’Honneur en de activatie van de Garde Nationale, waren volgens Frémin de Beaumont 

nauwelijks van invloed geweest op de houding van zijn bevolking.368 Dit terwijl de oproep tot de 

second ban (afkondiging van extra lichting voor mannen tussen de 26 en 40 jaar) in combinatie 

met de inbeslagname van paarden niet enkel in Holland, maar in het gehele keizerrijk tot onrust 

leidde.369 Op het platteland in Monden van de Rijn heerste rust en onderworpenheid, zo 

 
362 AN, F²I 1328, Frémin de Beaumont aan Montalivet, z.d. [compte rendu, tweede trimester 1812], nr. 
149.  
363 Ibidem, idem, z.d. [compte rendu (conceptversie), derde trimester 1812], nr. 190. 
364 Frémin de Beaumont aan Montalivet, 30 december 1812, Gedenkstukken VI. Inlijving en opstand 
1810-1813. H. T. Colenbrander ed., nr. 518. 
365 Idem, 3 februari 1813, ibidem, nr. 519. 
366 Joor, De Adelaar en het Lam 513-517. 
367 Joor, De Adelaar en het Lam 517-519 en Frémin de Beaumont aan Montalivet, 3 februari 1813, 
Gedenkstukken VI. H. T. Colenbrander ed., nr. 519. 
368 Frémin de Beaumont aan Montalivet, 23 april 1813, Gedenkstukken VI. H. T. Colenbrander ed., nr. 
521. 
369 Woloch, The new regime, 422-423. 
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verzekerde de prefect, en de maires verrichtten hun werkzaamheden met eenzelfde ijver en inzet 

als daarvoor. In de steden waren de notabelste burgers zelfs klaar voor ralliement met de civiele 

en militaire autoriteiten.370 Ook voor de conscriptie van de Garde d’Honneur voorzag hij in zijn 

departement geen problemen. 

 Zelfs in het Gelderse gebiedsdeel, dat zich van oudsher meer verbonden voelde met het 

huis van Oranje, bleef het gedurende die maanden rustig, aldus de prefect.371 Zo meldde op 4 mei 

1813 ook de Nijmeegse politiecommissaris Stoltenberg, dat de inwoners met ‘afkeur en 

minachting’ hadden gereageerd op de onrusten die op diverse plekken in ‘Holland’ tegen het 

Franse gezag waren uitgebroken.372 Zelfs de loting van 20 augustus 1813, acht dagen na de 

Oostenrijkse oorlogsverklaring, was ‘in de meest grote ordelijkheid’ verlopen, ondanks ‘de grillen 

van het lot’ die veel jongemannen hadden aangewezen ‘die zeer nuttig waren voor hun gezin’. 

Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat het nieuws over de deelname van Oostenrijk aan de 

Zesde Coalitieoorlog – en de daarbij ontstane derde agitatiegolf – naar alle waarschijnlijk pas 

vanaf 31 augustus echt in Nijmegen doodrong, door de berichtgeving hierover in het Staatkundig 

Dagblad van het departement der Monden van den Yssel, een in de Waalstad veelgelezen krant.373  

 Ook de maand september verliep hier nog rustig; de commissaris rapporteerde dat de 

meeste inwoners hoopten op een snelle overwinning en zich voorts verre van politiek hielden. 

Toch werden er juist in die periode door de gendarmerie veel jongens opgepakt op verdenking 

van desertie, al was het moeilijk hun identiteit vast te stellen doordat doopakten onvindbaar 

bleken. Na beraad met burgemeester Van Randwijk bleek het hier kinderen te betreffen die 

verwekt waren door soldaten afkomstig uit het Duitse garnizoen, dat voor de revolutie in de stad 

gelegerd was geweest. Een honderdtal kinderen was destijds gedoopt door priesters die aan dit 

korps verbonden waren, waardoor hun inschrijvingen in het doopregister van de stad ontbraken.374 

Zo kwam er in die allerlaatste maanden onverwachts toch nog een bestuurlijke smet op het 

blazoen van een tot dan toe vlekkeloos verlopen conscriptie. 

 Terugkijkend op de in- en uitvoering van de dienstplicht in Monden van de Rijn, was zij 

dé beproeving geweest voor de esprit public in het departement. In het bijzonder de maritieme 

conscriptie die ook oudere mannen opriep en gezinnen beroofde van hun vader. Naast 

‘onderworpenheid’ en ‘gelatenheid’ werd door sommige functionarissen soms zelfs een ‘militaire 

 
370 Frémin de Beaumont aan Montalivet, 23 april 1813, Gedenkstukken VI. H. T. Colenbrander ed., nr. 
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371 Idem, 28 maart 1813, ibidem, nr. 520. 
372 AN, F²I 1335, Stoltenhof aan Frémin de Beaumont, 4 mei 1813, nr. 617. 
373 AN, F²I 1335, Stoltenhof aan Frémin de Beaumont, z.d. [rapport augustus 1813], nr. 631; 
Buitenlandsche berigten, Journal politique du département des bouches de l'Issel (31 augustus 1813) en 
Joor, De Adelaar en het Lam, 519-520. 
374 AN, F²I 1335, Stoltenhof aan Frémin de Beaumont, 17 september 1813, nr. 632. 
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geest’ waargenomen, al ging de conscriptie vaker gepaard met het nodige wantrouwen en scepsis. 

Het feit dat de maritieme conscriptie leidde tot spanningen tussen de civiele en militaire 

bestuurstakken rondom de noodzakelijke dijkherstelwerkzaamheden, maakte deze dienstplicht 

waarschijnlijk nog ongeliefder dan zij al was. Toch was er in Monden van de Rijn geen sprake 

van grootscheepse ontduiking zoals in de omliggende departementen.375 Altruïsme en solidariteit 

kenmerkte de volksaard waarover door bestuurders zo genoeglijk werd gerapporteerd. Over de 

elders zo rancuneuze onderklasse, die in tegenstelling tot bemiddelde burgers niet over de 

financiële middelen beschikte om vervangers aan te stellen, werd niet gerapporteerd. In plaats 

daarvan werd de middenklasse geprezen voor haar opofferingsgezindheid, evenals de 

bovenklasse die gebrand was op rust en zich soms bereidwillig toonde om getroffenen te 

ondersteunen. 

 Terwijl de Russische campagne van 1812 elders in Nederland tot verzet tegen de 

conscriptie had geleid, bleef het in Monden van de Rijn betrekkelijk rustig, al was er enige 

‘twijfel’ waarneembaar geweest in de esprit public gedurende het najaar van dat jaar. Uiteraard 

moet niet vergeten worden dat de functionarissen ook graag zagen wat ze wilden zien; de angst 

voor de maritieme conscriptie was groot en het voor die tijd ongekende machtsapparaat van de 

napoleontische staat dwong veel gehoorzaamheid af. Desalniettemin bestaat er tussen de 

verslagen uit de diverse bestuurstakken een hoge mate van congruentie: er leefde onder de 

bevolking geen algemene geest van opstand en verzet, in ieder geval niet in actieve zin. Het 

napoleontisch bestuursapparaat in Monden van de Rijn had zijn grootste bestuurlijke uitdaging 

nagenoeg probleemloos volbracht. 

5.3 Continentaal stelsel en handel 

De gevolgen van het continentaal stelsel en het wegvallen van de handel met de Hollandse 

departementen ten noorden van de Rijn werden door de bestuursambtenaren als minder van 

invloed geacht op de esprit public. Er werd in ieder geval weinig over deze aspecten 

gerapporteerd. Dit is des te opmerkelijker aangezien de prefect bij aanvang van zijn functie 

hierover nog zo uitvoerig aan Savary had bericht. Waarschijnlijk had het iets ongemakkelijks. 

Weliswaar werden door de inlijving van 16 maart 1810 voormalige afzetgebieden in België weer 

bereikbaar, toch woog het gemis van de handelsbetrekkingen met Holland zwaar.376 Het was méér 

dan alleen de ‘liefde voor de koning van Holland’ die Monden van de Rijn had verbonden met dit 

gebiedsdeel.377 Dat wist Frémin de Beaumont inmiddels ook, getuige zijn missive van 28 

 
375 Bijv. in het departement Twee Neten waar de gevreesde mobiele colonne werd ingezet gedurende de 
maanden februari en maart 1811 om dienstplichtweigeraars en deserteurs op te sporen. Fransche 
Keizerrijk, Journal du département des bouches du Rhin (1 maart 1811). 
376 Van den Eerenbeemt, ’s-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd, 234. 
377 AN, F²I 1335, Frémin de Beaumont aan Savary, 29 juni 1810, nr. 29. 
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september 1810 aan gouverneur-generaal Lebrun, waarin hij deze verzocht om de tollinie – die 

‘verschrikkelijke barrière’ – tussen zijn departement en de noordelijke departementen te 

slechten.378 

 Vooral Nijmegen werd zwaar getroffen, terwijl onderprefect Bonnechose aan het begin 

van zijn ambtsperiode nog de hoop had gekoesterd dat de opheffing van de douanebeperkingen 

met het oude Frankrijk op 1 januari 1811 tot economische bloei zou leiden. Die hoop bleek ijdel: 

de interne Franse markt bleek het verlies van de handel met Holland niet te kunnen 

compenseren.379 Doordat zijn stad geen manufacturen, noch fabrieken kende, was Nijmegen 

hetzelfde lot beschoren als de andere steden in het keizerrijk die afhankelijk waren van de handel, 

zo moest de onderprefect teleurstellend vaststellen, waarbij hij overigens naliet te verwijzen naar 

wat dit deed met de stemming onder zijn burgers.380 Dat dit wel degelijk van invloed was op 

gemoedsgesteldheid in de stad blijkt uit het verslag van procureur Heijmans, die stelde dat ‘de 

esprit public nog niet zo gewenst is, zoals hij elders is’ en dat ‘de burgers, kooplieden en 

handelaren luidkeels protesteren over het wegvallen van de handel.’381 

 Dat het departement afhankelijker was van de handel, en wel van die met Holland in het 

bijzonder, moest uiteindelijk ook de prefect schoorvoetend toegeven toen hij opmerkte dat de 

‘handelaren van dit gebied een beetje geldzucht aan de economie toevoegen’.382 In het voorjaar 

van 1812 bleek eens te meer hoezeer de speculatiedrift aanwezig was toen het ernaar uitzag dat 

de douanelinie zou worden opgeheven. Handelaren hadden hun pakhuizen aan de oevers van de 

Maas en Waal gevuld, klaar om hun graan te exporteren naar de noordelijke departementen.383 

Helaas voor hen bleef de douanelinie gesloten en werden zij op last van de prefect verplicht om 

hun opgeslagen waar af te zetten in de zuidelijk gelegen departementen van het oude Frankrijk. 

