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Het voorliggende artikel is een bewerking van een gedeelte van mijn
doctoraalscriptie "De Fabel van de Exter in Pauwen Veeren", die als
ondertitel draagt"Verandering van de bestuurlijke relatie tussen Breda en
Teteringen, 1795-1810." Deze scriptie is het resultaat van een onderzoek
dat heeft plaatsgevonden in de gemeentearchieven van Breda en Teteringen en het Rijksarchief in Noord-Brabant. Zoals uit de aantekeningen
blijkt zijn aan het gemeentearchief van Breda de meeste gegevens ontleend. Dit vindt zijn verklaring in het feit dat de meeste stukken niet meer
aanwezig zijn in het Rijksarchief, terwijl het archief van de gemeente
Teteringen met betrekking tot de onderzochte periode verre van compleet is. Het fragmentarisch karakter van het archief heeft wel gevolgen
voor het onderzoek gehad. Het verhinderde niet alleen dat er een "Teteringse kijk" op de ontwikkelingen gegeven kon worden, maar maakte het
ook onmogelijk om de gebeurtenissen in het dorp goed te kunnen volgen.
Tijdens het onderzoek werd al snel duidelijk dat de afscheiding van
Teteringen van Breda geen op zichzelf staand geval was; overal in de
nieuwe Bataafse Republiek ondernamen dorpen na 1795 pogingen zich los
te maken van de steden. Niet alleen in Brabant, maar ook in andere
provincies kwam dit emancipatieproces van het platteland op gang. ':. In
Brabant was er wel een veelheid van gevallen; Made ondernam een poging
zich af te scheiden van Geertruidenberg, Den Dungen van Den Bosch en
de Beersen van Hilvarenbeek. Deze opsomming is waarschijnlijk niet
volledig.
Desondanks is het verschijnsel toch aan de aandacht van onze historici
ontsnapt. Er is mij slechts één andere beschreven afscheidingspoging
bekend, namelijk die van Valkenswaard van Waalre. Omdat de omstandigheden waaronder beide conflicten plaatsvonden totaal van elkaar verschilden was het niet mogelijk de ontwikkelingen tussen Valkenswaard en
Waalre als vergelijkingsmateriaal te gebruiken voor de spanningen tussen
Teteringen en Breda.
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De inzet van het laatste conflict was het streven van het dorp zich te
ontwikkelen van een onderdeel van de Bredase buitenpoorterij tot een
zelfstandige gemeente. De buitenpoorterij omsloot Breda in het noorden,
oosten en zuiden en omvatte naast het dorp T~teringen nog enkele
gehuchten zoals Lovensdijk, Molengracht en Zandbergen. Het gebied
viel samen met de gemene gronden, waarvan het collectief gebruiksrecht
in 1280 door Arnoud van Leuven aan de ingezetenen van de stad was
geschonken. Het werd bestuurd door de buitenburgemeester en twee
schepenen van de stad, in samenwerking met zes gezworenen, inwoners
van de buitenpoorterij. Deze laatste gezagsdragers werden door de magistraat benoemd en oefenden hun ambt twee jaar uit: ze werden per drietal
vervangen. In tijden van hoge nood werd er een zevende gezworene
benoemd. Deze bestuurders hadden de verantwoording voor de dagelijkse
gang van zaken in de buitenpoorterij, maar waren voor hun doen en laten
verantwoording verschuldigd aan de magistraat. Deze bestuurlijke constructie zou zich tot 1795 onverkort weten te handhaven.
Kort na de revolutionaire gebeurtenissen in het begin van 1795 gingen
de gezworenen zich steeds onafhankelijker van het stadsbestuur opstellen.
Naarmate de tijd vorderde probeerden zij stap voor stap hun bevoegdheden uit te breiden. Na een aanvankelijke lankmoedigheid ging de Bredase municipaliteit zich in de loop van dat proces steeds feller tegen het
Teteringse streven verzetten. Geen van beide municipaliteiten bleek echter in staat om het conflict tot een oplossing te brengen. Ook hogere
overheden zoals het Departementaal Bestuur waarop zowel Breda als
Teteringen zich vanaf 1797 zouden beroepen waren daar niet toe in staat.
Pas in 1810, onder Frans bestuur, kon de toen al15 jaar slepende zaak tot
een einde worden gebracht.
Dit alles zegt weinig over de oorzaken van het streven van de gezworenen om de bestaande bestuurlijke verhouding ingrijpend te veranderen.
Moeten we deze allereerst zoeken bij de Franse Vrijheid-GelijkheidBroederschapsgedachte, bij de nieuwe politieke doctrine van volkssouvereiniteit, of hebben nog andere factoren een rol van betekenis gespeeld? En
op welke wijze heeft het dorpsbestuur zijn onafhankelijkheid weten te
realiseren en te verdedigen ten opzichte van Breda?
Het beantwoorden van deze vragen staat centraal in het hierna volgende.
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De eerste schermutselingen, maart 1795-januari 1797
Tijdens de periode maart-augustus 1795 werd de Brabantse geschiedenis door twee problemen beheerst. Het belangrijkste was het conflict
tussen de Provisionele Representanten van Braband en een commissie uit
de Staten-Generaal, de strijd om de gelijkberechtiging van Staats-Brabant.
Het andere probleem betrof de verhouding tussen de steden en het
platteland. Dit conflict werd in de Baronie van Breda, anders dan in de
Meierij van Den Bosch, al snel in het voordeel van de stad beslist. In de
verhouding tussen Breda en Teteringen veranderde er aanvankelijk dan
ook niets wezenlijks, maar toch werd de basis van het conflict tussen stad
en dorp in deze periode gelegd.
