
Breda 1814: burgeme~ster contra
commissans

Conflicten rondom een sloffige buitenstaander
en een driftige vreemdeling

door

DRS. A. F. J. VAN KEMPEN

1. Mokkende katholieken, familievete en burgemeestersmacht: politiek en
bestuur in het bevrijde Breda

De bevrijding van Breda van de Fransen in 1813 vond snel plaats. Op
10 december verliet het garnizoen de vestingstad om nog dezelfde dag
plaats te maken voor de geallieerde legers. Vijf dagen later arriveerden W.
B. Donker Curtius uit Dordrecht en G. A. M. van Bommel uit Leiden in
Breda in hun functie van commissarissen-generaal, afgezanten en ver
trouwensmannen van de pas in Nederland teruggekeerde soevereine vorst,
de latere koning Willem 1. Hun taak was de bevrijding van de streken rond
Breda te bewerkstelligen, de volkswapening te organiseren en in de be
vrijde gebieden een voorlopig bestuur aan te stellen. Het leed voor Breda
was echter nog niet geleden. Vanaf 20 december lag de stad weer onder
Frans vuur. Pas na vier bange dagen gaven de Fransen het beleg op.

De door Donker Curtius en Van Bommel benoemde voorlopige rege
ring van Breda stond onder leiding van burgemeesterJ. H. R. Damisse de
Roos, die ook in de Franse tijd als maire het hoogste gezag in deze stad had
bekleed. Van enig daadwerkelijk bestuur door hem kon echter geen sprake
zijn. Door het recente verlies van zijn echtgenote was de burgemeester zo
gedeprimeerd en "in zijne zielsvermogens aangetast"! dat hij tot geen
werken meer in staat was. Op 22 december verliet de ontgoochelde regent
de stad. Zijn functie werd vanaf die dag waargenomen door de adjunct W.
N. Verlegh.

Om wanorde in het bestuur te voorkomen werden in Nederland niet
alleen de meeste gemeentelijke functionarissen gehandhaafd, ook werd de
Franse bestuursorganisatie zoveel mogelijk intact gelaten. In ieder depar
tement - het arrondissement Breda maakte deel uit van het departement
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van de Twee Nethen, hoofdplaats Antwerpen - kwamen als opvolgers
van de prefect twee commissarissen-generaal, in ieder arrondissement
werd de onderprefect door een arrondissementscommissaris vervangen.
Ook in Breda diende, om "het algemeen systema ... in trein te houden"2,
onder het duo Donker Curtius-Van Bommel zo'n commissaris te komen.
De voormalige onderprefect van Breda, P. Peppe kon als Zuidnederlander
- Belg zouden wij nu zeggen - voor deze functie niet in aanmerking
komen. Bovendien kon over hem in Breda weinig goeds worden ver
nomen]. De voorkeur van Donker Curtius-Van Bommel ging uit naar de
katholiek F. X. Verheijen, voormalig kwartierdrost in Den Bosch, doch
deze werd wegens ziekte verhinderd deze post te aanvaarden. In tweede
instantie werd een protestantse niet-Brabander, J. H. Ising voorgedragen.

J. H. Ising, geboren 8 september 1777, begon zijn carrière in 1801 als
klerk bij het agentschap - d. i. ministerie - van Oorlog. Vier jaar later
kwam hij in dienst bij de Raad van State, waar hij het bracht tot de rang
van commies. In 1807 werd hij secretaris-generaal van de landdrost van
Oost-Friesland, G. van der Capellen. Twee jaar later klom hij op tot chef
van de secretarie van de minister van Binnenlandse Zaken, dezelfde Van
der Capellen. Daarna belandde Ising toch enigszins op een zijspoor: de
overgang naar de functie die hij in de Franse tijd heeft bekleed, vrederech
ter in Ridderkerk, is bepaald geen promotie te noemen. Men is geneigd de
oorzaak van deze degradatie te zoeken in een kanttekening die een onder
zoekscommissie later over het functioneren van Ising zal plaatsen: dat hij
in Oost-Friesland en op de buro's van Binnenlandse Zaken geen al te beste
indruk had nagelaten. Ook uit Ridderkerk was hij "met gene beste reputa
tie" vertrokken4

• Toch was Isings onverwachte benoeming in december
1813 tot commissaris in Breda een heel duidelijke promotie. Heeft hij aan
zijn standplaats in Ridderkerk, arrondissement Dordrecht, zijn voor
dracht door Donker Curtius, commissaris aldaar, te danken? Dit is wel
mogelijk, maar ook kunnen Isings relaties met andere hooggeplaatste
personen een rol hebben gespeeld.

Zijn archief, berustende op het Bredase gemeentearchief, bevat per
soonlijke en vriendschappelijke brieven van minister Van der Capellen,
diens ambtgenoot J. H. Appelius, J. W. Janssens, gouverneur-generaal
van Zuid-Afrika, later van Indië, de in december 1813 tot secretaris
generaal- d. i. minister - voor de Binnenlandse Zaken benoemde H. van
Stralen en diens secretaris Wenckebach. Aannemelijk is dat in elk geval
Van Stralen een meer dan ambtelijke rol heeft gespeeld in Isings promotie.
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Overigens moet aan zijn keuze een niet te grote waarde worden toege
kend. Van uitvoerig beredeneerde benoemingen was zo vlak na de omwen
teling meestal geen sprake. A. R. Falck, een man met grote invloed op
benoemingen, herinnerde zich later dat men dikwijls "uit de zich eerst
voordoenden" had gekozen, hen "uit de hoop gegrepen" en naar de
departementen gezonden had5

•

Hoe deze vreemdeling in Breda werd onthaald, kan moeilijk met
zekerheid worden gezegd. In elk geval hadden de katholieken van deze
stad weinig redenen deze protestant te verwelkomen. De staatkundige
omwenteling van 1813 werd door hen met gemengde gevoelens bekeken.
Met spijt dachten zij terug aan het bestuur van de zo geliefde koning
Lodewijk, toen overal, ook in Breda de benoemingen zo gunstig voor de
katholieken uitpakten. Tot burgemeester werd in 1807 benoemd de zoon
van een Oosterhoutse lakenfabrikant, G. B. Buijsen. De Bredase protes
tanten "staan er van verstompt", schreef de katholiek A. J. Ingenhousz
aan P. J. Cuypers uit Oudenbosch, twee vrienden en compagnons in vele
zaken, die later, onder het bestuur van Willem I, als een soort politiek
tweemanschap de vertegenwoordiging van West-Brabant in de Tweede
Kamer zouden monopoliseren. Beiden zijn representatief voor de nieuwe
generatie katholieke notabelen die sinds de komst van de Fransen hun
economische en sociale invloed ook in de politieke macht vertaald wenste
te zien. Hun politieke ambities golden hun eigen loopbanen, zeker, maar
eveneens die van hun geloofsgenoten, in hun correspondentie voortdu
rend als "onze lieden" aangeduid. Tot de ergenis van Ingenhousz waren er
voor vacerende posten in \Vest-Brabant echter amper geschikte katho
lieken te vinden, omdat zij eenvoudig de ervaring in het bestuursvak
misten. Zij moesten bovendien wedijveren met "het Legio der gerefor
meerde Sollicitanten", die "schoon veel al zonder geld" toch altijd "het
voorkomen van grote Heeren" hadden6

•

De concurrentie om de bestuursambten tussen de protestante regen
ten van het Ancien Régime en de opkomende notabelen werd natuurlijk in
hoge mate beïnvloed door de kleur van het politieke regime in Nederland.
Al onder het Franse bestuur, vanaf 1810 keerde het tij ten nadele van de
katholieken. Burgemeester Buijsen, door zijn tegenstanders geringschat
tend een "winkeliertje" genoemd?, werd aan de dijk gezet en vervangen
door Damisse de Roos. Secretaris werd Mr. A. Reigersman (1769-1831).
Beiden waren protestant en, wat voor de katholieken nog onverteer
baarder was, duidelijke exponenten van de protestantse regentengroep die
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Breda voor de Bataafse Omwenteling in zijn greep gehouden had: Damisse
de Roos was toen secretaris van de stad en de vader van Reigersman
griffier van de landsvergadering van de baronie van Breda. Nu, begin 1814
leken de eerste benoemingen van de soevereine vorst dit ongunstige getij
te bestendigen8• Een protestantse vreemdeling als commissaris in het
West-Brabantse arrondissement voorspelde niet veel goeds. Inderdaad
werden spoedig twee prominente Bredase katholieken, de reeds genoemde
Ingenhousz en A. J. H. Leheu in hun functies, belastingdirecteur en
president der rechtbank door twee protestanten vervangen. Hun onte
vredenheid hierover staken zij dan ook niet onder stoelen of banken. Sinds
enige tijd, zo konstateerde commissaris Ising enige maanden later,
"spreken, ja schreeuwen mag ik het noemen" beide ontslagen katholieken
onophoudelijk over het onrecht dat hen en hun geloofsgenoten is aange
daan9

• Dit onrecht, dat door enige protestanten eveneens als zodanig werd
gequalificeerd, werd overigens door de soevereine vorst spoedig rechtge
zet. In februari 1815 werd Leheu herbenoemd tot president van de Bredase
rechtbank. Wat de vorst een maand eerder voor Ingenhousz in petto had,
zal aan het einde van dit verhaal uiteengezet worden.

In Breda kon evenwel lang niet iedere politieke kwestie tot de tegen
stelling katholiek-protestant herleid worden. Later, tenminste vanaf 1816
werd Leheu de spil van een partij in de Bredase rechtbank die zich op
onfrisse wijze van de katholieke rechter F. J. Hoppenbrouwers, beschul
digd van homofilie, trachtte te ontdoen. Uit de partijschappen die zich in
de daaropvolgende conflicten hebben gevormd, blijkt dat de religie van de
hoofdpersonen als verklarende factor voor hun ingenomen standpunt
absoluut ontoereikend is 10

• Ook het politieke klimaat in Breda, zoals dat
in 1814 aangetroffen werd door commissaris Ising, lijkt minstens evenveel
door persoonlijke als door politiek-religieuze tegenstellingen te zijn be
paald. De spil van veel persoonlijke rivaliteit was hier secretaris Reigers
man, gehuwd met een zuster van Mr. S. B. Jantzon van Nieuwland
(1766-1828), raadsheer in het voormalige Departementaal Gerechtshof,
gedurende de Franse tijd rechter in de Bredase rechtbank. Na het over
lijden van zijn vrouw rezen er tussen Reigersman en zijn zwager familiege
schillen, die uiteindelijk hebben geleid "tot eene onverzoenlijke vijand
schap". Ook met een andere protestante notabele, de voormalige schout
van Princenhage J. A. Rijcken, stond Reigersman, bepaald geen makkelijk
heerschap, in 1814 op gespannen voet11

•
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Behalve ontevreden katholieken en gebrouilleerde protestanten trof
Ising bij zijn komst in Breda in het stadsbestuur ook ondoorzichtige
machtsverhoudingen aan, die het gevolg waren van de problemen rond de
bevoegdheden van de burgemeester. Dit probleem speelde niet alleen in
Breda: de grote macht die de burgemeester van zijn voorganger, de maire
had overgenomen vormde in Noord-Brabant een van de grote moeilijk
heden bij de bestuursorganisatie, waarmee in 1814 werd aangevangen l2 •

Overal werd geklaagd over het machtsmisbruik waaraan vele maires zich
als plaatselijke potentaten hadden schuldig gemaakt. De secretaris, van
oudsher een zo belangrijke functionaris, was, zo horen we Reigersman
voortdurend klagen, tot de rang van "privaat klerk van de Maire" ver
laagd. Inderdaad was de secretaris het slachtoffer geworden van vele
Franse vernieuwingen: de maire had hem veel van zijn gezag ontnomen, de
notaris vele van zijn verdiensten. Veelal was hij door zijn gedegradeerde
positie evenmin als de gemeenteraad in staat de maire veel tegenspel te
bieden.

Isings collega in het arrondissement Eindhoven, commissaris C. F.
Wesselman schreef hoe in de Franse tijd "de Maire zijnen secretaris
benoemde en naar goeddunken afzette." 13 De Eindhovense secretaris J. de
Witt bekende tegenover deze Wesselman vóór 1813 "meer willekeur, dan
orde, en billijkheid ondervonden" te hebben14. Ronduit chaotisch kon de
situatie worden in gemeenten waar een of andere nieuwlichter, "een
domme of waanwijze boer of gemeen burger" 15 tot het maire-ambt werd
benoemd en deze zich niets van de adviezen van zijn secretaris wenste aan
te trekken. Veel hing hier echter af van de personen die de ambten
bekleedden. Het tegendeel kon zich namelijk ook voordoen: een oner
varen maire kon zich genoodzaakt voelen in alles te rade te gaan bij de man
van kunde, de secretaris, die dan in vele gevallen de invloedrijke man
achter de schermen werd.

Deze schets nu was beslist van toepassing op de relatie tussen de
ambitieuze Reigersman en de goedwillende maar niet krachtdadige Da
misse de Roos, op wie de eerste "de grootste invloed en directie had."16
Niettemin bleef Reigersman klagen over de geringe betekenis van zijn
ambt. Ook een Bredase commissie, die in september 1814 het provinciaal
bestuur moest adviseren over het te ontwerpen bestuursreglement voor
de stad Breda, wenste het gezag van de burgemeester te beteugelen. De
bevoegdheden van deze functionaris moesten zo min mogelijk ruimte tot
misbruik geven, zoals in de afgelopen jaren, aldus deze commissie, in
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financiële aangelegenheden maar al te vaak had plaatsgevonden 17. Deze
opvatting van deze commissie werd door velen gedeeld. Van een burge
meester met een macht zoals die van de maire moest afscheid genomen
worden, vond ook het provinciaal bestuur van Noord-Brabant. Maar aan
wie moest de burgemeester dan wel vele van zijn bevoegdheden afstaan?
Aan de secretaris, vond Reigersman, die zich graag verbeeldde dat hij "de
man [was] waer op alles draijen moet." 18 Aan de gemeenteraad, vond het
raadslid Jantzon van Nieuwland en vele van zijn collega's. Zij waren hun
positie als 'conseil municipal', van wie niets meer verwacht werd dan
"passive aanschouwers" te zijn!9, meer dan moe. Het was deze pretentie
die bij secretaris Reigersman in het verkeerde keelgat zou schieten.