De uitvoering van dit decreet verliep alles behalve rustig, diverse personen overtraden de regels 

en werden door de douane overgebracht naar Antwerpen.384  

 De douanelinie vormde niet altijd een gesloten handelsbarrière, zo werd in maart 1811 

bepaald dat de handel in bepaalde grondstoffen en producten tijdelijk zou worden vrijgegeven.385 

Toch was zelfs dan van volledige vrijhandel nog geen sprake, aangezien handelaren dikwijls over 
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92 

vrijbrieven dienden te beschikken om hun goederen voorbij de rechteroever van de Waal te 

kunnen verhandelen en geregeld waren dergelijke vergunningen eveneens noodzakelijk in het 

handelsverkeer met de departementen van het oude Frankrijk.386 Degelijke permissies werden 

verleend door Sussy, de nieuwe minister van Manufacturen en Koophandel, wiens ministerie in 

januari 1812 was opgericht ter bestendiging van de continentale blokkade, en door Doazan, de 

Directeur van Douane te Antwerpen.387 Bovendien moest er over handelswaar vaak invoerrechten 

worden betaald en ook aan plaatselijke belastingen moest worden voldaan (bijvoorbeeld aan de 

weinig populaire maalbelasting op graan).388 Daarbij bleef het verbod op het verhandelen van 

koloniale goederen tot een uiterste beperkt. Tot slot was deze ‘vrijhandel’ vaak een kort leven 

beschoren; in maart 1812 werd er alweer een totaalverbod uitgevaardigd op de speculatie en 

verkoop van graan naar Holland.389 

 Niet enkel Nijmegen en de interdepartementale negotie had te lijden onder de 

fluctuerende handelsbeperkingen – die overigens voor heel wat meer producten golden dan alleen 

graan. Sectoren in het gehele departement kregen met de gevolgen hiervan te maken, zoals boeren 

die hun overschotten niet konden afzetten, wat uiteindelijk tot waardevermindering leidde van 

hun boerderijen.390 En in het arrondissement Eindhoven moesten boeren hun boter proberen af te 

zetten in het verre Antwerpen en Keulen.391 Ook de textielindustrie werd ernstig belemmerd door 

macro-economische onevenwichtigheden binnen de interne markt als gevolg van het continentaal 

stelsel. De afzetmarkt voor textielproducten binnen het keizerrijk werd hierdoor ernstig beperkt 

en door de bijkomende handelsbelemmeringen waren de Brabantse textielfabrikanten niet langer 

een partij voor de concurrentie uit de noordelijke departementen en het Duitse hertogdom Berg.392 

Kleinhandelaren die voorheen hun producten uit Holland haalden, moesten deze nu 

noodgedwongen gaan afnemen uit het oude keizerrijk.393 Voor ’s-Hertogenbosch en omgeving, 

met zijn garen-, lint- en speldenindustrie, kwam er in 1811 wat lucht doordat de tollinie voor de 

export van bepaalde nijverheidsproducten werd vrijgegeven. Ook de import van grondstoffen ten 

behoeve van deze industrieën werd vergemakkelijkt. Tegenover deze voordelen stond echter een 
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389 Ibidem (29 maart 1811, 12 maart en 1 september 1812). 
390 AN, F²I 1328, Bonnechose aan Frémin de Beaumont, z.d. [compte sommaire, tweede trimester 1811], 
nr. 35. 
391 Ibidem, Van der Brugghen de Croy aan Frémin de Beaumont, 13 november 1811, nr. 75. 
392 Ibidem, Frémin de Beaumont aan Montalivet, z.d. [compte rendu, vierde trimester 1811], nr. 78. 
393 Ibidem, Bonnechose aan Frémin de Beaumont, 6 juli 1812, nr. 160. 
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verslechterende concurrentiepositie, die een dempend effect had op de productiviteit.394  

 Procureur-crimineel Paradis was een van de weinigen die de relatie tussen de esprit public 

en handel wel openlijk legde en hij had waarschijnlijk gelijk toen hij in februari 1812 

concludeerde: ‘ik twijfel er niet aan dat wanneer de inwoners de gang van hun oude 

handelstransacties met de departementen van het voormalige Holland hernemen en zich 

ontwikkelen samen met de andere [departementen] van het keizerrijk, hetgeen niet lang op zich 

laat wachten, hun morele situatie zich zal gaan verbeteren.’395 Hij had gelijk, tenminste wat betreft 

het eerste deel van zijn bewering. 

5.4 Belastingen en economie 

Al deze handelsbelemmeringen leidden er mede toe dat smokkel, fraude en corruptie toenamen. 

Al op 7 augustus 1810 maakte de prefect publiekelijk bekend dat ‘kwalijk geïntentioneerde 

lieden’ hadden gepoogd douaniers om te kopen. De lezers van het journal van het departement 

waren gewaarschuwd: op omkoping en smokkel volgden vele jaren gevangenisstraf (iets dat door 

de onbekendheid met deze straf overigens nauwelijks werd opgelegd door de lagere overheden). 

Maires en onderprefecten dienden geen middelen onbeproefd te laten om dergelijke misdaden te 

bestrijden.396 Wel kwamen er nog hoopvolle berichten uit judiciële hoek; terugblikkend op zijn 

eerste maanden in het departement roemde Paradis de bevolking om haar onderworpenheid aan 

de indirecte belastingplicht.397  

 In de loop van 1811 begon dit beeld echter te kantelen. De esprit was weliswaar nog 

steeds goed en de (in)directe belastingen werden met grote regelmaat geïnd, zo rapporteerde de 

prefect aan Parijs, maar in de nabijheid van het Hollandse gebiedsdeel begon de fraude toe te 

nemen.398 Eind 1811 leek Frémin de Beaumont niet anders dan te moeten constateren dat fraude 

het moeilijkst te corrigeren delict was geworden. Gendarmes, maires en veldwachters werden 

aangespoord hier extra op te letten en dergelijke misdrijven werden ter afschrikking publiekelijk 

bekend gemaakt. Extra surveillances langs de Maas- en Waaloevers moesten helpen de smokkel 

te bestrijden.399 De prefect probeerde Parijs gerust te stellen: de invoering van het Franse 

belastingsysteem in de Hollandse departementen op 1 januari 1812 zou een eind maken aan de 

frauduleuze praktijken die de ontduiking van de indirecte belastingen betroffen. Hij sprak de 

verwachting uit dat weldra ‘de fraude bijna nul zal zijn’.400 

 
394 Van den Eerenbeemt, ’s-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd, 234-235. 
395 AN, F²I 1328, Paradis aan Frémin de Beaumont, 7 februari 1812, nr. 97. 
396 Circulaire, Journal du département des bouches du Rhin (7 augustus 1810). 
397 AN, F²I 1328, Paradis aan Frémin de Beaumont, 21 oktober 1811, nr. 63. 
398 Ibidem, Frémin de Beaumont aan Montalivet, z.d. [compte rendu, derde trimester 1811], nr. 41. 
399 Ibidem, idem, z.d. [compte rendu, vierde trimester 1811], nr. 78. 
400 Ibidem, idem, z.d. [compte rendu, derde trimester 1811], nr. 41. 
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Grafiek 1. Aantal opgestelde processen-verbaal in het departement Monden van de Rijn. Bron: AN, F²I 1328, nr. 78, 111, 128, 
149, 190, 206 en 215. 
¹ Vrederechters, politiecommissarissen(-generaal), (adjoints de) maires, veld- en boswachters.  

 Het zou bij dergelijk wensdenken blijven. Het aantal aanhoudingen door douane liep 

gedurende het tweede trimester van 1812 gestaag op (zie grafiek 1). Volgens de prefect werd deze 

toename veroorzaakt door de aanhoudingen die douanebeambten in het kanton Heusden hadden 

verricht; het aldaar opgeslagen graan was niet conform zijn besluiten ingeklaard. Daarnaast weet 

hij de toename van het aantal processen-verbaal door gendarmerie en politie aan het steeds beter 

functioneren van deze diensten.401 Procureur Paradis zocht de oorzaak eerder – en waarschijnlijk 

terechter – in de verdere verarming van het arrondissement Eindhoven.402 Ook tijdens het vierde 

trimester van 1812 nam de smokkel in rogge en in iets mindere mate in haver en tabak verder toe, 

zo tonen de tabellen van de douane.403 Maar echt problematisch werd de contrabande in spiritualia 

en tabak gedurende het najaar van dat jaar, gelet op het aantal inbeslagnames en geconstateerde 

overtredingen door de beambten van de droits réunis.404 De sluikhandel in tabak werd zelfs zo 

groot dat beambten premies aangeboden kregen per arrestant (gedurende de misoogst van 1811 

was tabak een van de weinig wel succesvol verbouwde gewassen en daarmee bron van inkomsten 

geworden).405 Zonder aanvullend commentaar werden de staten van de diverse overheidsdiensten 

 
401 Ibidem, idem, z.d. [compte rendu, tweede trimester 1812], nr. 149. 
402 Ibidem, Paradis aan Frémin de Beaumont, 12 september 1812, nr. 167. 
403 Ibidem, Doazan aan Frémin de Beaumont, 15 januari 1813, nr. 206-207. 
404 Ibidem, Law de Clapernoux aan Frémin de Beaumont, 21 januari 1813, nr. 214 en 215. 
405 Fransche Keizerrijk, Journal du département des bouches du Rhin (25 februari 1812) en AN, F²I 1328, 
Bonnechose aan Frémin de Beaumont, 22 januari 1812, nr. 88. 
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door de prefect overgenomen in zijn rapportages.406 De eens zo lovende woorden aan minister 

Montalivet over de belastingmoraal in zijn departement waren verstomd. 

 Terwijl de problemen rondom belastingfraude en smokkelhandel aanzwollen, kwam er 

tegenwerking vanuit geheel andere hoek. Het voorstel tot een ‘buitengewone belastingaanslag’ 

voor het jaar 1812, om de noodzakelijkste kosten van de bestuurlijke, judiciële, kerkelijke en 

educatieve instellingen te dekken, lag onder vuur. Een dergelijk verzoek impliceerde een 

verhoging van de departementale opcenten.407 Hiervoor was goedkeuring nodig van de 

zestienkoppige algemene departementale raad, die tevens besloot over hoe dit over de drie 

arrondissementen verdeeld zou worden. Hierna waren de kleinere arrondissementsraden aan zet, 

die deze opslagen oversloegen naar de lokale besturen.408 De raadsleden afkomstig uit het toch al 

zo door economische inertie, misoogsten en smokkel geplaagde Nijmeegse arrondissement boden 

hiertegen heftig verzet. Dat een aanzienlijk deel, te weten 41.000 frank, gereserveerd werd voor 

het bisdom ‘s-Hertogenbosch, ter bekostiging van de herinrichting van de kathedraal, het 

bisschoppelijk paleis en de entourage rondom monseigneur Van Camp, ging de protestantse 

raadsleden waarschijnlijk te ver. Het was door de welwillendheid van de notabelen uit de andere 

departementsdelen dat de prefect deze verzwaring erdoor kreeg.409 

 Toch sprak in economisch opzicht veel tot de verbeelding; er werd door het Franse 

bestuur middels een keur aan maatregelen en stimuli gepoogd de economische situatie van het 

departement te verbeteren. Zo werden er stoeterijen en suikerfabrieken opgericht,  woeste gronden 

ontgonnen en werd er gepoogd de dijken te versterken.410 Desondanks bemoeilijkten 

overstromingen, tegenvallende oogsten, handelsbelemmeringen, menselijke en materiële 

vorderingen ten behoeve van de oorlogsvoering, de economische situatie ten zeerste. Daarbij werd 

door de inlijving het areaal aan afzetgebieden, voor bijvoorbeeld de textielindustrie, in potentie 

weliswaar vergroot, omgekeerd evenredig nam daarbij concurrentie toe. Daarnaast zorgde de 

inherente weeffout van Napoleons continentaal stelsel voor een verstikkende onnatuurlijke sfeer 

waarin de handel moeilijk gedijde en industriële groei achterbleef, iets dat zeker gold voor een 

 
406 AN, F²I 1328, Frémin de Beaumont aan Montalivet, z.d. [compte rendu (conceptversie), derde 
trimester 1812], nr. 190. 
407 Ibidem, idem, [compte rendu, derde trimester 1811], z.d., nr. 41. 
408 Bos-Rops, Sanders en Van Vliet ed., Noord-Brabant in de Bataafs-Franse Tijd, 85. 
409 AN, F²I 1328, Frémin de Beaumont aan Montalivet, [compte rendu, derde trimester 1811], z.d., nr. 41; 
Klaas Brouwer, ‘Adriaan de Beijer’, Biografisch Woordenboek Gelderland. 
http://www.biografischwoordenboekgelderland.nl/bio/5_Adriaan_de_Beijer, laatst geraadpleegd 21 
augustus 2022 en Almanach du département des Bouches du Rin, pour l’année bissextile 1812, VIIIème 
de l’Empire Français; publié par ordre de monsieur le préfet de ce département, Frémin de Beaumont 
(‘s-Hertogenbosch 1812) 80. 
410 AN, F²I 1328, Bonnechose aan Frémin de Beaumont, z.d. [compte sommaire, tweede trimester 1811], 
nr. 35. 
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industrie die hoofdzakelijk voor de regionale markt produceerde.411 De Brabantse 

textielnijverheid kwakkelde in die jaren dan ook genoegzaam voort.412  

 Kortom, een economische hausse in Monden van de Rijn viel niet te verwachten. De 

douanelinie was dan feitelijk wel opgeheven, in de praktijk bleef zij op allerlei gebied 

voortbestaan, niet het minst door alle wisselde handelsbeperkingen. Alle mooie woorden aan het 

begin van zijn ambtsperiode ten spijt, moest de prefect erkennen dat fraude, smokkel en corruptie 

een smet vormden op de gedweeë onderworpenheid van zijn inwoners aan het Franse fiscale 

systeem. Ook de economische oriëntatie op Holland bleef voortbestaan en was minder snel van 

richting te veranderen dan Frémin de Beaumont had gehoopt. Onder de rubriek esprit public 

werden deze zaken wel aan de hogere autoriteiten gemeld, maar dat dit van negatieve invloed was 

op de ‘publieke geest’, werd door de prefect in zijn rapportages angstvallig vermeden. Ondanks 

alles voerde de onderworpenheid aan de Franse wetgeving de boventoon. Wellicht was het te 

pijnlijk om de nadruk te leggen op de ondeugden van een bevolking die zich tegelijkertijd zo 

opofferingsgezind had getoond tijdens het conscriptieproces. Het continentaal stelsel was immers 

een voorzetting van de oorlog met economische middelen.  