Vóór 1795 benoemde de magistraat van de stad tussen half januari en
begin februari nieuwe gezworenen voor de buitenpoorterij.! In 1795 was
daar om begrijpelijke redenen niets van gekomen; Breda had zich in
januari 1795 op bevel van de Staten-Generaal aan de Fransen moeten
overgeven en het bestuur was in de daarop volgende anderhalve maand
twee keer veranderd. Ondertussen was de ambtstermijn voor de helft van
de gezworenen verlopen. De stedelijke municipaliteit maakte geen aanstalten om nieuwe gezworenen te benoemen of het zittende bestuur van
instructies te voorzien. De behoefte aan leiding was groot in het dorp. De
problemen waarmee men geconfronteerd werd waren dan ook niet gering.
In 1794 had men te maken gehad met doortrekkende Hollandse, Engelse
en Franse troepen, terwijl voor de verdediging van de stad de molen bij de
Ginnekense poort was neergehaald en 50 van de 96 huizen in het dorp met
de grond gelijk waren gemaakt. Er werd door de gezworenen dan ook
geklaagd dat een aantal inwoners onherstelbaar waren geruïneerd. 2 Om
deze problemen het hoofd te kunnen bieden moest er leiding komen en de
gezworenen zochten deze als vanouds eerst in Breda. Zij zonden daartoe
een van hen, Pieter van Ginneken, naar het stadsbestuur om daar te
informeren naar de stand van zaken. Hij kreeg echter als antwoord "dat
Teteringen moest sien hoe er meede te doen dat de municipaliteit van
Breda met het hunne meer dan genoeg te doen had."3 De gezworenen
namen deze stedelijke aanbeveling ter harte en zij organiseerden op
22 maart verkiezingen in het dorp. Op basis van de verkiezingsuitslag
werd er een nominatie opgesteld waaruit Breda een aantal te benoemen
gezworenen kon selecteren. 4 Dit is waarschijnlijk een poging van de
gezworenen geweest om de oude verhouding tussen stad en dorp te
handhaven. Teteringen heeft lang op een beslissing gewacht. Nadat men
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Grenssteen op de huidige grens van Teteringen en Oosterhout bij het
Portiershoefke, daterend Uit 1725. Op de ene zijde staat het wapen van
Oosterhout (met de wassende manen) en op de ander zijde het wapen van
Breda. In die dagen behoorde Teteringen tot het Bredase grondgebied.

23.
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in de zomer van 1795 tot het besef was gekomen dat het niet verantwoord
was nog langer te wachten gingen de zeven inwoners die op 22 maart de
meeste stemmen hadden gekregen zich als de municipaliteit van het dorp
gedragen.
Op 8 september 1795 nam de Teteringse provisionele municipaliteit
de beslissing om zelfstandig de jaarrekening van het dorp af te horen. 5 Dit
had in de oude verhouding plaats moeten vinden ten overstaan van de
magistraat, nu rekende het dorpsbestuur dit tot zijn eigen bevoegdheden.
Breda reageerde pas op 12 oktober op dit initiatief. Men realiseerde zich
toen dat er door de bestuurders van het dorp een afzonderlijke jurisdictie
in het leven was geroepen. Dat was niet de bedoeling geweest en het
inmiddels opgerichte Comité van Algemeen Welzijn van Breda adviseerde
de stedelijke municipaliteit om in ieder geval de laatste ontwikkelingen
ongedaan te maken. 6
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De stedelijke municipaliteit werd echter op dit moment met nog heel
andere problemen geconfronteerd waardoor het stadsbestuur niet in de
positie verkeerde het advies van het comité ook daadwerkelijk uit te
voeren. Juist in deze periode kwamen de municipaliteit en de Bredase
vaderlandse sociëteit met elkaar in conflict. Deze sociëteit was een vereniging van vernieuwingsgezinde burgers en als zodanig de opvolger van de
op 23 juli 1787 ontbonden sociëteit van wapenoefening. Vanaf het begin
van 1795 zou de sociëteit zich als controleur van de municipaliteit opwerpen. Het conflict ontstond omdat als gevolg van de benoeming van
enkele leden van het stadsbestuur in andere colleges vier plaatsen vacant
waren. De municipaliteit was van mening dat ze haar werk ook nu naar
behoren kon blijven verrichten, terwijl de sociëteit liever vier nieuwe
bestuurders benoemd had. Het conflict liep zo hoog op dat het stadsbestuur zich genoodzaakt zag de stemgerechtigden op te roepen om zich te
kunnen handhaven ten opzichte van de vaderlandse sociëteit. 7
Ook het dorpsbestuur voelde er weinig voor het advies van het Comité
van Algemeen Welzijn op te volgen en herhaalde op 1 november dat het
zelfstandig de rekening van het dorp af zou horen. 8
Dit waren de eerste schermutselingen tussen Breda en Teteringen.
Geen der municipaliteiten wist de andere te overtuigen van de juistheid
van haar positie. De stad kon dat niet omdat ze zich met andere problemen geconfronteerd zag, Teteringen bleek daar niet toe in staat omdat
de gezworenen het nog niet waagden zich helemaal onafhankelijk van de
stad op te stellen. Dit laatste blijkt zowel uit de brief van 24 maart als uit
de verklaring van 1 november 1795. Daarin stelde de Teteringse municipaliteit dat ze het afhoren van de jaarrekening wel naar zich toe had
getrokken, maar niet om zich deze bevoegheid toe te eigenen, maar slechts
om deze provisioneel waar te nemen. Ook het provisionele karakter van
allerlei regelingen was mede schuldig aan de situatie zoals die tussen Breda
en Teteringen was ontstaan. Niemand wist meer precies welke bepalingen
nog wel of niet meer van kracht waren.
Dit laatste veranderde pas met de publicatie van het Departementaal
Bestuur van Braband van 6 januari 1796, waarin alle regelingen bij provisie
werden gecontinueerd. 9 Hoewel weer voorlopig hadden de plaatselijke
bestuurders nu iets waar zij zich op konden beroepen. De publicatie
bracht de problemen tussen Breda en Teteringen niet dichter bij een
oplossing, omdat de daarin gebruikte term "oude voet" voor meerdere
uitleg vatbaar bleek. Volgens de stad bedoelde het Departementaal Be-
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stuur regelingen van voor 1795, maar het dorp interpreteerde het begrip
als regelingen van voor 1796. Waarschijnlijk had Breda het gelijk aan haar
kant. Het Departementaal Bestuur was bezig met het ontwerpen van een
reglement voor de gemeentebesturen. Het wilde door middel van de
publicatie van 6 januari de bestuurlijke situatie niet nog verder uit de hand
laten lopen.