2. Een volslagen vreemdeling en een onervaren jongeling: de benoeming van
De Man en de nieuwe raad

De taken van commissaris Ising bestonden vooral uit het organiseren
van de bewapening en de zorg voor de voortdurende inning van belas
tingen. In de vesting Breda diende hij bovendien zorg te dragen voor het
verblijf van militairen, van wie er in de eerste maanden van 1814 vele
honderden bij burgers gehuisvest moesten worden. Geen wonder dat deze
laatste taak, zoals het gedenkboek van de opstand 1813 honderd jaar
nadien wist te melden, "eene voortdurende bron van zorg, wrijving en
onaangenaamheden" was, die Ising "menig onaangenaam uur" heeft opge
leverd20 .

Vrijwel direct lag Ising over deze problemen met het stadsbestuur,
onder leiding van de adjunct-burgemeester Verlegh, overhoop. Hij deed
over de gang van zaken in de vestingstad zijn beklag aan zijn beschermer,
de minister H. van Stralen. Deze antwoordde hem op 19 januari 1814
ontwijkend dat het er zijns inziens minder op aan kwam hoe enkele
bestuursleden zich gedroegen, "wanneer de grote zaken maar wel gaan."
De oren van de soevereine vorst en zijn ministers stonden in deze periode
kennelijk wel naar wat anders dan naar gekissebis. Het beste deed Ising,
aldus Van Stralen, door zich "wel te concerteeren" met de bevelhebber
van de vesting Breda, generaal A. J. H. van der Plaat, die alle vertrouwen
van de regering genoot. Toch klaagde ook deze generaal over de "verre
gaande abuizen" bij deze huisvesting 21

• Om hieraan een einde te maken
ging Ising met een voortvarendheid te werk waarvan we in dit verhaal nog
meer staaltjes zullen tegenkomen. Geheel ingaande tegen de tijdsgeest
zette hij op 28 januari 1814 het door Donker Curtius en Van Bommel
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Luitenant-generaal A. H. J. van der Plaat (1761-1819), gouverneur
van de vesting Breda, 1813-1815. Olieverfportret.

Stedelijk Museum, Breda.

Jaarboek De Oranjeboom 38 (1985)

Gooskens
Text Box



gehandhaafde stadsbestuur - waarin zoals gezegd adjunct Verlegh de
eerste man was - tot grote verbazing van de Bredase burgerij aan de kant.

T ot dit ontslag kon Ising pas overgaan nadat hij een opvolger voor
Verlegh had gevonden, hetgeen bepaald geen eenvoudige zaak was ge
weest. De commissaris was naar eigen zeggen in Breda een "volslagen
vreemdeling", die bovendien door zijn drukke werkzaamheden niet in
staat was deel te nemen aan het sociale gebeuren van die stad22 . Gaarne
wilde hij het burgemeestersambt opdragen aan Jantzon van Nieuwland.
Dat deze wel door zijn sociale positie, maar niet door zijn vijandschap met
Reigersman voor dit ambt in aanmerking kon komen, werd hem evenwel
snel duidelijk. Zo'n benoeming zou "even het zelfde zijn geweest als het
remouveren van den Heer Reigersman als Secretaris der Stad."23 Niette
min is Jantzon van Nieuwland wel voor het burgemeestersambt aange
zocht, maar na zijn weigering drong Ising nauwelijks aan. Echter ook
anderen bedankten en dezen bezweken evenmin voor de door de commis
saris gebruikte aandrang. Ongetwijfeld heeft bij hun houding ook de
nabijheid van de Franse legers een rol gespeeld. Tot eind januari, toen
Antwerpen werd bevrijd en de geallieerde legers voor Brussel stonden, zou
het Ising niet gelukken een opvolger voor Verlegh te vinden. Ten einde
raad nam de commissaris toen enige adviseurs, onder wie Reigersman in de
arm. Deze laatste nu heeft, zoals een onderzoekscommissie het later zou
formuleren, weten te "bekuipen" dat een zekere De Man, een "jong
mensch" zonder enige kennis van administratieve zaken voor het ambt
werd aangezocht. Deze Mr. Engelbert de Man (1777-1844) was de zoon
van een Nijmeegs regent en had zich enige jaren tevoren als advocaat in
Breda gevestigd. Van deze persoon was Reigersman zeker dat hij hem
"geheel in de hand moest vallen."24 Op 28 januari hoorde De Man van
Isings voornemen hem te benoemen. Tevens vernam hij dat er geen
mogelijkheid bestond voor het burgemeestersambt te bedanken. In deze
bange dagen zou hem dat door de soevereine vorst hoogst kwalijk worden
genomen, wist Ising hem te vertellen. Niet dan met grote tegenzin aan
vaardde De Man zijn ambt, in de wetenschap dat hij hiermee "niets dan
ondank, onvrienden en onaangenaamheden" op de hals zou halen25 . In dit
voorgevoel is hij waarachtig niet bedrogen uitgekomen.

Reigersman, door Ising als secretaris gecontinueerd, kon tevreden
zijn. Aan De Man kon hij zich gemakkelijk opdringen als "Leidsman", een
rol die hij ook gewend was onder diens voorganger te spelen. De Man heeft
zich inderdaad vanaf het begin volkomen op de secretaris verlaten.

121

Jaarboek De Oranjeboom 38 (1985)

Gooskens
Text Box



Reigersman was zelfs de opsteller van al zijn brieven, die door de "scherp
heid van stijl" nauwelijks te raden gaven wie de werkelijke auteur was26 .
De door Ising benoemde gemeenteraad verschilde aanzienlijk van de in
december door Donker Curtius-Van Bommel gecontinueerde raad. Maar
liefst elf van de twintig leden vonden in de nieuwe raad geen plaats meer.
Deze keuze van Ising was minder naar Reigersmans zin. Want wie kwam
niet terug in de raad? J. P. A. Reigersman, zijn jongere broer, in december
1813 benoemd tot substituut-officier bij de Bredase rechtbank. Erger nog,
ex-zwager J antzon van Nieuwland kwam in de raad. Zelfs Ising, vreemde
ling in Jerusalem, besefte maar al te goed dat Reigersman en J antzon van
Nieuwland "nimmer in een en het zelfde bestuur kunnen worden toegela
ten." Nietemin heeft Ising de laatste toch benoemd, een benoeming die,
nota bene naar eigen zeggen, "een bron zoude hebben kunnen opleveren
van zoo veel tweespalt."27

Nog minder naar de zin van Reigersman was een onderverdeling die
Ising in de raad wenste aan te brengen. In navolging van wat elders in
Nederland gebruikelijk was, verdeelde de commissaris de raad in kamers.
De eerste kamer behandelde de inkwartiering en de militaire zaken in het
algemeen, de tweede kamer was belast met de zaken die het materiële
bestaan van de stad betroffen, de derde had de zorg over de godsdienstige
instellingen en gestichten, en tenslotte de belangrijkste, de vierde kamer,
ging over de financiën. Behalve met de stadskas, stedelijke belastingen en
begroting moest deze laatste kamer zich ook met de vergoedingen voor
rekwisities bezighouden, goederen die door de geallieerde legereenheden
waren gevorderd en tot dan toe onbetaald waren gebleven. Eerstbe
noemde in deze kamer was Jantzon van Nieuwland, die hierdoor op een
sleutelpositie was beland. Verder zaten hierin de protestanten J. H.
Hoeufft en H. L. Lauta van Aysma28 naast P. van Gils, P. A. Plancken en
J. C. Raats. Het doel dat Ising met deze verdeling in kamers voor ogen had
was het bevorderen van orde en regelmaat, met terzijdestelling van par
ticuliere belangen en "schandelijke intrigues."29

Onmiddellijk na de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 1 fe
bruari 1814 gaf Jantzon van Nieuwland, blakend van ijver om aan zijn
functie enige inhoud te geven, te kennen zich met een diepgaand onder
zoek van de stadsfinanciën over de afgelopen jaren bezig te houden.
Reden genoeg voor Reigersman om burgemeester De Man ertoe te be
wegen de gemeenteraad voorlopig niet te convoceren. Dit uitstel wekte de
grote ergernis van Ising, die de vertraging bij enige belangrijke werkzaam-

122

I
Jaarboek De Oranjeboom 38 (1985)

Gooskens
Text Box

Gooskens
Text Box



heden met lede ogen aanzag. De Man, zo klaagde hij later, "sukkelde in
den volsten zin van dit, misschien anders ongepaste woord, gantsch alleen
voort."JO Op 6 maart greep de commissaris in. Overeenkomstig zijn
bevoegdheid riep hij de raad bijeen en herhaalde in de raadszaal zijn
besluit inzake de verdeling in kamers. Tevens benoemde hij op die datum
een vice-burgemeester: de katholiek Mr. H. Oomen. Besloten werd voor
taan elke donderdag een algemene raadsvergadering te houden. Het be
stuur van Breda kon zijn geregelde gang hernemen.

3. Laksheid, spoorslag en escalatie: de onenigheid over de rekwisities

Zo leek het althans. Verreweg het grootste karwei dat door het nieuwe
bestuur geklaard moest worden, was het opstellen van lijsten van aan het
leger geleverde goederen, deel van het werkterrein van de kamer van
financiën. Voor het schrijfwerk meende deze kamer de hulp te kunnen
inroepen van een van de klerken van de secretarie. Reigersman was echter
niet van plan een van zijn ondergeschikten aan Jantzon van Nieuwland en
zijn kamergenoten af te staan. Als secretaris, zo beweerde hij, had hij niets
met de raad of zijn kamers uit te staan. Behalve deze weigering moest de
kamer ook ondervinden dat zij bij het opmaken van de lijsten niet over alle
benodigde informatie kon beschikken. De leden vermoedden dan ook dat
de burgemeester, de belangen van zijn secretaris dienend, deze in
lichtingen niet gaarne onder hun ogen wilde brengenJ' . Het strijdperk was
afgebakend. Persoonlijke gevoelens mengden zich erin. "In het roerzeI
van een verkeerd geplaatst en ontijdig volgehouden point d'honneur" liep
het geschil hoog op. Het resultaat was intussen dat er inzake de rekwisties
volstrekt niets werd uitgevoerd. De Bredase burgerij moest met ongeduld
wachten op enige betaling voor haar opofferingen. Maanden later werd er
nog schande over gesproken. In november 1814 moest een onderzoeks
commissie bekennen, dat wanneer zij de apathie en het het onderlinge
gekrakeel van het stadsbestuur in ogenschouw nam, dan "krimpt haar het
hart van deernis. "32

De ergernis van commissaris Ising over deze inactiviteit laat zich
eveneens indenken. Sinds zijn benoeming was hij overladen met werk. Al
bij zijn aankomst in Breda vond Ising 62 aan de commissarissen-generaal
gerichte brieven die onafgedaan op hun bureau waren blijven liggen. De
oprichting van een bataljon landmilitie - een van de taken die minister
Van Stralen Ising op het hart had gedrukt - moest met omzichtigheid
worden ui tgevoerd. Vele dagen achtereen was Ising op reis door zijn
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arrondissement om in de gemeenten door lotingen de burgers aan te
wijzen die moesten dienen als landmilicien. In maart 1814 liep hij hierbij
verwondingen op. Onmiddellijk deed het gerucht de ronde dat "Ising
personeel tot de dood toe was mishandeld geworden" door ingezetenen
van het kanton Zevenbergen, die zich fel hadden verzet tegen de loting.
Het gerucht was zo hardnekkig dat Ising het nodig vond het in de
provinciale krant 'Dagblad van het Departement der Monden van den
Rhijn' te weerspreken. "Eene ongelukkige val van een zeer slecht gecon
strueerde wenteltrap, op welke sneeuw was geraakt", was de boosdoener,
beweerde hij. In Zevenbergen was bovendien geen spoor van oproer te
bekennen geweest. De loting had in alle "order en bedaardheid" plaatsge
vonden 33

• Bij deze annonce van Ising moet worden opgemerkt dat er in
andere delen van Noord-Brabant wel degelijk ongeregeldheden bij de
lotingen waren voorgekomen. In elk geval doet het gerucht over Isings
kwetsures ons vermoeden dat het met's mans populariteit in het arrondis
sement niet al te best gesteld was.