5.5 Religie 

Als er iets was dat de prefect op voorhand wel zorgen baarde dan waren dat de religieuze opinie 

en interreligieuze verhoudingen in zijn departement. Uiteraard bestonden er vanuit het verleden 

spanningen tussen katholieken en protestanten. Het protestantisme was als ‘heersende religie’ 

(5% der inwoners van Staats-Brabant) gedurende de Republiek door het generaliteitsgezag 

bevoorrecht. Sinds 1730 echter voerde in Staats-Brabant vooral het pragmatisme en de vreedzame 

co-existentie de boventoon. De Staten-Generaal had regentencolleges aangespoord om ook 

katholieken op te nemen in de stad- en dorpsbesturen en er werd zelfs een regeling getroffen met 

de lokale geestelijkheid. Voor de vicarisbenoeming van ’s-Hertogenbosch (sinds het overlijden 

van de laatste bisschop was de stad en omgeving officieel missiegebied geworden) droegen de 

Staten voortaan ‘vaderlandslievende’ seculiere geestelijken aan bij de nuntius in Brussel, die deze 

kandidaten op zijn beurt voordroeg bij de paus in Rome. Ten genoegen van de seculiere 

geestelijkheid werd, in ruil voor deze Staatse bemoeienissen, de macht en invloed van de reguliere 

geestelijkheid beperkt. Ook kregen de seculiere geestelijken hun parochies en 

benoemingsbevoegdheden terug; ook hier was de rol van regulieren uitgespeeld. Tegelijkertijd 

 
411 Ellis, The Napoleonic Empire, 111-112 en Van den Eerenbeemt, ’s-Hertogenbosch in de Bataafse en 
Franse tijd, 235. 
412 AN, F²I 1328, Frémin de Beaumont aan Montalivet, z.d. [comptes rendus, eerste trimester en derde 
timester (conceptversie) 1812], nr. 111 en 190 en Van der Brugghen de Croy aan Frémin de Beaumont, 
21 maart 1812, nr. 134. 
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werd de protestantse minderheid meer bescherming geboden tegen deze conservatieve en 

somtijds rabiate kloosterlingen.413 

 Naast dit bestuurlijk pragmatisme waren veel protestanten en katholieken behorend tot de 

bovenklasse van de bevolking, elkaars geestverwanten. Verlichtingsgezind, streefden zij naar 

katholieke emancipatie en een scheiding van kerk en staat, hetgeen vanaf 1795 gedurende de 

Bataafse Republiek ook daadwerkelijk gestalte kreeg. Enkel de in 1798 door de Nationale 

Vergadering afgekondigde regeling ter verdeling (en feitelijk voor teruggave) van de oude 

parochiekerken naar rato van de grootste geloofsgemeenschap, had de gemoederen hoog doen 

oplopen. De katholieken beschikten niet over de financiële middelen om deze vaak onderkomen 

kerken te repareren of te onderhouden. Toch leidde dit hoofzakelijk tot spanningen tussen 

bestuurders en de katholieke gemeenschap, al waren de protestanten niet onverdeeld blij met het 

dreigende verlies van belangrijke kerkgebouwen. Een nieuwe regeling in 1801 bracht de 

gemoederen grotendeels tot bedaren; eigenlijk bleef alles zoals het was. Het was dan ook niet de 

tegenstelling tussen de geloofsgemeenschappen die de prefect de meeste hoofdbrekens zou 

kosten, maar de verdeeldheid binnen een specifieke geloofsgroep: die der katholieken.414 

 Frémin de Beaumont was in 1810 de hoogste bestuurder geworden in een gebied dat in 

religieus opzicht werd verdeeld tussen verlichtingsgezinde en conservatieve katholieken. Van 

meet af aan had de katholieke clerus zich niet bepaald populair gemaakt bij het Franse bestuur. 

Al direct na de ‘réunion’ op 16 maart 1810 had de apostolisch vicaris Van Alphen laten blijken 

weinig gecharmeerd te zijn van de Franse religiepolitiek; hij drukte zijn priesters op het hart om 

tijdens de mis geen lofzang op het Franse leger in te gelasten. Ook voor de reorganisatie van het 

kerkwezen, waaronder de herverdeling van kerkgebouwen viel, werd door hem en vele uit zijn 

priesterklasse geen aanstalten gemaakt. De recalcitrante vicaris trok zich uit protest zelfs tijdelijk 

terug in ballingschap.415 

 Bij zijn bezoek aan de stad op 10 mei 1810 stoorde de keizer zich hoogstpersoonlijk aan 

het uitblijven van de reorganisatie van religieuze instellingen naar Franse wetgeving. Na 

vernomen te hebben hoe de religieuze verhoudingen lagen, verordonneerde hij eigenhandig dat 

de Sint-Janskathedraal niet alleen tot de katholieke eredienst herwijd diende te worden, maar ook 

dat het vicariaat zou worden omgevormd tot een volwaardig bisdom met aan het hoofd een door 

hem verkozen bisschop. Op 26 april ondertekende de keizer het decreet ter bekrachtiging (het 

diocees ‘s-Hertogenbosch viel ruwweg samen de departementsgrenzen) en op 8 december volgde 

 
413 A. van de Sande, ‘Breekbare verdraagzaamheid. Religie en cultuur in de achttiende eeuw’ in R. van 
Uytven e.a. ed., Geschiedenis van Brabant. Van hertogdom tot heden (Zwolle 2004) 538-549, aldaar 541-
545. 
414 Rosendaal, ‘De vorming van Noord-Brabant’, 580. 
415 C.J.A.C. Peeters, De Sint Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch (Zeist 1964) 7. 
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het Keizerlijk Decreet dat de teruggave van de Sint Jan beval, evenals de sluiting van alle nog 

bestaande katholieke schuilkerken. Ongelukkigerwijs stierf de eerst verkozen bisschop, De Pauw, 

al op 21 september, waarna Napoleons keuze op de Antwerpse pastoor Van Camp viel. De laatste 

werd op 13 november 1810 koeltjes in de stad onthaald en zou nooit veel populariteit genieten.416 

 In zijn eerste rapportage aan Montalivet had Frémin de Beaumont nog het volste 

vertrouwen de religieuze zaken naar zijn hand te kunnen zetten. Van ernstige religieuze 

tegenstellingen was niet veel te merken, zo liet hij de minister weten, de Sint Jan was zonder al 

te veel problemen gerestitueerd en voor de katholieke eredienst gereed gemaakt.417 Inmiddels was 

Van Camp teruggekeerd van zijn eedaflegging in Parijs en ondanks het wantrouwen onder 

sommige geestelijken wist hij met zijn geest van tolerantie en verzoening al veel aanhang onder 

de clerus te verkrijgen, aldus de prefect.418 Wat hij niet schreef was dat bij de militaire beëdiging 

van Van Camp op 15 januari 1811 de clerus weliswaar aanwezig was, maar hun évêque nommé 

niet erkende.419 Wel onderschreef Frémin de Beaumont de grote invloed die deze katholieken 

hadden op de moraal van de ietwat bijgelovige bevolking, maar zo verzekerde hij onder de rubriek 

esprit public, deze was ‘vrij was van iedere vorm van fanatisme’.420 Dat terwijl het verzet zich 

onderwijl begon te vormen. 

 Ook buiten de prefectorale hoofdstad verliepen de pogingen om geestelijken en 

kerkgangers te onderwerpen aan het paternalistische staatsbeleid niet probleemloos. Zo was het 

opheffen van reguliere orden en het sluiten van kloosters – in het arrondissement Nijmegen alleen 

al zes – een uiterst ‘delicate operatie’ waarbij Franse bestuurders op eieren dienden te lopen om 

niet te veel beroering te veroorzaken. Ofschoon openlijk verzet uitbleef, waren zij minder 

succesvol in het overhalen van de gewezen kloosterlingen voor het afleggen van de eed van trouw 

op de constitutie.421 Daarnaast circuleerden er in het departement heimelijk getijdenboeken in de 

volkstaal waarmee gelovigen zich direct tot de Almachtige konden wenden om Pius VII van het 

‘kwaad’ te verlossen en hem zijn rechtmatige troon terug te schenken.422 Ook de poging om van 

geestelijken betaalde ambtenaren te maken verliep uiterst moeizaam door het uitblijven van de 

beloofde traktementen; iets waardoor ook veel dominees in de problemen raakten. Hoe 

belemmerend dit was voor de integratie werd wel opgemerkt, maar een oplossing bleef uit.423  

 Inmiddels was vicaris Van Alphen naar ’s-Hertogenbsoch teruggekeerd, klaar om 

 
416 Ibidem. 
417 Broers, Europe under Napoleon, hfst. 5, Renewal and ambition. 
418 AN, F²I 1328, Frémin de Beaumont aan Montalivet, z.d. [compte rendu, eerste trimester 1811], nr. 5. 
419 Peeters, De Sint Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch, 8. 
420 AN, F²I 1328, Frémin de Beaumont aan Montalivet, z.d. [compte rendu, eerste trimester 1811], nr. 5. 
421 Ibidem, Bonnechose aan Frémin de Beaumont, 29 mei 1812 en 6 januari 1813, nr. 117 en 207 en 
Ellis, The Napoleonic Empire, 43. 
422 AN, F²I 1335, Réal aan Frémin de Beaumont, 17 augustus 1810, nr. 59 en 60. 
423 AN, F²I 1328, Bonnechose aan Frémin de Beaumont, 22 januari 1812 en 6 januari 1813, nr. 88 en 207.  
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tegenstand te bieden – en hij stond niet alleen. Samen met Van Gils en Moser, respectievelijk 

president en professor aan het seminarie te Herlaer, vormden zij de voorhoede van het 

conservatief-katholieke verzet. Als ultramontanen stond voor hen buiten kijf dat de hiërarchie van 

Rome prevaleerde boven de profane overheid; Napoleons streven om de kerk onder staatscontrole 

te brengen was dan ook onacceptabel.424 Een bisschopsbenoeming zonder tussenkomst van de 

paus, in een gebied dat zich aan de jurisdictie van het Concordaat onttrok, was een ongehoorde 

dwaling.425 Napoleon was huns inziens dan ook niet bevoegd om het vicariaat ’s-Hertogenbosch 

eenzijdig op te heffen, laat staan een episcopaat te proclameren. Tot slot vreesden zij dat het 

onderscheid tussen clerus en leken zou komen te vervagen.426 Een terechte angst gezien 

Napoleons religieuze politiek, die aanstuurde op een verlichte, meer individuele geloofsbeleving, 

wars van allerlei populaire vroomheid, bijgeloof en orthodoxie.427 Via hun priesters predikend in 

de schuilkerken wisten zij hun volgelingen te bereiken. 