Het dorpsbestuur hield echter aan de eigen interpretatie vast en ging
op de ingeslagen weg voort. Op 10 januari 1796 verklaarde Van Ginneken
dat hij gekwalificeerd was om provisioneel als ontvanger van het dorp op
te treden. lo In de stad zou men al snel tot de ontdekking komen dat er een
nieuwe ontvanger in het dorp was geïnstalleerd. Op 21 maart 1796 vergaderde men over een verzoek van Teteringen om inzage in het pondboek te
krijgen. Het pondboek is een kohier van de lOOste penning, een soort
onroerendgoedbelasting. Besloten werd dit op basis van de publicatie van
6 januari te weigeren. ll Het dorp trok zich ook van deze weigering niets
aan. De publicatie waarin de inwoners van het dorp opgeroepen werden
aan het dorpsbestuur op te geven wat een ieder aan de Fransen had
geleverd, werd, alsof er niets aan de hand was, getekend door de provisionele municipaliteit van Teteringen. Een maand later zou de municipaliteit
ook de functie van deurwaarder naar zich toe proberen te trekken. l2
De spanning tussen Breda en Teteringen liep in de tweede helft van
1796 nog verder op. In augustus werd het in de stad bekend dan het
dorpsbestuur toch heel andere bedoelingen had met het zelfstandig afhoren van de dorpsrekening dan het in november 1795 had gezegd. Op
22 augustus klaagde C. P. van Bergen, de secretaris van de stedelijke
municipaliteit, dat Teteringen opnieuw haar rekening had vastgesteld,
ook ditmaal zonder hem daarbij te betrekken. 13
Tussen maart 1795 en augustus 1796 was de houding van de "exgezworenen" dus aanzienlijk agressiever geworden. In maart dacht men
nog niet aan afscheiding, men ondernam zelfs een poging de traditionele
verhouding te handhaven, in augustus 1796 gedroeg men zich als een echte
onafhankelijke municipaliteit. De ex-gezworenen hadden stap voor stap,
vooralsnog alleen op financieel terrein, bevoegdheden van het stadsbestuur overgenomen. De stad heeft het dorp in dit proces zo goed als niets
in de weg gelegd. De oorzaken van deze terughoudenheid zijn duidelijk.
Als gevolg van het ontbreken van een bestuurlijk reglement wist niemand
meer precies hoe of wat. Bovendien was er van de oorspronkelijke dadendrang van de Bredase municipaliteit nog maar weinig overgebleven. De
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leden hadden verwacht aan het einde van 1795 uit hun functie ontslagen te
worden, 14 maar werden door het Departementaal Bestuur op 6 januari
1796 gedwongen aan te blijven. Een latere poging van de totale municipaliteit om af te treden werd eveneens door de representanten per missive
verhinderd. In dezelfde brief deed het Departementaal Bestuur Breda wel
de toezegging dat er binnen veertien dagen een reglement voor het municipaal bestuur afgekondigd zou worden. Dit was eigenlijk een derde
oorzaak van de Bredase terughoudenheid: het bestuurlijk reglement ontbrak niet alleen, maar men had bovendien de verwachting dat er op zeer
korte termijn een afgekondigd zou worden. 15 Het reglement zou echter
als gevolg van het ingrijpen van de Nationale Vergadering niet tot stand
komen.
Een vierde oorzaak kan niet onvernoemd blijven: de bestuurlijke
onervarenheid van de stedelijke regering. Onder de 20 municipaliteitsleden waren dertien katholieken, een bevolkingsgroep die voor 1795 uitgesloten was van alle publieke ambten. De Bredase municipaliteit had niet
alleen met het "hunne meer dan genoeg te doen", maar wist waarschijnlijk
ook niet precies waartoe men in Teteringen gerechtigd was. Daardoor
kregen de gezworenen de mogelijkheid zich steeds nadrukkelijker als een
onafhankelijke municipaliteit te profileren.

Het beroep op de hogere overheden, januari 1797-januari 1798
In het begin van 1797 kwam er aan het spel tussen Breda en Teteringen
een einde. Beide municipaliteiten wendden zich vanaf januari 1797 tot
hogere overheden. Het initiatief daartoe werd door het dorp genomen.
N aar aanleiding van een registratie te Breda van een voorgenomen
huwelijk van twee inwoners van Teteringen richtte het dorpsbestuur een
schrijven aan het Departementaal Bestuur. Op basis van het in 1796
afgekondigde Echtreglement moest deze inschrijving namelijk niet in de
stad, maar in Teteringen plaatsvinden, mits men er van uitging dat het
dorp een afzonderlijk bestuur had. Dit was de eerste poging van het
dorpsbestuur een taak over te nemen die voor 1795 tot de bevoegdheden
van de Bredase schepenbank had behoord.
Op 26 januari werd het Teteringse protest, dat door het Departementaal Bestuur was doorgezonden naar Breda, in de stedelijke municipaliteit
behandeld. Het stadsbestuur besloot het Departementaal Bestuur niet
alleen te informeren omtrent de problemen rond het huwelijk, maar over
de moeilijkheden met het dorp in het algemeen. De reactie liet aan
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duidelijkheid niets te wensen over. De gezworenen mochten zich nu dan
wel provisionele municipaliteit noemen, maar daarmee was volgens Breda,
"wel hunne naam, doch niet hunne werkzaamheden" veranderd. De
inschrijving van het huwelijk diende dus, net zoals dat het geval was
geweest voor 1795, te Breda te gebeuren. Dit antwoord, opgesteld door A.