Vanwege zijn ervaring met militiezaken werd Ising enige tijd later
gevraagd zitting te nemen in een landelijke 'Commissie tot herziening van
de wet op de algemene wapening'. Ook deze activiteit kostte hem vele
dagen. Daarenboven was de commissaris in het voorjaar van 1814 veel
tijd kwijt met het organiseren van het bestuur van Bergen op Zoom, dat na
de bevrijding van deze stad compleet was uiteengevallen. Veel werk bete
kende ook de hereniging van het arrondissement Breda met het oostelijk
deel van Brabant, in de Franse tijd samen met het arrondissement Nij
megen het departement Monden van de Rijn vormend. Over het archief
van de gevluchte onderprefect Peppe kon Ising niet beschikken en diens
ervaren employés had hij niet kunnen overnemen. De nieuwe klerken die
hij in dienst had moeten nemen waren "menschen van buiten de stad, daar
er alhier [d. i. Breda] geen zijn te vinden die als klerken geemploijeerd
kunnen worden."34

Het Bredase gekissebis was wel het laatste dat Ising kon gebruiken.
Zijn aanmaningen aan het gemeentebestuur om staten met bewijsstukken
van de leveringen aan de geallieerde legers in te zenden waren zonder
resultaat gebleven. Op 17 april 1814 was hij de toestand moe. De burgers,
zo hield hij burgemeester De Man schriftelijk voor, dreigden het slacht
offer te worden van de laksheid van het bestuur. Dit beseffend ontstond er
bij de commissaris - de persoonlijke toon van deze brief, zeer ongebrui
kelijk in een ambtelijk stuk, is kenmerkend voor zijn karakter - "een
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gevoel, dat ik liefst niet wil beschrijven, maar zich egter zeer gemakkelijk
laat gevoelen; aan achteloosheid & slofheid ... , aan verregaande en onver
geefelijke traagheid of ... toegevendheid". Ising dreigde De Man persoon
lijk verantwoordelijk te stellen voor alle vertraging35 •

De Man reageerde nog dezelfde dag op deze brief met deze "scherpe en
ongemesureerde uitdrukkingen". Hij erkende dat er weinig of niets was
uitgevoerd inzake de rekwisities. Aan wie was dat echter te wijten? Het
antwoord was duidelijk voor De Man: aan de te grote invloed van de
gemeenteraad op dit werk en op het gemeentebestuur in het algemeen en
aan de door Ising ingevoerde onderverdeling in kamers. Datgene waarmee
velen zich bemoeien, "gaat niemand ter harte", meende de burgemeester.
De kamer van financiën had volgens hem volstrekt niets gedaan. Alleen
voor de kamer van militaire zaken, in het bijzonder voor de raadsleden
Jamez en De Haan - beiden waren katholiek; zoals gezegd liep in Breda
de politieke verdeling niet parallel aan de godsdienstige scheidslijn - had
hij goede woorden over. De Man wenste hoe eerder hoe beter bevrijd te
worden van de lastige onderverdeling in kamers, deze "entraves [hinder
palen] van langwijlige, nietige besoignes [commissiesJ. "36 Ising zelf was de
schuld, zo staat er tussen de regels in De Mans antwoord te lezen. Later,
als het conflict hoger is opgelaaid, zal De Man dit meer expliciet beweren.
De commissaris had met zijn onbesuisde optreden, bijvoorbeeld het
ontbinden van het in december 1813 benoemde stadsbestuur, voor veel
verwarring gezorgd. De taken van De Man had hij verzwaard door het te
laat aanstellen van een vice-burgemeester. Ook had Ising hem tegenge
werkt door vanaf het begin in alle zaken de secretaris te raadplegen en deze
in het bijzijn van De Man als de eerste man in het stadsbestuur te
behandelen. Zijn sterk verminderd gezag was ervan het gevolg, beweerde
De Man37.

Ondanks alle bedekte beschuldigingen was Isings antwoord aan De
Man, gedateerd 18 april, niet onwelwillend. De onderverdeling van de raad
in kamers had hij juist voor het gemak van de burgemeester ingesteld.
Helaas waren de verwachte verbeteringen in de administratie uitgebleven.
Aan het ongenoegen hierover, zo verontschuldigde Ising zich, had hij
gisteren in zijn brief uiting gegeven. Om De Man tegemoet te komen was
hij nu bereid de onderverdeling op te heffen38 •

Ising was uitgevallen maar had weer ingebonden. Hier had de zaak mee
afgedaan kunnen zijn. Zijn eerste brief had gewerkt als een "spoorslag"
die De Man voorgoed uit zijn apathie had kunnen wekken. In zijn tweede
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brief had hij de burgemeester de vrije hand gegeven: "nu was hem den
slagboom geopend" om de door hem gewenste weg in te slaan39 •

Het liep echter anders door een uitermate ontaktische zet van de
impulsieve Ising. Eigenlijk werd hij hierdoor pas goed in het conflict
betrokken, dat zich tot april voornamelijk tussen raad en De Man, aan de
leiband van Reigersman had afgespeeld. Aan Jantzon van Nieuwland en
de zijnen, die bij hem kwamen klagen over het optreden van de burge
meester, toonde Ising De Mans vertrouwelijke brief van 17 april met de
negatieve geluiden over de kamer van de financiën. Woedend waren de
raadslieden hierover. Op hoge poten eisten zij van De Man de intrekking
of herroeping van deze brief. Vanaf dat moment was de chaos in Breda
compleet. Hoewel het incident volgens De Man voor de kamer van
financiën niets meer was dan een "schijngrond"40 om nu eindelijk de
burgemeester openlijk de oorlog te kunnen verklaren, moet de affaire toch
wel als een escalatie worden aangemerkt. De schuldige van deze oplaaiïng
was niemand anders dan de toch wel onhandig optredende commissaris
Ising. Wat hij dacht te winnen met zijn stoken tussen burgemeester en
raad is onduidelijk. Vanaf april was het alleen nog de vraag wie zich aan het
vuur zou branden.

4. Budget en beuzelpraat: rekesten en rapporten over de begrotingsperikelen

Mokkend en met grootste tegenzin vervolgde de kamer van financiën haar
werkzaamheden. Haar advies werd verlangd over de toestand van de
armenkas, verslechterd door een grote toeloop van paupers. Het rapport
dat zij hierover inzond werd echter tot haar grote ergernis door de
burgemeester niet in de raadsvergadering ter sprake gebracht. In mei 1814
begon het werk der begroting, dat na de rekwisities een tweede hoofdbron
van moeilijkheden zou opleveren. J antzon van Nieuwland en de zijnen
zeiden toe te zullen meewerken op voorwaarde dat de burgemeester
vooraf zou verzekeren een onderzoek naar de stadsfinanciën niet te zullen
tegenwerken, zoals dat bij de rekwisities was gebeurd. Toen de kamer
deze garantie niet kreeg, maar daarentegen De Man een ontwerp
begroting, opgesteld door secretaris Reigersman in handen stelde van een
personele commissie van drie hem welgezinde raadsleden - volstrekt
onwettig volgens Jantzon van Nieuwland - onttrok de kamer zich geheel
aan de beraadslagingen. Een brief aan de mede-raadsleden waarin de kamer
haar absentie motiveerde en tevens de burgemeester beschuldigde van
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verduistering van gelden uit de stadskas was voldoende om het vuur van
onenigheid nog verder op te doen laaien41 •

Pas na bemiddeling door vice-burgemeester Oomen gaven Jantzon
van Nieuwland c.s. hun verzet op en bemoeiden zich weer met de begro
ting. Op het ontwerp-budget van Reigersman hadden zij - het kon ook
niet anders - nogal wat kritiek. Tijdens de behandeling van dit ontwerp
was de opsteller zelf afwezig in verband met zijn lidmaatschap van de
Staten-Generaal. Hierin was hij op 6 april 1814 door de soevereine vorst
met zes andere Noordbrabanders benoemd. Voor deze verrassende keuze
zijn moeilijk andere motieven op te geven dan Reigersmans vriendschap
met enige der "Eerste staatsbeambten", waarop hij zo prat ging, of
wellicht de relatie waarin zijn vader als griffier van de landsvergadering van
de baronie van Breda tot het huis van Oranje had gestaan42 •

Een door de raad sterk gewijzigde begroting kwam in juli op het
bureau van commissaris Ising te liggen. Pas na zijn terugkomst uit Den
Haag bemerkte Reigersman dat het stuk reeds was behandeld. Woedend
meldde hij zich op 26 juli op het kantoor van Ising, waar hij ten overstaan
van de employés opmerkte dat in de begroting wel tien tot twaalf leugens
waren gesteld. Hij ontraadde, ja verbood de commissaris het stuk naar het
provinciaal bestuur door te zenden. Aan dit dreigement gaf Ising echter
geen gehoor. Vier dagen later deed Reigersman zijn beklag bij de gouver
neur van Brabant, de uit Zutphen afkomstige protestant Mr. C. G.
Hultman. De raad had volgens hem met de begrotingsbehandeling ge
wacht op zijn vertrek naar Den Haag. Vervolgens is de raad met grote
voortvarendheid te werk gegaan ten einde het stuk nog v66r Reigersmans
tevoren aangekondigde terugkomst te kunnen verzenden. Met een marge
van een halve dag is dat hem ook mogen gelukken, aldus de verbolgen
secretaris. De begroting stond volgens hem stijf van de fouten en vergis
singen. Een twaalftal lichtte hij in zijn brief aan Hultman toe. Vooral het
lagere salaris dat de raad voor de secretaris in gedachte had viel bij hem in
slechte aarde. Reigersman vond dat in strijd met een publicatie van de
voormalige commissarissen-generaal die bepaalde dat de secretaris weer
betaald moest worden als stadsambtenaar, niet, zoals onder het Franse
bestuur, als een privé-klerk van de maire. Niettemin was het salaris voor
Reigersman op de ingezonden begroting nog minder dan zijn wedde in de
vermaledijde Franse tijd43

•
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Ook de zes leden van de kamer van financiën wendden zich eind juli tot
hogere instanties. In een rekest vroegen zij de soevereine vorst hen van
hun functies als raadslid - tot driemaal toe "lastposten" genoemd - te
ontslaan. Hiertoe deden zij de vorst verslag over alle voorgaande moei
lijkheden: de late convocatie van de raad, de rekwisities, de corresponden
tie van Ising en De Man en tenslotte de begroting. Daar was sinds kort
nieuwe conflictstof bijgekomen. Tegen de zin van de meerderheid van de
raad had de burgemeester aan de commandant van de vesting, generaal
Van der Plaat een present gegeven, een gouden snuifdoos met inscriptie.
Voorts hadden Jantzon van Nieuwland en de zijnen maar weinig fiducie in
de notulen van de raadsvergaderingen, die volgens hen niet het "geheiligd
depot" van het verhandelde waren dat zij behoorden te zijn. De belang
rijkste grief was echter de tegenwerking die zij in hun werkzaamheden
bleven ondervinden. Met name was dit bij hun onderzoek naar de stadsfi
nanciën, die in "eenen voorbeeldelozen verwarden Staat" verkeerden, het
geval. De rekeningen over de voorgaande jaren werden aan de raadsleden
slechts met tegenzin getoond. Toen de kamer aan haar mede-raadsleden
meedeelde hoe "vele blijken van desorder" zij in deze rekeningen ge
vonden had, was het ongenoegen hierover van de gezichten van De Man en
Reigersman af te lezen. Het was voor de kamer duidelijk dat de laatste
wilde voorkomen dat deze zaken "gereleveerd" werden. De Man sloot
zich altijd aan bij zijn secretaris, die "zodra de Burgemeester slechts een
punt heeft opgenoemd, deszelfs spreker wordt, en de voorstellen di
rigeert". Ondertussen ging Reigersman volgens de kamer voort met zijn
pogingen de eerste man in de gemeente te worden en zichzelf een hoger
traktement te geven dan ooit in Breda gebruikelijk was geweest44

•

Burgemeester De Man zocht het eveneens hogerop. Hij richtte zich in
juli tot gouverneur Hultman en ook hij gaf een relaas over de onenigheden
met daaraan verbonden een verzoek om ontslag. Zo'n verzoek had hij
overigens al eerder aan Ising en, vanaf de escalatie in april ook al aan de
soevereine vorst kenbaar gemaakt45

• Op al deze rekesten moest commissa
ris Ising rapporteren. Hij voldeed hieraan op 28 juli 1814, later nog eens op
9 augustus. De kloof tussen de burgemeester en raad groeide nog steeds,
schreef hij in het eerste rapport. Het stedelijk belang was geofferd "aan
het stijfhoofdig doordrijven van particuliere opinien". Ondanks alle
voorgaande ergernissen over de laksheid van De Man nam Ising het in dit
rapport duidelijk voor hem op. Dat hij fraude zou hebben gepleegd was
volkomen onjuist. Alle raadsleden behoorden net als alle Bredase burgers
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te weten dat de eerlijkheid van De Man aan geen twijfel onderhevig was.
Op enige toenadering tussen raadsleden en burgemeester viel niet te
hopen, verwachtte Ising. Ook de onenigheid tussen Reigersman en Jant
zon van Nieuwlandbaarde hem zorgen. Wanneer beiden in het bestuur
bleven, dan zouden de Bredase onenigheden zeker blijven voortduren46 •

In zijn tweede rapport was Ising Jantzon van Nieuwland c.s. nog
slechter gezind. Hij kon zelfs niet begrijpen hoe zij het in hun hoofd
hadden kunnen halen "om Zijne K. Hoogheid op te houden met beuze
lingen". De bezwaren van deze kleinhartige raadsleden tegen het geschenk
aan generaal Van der Plaat waren hiervan een voorbeeld. Bovendien, de
kamer van financiën had zichzelf enige tijd aan het bestuur van Breda
onttrokken. Hoe konden de raadsleden dan de burgemeester beschul
digen met hen geen rekening te houden? Waarom ook zou de burgemees
ter gegevens over de financiële handelingen van het vorige stadsbestuur
verbergen?