 Ofschoon de prefect en onderprefecten in hun rapporten uit het tweede trimester van 1811 

de geestelijke opinie nog loofden en de harmonie tussen de onderlinge godsdiensten prezen, werd 

in de daaropvolgende verslagen merkbaar hoe de spanningen, met name in de arrondissementen 

’s-Hertogenbosch en Eindhoven, toenamen. Onrustig wachtten geloofsdienaren en gelovigen op 

de nieuwe religieuze organisatie, dat wil zeggen de herverdeling en sluiting van (schuil)kerken 

en kloosters evenals het optreden van de nieuwe bisschop. Frémin de Beaumont was dit inmiddels 

ook opgevallen en hij verzekerde Parijs dan ook dat zijn onderprefecten Bonnechose en Van der 

Brugghen de Croy ‘geen enkele handeling zullen tolereren die de orde verstoort’, verzuchtend dat 

het ‘soms te verlangen [is] dat sommige geestelijken wier ijver vuriger is dan verlicht, meer maat 

en discretie in hun uitlatingen tonen.’428 Toch was het merendeel van de clerus volgens hem nog 

vervuld van een ‘bon esprit’.429 

 Heel wat feller van aard werd onderwijl de berichtgeving van Paradis en Van der Belen, 

procureurs bij respectievelijk het hof van assisen en de rechtbank van eerste aanleg te ’s-

Hertogenbosch. Paradis waarschuwde de prefect inmiddels over de aanzienlijke hoeveelheid 

‘fanatisme’ die zich in de stad ontwikkelde. Volgens hem waren de priesters er onverdraagzaam 

en durfden zij ‘vanuit hun preekstoelen scheldwoorden, beledigingen en ongepastheden uit te 

strooien tot het moment dat de bisschop de orde onder deze fanatici gaat herstellen. Hij zal hun 

 
424 Rosendaal, ‘De vorming van Noord-Brabant’, 581 en ‘Inventory of egodocuments up to 1814: part 3’, 
Center for the Study of Egodocuments and History, nr. 516. 
425 Peeters, De Sint Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch, 8. 
426 Rosendaal, ‘De vorming van Noord-Brabant’, 581. 
427 Broers, Napoleon I, hfst. 9, The new state emerges. 
428 AN, F²I 1328, Frémin de Beaumont aan Montalivet, derde trimester 1811, z.d., nr. 41. 
429 Ibidem, idem, derde trimester 1811, z.d., nr. 41. 
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naar het seminarie moeten sturen om hen de christelijke moraal bij te brengen.’430 Ook Van der 

Belen vreesde dat het oplaaien van de religieuze onenigheid in de departementale hoofdstad de 

enige zaak was die ‘de geest van orde en gehoorzaamheid’ onder burgers kunnen verstoren.431 

 Ondertussen voerde Frémin de Beaumont een dubbele balanceeract op: bij de voorgestane 

religieuze herinrichting moest niet alleen geschipperd worden tussen verlichte en conservatieve 

katholieken, maar ook tussen katholieken en protestanten. Zo wachtte men in Nijmegen inmiddels 

in spanning af wat er stond te gebeuren. De teruggave van de grote kerk was de vurige wens van 

de 9000 katholieken uit de midden- en onderklasse in de stad – en de grote angst van de 4000 

tellende protestantse elite. Mocht dit gebeuren dan verwachtte de prefect dat dit even rustig zou 

verlopen als de teruggave van de grote kerk in ’s-Hertogenbosch, waarbij zelfs enkele katholieke 

(schuil)kerken waren gesloten. 432 Hiermee werd gepoogd zoveel mogelijk katholieken richting 

de Sint Jan te dirigeren. Toch zouden, alle inspanningen ten spijt, nooit meer dan een kwart van 

de gelovigen hier komen opdagen.433 Het resterend aantal schuilkerken in de stad bleef dan ook 

een groot probleem. Onophoudelijk bezochten de kerkgangers de conservatieve preken van Van 

Gils en de zijnen. Volgens de prefect zou dit alles pas worden opgelost na de inwijding van 

bisschop Van Camp, nu was gedogen van deze priesters belangrijker dan vervolging, om de 

openbare orde niet in gevaar te brengen: ‘Ik kan nauwelijks verbergen hoeveel zij hebben 

bijgedragen aan het succes van de drie conscripties van 1811 in dit departement.’434 

 De rechterlijke machtsorde begon, eind 1811, begin 1812, de prefect nu echter aan te 

sporen om tot actie over te gaan. Paradis kon niet anders concluderen dan dat de houding van veel 

priesters nauwelijks was veranderd en dat ook de wijding van de bisschop hier geen verandering 

in zou brengen. Dergelijke priesters weigerden zich hoe dan ook te onderwerpen aan het 

episcopaal gezag. Berechting was dan ook de enig passende oplossing. Daarbij werkten deze 

onwillige geestelijken de Franse regering tegen in haar poging om het aantal kerkelijke feestdagen 

te reduceren, wat ‘de mensen juist volledig aan het werk houdt, die enige hulpbron die zorgt voor 

de rijkdom van de staat.’435 Ook de procureurs in het arrondissement Eindhoven begonnen zich 

te roeren. Volgens procureur Strens had de lange bevoorrechting de protestanten ‘ijdel en bits 

gemaakt’, maar waren de katholieken nu juist ‘argwanend en listig geworden; laaghartige 

samenzweerders en grote aanhangers van de openlijke geloofspraktijk’. Zorgwekkender waren de 
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woorden van Van Lelijveld die – na de esprit public in eerste instantie nog te hebben 

gekarakteriseerd als zacht, ijverig en onderdanig – opmerkte over de rechtsgang: 

 Il n’y a qu’une seule chose qui me déplait extraordinairement, et dont les conséquences peuvent être très 

 dangereuses, c’est que l’on a attaché point au serment toute la valeur qu’on y attribuait autrefois, lorsqu’on 

 invoquait le nom Tout-Puissant. Malgré les représentations les plus vives, qui Monsieur le Président se donne 

 la peine de faire & répéter dans chaque audience, à ceux qui sont appelés pour donner leur témoignage. Il y 

 a cependant des malveillants qui se prêtent à inspirer au peuple, qu’on soi-disant serment français n’est point 

 de valeur.436 

Volgens Van Lelijveld kon slechts de geestelijkheid de bevolking zo beïnvloeden dat zij in 

overstemming kwam met de ‘esprit de gouvernement’, misschien moesten er maar eens enkele 

‘opmerkelijke voorbeelden’ door het Franse bestuur worden gesteld.437  

 Dat was precies waar de prefect in de eerste drie maanden van 1812 toe overging, maar 

het was te weinig en te laat, zoals zou blijken. Schuilkerken en huizen waar priesters illegaal hun 

missen opdroegen werden onder toezicht gesteld door als politieagenten vermomde gendarmes. 

Ook al volhardden deze priesters in hun clandestiene erediensten en overtraden zij hiermee het 

decreet van 4 brumaire jaar VI (25 oktober 1797), er werd nu in ieder geval niemand meer 

toegelaten, zo concludeerde de prefect. Hij probeerde in zijn rapport de schade te beperken en 

verzweeg de bezorgde berichtgeving van de procureurs in zijn departement. Volgens hem was dit 

enkel en alleen een Bossche aangelegenheid – onder de rubriek esprit public werd dan ook geen 

letter gespendeerd aan de verder oplopende religieuze spanningen.438 

 Inmiddels hadden dergelijke berichten ook Parijs bereikt, wat de minister van Godsdienst 

had doen besluiten zich persoonlijk tot bisschop Van Camp te richten. In zijn brief uitte hij 

meerdere beschuldigingen aan het adres van diverse geestelijken: hun houding vormde een gevaar 

voor de openbare orde. Enkele toonaangevende personen van het seminarie van Herlaer moesten 

het in het bijzonder ontgelden. Prefect Frémin de Beaumont ontving een afschrift van zijn 

schrijven en wat volgde was een grote apologie zijnerzijds.439 De religieuze opvattingen waren 

inderdaad verdeeld geweest, maar niet in die mate dat de publieke orde in gevaar was gekomen, 

zo getuigden toch ook steeds de rapporten van de lokale autoriteiten. Hij was zich ervan bewust 

geweest dat gelovigen in de schuilkerken van scrupuleuze priesters opgedrongen kregen de nieuw 

ingewijde Sint Jan niet te bezoeken en dat de aan apostolische vicaris onderworpen priesters de 

rechtsgeldigheid van de bisschop niet erkenden. Toch had hij, gezien het aantal priesters dat zich 

wel aan het gezag had onderworpen, gedacht geen actieve maatregelen te hoeven nemen en te 
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kunnen volstaan met nauwgezet politioneel toezicht.440 Maar ook de nog steeds niet gewijde Van 

Camp viel volgens hem wat te verwijten, doordat deze zich onthield van alle bisschoppelijke 

verantwoordelijkheden, niet bereid enige jurisdictie over zijn bisdom uit te oefenen en, naar het 

leek, dit ook niet van plan was.441 Van Camp wilde zich duidelijk niet mengen in dit conflict totdat 

diens benoeming formeel door de paus was goedgekeurd. Hij was een van de tien bisschoppen 

binnen de zestig diocesen die in 1811 niet door de paus werd erkend – en ook nooit zou worden 

erkend. 442 

 De prefect ging (noodgedwongen) tot actie over. De aan het seminarie van Herlaer 

verbonden Mozer en Van Gils werden als tegenstanders van de gallicaanse kerk aangehouden en 

gevangengezet. Schuilkerken en andere kerkelijke instellingen die niet aan het Keizerlijk Decreet 

van 8 december 1810 voldeden werden definitief gesloten en hun aanhangers onder strikte 

surveillance geplaatst. Toch hadden deze maatregelen de esprit public in zijn departement geheel 

niet veranderd: er was geen enkele toenadering merkbaar tussen de ultramontaanse gelovigen en 

bisschop Van Camp, aldus Frémin de Beaumont. Sterker nog, het had de ultramontanisten verder 

van het Franse gezag vervreemd. Verbitterd merkte de prefect aan Montalivet de ondankbaarheid 

van de katholieken op voor wie de Franse regering alles had gedaan: ze mochten openlijk hun 

erediensten belijden en zij hadden hun voormalige kerken teruggekregen. Dit terwijl de 

protestanten juist hun religieuze dominantie waren kwijtgeraakt, evenals vele van hun kerken en 

privileges en ‘daarbij toch zoveel kalmte en eerbied voor de wil van de soeverein tonen, waarmee 

zij de hoogste lof verdienen.’443 

 De daaropvolgende maanden berichtte de prefect de minister dan toch dat de genomen 

maatregelen effect sorteerden, gelet op de tegenstellingen tussen de conservatieve en verlichte 

katholieken die met de dag afnamen, ‘evenals hun invloed op de esprit public’.444 Er was van 

enige onrust niets meer te merken: ‘De esprit public van het departement is goed. Ik durf uwe 

excellentie deze garantie te geven. De ambtenaren tonen nog altijd dezelfde ijver en toewijding. 

Er heerst een perfecte onderworpenheid onder de burgers waarover zij hun autoriteit uitoefenen. 

Het vertrouwen groeit en de veiligheid is volledig.’445 Toch is er iets opmerkelijks aan de hand 

met deze laatst departementale rapportage van het derde trimester van 1812, die enkel is 

overgeleverd in conceptversie. Onderaan de rubriek esprit public bevindt zich de volgende 

doorgehaalde passage: 
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 J’ai déjà eu l’honneur de exposer à V.E. l‘opposition entre les opinions religieuse s’affaiblisse de jour à jour, 

 que plusieurs fonctionnaires publics ne se sont point rendus avec le cortège des autorités de l’église cathédrale 

 les jours de cérémonies publiques. Plusieurs de ceux qui avaient donné ce mauvais exemple ont reconnu leurs 

 torts et se sont empressés de la reparu. Les autres vous seront signalés à V.E. si le persistent dans leur 

 obstination que n’a pas avoir aucun motif raisonnable.446 

Ondanks de genomen maatregelen om het ultramontaanse verzet te breken, waren er nu dus zelfs 

ambtenaren geweest die tegenstand hadden geboden. Uiteindelijk werd ervoor gekozen dat het 

beter was om dit niet aan Parijs te melden. 

 Het zou nooit meer helemaal goedkomen. De inlijving creëerde evenveel problemen als 

dat zij deze oploste en de gevolgen van Napoleons religieuze politiek gingen ook Monden van de 

Rijn niet onopgemerkt voorbij. De prefect had religieuze problemen voorzien, maar eerder tussen 

de geloofsgemeenschappen, dan binnen een specifieke groep. Diens hoop om middels de Franse 

emancipatoire wet- en regelgeving de katholieke geestelijkheid en gelovigen volledig aan zich te 

kunnen binden bleek een misrekening. Net als elders bleek het Concordaat en het gallicisme een 

splijtzwam tussen enerzijds de regeringsgezinde verlichte katholieke en protestantse bovenklasse 

en anderzijds de grote groep ultramontanistische geestelijken en hun aanhangers uit de midden- 

en onderklasse.447 De pogingen van Frémin de Beaumont en zijn medebestuurders om van Van 

Camp een ‘prefect in purper’ en van zijn priesters ‘maires in het zwart’ te maken, die het 

vertrouwen genoten van het leeuwendeel der katholieken, was grotendeels mislukt.448 Uit de 

ogenschijnlijke rust en orde concludeerden de Franse bestuurders ‘un bon esprit’, maar wie tussen 

de regels door leest merkt het ongenoegen op dat er in religieus opzicht leefde, zowel onder 

geestelijken als leken. Verzet werd minder opzichtig gepleegd, zoals gelovigen die wegbleven uit 

‘staatskerken’, geestelijken die weigerden de eed van trouw af te leggen, de heimelijke 

verspreiding van ultramontaanse geschriften, de overtuiging van de invaliditeit van de seculiere 

eed gedurende de rechtsgang, ambtenaren die verstek lieten gaan bij officiële ceremonies van de 

concordatische kerk of het gemopper van de protestanten en katholieke kerkdienaren over de 

herverdeling van materiele en financiële middelen. 