Oukoop, J. C. Timmermans en A. Q. Hoynck van Papendrecht, de
secretaris van de stad, werd op 8 februari 1797 verzonden. 16
Na januari 1797 veranderde dus niet alleen het karakter van het
conflict tussen de stad en het dorp, maar werd ook de houding van Breda
duidelijk agressiever. De oorzaak hiervan moet waarschijnlijk gezocht
worden in het feit dat Teteringen in januari 1797 een justitiële bevoegdheid naar zich toe probeerde te trekken. Tot op dit moment was de
stadsregering van mening dat de gezworenen alleen hun naam hadden
veranderd. Het zelfstandig afhoren van de dorpsrekening had Breda nog
wel door de vingers willen zien omdat het dorp ook voor 1795 een
beperkte mate van financiële zelfstandigheid had gekend. Nu het dorpsbestuur handelingen ging verrichten die zonder enige twijfel tot de bevoegdheden van het stedelijk bestuur hadden behoord, kwam de stedelijke
municipaliteit tot het besef dat er iets ondernomen diende te worden
wilde men niet al te ver van de publicatie van 6 januari 1796 afwijken. De
stad had echter een beroep gedaan op het Departementaal Bestuur en
diende nu dan ook de beslissing van dat bestuur af te wachten. Wel richtte
de Bredase municipaliteit zich op 18 februari opnieuw tot het Departementaal Bestuur met het verzoek om "zoodanige middelen van voorziening te effectueeren (dat) de municipaliteit van Teteringen in 't vervolg
zig niet meer macht aanmatigt als hun lieden competeert."17
Onder het voorzitterschap van de Bredanaar G. B. Buysen kwam het
Departementaal Bestuur op 6 maart 1797 tot een voor de stad voordelige
beslissing. "Hangende de deliberatien deeser Vergadering" werd aan de
municipaliteit van Teteringen opgedragen de uitoefening der justitie en
de administratie der financiën "op den ouden voet te laaten." Alle zelfstandige verrichtingen van het dorpsbestuur werden nietig verklaard. ls
Nu lag het herstel van de oude bestuurlijke verhouding voor Breda binnen
handbereik. De municipaliteit voelde zich door de publicatie in haar visie
versterkt en trad doortastender op.
De beslissing van 6 maart werd zeven dagen later doorgegeven aan het
Bredase Comité van Algemeen Welzijn met het verzoek na te kijken in het
stedelijk archief welke bevoegdheden de magistraat in Teteringen uit195
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geoefend had. 19 Drie dagen later, op 16 maart 1797, bracht het comité haar
rapport uit. Acht handelingen van het dorpsbestuur werden op voorhand
nietig verklaard: "de opneeming der conclusieve reekeninge, de opneeming der reekeninge over de dijkschotten, de aanstelling van eenen nieuwen
ontfanger over de Dorpsmiddelen, de voor de zoogenaamde T eteringse
municipaliteit gesolemniseerde huwelijken, de lijsten van goederen het
middel over het Collateraal subject, het door hen geformeerd nieuw
Cohier, de verkoopinge van roerende en onroerende goederen, en de
gezwoorens van Tetering, zig abscriberende de naam van Provisionele
Municipaliteit, te Injugeeren zig voortaan te gedragen op dien voet zoals
ten allen tijden tussen haar en deeze Stad heeft plaatsgehad .... " Tenslotte recommandeerde het comité de municipaliteit een commissie over
de T eteringse zaken te benoemen. De stadsregering nam deze aanbeveling
over en verkoos J. C. Timmermans, H. Hoppenbrouwers, P. J. de Haan
en H. R. Banier tot leden van deze commissie. Vervolgens nodigde zij de
dorpsbestuurders uit te komen praten met deze commissie over de acht
hierboven genoemde punten. 20
Het dorpsbestuur besefte dat er weinig te halen zou zijn als men onder
deze condities zou gaan praten in de stad en besloot dan ook aan de
uitnodiging geen gehoor te geven. Daarop beval Breda de T eteringse
bestuurders om op 27 maart ten stadhuize te verschijnen. 21 Opnieuw
weigerden de heren aan dit bevel te voldoen, maar deze keer stuurden ze
wel een briefje. Daarin deelden zij de stedelijke municipaliteit mee dat zij
zich tot het Departementaal Bestuur zouden wenden met het verzoek
nader te worden geïnformeerd welke van hun verrichtingen nietig verklaard waren. 22
De bedoeling is duidelijk. De Teteringse municipaliteit wist dat ze in
Breda niets meer te zoeken had omdat de aan het Departementaal Bestuur
voorgelegde vraag door de stedelijke municipaliteit al beantwoord was in
de vorm van het rapport van het Comité van Algemeen Welzijn. Dit is dan
ook de reden waarom de vraag niet aan Breda, maar aan Den Bosch werd
voorgelegd. Gezien de werkwijze van het Departementaal Bestuur in het
verleden betekende dit in ieder geval een tijdwinst van ongeveer twee
maanden.
Ook Breda zag dit gevaar. De stadsregering beval een viertal leden van
het dorpsbestuur, A. van Dijk, A. Boomaars, J. B. Oomen en P. van
Ginneken, ten stadhuize te verschijnen. De aangeschrevenen hoefden er
niet over te denken aan dit bevel geen gehoor te geven omdat het stadsbe196
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stuur dan de nodige maatregelen zou treffen ter handhaving van zijn
wettig gezag. 23 Nu konden de heren niet langer wegblijven en op 30 maart
bevonden zij zich in de vergadering van de stedelijke municipaliteit. Daar
werden hen naar verwachting de oren flink gewassen. Daarna werden ze
nog eens op de hoogte gebracht van de resolutie van 6 maart 1797.