Over secretaris Reigersman was Ising wat minder positief. Weliswaar
waren ook de beschuldigingen van de raad aan zijn adres vergezocht, maar
van de andere kant matigde de secretaris zich in het bestuur te veel gezag
aan. Het was wenselijk dat Reigersman "zich in de palen van zijne attribu
ten" terugtrok en zich in de raadsvergaderingen beperkte tot zijn eigen
lijke taak, het optekenen van de resoluties. De secretaris "kan geenzints
vrijgesproken worden van heerschzugt", erkende Ising. Of deze er ook
werkelijk belang bij had dat "de desordres die onder het fransch bestuur
hebben plaats gehad bedekt blijven, zulks zal de tijd moeten leren",
meende de commissaris, die over deze beschuldiging geen stellig oordeel
durfde uit te spreken. Zeker was wel dat Reigersman alles gedaan had "om
de verwijdering tusschen den Burgemeester en de Regenten aan te vuren".
Eigenlijk was niemand zonder schuld in Breda, concludeerde Ising. Nie
mand had getracht "om elkanderen te helpen, ten einde het zinkende
schip boven water te houden, en in eene veilige haven binnen te brengen".
T ot het gevraagde ontslag kon Ising noch voor de raadsleden noch voor de
burgemeester adviseren. Wel moest er in Breda een diepgaand onderzoek
ingesteld worden. Hiertoe vroeg hij gouverneur Hultman "een bepaalde
authorisatie, om gedurende 4 weken, het Bestuur der Stad" op zich te
mogen nemen. Wanneer hij maar het vereiste gezag zou krijgen, zou hij in
staat zijn alles te "debrouilleren" en de financiële perikelen te klaren.
Breda zat thans nagenoeg zonder bestuur, verzekerde hij Hultman. Zijn
voorstel was het enige middel om uit de chaos te geraken47

•
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T ot het geven van een dergelijke volmacht aan Ising was de gouverneur
niet bereid. Hij nam zijn toevlucht tot een minder krasse, meer gebruike
lijke maatregel. Op 22 augustus benoemde Hultman een onderzoeks
commissie. Commissaris Ising, de katholiek A. J. Ingenhousz en de pro
testante jonkheer J. L. Trip, oud-drossaard van Zevenbergen, kregen de
opdracht de financiële administratie van Breda over de afgelopen jaren
door te lichten48

•

5. Klerkenkwestie en troepenlegering: de machtsstrijd tussen Ising en Reigers
man

Een van de weinige relaties tussen de dramatis personae in Breda die tot
augustus 1814 nog niet was verstoord, was die tussen Ising en Reigersman .
Uit Isings rapport van 9 augustus valt in elk geval af te leiden dat beide
heren het nog niet erg oneens zijn geweest. In de loop van deze maand is er
echter ook tussen hen onenigheid gerezen. De oorzaak hiervan is niet
geheel duidelijk. In een later verslag werd de vraag gesteld "of beledigde
hoogmoed door de wederzijdsche scherpe en soms grove brieven alleen de
vijandschap heeft veroorzaakt, dan wel of meer gewigtige en geheime
redenen daartoe aanleiding hebben gegeven"? Hierbij werd in het bij
zonder gedacht aan het hierboven besproken rapport van Ising van 9
augustus, waarin de commissaris zijn wens uitte "om alleen het stadsbe
stuur in handen te krijgen". De inhoud van dit rapport zou wellicht
uitgelekt kunnen zijn en de achterdocht van de secretaris, tot dan de
feitelijk dirigent van het stadsbestuur, hebben opgewekt49

•

Het lijkt er inderdaad op dat er achter de schermen van burgemeester
en raad een strijd om de macht werd gevoerd tussen Ising en Reigersman.
Op 17 augustus trad het conflict naar buiten. De directe aanleiding was
een kwestie die kennelijk gevoelig lag in het Bredase stadhuis, een verzoek
van commissaris Ising om assistentie door een van de klerken van de
secretarie. Al eerder had Ising gemeend het werk op zijn bureau met zijn
eigen personeel niet meer af te kunnen en hij had meerdere malen om de
hulp van zo'n employé gevraagd. Dit was hem tot dan toe altijd geweigerd
en wel op een wijze waarbij dikwijls "de Burgerlijke beleefdheid" maar al
te zeer uit het oog verloren was. Ook zochten burgemeester en secretaris
hem te provoceren: een tijd geleden had Ising een van de boden van zijn
bureau vanwege ernstig plichtsverzuim ontslagen. Van dit ontslag had hij
de burgemeester op de hoogte gesteld. Niettemin werd dezelfde man kort
daarop als bode aangesteld op het stadhuisso.
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In augustus 1814 nu was burgemeester De Man afwezig en werd hij
vervangen door vice-burgemeester Oomen, een man die overigens zijn
post liever kwijt dan rijk was, maar volgens Ising met "ongemeen veel
ijver" fungeerde. Tegenover hem herhaalde Ising zijn verzoek om tijde
lijke assistentie door een klerk voor het opmaken van rekwisitiestaten.
Oomen stemde toe maar zei wel Reigersman hierover te moeten inlichten,
daar deze heer van oordeel was dat de employés alleen onder zijn gezag
stonden. Twee dagen liet de klerk, een zekere Rurens op zich wachten. De
derde dag verscheen hij wel bij Ising, maar was na twee uren arbeid zonder
opgaaf van reden weer verdwenen. Daarna heeft hij op uitdrukkelijk bevel
van Reigersman op het bureau van de commissaris nooit meer zijn gezicht
laten zien. Ising was uiteraard woedend. Hij kon dit gedrag van de
secretaris nergens anders aan toeschrijven "dan aan de vrees van ontward
te zien, wat men verward wenscht" te laten51

- op zijn voorzichtige
oordeel van 9 augustus was hij wel zeer duidelijk teruggekomen. Hij deed
hierover zijn beklag aan de gouverneur. Deze koos duidelijk partij voor
Ising, de ex-departementsambtenaar en -secretaris met wie hij in zijn
voormalige functie van algemeen secretaris van staat (1798-1806) waar
schijnlijk niet onbekend was. Hultman zond burgemeester De Man een
reprimande, zeer duidelijk bestemd voor diens secretaris. "Met zeer veel
leedwezen" had de gouverneur vernomen van de tegenwerking die Ising in
zijn functie ondervond. Indien hierin geen verbetering zou komen, zou de
gouverneur tot "buitengewone mesures" moeten overgaan52

•

Toen Reigersman deze berisping vernam schreef hij aan de burgemees
ter een uitvoerige verdediging van zijn houding. Vooreerst beschouwde
hij zich niet als persoonlijk secretaris van de burgemeester maar als secre
taris van het stadsbestuur. Onlangs nog had Van Maanen, de latere
minister van Justitie hem in deze overtuiging gesterkt. Vervolgens de
klacht van Ising. Deze heer was volgens Reigersman "van een vrij driftig
gestel". Bovendien, "elk heeft zijne vrienden en zijne vijanden, zoo is het
ook met mij gelegen, er zitten kwade tongen achter", meende Reigers
man. Wegens laster en onaangenaamheden had hij tegen zijn ex-zwager
Jantzon van Nieuwland al vijf maal een proces moeten aanspannen. De
reden voor al deze perikelen wist Reigersman ook al mede te delen: "Is het
daarenboven niet het lot van elk die protectie geniet boven anderen aan
den haat en afgunst van aterlingen te zijn bloot gesteld"? De mededeel
zaamheid over zijn hoge beschermheren is typerend voor Reigersman. Op
wie doelde hij in dit geval? Het lijkt erop dat hij hier zinspeelde op zijn
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invloed bij niemand minder dan de soevereine vorst, wiens vader hij in de
Bataafse tijd altijd trouw was gebleven. Zijn oranjeliefde zou hem "zijne
protectie waardig gemaakt" hebben53

•

Spoedig daarop diende zich een nieuw conflict aan, waarbij de kwestie
van het touwtrekken om klerken zou verbleken: het vraagstuk van de
kazernering en inkwartiering van de in Breda aanwezige troepen. De
voorgeschiedenis van dit probleem gaat terug tot 20 februari 1814: op die
datum werd door de soevereine vorst aan de burgemeester De Man de
opdracht gegeven een leegstaand nonnenklooster, het voormalige Sint
Catharinadal, met de daarbij behorende kerk voor de kazernering van het
1ge bataljon in gereedheid te brengen. Van februari tot oktober is hieraan
gewerkt, waarbij de gemaakte raming van kosten ruimschoots werd
overschreden. Bovendien ging men er van uit dat in het klooster duizend
militairen gehuisvest konden worden, terwijl er uiteindelijk slechts zes
honderd een plaats konden vinden. De bij het klooster behorende kerk
bleef onbenut. Een andere toevlucht bood het gebouw 'De hoge ba
rakken', vroeger de kazerne voor het garnizoen. In het begin van 1814
werden deze barakken door een bataljon linietroepen betrokken. Door
een vermeerdering van het aantal zieken en gewonden waren echter voor
het Militair Hospitaal vele bedden en matrassen nodig, die men toen maar
- het ontbrak in deze maanden in Breda aan alles - uit de barakken
haalde. Vanaf dat ogenblik moest men van verder gebruik van deze
kazerne afzien. Vele maanden bleef het voor huisvesting zo geschikte
gebouw leeg staan, terwijl daarentegen de troepenaantallen in Breda door
de komst van een bataljon landmilitie alleen maar groter werden54

•

Generaal Van der Plaat ergerde zich mateloos aan burgemeester De
Man. Indien het mogelijk is, zo schreef hij in juli aan gouverneur Hult
man, dan geef Breda een andere burgemeester. De Man voerde volstrekt
niets uit inzake de kazernering. Hij beantwoordde zelfs de brieven van de
generaal niet meer. Op 19 augustus deed Van der Plaat zijn beklag bij
!sing, nu over het niet afmaken van de verbouwing van klooster en kerk.
Vice-burgemeester Oomen, hiervan verwittigd, wilde alvorens tot maat
regelen te besluiten eerst de gemeenteraad bijeenroepen. !sing, verbolgen
over deze gebruikelijke vertragingstaktiek, verbood Oomen echter tot
zo'n consult over te gaan55

•

In het verlengde van de kazernerings-problemen lagen de moeilijk
heden over de inkwartieringen. Wat de kazernes niet konden herbergen,
moest gehuisvest worden bij de Bredase burgers. Overigens betekenden
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deze inkwartieringen voor de welvaart van de stad niet zo'n drukkende
last als men veelal aanneemt. Zo rekende Ising de Bredase burgers voor
hoe voordelig de aanwezigheid van troepen wel niet was: een korps van
zeshonderd man zou jaarlijks meer dan! 65.000 onder de Bredase ingeze
tenen in omloop brengen. Ook generaal Van der Plaat dacht er zo over.
Eind augustus dreigde hij zelfs een gedeelte van het garnizoen te laten
afmarcheren indien de huisvesting in Breda niet beter zou geschieden56.
Onder de indruk van dit dreigement wenste Ising zich aktiever - tot zijn
nadeel, zoals we zullen zien - met de inkwartiering te bemoeien. De
directie van dit werk was tot augustus opgedragen aan de Bredase wijk
meesters, in het bijzonder aan opperwijkmeester Pistorius. Over hem had
het bij Ising klachten geregend, zowel van militairen als van burgers. Later
zou een onderzoekscommissie rapporteren dat het voor de burgerij ge
makkelijker was gehoor te vinden bij de soevereine vorst, dan haar be
zwaren aan de wijkmeesters kenbaar te maken. Steeds werd door hen bij de
toewijzing van militairen aan de individuele burgers "het dwarrelend
systhema van verwarring" gevolgd. "Om deze voortdurende kanker te
genezen, moest er een daad van gezag worden verrigt"57.

Deze daad zou dan ook volgen. Opperwijkmeester Pistorius was ook
belast met het bewaren van de fournitures voor de troepen. Toen bleek
dat er een groot aantal goederen vermist waren, besloot commissaris Ising,
daartoe gemachtigd door de gouverneur, op 30 augustus 1814 hem te
schorsen. Nu kon Ising de zaak zelf ter hand nemen. Hij ontbood een
commissie uit de raad en de achttien wijkmeesters en hij stelde met hun
hulp een lijst op voor de verdeling van een buitengewone inkwartiering.
Op 31 augustus voerde hij, hoewel hiertoe niet bevoegd, een nieuw
inkwartierings-reglement in. Iedereen, zo beweerde hij later, inclusief de
burgemeester, keurde deze maatregel goed. Voor de administratieve af
wikkeling van de verdeling had Ising echter opnieuw de hulp van een klerk
nodig. De Man zei hem toe zo'n employé naar zijn bureau te zenden.
Opnieuw haalde secretaris Reigersman de klerk terug, nu zelfs met het
dreigement de justitie in te schakelen. De burgemeester bond toen snel in.
In de bewoordingen van het rapport van Ising: De Man "verlamde als het
ware" en bezweek voor het dreigement van zijn leidsman. Uiteindelijk
hebben Ising en zijn eigen beambten zich met het detail van de inkwartie
ringen moeten bezighouden. In zijn verslag hierover aan de gouverneur
bepleitte Ising, zoals hij reeds op 9 augustus had gedaan, over te gaan tot
buitengewone maatregelen. De pas benoemde onderzoekscommissie, be-
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32. Andries Ollkoop (1771-1827), stadssecretaris van Breda van 1801-1810 en
1815-1827. Portretminiatullr op papier.

Foto B. van Gils, Breda Stedelijk Museum, Breda.

staande uit hemzelf, Ingenhousz en Trip zou voorlopig het bestuur van
Breda in handen moeten krijgen. Indien dit niet mogelijk was, moest in elk
geval secretaris Reigersman verwijderd worden en vervangen worden door
zijn voorganger uit de Bataafse tijd, de protestant A. Oukoop58.

Reigersman, en niet De Man was nu de geduchtste vijand van Ising
geworden. We zagen al hoe de commissaris De Man tegen de verwijten van
de raadsleden in bescherming had genomen. Op 4 september schreef hij de
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gouverneur nog eens dat de burgemeester ~iet onwelwillend was. Wan
neer deze maar van de verderfelijke invloed van zijn secretaris bevrijd zou
worden, zouden de Bredase zaken weer in harmonie gaan lopen. Omdat
De Man echter volstrekt geen "fermiteit" bezat, liet hij zich voortdurend
door Reigersman intimideren. Deze laatste liet zich bovendien en public
zeer negatief over Ising uit, zo voegde de commissaris er aan toe. Ruim een
week later, op 13 september rapporteerde Ising Hultman weer. Hij zag in
Breda geen enkel teken van goede wil en hij had geen hoop op verbetering.
Het stedelijk bestuur moést vervangen worden, dat stond als een paal
boven water. Opvolgers vinden was moeilijker. De fatsoenlijkste en meest
kundige burgers waren reeds raadsleden en dus veelal in de bestaande
geschillen betrokken. Voorlopig moest daarom de onderzoekscommissie
met het bestuur belast worden, moest aan De Man het herhaaldelijk
gevraagde ontslag verleend worden en moest Reigersman geschorst
worden59

•

Over deze voorstellen berichtte gouverneur Hultman de secretaris
van staat - d. i. minister - voor de Binnenlandse Zaken W. F. Röell, de
opvolger van H. van Stralen. Deze antwoordde op 19 september dat hij
genegen was de burgemeester te ontslaan, waartoe Hultman bij deze
gemachtigd werd. Wel vond Röell het "allernoodzakelijkst" dat de gou
verneur zich persoonlijk naar Breda zou begeven om aldaar nader geïn
formeerd te worden60

• Hiermee leek de zaak gunstig af te lopen voor Ising.
Hij had zich nu weliswaar de vijandschap van Reigersman op de hals
gehaald, maar De Man leek van het politieke toneel verwijderd te worden
zonder dat de commissaris daartoe ook maar had hoeven adviseren.
Integendeel, in zijn rapporten was hij steeds de pleitbezorger van De Man
geweest. Hij had zich altijd als toeschouwer kunnen opstellen bij de ruzies
tussen burgemeester en raad, ondanks zijn onhandige zet in april. Voor dit
laatste bleek hij echter geen leergeld te hebben betaald: door een nieuwe
blunder werd hij zelf de grootste beschuldigde in de Bredase conflicten.