5.6 Binding van de elites 

Dat een aanzienlijk deel van de katholieke gezagsdragers niet erg geneigd was tot ralliement past 

bij het algemene beeld dat ook elders in het keizerrijk opdook. Hoe groot hun invloed op de 

bevolking ook was, vanuit bestuurlijk oogpunt was het essentieel om de lokale, liefst verlichte, 

elites voor de Franse zaak te winnen. Deze heterogene groep van notabelen, uiteenlopend van de 

 
446 Ibidem. 
447 Broers, Europe under Napoleon, hfst. 3, The passive resistance of the masses: the defence of baroque 
piety. 
448 Ellis, The Napoleonic Empire, 43. 



104 

conservatieve landadel tot de radicale patriotten – en alles dat daar tussen lag – werd uitgenodigd 

om onderdelen van het overheidsapparaat te bemensen. Zij vormden Napoleons ‘granieten 

massa’; het cement van de samenleving, wier bereidwilligheid zowel graadmeter als katalysator 

was voor een succesvolle integratie.449 

 Gedurende het late keizerrijk werd hierbij een twee sporenbeleid zichtbaar. Enerzijds het 

opleiden van de nieuwe dynamische elite van de (vaak jonge) professionals, zoals 

politiecommissaris Duchauffour of onderprefect en auditeur bij Raad van State Vermeulen; 

mannen wier fysieke werkveld enkel werd beperkt door de grenzen van het rijk. Anderzijds 

hoopte het napoleontisch bestuur de grondbezittende klasse te kunnen binden als onbeweeglijk 

fundament van zijn rijksdelen door deze te verzekeren van eigendom en bezit middels de code 

napoleon, beschermd tegen het grauw in een tijd dat standsverschil belangrijker was dan 

nationaliteit. 450 

 Deze sociaal-economische elite van de 600 aanzienlijkste belastingbetalers was 

geworteld binnen de lokale politiek, maar was buiten het departement behept met weinig politieke 

macht. Al bestond deze groep uit zowel edelen als niet-edelen, voor Napoleon vormde zij het 

summum van integratie. Het was zijn grootste uitdaging om de adel van het ancien régime aan 

zijn zijde te krijgen, althans in het oude Frankrijk.451 In Nederland stond de keizer sceptisch 

tegenover hen die hij verdacht van Oranjegezinde sympathieën, al was de werkelijkheid 

complexer.452 Hoe dan ook, de bestuurlijke praktijk noopte tot een minder stringente benadering 

om de posten van vrederechter en burgemeester bezet te krijgen; zoals eerder opgemerkt zetten 

veel magistraten direct na inlijving hun ambt voort. 

 Al toonden de eerste indrukken van de prefect een ‘bon esprit’ – de maires waren gekozen 

uit de meest ‘gedistingeerde klasse’ en personen uit oude bestuurselite haastten zich om op de 

nieuwe ambten te solliciteren – om de lokale elite daadwerkelijk te winnen was het zaak haar 

eerst te leren kennen.453 Van meet af aan spoorde Parijs de prefect aan om het menselijk potentieel 

op te sporen en vast te leggen in een nauwgezette ‘statistique personelle’. Minister Savary: 

 Il sera enfin l’espoir du mérite, si chaque vertu, si chaque talent, quelque cachés qu’il soient, y trouvent une 

 honorable mention. Alors le Ministre et le Souverain en consultant ce recueil précieux distingueront 

 facilement l’homme utile et dévoué; ils connaîtront celui que des facultés intellectuelles rendant intéressant, 
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 celui à qui ses richesses ou ses opinions donnent de l’influence. Tous ceux enfin qui peuvent servir l’état dans 

 la carrière judiciaire, administrative ou militaires.454 

De onderprefecten, burgemeesters en belastingontvangers waren de prefect behulpzaam door 

details te verzamelen over ‘politieke opvattingen, moraliteit en fortune’ van ieder van deze 

notabelen.455 Uit de synthese van alle afzonderlijke analyses kon de ‘algemene opinie’ of esprit 

public worden afgeleid. Het toont aan hoezeer de Franse regering zich richtte op de seculiere, 

verlichte cultuur van de elite, ver weg van de traditionele, (bij)gelovige volkscultuur.456  Over 

het algemeen beoordeelde Frémin de Beaumont het functioneren van de bestuurselites als 

‘toegewijd’ en ‘onderworpen aan het gezag’.457 Desalniettemin duiken er binnen de bestuurlijke 

correspondentie een aantal problemen op bij de integratie van deze (bestuurs)elites. Allereerst 

waren er problemen met het functioneren van de magistraten op de laagste bestuurlijk trede: de 

maires, vrederechters en lagere ambtenaren. Wanneer de bestuurlijke rapporten met elkaar 

worden vergeleken bleek traagheid en onbekendheid met de Franse taal een terugkerend probleem 

te zijn, met name onder maires. Daarbij verzwakte de onbekendheid met de Franse wet- en 

regelgeving hun handelen.458 Ook beklaagde de onderprefect van het arrondissement Eindhoven 

(zelf niet de meest ijverige functionaris) zich meermaals bij de prefect over de trage 

informatievoorziening door zijn burgermeesters. Tevens liet de gemeentelijke administratie soms 

te wensen over, zoals in Nijmegen, waar deze onder de bejaarde Sanders van Well was ontaard 

in een grote wanorde, iets dat pas onder (de orangist!) Van Randwijk zou worden opgelost.459 

Daarnaast waren er burgemeester die uitblonken in inertie, zoals in het kanton Boxmeer, 

gedurende een uitbraak van dysenterie.460 

 De mate waarin (onder)prefecten hun ondergeschikten aanstuurden, was afhankelijk van 

de houding die deze bestuurders aannamen ten aanzien van hun superieuren. In de wijze waarop 

prefecten hun superieuren benaderden onderscheidt Van der Burg verschillende strategieën461, 

die evenzeer voor de houding van de onderprefecten van toepassing kan zijn. Een kleine groep 

geestdriftige (onder)prefecten als De Stassart en De Celles opteerden voor de harde aanpak, maar 

de meeste bestuurders kozen voor een mildere benadering. Binnen die laatste groep waren er 

(onder)prefecten die bij de uitvoering van beleidsmaatregelen probeerden om de verschillende 
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partijen tevreden te houden. In Monden van de Rijn werd deze groep gerepresenteerd door Frémin 

de Beaumont en Bonnechose. Vervolgens was er een categorie bestuurders die de orders van de 

diverse ministeries uitvoerde zonder iets extra’s te doen en ten slotte was er een groep bestuurders 

die de opdrachten van boven uitvoerde, maar hier hun eigen draai aan gaf in de hoop maatregelen 

te kunnen afzwakken om hiermee tijd te winnen om naar eigen goeddunken te kunnen 

handelen.462 In deze laatste categorie viel overduidelijk Van der Brugghen de Croy. 

 Naast eerdergenoemde civiel-bestuurlijke uitdagingen vormde ook de organisatie van de 

gerechtelijke politie op lokaal niveau een groot probleem voor deze subnationale bestuurders. 

Vooral binnen de diverse plattelandsgemeenten kwam deze nauwelijks van de grond. Bij het 

operationaliseren van deze rechtbanken van enkele politie speelde niet enkel de onbekendheid 

van taal en wetgeving de betrokkenen parten. Zo constateerde de procureur van het 

arrondissement Eindhoven dat buiten de kantonnale hoofdplaatsen (het werkterrein van de 

vrederechters) de rechtbanken van enkele politie niet van de grond kwamen, omdat burgemeesters 

weigerden griffiers aan te stellen. Van Lelijveld vermoedde hier dat de vrederechters en 

burgemeesters onder een hoedje speelden en de burgemeesters deze functie als een te grote 

kostenpost zouden zien.463 Dat er rondom Eindhoven problemen bestonden bleek wel uit het feit 

dat er zelfs ambtenaren werden bedreigd, maar (waarschijnlijk uit angst) werd er tot frustratie van 

de hogere gerechtelijke macht geen aangifte gedaan.464 Procureur-crimineel Paradis hield het in 

september 1812 zelfs voor gezien; het sturen van circulaires en waarschuwingen aan de maires 

sorteerde geen enkel effect. Hier diende de (onder)prefect tegen te gaan optreden.465 

 Ernstiger nog was het functioneren van een aantal vrederechters in de kantonnale 

hoofdplaatsen. Volgens procureur Van der Belen waren er in het arrondissement ’s-

Hertogenbosch ‘drie à vier best wel goed functionerende vrederechters op acht’, daarbij waren de 

betrokken rechters, deurwaarders en griffiers buiten de departementale hoofdstad corrupt: op 

allerlei manieren werden rechtszoekenden door hen afgezet met als gevolg dat de dorpeling 

‘moppert met zijn naasten op de Franse regering aan wie hij deze misbruiken toeschrijft’.466 

Dergelijke vredesrechters moesten dan bij de volgende verkiezingen vervangen worden door 

junioren (mannen uit de nieuwe elite van professionals).467  

 Dergelijke voorstellen werden gedaan in de kantonraden, die niet enkel dienden om 

potentiële kandidaten voor de vredegerechten te werven, maar ook als kiescolleges voor de 

verkiezingen van de Senaat en leden van het Wetgevend Lichaam. Hierbij hanteerde de 
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napoleontische regering overigens een getrapt systeem van coöptatie waardoor zij deze 

verkiezingen eenvoudig naar haar hand kon zetten. Het waren de 600 grootste belastingbetalers 

die als toejuichers van het Franse bestuur werden verzocht hieraan deel te nemen. Hoewel 

afwezigheid gerechtvaardigd diende te worden was de opkomst een symbolisch moment voor de 

bestuurders van Monden van de Rijn eind 1812.468  

 Groots was de beproeving in het arrondissement Nijmegen, waar de elite zich had verzet 

door gemeentelijke functies vacant te laten en de nieuwe bestuursmaatregelen tegen te werken. 

Zij bestond uit Gelderse edelen die vanuit het verleden ressentimenten koesterden tegen de nieuwe 

orde. Als orangisten waren zij niet onverdeeld blij met het verlies aan invloed. Net als elders in 

Nederland werd het uniforme centralistische Franse staatsmodel hen nu opgedrongen, terwijl de 

Bataafse zoektocht toch zo veel bruikbaardere en passendere alternatieven had opgeleverd.469 Dat 

de samenvoeging met voormalig Staats-Brabant tot bijkomende spanningen leidde, is reeds 

besproken (zie ‘religie’). Terwijl de elite in laatstgenoemd gebiedsdeel, bestaande uit een 

patriotsgezinde stadselite en de veelal overwegend prinsgezinde grondbezittende notabelen, 

makkelijker tot ralliement leken te bewegen dan de Gelderse edelen.470 Toch meldde Bonnechose 

zelfs vanuit Nijmegen – waar toch het meeste verzet heerste tegen de Franse instellingen – dat de 

kantonnale verkiezingen, hetzij ongemakkelijk, toch in redelijke orde waren verlopen. De intriges 

die zich hierbij hadden voorgedaan, waren eenvoudig te doorzien en daarmee snel verijdeld.471 

 Het waren dan ook deze schijnverkiezingen die bedoeld waren om dergelijke mannen 

binnen het napoleontische patronagesysteem te incorporeren als trouwe supporters van het Franse 

gezag.472 De prefect maakte uiteindelijk de definitieve keuze en verwijderde nogmaals de 

onbetrouwbare verkozenen van de kieslijsten. Nu kwam Savary’s ‘statistique personnelle’ pas 

echt van pas en de minister drukte de prefect dan ook op het hart om aan de hand van deze tabel 

de senaatskandidaten zorgvuldig te doorlopen. Bij de potentiële kandidaten voor het Tribunaat 

en Wetgevend Lichaam kwamen wellicht minder puissante burgers naar voren, die mogelijkerwijs 

ontbraken binnen de statistiek, maar ook over hen dienden uiteraard direct inlichtingen te worden 

ingewonnen en zij dienden onder surveillance te worden geplaatst. Pas na alle inlichtingen 

verzameld en het aan ministerie van Algemene Politie verzonden te hebben werd een definitieve 

selectie gemaakt en konden de verkiezingen officieel worden beëindigd. 473 Vertrouwen was goed, 

maar controle beter, in een zojuist met het keizerrijk verenigd departement. 

