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A_ Buiten 's lands geborenen, die onder vigeur der Grondwetten 1815 en 1840 (24 aug.
1815-2 nov . 1848) werden benoemd tot ambten als bedoeld in art. 8 (resp _ art. 7) Gr.
nadat hun met toepassing van art . \0 Gr. 1815 het volle recht van inboorlingschap en de
verkiesbaarheid tot alle ambten was verleend .
B. Buiten 's lands geborenen, die eveneens tot zodanige ambten werden benoemd zonder
dat van voorafgaande .. grote naturalisatie" blijkt.
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I.

NEDERLANDERS - INBOORLINGEN

De beide zeer aanzienlijke landgenoten die in november 1813 hun
hoofd waagden door openlijk bekend te maken, dat zij besloten hadden
het Algemeen Bestuur van het Vaderland tot de komst van Zijne Hoogheid op hun schouders te nemen , wendden zich in hun historische proclamatie van 20 november tot "alle brave Nederlanders".
Het was toen natuurlijk niet het geëigende moment om uit te maken,
wie er al dan niet beschouwd moesten worden als "Nederlanders", een
term die destijds nog niet algemeen was ingeburgerd , laat staan juridisch
in de vorm gezet , maar al spoedig lijkt de Grondwet van 30 maart 1814
daaromtrent op het eerste gezicht klare taal te spreken als zij (art. 53) bepaalt , dat het Nederlandse Volk bestaat uit de Ingezetenen van negen met
name genoemde Provinciën of Landschappen (dat zijn de oude zeven plus
Brabant en Drenthe) , die tezamen het grondgebied der Verenigde Nederlanden in Europa uitmaken. Al staan de grenzen dier provinciën nog niet
nauwkeurig vast en moet men zich ten aanzien van Brabant vergenoegen
met een provisionele omschrijving van het territoir - ik noem dit toch
klare taal omdat het in de regel niet moeilijk zal vallen te beslissen, of iemand al dan niet "ingezetene" is - dat zal eerst moeilijk worden als de
wetgever met die term gaat jongleren. Voortlezende komt men evenwel
tot de ontdekking, dat niet alle leden van "het nederlandse volk" ook
" Nederlanders" mogen heten, want art. 59 stelt voor de verkiesbaarheid
tot lid van de staten-generaal naast de eis, dat men ingezetene moet zijn
van zijn provincie of landschap nog deze andere, dat men " Nederlander"
moet zijn. Uit de gepubliceerde stukken betreffende de totstandkoming
der grondwet meent Struycken te kunnen opmaken , dat men bedoelde
.. ingezetenen, die binnen ons grondgebied waren geboren" l, maar ik betwijfel, of men dat zo scherp kan stellen. De voorgeschiedenis van deze redactie is niet geheel helder. De commissie ging bij haar beraadslagingen
uit van de derde redactie van Hogendorps .. Schets", die slechts eiste, dat
de afgevaardigden zouden zijn .. ingezetene, elk van zijne provincie" (en
dus eo ipso van de Verenigde Nederlanden) maar dat was der commissie
niet genoeg: de leden der staten-generaal moesten ook nog
" inboorlingen" zijn. Na enige discussie verenigt men zich dan met een
door Elout ontworpen redactie: inboorlingen van de Verenigde Nederlanden (3 jan. 1814), maar nu blijken deze woorden op het laatste ogenblik
in de eindredactie (waarin Elout een belangrijk aandeel had gehad) vervangen te zijn door .. Nederlanders".
I

Struycken. Het Staatsrecht (1928). bI. 243 .
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Dit kan naar mij dunkt geen toeval zijn, maar wat schuilt er dan achter? Aan de hand van de beschikbare stukken mag men wel aannemen:
het streven van Elout om tot elke prijs te voorkomen, dat men met de
Vorst zou moeten discussiëren over de mogelijkheid van naturalisatie , de
vraag aan welk gezag deze bevoegdheid zou toekomen en wat daarvan de
rechtsgevolgen zouden zijn. De term en het begrip waren bekend genoeg:
men had ook vroeger de figuur der naturalisatie gekend en dat zelfs in
twee vormen: de gewone, die wij tegenwoordig eer zouden onderbrengen
onder het hoofd, ,dispensatie" omdat zij slechts beoogde de begunstigde
vreemdeling te bevrijden van zekere administratieve beperkingen (b.v. op
het gebied van procesrecht of beroepsuitoefening) en de zg. naturalisatie
ad honores of "grote naturalisatie", die hem de toegang opende tot de
aan inboorlingen voorbehouden politieke rechten .
Dat is een figuur , waarmede men zeer zuinig moet omspringen. Onder
de Republiek hadden de regerende klassen op dit punt gerust kunnen zijn
omdat de staten (en niet de stadhouder) dienaangaande het heft in handen hielden , maar hoe zou dat straks gaan onder een vorst , die een groot
deel van zijn leven in den vreemde had doorgebracht en daar met name
duitse relaties had aangeknoopt? Uit de aantekeningen van Roëll en Van
Maanen (niet uit de officiële notulen) blijkt, dat de oud-regent Repelaer
reeds onmiddellijk in de vergadering van 3 januari de vraag heeft opgeworpen, of er niet iets bepaald diende te worden omtrent de, ,genaturali seerden:" zullen die op één lijn staan met .. inboorlingen" (en dus lid van
de staten-generaal kunnen worden) of niet? En die vraag blijkt dan zo netelig, dat Elout daarover in de constitutie liever niets bepaalds gezegd wil
zien, waarna de vergadering .. met grote meerderheid (besluit) er niets
van te zeggen" . 2
Voor een commissie, die tot taak heeft een ontwerp-grondwet te redigeren , een zonderling besluit, maar als veertien dagen later art. 41 der
.. Schets" aan de orde komt, gaat het dezelfde kant uit. Volgens het voorstel van Van Hogendorp zou de macht om te beschikken op verzoeken om
naturalisatie (met andere bevoegdheden) .. als vanouds" verblijven aan de
staten-provinciaal, maar Repelaar en Elout achten dit onhoudbaar: de
naturalisatie moet volstrekt verblijven aan de Souverein en het eind van
het verhaal is, dat het artikel van de .. Schets" gesplitst wordt in zes nieu we , bij welke amputatie de naturalisatie onder de tafel verdwijnt. 3 Het
lijkt niet onwaarschijnlijk, dat Elout, die dit epineuse onderwerp liefst
niet aanroerde, inmiddels op de gedachte is gekomen , dat ook het gebruik
van het woord .. inboorlingen" - dat b.v. de in den vreemde geboren kinderen van trouwe, in 1795 uitgeweken aanhangers van het Oranjehuis4
Colenbrander, Ontstaan der Grondwet I , bI. 125/ 126. 130.
, idem, bI. 223/ 224 .
4 B.v. de te Emmerik geboren zoons van Jan Carel Elias graaf van Lijnden (1770-1825): zie
N.N.B .W . VII . 797 .

2
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uit$loot - bij de Souvereine Vorst bedenkingen zou kunnen oproepen. De
vraag, wie dan als " Nederlanders" beschouwd moesten worden kon, nu
de Vorst geen bezwaren tegen de voorgestelde tekst opperde, voorlopig
blijven rusten.
" Voorlopig", doch niet voor lang, want zij komt met versterkte klem
aan de orde als de Belgen in mei 1815 een stem in het kapittel krijgen .
Voor hen is de Koning in ieder opzicht een vreemdeling en hun argwaan
tegen " vreemde gunstelingen" van oudsher niet minder sterk dan die van
hun noorderburen. Als op 18 mei de samenstelling van de raad van state
aan de orde komt , stellen Holvoet en Dotrenge aanstonds , dat zij uitgedrukt willen zien , dat de leden van dit hoge college , ,inboorlingen en niet
genaturaliseerden moeten z,ijn" en het resultaat van de ietwat verwarde
discussie , welke hieromtrent ontstaat, is in de officiële notulen neergelegd
in de volgende bewoordingen : " wordt op voorstel van den President met
algemene toestemming bepaald, dat bij een afzonderlijk artikel . . . zal
worden vastgesteld, dat tot de hogere ambten niet dan geboren Nederlanders zullen worden toegelaten, met dien verstande nogthans dat de reeds
verkregen regten zullen worden erkend" , terwijl voorts gezorgd zal moeten
worden voor uitzonderingen ten gunste van hen, die door wetduiding als
geboren Nederlanders moeten worden beschouwd en het artikel niet van
toepassing zal moeten zijn op militaire charges. De uitwerking van deze
desiderata wordt verwezen naar de commissie van redactie, terwijl de
vraag, of het niet aan de koning met gemeen overleg der staten-generaal
zou kunnen worden overgelaten om in bijzondere gevallen naturalisatie
tot " inboorling" te verlenen om advies wordt verzonden naar de commissie , die zich zal bezighouden met de macht des konings tot het geven van
dispensatie. 5
Aan dit programma is uitvoering gegeven inzover het aantal der voor
inboorlingen gereserveerde ambten werd uitgebreid, doch niet ten aanzien van de erkenning van " verkregen rechten"6 en nog minder ten opzichte van de mogelijkheid of gevolgen der naturalisatie, want daarover
wordt - kennelijk op aandringen van Elout - in alle talen gezwegen. De
betrokken commissie motiveert dit stilzwijgen (rapport van 26 mei) met
het argument , dat in de constitutie van dit instituut geen melding behoort
te worden gemaakt omdat naturalisatie ad honores of om politieke rechten te verkrijgen , " nimmer ten aanzien van de hooge waardigheid of
eerste staatsambten ingewilligd of verleend behoort te worden" , terwijl de
naturalisatie ten fine van het genot van civiele rechten in het civiel wetboek zal kunnen en moeten behandeld worden .8
Colenbrander, Ontstaan der Grondwet 11 , bI. 163 en 251.
Zulks hoewel het de leden der commissie bekend moet zijn geweest, dat hun medelid Gen debien daarop een beroep had gedaan. Zie Colenbrander 11 , bI. 167 en hierna par. 111.
7 Colenbrander 11 , bI. 253.
8 idem , bI. 251.
5
6
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Dit standpunt wordt echter onhoudbaar nadat de koning Uuli 1815) te
kennen heeft gegeven, dat er iets gezegd dient te worden over "naturalisatie of indigenaat 9 met het gevolg, dat het eindontwerp drie artikelen ga~t
bevatten, die niet kunnen gelden als voorbeelden van geslaagde wetstechniek. In plaats van de algemene regel der gelijke benoembaarheid van alle
Nederlanders (art. 9) gaat de uitzondering voorop: benoembaar tot een
aantal zeer hoge ambten zullen slechts zijn degenen, die Thorbecke later
zal noemen "inboorlingen in den engeren zin" en de daarmede gelijk te
stellen niet-inboorlingen (art. 8).
"Tot leden der Staten-Generaal, hoofden of leden van de Departementen van Algemeen Bestuur, leden van den Raad van State, Commissarissen des Konings in de provincien, en leden van den Hoogen Raad, kunnen
alleenlijk benoemd worden Nederlandsche ingezetenen, geboren binnen
het Rijk of deszelfs buitenlandsche bezittingen, uit ouders aldaar gevestigd.
"Die uit zoodanige ouders, ter oorzake van 's lands dienst afwezend, of
anderszins op reis zijnde, buiten het Rijk geboren zijn, worden met de vorigen gelijk gesteld."
Dan eerst volgt de algemene regel, dat tot alle andere bedieningen zonder onderscheid benoembaar zijn alle ingezetenen, die geboren Nederlanders (dus inboorlingen) zijn, dan wel, hetzij door wetduiding, hetzij door
naturalisatie daarvoor gehouden worden . Wat verstaan moet worden onder "wetduiding" wordt niet gezegd, (daarvoor zal men dan wel bij het
voorgaande artikel terecht kunnen), maar ook het hoge woord "naturalisatie" is eruit zonder dat blijkt, welke autoriteit daartoe bevoegd zal zijn.
In de commissie is wel, zoals wij zagen , zonder veel tegenspraak gesteld,
dat dit niemand anders dan de koning zou kunnen zijn, maar men heeft
het blijkbaar weer niet met zoveel woorden willen zeggen . Een overtuigend argument voor de conclusie, dat deze naturalisatie bij koninklijk
besluit de begunstigde niet de toegang zal opcnen tot de "verschanstc"
hoge ambten van art. 8, ligt echtcr verborgen in het te elfder ure ingelaste
art. 10, dat nader tcr sprake komt in Par. 11. Hier zij slechts opgemerkt,
dat men met tevredenheid kon constateren erin geslaagd te zijn de weg
naar dc hoogste functies impliciet te blokkercn. Welke maatregel in het
rapport der commissie, die de eindredactie heeft opgesteld, wordt toegclicht mct de volgende tirade.
" Nedcrland . .. zal bij voortduring bescherming en hulp verlenen aan
allen, die die door deszelfs zachtc wetten en vaderlijke regcring gelokt,
zich in hctzelve nederzetten, maar het volle genot om over de hogere belangen van het volk tc beschikken cn stem uit te brengen en aan de bestu ring der gemene zaak deel te nemen , kan aan niemand worden toegc9

idem , bI. 502.
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kend, die niet de liefde voor het vaderland met de eerste melk heeft ingezogen" . 10
Men kan dit al te bloemrijk noemen, maar zo gaat het wel meer als de
redacteuren van een voorstel niet voor hun ware motieven willen uitkomen; het is echter zelfs zonder meer naar plaats en tijd bombastisch, wanneer men bedenkt, dat het criterium niet is, of de geborene (en de toen malige woonplaats zijner ouders) gelegen is binnen het van oudsher vertrouwde grondgebied van de herleefde staat, doch binnen de grenzen van
dat grondgebied , zoals het nu, na al de wisselingen van revolutie en napoleontische tijd , tot een zelfstandig bestaan geroepen werd: zelfs na de hon derd dagen werden daarin , nog wijzigingen aangebracht. 11 De schrik voor
een "vreemdelingenheerschappij" was nu eenmaal diep geworteld, zo
diep zelfs, dat de negenmannen van 1844, die toch invoering van de mi nisteriële verantwoordelijkheid voorstelden , in hun toelichting nog schrij ven: "instelling ener zogenoemde grote naturalisatie, die ook tot de (in
art. 9) vermelde ambten bevoegdheden schonk, zou ons, woog het voordeel de te vrezen misbruiken op , wenselijk schijnen". Eerst het rapport der
herzieningscommissie van maart 1848 werpt heel het onderscheid tussen
inboorlingen in engere en in ruimere zin overboord met het eenvoudige ,
doch afdoende argument:
"De geboorte ... binnen het Rijk of deszelfs buitenlandsche bezittin gen , uit ouders aldaar gevestigd, verzekert op zichzelve geenszins die innige verbindtenis , die gemeenzaamheid met land en volk , welke de Grondwet zonder twijfel op het oog had."
Als de regering dit voorstel overneemt kan zij nochtans niet nalaten van
haar kant de toelichting te larderen met een flinke scheut rhetoriek : "het
is niet de plaats der geboorte, welke de mens hecht aan zijn vaderland,
maar zijn overtuiging, dat hij wettelijk tot deze of gene Staat behoort,
welke de neiging opwekt om met al zijn kracht het welzijn van die staat te
bevorderen" . 12
II.