6. Een slecht regent contra een onbeschaafd commissaris: een reprimande van
en voor Ising

Ising kon dan wel beweren dat De Man zijn buitengewone maatregelen
inzake de inkwartiering goedkeurde, in feite vielen deze bij de burgemees
ter in slechte aarde. Door de schorsing van de volgens De Man zo kundige
Pistorius waren alle taken op de schouders van de burgemeester gelegd.
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Voor de ogen van de gehele Bredase burgerij was De Man door Ising naar
het tweede plan verdrongen. Om de "gekwetste eigenliefde" van de
burgemeester nog erger te maken, ging Ising voort hem felle aanmaningen
te sturen. Hierbij gaf hij dan de toelichting dat deze niet gericht waren
tegen De Man persoonlijk, maar tegen het stadsbestuur of tegen de
secretaris. Alle berispingen, zo voegde Ising er later vergoelijkend aan toe,
waren bovendien mondeling geschied. De gesprekken daarover waren
altijd op een vriendschappelijke toon gevoerd. Zo bleef Ising proberen de
burgemeester voor zich te winnen. Een vergeefse poging, want De Man
heeft nooit veel begrip kunnen opbrengen voor de dadendrang van de
commissaris. De bom barstte door een nieuwe aanmaning van Ising,
gedateerd 27 september, waardoor, naar eigen zeggen, de schellen van De
Mans ogen vielen: de beschuldigingen van Ising betroffen wel degelijk hem
persoonlijk61

•

Aanleiding voor de nieuwe reprimande waren de verschillende in
zichten van commissaris en burgemeester over de inkwartiering. De Man
vond dat sommige ingezetenen, met name renteniers en ambtenaren, van
inkwartiering moesten worden vrijgesteld, of althans minder zwaar moes
ten worden belast dan neringdoenden, omdat juist deze laatsten van het
verblijf van de troepen profiteerden. Van alle kanten, zo begon Ising zijn
aanmaning, stroomden de klachten over de inkwartiering binnen. De
belastingontvanger Van Tets en de vrederechter Van den Heuvel hadden
nog geen militair hoeven te verzorgen, terwijl anderen reeds voor de derde
maal waren belast. "Uw gedrag is dat van een slegt regent, onwaardig om
den eervollen post te bekleeden die uw is toevertrouwd". Lange tijd, zo
schreef Ising in de hem zo eigen persoonlijke stijl, had hij deze handelwijze
willen toeschrijven aan De Mans "onwetendheid, onkunde en gebrek aan
vaste beginselen". Thans had hij echter zoveel bewijzen in handen van
"uwe opzettelijke kwade wil" dat hij stappen zou ondernemen de burge
meester uit zijn functie te doen ontzetten - beduidend erger dan een
ontslag op eigen verzoek62

•

Een tweede belediging van De Man vond de volgende dag plaats, toen
Isings secretaris, J. Olivier op het stadhuis verscheen om daar van de pui,
onder het luiden van de klokken een publicatie over de inkwartiering te
doen aflezen, een handelwijze die alleen aan de burgemeester voorbe
houden was. Over deze behandeling deed De Man onmiddellijk bij de
soevereine vorst en minister Röell zijn beklag. Hij deed hen het relaas van
de tegenwerking door Ising vanaf zijn benoeming tot burgemeester. Veel
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had De Man zich laten welgevallen, in de hoop dat hij binnenkort door de
vorst ontslagen zou worden. Nu echter was de maat vol. De beledigende
brief van Ising toonde aan hoezeer deze zich door "zijne drift en heersch
zugt" liet leiden. De opdracht aan secretaris Olivier liet zien hoezeer de
commissaris zich het burgemeesterlijk gezag aanmatigde. Als Ising zich
dan per se met zijn werk wilde bemoeien, zo had hij Olivier geantwoord,
moest hij zelf maar het stadhuis betrekken. De Man zou zijn plaats met
alle genoegen aan hem afstaan. De commissaris had voorts tegenover hem
weinig beleefdheid in acht genomen. Herhaaldelijk had De Man bevelen
ontvangen zich bij Ising op het bureau te vervoegen, orders die door
boden of ordonnances op de onbeschoftste wijze werden overgebracht63 •

Deze klachten maakten indruk op minister Röell. Al op 3 oktober
ontving Ising een berisping waarbij de minister zijn "stellig ongenoegen"
uitsprak over de "onbetamelijke handelwijze" van de commissaris. Als
Ising zijn belediging nu nog had uitgesproken in een persoonlijke brief,
dan zou de lezer er slechts een conclusie uit mogen trekken "omtrent den
min beschaafden stand" van de auteur. In een ambtelijke relatie waren
Isings woorden helemaal berispelijk. Zijn brief ademde "eenen personelen
haat en afkeer" die in zo'n betrekking niet te pas kwamen. Ook had de
commissaris ermee afbreuk gedaan aan de achting voor het stadsbestuur,
zoals die bij het publiek behoorde te bestaan. Tenslotte was Ising geheel
onbevoegd om op eigen gezag de burgemeester alle geschiktheid tot het
waarnemen van zijn post te ontzeggen. Röell gelastte Ising tot gema
tigdheid. Hij moest met overreding en niet met geweld besturen en moest
zich in het vervolg van beledigingen onthouden64

•

Ising moet wit zijn weggetrokken door deze uitbrander. In een aantal
brieven en notities trachtte hij daarna zijn gedrag te rechtvaardigen. Hij
moest bekennen er beter aan gedaan te hebben de afkondiging van de
inkwartieringsmaatregelen vanaf zijn eigen bureau te hebben gedaan. In
zijn ijver had hij ten onrechte de vorm over het hoofd gezien. Indien de
burgemeester onbeleefd was bejegend door de employés, dan speet Ising
dit maar dit lag niet aan hem: zijn ondergeschikten waren "voor het
grootste gedeelte onbeschaafde menschen". Tegenover gouverneur
Hultman probeerde Ising zelfs zijn gedrag goed te praten. Alleen een
persoon, zo schreef hij op 9 oktober, "wiens ijskoud hart hem ongevoelig
bij het leed van anderen maakt", zou passief toeschouwer hebben kunnen
blijven. Daarentegen zou een "welwillenden Regent in edelen drift ont
steken" en alles op alles zetten zijn onderdanen voor verder ongeluk te
behoeden65 •

137

Jaarboek De Oranjeboom 38 (1985)

Gooskens
Text Box



Tegenover minister Röell durfde Ising zich niet zo zeer van schuld vrij
te pleiten. Wel voerde hij een aantal verzachtende omstandigheden aan: In
Breda bleef hij een vreemdeling en hij was te zeer verontwaardigd over de
ondervonden tegenwerking, de verduisteringen, de inactiviteit en de geld
verspilling. Om zijn gedrag verder te rechtvaardigen vroeg hij de minister
toestemming om zich naar Den Haag te mogen begeven. Dit vond Röell
onnodig. Hij antwoordde Ising eigenhandig dat het niet zo zeer het doel
van zijn handelingen was waarom hij was berispt, maar vooral de toon van
zijn correspondentie met De Man66

.

Hiermee was de zaak afgedaan. Door de affaire had Ising zich definitief
van De Man vervreemd. Het conflict in Breda, begonnen als een geschil
tussen raad en De Man-Reigersman, werd vanaf september bepaald door
de tegenstelling Ising contra De Man. Een van hen zou moeten wijken.
Maar wat nog belangrijker was, in Den Haag had Ising veel steun en
welwillendheid verloren.

7. Rapportage en reorganisatie: de voorgeschiedenis en de afhandeling van
het Bredase conflict

In de door Hultman op 22 augustus 1814 benoemde onderzoekscom
missie accepteerde alleen Ising zijn plaats. Ingenhousz en Trip bedankten
ervoor. Op 2 september werden tot hun opvolgers benoemd oud
secretaris Oukoop en Guillaume van den Heuvel, opnieuw een protestant
en een katholiek, doch ook de laatste stelde zoveel voorwaarden dat in zijn
plaats de belastingontvanger A. W. Mirandolle is gekozen. Zo werd het
onderzoek uiteindelijk aan Ising en twee andere protestanten opgedragen.
Intussen was Ising al alleen met het onderzoek naar de gemeentefinanciën
aangevangen. Tot zijn grote verbazing ontdekte hij dat de gehele compta
biliteit van de gemeenteontvanger slechts op enkele bescheiden berustte.
De meeste documenten zagen er "allerviest" uit en er was zelfs niet eens
een betalingsregister voorhanden67

.

Ondanks deze voortijdige conclusies van Ising zou de commissie pas
op 23 november 1814 haar onderzoek afronden. Zij had haar werk gedaan
in afwezigheid van en onafhankelijk van het eerstbenoemde lid. Het
rapport aan gouverneur Hultman was alleen opgesteld door Oukoop en
Mirandolle. Het werk had zoveel tijd gevergd omdat er nogal wat zijpaden
moesten worden betreden. "Eenige verpozing" had het tweetal in elk
geval niet kunnen "vinden in de droge en vervelende lectuur van een stapel
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over en weder schriften". Het resultaat pakte zeer nadelig uit voor
burgemeester De Man. Hij had niets uitgevoerd, noch inzake de rekwisi
ties, noch voor de huisvesting van de troepen. Ising daarentegen had alles
gedaan wat mogelijk was. Het resultaat was dat er in Breda bij tijd en wijle
werd gewerkt, maar altijd met horten en stoten. De bestuurders schoven
de schuld op elkaar en wanneer zij ter verantwoording werden geroepen,
"dan maakte men eene vertoning van ijver, van welwillendheid, van vader
landsliefde' '68.

Het voor hem zo gunstige verslag mocht Ising echter niet baten. Het
werk van deze commissie was achterhaald door de gebeurtenissen en het
rapport heeft geen enkele invloed gehad op de afwikkeling van de zaken.
Na alle klachten, rekesten en rapporten begon minister Röell zijn geduld
te verliezen. Op 19 september had hij Hultman opdracht gegeven zich
persoonlijk in loco te begeven en hem rapport uit te brengen. In plaats
daarvan bereikten de minister alleen maar nieuwe berichten over de
"vicieuze administratie" in Breda. 20 Oktober herinnerde hij Hultman
aan zijn opdracht. Desnoods kon deze zich door twee leden van Gedepu
teerde Staten laten vervangen69 •

Hultman antwoordde drie dagen later dat hij Den Bosch liever niet
verliet vanwege het overlijden van de vader van de griffier. Wel kon hij de
minister vast zijn oordeel over de betrokkenen geven. De gouverneur kon
veel begrip voor de handelwijze van Ising opbrengen, maar hoe welge
meend zijn verordeningen ook waren, "de toon en de wijze van invoering
waren nog zeer moderaet noch zeer prudent, en zeker niet geschikt, om de
harmonie te herstellen". Aan de andere kant was de voortdurende tegen
werking voldoende om Ising zijn geduld te doen verliezen, waardoor hij
"dan ook niet altijd in agt nam die bedaerdheid en die egards, welke een
bezadigd en voorzigtig Ambtenaer zou hebben gevolgd". De schuld wilde
Hultman ook niet op De Man schuiven, maar veeleer op "zijne heersug
tige ... raadsluij". Zolang Reigersman zijn invloed op het bestuur kon
laten gelden "en zich als 't ware de magt arrogeert" viel er weinig goeds te
hopen voor het Bredase bestuUl.7O.

Uit Gedeputeerde Staten werden 10 november twee vooraanstaande
leden naar Breda gecommitteeerd: Jhr. J. van der Dussen, gewezen ambts
jonker van Grave en Mr. A.J.J .H. Verheijen, laatstelijk kabinetssecretaris
van het Franse bestuur in Nederland. De keuze van dit tweetal, een
protestant en een katholiek moet zijn gedaan om een zo groot mogelijke
objectiviteit te waarborgen. In Breda aangekomen begonnen Van der
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Dussen en Verheijen een diepgaand onderzoek, waarbij zij alle partijen de
gelegenheid gaven hun bezwaren kenbaar te maken. Zowel Ising als De
Man maakten hiervan gebruik. Isings bezwaren tegen de burgemeester
betroffen vooral diens laksheid: "Die het goede door natuurlijke traagheid
of slofheid achterwege laat, doet kwalijk, maar die zich uit zijne traagheid
bij herhaling laat opwekken en voortgaat met zijne plichten te verzuimen,
gaat een stap verder". De grieven van De Man tegen de commissaris
luidden: opzettelijke tegenwerking, vermindering van het burgemeester
lijk gezag, heerszucht en drift?!.

Op 6 december 1814 konden de gedeputeerden Hultman inlichten.
Vooreerst over Ising. Op zich genomen waren al zijn klachten over het
stadsbestuur niet zo ongefundeerd, maar de commissaris had zich voort
durend "weinig menschkundig" getoond. Mede door zijn toedoen was
tussen burgemeester en raad een "onverzoenlijken haat" ontstaan. Zijn
brief van 27 september, bedoeld als een "spoorslag" voor De Man, kon
door deze niet anders dan als een grove bejegening worden opgevat. Ising
had zijn tijd beter kunnen benutten door meer aandacht aan zijn eigen
zaken te besteden. Want ook hier ontdekten de gedeputeerden achter
stand. Isings geenszins smetteloze verleden en zijn reputatie in vroegere
betrekkingen daargelaten, moesten zij concluderen dat zijn karakter hem
ongeschikt maakte voor zijn huidige ambt. Zijn "overdrevene hoogmoed,
waarvan bespottelijke bewijzen kunnen bijeengebragt worden", zijn
"driftigheid en heerschzugt" hadden hem in Breda gehaat gemaakt. De
gedeputeerden hadden in die stad niet één persoon gevonden "die (om het
niet sterker uittedrukken) niet verlangde van zijne Administratie ont
slagen, of liever verlost te worden"72.