Vervolgens kregen de gecommitteerden uit Teteringen te horen wat
Breda met het herstel van "de oude voet" voor ogen stond. Toch hielden
de gecommitteerden voet bij stuk. Zij verklaarden wel dat ze aan de
verlangens van Breda wilden voldoen, maar herhaalden wat zij op 27 maart
aan de municipaliteit van Breda hadden geschreven; zij wilden eerst precies
weten welke van hun daden door het Departementaal Bestuur nietig
verklaard waren. Dit keer werd het hen door Breda toegestaan deze
informatie bij de representanten in te winnen, maar de municipaliteit
verplichtte de gecommitteerden wel om binnen veertien dagen opnieuw
met de stedelijke commissarissen te komen confereren. Bovendien besloot
de stadsregering het Departementaal Bestuur te vragen haar het Teteringse adres toe te zenden om van "contra-belang" te kunnen dienen. 24
Voorlopig zouden de representanten geen positie kiezen in het geschil
tusen Breda en Teteringen. Hierdoor keerde voor het moment de rust
tussen beide municipaliteiten terug. De stad meende haar slag op 30 maart
1797 binnen te hebben gehaald en wachtte, net als het dorpsbestuur, de
beslissing van het Departementaal Bestuur af. Het bleek echter alleen een
kwestie van tijd te zijn voordat er aan deze rust een eind zou komen.
Eind mei liet het dorpsbestuur de stadsbelleman het bericht omroepen
dat het op 30 mei een schouw in de Vughtpolder uit zou voeren. 25 Vóór
1795 werd een schouw door het desbetreffende polderbestuur ten overstaan van enkele leden van de magistraat uitgevoerd. Het polderbestuur
was alleen verantwoording verschuldigd aan de magistraat en had met de
gezworenen, hoewel net als het polderbestuur door de magistraat benoemd, niets van doen. Dat het dorpsbestuur nu ook toezicht op het
bestuur van de Vughtpolder naar zich toe probeerde te trekken had twee
oorzaken. Allereerst werd het penningmeesterschap van de Vughtpolder
uitgeoefend door dezelfde man die ook als loco-secretaris van de municipaliteit fungeerde, Pieter van Ginneken. De tweede oorzaak raakt de kern
van de controverse tussen Breda en Teteringen. De Vughtpolder lag in de
buitenpoorterij en ressorteerde volgens het dorpsbestuur na 1795 onder
zijn gezag. Zou de municipaliteit toelaten dat het schouwen ten overstaan
van een commissie uit de stad zou plaatsvinden, dan erkende het dorps197
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bestuur daarmee automatisch niet alle bevoegdheden van een onafhankelijk bestuur te bezitten. Aan de andere kant kon ook Breda niet toegeven
in deze kwestie. Zou de stad deze door Teteringen uitgeschreven schouw
doorgang laten vinden, dan stelde zij het dorpsbestuur opnieuw in de
gelegenheid zijn gezag de facto uit te breiden. En dat was het stadsbestuur
na januari 1797 niet meer van plan.
Op 25 mei verbood Breda de omroeper het bericht verder te verspreiden. Tevens besloot de stedelijke regering de Teteringse bestuurders
opnieuw ter verantwoording te roepen. Twee dagen later verschenen de
gecommitteerden uit het dorpsbestuur in de vergadering van de stedelijke
municipaliteit. Natuurlijk wisten ze van de prins geen kwaad. Zij dachten
niets anders gedaan te hebben dan hetgeen waartoe zij gerechtigd waren.
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De gecommitteerden waarschuwden de stedelijke municipaliteit dan ook
dat "als deeze vergadering de schouw begong zij de gevolgen daarvan voor
Haare rekening lieten. "26 Ook deze keer vergat Breda niet het Departementaal Bestuur van de jongste ontwikkelingen op de hoogte te brengen. 27
De stad liet het echter niet bij een brief naar Den Bosch. Zij nam zich
nu voor aan de directieven van 30 maart de hand te houden. De stellingen
werden dus betrokken. Om te beginnen besloot de stedelijke municipaliteit een door het Comité over de Teteringse zaken ontworpen publicatie,
waarin de stad bekend maakte dat zij een schouw uit zou voeren in de
Vughtpolder, ook in het dorp aan te laten plakken. 28 Dit zou naar een
extra-ordinaire vergadering van het stadsbestuur leiden, omdat de gerechtsdienaar van Teteringen, Dirk de Vries, op bevel van het dorpsbestuur de publicatie teruggezonden had aan de secretaris van de stad. Voor
Breda was de maat nu meer dan vol. In de municipaliteitsvergadering van 5
juni 1797 viel de beslissing om Van Dijk c.s. opnieuw voor een gesprek uit
te nodigen. Ook dit keer zette de stad haar woorden kracht bij: zouden de
heren weigeren aan dit bevel te voldoen dan konden ze rekenen op de
"Peine van Gijseling." Het stadsbestuur gaf zijn commissie de opdracht
om Van Dijk c.s. opnieuw de vraag voor te leggen of zij bereid waren hun
eigen publicatie over de schouw te vervangen door die van Breda. Mochten
zij dit weigeren dan konden ze ook in dat geval rekenen op een verblijf in
het cachot. 29 De municipaliteit van Teteringen kreeg dus erg weinig keus.