DE "GROTE NATURALISATIE" 1815-1816

De commissie die zozeer gekant was tegen de mogelijkheid van, ,grote
naturalisatie" , heeft nochtans gemeend daartoe op zeer beperkte schaal
Colenbrander 11, bI. 552. Ned . vertaling bij Van Maanen. bI. XXIX .
Bij de Tweede Vrede van Parijs werd de zuidelijke grens van het Koninkrijk ten koste van
Frankrijk zodanig gewijzigd. dat ook Bouillon . Chimay (zie par. 11 slot) Philippeville en Ma rienbourg Nederlands werden. Slechts door eigenhandig ingrijpen heeft Lodewijk XVIII
kunnen verhinderen. dat niet ook Condé en Givet (de geboorteplaats van Gendebienl) aan
Willem I moesten worden afgestaan .
12 .. Handelingen" 1846-1847 . bI. 58; .. Handelingen" 1848. I. bI. 42. 46. 202 . 307.
10
11
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gelegenheid te moeten laten door op het laatste ogenblik nog een artikel
in te voegen, luidende:
" gedurende een jaar na de invoering dezer grondwet, staat het den Koning vrij , aan personen buiten 's lands geboren, doch binnen het Rijk gevestigd , het volle recht van inboorlingschap en de verkiesbaarheid tot alle
ambten te vergunnen".
Wie het initiatief tot deze invoeging genomen heeft, is nogal duister. De
officiële notulen zwijgen, maar uit de aantekeningen van Van Maanen
blijkt , dat zij in de vergadering van 8 juli door de voorzitter (Van Hogendorp) is toegelicht met een verwijzing naar "de aanwezigheid in België
van vele Nederlanders, die eigenlijk geboren Fransen, doch sedert 30-40
jaren inwoners van Nederland zijn" . 13
Nu lijkt die termijn van 30-40 jaren wel wat sterk aangezet , want dan
zou het artikel speciaal doelen op geboren Fransen, die zich reeds vóór de
revolutie in België hadden gevestigd, maar het lijkt waarschijnlijker, dat
men , na een twintigjarige franse bezetting, veeleer het oog heeft gehad op
figuren, die tijdens het franse bewind in België tewerk waren gesteld , daar
waren ingeburgerd en er als ambtenaar een goede naam hadden verworven. In het noorden had dit probleem zich na drie jaar inlijving niet gepresenteerd : daar had de Souvereine Vorst kunnen volstaan met één
besluit, waarbij "alle degenen, die elders dan in de Verenigde Nederlanden geboren, en ter gelegenheid of tengevolge van de reünie dezer gewesten met Frankrijk, herwaarts gekomen en geëmployeerd geworden
zijn" collectief werden ontslagen, en zo eenvoudig lag de zaak in het zui den niet. Sedert 1 aug. 1814 voorlopig bekleed met het gezag over België,
had Willem I daar bij besluit van 22 sept. de ambtenaren van franse geboorte slechts aangemaand brieven van naturalisatie aan te vragen l4 en
art. 10 Grondwet kon dus in zekere zin beschouwd worden als een aanvulling op deze regeling ten behoeve van hen, die hoopten te goeder tijd in
aanmerking te komen voor een "verschanste" functie.
Struycken, de enige thans nog gelezen auteur , die van dit artikel gewag
maakt, meent dat het "vooral slaat op de franse uitgewekenen in het
zuiden",1 5 maar dat lijkt een misverstand. De "uitgewekenen" uit de
eerste revolutiejaren kunnen moeilijk bedoeld zijn, want die waren met
het optrekken van de revolutionaire legers al spoedig verder getrokken,
met name naar Oostenrijk, waar in de oostenrijkse tijd reeds tal van Belgen een carrière gezocht hadden in het keizerlijke leger en het daar soms
ver hadden gebracht, en op de fransen die na het herstel der Bourbons re-

13
14

15

Colenbrander, Ontstaan der Grondwet 11, bI. 526/ 527 .
S.8. 12 dec. 18l!1', nr. 4; Van Assen. De Taal der Grondwet . bI. 6/7 .
Struycken, Het Staatsrecht. bI. 261.
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den hadden gehad om uit Frankrijk uit te wijken, zat men in Nederland
niet te wachten, al vonden zij er voorlopig wel een veilig heenkomen
(art. 4 Grondwet).
En de Schrijver moet bepaald slecht geïnformeerd geweest zijn toen hij
op papier stelde, dat de koning van zijn kortstondige bevoegdheid geen
gebruik heeft gemaakt. Het ten departemente van justitie aangehouden
register van naturalisaties 1815- 1850 onthult, dat er in die periode in to·
taal 56 personen begunstigd zijn met het volle inboorlingschap . Dit aantal
is inderdaad niet indrukwekkend , maar men kan er wel uit opmaken, dat
er geen sprake is geweest van een koortsachtig streven om nog ijlings de
belangen van " gunstelingen" veilig te stellen. Het zijn, voorzover ik kon
nagaan inderdaad merendeels in België gevestigde mannen van franse geboorte, maar er is ook een niet te verwaarlozen aantal duitsers onder, wat
bij het ontbreken van een duitse nationaliteit wil zeggen: personen die ter
wereld zijn gekomen op het grondgebied van een der componenten van de
Duitse Bond met uitzondering van het Groothertogdom Luxemburg, dat
immers krachtens de nederlandse grondwet tegelijkertijd een nederlandse
provincie is. Onder de duitsers treft men ook een enkele aan , die in een
der noordelijke provincien thuishoort , zoals de friese jurist Mr. johan Freden·k Mauritz Herbell (Rees 1752- Sneek 1817) en 16Mr. Hendrik Anthon
van Rappard (Schenkenschans 1767-Arnhem 1845), die nog nader ter
sprake zal komen . De grootste en armste provincie Luxemburg vormt met
haar relatief groot aantal groot-genaturaliseerden (zeker 15 van de 56)
een geval apart.
Het aandeel van de duitsers weegt daar vrijwel op tegen dat van de
mannen van franse geboorte , maar de wieg van die " duitsers" heeft
gestaan binnen de grenzen van het voormalige hertogdom Luxemburg,
dat in 1815 een deel van zijn grondgebied (Bitburg en St. Vith) aan Pruisen heeft zien toewijzen . Werkzaam in het westelijk deel , dat tezamen met
een deel van het hertogdom Bouillon, als " groot-hertogdom" aan Willem
I is toegevallen , zijn zij daar werkzaam gebleven en hebben zij evenals een
aantal fransen , het nederlandse indigenaat verkozen. Over het algemeen
hebben deze ambitieuse figuren in 1830/1831 niet de belgische zijde gekozen en het in het groot-hertogdom wèl gemaakt , al heeft geen hunner het
tot een verschanste positie gebracht. De districtscommissaris PhtliPpeCharles München (Dudeldorf 1777- Luxemburg 1858), die na het overlijden van gouverneur Willmar (1 jan . 1831) naar diens ambt dong , kon
toen nog niet weten , dat de Koning-Groothertog bij een besluit van 31
dec . 1830 Luxemburg eigenmachtig buiten de grondwettelijke orde had
gesteld en een gouverneur-generaal (Bernhard van Saksen-Weirnar) be-

16

N .N .B.W . IV .
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noemd. 17 Daarmede verloor art. 8 Grondwet voor Luxemburg zijn betekenis.
Tenslotte is er onder de 56 "begunstigden" nog één, wiens geboorteplaats (sedert 1921 oostenrijks) in 1816 nog op hongaars territoir gelegen
was . Florimond graaf de Fiquelmont (Oedenburg 1783- Hoei 1838) stamt
uit een dier (veelal ook in België gegoede) geslachten van lotharingse
krijgslieden, die hun hertog Frans Stephanus (echtgenoot van Maria Theresia en sinds 1745 keizer van het Heilige Roomse Rijk) naar Wenen volgden en daar soms een schitterende carrière wisten op te bouwen. Zo verging het ook sommige Fiquelmonts, 18 doch Florimond, evenals zijn vader
aanvankelijk officier in oostenrijkse dienst , ging later over in het nederlandse leger, verwierf in 1816 het volle inboorlingschap en was van
1820-1830 districtscommissaris van Hoei. Zijn nakomelingschap, waarvan verschillende leden in het Indische leger gediend hebben, is in de loop
van de vorige eeuw naar België teruggekeerd . 19Eenzelfde beeld vertoont
de oudere tak, stammende uit zijn broer Antoine (Noguivaria 1753- Spa
1833). Deze ging eveneens uit het oostenrijkse leger over in nederlandse
dienst en eindigde zijn militaire loopbaan als commandant van Spa. Hij is
voorzover ik kan zien nooit (ook niet "gewoon") genaturaliseerd. Zijn
zoon Antoine Jacques (Gent 1789-Den Haag 1839), adjudant van Prins
Frederik is een der in België geborenen , die in nederlandse dienst bleven.
Diens zoon trad als officier in het belgische leger.

Grenswijzigingen brengen - wij zagen het reeds bij de luxemburgers
- van nature complicaties mee. Zo werd op de laatste dag, waarop dat
grondwettelijk nog mogelijk was (24 aug. 1816) genaturaliseerd de nederlandse rechterlijke ambtenaar Mr. Hendrik Anthon van Rappard (Schenkenschans 1767-Arnhem 1845). Op die datum was het naturalisatiebesluit strict genomen praematuur, daar 's mans geboorteplaats toen nog
onder het Koninkrijk der Nederlanden ressorteerde: zij werd eerst ingevolge het grensverdrag van Kleef (oct. 1816) pruisisch , maar dat was toen
reeds te voorzien . Praktisch effect heeft deze grote naturalisatie niet gehad - Van Rappard overleed als procureur-generaal bij het hof van Gelderland
17 De tekst van dit weinig bekende besluit vindt men gedeeltelijk afgedrukt bij Bannier,
Grondwetten van Nederland, bI. 356 en volledig bij Calmès, Histoire contemporaine du
G.O. de Luxembourg 11 , bI. 112/ 113. Onder de groot-genaturaliseerden die men in de
uiteraard beperkte kring der hoge gezagsdragers van het groothertogdom steeds weer tegenkomt, noem ik naast de reeds genoemde München (B .L. 6), de "onmisbare" Jean-Baptiste
Gellé (Kriechingen/ Créhange 1777 - Luxemburg 1847 . B.L. 6) en Michel Tock (Bouzonvil·
Ie , Lotharingen 1783-Luxemburg 1863).
18 B.L.O . i.v . Fiquelmont en Baillet.
19 N .P. 1913.
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Nog ingewikkelder ligt het geval van "de Prins van Chimay en zijne
zoonen" (K.B. 6 dec . 1816), die eerst na het verstrijken van de termijn
met het inboorling~chap begunstigd werden.
Hier schuilt de complicatie niet in de ligging van de geboorteplaats
(voor alle drie de betrokkenen : Parijs) , doch in de omstandigheid, dat
hun woonPlaats eerst na de afkondiging van de grondwet nederlands is
geworden (zie voetnt. 11). Eerst daarmede ontstond voor de franse edel·
man , die in 1805 van moederszijde het privaatdomein van de laatste rijks·
vorst van Chimay had geërfd, aanleiding om maatregelen te nemen met
het oog op zijn positie (en die van zijn nog jeugdige zonen) als onderdanen
van Willem I en het is ook begrijpelijk, dat er de nieuwe vreemde overheid
wel iets aan gelegen geweest moet zijn om deze aanzienlijke grootgrondbezitter zo nauw mogelijk aan het Koninkrijk te binden .
In hoeverre zij daarin geslaagd is, moge blijken uit Par. VIII.
lIl .

TOELICHTING OP DE NOMINATIEVE STATEN A. en B.