Over De Man het volgende: zijn "slofheid, slordigheid en nalatigheid"
waren onmiskenbaar. Toch konden hiervoor wel een aantal verzachtende
factoren worden aangevoerd, vonden Van der Dussen en Verheijen. De
Man had onder protest, in moeilijke tijden zijn post aanvaard. Goede wil
kon hem niet ontzegd worden, braaf- en eerlijkheid evenmin. Ook waren
veel van de onregelmatigheden in het bestuur al onder zijn voorgangers
ontstaan. Wat betreft dit laatste heeft de commissie geen half werk
afgeleverd. In feite heeft zij dieper gegraven dan enig andere berichtgever
over de Bredase ongeregeldheden. Er bleek vrijwel geen onderdeel van het
stadsbestuur te zijn waar niet reeds voor de bevrijding in december 1813
malversaties waren voorgekomen. Ten eerste bij de stadsleningen. Maire
Damisse de Roos bleek toch minder "een man van erkende braafheid" te
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zijn dan Ising destijds had gerapporteerd. Hij had zichzelf wel alle achter
stallige renten laten uitbetalen, terwijl andere personen en instellingen,
waaronder het Armbestuur voor hun uitgezette geld geen cent zagen. De
schuldbrieven ter waarde van zo'n! 9 à 10.000 van de weeskamer, opgehe
ven door de Franse wetgever, waren door de maire overgenomen en tot
dan toe zonder enige verantwoording in zijn bezit gebleven.

Onregelmatigheden ook bij uitbetaling van traktementen. Aan som
mige personen werd volgens de kwitanties meer uitbetaald dan zij in
werkelijkheid hadden ontvangen. Uit betrouwbare bronnen hadden de
gedeputeerden ook de naam van de schuldige vernomen: secretaris
Reigersman. Bij het stadsoctrooi, de stedelijke belasting op eet- en han
delswaren, moesten zij eveneens malversaties ontwaren. Deze gingen zelfs
terug tot de tijd van de voorganger van Damisse de Roos, burgemeester
Buijsen. In het bijzonder de invoer van kalk en turf had de stad grote
bedragen gekost. De centrale ontvanger van dat octrooi, Michel Gregoire
was zelfs tot tweemaal toe gearresteerd en strafrechtelijk vervolgd. De
tweede maal geschiedde dat in december 1813, maar door de gevechtshan
delingen was de ontvanger erin geslaagd de dans te ontspringen. Nadien
was de procedure niet voortgezet, voornamelijk door de invloed van
opnieuw Reigersman.

Nog meer personen hadden boter op hun hoofd. Van de Bredase
gemeenteontvanger, de uit Amsterdam afkomstige waalse predikant M. P.
Langlois was bekend dat hij in de Bataafse tijd zijn ambt had aanvaard
zonder eigen vermogen. Thans ging hij door het leven als een rijk man en
had hij zelfs enige landerijen kunnen aankopen, "zonder dat eene bekende
bron van dit aanwas van vermogen zig laat gissen". Adjunct-burgemeester
Verlegh had zich weten te verrijken ten koste van de stadskas door het
opkopen van dierenhuiden in de afgelopen winter. Tenslotte was een tijd
geleden een groot aantal nieuwe matrassen, bestemd voor de hospitalen,
achterover gedrukt. Dezelfde matrassen werden nu door de fraudeurs
schaamteloos aan de stad geleverd voor de huisvesting van de troepen.

Vele van deze beschuldigingen hadden de gedeputeerden niet in detail
kunnen nagaan. Indien echter ook maar een deel hiervan juist was, dan
leverde dit voldoende reden op voor secretaris Reigersman en andere
betrokkenen om ervoor te zorgen dat al deze zaken niet opgerakeld
werden. Hier lag de oorsprong van het conflict tussen burgemeester De
Man en de gemeenteraad. Juist toen de kamer van financiën zich intensief
met een onderzoek naar de stadsfinanciën wilde gaan bezighouden, ont-
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stond de tweedracht. Slechts twee of drie uur lang had de kamer inzage
kunnen krijgen in de oude stadsrekeningen, zonder die nadien ooit weer
onder ogen te krijgen.

Welke conclusies trokken Van der Dussen en Verheijen uit dit alles?
Vooreerst: er was "ten hoogste periculum in mora" , haast bij de zaak.
Bemiddeling had volgens hen geen enkel zin meer. Krachtige maatregelen
moesten getroffen worden. De impopulaire Ising was een sta-in-de-weg
voor een beter bestuur. Hij en de welwillende, maar voor zijn post
ongeschikte De Man moesten ontslagen worden. Het aanblijven van
Reigersman was eveneens een beletsel voor een goed functionerend be
stuur. Nog in veel ruimere mate dan Ising werd hij in Breda gehaat.
Bovendien werd hij verdacht van vele ontoelaatbare praktijken. Indien de
secretaris, volgens het nog vigerende Franse bestuurssysteem, moest be
schouwd worden als persoonlijk employé van de burgemeester, dan zou
het ontslag van De Man dat van Reigersman met zich meebrengen. Indien
hij echter als een stadsambtenaar beschouwd moest worden, dan zou hij
afzonderlijk zijn congé moeten krijgen. Zonder het ontslag van het drietal
was "gene redding voor de Stad mogelijk", meende de commissie. Als
opvolger voor De Man kon zij ]antzon van Nieuwland aanbevelen. Dit
raadslid was naar voren geschoven door de "luid voortgebragte algemene
stemme van schier alle de Ingezetenen, van welke gezindheid, rang of
stand die ook zijn mogen". De overige keuzen liet de commissie aan
gouverneur Hultman over73

•

Het rapport was beuidend negatiever voor Ising uitgevallen dan
Hultman verwacht en waarschijnlijk ook gehoopt had. De gouverneur
was hem tot op heden niet slechtgezind geweest. Later zou de commissaris
zelfs beweren dat Hultman zijn bij Röell zo slecht gevallen aanmanings
brief aan De Man heimelijk goedgekeurd had. Bovendien zou de gouver
neur Röells berisping over deze aanmaning niet in zijn ambtelijk verbaal
hebben gebracht en zou hij geweigerd hebben aan het verlangen van de
minister om Ising te corrigeren te voldoen74

• In hoeverre deze beweringen
juist zijn, is onzeker. In elk geval heeft Hultman de strekking van het
rapport van de gedeputeerden zonder meer aanvaard. Hoezeer hij ook
overtuigd was dat Ising "met de beste en loffelijkste oogmerken" had
gehandeld, zijn gebezigde middelen en zijn aangeslagen toon hadden hem
voorgoed ongeschikt gemaakt voor zijn post, zo schreef hij Röell eigen
handig75

• Wel verdiende de commissaris het om door de regering in een
goede andere functie te worden benoemd. Over De Man kon Hultman
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kort zijn. Zijn ongeschiktheid was evident. Zonder te willen spreken over
de malversaties uit de Franse tijd moest de gouverneur uit zijn "particu
liere informatie" afleiden dat ook Reigersman weg moest. De voordracht
van Jantzon van Nieuwland, een man van "kunde, fermiteit en caracter",
nam hij over. Tot vice-burgemeester moest herbenoemd worden H.
Oomen. Secretaris moest worden de reeds door Ising naar voren gescho
ven belastingontvanger Oukoop, volgens de historicus Tuithofbehorend
tot de groep protestanten die na de Bataafse Omwenteling van 1795 het
vertrouwen van de Bredase katholieken was blijven genieten. In dat jaar
werd hij gevraagd Damisse de Roos als secretaris op te volgen, doch hij
bedankte. In 1801 aanvaarde hij het secretariaat van de municipaliteit wel,
hetgeen hij vanaf 1803 tegelijk met het stadssecretariaat bekleedde. In
1810 was hij opgevolgd door Reigersman 76

• Tenslotte, in plaats van Ising
moest volgens de gouverneur komen de katholiek Ingenhousz, de man die
zijn verwijdering als belastingdirecteur zo grievend had ervaren. Het is
niet ondenkbaar dat Hultman van hogerhand het advies had gekregen uit
te zien naar een goede functie voor deze verbolgen, invloedrijke katholiek.

Op 20 december 1814 rapporteerde minister Röell de soevereine vorst.
Hoe ijverig Ising ook was geweest ,,001 het kwaad te stuiten", hij bezat
niet die omzichtigheid en mensenkennis die van een commissaris van de
soevereine vorst vereist werden. Hij en De Man moesten ontslagen
worden. Reigersman kon beschouwd worden als particulier secretaris van
de laatste en voor hem zou daarom geen afzonderlijk ontslag nodig zijn.
Bovendien achtte Röell het lidmaatschap van de Staten-Generaal onver
enigbaar met de functie van secretaris. Moest er voor Ising een opvolger
worden benoemd? Minister Röell dacht negatief over het voortbestaan
van het arrondissementscommissariaat, dat was reeds gebleken tijdens
zijn lidmaatschap van de grondwetscommissie van 1814, waarin hij te
kennen had gegeven dat het ambt enkel vertragend in de afhandeling van
zaken zou werken?? Op zijn voorstel was door de vorst besloten dat de
functie overal in Nederland per 1 januari 1815 beëindigd zou worden.
Slechts voor vijf commissariaten wenste Röell een uitzondering te maken:
voor die van Zierikzee, Hulst en Sluis, vanwege de slechte verbindingen in
Zeeland, voor dat van Eindhoven, omdat de commissaris aldaar ook de
organisatie van de gemeenten van de latere provincie Limburg had opge
dragen gekregen, en ... voor Breda. De reden: de voortdurende verwarring
en ongeregeldheden in het bestuur van die stad. Röell realiseerde zich dat
het ook de wens van de soevereine vorst was om het commissariaat af te
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schaffen. Toch achtte hij het raadzaam dat Ising een tijdelijke opvolger
zou krijgen, en wel in de persoon van Ingenhousz. De minister eindigde
met een aanbeveling van Ising, die enkel vanwege de uiterst moeilijke
omstandigheden in Breda voor zijn post te licht bevonden was. Door zijn
ijver en talenten was hij echter wel geschikt om de vorst in een andere
functie te dienen78

•

De vorst heeft dit advies opgevolgd. In zijn besluit van 22 december
1814, dat aan de Bredase ongeregeldheden een eind maakte, werden Ising,
De Man en Reigersman ontslagen en werden Ingenhousz, Jantzon van
Nieuwland, Oomen en Oukoop benoemd. Ising zou geplaatst worden op
een van de departementen, voor de goede wil die hij in zijn vorige functie
aan de dag had gelegd79

•

8. Het politieke toneel na 1814: verdere carrière van de hoofdpersonen.

Na zijn ontslag heeft Ising nog een poging in het werk gesteld om
tenminste voor een maand zijn opvolger te mogen assisteren bij de afdoe
ning van de lopende zaken. Indien hij Ingenhousz niet kon inwerken zou
alles in grote verwarring achtergelaten worden, hetgeen een slecht licht
zou kunnen werpen op zijn reputatie. Van dit aanbod heeft Röell echter
geen gebruik gemaakt. Ingenhousz was voldoende met alle Bredase aange
legenheden bekend80

•

Voorlopig moest Ising op een nieuwe functie wachten. Wel werd hij in
maart 1815 belast met enige werkzaamheden in verband met de volkswa
pening. In april 1815 en opnieuw in juni 1816 werd hij secretaris van een
commissie tot herziening van de wet op de Nationale Militie. Pas in
november 1815 kreeg hij een bescheiden baantje: onderinspecteur der
tweede klasse bij het departement van Oorlog. Veel hoger heeft Ising het
in dienst van dat departement niet kunnen brengen: nog in 1825 was hij
adjunct-agent, in vergelijking met zijn vroegere secretariaatsambt op
Binnenlandse Zaken (1809-1811) een toch wel zeer nederige rang81

•

De Man en Reigersman waren ontslagen "behoudens verantwoorde
lijkheid" voor eventuele gebreken in de nog niet afgewikkelde bestuurs
zaken. In mei 1815 vroeg burgemeester Jantzon van Nieuwland van de
voormalige secretaris een verantwoording voor de bij hem ontvangen
leges. Onmiddellijk weet Reigersman dit verzoek aan de "hatelijke
driften" van zijn ex-zwager. Op hoge poten deed hij zijn beklag bij
gouverneur Hultman, die, na commissaris Ingenhousz te hebben ge
hoord, echter de burgemeester in het gelijk stelde82

• Dezelfde Ingenhousz
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zou Reigersman in juli 1818 opvolgen als lid van de Tweede Kamer. De
protestant had hierbij geen enkele stem gekregen, hetgeen de beweringen
over de grote mate van inpopulariteit lijkt te bevestigen83

• Na 1814 heeft
Reigersman geen enkele openbare functie in Breda meer bekleed. Spoedig
na zijn ontslag is hij vertrokken uit de stad waar hij, zijn vader en
grootvader waren geboren en hoge ambten hadden vervuld. Hij stierf in
1831 in Den Haag.