Ze moest zich opnieuw onder het gezag van de stad stellen en de onderhorige positie van gezworenen accepteren óf rekenen op een onprettige
behandeling. Onder deze druk zwichtten de leden van het dorpsbestuur
en zeiden de Bredase commissie toe de bevelen van de stedelijke municipaliteit strikt uit te zullen voeren. JO
Op 7 juni 1797 arriveerde de brief van het dorpsbestuur bij het
Departementaal Bestuur. De inhoud ervan week nogal af van hetgeen de
gecommitteerden uit Teteringen op 30 maart aan Breda toegezegd hadden
te zullen schrijven. Het dorpsbestuur deed de representanten geen "ampel
verslag hunner verrichtingen" en informeerde er al evenmin naar welke
van zijn daden nog wel rechtsgeldig waren. Wel stelde de municipaliteit
vast dat een terugkeer naar de oude bestuurlijke verhouding met Breda
onmogelijk was, onder andere omdat zij inmiddels op eigen gezag leningen
voor het dorp had afgesloten. Omdat Breda het herstel van die oude
relatie eiste op basis van de publicatie van de representanten d.d. 6 maart
1797, verzocht het dorpsbestuur deze publicatie in te trekken totdat er
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door de representanten een definitieve beslissing genomen zou zijn. Jl
Op 8 juni was het volledige stadsbestuur op de hoogte van de uitslag
van de conferentie tussen het Comité over de Teteringse zaken en de
gecommitteerden uit het dorpsbestuur. Nog voordat Breda de representanten in Den Bosch had kunnen berichten dat er een regeling met het
dorp was getroffen kwam het Departementaal Bestuur tot de beslissing
zijn resolutie d.d. 6 maart 1797 ten aanzien van Breda en Teteringen
voorlopig in te trekken. J2
De reactie van de stedelijke municipaliteit op deze departementale
beslissing was fel. De president van het stadsbestuur riep een buitengewone vergadering bijeen, waarin allereerst besloten werd aan de opdracht
van het Departementaal bestuur te voldoen: de schouw werd opnieuw
uitgesteld. Vervolgens zou men een brief aan het Departementaal Bestuur
zenden waarin men zijn verwondering over de genomen beslissing tot
uitdrukking zou brengen. Verwondering omdat "wij er tot nog toe de
reedenen geenszinds van kunnen penetreren vermits dezelve ons geheel en
al contradictoir aan hoogst derselve resolutien van den 6< en lOc maart
jongstleeden (...) voorkomt."J3 Deze inconsequente houding van de
representanten moest volgens de municipaliteit wel tot gevolg hebben dat
ze alle gezag binnen de stad zou verliezen. Breda kon uit dit alles slechts
één conclusie trekken: "Hebben wij de Eer Uw lieden door deze kennisse
te geven wij vastelijck besloten hebben niet langer dan tot den 1sten Juli
aanstaande als Leeden deeser Stadsregeering te zullen continueeren."34
Waarom werd er door het Departementaal Bestuur een dergelijke
zig-zag-koers gevolgd? Op 6 januari 1796 hadden de representanten bepaald dat de oude regelingen voorlopig nog van kracht zouden blijven en
op 6 maart 1797 was dit ten aanzien van Breda en Teteringen nog eens
herhaald. Op 9 juni werd de laatste publicatie weer ingetrokken. De
oorzaak daarvan moeten we zoeken in de brief van Teteringen die op
dezelfde datum door het Departementaal Bestuur was behandeld. Het
was deze brief die verwarring onder de representanten zaaide: "Dat het
Volk van Teteringen (...) zig zelve eene Municipaliteit heeft verkoozen
(...) welke haar werkzaamheden dan ook dadelijk begonnen heeft en daarin
erkend is (...) door deze vergadering (de representanten) in het bijzonder
gelijk ook door de municipaliteit van Breda."J5 Als de municipaliteit van
Teteringen inderdaad door de volksstem was gekozen, dan was het niet
aan de representanten om het effect van die verkiezing ongedaan te
maken, zeker niet als Breda deze municipaliteit al erkend had. De brief was
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echter niet geheel overeenkomstig de waarheid. De inwoners van het dorp
hadden op 22 maart 1795 zeker geen municipaliteit gekozen en de erkenning van Breda bestond alleen daarin dat de stad tot 1797 niet was
opgetreden tegen de activiteiten van de Teteringse provisionele municipaliteit. Ondanks dit alles bereikte het dorp dat de representanten hun
resolutie van 6 maart 1797 introkken.
Door de stellingname van het stadsbestuur werden de representanten
gedwongen nu snel met een definitieve beslissing te komen. De Bredase
brief arriveerde op 14 juni in Den Bosch, negen dagen later hadden de
representanten hun antwoord gereed. Dit keer stelde het Departementaal
Bestuur de stad volkomen in het gelijk. De resolutie van 9 juni 1797 bleek
voor het dorp alleen uitstel van executie te zijn geweest. Of misschien
toch niet? De representanten hadden zich alleen uitgeproken over de
justitiële verhouding tussen Breda en Teteringen. In de resolutie werd niet
gezegd dat het dorpsbestuur ook zijn bevoegheden op bestuurlijk en
financieel terrein weer af moest staan aan Breda. De beslissingen van 6
januari 1796 en 6 maart 1797 waren nu wel weer in ere hersteld, maar juist
in deze resoluties werd de term "oude voet" gebruikt, een begrip dat door
het dorp nog steeds anders werd geïnterpreteerd dan door Breda.
Het stedelijk bestuur toonde zich nu natuurlijk wel tevreden. De
municipaliteit werd door G. B. Buysen, het door de stad benoemde lid van
het Departementaal Bestuur, op 23 juni op de hoogte gebracht van de
inhoud van de beslissing, nog voordat deze bij het stadsbestuur was
binnengekomen. 36 Breda besloot, omdat ze officieel nog van niets kon
weten, haar spel voorlopig vol te houden. In dezelfde vergadering waarin
president IngenHousz ook de andere leden van het bestuur op de hoogte
bracht van hetgeen Buysen hem verteld had, werd besloten de publicatie
van de proclamatie van de verkiezingen tot de maandag daarop op te
schorten. 37 Die maandag was de resolutie van het Departementaal Bestuur
echter nog steeds niet binnen. Besloten werd de dag daarop, 27 juni,
opnieuw bijeen te komen. Mocht de resolutie dan nog niet binnen zijn dan
zou men overgaan tot het publiceren van de bekendmaking.
Deze laatste stap hoefde niet gezet te worden. Op 27 juni werd door de
loco-president W. N. Verlegh bekend gemaakt dat hij de avond tevoren
twee missives van het Departementaal Bestuur had ontvangen. Eén daarvan bevatte de beslissing zoals Buysen die de municipaliteit beloofd had.