Wie de maarschalkstaf in de ransel heeft, behoeft daarom nog niet tot
die hoge rang te stijgen. Er is dan ook geen reden om zich te verbazen over
het feit , dat niet meer dan zeven van de 56, die het indigenaat verwierven
de eindpaal van een grondwettelijk verschanste waardigheid hebben beo
reikt. Hun namen vindt men opgesomd in Bijlage A, een schets van hun
loopbaan in de Par. IV- VIII. Gelet op de woorden , waarmede Van Hogendorp de tijdelijke mogelijkheid ener grote naturalisatie aanbeval, kan
het wel verwonderen, dat onder de zeven, ,geslaagden" de duitsers met
vijf ruim in de meerderheid zijn tegenover de twee fransen. Zij het , dat
van die vijf er drie geen andere verschanste functie - of in dit geval beter
" waardigheid" - hebben bekleed dan die van " buitengewoon staatsraad", - een " instelling, die nauwelijks tot iets anders heeft gediend dan
tot bevrediging van titelzucht" ,20 maar de betekenis van mannen als Da·
niels en Von Gagern ligt , zoals nog blijken zal , ook niet in hun buitenge·
woon lidmaatschap van het Hoge College.
De lezer die vertrouwd is met de genesis der grondwet 1815 , zal in Bijlage A wellicht de naam missen van een vooraanstaand kamerlid uit de
eerste jaren van ons koninkrijk, t.w. jean-François Gendebien (Givet,
dép. Ardennes 1735- Mons 1838). Die heeft volgens de aantekeningen van
Van Maanen in de vergadering der grondwetscommissie van 18 mei 1815

Zie Colenbrander, Ontstaan 11. 167 en H .J.A . Mulder. " De Raad van State" 1889, bI.
122/123. Het schijnt overigens geruime tijd een punt van twijfel te zijn geweest . of art. 8 Gr.
ook het oog had op de btg. staatsraden. zie Van Assen. De Taal der Grondwet. bI. 16/17 , uit
wiens mededelingen blijkt . dat de vraag nog in 1826 bevestigend werd beantwoord. Bij de
benoeming van Jhr . F.H .W . von Scherff (nov. 1841). in 1827 "gewoon" genaturaliseerd)
werd echter blijkbaar anders geoordeeld.
20
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met zoveel woorden onthuld, dat hij niet aan de eis van art. 8 zou beantwoorden, daar hij in Frankrijk geboren was. Daaraan heeft hij meteen
toegevoegd , dat degenen die, als hij " als Nederlander het jus civitatis
(hadden bekomen) hetzelve behoorden te behouden" 2 1 en daartegen
bestond bij zijn medeleden blijkbaar geen bezwaar, want de enige reactie
komt van Holvoet - tijdens het Franse Keizerrijk prefect en dus een man
van orde en regelmaat) -: hierin moet voorzien worden door een overgangsbepaling. Maar hoewel aan deze verstandige opmerking geen gevolg
is gegeven , treft men Gendebien aan onder degenen , die bij de eerste gelegenheid benoemd worden tot lid van de Tweede Kamer (1 sept. 1815). Nu
had hij in 1777 in het voormalige graafschap Henegouwen" lettres de naturalité " verworven 22 en dat werd dan naar het schijnt voldoende geacht
om aan te nemen , dat hij " verkregen rechten" kon inroepen, al gewaagde
de tekst der grondwet daarvan niet. Nu zou het inderdaad wel te zot geweest zijn indien men een figuur als Gendebien , die benoemd was voor
Henegouwen , niet gekwalificeerd zou hebben geacht om die provincie in
de Staten' Generaal te representeren: hij had daar tientallen jaren een po·
sitie van belang ingenomen , haar vertegenwoordigd in het Nationaal
Congres van 1790 en van 1803-1813 in het Corps Législatif en is dan ook
ongestoord kamerlid gebleven tot 1821 toen hij uit eigen beweging af·
scheid nam, ontmoedigd doordat de kamer de wet op het gemaal had la·
ten passeren. België zal hem na de revolutie van 1830 nog enkele jaren als
volksvertegenwoordiger terugzien: als oudste in jaren heeft hij zelfs de
eerste vergaderingen van het Nationaal Congres in nov . 1830 gepresi·
deerd .
Het blijft merkwaardig, dat Gendebien blijkbaar geen moeite heeft gedaan om de "grote naturalisatie" deelachtig te worden , maar misschien
achtte hij zulks overbodig uit hoofde van vroeger " verkregen rechten" hij
is in ieder geval niet de enige buiten 'lands geborene , die zonder voorafgaande grote naturalisatie benoemd is geworden tot een " verschanste
functie" zonder dat hij een beroep kon doen op de letter van de grondwet:
Bijlage B leert, dat hij 11 lotgenoten heeft gehad , wier benoembaarheid
in enkele gevallen om een verklaring vraagt , zie nrs 1, 2 en 3. In de provincie, waar zij thuishoorden , was hun positie echter zodanig, dat daar
vermoedelijk niemand op de gedachte is gekomen, dat er iets haperde en

Colenbrander, Ontstaan Il , bI. 167 .
Garsou, ..Jean Francois Gendebien", Bruxelles 1940, bI. 7. Volgens Van Assen, De
Taal der Grondwet , bI. 7 zou de term , ,naturalité" in de franse rechtstaal uitsluitend gebe·
zigd zijn bij .. kleine naturalisatie", terwijl voor de .. grote" het woord .. naturalisation" in
zwang was. De belgische leden der redactiecommissie waren dan blijkbaar met dit onderscheid niet zozeer vertrouwd , want de franse redactie van art . 9 Grondwet had dan anders
moeten luiden.
21
22
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in Den Haag of Brussel was men kennelijk niet altijd nauwkeurig op de
hoogte van de personalia der benoemden. 23
IV. TWEE GOUVERNEURS VAN LIMBURG,
HENNEQUIN EN GERICKE
Van de zeven die , dank zij art. 10 Gr. 1815 een verschanste positie
mochten bereiken vraagt allereerst de aandachtJean-François Hennequin
(Wasigny 1777-Gingelom 1846), een geboren fransman uit het Réthelois, die tenslotte als universeel erfgenaam van de regent van België zijn
leven zou besluiten op diens kasteel in het belgische dorp Gingelom. Hij is
een typisch enfant de la révolution die als student te Parijs in 1791 gehoor
heeft gegeven aan de roepstem van het vaderland, de wapenrok heeft aangetrokken en als militair steeds hoger is geklommen, zo snel dat hij zelfs
op een zeker moment op een hogere post blijkt te zitten dan bij zijn leeftijd past.
Ook revolutionnaire legers kennen dus hun reglementen , maar voor
Hennequin is de tijd gekomen om over te gaan in civiele dienst en wel als
commissaris van het Directoire te Rolduc. Sedertdien is hij in diverse
functies werkzaam gebleven in het departement van de Neder-Maas en
kennelijk met groot succes. De uit Halen afkomstige oud-prefect van de
Boven-Eems De Keverberg, bepaald niet de eerste de beste, die zich in
1815 ter beschikking van Willem I komt stellen, beveelt hem zelfs aan als
een serieuse kandidaat voor de post van gouverneur der nieuwe provincie
Limburg en zulks met een beschrijving van 's mans eigenschappen van
hoofd en hart , na lezing waarvan men zich slechts kan verbazen over het
feit , dat Hennequin , (die inmiddels als een der eersten de " grote naturalisatie" had verworven, 11 nov . 1815), niet onmiddellijk tot gouverneur
wordt benoemd. 24 Maar in ieder geval is de aandacht wel op hem gevestigd en bij de eerste gelegenheid wordt hij lid van de provinciale staten
en gedeputeerde, maar voor laatste functie bedankt hij reeds spoedig met
het argument , dat hij de nederlandse taal niet voldoende machtig is om
de discussies in het college te kunnen volgen. Wat voor de staten van Lim·
burg geen bezwaar is om hem bij de eerste de beste gelegenheid tot kamerlid te verkiezen . Onze secretaris van staat Falck, die de uitslag der ver·
kiezingen in België nauwkeurig gadeslaat, weet hem dan al aan zijn
vriend David Jacob van Lennep te signaleren, als de enige opposant uit
het zuiden, die lastig zou kunnen worden". Zulk een vaart zou het in de
23 Getuige het gebruik van aanduidingen als .. de vader" en .. de zoon" , die b.v. bij de opstel·
ling der lijst van leden van de Raad van State (afgedrukt in het prft . van H .J.A . Mulder ,
Bijl. IV) tot een wonderlijke verwarring heeft geleid. Het lid " Anethan (Baron d') (Vader)
overleed op 15 maart 1824 ; diens oudste zoon , Jacques-Joseph·Dominique , is 1818- 1830 lid
van de Raad geweest.
24 De Maasgouw 1977, bI. 1.
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kamer niet lopen, want Hennequin komt al spoedig tot de ontdekking,
dat ook daar zijn gebrekkige kennis van het nederlands hem dwars moet
zitten, zodat hij besluit te bedanken.
De koning blijkt echter van oordeel, dat ook een verkozen kamerlid
geen ontslag kan nemen zonder diens toestemming en dan blijft Hen nequin liever aan totdat zijn termijn verstreken is. De motivering van zijn
besluit om de kamer te verlaten, is ook nog in een ander opzicht uit dagend, want Limburg is dan juist in beroering over het taalbesluit van
15 sept. 1819, hetwelk de ambtenaren in deze provincie met ontslag bedreigt zo zij in 1823 de "landstaal" nog niet mochten beheersen. Een en
ander staat echter niet in de weg aan zijn benoeming (okt. 1819) tot burgemeester van Maastricht (een der drie) en in die kwaliteit zal hij het de
regering eerst recht moeilijk maken, zozeer dat hij binnen een jaar uit zijn
ambt ontzet wordt. Niet om linguistieke redenen, doch vanwege zijn rol,
de hoofdrol, in een conflict tussen regering en stadsbestuur, aangaande
de toepasselijkheid van de nederlandse wet op de schutterijen van 1815 in
Maastricht. De meerderheid van de stedelijke raad stelt zich, aangevoerd
door Hennequin en diens vriend Destouvelles, op het standpunt, dat de
schutterijwet niet verbindend is voor Maastricht en verbindt daaraan de
conclusie, dat het stadsbestuur niet gehouden is gehoor te geven aan een
koninklijk bevel om haar ten uitvoer te leggen,25 In het nederlandse klimaat van die dagen , een zo ongehoorde aanmatiging van een " toetsingsrecht", dat zij in gouvernementele kringen, en met name bij de machtige
minister Van Maanen niet dan de grootste verontwaardiging kan wekken,
een gevoelen, dat zich niet alleen ontlaadt in een ontslag van de recalcitrante meerderheid , doch zelfs in een strafvervolging, die echter niet
wordt aangespannen voor de "dagelijkse rechter", doch voor het hof van
assizen te Luik. Waarom? Omdat men reden heeft om te vermoeden , dat
er te Maastricht rechters te vinden zijn, die in hun hart aan de zijde van
de vervolgden staan, maar dan is Luik, de frans-sprekende ville ardente ,
die, als bisschopsstad vanouds tot balsturigheid gezind is , bepaald niet het
gunstigste alternatief. Het strafgeding loopt daar, voorzoveel de raadsleden betreft, al onmiddellijk vast op het verweer, dat raadsleden niet gehouden zijn tot medewerking aan de uitvoering ener wet, zodat het alleen
tegen burgemeester Hennequin wordt voortgezet. Met als resultaat een
volslagen echec voor de landsregering. Drie dagen duren de pleidooien
van de verdedigers, waaronder Destouvelles en ook de meest gevreesde oppositieman uit Limburg, De Surlet de Chokier, straks (1831) regent van
Evenals Hennequin was de advocaat Charles Destouvelles (Parijs 1775 - Brussel 1842) een
fransman . die tijdig voor .. grote naturalisatie" gezorgd had . In 1830 verkozen tot lid van het
Nationaal Congres voor Maastricht , stemde hij daar (24 nov. 1830) tegen het voorstel tot uit·
sluiting van het Huis Nassau van de belgische troon . Sinds 1831 lid van de Kamer van Volks·
vertegenwoordigers. werd hij in het volgende jaar benoemd tot raadsheer in het Hof van
Cassatie .
25
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België, die voor deze gelegenheid ook de toga heeft omgeslagen. Het vonnis - vrijspraak - wordt met luide toejuichingen begroet en gevolgd
door demonstraties, die tot in Maastricht worden voortgezet.
In 1823 is Hennequin alweer lid van de stedelijke raad en in 1829 ook
van provinciale staten. Hoewel in de politiek alles mogelijk is, ware het
wel een wonder geweest, indien hij niet in 1830 met zijn vrienden Surlet
en Destouvelles vooraan had gestaan in de gelederen van de afscheiding
en het belgische Voorlopig Bewind brengt hem terug op de burgemeestersstoel van Maastricht, die hij echter vanwege de "hollandse" bezetting niet kan bezetten. De kiezers van Maastricht, die dank zij een
vondst van Destouvelles, hun stem in Tongeren kunnen gaan uitbrengen,
vaardigen hem met zijn vriend af naar het Belgisch Nationaal Congres,
waar hij (24 nov. 1830, evenals Surlet, doch anders dan Destouvelles),
stemt voor de uitsluiting van het Huis Nassau van de belgische troon en
vervolgens (met Destouvelles) voor de candidaat der "fransgezinden" , de
hertog van Nemours .
In april 1831 benoemd tot gouverneur van Limburg, heeft hij zich na tuurlijk wel moeten schikken in de actuele militaire situatie , die hem de
zeggenschap over de hoofdstad van zijn provincie blijft onthouden. Gezeteld te Hasselt , heeft hij Limburg bestuurd totdat hij in 1834 op voordracht van het clericale ministerie-De Theux als gouverneur werd onstsla gen.
Hij overleed als universeel erfgenaam van Surlet op diens kasteel te Gin gelom.