 Uiteindelijk was amalgame van de elites de ultieme droom: de verbroedering van patriot 

 
468 Woloch, The new regime, 110-111. 
469 Broers, Europe under Napoleon, hfst. 2, The Napoleonic revolution and Europe. 
470 AN, F²I 1328, Frémin de Beaumont aan Montalivet, z.d. [compte rendu, vierde trimester 1811], nr. 78. 
471 Ibidem, Bonnechose aan Frémin de Beaumont, 6 januari 1813, nr. 207. 
472 Woloch, The new regime, 110. 
473 AN, F²I 1335, Savary aan Frémin de Beaumont, 7 oktober 1812, nr. 279. 
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met prinsgezinde, van de oude met de nieuwe Fransman, van de magistraat met de officier. Een 

definitief einde aan het oude zeer van fractionalisme en partijtwist, een nieuw begin waar de 

notabelen zich gebroederlijk hadden geschaard onder Napoleons nieuwe politieke constellatie.474 

Als er één moment moet zijn geweest waarop Frémin de Beaumont tot in zijn diepste gemoed 

moet hebben gevoeld dat deze ultieme droom werkelijkheid kón worden dan was het wel in de 

nacht van 23 op 24 maart 1811, bij het feest ter gelegenheid van de geboorte van Napoleons zoon 

‘de koning van Rome’.475 Terugkijkend op deze illustere samenkomst van de elites in het speciaal 

hiertoe versierde ‘hôtel van de prefectuur’ (het huidige Noordbrabants Museum), compleet met 

gezang, dans, en kanongebulder, schreef de prefect aan Réal: 

 J’avais réussi M. le Comte a toutes les personnes considérables de la ville aux officiers généraux, 

 supérieurs et particuliers de la garnison, tous les habitants distingués des communes environnantes et les 

 maires des chefs-lieux de canton, pour célébrer à la préfecture une fête de famille, la naissance du roi de 

 Rome, le bonheur de l’empereur et de son auguste épouse dont l’heureuse convalescence ajoute encore à 

 la félicité publique.  J’ai vu pendant le M. le Comte plus de 300 personnes lisez avec un attendrissement vrai 

 le bulletin qui leur en donnait l’assurance, et qui j’avais fait afficher au-dessous des chiffres de leurs majestés. 

 On se soit avec le même sentiment les inscriptions de leur honneur qui décoraient les appartements et 

 l’intérieur de la préfecture. On a répète en chœur le refrain des couplets analogues à la circonstance qui ont 

 été chantés pendant le bal et pendant le souper et qui offraient en même temps l’impression de la gaieté 

 française et de l’attachement de la grande nation pour ses maîtres. On a porté avec la même enthousiasme la 

 santé de leurs majestés et de nombreuses salves d’artillerie ont accompagné chacun d’un toast.476 

Wie de toenemende religieuze en militaire problemen zou vergeten zou denken dat enkel de factor 

tijd nog spelbreker was. Toch tonen bovenstaande strubbelingen dat er voor het winnen van de 

‘harten en gedachten’ van de bestuurselites op het Brabantse platteland alsook Gelderse adelstand 

nog een wereld te winnen viel. Waar de eersten trouw betuigden, maar het lokale bestuur te 

wensen overliet, leken de laatsten zich uiteindelijk te conformeren, maar redelijk bestuur was nog 

geen synoniem voor toewijding. 

5.7 Conclusie 

Met enige terughoudendheid kan aangesloten worden bij de woorden van Paradis ‘dat het 

departement Monden van de Rijn wat betreft rust en onderworpenheid aan wetgeving inderdaad 

nummer een van het keizerrijk is’.477 Zeker vergeleken met de situatie binnen andere delen van 

het rijk kende dit gebiedsdeel nauwelijks enig openlijk of gewelddadig verzet van betekenis. De 

conscriptie als grootste bestuurlijke beproeving verliep vrijwel vlekkeloos en de meeste lokale 

bestuurders namen de nieuwe posten binnen het napoleontisch bestuursapparaat in. Toch moet 

 
474 Broers, Napoleon I, hfst. 4, An apprenticeship in power and a warning unheeded. 
475 Fransche Keizerrijk, Journal du département des bouches du Rhin (29 maart 1811). 
476 AN, F²I 1335, Frémin de Beaumont aan Réal, 18 april 1811, nr. 156. 
477 AN, F²I 1328, Paradis aan Frémin de Beaumont, 12 september 1812, nr. 167. 
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hier niet uit afgeleid worden dat de bevolking en elites onverdeelde supporters waren van het 

napoleontisch bestuur en dat zijn worteling volledig was. 

 De ‘bon esprit’ kon niet verhullen dat het Franse bestuursapparaat in Monden van de Rijn 

met een aantal serieuze integratieve problemen kampte die het niet goed onder controle kreeg. Zo 

waren daar de groeiende smokkelhandel langs de noordgrens van het departement en de 

toenemende ontduiking van de indirecte belastingen. Was de cultureel-historische band met de 

noordelijke departementen voor een groot deel van de inwoners van Monden van de Rijn 

weliswaar minder hecht, de economische binding was die des te meer en het verlies daarvan werd 

gevoeld in het gehele departement. Daarnaast was er tegenwerking vanuit het arrondissement 

Nijmegen, waar de Gelderse edelen grote moeite hadden met de nieuwe bestuurlijke 

werkelijkheid, terwijl in het Brabantse deel het functioneren van de lagere autoriteiten op het 

platteland te wensen overliet, hetgeen tot uiting kwam in de traag functionerende en soms 

onverschillige maires tot het plegen van corruptie door diverse vrederechters. De onbekendheid 

met de Franse taal en wetgeving speelde hierin een rol, evenals het willen vasthouden aan oude 

gebruiken. Hierdoor raakte de rechterlijke macht op lokaal niveau nooit goed geworteld. Echt 

problematisch was de relatie tussen de Franse overheid en het conservatief-katholieke deel van 

de geestelijkheid en haar aanhang in het departement. Tolerantie noch repressie leek dit probleem 

definitief te kunnen oplossen. De passievere verzetsvormen van ambtelijk plichtsverzuim, 

clandestiene gebedenboeken en het minachten van de seculiere eedaflegging, toonden dat de 

uitwerking van de Franse religiepolitiek niet bevorderlijk was voor de integratie. 

 Tot zover de bestuurlijke realiteit zoals die uit de analyse van het gehele bronnencorpus 

naar voren komt. De vraag rest hoe de afzonderlijke actoren inhoudelijk oordeelden over de esprit 

public. Prefect Frémin de Beaumont rapporteerde het uitgebreidst over de esprit public in zijn 

departement. Aanvankelijk vormde hij zijn mening op basis van zijn eerste indrukken en 

aannames over de volksaard van zijn inwoners. Bij het operationeel komen van de verschillende 

overheidsdiensten betrok hij steeds vaker hun rapportages. In zijn verslaggeving over esprit 

public aan het ministerie van Binnenlandse Zaken legde hij hoofdzakelijk de nadruk op de mate 

van rust en orde in zijn departement, waarbij gelet werd op zowel de onderlinge 

verstandhoudingen tussen bevolkingsgroepen, als op de relatie tussen de bevolking en het Franse 

gezag. Ook de gehoorzaamheid van zijn inwoners aan de Franse wet- en regelgeving, zoals de 

conscriptie en belastingplicht, waren onderwerpen die naar zijn mening blijk gaven van een ‘bon 

esprit public’.  

 Bovenstaande betekent niet dat de prefect de rubriek esprit public zuiver samenstelde uit 

de som der delen. Hij was de spil binnen deze informatiestromen en vormde daarmee de schakel 

tussen de regering en de lokale vertegenwoordigers van diverse bestuurstaken. In die positie werd 
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zijn eindoordeel niet alleen gevormd op basis van de informatie die hem werd aangeleverd, tevens 

trad hij op als censor. Minder welgevallige of esprit public-verstorende rapportages van onder- 

en nevengeschikten gaven regelmatig aanleiding tot zelfcensuur. Zo gaf de prefect een wel erg 

geflatteerd beeld van de acceptatiebereidheid van zijn inwoners ten aanzien van de conscriptie. 

Ook over de conflicten die met de invoering van dienstplicht gepaard gingen, in het bijzonder 

tussen de civiele en militaire overheden, werd niet aan Parijs gerapporteerd. De prefect had aan 

het begin van zijn ambtsperiode Parijs een rooskleurig beeld voorgespiegeld van de esprit public 

in zijn departement; berichtgeving die deze karakterisering ondermijnden werden liever 

afgezwakt of helemaal niet gemeld. Het ontoereikend  functioneren van lokale bestuurders is hier 

een goed voorbeeld van. Wat betreft de toenemende fraude en belastingontduiking koos Frémin 

de Beaumont voor de tweeledige tactiek om dit enerzijds toe te schrijven aan de steeds beter 

functionerende politie- en belastingdiensten en anderzijds om Parijs niet méér te rapporteren dan 

strikt noodzakelijk. 

 Anders lag dit bij zijn onder- en nevengeschikten, die vrijer en openlijker konden 

rapporteren. Zij voelden niet de last van de eindverantwoordelijkheid, zoals die wel rustte op de 

schouders van de prefect bij het opstellen van zijn trimestriële rapportages aan het ministerie van 

Binnenlandse Zaken. Een voorbeeld hiervan vormde onderprefect Bonnechose, wiens zelfcensuur 

minder groot was vergeleken met zijn superieur. Toch gold ook voor deze bestuurder dat hij de 

esprit public in zijn arrondissement minder kritisch benaderde (deze was onafgebroken ‘goed’) 

dan hij had kunnen doen. Esprit public-verstorende factoren, die voortkwamen uit 

bestuursmaatregelen en de incoherente samenwerking van de diverse overheden, duiken namelijk 

elders in zijn rapportages wel op en verraden daarmee een zekere ambiguïteit tussen ideaal en 

werkelijkheid. Overigens werden veel van zijn kritiekpunten door de prefect genegeerd bij het 

opstellen van de departementale rapportage. Naast zelfcensuur en verhulde kritiek was de 

samenstelling en inhoud van esprit public afhankelijk van de persoonlijke intenties en bestuurlijke 

bekwaamheden van de auteur. Onderprefect Van der Brugghen van Croy rapporteerde 

bijvoorbeeld enkel het hoogst noodzakelijke of zelfs minder dan dat. Zonder de kritische 

rapporten van de procureurs van de rechterlijke machten zouden veel esprit public-ondermijnende 

factoren in Eindhoven grotendeels verborgen zijn gebleven. 

 In hun rol als openbaar aanklager hanteerden zij misschien nog wel de meest kritische 

pen van alle bestuursfunctionarissen. Zij versloegen niet enkel de houding en acceptatie van de 

bevolking ten aanzien van de Franse wet- en regelgeving, maar lieten zich ook onbeschroomd uit 

over het functioneren van de lokale magistratuur, zoals burgemeesters en vrederechters. De 

prefect waardeerde hun bijdrage ten zeerste of fingeerde dit; veel van hun bevindingen werden in 

zijn rapportages afgezwakt of genegeerd tot het moment dat Parijs via de gerechtelijke of andere 
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bestuurslijn(en) constateerde dat er zich een serieus probleem voordeed. Doordat de procureurs 

met hun voeten in de strafrechtelijke klei stonden, waren zij vertrouwder met de houding van 

verschillende bevolkingsgroepen en het oordeel van de afzonderlijke burger ten aanzien van het 

Franse gezag. De kijkrichting van procureurs verschilde daarmee met die van de prefect, wiens 

waarneming dikwijls lijkt te worden gekleurd door de sociale kring van ‘s-Hertogenbosch waarin 

hij zich hoofdzakelijk begaf. Zijn verplichte jaarlijkse rondreis bracht hier waarschijnlijk niet veel 

verandering in en over veel zaken die in het departement plaatsvonden was hij afhankelijk van 

wat ondergeschikten rapporteerden. In tegenstelling tot de prefect waren de procureurs niet belast 

met de uitvoerende macht in het departement. Zij droegen niet de verantwoordelijkheid om de 

verschillende overheidsdiensten zo snel mogelijk operationeel te krijgen (de rechtsinstellingen 

daargelaten) en waren ook geen verantwoording verplicht over de tenuitvoerbrenging van 

bestuursmaatregelen. Zelfcensuur ten aanzien van de esprit public was dan ook minder 

noodzakelijk. Sterker nog: het zou een verloochening betekenen van hun functie. 