Pas de dag daarop wordt in de notulen van de municipaliteit melding
gemaakt van de inhoud van de tweede brief. Het was een verkiezingsre201
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glement voor Stad en Land van Breda. In het eerste artikel daarvan werd
bepaald dat "die van Teteringen onder zich verkieze twee Leeden tot
Scheepenen, die in Civiele en Criminele Zaaken, Teteringen concernerende, met en benevens de door de stemgerechtigden der Stad Breda
gekozen Scheepenen, Recht zullen spreken, zullende de gezwoorens gekoozen worden door de stemgerechtigden (...) van Teteringen, welke alles
stand zal grijpen, tot dat, met wederzijds genoegen, tusschen Breda en
Teteringen eene scheiding zal zijn daargesteld." De datum van de verkiezingen werd door het Departementaal Bestuur vastgesteld op 3 juli 1797. 38
Het waarom van deze beslissing werd door het representanten zelf
verwoord. Men besefte dat het bestuur niet de autoriteit bezat om zelfstandig nieuwe municipaliteitsverkiezingen uit te schrijven omdat de
Nationale Vergadering in het begin van 1796 deze taak naar zich toe
getrokken had, maar men zag ook in dat er aan de groeiende bestuurlijke
chaos in de Baronie iets gedaan moest worden. Daartoe nam het Departementaal Bestuur "de generale hoe zeer slegts provisionele voorziening"
om alle municipaliteiten in Stad en Land op een uniforme wijze te laten
(her)verkiezen. Het effect van het verkiezingsreglement was dat er in
Teteringen een aan Breda gelijkwaardige municipaliteit geïnstalleerd zou
worden. Dit had het stedelijk bestuur niet verwacht. Breda was dan ook
niet bereid deze beslissing van het Departementaal Bestuur te accepteren.
Dezelfde dag dat de twee missives in de stad arriveerden had de
municipaliteit haar Comité over de Teteringse zaken opdracht gegeven
om met Van Ginneken een regeling te treffen ten aanzien van de uitgestelde schouw in de Vughtpolder. Waarschijnlijk heeft het stadsbestuur
eerst de eerste missive van de representanten uit willen voeren om daarna
te beoordelen in welke mate de tweede afgezwakt of zelfs teruggedraaid
kon worden. Om dit te bereiken werd aan Teteringen in eerste instantie
alleen de inhoud van de eerste beslissing medegedeeld. Vervolgens werd
ten aanzien van de door het dorpsbestuur uitgevoerde schouw besloten
deze te controleren en indien mogelijk als rechtsgeldig te accepteren. 39 Op
5 juni had de stedelijke municipaliteit nog heel wat sterkere taal gebruikt.
Men sprak niet meer over het nietig verklaren, maar over het goedkeuren
van dezelfde schouw. Zou deze gematigdere houding een gevolg zijn
geweest van de tweede resolutie van 23 juni 1797? Waarschijnlijk is dat
niet het geval geweest. De stad wilde alsnog een poging wagen de oude
relatie te herstellen. Na de door de representanten uitgeschreven verkiezingen van 3 juli zou dit herstel definitief onmogelijk geworden zijn. De
202

Jaarboek De Oranjeboom 39 (1986)

vijf dagen die Breda nog restten waren onvoldoende om de schouw opnieuw uit te voeren. Het enige alternatief was dus de door het dorpsbestuur uitgevoerde schouw alsnog goed te keuren. Daartoe werd een vergadering met het dorpsbestuur belegd op 1 juli. Dat de stedelijke municipaliteit besefte dat ze in tijdnood verkeerde, mogen we concluderen uit het
feit dat voor de eerste keer het dorpsbestuur niet werd opgeroepen ten
stadhuize te verschijnen. Deze keer zou het Bredase comité naar T eteringen komen. Dit zou het dorpsbestuur de kans ontnemen de zaak
opnieuw enkele dagen te rekken door pas op de zoveelste oproep van het
stadsbestuur te reageren. Wilde het stadsbestuur het doel, herstel van de
oude relatie, tussen 27 juni en 3 juli 1797 nog bereiken, dan moest het in
ieder geval voorkomen dat er nog nieuwe meningsverschillen ontstonden.
Deze gematigdere houding van Breda is ook te herkennen op de
vergadering van 1 juli. Tijdens deze vergadering kwamen dezelfde acht
handelingen van het dorpsbestuur ter sprake die ook al op 30 maart tussen
vertegenwoordigers van de stad en het dorp besproken waren. Het stadsbestuur had in de vergadering van 16 maart 1797 deze handelingen al bij
voorbaat nietig verklaard. Op 1 juli werden dezelfde verrichtingen door
Breda goedgekeurd. 40 Het primaire doel van de conferentie voor Breda
was waarschijnlijk niet het goed- of afkeuren van deze verrichtingen. De
inzet was dat het stadsbestuur, net zoals dat het geval was geweest vóór
1795, het recht om het doen en laten van het dorpsbestuur te controleren
weer naar zich toegetrokken en zelfs weer uitgeoefend had.
Op 3 juli werden de verkiezingen in Breda gehouden, maar de zittende
municipaliteit twijfelde eraan of alles wel zo legaal was verlopen. De
nieuw-verkozenen in Breda waren niet bereid om onder deze omstandigheden aan hun werk te beginnen en bedankten dan ook voor de eer. 41
Daarop moesten de representanten wel overgaan tot de zoveelste tussenregeling. Op 7 juli ontving het zittende bestuur de opdracht "te persisteren in ULfunctie als municipaliteitsleden totdat er door de representanten
van Bataafs Braband in sal sijn voorzien."42
Ondertussen was ook de tweede resolutie van 23 juni 1797 bekend
geraakt in Teteringen. Dit blijkt onder andere uit een bezoek van Van
Ginneken aan het Comité over de Teteringse zaken van Breda. Tijdens dit
bezoek verzocht Van Ginneken een scheiding tussen de stad en het dorp
aan te brengen. Ook Andries Oukoop, lid van dit Comité, geloofde niet
meer in een voor Breda gunstige afloop van het conflict. Hij verzocht de
municipaliteit om "eene spoedige afdoening van zaaken met die van
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Teteringen tot het aangaan eener scheiding (...) vermits de ondervinding
leerde dat de gezwoorens voorn. niet dan chicanes zochten."43 De municipaliteit als geheel was echter nog niet bereid het hoofd in de schoot te
leggen.