In zijn hoedanigheid van gouverneur van Limburg vindt Hennequin
merkwaardigerwijze als hoogste civiele gezagsdrager over het onder nederlands gezag gebleven deel van de provincie een man tegenover zich,
die slechts enkele maanden na hem het inboorlingschap der Nederlanden
had verworven in de persoon van Paul Gericke (Kleef 1785-Maastricht
1845), die in 1841 gouverneur van (Nederlands) Limburg zal worden. 26
Diens wieg had ook al niet ver van de Nederlandse grens gestaan , maar
zijn familie stamt uit de brandenburgse Altmark en eerst zijn vader is in
diverse administratief-militaire functies allengs naar het westen getrokken . De zoon treedt ambtelijk reeds op jeugdige leeftijd in de sporen zijns
vaders en ontwikkelt zich blijkbaar tot een gewaardeerde kracht in het fi nanciele. Heerschappijen komen en gaan , maar ambtenaren kunnen
veelal op hun post blijven en zo treffen wij Gericke bij de ineenstorting
van het franse keizerrijk te Dillenburg aan als inspecteur der domeinen in
N.B.W. 2; M.E. Nuyens , " Paul Gericke" in de bundel " Voor Rogier" (1964) en . uitvoe riger . in Publications .... de Limbourg C (1964). Zie voorts Rapporten van de Gouverneurs
(Rüter), passim .
26
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het departement van de Sieg van het napoleontische groothertogdom
Berg. De pruisische autoriteiten doen hem het vererende verzoek om in
het gevolg van de commissarissen der zegevierende geallieerden naar België te vertrekken en daar, zo nodig, het bestuur op zich te nemen van een
der departementen, die door het vertrek van de franse prefecten vacant
geraakt mochten zijn. Deze pruisische vlieger ging evenwel niet op, daar
het Voorlopig Bestuur reeds inheemse intendanten had aangesteld, maar
Gericke vindt spoedig een kolfje naar zijn hand: men draagt de "uitgeleende" pruisische ambtenaar op, orde te scheppen in de financiële administratie der belgische departementen, die ten gevolge van de gebeurtenissen van de laatste tijd en met name het overhaaste vertrek van vele franse
ambtenaren deerlijk in het slop is geraakt. Zo komt hij nadat Willem I het
voorlopig bestuur over België heeft aanvaard in contact met nederlandse
ambtenaren, met name met Appelius , commissaris voor de financiën te
Brussel, die hem de hoogst mogelijke lof toezwaait als de enige man, die
in deze chaos de weg weet.
Als de toestand wat overzichtelijker wordt, staat hij voor de keus om in
dienst te blijven van de koning van Pruisen, waar hem een benoeming tot
staatsraad in uitzicht is gesteld, dan wel van het koninkrijk der Nederlanden . Hij kiest voor het laatste, verkrijgt alras het indigenaat en in 1823 de
rang van buitengewoon staatsraad. Bekwame krachten uit de napoleontische administratie zijn de Koning van harte welkom en bekwaam is Gericke stellig evenzeer als ijverig en ambitieus. De biografie, die Dr Nuyens
aan deze " eerste gouverneur" van de provincie Limburg heeft gewijd,
laat omtrent dit laatste niet de minste twijfel bestaan.
Aanvankelijk werkzaam in het zuiden (standplaats Luik), gaat hij in
1824 over naar het departement der ontvangsten in Den Haag als administrateur voor de registratie en loterijen - wat toen een post van uitnemend belang geweest moet zijn - en daarnaast krijgt hij in 1831 gelegenheid om algemene bestuurservaring op te doen als buitengewoon commissaris, bekleed met het opperste burgerlijk gezag in de provincie Limburg.
In feite strekt dit gezag zich weliswaar slechts uit tot Maastricht en SintPieter, maar het bracht in de bestaande precaire situatie toch heel wat
werk mee. Het ligt voor de hand, dat als in 1839 het aan Nederland toegewezen oostelijk gedeelte van Limburg onder het gezag van Willem I terugkeert , Gericke ook (zij het tezamen met Mr. A.J.L. Borret) wederom als
commissaris bekleed wordt met het gezag over dit gebied en op 12 jan.
1841 wordt hij de eerste gouverneur van de provincie, een functie die hij
tot zijn overlijden heeft bekleed. Men zal zeggen: een waardig einde van
een eervolle carrière, maar Gericke, (in 1833 in de adelstand verheven en,
door aankoop, heer van Herwijnen) blijkt daarover anders te denken. Hij
laat maar liefst aan de minister van binnenlandse zaken weten, dat hij zijn
benoeming tot gouverneur als een ,.degradatie" ervaart, een gevoelen,
dat men misschien beter kan begrijpen , als men weet, dat Gericke op dat
38
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moment nog een sollicitatie had lopen naar geen minder ambt dan dat
van gouverneur-generaal van Nederlands-Indië.
Weliswaar stellen de regeringsreglementen voor dat hoge ambt niet de eis
van inboorlingschap in engere of ruimere zin,27 maar men zal toch moeilijk kunnen ontkennen, dat Gericke hier wel zeer hoog grijpt. Nochtans
niet geheel onbegrijpelijk als men bedenkt, dat in deze tijd het koloniale
beleid voornamelijk bepaald wordt door het financiële aspect en op dat
gebied heeft Gericke een grote reputatie.
De britse gezant heeft hem in 1836, als de penibele post van minister van
financiën open schijnt te komen , gesignaleerd als een van de ernstigste
kandidaten met de kwalificatie, ,of considerable talent , but (ik cursiveer)
of german extraction" . Woorden van deze strekking zullen ook wel eens
tot Gericke doorgedrongen zijn en verklaren dan wel iets van de bitterheid
van zijn uitval. Maar men kan zich moeilijk indenken , dat hij het gewicht
van de taak, die hem als gouverneur van Limburg wachtte, onderschat
zou hebben. Hij kende het terrein en moest wel beseft hebben , dat de bevolking zeker niet in meerderheid verlangend had uitgezien naar het
ogenblik, waarop zij weer onder " hollands" gezag zou komen en dat de
excentrische ligging van het gewest economisch weinig goeds beloofde.
Met dat al heeft hij voorzover ik kan zien de belangen van de hem toevertrouwde provincie naar beste weten behartigd zonder daarvoor van de
beide koningen , die hij achtereenvolgens gediend heeft, de dank te
oogsten, die hem naar eigen overtuiging toekwam. Uit zijn rapporten aan
de minister van binnenlandse zaken blijkt , dat de gouverneur zich in zijn
ijver om oppositionele elementen uit de staten en de Tweede Kamer te weren , ook enige malen heeft bewogen op het gebied van het nationaliteitsrecht , voor Limburg een netelige materie omdat de provincie nogal wat
inwoners telt , die niet als " inboorlingen" kunnen gelden, daar hun wieg
heeft gestaan aan de andere kant van de grens, die sedert 1839 de beide
Limburgen scheidt. Een aanvechtbaar (en ook aangevochten) Kon .
Besluit van 24 aug . 1839 28 lijkt hier voor vele gevallen een oplossing te bieden doordat het bepaalt onder welke voorwaarden dezulken " hun hoedanigheid van Nederlander hebben behouden" , zoals b .v. ambtenaren , die
in 1839 op hun post zijn gebleven, gelijk de oud-burgemeester van Roermond Leclercq , sinds 1841 president van de rechtbank en lid van de staten , doch op belgisch grondgebied geboren. Als deze in 1844 belangstelling blijkt te hebben voor een kamerzetel bedenkt de gouverneur , dat Leclercq, die inmiddels blijk heeft gegeven van oppositione!F neigingen , wel
krachtens wet duiding op één lijn staat met een "geboren Nederlander",
doch daarmede nog niet een inboorling in engere zin is. Voorlopig wordt
Van Assen , De Taal. bI. 237.
Zie Het Personeel Statuut 1954, bI. 2; 1955 , bI. 84 vvo (geval De Limpens) en hierna par.
IX inzake Van den Bogaerde.
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deze zaak echter nog niet acuut , daar de staten hun keus laten vallen op
de door Gericke gepousseerde kandidaat Strens (zie echter hierna Par.
IX) , maar in het volgende jaar roept de uitslag van de statenverkiezingen
weer problemen op. Onder de verkozenen bevinden zich nl. twee kandidaten, die geboren zijn in de provincie Luik en nu vraagt de gouverneur
zich af of deze wel kunnen worden toegelaten . In dit geval rept hij niet
van het Kon. Besluit van 1839, maar hij merkt wel op , dat een ontkennend antwoord enerzijds gelegen zou komen wat een van de beide gekozenen betreft, daar hij bekend staat als , ,een hevig opposant" , maar op de
andere is "wat zijne politieke denkwijze aangaat, niets aan te merken". Er
komt echter nog iets bij : als de heren niet verkiesbaar worden verklaard,
dan zou men wellicht ook nog iets kunnen ondernemen om jhr. de Villers
de Pité (indertijd door de koning benoemd, doch geboortig uit Tongeren)
uit de staten te verwijderen, waarmede men "de hoge regering zou kunnen gelukwensen, daar deze heer bij iedere gelegenheid blijk geeft van een
vijandige gezindheid en tot de partij der separatisten behoort".
De regering vond het blijkbaar het veiligste de beide verkozenen in juli
(gewoon) te naturaliseren, zodat zij konden worden toegelaten. En Gericke heeft nooit kunnen vermoeden, dat zijn bête noire De Pité in 1849 zonder discussie zou worden toegelaten , tot de Tweede Kamer, hebbende hij
volgens het rapport van de commissie voor de geloofsbrieven (voorzitter
Thorbecke) "de hoedanigheid van Nederlander sedert de oprigting van
het Koningrijk der Nederlanden onafgebroken bezeten" . En nog minder,
dat hij, in 1850 overgegaan naar de Eerste Kamer , daarin nog dertig jaar
zitting zou hebben zonder ooit het woord te voeren. Dit laatste noodgedwongen, daar hij de nederlandse taal niet machtig was.
Hoewel blijkens zijn levensberichten ten zeerste bedacht op de vooruit zichten van zijn zoons, heeft Gericke naar het schijnt geen aanleiding gevonden om te verzekeren, dat deze in den vreemde (resp. te Düsseldorf en
te Dillenburg) geboren kinderen als "inboorlingen in engere zin" behandeld zouden worden . Wellicht heeft hij verondersteld, dat zij als minderjarigen vanzelfsprekend begrepen zouden zijn in de grote naturalisatie
van hun vader, maar dat was dan in het licht van de toenmalige opvattingen op zijn minst lichtvaardig: de Prins van Chimay handelde, gelijk wij
zagen voorzichtiger. Intussen blijkt niet, dat de jongelingen er op enige
wijze nadeel van hebben ondervonden . De oudste overleed reeds in 1839
als secretaris van de toenmalige provinciale raad van Limburg, maar als
dat een landsbetrekking was, waarvoor de eis van inboorlingschap gold,
dan is dat alleen maar een van de vele gevallen geweest, waarin anderen
dan inboorlingen of daarmede gelijkgestelden in zulke betrekkingen werden benoemd. Voor de tweede zoon Louis (Dillenburg 1814-Brussel
1899), die de diplomatieke carrière koos (1835) gold dat stellig, maar de
Wet op het nederlanderschap van 1850 zou hem een nederlanderschap
40

FUGITIEVEN EN PASSANTEN

21

krachtens afstamming bezorgen 29 en zijn loopbaan verliep uitermate
voorspoedig. Reeds in 1849 bood Thorbecke hem niet minder aan dan de
portefeuille van buitenlandse zaken, die hij toen "wijselijk" afsloeg, so
doch in 1871 zal aanvaarden en tot 1874 beheerd heeft. Nadien (voor de
tweede maal) gezant te Brussel, bleef hij daar ook na zijn ontslag uit de diplomatieke dienst wonen. Zijn , eveneens in België gevestigde nakomelingschap bezit de belgische nationaliteit.
Pauls oudere broer, de marine-officier Johann Friedrich Gericke (Kleef
1783-Vorden 1840) , die 12 febr. 1817 " gewoon" werd genaturaliseerd,
werd de vader van de minister van marine W .L.A. Gericke uit het derde
ministerie Heemskerk. En Pauls tweede echtgenote, Jonkvr . Catharina
Carolina de Salis (Kaap-de-Goede-Hoop 1806-Maastricht 1873), stamde
uit een geslacht van krijgslieden uit het Veltlin, welks geschiedenis de onderzoeker in aanraking brengt met nagenoeg alle legers van WestEuropa. Zie N.A . 1951 en diverse delen van het Genealogisches Handbuch des Adels.
V.

EEN JURIST UIT KEULEN. DANIELS

Men komt in de nederlandse litteratuur de naam van Heinrich Daniels
(Keulen 1754-idem 1827) slechts in het voorbijgaan tegen, maar duitse
(rechts-)historici verkondigen met luider stem de lof van deze Rijnlander
en dan niet alleen als vertaler van de Code Civil , maar vooral omdat aan
zijn overredingskracht en gezag te danken is geweest , dat het Rijnland na
de inlijving bij Pruisen " voorlopig" gespaard is gebleven voor de invoering van een landrecht , dat in de achttiende eeuw geschreven was voor
een nog half-feodale agrarische samenleving en niet voor een gebied, dat
in de franse tijd gewend was geraakt aan moderne franse wetboeken . En
daar op het gebied van het recht niet veel zo bestendig is als het voorlopige , heeft het franse civiel en procesrecht het op de linker-rijnoever tot 1
jan . 1900 kunnen volhouden . SI
De loopbaan van deze, kennelijk uitermate begaafde jurist getuigt weer
eens voor de stelling, dat het voor bekwame krachten goed dienen was onder Napoleon . Als rechterlijk ambtenaar komt hij in 1804 te werken op
Tot de invoering van de huidige Wet Nederlandschap (1 juli 1893) heeft verschil van mening bestaan over de vraag, of naturalisatie van de vader zich van rechtswege uitstrekte tot
de nationaliteit van de voordien reeds geboren kinderen , waarbij beide partijen zich konden
beroepen op uitspraken , c .q . beslissingen van Thorbecke. Zie met name het voortreffelijke
opstel van Schreuder in Nieuwe Bijdragen voor Rechtsgeleerdheid en Wetgeving 1881 , bI.
2/3.
30 Boogman, Rondom 1848 (1978) bI. 87 .
31 Over Daniels zie men R .G.P . 27 en 30; Colenbrander, .. Willem 1", dl. I, bI. 362 , 366,
374, alsmede Faber, Die Rheinlande zwischen Restauration und Revolution (1966) en Rhei ·
nische Geschichte, Bd . 2 .. Neuzeit" (1976) , S. 511 / 512 (Horst Lademacher).
29
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het parket van het Cour de Cassation te Parijs en in 1813 valt hem de eer
te beurt van een benoeming tot procureur-generaal te Brussel. Daar overvalt hem (gelijk in Den Haag Van Maanen) de ineenstorting van het Franse Keizerrijk en het Wener Congres, dat de zuidelijke Nederlanden toedeelt aan het Koninkrijk der Nederlanden van Willem I. Gezien zijn positie ligt het voor de hand, dat hij rekening mag houden met de mogelijkheid , dat hij daar eens zal worden geroepen tot een verschanste waardigheid . Die is ook wel gekomen in de vorm van een benoeming tot btg.
staatsraad, maar als procureur-generaal zal hij enige malen opbotsen tegen de wil van zijn nieuwe vorst , die wel gaarne voor het oog van Europa
paraisseert als een toonbeeld van vrijzinnigheid, maar dit beeld niet altijd
waar kan maken . En Daniels beantwoordt blijkbaar niet aan het portret,
hetwelk Van der Duyn tekent van de dienaren, waarnaar 's Konings voorkeur uitgaat: " begerig naar hoge bedieningen, (die) slaafs tot verachtens
toe de Vorst in onvoorzichtige waagstukken meesleepten . .. . kampvechters die men verbrijzelt, rekbare werktuigen die men naar believen breekt
en wegwerpt". 32
De grondwet van 1815 is nog geen jaar oud, of Daniels moet reeds
waarschuwen tegen het voornemen om strafrechtelijk op te treden tegen
de publikatie van oproerige, althans oneerbiedige geschriften en hij voegt
er fijntjes een lesje in constitutioneel recht bij : wat onder de franse constitutie mogelijk ware doordat men toen lacunes in de strafwetgeving kon
dichten met een beroep op de "haute police" , is onder de huidige grondwet , die op de meest onbekrompen wijze het beginsel der persvrijheid huldigt , niet zonder risico van vrijspraak te ondernemen _ Waarbij op de achtergrond natuurlijk de wetenschap meespeelt, dat in het zuiden , waar de
verdachten (vnl. franse uitgewekenen) zich ophouden, ook niet zo gemakkelijk rechters te vinden zullen zijn, die klaarstaan om hun stem te geven
aan een veroordeling tot straf. Minister Van Maanen is wel gevoelig voor
dit argument en zou daarom liever wachten totdat een "scherper" ingeklede strafbepaling, die reeds in de maak is, de eindstreep bereikt zal hebben _
Zijne Majesteit verkiest eerst het resultaat van een strafvervolging onder
de huidige wet af te wachten. Begrijpelijk omdat dan een eventuele veroordeling een verder overleg met de Staten-Generaal overbodig zal maken , maar deze hoop gaat niet in vervulling, zodat er een nieuwe wet
moet komen (26 sept. 1816) en als deze ook niet afdoende blijkt, nog een
tweede , die echter door de Tweede Kamer verworpen wordt.
Op bijzondere moeilijkheden stuit het optreden tegen de onverzettelijke
bisschop van Gent , De Broglie, die principieel bezwaar maakt tegen de
~2 Sirtema van Grovestins, " Gedenkschriften van den Graaf Van der Duyn van Maasdam",
Amsterdam 1858.
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door de Mogendheden voorgeschreven gelijkberechtiging der godsdiensten en in juli 1815 de gelovige notabelen onder zware druk heeft gezet met een verbod om hun stem te geven aan de ontworpen grondwet.
Daniels heeft toen voorgesteld om deze fransman bij wijze van politiemaatregel over de (franse) grens te zetten, maar dat voorstel heeft destijds
geen ingang gevonden. Nu de grondwet eenmaal tot stand is gekomen en
ingevoerd, komt De Broglie andermaal in actie. Nu wordt hij de drijvende kracht achter het Jugement Doctrinal, hetwelk de gelovigen aanmaant
om de voor aanvaarding van een officiële functie vereiste eed op die
grondwet te weigeren en thans wil de Koning een strafvervolging. Overtuigd , dat deze het aanzien van het gouvernement alleen maar zal kunnen
schaden , legt de procureur-generaal zijn ambt neer en vertrekt naar zijn
geboortestad Keulen , waar men hem vermoedelijk met open armen heeft
ontvangen als bondgenoot in het verzet tegen de afschaffing van de franse
codificatie. Wij zagen reeds , dat hij, hoewel slechts ingeschakeld als adviseur van de commissie, die daarover rapport moet uitbrengen , door zijn
persoonlijk overwicht de schaal ten gunste van het franse recht heeft doen
overslaan .
VI. TWEE AANZIENLIJKEN UIT HET MAASLAND
DE LEONAERDTS EN DE RIEDESEL