 De gendarmerie en belastingdiensten voerden hoofdzakelijk uit en hielden zich minder 

bezig met interpretatie van de esprit public. Wel leverden zij bij de prefect kwantitatieve gegevens 

aan, die door hem met wisselend enthousiasme werden overgenomen. De prefect refereerde graag 

aan deze cijfers, tenminste wanneer deze een bevestiging vormden voor een ‘bon esprit’. Toen de 

aangeleverde staten in de loop van 1812 minder gunstig werden, opteerde Frémin de Beaumont 

er steeds vaker voor zich te beperken tot het overbrengen van droge data. Daarnaast zocht hij naar 

verklaringen voor de toenemende smokkel en belastingontduiking, waarbij de acceptatie van de 

Franse wet- en regelgeving angstvallig werd vermeden. 

 Voor het ministerie van Algemene Politie tenslotte stond de ‘ware esprit public’ gelijk 

aan de publieke opinie, die zich overigens beperkte tot de selecte kring van meest invloedrijke en 

welgestelde mannen binnen het departement. Deze groep notabelen vormde het potentieel aan 

menselijk talent dat Savary en de zijnen hoopten tot ralliement te kunnen verleiden. In opdracht 

van dit ministerie voorzag de prefect esprit public dan ook op geheel andere wijze van inhoud. 

Van hem werd verwacht de ‘markantste individuen’ en hun directe omgeving voortdurend te 

screenen; uit deze statistische verzameling gegevens kon de esprit public worden gededuceerd. 

 Heel anders verliep de wijze waarop er onderaan de politionele ladder invulling werd 

gegeven aan esprit public. De bijdragen van de politiecommissarissen van Nijmegen, Tilburg en 

’s-Hertogenbosch bleven lange tijd uiterst beperkt, niet het minst vanwege alle strubbelingen 

rondom hun aanstellingen en de onderlinge strijd die hierover uitbrak tussen de politionele en 

civiele machten. Pas medio 1813 werd er voor het eerst op reguliere basis verslag uitgebracht 

over de esprit public en alleen vanuit Nijmegen. De beoordeling beperkte zich tot de openbare 

rust en reactie van de bevolking (met name de notabelen) en haar reactie op geruchten. 
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 Kortom, de betekenis die door de bestuursfunctionarissen aan esprit public werd gegeven, 

wisselde sterk en hing samen met de verwachtingen en verantwoordelijkheden verbonden aan hun 

functie. Daarnaast was de kwaliteit van de rapportage afhankelijk van de bereidwilligheid en 

persoonlijke bekwaamheden van de auteur. Niet enkel was dit bepalend voor de focus, maar ook 

voor de mate waarin zaken werden gecensureerd of geretoucheerd. Zeker de prefect was er alles 

aan gelegen om de integratie van zijn departement tot een succes te maken en hij pakte onder de 

rubriek esprit public dan ook breed uit – al moest de waarheid soms wijken voor een meer 

wenselijk beeld.  
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6 Slotbeschouwing 

Het concept esprit public had een lange reis afgelegd alvorens onderdeel te worden van de 

bestuurlijke verslaglegging binnen het departement Monden van de Rijn. Vertrekpunt was de 

revolutionaire periode geweest, waarin het begrip had gediend om Franse burgers zowel te 

onderzoeken op als te sturen in de juiste republikeinse grondhouding. Als belichaming van het 

algemeen belang werd dit concept door de overheid aangegrepen om de grillige publieke opinie, 

die de gevaarlijke kiemen van twist en verdeeldheid in zich droeg, te beteugelen. Gedurende het 

Directoire en Consulaat had het begrip zich doorontwikkeld tot een gesublimeerde, meer 

gestileerde versie van zichzelf. Nu het project om van Fransen revolutionairen te maken onder 

Napoleons conciliante politieke beleid bewust was afgezwakt en er gepoogd werd oude en nieuwe 

machten te verzoenen, evolueerde esprit public binnen de bestuurlijke burelen verder tot een 

bestuurscategorie waarin hoofdzakelijk werd beschreven of onderdanen zich gedroegen zoals van 

hen mocht worden verwacht: eensgezind, gezagsgetrouw en onderworpen aan Franse wet- en 

regelgeving. In die nieuwe betekenis werd het onderdeel van de bestuurlijke lingua franca, 

waarvan ministers, (onder)prefect(en), procureurs en politiecommissarissen zich bedienden bij 

het effectueren van het napoleontisch gezag in de diverse departementen van het rijk. 

 Dit onderzoek heeft antwoord willen geven op de vraag hoe het napoleontisch 

bestuursapparaat invulling gaf aan deze definitie van esprit public bij de integratie van het 

departement Monden van de Rijn binnen het keizerrijk. Hiervoor werd een informatienetwerk 

onderzocht dat zich uitstrekte van de keizer tot aan de kleinste departementale bestuurder. 

Gedurende het late keizerrijk waren er binnen de Franse staat vijf afzonderlijke bestuurslijnen te 

onderscheiden die zich vanuit de hoofdstad uitstrekten tot in de kleinste kantons en gemeenten 

van dit departement. Als in een spinnenweb waren er tussen de diverse overheidsdiensten 

dwarsverbindingen aanwezig, opdat niet alleen informatie kon worden uitgewisseld, maar er ook 

een beroep kon worden gedaan op elkaars expertise. Het was de prefect die, als hoogste civiel 

bestuurder, regelmatig de verschillende gesponnen draden afliep alvorens de Parijse ministeries 

verslag uit te brengen over de esprit public van zijn departement. 

 Paradoxaal genoeg zwakte, binnen deze ogenschijnlijk zo effectieve staatsorganisatie, de 

interesse om de publieke opinie diepgravend te onderzoeken af en dat voor een overheid die op 

alle andere beleidsterreinen een ongekende informatiehonger tentoonspreidde. Juist deze, door 

Karila-Cohen terecht getypeerde, ‘verduistering van het politieke onderzoek’478, leidde ertoe dat 

bestuursambtenaren het begrip ruimhartiger gingen hanteren in hun beschrijving van de 

mentaliteit van de bevolking. Deze betekenisverruiming leidde ertoe dat esprit public een 

 
478 Karila-Cohen, L’état des esprits, 71. 
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plooibaar en veelzijdig begrip werd binnen het bestuurlijke communicatienetwerk van de 

napoleontische staat. Hieruit blijkt allereerst hoe esprit public binnen de bestuurspraktijk was 

gaan dienen als containerbegrip. 

 Toch dient uit die afgenomen aandacht voor het politieke onderzoek niet de conclusie te 

worden getrokken dat de interesse voor de mentaliteit van de bevolking was verdwenen, al lieten 

Lucien Napoleons woorden in 1800 anders voorkomen. Destijds had de minister zich tot het 

nieuwe prefectorale korps gericht met de woorden dat het enkel onzekere, wankelmoedige 

regeringen past om zich zorgen te maken over de esprit public.479 Ironisch genoeg was de 

interesse van het napoleontisch bestuursapparaat voor esprit public tien jaar later alles behalve 

verdwenen. Zo werd er door Frémin de Beaumont zorgvuldig verslag gedaan over de esprit public 

van zijn departement in de hoop Parijs te overtuigen van de loyaliteit en toegewijdheid van zijn 

bevolking aan het napoleontisch bestuur. Zelfs de keizer liet zich gedurende die laatste 

bestuursjaren uitgebreid informeren over de esprit public in zijn rijk – voor hem allereerst een 

graadmeter van loyaliteit. Zijn bemoeienissen met de integratie van het voormalige Koninkrijk 

Holland, en in het bijzonder met de esprit public van de Nederlanders, lijken met Luciens 

zorgeloosheid dan ook weinig van doen te hebben. Integendeel, de esprit public moest door een 

vastberaden en doortastende politiek ter plaatse zo gestuurd worden dat de ontheemde 

Nederlandse natie in lijn werd gebracht met de rest van het keizerrijk. Naast dat de esprit public 

in Napoleons optiek manipuleerbaar was door daadkrachtig overheidsoptreden, kon de ‘publieke 

geest’ in de keizerlijke media dienen als propagandamiddel. Tot slot dichtte Napoleon het begrip 

zelfs ideële krachten toe, waarbij hij het opblies tot hegeliaanse proporties. In die hoedanigheid 

manifesteerde esprit public zich als representant van de algemene wil en kreeg het concept de rol 

toebedeeld van onbetwistbaar leidsman en aanjager van het wereldgebeuren – iets dat Napoleon 

vooral sterkte in zijn kijk op de internationale verhoudingen en de noodzaak om oorlog te voeren.  

 Heel wat minder hoogdravend, maar niet minder veelzijdig, werd het begrip van inhoud 

voorzien door de bestuursfunctionarissen van Monden van de Rijn. Uitvoerig berichtte de prefect 

de ministeries van Binnenlandse Zaken en Algemene Politie onder deze bestuurscategorie over 

de heersende mentaliteit in zijn departement, waarvoor hij een breed scala aan onderwerpen 

aansneed. Weliswaar lag de nadruk hierbij op de loyaliteit van inwoners en lokale bestuurders 

aan het Franse bestuur en de orde en rust die in het departement heerste, maar in tegenstelling tot 

Le Roys bevindingen in Italië480, was zijn beoordeling van de esprit public meer dan enkel de 

waarneming of de bevolking onderworpen was aan de wetgeving of voldoende toegewijd was aan 

het Franse bestuur. Initieel tekende de prefect de mentaliteit van de bevolking op langs de 

 
479 Le Roy, ‘L’esprit public dans les départements annexés de l’Apennin ligure’, 75. 
480 Ibidem, 88-89. 
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politieke, culturele en religieuze scheidslijnen die zich in het verleden hadden afgetekend. De 

vermeende volksaard van de bevolking werd als leidraad gebruikt bij het opstellen van zijn eerste 

observaties en verwachtingen, met diens vertrouwen dat het departement zich zonder al te veel 

problemen zou laten integreren. Het grootste deel van de bevolking bestond immers uit 

ingezetenen die lange tijd op religieus en politiek gebied waren achtergesteld ten opzichte van de 

rest van het (voormalige) Koninkrijk Holland. In de ogen van de prefect waren zij hiermee de 

gedroomde supporters van het Franse bestuur.  

 Gedurende de jaren 1810-1813 kreeg het departementaal bestuur te maken met een hele 

reeks integratieve kernproblemen die het kader zouden gaan vormen waarbinnen Frémin de 

Beaumont zijn analyse van de esprit public zou vormgeven. Bij het operationeel komen van de 

diverse departementale overheidsdiensten putte de prefect daarbij steeds vaker uit de kwalitatieve 

en kwantitatieve rapporten, die hem door onderprefecten, procureurs, politiecommissarissen, 

gendarmerie en belastingdienst werden aangereikt. De kwaliteit van deze gegevens wisselde sterk 

en was afhankelijk van de verwachtingen en verantwoordelijkheden van de functionaris in 

kwestie. Daarnaast waren bereidwilligheid en persoonlijke competenties van invloed op de 

kwaliteit van de verslaglegging. Het lijkt erop dat vooral Nederlandse bestuursambtenaren door 

hun relatieve onbekendheid met het Franse begrip er moeite mee hadden hier in hun verslagen 

concreet invulling aan te geven. Vaak wordt er niet of slechts zeer eenzijdig door hen verslag 

gedaan over de esprit public. Een andere mogelijke reden is dat zij een bewuste vertragingstactiek 

hanteerden om tijd te winnen, iets dat Van der Burg al was opgevallen bij de handelswijzen van 

de prefecten in Nederland.481 Tot slot werd op alle bestuursniveaus informatie verdraaid of 

achtergehouden. 