De Man richtte in maart 1816 een rekest tot de koning om van de zijns
inziens vernederende bepaling "behoudens verantwoordelijkheid" verlost
te worden. Ising, zo stelde hij, had destijds niets tegen hem in kunnen
brengen dan laster, daarvan waren ook Van der Dussen en Verheijen
overtuigd geraakt. Niettemin had het bericht over zijn ontslag in de
Staatscourant met de gewraakte bepaling gestaan. "Het gelaat mijner
vijanden verraadede hunne blijdschap - mijn eer was verdonkerd". Gou
verneur Hultman, hierover adviserend, vond echter de eer van De Man in
het geheel niet aangetast: "In deze zoo naturlijke als pligtmatige bijvoe
ging legt niets beledigends opgesloten". Op de vraag van minister Röell of
De Man niet in aanmerking kon komen voor een vacante plaats in de
gemeenteraad antwoordde Hultman dat hij vreesde dat de goede ver
standhouding in de raad door zo'n benoeming wel eens in gevaar kon
komen84

• In 1817 herhaalde De Man zijn verzoek, daarbij hoog opgevend
over zijn bijzondere verdiensten tijdens de bevrijding van Breda in 1813.
Commissaris Ingenhousz vond het met dit laatste nogal loslopen. Boven
dien waren de rekeningen over 1814 nog niet vereffend, zodat de clausule
zeker nog gehandhaafd moest blijven85

• In 1822 probeerde De Man het
opnieuw, zich weer beroepend op zijn dappere houding in 1813. Ditmaal
werd het gemeentebestuur van Breda hierover om advies gevraagd. Dit zag
zich hierdoor gedwongen terug te komen op een pijnlijk onderwerp, dat
voor de rekestrant beter onaangeroerd kon blijven.

In december 1813 was De Man bepaald geen held geweest. Door een
Russisch officier waren hij en andere burgers van de straat geplukt om enig
graafwerk te verrichten aan de wallen. Dat was alles. Om onbekende reden
was hij daarna tot burgemeester aangesteld door Ising, met wie hij later in
conflict zou geraken. Van deze tweespalt moest Breda "alnog de verder
vende gevolgen" ondervinden. Op de vereffening van tegoeden voor de
aan de legers geleverde goederen moest nog steeds gewacht worden. Nog
voor enige maanden had het stadsbestuur het nodig gevonden de regering
te herinneren aan deze achterstand. Voor de rekwisities van de Franse
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troepen uit 1810 had de stad nogf 16.320 tegoed, voor de rekwisities van
de geallieerden uit 1813-1814 nog f 65.810. Gezien deze achterstand
voelde het gemeentebestuur er niets voor De Man van zijn verantwoorde
lijkheid te bevrijden. De opvolger van gouverneur Hultman, de Zuidne
derlander B. J. Holvoet zag tot opheffing van de bepaling eveneens geen
reden, zelfs nu de rekeningen over het jaar 1814 afgesloten waren86 •

Sinds zijn ontslag als burgemeester voorzag De Man weer in zijn
levensonderhoud als advocaat. Dat hij hierbij opnieuw in een conflict
belandde, lag meer aan de twisten bij de Bredase rechtbank en balie dan aan
hemzelf. In het conflict-Hoppenbrouwers koos hij partij tegen president
Leheu, wiens groep in Breda veruit de meerderheid vormde. In oktober
1821 verduidelijkte De Man, door zijn confrères "met de nek aangezien",
aan de minister van Justitie Van Maanen zijn standpunt "op een zeer
omslachtige wijze". Het bracht hem in 1822 in conflict met de advocaat F.
Jespers, die door De Man wegens "lasterlijke hekelingen" werd aange
klaagd87

• In hetzelfde jaar en opnieuw in september 1823 solliciteerde hij
naar de post van zijn tegenstander Leheu, die als president van de recht
bank moest worden herbenoemd. Deze vertwijfelde poging kwam voort
uit materiële nood. De belasterde advocaat, die vrijwel alle procedures
verloor, kon geen zaak meer in handen krijgen. "Waare ik de zoon van een
daglooner geweest, ik waare gelukkiger dan nu - want dan had ik tenmin
ste met mijne handen kunnen werken", schreef hij aan de koning. Indien
hij echter Leheu zou herbenoemen, dan had De Man wel belangstelling
voor het ambt van ... burgemeester88 •

Tot zijn overlijden in 1844 heeft De Man van de verdiensten van zijn
advocatenpraktijk moeten rondkomen. Noch voor het presidentschap
van de rechtbank, noch voor het burgemeestersambt maakte hij een schijn
van kans. Sinds de invoering van het stedelijk bestuursreglement in no
vember 1815 kende Breda als vervanger van het van de Fransen geërfde
eenhoofdige gezag, dat zoveel moeilijkheden had veroorzaakt, een college
van drie burgemeesters, die om de drie jaar door de raad konden worden
herbenoemd. Eind 1817 werd Jantzon van Nieuwland nog wel voor het
burgemeestersambt herkozen, doch drie jaar later werd hij vervangen
door de notaris J. C. van Naerssen - een protestant, waaruit blijkt dat
van enige anti-protestantse gevoelens bij deze keuze geen sprake was. In
december 1815 was Jantzon van Nieuwland door de koning benoemd tot
lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant. Ook hierin werd hij in 1817
door het Bredase kiezerscollege herkozen, doch in 1820 moest hij het
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afleggen tegen Leheu89
• Bij de herziening van de gemeentelijke bestuursre

glementen na 1820 werd door de koning gekozen voor opnieuw één
burgemeester - typerend voor de aantrekkingskracht die uitging van het
Franse bestuurssysteem, ondanks alle voornemens direkt na 1813 ermee te
breken. In het college hadden op dat moment zitting Van Naerssen en de
katholieke Statenleden F. A. Werden en Mr. J. F. C. J. de Roy van
Zuidewijn, sinds 1815 de opvolger van de overleden H. Oomen. Wie van
hen drieën moest nu die ene burgemeesterszetel bezetten?

De nieuwe gouverneur van Noord-Brabant, de protestant E. van
Vredenburch voelde het meeste voor De Roy van Zuidewijn, doch kenne
lijk hadJantzon van Nieuwland in Den Haag geklaagd over zijn verwijde
ring uit het college en uit Provinciale Staten in 1820. De minister van
Binnenlandse Zaken vroeg de gouverneur in januari 1824 of nu deze
protestant niet voor het burgemeestersambt in aanmerking kon komen.
Hier voelde Van Vredenburch niets voor. Hij wilde in de Noordbrabantse
stedelijke besturen een redelijke verhouding tussen protestanten en ka
tholieken bewerkstelligen. Om deze reden zag hij in het overwegend
katholieke Breda gaarne een katholieke burgemeester. Bovendien was
Jantzon van Nieuwland in Breda toch niet zo geliefd als destijds Van der
Dussen en Verheijen en ook gouverneur Hultman hadden gerapporteerd.
"Door de weinige buigzaamheid van zijn karakter" was Jantzon van
Nieuwland eigenlijk amper geschikt voor het ambt. Hij miste de souplesse
en de gave om zich bemind te maken. Botsingen met andere gezagsdragers
waren tijdens zijn ambtsperiode ervan het gevolg geweest. Ook twijfelde
Van Vredenburch aan zijn godsdienstige verdraagzaamheid. Dit laatste
vond hij in een stad als Breda een absolute noodzaak. Daarom bleef hij bij
zijn eerdere voordracht van De Roy van Zuidewijn90

•

De minister heeft hiermee ingestemd. Hierdoor verdween ook Jant
zon van Nieuwland, uit het conflict van 1814 zo zegevierend te voorschijn
gekomen, van het Bredase politieke toneel. Daarvoor had de gemeen
teontvanger Langlois, door het rapport van Van der Dussen en Verheijen
zo in diskrediet gebracht, het veld moeten ruimen. De keuze van zijn
opvolger door het provinciaal gouvernement is hoogst merkwaardig: de
oud-adjunct-burgemeester Verlegh, die in het verslag van beide gedepu
teerden nauwelijks minder van frauduleuze praktijken was beschuldigd.
Een ander 'winnaar' van 1814, A. Oukoop heeft het secretariaat bekleed
tot zijn overlijden in 1827. Tenslotte Ingenhousz. Zijn tijdelijke ambt was
in 1819 in het reglement voor het Noordbrabantse plattelandsbestuur
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vervangen door het districtsschoutambt, waarvan er zeven in deze provin
cie werden toegelaten. Ingenhousz bleef zijn functie in het district met de
hoofdplaats Princenhage bekleden tot 1830 en opnieuw van 1837 tot 1839.

Besluit

1813: het jaar van de bevrijding van de Fransen zou ook het begin van
een nieuwe eensgezindheid rondom Oranje moeten worden. Tot grote
ergernis van de provinciale en landelijke bestuurders was gedurende het
hele jaar 1814 deze eensgezindheid in Breda ver te zoeken. En dit gold niet
alleen voor Breda, hoewel hier de ruzies het hevigst waren. Merkwaar
digerwijs heeft vrijwel iedere Noordbrabantse stad na 1813 een periode
van interne conflicten gekend. In drie steden, Den Bosch, Tilburg en
Breda was het de nasleep van de militaire operaties van 1813-1814 die de
aanleiding vormde tot onenigheden over rekwisities of over inkwartie
ringen. Dat in alle drie gevallen de burgemeester in het geding was, toont
niet zozeer de onbekwaamheid van deze bestuurders, als wel de grote
veranderingen die zich door de Franse wetgeving in de gemeentebesturen
hadden voltrokken. De aanpassingsproblemen aan het Franse centralisme
en aan het eenhoofdige gezag binnen de gemeenten, waaruit zovele onre
gelmatigheden waren voortgekomen, waren naast de militaire problemen
een tweede oorzaak van de onenigheden in de Noordbrabantse steden en
in Breda in het bijzonder.

Vormden religieuze wrijvingen een derde oorzaak? Wie bekend is met
het verdere verloop van de Noordbrabantse geschiedenis na 1813, is
geneigd bij zijn beschouwing van politieke kwesties alert te zijn op gods
dienstige tegenstellingen. Zeker op het gebied van de verdeling van de
bestuursambten zou een controverse tusen katholieken en protestanten
het politieke klimaat in deze provincie in haar greep krijgen. Direct na
1813 was dit nog beduidend minder het geval. In geen van de genoemde
steden was godsdienst de scheurmaker. Het minst duidelijk is de re
ligieuze scheidslijn in Breda aanwijsbaar. In februari 1815 beriep Ising
zich, in een poging het voor hem ongunstige getij te keren, op de "vol
maaktste eensgezindheid en geest van verdraagzaamheid" tussen beide
religies in Breda. Niet in het minst, zo beweerde hij, was deze goede
stemming aan hem te danken91

• Hoewel dit laatste uiteraard valt te
betwijfelen, wijst niets erop dat Ising hier een onwaarheid verkondigde.
N ergens in het langdurige conflict is ook maar iets van een religieuze
tegenstelling gebleken.
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De vier hoofdpersonen in het conflict waren allen protestant. Het
heetste van de strijd werd gevoerd tussen een driftige, onpopulaire vreem
deling en een onervaren buitenstaander die door niemand serieus werd
genomen - het benoemingsbeleid in de roerige maanden van de opstand,
of liever gezegd het ontbreken van zo'n beleid is op zich genomen al een
oorzaak voor de Bredase ongeregeldheden te noemen. Ising en De Man
waren bijna bij toeval in het Bredase bestuur verzeild geraakt. Achter hun
ruggen konden twee invloedrijke protestanten hun familievete uitvech
ten, een strijd die voortdurend als achterliggende oorzaak van de on
enigheden aanwezig is geweest. Was de Bredase kwestie hiermee een
platvoerse, onbeduidende intrige tussen twee personen? Ten dele, wel
licht. Toch was zij wel wat meer dan alleen maar een incident. Het was een
twist binnen het oude regentenkorps, dat de veranderingen sinds de
Bataafse Omwenteling maar met de grootste moeite kon aanvaarden, dat
zich door historische rechten nog op het eerste plan waande, maar in
werkelijkheid door sociaal-politieke veranderingen reeds naar een be
scheidener plaats in het bestuur verwezen was. De krampachtige ruzie
waarmee de neergang van deze oude elite gepaard ging, zou dit proces
alleen nog maar bespoedigen92 •

Grote afwezigen in het Bredase conflict waren de katholieken. Zij
bleven heel nadrukkelijk op de achtergrond, zoals ook hun ambities om in
grotere mate in het bestuur te participeren bij deze affaire niet op de
voorgrond traden. Onder het bewind van de nieuwe, protestantse vorst
wilden zij voorzichtig de kat uit de boom kijken. Bovendien, het onder
linge gekrakeel van de protestanten ging hen niet aan. De weigering van
twee katholieken, Van den Heuvel en Ingenhousz, om in een onderzoeks
commissie plaats te nemen, is typerend voor hun afzijdige houding. Ge
zien de afloop van het conflict en, op wat langere termijn, de verschui
vingen binnen het Bredase bestuur heeft deze houding hen geen windeie
ren gelegd.
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AANTEKENINGEN

Afkortingen:

ARA Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage

exh. exhibitum

GA Gemeentearchief

RANBr. Rijksarchief in Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch

z.d. zonder datum

Verkorte aanduidingen:

[sing GA Breda, Afdeling IV-54 (papieren J. H. Ising)

Kabinet 7 RANBr., Archief Provinciale Griffie 1814-1850, Kabinetsarchief gouverneur, 7,
omslag 'Confidentiële stukken rakende de geschillen van Breda'

S. s. 6] ARA, Staatssecretarie 1813-1840,63, soeverein besluit exh. 22 december 1814, 3.

I Dit artikel maakt deel uit van mijn studie over het provinciaal bestuur van Noord-Brabant
en zijn gouverneurs in de periode 1813-1830. Deze studie, mogelijk gemaakt dankzij een
onderzoeksbeurs van Gedeputeerde Staten van deze provincie, zal verschijnen in de serie
'Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland'. Voor dit artikel mocht ik
enige inlichtingen ontvangen van de ambtenaren bij het Bredase Gemeentearchief IJsseling
en Dooremans, waarvoor mijn dank.
T. F. Corstens en G. Snellen, 'Breda', in: G. J. W. Koolemans Beijnen, Historisch Gedenk
boek der herstelling van Neh/ands onafhankelijkheid in 1813, IV (Haarlem, 1913) 475 e. v.;
Kabinet 7, hing, 9 augustus 1814, 1

2 H. T. Colenbrander, Gedenkstukken ('s-Gravenhage, 1905-1922) 6, Inlijving en Opstand
1810-1813, derde stuk, Rijks Geschiedkundige Publicaties, grote serie 17, XCVIII

3 RANBr. Archief Provinciale griffie 1814-1850, Kabinetsarchiefgouverneur 6, gouverneur,
24 augustus 1814. Alle Zuidnederlanders werden niet gehandhaafd.