Pierre Godefroid de Leonardts (Waldfeucht 1763- Luik 1830) verdient
in een galerie van Fugitieven en Passanten alreeds een plaats vanwege zijn
herkomst uit de "Selfkant" en dan nog wel uit de naar het westen uitstekende " strategische driehoek", die tot op heden het eigenaardige verloop
van onze oostgrens ter hoogte van Sittard bepaalt. 33 Ten tijde van zijn geboorte behoorde zijn geboorteplaats onder het hertogdom Gulik, dat toen
geregeerd werd door vorsten uit de tak Palts-Sulzbach van het huis Wittelsbach , in 1779 in een personele unie met Beieren verenigd en 1794 door
Frankrijk veroverd. Sinds 1795 behoort Waldfeucht tot het franse departement van de Neder-Maas en in datzelfde departement treffen wij De Leonaerdts aan als hij in zijn hoedanigheid van maire van Achel (dus links
van de Maas) geplaatst wordt op de lijst van notabelen uit het arrondissement Roermond die in aanmerking komen om hun stem uit te brengen
over het ontwerp ener grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden.
Zulks met de aantekening, ,UD peu francisé sans passion, assez généralement estimé" _34 Een weinig geprofileerde gestalte dus en zo zal het blijven.
Ter notabelenvergadering stemt hij met alle andere notabelen uit zijn arrondissement voor de grondwet en een maand later valt hem de eer te
" Limburgs Verleden , 2, bI. 119 (Wouters) .
Smeets, " De notabelen-vergaderingen" in Bijdragen tot de geschiedenis der Nederlanden
XX (1966) , bI. 5.

54

43

24

FUGITIEVEN EN PASSANTEN

beurt om, nu onder de naam "De Leonaerdts d'Achel", benoemd te worden in de ridderschap van de nieuwe provincie (16 febr. 1816). Vier dagen later wordt hij statenlid, eerst als vertegenwoordiger van de eigenerfden, daarna voor de ridderschap en in 1819 verkiezen zijn medeleden
hem tot lid van de Tweede Kamer. Maar dat is niet van een leien dakje
gegaan. Tegencandidaat is de geduchte De Surlet de Chokier, die in
1818, stellig door machinaties van gouverneur De Brouckère, niet herkozen is en men begrijpt, dat er de gouverneur alles aan gelegen is om te
voorkomen, dat dit zwarte schaap nu toch weer in 's Lands vergaderzaal
zal terugkeren. De gouverneur ziet zijn moeite beloond , want de Leonaerdts behaalt bij de derde stemming een meerderheid van 3 stemmen ,
maar als zijn zittingsperiode in 1822 verstreken is, delft hij het onderspit.
In 1823 weer gekozen, heeft hij nogmaals zitting in de Tweede Kamer gehad, zonder daar ooit het woord te voeren. Een lastig lid is hij daar dus
niet geweest , maar toch niet zo gewillig als het gouvernement dat gaarne
zag, want anders dan zijn provinciegenoten Membrède en Kerens , heeft
hij in de bittere strijd over de belastingvoorstellen vrijwel steeds met de
meerderheid der belgische leden tegengestemd.
Evenals De Leonaerdts is Carl Philipp baron von Riedesel d'Eisenbach
(Brunswijk 1775- 0hé en Laak 1855) bij de totstandkoming van het Koninkrijk een ingezetene van het departement der Neder-Maas, maar dan
aan de rechterzijde van de rivier, waar hij onder Ohé en Laak het kasteel
Walburg bewoont. Zijn achtergrond is ook wel van andere snit dan die
van De Leonaerdts, wiens adeldom eerst van 1816 dateert: Riedese\ stamt
uit een eeuwenoud rijksridderlijk geslacht , dat op zijn eigen grond in het
hessenland (met als centrum het stedeke Lauterbach) geen ander gezag
behoeft te dulden dan dat van Keizer en Rijk) en waarvan het hoofd aanspraak heeft op de titel van Erfrnaarschalk van Hessen.
Vraagt men , hoe zo iemand terecht kan zijn gekomen op een staatse exclave in het overmaasse, dan is het antwoord niet gemakkelijk. Stevensweert, een zuidwestelijke uitloper van Opper-Gelre en strategisch belangrijk . is na de Spaanse Successie-Oorlog met Ohé en Laak toegevallen aan
de Staten-Generaal en spoedig daarna krijgt een groot heer uit het gulikse
de kans om deze heerlijkheden te kopen van de voortdurend in geldnood
verkerende gerechtigde. 35 Reinhart Vincent von Hompesch (1660- 1733),
Graaf van het Heilige Roomse Rijk, Keizerlijk General-Feldmarschall en
als gouverneur van Den Bosch in dienst van de Staten-Generaal , treedt als
koper op en verbouwt het kasteel Walburg onder Ohé en Laak tot een zo
imposant geheel, dat het soms zelfs genoemd wordt als ware het een afzonderlijke heerlijkheid en zo vererven Stevensweert en Ohé en Laak met
Zie Sangers, .. De graven en gravinnen van het kasteel Walburg", Publications .... de
Limbourg LXXXV (1949) , bI. 621.
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Walburg via de tak van het Huis Heiden , die zich sinds 1733 HeidenHompesch noemt, in 1791 op de vader van onze Carl Philipp, Johann
Conrad von Riedesel (1742-1812); die er in 1792 mede beleend wordt.
Nog juist dus voordat franse troepen in het Maasdal een einde komen maken aan het genot van zijn heerlijke rechten, doch niet van zijn eigendomsrecht. Enkele jaren later zal hem een zwaarder slag treffen_ Sinds de
Vrede van Campo Formio aan de vorsten , die links van de Rijn bezittingen hebben moeten afstaan aan het zegevierende Frankrijk, schadeloosstelling in uitzicht heeft gesteld voor rekening van de geestelijke
vorstendommen en de rijksridders, hangt hem het Damocleszwaard boven
het hoofd, dat hij met zijn standgenoten zijn dierbaarst bezit , de rijksonmiddelbare status zal verliezen door inlijving bij het territoir van een
machtiger buurman. Dat lot heeft zich ten aanzien van het huis Riedesel
in 1806 voltrokken door inlijving bij Hessen-Darmstadt, maar reeds in
1803 had Johann Conrad een voorproefje te verwerken gekregen in de
vorm van een incident, dat in de familiegeschiedenis geboekstaafd is onder het hoofd: " der Eulenspiegelstreich des Fürsten von Oranien-Nassau" . 36 De Erfprins van Oranje, onze latere koning, sinds 1802 bij de gratie van Napoleon heerser over het mini-vorstendom Fulda, kan van nature
ambitieus, zijn landhonger niet bedwingen als hij ziet, hoe groteren vooruitlopend op een definitieve regeling, onder het motto "schadeloosstelling en concentratie" (want ook dat past in het streven van Napoleon) eigenmachtig overgaan tot annexatie van de territoria van weerloze
buren 36 . Hij laat (door aanplakking van "Patenten") de inwoners van
Lauterbach aanzeggen, dat zij voortaan zijn onderdanen zijn. Het bleef
weliswaar bij een papieren annexatie, die, als Fontainebleau en Potsdam
de wenkbrauwen fronsen, weer spoedig ongedaan moet worden gemaakt ,
maar het incident kan de vroeger opvallend hartelijke verhoudingen tot
het stadhouderlijk huis 37 niet ten goede gekomen zijn. Dat is natuurlijk
geen reden om het waardevolle bezit op het "eiland in de Maas" te schuwen , maar het valt wel op, dat na het overlijden van Johann Conrad het
voorvaderlijk bezit in Hessen niet wordt toebedeeld aan de stamhouder
Carl Philipp, doch aan diens jongere broer. Carl Philipp erft Stevensweert
c.a., waar hij. als kasteelheer van Walburg en grootgrondbezitter een
man van importantie is.
Als in 1814 in het Maasland een soort wedloop ontstaat tussen de door
de Geallieerden aangestelde gouverneur-generaal van de Neder-Rijn
Sack, die als pruis zijn krachten inspant om zo ver mogelijk naar het
westen op te dringen (eventueel zelfs over de Maas) en de commissarissen
van de souvereine vorst, die de vroegere generaliteitslanden in deze streek
36 Von Galéra , .. Vom Reich zurn Rheinbund . Weltgeschichte des 18Jh . in einer kleinen Residenz", Neustadt / Aisch 1961 , S. 348.
37 Zie N .N .B.W . X , kol. 351.
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voor Willem I komen opeisen, dan wendt men zich van beide zijden tot
Riedesel. Sack geeft hem opdracht een landmilitie te organiseren, Willem I neemt hem wel wat haastig op in de ridderschap van Brabant.
In dit college heeft Riedesel geen zitting genomen, ~8 maar in februari
1815 treedt hij wel toe tot de ridderschap van de nieuw-gevormde provincie Limburg, waar hij tevens lid van de staten wordt. Veel gezag heeft hij
zich in die functie bij zijn standgenoten blijkbaar niet kunnen verwerven ,
want als het tot een verkiezing komt , valt hij af. En het zal zijn populari teit vermoedelijk ook niet ten goede zijn gekomen, dat hij zich ontpopt als
een aanhanger van het gouvernementele standpunt, dat de reactionaire
nederlandse jachtwetgeving, die de heerlijke jachtrechten heeft doen herleven, ook van toepassing is in de voormalige generaliteitslanden. Maar
bij de koning staat hij blijkbaar in de gunst: hij wordt buitengewoon
staatsraad en verkrijgt voor alle leden van zijn geslacht , ,de hun van oudsher competerende titel van baron". Van 1821- 1830 zetelt hij ook weder
in de provinciale staten, maar na het belgische interregnum (1830-1839)
keert hij zelfs niet terug in de gereconstitueerde ridderschap van het " hertogdom Limburg" in tegenstelling tot b .v. Jean-Baptiste de Marchant
d'Ansembourg, die nog wel zitting had gehad in het Congrès National en
de belgische Senaat en hevig had geijverd tegen de terugkeer van zijn geboortestreek naar het Koninkrijk der Nederlanden .
Dat de " staatsraad" uit het publieke leven verdwijnt, zal wel mede verklaard moeten worden uit zekere eigenaardigheden, die nog voortleven in
de dorpsoverlevering. Daar heet Riedesel de "boerenbaron", die zich in
levensstijl en kledij aanpaste bij de bevolking en in een boerenkiel wenste
te worden begraven. Zijn enige dochter bleef nochtans in de stijl van haar
geslacht : zij huwde vier jaar na het overlijden van haar vader een graaf
van Hompesch-Rürich , die in 1865 door naturalisatie Nederlander werd .
VII. " KEINES FÜRSTEN UNTERTHAN"
VON GAGERN