 Met name de civiele bestuurders pasten dikwijls zelfcensuur toe, waardoor informatie 

werd geflatteerd, genegeerd of geretoucheerd. Juist de prefect verkeerde, in diens spilfunctie 

tussen lagere en hogere autoriteiten, in de uitzonderlijke positie dat hij kon bepalen welke 

informatie werd doorgesluisd naar Parijs. Bij het aggregeren van gegevens koos hij er regelmatig 

voor om minder welgevallige of esprit public-ondermijnende zaken niet of slechts in afgezwakte 

vorm aan de ministeries van Binnenlandse Zaken en Algemene Politie te melden. Niettemin begaf 

hij zich hiermee in een bestuurlijk spanningsveld aangezien zijn onder- en nevengeschikten, in 

het bijzonder die uit de gerechtelijke en politionele bestuurstakken, eveneens rapporteerden aan 

hun eigen ministeries. Daarmee was de zelfcensuur die de prefect hanteerde niet oneindig, met 

name de procureurs trokken in hun uitlatingen over de esprit public de loyaliteit van burgers en 

lokale bestuurders regelmatig in twijfel. Ook de kwantitatieve gegevens afkomstig van de 

gendarmerie en belastingdiensten noopten de prefect op zeker moment tot een minder florissante 

 
481 Van der Burg, Napoleonic governance in het Netherlands and Northwest Germany, 120.  
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voorstelling van zaken. 

 Opvallend genoeg kwamen, in de optiek van de civiele bestuurders en stedelijke 

politiecommissarissen, esprit public-verstorende factoren haast altijd van buitenaf, zoals het 

drama van de Russische veldtocht of geruchten van elders die zich in het departement 

verspreidden. Het waren sfeer verstorende omstandigheden waar zij geen grip op hadden en 

waarvoor zij dan ook niet verantwoordelijk konden worden gesteld. Toch liet ook hier de 

rechterlijke macht regelmatig een ander geluid horen, zoals het halfhartige optreden dat de prefect 

verweten werd in diens aanpak van de religieuze problemen in het departement. Zo kon het 

voorkomen dat de prefect de esprit public als ‘goed’ beoordeelde, terwijl de procureurs op 

datzelfde moment hun kritiek uitte en onderdelen hiervan juist als slecht typeerden. 

 Daarmee rest de vraag hoe de betekenisinhoud die aan het begrip werd gegeven, zich 

verhield tot het integratieproces. Voor de hoofdverantwoordelijken binnen de civiele en 

rechterlijke bestuurstakken was esprit public allereerst een graadmeter voor integratie, waarbij zij 

vooral wilden bewijzen hoe voortreffelijk het Franse gezag zich in het departement wortelde. Met 

name de civiele bestuursfunctionarissen wilden hun meerderen ervan overtuigen dat het 

integratieproces door bevolking en lokale bestuurders gehoorzaam en zonder noemenswaardige 

tegenstand werd geaccepteerd. Minder fraaie feiten die afbreuk deden aan deze ‘bon esprit’ 

werden door hen zoveel mogelijk afgezwakt of verzwegen en wanneer hierover toch aan Parijs 

werd gerapporteerd, dan waren dit nooit de gevolgen van desintegratie of slecht bestuur. Een 

verklaring voor esprit public-verstorende factoren moest volgens (onder)prefect(en) dan ook 

elders worden gezocht, zoals geruchten over Franse nederlagen, de negatieve gevolgen van de 

economische en politiek-militaire situatie, de onbekendheid van de lokale bevolking met de 

nieuwe Franse staatsorde of lokaal verzet van specifieke bevolkingsgroepen (ultramontaanse 

katholieken, Gelderse edelen). Al met al betrof het problemen die door de voortschrijdende 

integratie zouden worden opgelost; in de ogen van de civiele bestuurders waren zij nooit het 

gevolg van gebrekkige worteling. Integendeel, voor hen waren het geïsoleerde feiten die door het 

nemen van de juiste bestuursmaatregelen eenvoudig konden worden opgelost. Ironisch genoeg 

werden zelfs minder gunstige kwantitatieve gegevens – ‘harde cijfers’ met betrekking tot 

corruptie, fraude en smokkel – door de prefect gepresenteerd als teken van integratie. Het was 

immers te danken aan de steeds beter functionerende overheidsdiensten dat dergelijke misstanden 

aan het licht werden gebracht. 

 Naast graadmeter werd esprit public door de procureurs van de rechterlijke macht ingezet 

als middel om integratie te bevorderen en kritiek te leveren op het civiel bestuur. Zo uitten zij 

regelmatig hun ongenoegen over de laakbare handelswijzen van burgemeesters, vrederechters en 

priesters in de hoop (onder)prefect(en) aan te zetten tot het nemen van maatregelen. Zijdelings 
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leverden zij hiermee kritiek op het trage en halfslachtige beleid van deze bestuurders. Hun snedige 

opmerkingen verraden niet enkel de animositeit die er leefde tussen de civiele en rechtelijke 

bestuurstakken, meer nog verraden zij dat de worteling van het napoleontisch gezag minder 

rooskleurig verliep dan de prefect Parijs liet geloven.  

 Ook voor het ministerie van Algemene Politie was esprit public zowel een graadmeter 

voor integratie als een instrument om deze te bevorderen. Graadmeter, omdat in de visie van 

minister Savary de algemene opinie – en daarmee de ware esprit public – viel af te leiden uit de 

‘statistique personnelle’. Een achtergrondonderzoek naar iedere notabele afzonderlijk dat werd 

gebruikt om de acceptatiebereidheid ten aanzien van het Franse bestuur te meten. Daarnaast werd 

dit bevolkingsonderzoek gebruikt om het menselijk potentieel in kaart te brengen dat tot 

ralliement te verleiden was. In deze betekenis werd esprit public een middel om lokale elites 

binnen het keizerrijk te integreren. 

 Kan op basis van een tijdsbestek van slechts drie jaar een uitspraak gedaan worden over 

het mogelijke succes van integratie? Wie zich louter richt op de zo succesvol verlopen conscriptie 

in het departement zegt volmondig ‘ja’ – en dit was precies waar de civiele bestuurders zich 

voortdurend op beriepen wanneer zij de esprit public in hun rapportages als ‘goed’ typeerden. 

Ook binnen de historiografie diende de invoering van de dienstplicht lange tijd als bewijsmateriaal 

voor het in bestuurlijk opzicht zo efficiënt georganiseerde keizerrijk. Toch komt in dit onderzoek, 

waarin de totstandkoming van de esprit public is gedeconstrueerd door een kritische ondervraging 

van het archiefmateriaal, ook een ander beeld naar voren. De aan zelfcensuur onderhevige civiel-

bestuurlijke verslagen congrueren lang niet altijd met de verslagen van de procureurs en de 

gegevens van de gendarmerie en de belastingdienst. Dergelijke tegenstrijdigheden verraden niet 

enkel de pragmatische omgang van bestuurders met het begrip en hun uiteenlopende opvattingen 

over wat als ‘bon esprit’ kon worden opgevat, meer nog tonen zij aan dat veel kernproblemen niet 

succesvol werden opgelost. 

 Evenals Van der Burg onderschrijft ook dit onderzoek de rivaliteit die leefde tussen de 

diverse overheden en het gebrek aan bestuurlijke uniformiteit en doelgerichtheid gedurende het 

integratieproces.482 Het ontbreken van een duidelijk uitgewerkt plan van bovenaf bood de 

bestuurders van Monden van de Rijn de ruimte om te schipperen tussen lokale belangen en 

staatsbelang. Een dergelijke handelswijze is het meest terug te vinden bij de prefect, die de ene 

bestuursuitdaging (bovenal de conscriptie) prioriteerde boven de aanpak van andere 

kernproblemen. Hierdoor werd het onregelmatige verloop van het integratieproces verder 

versterkt, al wilde hij Parijs anders doen geloven. De procureurs lieten zich in hun observaties 

juist regelmatig kritisch uit en leveren daarmee het bewijs dat de worteling van het Franse gezag 

 
482 Ibidem, 157-159. 
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alles behalve vlekkeloos verliep. Hun verslagen kenden minder zelfcensuur en voor het 

operationeel krijgen van de rechterlijke macht, was een lankmoedige houding ten aanzien van de 

bevolking minder noodzakelijk. 

 Het grillige verloop van het integratieproces wordt bovendien bevestigd door de 

kwantitatieve gegevens die de gendarmerie en de belastingdienst bij de prefect aanleverden. Zelfs 

binnen de rapporten van het civiele bestuur zijn veel incongruenties terug te vinden die het 

positieve beeld dat de prefect van de integratie wilde neerzetten logenstraffen. Lange tijd werden 

hiervoor verklaringen gezocht in de culturele achtergrond van de bevolking, maar zoals ook 

Horn483 in zijn onderzoek al stelde, lijkt de positionering van het departement binnen het rijk, zijn 

economische situatie, de bevoorrechting van bevolkingsklassen en de mate waarin de behoeften 

van de diverse bevolkingsgroepen werden bevredigd, van even grote zo niet grotere betekenis te 

zijn geweest. Dit gegeven, in combinatie met de persoonlijke keuzes en competenties van de 

dikwijls rivaliserende bestuursfunctionarissen, maakten dat het integratieproces binnen het 

departement verschillende snelheden kende. Zo waren er niet alleen aanzienlijke verschillen 

tussen stad en platteland, maar ook tussen de drie arrondissementen onderling. Bovendien wisten 

de departementale bestuurders slechts een enkel kernprobleem volledig op te lossen – voor veel 

bestuursuitdagingen was meer tijd nodig.  

 Kortom, esprit public duikt in de bestuurlijke rapportages vooral op als een weinig 

betrouwbare graadmeter voor de worteling van het napoleontisch bestuur. Soms werd het begrip 

ingezet als instrument om integratie te bevorderen, maar ook dan was de invulling die eraan werd 

gegeven niet vrij van afgunst of bestuurlijke aspiraties. Dit werd zichtbaar in een onderzoek dat 

zich niet enkel richtte op de invulling die de prefect aan esprit public gaf, maar waarbij de 

totstandkoming van het begrip werd bestudeerd in onderlinge samenhang met de rapportages en 

instructies van zijn onder- en bovengeschikten. Een dergelijke deconstructie biedt niet alleen meer 

inzicht in het functioneren van het napoleontisch bestuursapparaat, het draagt ook bij aan het 

onderzoek naar de daadwerkelijke worteling van het Franse gezag in een departement, in dit geval 

van Monden van de Rijn.  

 
483 Horn, Le défi de l’enracinement napoléonien entre Rhin et Meuse, 411-416. 
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Summary in English 

In the years 1810-1811, the French Empire went through a final expansionary phase, with 

Napoleon tightening his economic, political and military grip on the European continent, 

including in the Dutch department of Bouches-du-Rhin (Monden van de Rijn), which roughly 

encompassed the east of today’s province of North Brabant. It was only a small part of the Empire, 

nevertheless an examination can shed light on the French administrative apparatus, which was an 

important building stone of the Napoleonic Empire. Specifically, this master thesis deals with the 

content that the French government and administration gave to the concept of esprit public in the 

integration of Europe. Gaps in current historiography justify a closer examination of the Bouches-

du-Rhin department, which has received little attention for both archival and ‘nationalist’ reasons. 

The research questions provide insight into the (conceptual) development and perception of the 

esprit public, using a still little-studied Dutch department as a case study. Thus, light is shed on 

the functioning of the Napoleonic administration in the incorporated territories. In this way, this 

study contributes not only to knowledge of the Napoleonic era in the Netherlands, but also to a 

better understanding of Napoleon’s empire as a whole. 

 Chapter 1 discusses the state of the art in research on this subject and the theoretical 

framework and methodology that were used for this master thesis. Chapter 2 deals with the origin 

of esprit public, its change in meaning, and the way this concept acquired a place within the 

Napoleonic administrative apparatus. The third chapter focuses on the central government's use 

of the term in the integration of new departments, in particular the specific integrative challenges 

faced by the administrators of Bouches-du-Rhin. The fourth chapter clarifies how the various 

administration branches contributed to the assessment of the esprit public. Chapter 5 examines 

how the prefect's final assessment came about and how it related to the rooting of Napoleonic rule 

in the department. The final chapter contains the main findings and provides an answer to the 

research question. This chapter concludes with the most important implications for further 

research. 

 In short, the study shows that esprit public mainly appears in administrative reports as a 

not very reliable indicator of the rooting of the Napoleonic administration in this department. 

Sometimes the concept was used as a tool to promote integration, but even then the interpretation 

given to it was not free of envy or administrative aspirations. This became visible in a study that 

not only focused on the prefect's interpretation of esprit public, but studied the creation of the 

term in interrelation with the reports and instructions of his subordinates and higher ranked 

officials. Such an examination not only provides more insight into the functioning of the 

Napoleonic administration, it also contributes to the study of the actual rooting of French authority 

in a department.   
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