; Kabinet 7, Memorie Van der Dussen-Verheijen, 6 december 1814.
5 [sing, diverse brieven aan Ising; A. R. Falck, Gedenkschriften, Rijks Geschiedkundige

Publicaties, kleine serie 13 ('s-Gravenhage 1913) 124.
6 GA Bergen op Zoom, archief Van Mattemburgh, 31, Ingenhousz, 19 oktober 1807, 23

november 1807 en z. d.
7 Ibidem, 19 oktober 1807.
8 De historicus C. P. M. Tuithof heeft over het politieke bestel in 'Breda van Willem V tot

Willem JJ' (Utrecht, 1966), een uitstekende en op intensief bronnenonderzoek berustende
doctoraalscriptie geschreven. Een kopie van deze scriptie berust op het Bredase Gemeen
tearchief. Het tweede deel van het werkstuk, handelend over de affaire-Hoppenbrouwers,
is bewerkt tot een artikel, verschenen in dit jaarboek, jaargang XX (1967), 92-145, een
onthutsend en triest levensverhaal. Deel lIl, over 'Breda 1830-1839' is het meest verhelde
rende en evenwichtige gedeelte van de scriptie. Het eerste deel, een biografie van A. J.
Ingenhousz is helaas nogal fragmentarisch. Tuithof beschrijft op de pagina's 12, 19 en
113-116 de ontwikkelingen in het aandeel van katholieken in het Bredase stadsbestuur,
1793-1840. Deze gegevens verwerkt hij in 'Bijlage 10' in een grafiek. Helaas heeft hij hierbij
geen rekening gehouden met het gewicht van de diverse ambten, zodat de Franse tijd, toen
mairie, secretariaat en ontvangerschap in protestantse handen waren, voor de katholieken
een veel te gunstig beeld oplevert.

9 [sing, concept commissaris Ising, 16 juli 1814, A. Dit gegeven is in tegenspraak met de
lijdzame houding die Tuithof, Breda van Willem V tot Willem!J, 18,24, aan de ontslagen
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belastingdirecteur toeschrijft. Onjuist is de bewering op pagina 24 dat Ingenhousz in
maart1814 voor het grondwetsontwerp heeft gestemd. Op de notabelenvergadering was
hij niet aanwezig.

10 Overziet men de partijen pro en contra Hoppenbrouwers (c. P. M. Tuithof, 'F. J.
Hoppenbrouwers: slachtoffer van zijn aanleg ot van zijn milieu?', Jaarboek 'De Oranje
boom', XX (1967), 95-96, 117 en 121), dan is een godsdienstige scheiaslijn in het geheel niet
aanwijsbaar. Dit feit, toch bepalend voor de kennis van "ban en achterban van het
toenmalige Breda" (ibidem, 93) wordt door Tuithof maar amper onderkend. De op geen
enkel feit berustende uitspraken van Hoppenbrouwers, dat zijn tegenstanders anti
gouvernementelen (ibidem, 98) of juist anti-katholieke intriganten (ibidem, 108-109)
waren, wordt door deze historICus zonder commentaar geciteerd.

11 Kabinet 7, commissaris !sing, 9 augustus 1814, 1; !sing, J. A. Rijcken, 14 februari 1814
12 Zie mijn artikel 'De afkoop van het bestuurlijk deel der heerltjke rechten in Noord

Brabant, 1814-1819', Varia Historica Brabantica XI (1982) 137-194
13 RANBr. Archief Provinciale griffie 1814-1850, 6157, commissaris Wesselman, 9 sep

tember 1814, 1
14 GA Eindhoven, Gemeentebestuur Eindhoven na 1810, 59, nr. 190, J. de Win, 29 oktober

1814
15 ARA Staatssecretarie 1813-1840,609, exh. 27 april 1818, 31, P. J. Cuypers, ingekomen 31

januari 1818, 10
16 Kabinet 7, Memorie Van der Dussen-Verheijen, 6 december 1814
17 RANBr. Archief Provinciale griffie 1814-1850, 3866, exh. 20 december 1814, K, commissie

Breda, 10 september 1814
18 RANBr. Archief Provinciale griffie 1814-1850, Kabinetsarchief gouverneur, 7, exh. 23

oktober 1814, I, concept gouverneur
19 Kabinet 7, Kamer van financiën, z. d.
10 J. F. COI'stens en G. Snellen, 'Breda', 498, 504
" Ibidem, 507; !sing, Van Stralen, 19 januari 1814; RANBr. Archief Provinciale griffie

1814-1850, Kabinetsarchief gouverneur, 125 (diverse stukken), brieven aan Hultman, Van
der Plaat, 17 juli 1814

12 !sing, commissaris !sing, 9 oktober 1814, 4
13 Kabinet 7, commissaris !sing, 9 augustus 1814, 1
14 Kabinet 7, Memorie Van der Dussen-Verheijen, 6 december 1814; Kabinet 7, Kamer van

fin,anciën, z. d.
15 S. s. 6], burgemeester, 13 juli 1814, 365
16 Kabinet 7, Kamer van financiën, z.d.; Memorie Van der Dussen-Verheijen, 6 december

1814
17 Kabinet 7, commissaris !sing, 9 augustus 1814, 1. De werkwoorden 'hebben' en 'kunnen'

had Ising gerust weg kunnen laten, zoals uit het vervolg zal blijken.
28 Deze drie protestanten waren als Noordbrabantse notabelen opgeroepen om in Amster

dam over een ontwerp-grondwet te stemmen. De eerste stemde voor, de tweede was
afwezig en de derde stemde als enige Brabantse protestant tegen het ontwerp.

19 Kabinet 7, Extract van het verhandelde bij de burgemeester, 6 maart 1814; S.s. 6],
commissaris !sing, 18 april 1814, 5; Ising, commissaris Ising, 28 juli 1814,3

30lsing, commissans !sing, 28 juli 1814, 3
Jl Kabinet 7, Kamer van Financiën, z. d.
32 1sing, commissie van onderzoek, 23 november 1814
33 Dagblad van het Departement der Monden van den Rhijn, nr. 14, 15 maart 1814
34 !sing, ontwerp-rekest Ising, z. d.; Kabinet 7, commissaris !sing, 17 augustus 1814, 16
35 S. s. 6], commissaris !sing, 17 april 1814, 1
36 S. s. 6], burgemeester De Man, 17 april 1814, 218; !sing, Punten van beschuldiging van De

Man tegen !sing, 27 november 1814
37 !sing, Punten van beschuldiging van De Man tegen Ising, 27 november 1814
.18 S. S. 6], commi.ssaris Ising, 18 april 1814, 5
'\9Ising, commissie van onderzoek, 23 november 1814
40 S. s. 6], burgemeester De Man, 13 juli 1814,365; Kabinet 7, Kamer van financiën, z. d.
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41 Kabinet 7, Kamer van financiën, z.d.; S. s. 63, burgemeester De Man, 13 juli 1814, 365;
Ising, commissaris Ising, 28 juli 1814,3

42 RANBr. Archief provinciale griffie 1814-1850,3735, Reigersman, 9 mei 1815
4J !sing, commissaris Ising, 26 juli 1814, 13; Kabinet 7, Reigersman, 30 juli 1814
44 Kabinet 7, Kamer van financiën, z. d.
45 S. s. 63, burgemeester De Man, 13 juli 1814, 365; S. s. 63, De Man z. d. (exh. 4 november

1814, 37)
46 !sing, commissaris Ising, 28 juli 1814, 3
47 Kabinet 7, commissaris Ising, 9 augustus 1814, 1
48 S. s. 63, besluit gouverneur, 22 augustus 1814, 3
49 Kabinet 7, Memorie Van der Dussen-Verheijen, 6 december 1814
50 Kabinet 7, commissaris Ising, 17 augustus 1814, 16
51 Ibidem
S2 GA Breda, Afdeling I, secretarie 1810-1814, 21, nr. A 722, gouverneur 3 september 1814,

18
Ibidem, nr. A 728, Reigersman, 4 september 1814. Met dank aan dhr. D. Dooremans die
mij op deze briefwisseling attendeerde

54 Ising, commissie van onderzoek, 23 november 1814
RANBr. Archief provinciale griffie 1814-1850, Kabinetsarchief gouverneur, 125 (diverse
stukken), brieven aan Hultman, Van der Plaat, 17 juli 1814; Ising, commissaris Ising, 19
augustus 1814, 21

Sb Ising, gedrukte publicatie commissaris Ising, 28 oktober 1814; !sing, commissaris Ising, 2
september 1814, 4
ISing, commissie van onderzoek, 23 november 1814

SB !sing, commissaris Ising, 25 augustus 1814,7; !sing, commissaris Ising, 2 september 1814, 4
59 !sing, commissaris Ising, 4 september 1814; !sing, commissaris Ising, 13 september 1814,

10
60 RANBr. Archief provinciale griffie 1814-1850, Kabinetsarchief gouverneur, 7, exh. 23

oktober 1814, 1, minister Binnenlandse Zaken, 19 september 1814, 13
61 !sing, commissie van onderzoek, 23 november 1814; !sing, Punten van beschuldiging van

De Man tegen 1sing, 27 november 1814; I sing, weerlegging door Ising, z. d. (=29 november
1814)

62 !sing, commissaris Ising, 17 oktober 1814; S. s. 63, commissaris Ising, 27 september 1814,
20

6J S. s. 63, De Man, z. d. (exh. 4 november 1814, 37); !sing, punten van beschuldiging van De
Man tegen Ising, 27 november 1814

64 S. s. 63, minister Binnenlandse Zaken, 3 oktober 1814, 8J

!sing, weerlegging door Ising, z. d. (=29 november 1814) !sing, commissaris Ising, 9
oktober 1814, 4

66 !sing, Röell, 25 oktober 1814
67 !sing, commissaris Ising, 13 september 1814, 10
68 !sing, commissie van onderzoek, 23 november 1814
69 RANBr. Archief provinciale griffie 1814-1850, Kabinetsarchief gouverneur, 7, exh. 23

oktober 1814, 1, minister Binnenlandse Zaken, 20 oktober 1814, 21
70 Ibidem, concept gouverneur
71 S. s. 63, commissaris Ising, 26 november 1814, 6; !sing, Punten van beschuldiging van De

Man tegen Ising, 27 november 1814; !sing, weerlegging door Ising, z. d. (=29 november
1814)

72 Kabinet 7, Van der Dussen-Verheijen, 6 december 1814, met confidentiële memorie
73 Ibidem
74 !sing, nader rekest, z. d.

S. s. 63, gouverneur (eigenhandig), 9 december 1814
76 C. P. M. Tuithof, Breda van Willem V tot Willem!J, 9; fiches D. Dooremans met gegevens

over A. Oukoop
H. T. Colenbrander, Ontstaan der grondwet, dil, Rijks Geschiedkundige Publicaties,
kleine serie, dl. 1 Cs-Gravenhage, 1908) 242; A. F. J. van Kempen, Tussen provincie en
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gemeente. Een politieke geschiedenis van het distrietscommissariaat in Nederland, 1813-1850,
doctoraalscriptie (Nijmegen 1981).

7B S. s. 63, minister Binnenlandse Zaken, 20 december 1814, 2
79 S. s. 63, Koninklijk Besluit, 22 december 1814, 3
so !sing, rekest Ising, z. d.; ising, Röell, 30 december 1814
"' !sing, omslag met stukken betreffende carrière van Ising
82 RANBr. Archief provinciale griffie 1814-1850, 3735, Reigersman, 9 mei 1815; ibidem,

commissaris InO"enhousz, 29 mei 1815, 184
SJ GA Bergen op Zoom, archief Van Mattenburgh, 32, Ingenhousz, 11 juli 1818
84 ARA Binnenlandse Zaken, Geheim 1814-1850, 3, exh. 22juli 1816,133 en exh. 29 juli 1816,

139
ss RANBr. Archief provinciale griffie 1814-1850, Kabinetsarchief gouverneur, 8, exh. 7

augustus 1817, 1, Secretaris van Staat Falck, 21 juli 1817, commissaris Ingenhousz, 6
augustus 1817, 154'

86 GA Breda, Afdeling I, gemeentesecretarie 1815-1925, B. Uitgaande stukken, 9, rekest aan
de koning, 13 maart 1822, bericht aan gouverneur, 26 juli 1822; ARA Staatssecretarie
1813-1840, 1535, exh. 12 november 1822, 134

87 C. P. M. Tuithof, 'F. J. Hoppenbrouwers',]aarboek 'De Oranjeboom' XX (1967) 123, 125;
G. A. Breda, Afdeling III- 47'\ (Officier van Justitie), 2, 24 april 1822 en 6 mei 1822

88 ARA Staatssecretarie 1814-1850, 1895, exh. 23 februari 1824, 53, De Man, 30 september
1823. Leheu is herbenoemd tot president. De zoon van De Man, eveneens Engelbert
geheten, zou het burgemeestersambt langer bekleden dan zijn vader. Van 1870 tot zijn
overlijden in 1893 was hij Breda's eerste burger.

s'! Leheu werd in juli 1820 door de vergadering van Provinciale Staten tot lid van de Tweede
Kamer gekozen. Als Statenlid werd hij toen opgevolgd door zijn plaatsvervanger, P. L.
Faes.

90 ARA Staatssecretarie 1814-1850, 1895, exh. 23 februari 1824, 53, gouverneur, 4 februari
1824, geheim 1

91 1sing, nader rekest, z.d.
92 Op beperkte schaal deden zich ook elders in Noord-Brabant dergelijke ruzies binnen de

protestantse elite voor: Vught (Van Beresteyn versus Janette) en St. Michielsgestel (Meurs
versus Von Geusau).
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