Hans Christoph Reichsfreiherr von Gagern (Kleinniedesheim 1766Hornau 1852), te elfder Ure (24 aug. 1816) begunstigd met het recht van
inboorlingschap, ontleent zijn betekenis voor ons land uitsluitend aan zijn
diplomatieke activiteiten in de napoleontische en post -napoleontische
tijd , eerst als vertegenwoordiger van het "Gesamthaus Nassau" te Parijs,
daarna (sinds 1813) als behartiger van de belangen van de Erfprins na de
ineenstorting van het Franse Keizerrijk, op de congressen van Wenen en
Parijs en tenslotte als vertegenwoordiger van de Koning-Groothertog van
Luxemburg in de Duitse Bondsvergadering.
O'Ablaing van Giessenburg , De ridderschappen in het Kon. der Nederlanden , 1875,
bI. 41.
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Onder de met het inboorlingschap der Nederlanden begunstigden is hij
stellig een van de meest boeiende figuren en ook degeen , die wij het beste
kennen, want niet alleen heeft hij een omvangrijk oeuvre (ten dele autobiografisch) nagelaten en heeft zijn meest begaafde zoon Friedrich tal van
bladzijden aan hem gewijd, maar bovendien groeit de litteratuur over 's
mans leven en werk nog gestadig. 39
Uit een oogpunt van nationaliteit en naturalisatie vindt hij niet licht
zijn evenknie: ik citeer slechts twee passages uit zijn driedelig werk, ,Mein
Antheil an der Politik" (1823-1830) Ten eerste de aanhef: leh bin geboren den 25sten J anuar 1765 von reformierten Eltern auf dem reichsritterlichen Schloss zu Kleinniedesheim bei Worms, also (ik cursiveer) damals
keines Fürsten Unterthan) doch niettemin leest men in het derde deel
(bI. 87), hoezeer hij zich verheugd heeft over het feit, dat Willem I hem
het indigenaat van zijn koninkrijk heeft verleend. Het dunkt mij, dat hij
ook wel moet hebben begrepen zijn lezers dienaangaande een verklaring
schuldig te zijn en dat doet hij dan ook in niet sobere bewoordingen: Ich
schwöre bei Cott dem Allmächtigen , dass ich nie niederländischerstaatsrechtlicher zu reden und zu rat hen vermeinte .. . . (en dan verder)
Urn diese Angel des stark genug vereinten Deutschlands, und der Niederlande , gestützt auf solchem Deutschland .... dreht sich-wie vordem, europäïsche Sicherheit und unser Völkerrecht. Dat zegt hij, naar hij met zoveel woorden verklaart , nog na 1828. Ja, wie speurt naar ijzeren consequentie moet niet terecht bij Von Gagem. Zeker niet ten onrechte heeft
men hem nagedragen , dat hij , de fiere rijksridder, als dienaar der nassause hertogen in de napoleontische tijd de hand geleend heeft aan mediatisering van standgenoten. Het lijkt wel iets weg te hebben van een boetedoening, als hij later niet zonder trots constateert, dat het hem gelukt is
om , onder het motto " quoniam non entis nulla sunt praedicata" in de
Duitse Bondsakte een bepaling (art. XIV , laatste lid) binnen te smokkelen , die suggereert , dat er in de tot het Rijk teruggekeerde gebieden links
van de Rijn nog wel iets zou kunnen resten aan privilegiën van de voormalige immediate rijksadel. Dus een verstokte reactionair? Maar de koning
van Württemberg krijt hem uit voor een " revolutionair" en heeft daarvoor ook zijn reden, want Gagern is ook de promotor van art. XIII der
Bondsakte, hetwelk volgens zijn voorstel zou hebben geluid: In allen Bundesstaaten wird eine Landständiche VerJassung bestehen, doch tenslotte
verminkt is in dier voege, dat het woord " bestehen" gereduceerd werd tot
"stattfinden" .

39 Naast het in de tekst genoemde werk .. Mein Amheil" noemen wij: Neue Deutsche Biographie 6; Heinrich von Gagem . Das Leben des Gen . Friedrich von Gagem (1856- 1857);
H. Rössler . Zwischen Revolution und Reaktion (1958) en het utrechtse prft. van J.C . Boogman . Nederland en de Duitse Bond 1815-1851 . dl. 1 (1955) .
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Wanneer in maart 1813 de zon van Napoleon merkbaar begint te tanen,
wendt de Erfprins van Oranje-Nassau zich tot Von Gagern met het aanbod, dat deze zijn belangen zal waarnemen als straks des prinsen nassause
erflanden onder de druk der geallieerde legers door de franse troepen ontruimd zullen worden _ De beide heren kennen elkaar dan reeds lange jaren, maar het contact is niet ongerimpeld verlopen en tenslotte volledig
verkoeld.
Gagern, sinds zijn 22e jaar hoofd der regering van Nassau- Weilburg,
en uit dien hoofde nauw verbonden met de Walramse tak van het Huis
Nassau, (waarvan de beide linies Weilburg en Usingen hun territoria in
1806 tot één ondeelbaar hertogdom zouden verenigen) , heeft in de napo leontische tijd ook gefungeerd als vertegenwoordiger van het "Gesamthaus Nassau" (dus met inbegrip van de Oranje-tak) te Parijs, en als zodanig blijk gegeven van ongemene vaardigheid op het diplomatieke vlak .
Dat betekent in deze jaren, dat hij via zijn uitstekende relatie met Talleyrand voor zijn vorsten enorme uitbreiding van hun territoria weet te verwerven onder de naam van , ,schadeloosstelling" (voor verloren gegane bezittingen links van de Rijn) , dan wel, ,concentratie" of afronding door inlijving van geestelijke, dan wel rijksridderlijke bezittingen . Maar de aanzienlijkste tak van het geslacht , Oranje-Nassau , moest zich met heel wat
minder tevreden stellen , en dat kon de blik van de latere koning Willem I
niet ontgaan. Zodat hij zich tenslotte van Napoleon (en dus van Von Gagern) heeft afgewend en , vertrouwende op zijn betrekkingen tot het pruisische koningshuis, niet is toegetreden tot de Rijnbond. De hand die bij
het keren van het getijde weder naar Von Gagern uitsteekt , wordt niet geweigerd. Ook de trouwe dienaar van zijn nassause vorst moet zich op de
duur wel onbehaaglijk zijn gaan bevinden als dienaar van een politiek, die
uitsluitend strekt tot vermeerdering der glorie van de Keizer der Fransen
en resulteert in een diepe vernedering van het Duitse Vaderland. Wil hij
zich distancieren van die politiek, dan zal hij zich los moeten maken van
de Nassau- Weilburgs en daarvoor reikt Napoleon zelf hem een handzaam
voorwendsel in de vorm van een Décret Impérial van 26 aug . 1811 , hetwelk de ingeborenen der bij Frankrijk ingelijfde gebieden terugroept naar
het hun opgedrongen vaderland en hun in ieder geval onder bedreiging
van sancties - als algehele verbeurdverklaring van goederen - verbiedt
vreemde heren te dienen. 4o Het decreet is in de eerste plaats bedoeld voor
in België geboren officieren, die (soms reeds tientallen jaren4I ) in habs-

Fortuyn, Verzameling van Wetten enz. van Franschen oorsprong, 1839 , dl. lIl , bI. 348;
Breukelman , Wetten en verordeningen van Franschen e.a . oorsprong, 1892 , nr. 1348 .
41 Zoals de luit. -gen . Louis Antoine Willebrord de Baillet-Latour (B .N .!.) Latour
1753- Brussel 1836) , die na terugkeer in het keizerlijke franse leger werd opgenomen in de
rang van divisie-gen. en in die rang de tocht naar Rusland meemaakte. Hij werd ook door
Willem I met onderscheiding behandeld, hetgeen echter niet kon verhelpen, dat zijn in den
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burgse dienst zijn , maar het treft ook tot diens bruisende verontwaardiging Gagern, wiens geboorteplaats nu eenmaal ook links van de Rijn ligt.
Hij verlangt zich vrij te kunnen bewegen, .. nichts andres mehr als deutscher Bürger" - ook het woord "Bürger" is van hemzelf - en vraagt dus
ontslag. Tevergeefs probeert zijn hertog hem voor de nassau'se dienst te
behouden door een aanbod van naturalisatie in Nassau; Gagern verlangt
veeleer een verklaring, dat hij wel des hertogs dienaar , doch (als rijksridder) niet diens onderdaan is . Hij reist af naar Wenen en zet zich daar
achter de schrijftafel. Maar hoezeer ook productief met de pen , kan hij
toch geen weerstand bieden aan de verleiding om zich daarnaast te mengen in de activiteiten van de " Alpenbund". Die zijn weliswaar gericht tegen Napoleon en diens satelliet de koning van Beieren, maar zolang de
ster van de Corsicaan nog hoog staat , komen zij Metternich zo weinig gelegen, dat hij in maart 1813 tegen de leiders optreedt en Gagern het land
uitwijst. De razendsnelle ontwikkeling van die dagen maakt het echter
overbodig, dat aan deze complaisance tegenover de Keizer der Fransen
kracht wordt bijgezet en Gagern ziet alras nieuwe perspectieven als de Erfprins van Oranje-Nassau hem nog in dezelfde maand (n.b. op advies van
niemand anders dan Vom Stein) benadert met het verrassende aanbod
om "sans rancune" in 's Prinsen dienst te treden.
Dat hij het (overigens met voorbehoud van een zekere vrijheid van handelen) aanvaardt , laat zich begrijpen. Want hier lokt de grote politiek: de
Oranje-tak zal straks nog andere aanspraken op tafel kunnen leggen dan
die tot herstel in de heerschappij over enkele vorstendommetjes in het nassause. Daar zijn de Nederlanden die, gelijk wij reeds zagen, Gagern dierbaar zijn, mede als draagster ener traditie van vrijheid . Zo verschijnt hij,
na eerst in Dillenburg orde op zaken te hebben gesteld , als vertegenwoor·
diger van de Souvereine Vorst der Verenigde Nederlanden op het Congres
van Wenen . Weliswaar als tweede man naast Van Spaen , maar al is deze
laatste geenszins onbekwaam, in het weense mileu treedt hij niet zo op de
voorgrond als de geroutineerde Von Gagern , die de kunst verstaat om,
met nauwelijks één kaart in de hand , zich te gedragen als representant
ener grote mogendheid en zo , zonder op hinderlijke wijze de verreikende
ambities van zijn lastgever te ventileren , alle mogelijkheden te benutten .
De zending van Capellen , die in januari 1815 als derde gevolmachtigde
van Willem I te Wenen verschijnt , grieft hem natuurlijk diep en met de
beloning voor zijn inspanning, die voor hem zeer kostbaar is uitgevallen,
is hij allerminst content. Hij laat althans niet na vast te leggen , dat hij de
hem vereerde met briljanten bezette tabaksdoos uit het raam heeft geworpen en dat hij op het door hem begeerde inboorlingschap der Nederlanvreemde geboren loon Georges Alexandre geen .. geboren Nederlander" was . Toen bij K.B.
van 18 febr. 1823 bepaald werd . dat hij door wet ·duiding daarvoor gehouden moest worden.
was de mogelijkheid van .. grote naturalisatie" reeds lang verstreken .
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den tot het laatste moment heeft moeten wachten. Men kan hier twee vragen van zeer uiteenlopend karakter opwerpen:
(ten eerste) , hoe kon de man , die geboren was als .. keines Fürsten Unterthan" en het franse inboorlingschap in 1810 met nadruk verworpen had
omdat het uitsluitend gelieerd was aan de .. toevallige" ligging van de geboorteplaats, zich enkele jaren begerig tonen naar het indigenaat van het
Koninkrijk der Nederlanden?
(en vervolgens), waarom moest het zo lang duren , eer hem dat indigenaat
verleend werd?
Het antwoord op de eerste vraag zal wel aldus moeten luiden: Het Koninkrijk der Nederlanden was voor Gagern iets anders dan een der, ,zufällig gestalteten deutschen Staatsterritorien" , op welker grondgebied hij
nimmer .. die Idee des (deutschen) Vaterlandes" zou hebben kunnen overdragen. En wat de te elfder ure voltrokken, ,grote naturalisatie" betreft,
kan een moeilijkheid gelegen hebben in de omstandigheid, dat hij, voorzover ik kan zien , niet voldeed aan de eis van ingezetenschap, maar het is
ook wel mogelijk, dat men niet goed wist , wat men met deze groot-duitse
idealist aan moest. In ieder geval krijgt hij in Nederland geen taak toegewezen , maar daarover mag hij nauwelijks treuren , want hem valt wel de
functie ten deel , waarnaar hij uiziet : vertegenwoordiger van de KoningGroothertog in de duitse Bondsvergadering. Als minister Van NagelI werkelijk gemeend heeft (zoals hij later beweerde) , dat Gagern op die wijze
beloond werd, ,mit einer wahren einträglichen Sinecure" , dan moet hij de
benoemde wel slecht gekend hebben . Gagern ziet hier de gelegenheid om
in de vergadering met alle kracht op te komen voor versteviging van de
bond in federale richting. Zulk een man is niet de aangewezen figuur om
een vorst te representeren , die zich zoveel doenlijk ver wenst te houden .42
zolang niet zijn eigen groothertogdom daarbij betrokken is. En zo komt
het in april 1818 tot een onvermijdelijk ontslag, dat voor Gagern , die er fi nancieel allesbehalve rooskleurig voorstaat (wat bij zijn stijl van leven
geen verwondering baart), verzoet wordt met een benoeming tot buitengewoon staatsraad ter beschikking onder toekenning van een pensioen.
Constitutioneel lijkt dat wel aanvechtbaar (buitengewone staatsraden genieten krachtens art. 74 Grondwet geen traktement) , doch Gagern is
voorlopig gebaat bij een pensioen, dat later, na het verschijnen van zijn
boek over het Congres van Wenen (1826) nog een keer wordt verhoogd. 43
Van Gagerns oudste zoon Friedn'ch (Weilburg 1794-Kandern 1848),
die niet genaturaliseerd is, zou hier geen gewag gemaakt behoeven te worden, indien hij niet in ons land zulk een belangrijke rol had gespeeld. In
1814 tot grote voldoening van zijn vader als stafofficier opgenomen in het
42
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Boogman , als onder (38), bI. 11.
Rössler , als onder (38), S, 220/ 81.
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nederlandse leger, gold hij daar als een van de bekwaamste officieren en
naar alle waarschijnlijkheid was hij in 1848 voorbestemd om bevelhebber
te worden van het leger in Indië, toen hij, geslingerd tussen zijn plicht als
nederlands generaal -majoor en de roepstem van zijn liberale geestverwanten in Duitsland, op de Scheidegg bij Kanders op tragische wijze omkwam
bij een poging om de opmars van een legertje revolutionairen, dat in Baden was binnengevallen, te stuiten. Welk een indruk dit gebeuren ook in
Nederland gemaakt moet hebben , kan men opmaken uit het getuigenis
van De Bosch Kemper, die het rekent onder de factoren , die tijdgenoten
" noopten om niet toe te geven aan beginselen, die revolutionair geacht
werden , maar tevens om zoo spoedig mogelijk de grondwetsherziening ten
einde te brengen" . 44
VIII . EEN GRAND-SEIGNEUR UIT HENEGOUWEN.
DE PRINS VAN CHIMA Y.
De " grote naturalisatie" van, ,de Prins van Chimayen zijne Zoonen" is ,
gelijk reeds bleek (Par. 11) te beschouwen als een bijzonder geval. Bijzonder ook, omdat de vader, die in het naturalisatiebesluit van 6 dec . 1816
als Prins van Chimay wordt aangeduid, bijna een jaar later (K.B. 13 sept.
1817) benoemd wordt in de ridderschap van Henegouwen onder de
naam: FrançoisJosePh Philzppe de Riquet, comte de Caraman; de inlijving in de nederlandse adel als "Prins van Chimay bij eerstgeboorte"
volgt pas in sept. 1824. De verklaring van deze eigenaardige gang van zaken zal wel hierin liggen, dat het voormalige rijksvorstendom Chimay zijn
feodale status reeds lang verloren had toen het in 1805 vererfde in het
geslacht De Caraman.
De latere .. Prins" had toen, evenals zijn oudere broer Victor (1830 de
eerste duc de Caraman), reeds een veelbewogen loopbaan achter de rug,
maar hun wegen hadden zich, zoals in een turbulent tijdvak niet ongewoon is, wél gescheiden. François-joseph, aanvankelijk officier in het koninklijke franse leger, emigreerde 1790 naar de noordelijke Nederlanden,
waar hij zich toelegde op de studie van het kanaalwezen. Dit moge op het
eerste gehoor ietwat verwonderlijk klinken, maar de naam Riquet is nu
eenmaal onverbrekelijk verbonden met die van het Canal du Midi, door
Pa ui Riquet (1604-1680) met ijzeren volharding en grote financiele offers
tot stand gebracht. François Joseph liet het overigens niet bij deze studie,
als emigrant diende hij in verschillende royalistische formaties om tenslotte terecht te komen in het oostenrijkse leger. In 1796 achtte hij de tijd gekomen om naar Frankrijk terug te keren, waar men hem blijkbaar niets in
de weg legde - zijn oudere broer, die eerst in 1801 uit pruisische dienst
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De Bosch Kemper , Geschiedenis van Nederland na 1830, V, bI. 336/ 337 .
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zou terugkeren , kreeg wegens dienst bij de vijand prompt vijf jaar detentie
opgelegd . . .
In 1805 huwde François tot ergernis van zijn familie een der meest
besproken vrouwen van het revolutietijdperk, Teresa Cabarrus (Caraban·
chel Alto, Spanje 1773-Chimay 1835) de gescheiden echtgenote van Tallien . Met haar vestigde hij zich op Chimay, waar hij al spoedig président
de canton werd en na de eerste restauratie zelfs vertegenwoordiger van
zijn departement in de Kamer. Na Waterloo onderdaan geworden van de
Koning der Nederlanden , werd hij, zoals gezegd opgenomen in de ridderschap van Henegouwen, lid van de staten dier provincie en 1820 van de
Eerste Kamer. De Prinses heeft echter niet het genoegen mogen smaken,
dat zij, hoewel echtgenote van een kamerheer, te hove werd ontvangen en
haar echtgenoot behoorde in 1821 tot de kamerheren (7 Belgen en Van
Heeckeren van Enghuizen), die de wenk kregen om voorlopige niet ten
hove te verschijnen omdat zij hun stem hadden onthouden aan de wet op
het belastingstelsel. De verhouding tot het Oranjehuis is daardoor echter
niet blijvend verstoord: op de reeds gememoreerde inlijving in de nederlandse adel met de prinsentitel volgen nog enkele gunstbewijzen van deze
aard . De oudste zoonJosePh (1808-1886) mag zich krachtens een K .B.
van 1827 reeds bij het leven van zijn vader "Prins" noemen en diens jongere broer Alphonse (1810-1865) die dan "graaf van Chimay" gaat heten, krijgt nog in november 1834 - dus vier jaar nadat Willem I zijn handen van de zuidelijke provincien heeft afgetrokken - de prinsentitel ad
personam .
De vader heeft zich in de octoberdagen van 1830 nog een benoeming laten welgevallen in de commissie-Van Pabst, die tot taak had advies uit te
brengen over een scheiding van de beide delen van het Koninkrijk onder
het Huis Nassau, maar daarvan slechts enkele vergaderingen
bijgewoond. 45 In België verdacht als " orangiste" , heeft hij dat land nog
in hetzelfde jaar verlaten , teneinde zich in Frankrijk te wijden aan de verbetering van het Canal du Midi. Het uiteenvallen van het Koninkrijk
schijnt hij moeilijk te hebben kunnen aanvaarden, want de franse gezant
in Den Haag weet na de ratificatie der tractaten van april 1839 te melden,
dat hij hem in juni ten hove ontwaart, ,au milieu de grandes familIes belges maintenues dans les premières charges de la cour . . . avec la qualité de
membre de la première chambre des Etats Généraux, apporter ici l'hommage d'une fidélité qui ne trouve plus sa pi ace dans les circonstances présentes" , bij welke gelegenheid hij door Willem I met opvallende hartelijkheid werd bejegend.46
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De Bosch Kemper, als onder (43) , l.L.A . bI. 48.
Larousse, i.v. Caraman·Chimay en R .G.P . 42 , bI. 463 .
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Zijn oudste zoon Joseph was in 1839 de eerste diplomatieke vertegenwoordiger van België in ons land.
IX.

JURISPRUDENTIE

De jurisprudentie inzake art. 8 Grondwet 1815 (1840: art. 7) is begrijpelijkerwijs beperkt van omvang. Tweemaal, in 1826/1827 en in 1847,
heeft de Tweede Kamer zich bij het onderzoek van de geloofsbrieven van
een nieuw lid moeten verdiepen in de vraag, of deze al dan niet aan de eisen van het artikel voldeed. 47
Het eerste geval betrof de verkiesbaarheid van Philzppe de Bousies
(Ferrière-Ie-Petit 1789-Brussel 1875), in 1826 verkozen door de staten
van de provincie Henegouwen . Ferrière ligt in de onmiddellijke nabijheid
van Maubeuge, op frans grondgebied, zodat beslissend was, of hij, buiten
het Rijk geboren, al dan niet gesproten was uit binnen het Rijk gevestigde
ouders" ter oorzake van 's lands dienst afwezend of anderszins op reis zijnde". Over die vraag heeft de kamer beraadslaagd in drie achtereenvolgende vergaderingen (29, 30 en 31 januari 1827), waarin meer dan 20 leden
het woord hebben gevoerd. De zaak is er dan ook wel naar. Een de Bousies
lijkt als representant van Henegouwen niet minder op zijn plaats dan
Gendebien . Zijn geslacht , sinds de 12e eeuw in Henegouwen gevestigd,
beroemt zich op twee allianties met het henegouwse gravenhuis en heeft
daar door de eeuwen heen een vooraanstaande plaats ingenomen : een
oom van Philippe is in 1816 de eerste door Willem I benoemde gouverneur van de provincie Henegouwen. De gedachte, dat Philippe iets anders
zou zijn dan, zoals hijzelf zegt: een geboren Belg, zal vermoedelijk nooit
bij hem, noch bij zijn ouders zijn opgekomen. Niet alleen behoren beide
ouders tot een aanzienlijke henegouwse faIhilie,48 zij zijn ook beiden te
Mons geboren, daar gehuwd, bezitten er een - naar ik aanneem: statige
- woning en met uitzondering van Philippe hebben ook al hun kinderen
in die stad het levenslicht aanschouwd.
Maar hun vader is ook seigneur van Ferrière-Ie-Petit, dat sinds de vrede
van Nijmegen (1678) tot Frans-Henegouwen behoort , als zodanig lid van
de Etat Noble van dit gebied en het gezin pleegt ook in die bezitting de zomermaanden door te brengen. Ware het in 1788 gewoontetrouw naar
Mons teruggekeerd, dan zou Philippe evenals zijn broers en zusters geboren zijn in de Oostenrijkse Nederlanden , maar die winter was niet geweest
als anders. Henegouwen leefde in angst voor de toorn van Keizer Joseph 11

Over het rechtspunt .. nationaliteit" behoeft de Kamer zich niet met zoveel woorden uit te
spreken : zij beslist eenvoudig over al dan niet·toelating.
48 Louis de Lichtervelde, .. Le Congrès National1830" (1922 , bI. 70) noemt zowel de familie
De Bousies als die van Philippe's moeder, d 'Yves de Bavay, als specimina van .. cette noblesse
hennuyère qui avait été particulièrement accueillante aux lumierès de la philosophie".
47
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over het verzet der gewestelijke staten tegen zijn hervormingsmaatregelen ,
een toorn die zich in januari 1789 zou ontladen in cassatie van alle charters der recalcitrante provincie en ontbinding der staten. Maar in juli
barst over Parijs een nog veel heviger onweer los en dan acht De Bousies
Sr. het geraden om naar Mons terug te keren . De franse revolutionaire
autoriteiten plaatsen hem deswege wel op de " Iiste des émigrés", doch
slechts .. voorlopig" en in 1795 ziet hij kans daarvan afgevoerd te worden.
Dit alles wordt tijdens de beraadslagingen met meer of minder klem
naar voreI). gebracht en het kamerlid Barthélémy, schoonzoon van Gendebien en een geducht brussels advocaat , neemt zelfs de gelegenheid te baat
om een oratorisch vuurwerk af te steken. De vader van Philippe was, naar
hij betoogt , wel degelijk gedomicilieerd te Ferrière: hij was N.B. seigneur
van de plaats en had daar het recht bezeten om mensen te doen folteren ,
ophangen of zelfs levend te laten koken. Hij voegt er gelukkig niet aan
toe, dat Bousies Sr. ooit van dit recht gebruik zou hebben gemaakt en
heeft in ieder geval niet voldoende leden kunnen overhalen om met hem
tegen te stemmen, want de kamer besluit tenslotte met 62 tegen 33 stemmen tot toelating.
In de kamer heeft De Bousies, majoor der marechaussee , de rol vervuld
van een zwijgzaam opposant. Als hij in 1829 tegen de tienjaarlijkse begroting 1830- 1839 heeft gestemd, vergoedt de Koning hem zulks met op
non-actiefstelling als officier. Hetgeen natuurlijk allerminst in de weg
heeft gestaan aan zijn verkiezing tot lid van het Congrès National en vervolgens van de Chambre des Représentants voor Mons .

Het .. geschil aangaande geloofsbrieven" van 1847 betreft een vraag,
die ons reeds bekend is (zie Par. IV) . Reeds in 1845 opperde gouverneur
Gericke de mogelijkheid om het toenmalige statenlid Mr. jean Louis Ma thieu Leclercq (Maaseik 1795-Heythuizen 1860), die wel .. door wetdui ding" voor een Nederlander gehouden moest worden, niet-benoembaar te
verklaren tot kamerlid, daar hij niet was geboren binnen het Rijk uit aldaar gevestigde ouders, en die kwestie werd nu actueel doordat de staten
van " het hertogdom Limburg" inderdaad hun keuze op Leclercq hadden
laten vallen . Op zichzelf was dat niet zo verwonderlijk: de gekozene woonde reeds sinds 1812 te Roermond en was daar kennelijk een man van aan zien , zowel onder belgisch als onder nederlands bewind lid van de raad ,
van 1830- 1843 zelfs burgemeester, lid van de staten en (sinds 1841) president van de rechtbank. Met dat al voldoet hij naar het oordeel van de
meerderheid der commissie voor de geloofsbrieven niet aan de grondwettelijke vereisten , maar de regering blijkt met de minderheid er anders
over te denken. De minister van justitie , De Jonge van Cam pens Nieuwland , die , ,zonder te willen treden in de souvereine rechten der kamer",
aan de beraadslaging deelneemt , betoogt dat Leclercq het recht, dat hij
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onder de grondwet van 1815 bezeten had, niet kon hebben verloren uit
krach te van de tractaten van 19 april 1839, die hieromtrent niets bepaalden,49 maar zijn betoog heeft niet veel indruk gemaakt. De kamer besluit
met 38 tegen 8 tot niet-toelating.
Dat de minister er geen vrede mee had , moet men wel opmaken uit het
feit , dat hij in 1848 op de zaak terugkomt. Onder de zg. XXVII ontwerpen tot grondwetsherziening van maart 1848 is er één (ontwerp nr. 2),
hetwelk o .m . strekt tot invoeging van een transitoire bepaling, die hierop
neerkomt dat degene, die eenmaal benoembaar is geweest tot de in art. 7
vermelde bedieningen en zijn hoedanigheid van Nederlander heeft behouden (dus geen Belg of Luxemburger is geworden) , benoembaar blijft
" niettegenstaande de grond , waarop (hij geboren (is) of waarop (zijn) ouders ... gevestigd waren, heeft opgehouden tot het Rijk of deszelfs volkplantingen en bezittingen in andere werelddelen te behoren". Volgens de
toelichting strekt deze bepaling , ,om ene grove onbillijkheid voortaan te
voorkomen", bestaande in de niet -toelating van " afgevaardigden , geboren in het thans Belgisch gedeelte van Limburg" . 50 Behalve het gevalLeclercq is mij geen voorbeeld van zulk een , ,grove onbillijkheid" bekend.
Intussen zijn de wijzigingsvoorstellen van maart 1848 alras overspoeld
door die van 19 juni, waarmede de figuur der verschanste ambten uit onze
constitutie verdween. Na de Grondwetsherziening andermaal (tegelijk
met De Villers de Pité) gekozen , heeft Leclercq van februari 1849 tot augustus 1850 deel uitgemaakt van de Tweede Kamer.

Tenslotte mag niet onvermeld blijven een gebeurtenis, die zich in 1840
heeft afgespeeld bij de behandeling van de begroting van binnenlandse
zaken in de Eerste Kamer. Daar vraagt op 27 augustus de Ve sectie om afzetting van een functionaris , die tengevolge van de afscheiding van België
de hoedanigheid van " inboorling in de engere zin" zou hebben verloren.
Deze functionaris is de gouverneur van Noord-Brabant , AndréJean Louis
baron van den Bogaerde van T erbrugge (Gent 1787- Heeswijk 1855),51
een telg uit een brugs regentengeslacht , die zijn bestuurlijke loopbaan in
Oost -Vlaanderen op 4 feb r. 1830 bekroond had gezien met een gouverneurspost in een van de noordelijke provinciën. In de spannende dagen
die daarop spoedig aanbraken legde hij tegelijkertijd zoveel vastberadenheid en tact aan de dag, dat op krachtige aandrang van de minister van
Binnenlandse Zaken, Van Doorn van Westcapelle te zijnen behoeve een
uitzondering werd gemaakt op de werking van het besluit van 8 nov .,

49
50
51

Idem Van Assen . De Taal der Grondwet . 236/237 .
Voorduin . Grondwet . bI. 97 ; Belinfante ... Handelingen" I. 1848. bI. 42 en 56.
N .N.B .W . IV ; N.B .W . 1.
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waarbij ambtenaren die geboren waren buiten het grondgebied der voormalige Verenigde Provinciën , werden ontslagen, cq_ geschorstHij blijft op zijn post en behoudt dus in 1839 de hoedanigheid van Nederlander , maar dat wil - zie hiervóór - niet zeggen , dat hij ook een
"inboorling in engere zin" is gebleven_ Minister Schimmelpenninck zit
dan ook met de opmerking van de Ve sectie wel enigszins verlegen en
wendt zich tot zijn vriend Thorbecke, wiens antwoord men kan opslaan
bij C.W . de Vries, " De ongekende Thorbecke" (bI. 157) . Deze stelt voorop "de algemeen erkende stelling, dat de wet van het ogenblik den staat
van personen regeert", laat daarop - a.h.w . zijn gedachten ontvouwende
onder het schrijven - enige opmerkingen volgen over art. 9 B. W. en het
K.B . van 1839 , waarvoor hij " liever een nieuw additioneel artikel had begeerd", om dan tenslotte de kern van de zaak te raken met de opmerking:
"De sectie verlangt afzetting van een in allen gevalIe wettig benoemden
ambtenaar. Ik wil bij het onderscheid tusschen zulk een afzetting en benoeming van nieuwe , waarop artikel 7 Grondwet slaat, niet stilstaan" .
Geen conclusie dus? Of meent de grootmeester, dat de lezer die zelf wel
kan trekken? De minister kan dat blijkens zijn antwoord aan de kamer in
ieder geval wel en voegt er nog aan toe, dat de hoogte van een begrotingspost niets van doen heeft met de vraag, of de persoon , die deze post bekleedt aan de vereisten voldoet .
Men stelle zich eens voor , hoe het gelopen zou zijn , indien de regering
voor de aandrang der sectie gezwicht ware. Dan had zij een hoogst verdienstelijk ambtenaar grievend bejegend - iets waarvoor Willem I, getuige de behandeling van staatsraad De Keverberg, niet altijd terugschrok
- ,52 een man bovendien, die zich kennelijk had ingesteld op een langdurig verblijf in " het noorden", waar hij zijn in 1835 aangekochte kasteel
Heeswijk aanmerkelijk had laten verfraaien en tot museum inrichten. Met
zoveel succes, dat Jan Veth na tientallen jaren nog zal getuigen , dat de
gouverneur en zijn beide zoons zich als eersten in ons land hebben ingezet
voor het behoud van oude kunstschatten en zo veel moois voor ondergang
hebben behoed. Van den Bogaerde is tot zijn overlijden op Heeswijk blij ven wonen. Zijn tegenwoordige nakomelingschap bezit de belgische nationaliteit.

~~ Deze zeer bekwame dienaar en vurige bewonderaar van Willem I, achtereenvolgens gou verneur van Antwerpen en Oost-Vlaanderen en sinds 1819 lid van de Raad van State, werd
als geboortig uit Halen (voormalig graafschap Hom) begrepen in de collectieve schorsing
der " zuidelijken". Zulks tot zijn grote teleurstelling. Nadat Haelen in 1839 onder het nederlands gezag was teruggekeerd, is het schorsingsbesluit op zijn verzoek bij K.B. van 14 nov.
1840 opgeheven. Zie Mulder , " De Raad van State", bI. 93 : bijlage Iv. van dit werk is ten deze onvolledig. Men zie ook De Maasgouw 1974, 3 en de " noticc" omtrent De K. in Annuaire
de I'Académie Royale . ... de Bruxelles 1841 / 1842, welke onder mijn aandacht werd ge bracht door Ir. L.A .H . Peters te Maastricht .
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BIJLAGE A.

Buiten's lands geborenen, die onder vigeur der Grondwetten van 1815 en
1840 (24 augustus 1815-2 november 1848) werden benoemd tot ambten,
genoemd in art. 8 (resp. 7) der Grondwet, nadat hun met toepassing van
art . 10/1815 het volle recht van inboorlingschap en de verkiesbaarheid tot
alle ambten was vergund .

l.jean-François Hennequin (Wasigny, dép. des Ardennes
1772-Gingelom 1846) , lid Tweede Kamer
2.Jhr. johann Eberhard PauL Ernst Gericke van Herwzjnen (Cleve
1785-Maastricht 1845), btg. Staatsraad, gouverneur van Limburg
3.Heinrich Gottfried Wilhelm Daniels (Keulen 1754-Keulen 1837) ,
btg.
4.Jhr. PieTTe Godefroid GzUesjoseph de Leonaerdts d'AcheL (Waldfeucht 1763-Luik 1830), btg. Staatsraad
5. CarL Phüzpp Perdz·n and Hermann Perdz·n and baron von RiedeseL
d'Eisenbach (Brunswijk Ohé en Laak 1853), btg. Staatsraad
6. Hez"nn·ch Christoph Ernst Rez·chsfrez"heTT von Gagern (Kleinniedesheim 1766-Hornau 1852), btg. Staatsraad
7.Prançois-JosePh-Phz·Lzppe de Rz·quet de Caraman, Pn"ns van Chz·may
(Parijs 1771-Toulouse 1843), lid Eerste Kamer.
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BIJLAGE B.

Buiten 's lands geborenen, die onder vigeur der Grondwetten 1815/ 1840
(24 aug. 1815-2 nov. 1848) werden benoemd tot ambten als bedoeld in
art. 8 (resp. 7) der Grondwet, zonder dat blijkt van voorafgaande "grote
naturalisatie" krachtens art. 10 Gr. 1815.
I.

LEDEN DER STATEN-GENERAAL

(1) Eerste Kamer

l.JosePh baron de Blochouse (Bitburg, Pruisisch Luxemburg 1773Den Haag 1816), benoemd 1815. Een vooraanstaand industrieel
(exploitant van hoogovens) in het luxemburgse, tevens "acquéreur
de biens nationaux" en uit dien hoofde vermoedelijk niet te verdenken van reactionaire neigingen. Zijn familienaam wordt in officiële
stukken op verschillende wijzen gespeld (ook Blochausen en Blockhausen) en zijn adeldom is blijkbaar niet boven alle verdenking verheven: eerst in 1827 wordt zijn zoon Frédéric erkend in de ned. adel
en hem verleend de titel van baron bij eerstgeboorte _ Zie Calmès,
Histoire du G.- D_ de Luxembourg IV, bI. 160 en N .A. 1913.
2. Louis François GabrielJosePh Mouton, markies de Harchz'es de
Vlamertz'n ghe (Saint-Omer 1760- Brugge 1822), benoemd 1815_
Als laatste feodale heer van Vlamertinghe (bij Ieperen) een aanzienlijk man in West-Vlaanderen, wiens ouders waarschijnlijk ten
dage van zijn geboorte (mede) gedomicilieerd waren in Vlaanderen.
3. Frederz·k Adriaan graaf Van der Goltz (Friedrichsdorf, Neumark
1770-Den Haag 1849), sinds 2 febr. 1818 lid E.K. bekleedde reeds
sedert 16 sept. 1815 de verschanste functie van commissarisgeneraal van oorlog. Zie hierna onder 11 .
(2) Tweede Kamer
4.Jhr. Mr. johan Carel Gz'deon van der Brugghen van Croy (Colombo
1753-Stiphout 1828). Lid 1815-1828. Was ook reeds van 2 mei
1814-19 aug. 1815 (dus als "nederlander" in de zin van art. 59 Gr.
1814) lid van de Staten-Generaal geweest (verkregen rechten?), terwijl voorts het tweede lid van art. 8 Gr . 1815 van toepassing kan zijn
geacht. Zie N.N.B.W. 11 en N.A. 1940.
5. Charles-François-Ferdz'nand-Antoine-Florent le Preud'homme d'58
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Haily, burggraaf de Nieport (Parijs 1752-Brugge 1846). Lid 18151818. Zie N .N.B .W. IX (Ramaer), alwaar uitdrukkelijk vermeld
wordt, dat zijn ouders in 1752 in Frankrijk reizende waren, doch
woonachtig te Gent. HetJb. 1952 Centraal Bureau voor Genealogie
(Van Ette) noemt als geboorteplaats Brugge.
6.]ean-François Gendebien (Givet 1753-Mons 1838). Lid 18151821. Zie Par. lIl.
7Jhr. René-PhiliPpe de Bousies (Ferrière-Ie-Petit 1789-BrusseI1875).
Zie Par. IX.
8. Mr. jean-Louis-Mathieu Leclercq (Maaseik 1785-Heythuizen
1860). 1847 verkozen , doch niet toegelaten. Na grondwetsherziening lid T.K. 1849-1850.
9. Mr. jan Hendrik van Boelens. (Lesumbruch bij Bremen 1792- Leeuwarden 1865). Lid dubbele kamer vanwege de grondwetsherziening 18 sept. - 7 oct. 1848). Ouders waren 1787 als patriotten uitgeweken naar Bremen e.o. en 1795 teruggekeerd naar Leeuwarden .
Zie N .P. 1920/ 1921 en V.d.Aa, Biog. Woordenboek i.v.
11. HOOFDEN OF LEDEN VAN DEPARTEMENTEN VAN ALGEMEEN BESTUUR

Frederik Adriaan graaf Van der Goltz (zie hiervoor onder 3) was, alhoewel geboren in de brandenburgse Neumark uit een geslacht, dat
in de loop der tijden tientallen pruisische generaals heeft voortgebracht, naar het schijnt van jongsaf bestemd voor een militaire loopbaan in de Nederlanden, waar hij in ieder geval goede relaties had:
zijn moeder, Cornelia Jacoba Steengracht behoorde tot een van de
rijkste families van Zeeland. Hij nam in 1785 als cadet dienst in het
staatse leger, werd 1792 adjudant van de Erfprins, week in 1795 uit
naar zijn geboorteland, keerde in 1814 terug en werd wederom adjudant van Willem I en nog in augustus 1814 benoemd onder de " Edelen van Zeeland", hetgeen er op zou kunnen wijzen, dat hij beschouwd
werd als "een geboren Nederlander volgens den zin der Grondwet"
BI. Sinds 1 juni tijdelijk belast met de waarneming der functie van
commissaris-generaal (d.w.z. hoofd van het departement) van oorlog,

BI Die eis zal althans gesteld worden in het uit 1816 daterende reglement voor Zeeland . Als
curiosum zij nog vermeld. dat het reglement voor Gelderland in 1842 werd aangevuld met
een voorziening welke inhield. dat van dit vereiste om bijzondere redenen door de koning
dispensatie kon worden verleend. Dit zou b .v. kunnen slaan op de in noot 4 bedoelde perso·
nen.
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wordt hij met ingang van 17 september (dus na de invoering der
Grondwet 1815) in die functie benoemd. Als men bij die gelegenheid
niet onder ogen heeft gezien, of hij wel voldeed aan de grondwettelijke
vereisten , dan zal dat ook wel niet meer geschied zijn bij zijn benoeming tot kamerlid in 1818, want die benoeming vond wel plaats onder
zulke bijzondere omstandigheden, dat zij beschouwd kan worden als
soort vergoeding voor de grievende bejegening het departementshoofd
aangedaan door de troonopvolger en dan is het maar beter om zich
niet in zulke vragen te verdiepen , B2 .
111. LEDEN VAN DE RAAD VAN STATE

10 .jean-Georges-Othon- Victorin-Zacharie Willmar Prüm 1763- Luxemburg 1831). 1823 btg. staatsraad, 1817- 1830 gouverneur van
Luxemburg (zie hierna) . Indigenaat hertogdom Luxemburg
1791.
11. Mr. Pieter Daniel Eugenius MacPherson (Armentieres 1792Maastricht 1846) 1836 lid R. v. S. 1845-1846 gouverneur van Lim burg. Habets (Les gouverneurs des duchés de Limbourg et de Gueldre. Public . de .... Limbourg 1877, bI. 214 vermeldt: " né en
voyage a Armentières en France ." volgens N .A. 1949, blz . 214 was
de geboorteplaats Duinkerken.
12.jhr. Frz'edrich Heinrich Wilhelm von Scherf! (Detmold 1780Wiesbaden) " gewone naturalisatie" 1827. btg staatsraad 22 nov.
1841. Zie over hem : Boogman, Nederland en de Duitse Bond I ,
bI. 138 en noot 19.
IV . COMMISSARISSEN DES KONINGS IN DE PROVINCIËN

jean-Georges-Othon- Victorz'n -Zacharz'e Willmar (zie hiervóór , nr.
10)
1817-1830 gouverneur van Luxemburg
Mr. Piet er Daniel Eugenius MacPherson (zie hiervóór , nr . ll)
1845-1846 gouverneur van Limburg.

B2 Zie Colenbra ndcr , .. Willem J", dl. 2, bI. 65
Duyn).
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