Het conflict tussen Breda en de representanten woedde intussen
voort. De gehouden verkiezingen werden door de gecommitteerde van
het Departementaal Bestuur, W. D. de Groot, nietig verklaard. Onder
toezicht van een departementale commissie, bestaande uit P. C. van
Ghert en G. J. van den Heuvel, zouden de stemgerechtigde burgers van de
stad op 5 september opnieuw worden opgeroepen. Daarnaast behoorde
het tot de taak van deze commissie de schepenen en gezworenen van
Teteringen te beëdigen. 44
De wijze waarop de beide gecommiteerden zich van hun taak kweten
vormde voor de stedelijke municipaliteit aanleiding opnieuw te protesteren, ditmaal bij de Nationale Vergadering. Dit college besloot op 8
september het protest door te sturen naar het Departementaal Bestuur,
dat verplicht werd binnen veertien dagen de bezwaren van Breda te
weerleggen. Om de zaak verder af te handelen werd er een commissie
gevormd. Ondertussen werden de gehouden verkiezingen "in state van
surcheance" geplaatst. 45
Van Ghert en Van den Heuvel hadden in Teteringen inmiddels wèl
aan hun opdracht kunnen voldoen. Op 4 september werd door hen het
eerste officieel erkende "onafhankelijke" dorpsbestuur geïnstalleerd. Tot
schepenen werden Pieter van Ginneken en Dielis Huygens benoemd,
terwijl Bartholomeus Oomen, Adriaan Boomaars, Boudewijn Oomen,
Adriaan van Dijk, Jan Baptista Oomen en Johannis Vermeulen als gezworenen zouden fungeren. Het dorp had met deze benoemingen gekregen
waar het sinds de zomer van 1795 of ieder geval sinds januari 1797 voor had
geijverd en voelde zich dan ook niet geroepen zich in de discussie omtrent
de legaliteit van de verkiezingen te mengen.
Breda echter herhaalde op 21 september haar bezwaren tegen de
gehouden verkiezingen in een tweede brief aan de Nationale Vergadering.
Men had een aantal bezwaren. Ten eerste vond men het verwonderlijk dat
er een soldaat geposteerd was aan de ingang van de Kaatsbaan, het stemlokaal. Ook vond men het opmerkelijk dat de stembiljetten tijdens het
tellen der stemmen uit een koperen melkkan tevoorschijn kwamen terwijl
de stemgerechtigden deze in een blikken bus hadden achtergelaten. Men
vermoedde een gedaanteverwisseling. Fundamenteler waren de bezwaren
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van de municipaliteit tegen de wijze waarop de stembiljetten verspreid en
weer ingenomen waren. Omdat er onder de burgers weinig animo bestond
om deel te nemen aan de verkiezingen waren de stembriefjes huis aan huis
verspreid. Controle op door wie er gestemd was of hoe vaak iemand
gestemd had werd op deze manier onmogelijk. Toen een municipaliteitlid
daar een opmerking over maakte, schoot Van Ghert uit zijn slof: "Wie
gestemd word kan ons niet schelen, als was het de Duivel." Toen het
municipaliteitslid, ontevreden met dit antwoord, aanstalten maakte te
reageren, werd hem door Van Ghert de mond gesnoerd. 46
Had de stad zich beperkt tot een verslag van de gehouden verkiezingen, de representanten plaatsten hun antwoord op de brief van de
Nationale Vergadering in een veel ruimer verband. Zijn informeerden de
Nationale Vergadering ook over wat volgens de representanten de oorzaken van de problemen met Breda waren. Het is illustratief om hen
daarover zelf aan het woord te laten.
"Het is zo, er hebben differentien tussen Breda en Teteringen bestaan.
Wij hebben daarin bij resolutie van den 6e en 10e maart l.l. uitsprake
gedaan; dan een nader adres der zig noemende municipaliteit van Teteringen hield zodanige gronden in dat het zeer speculatief voorkwam of
niet de zaak door de omwenteling en opvolgende Volkskeuze zodanig was
veranderd geworden dat de werking van welgem. Resolutie daardoor
onmogelijk wierd gemaakt en om die reden meenden wij deselve moeten
surcheren; doch na onderzoek van zaaken hebben wij die surcheance
weeder opgeheven."
,,(...) tot dat eindelijk de desorganisatie in verscheidenen Plaatsen hand
over hand toenemende en de municipaliteit van Breda bij missive van den
12 juni l.l. uit louter rancune over de hiervoor gemelde surcheance in de
zaak van Teteringen (...) verklaarde niet langer als tot den 1July daaraanvolgende te zullen fungeren met bedreiging dat als wij zulcx niet deden zij
het Volk ter verkiezing van een plaatselijk bestuur op zoude roepen. Daar
nu de nootzakelijkheid het vorderde daar deze stellige bedreiging ons
deed denken dat dezelve ten uitvoer gebracht zoude worden en daardoor
eene infractie zoude geschieden op het boven aangehaalde art. 66 van ons
reglement daar ook wij verplicht zijn te zorgen dat geene als intermediaire
schikkingen wierden daargesteld resolveerden wij successivelijck eene
generaale edoch slegts provisionele voorziening omtrent de verandering
der plaatzelijke besturen (...) en daaraan is onze resolutie de dato 23 juni
1.1. haaren oorsprong schuldig. Bij die resolutie word aan de ingezeetenen
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van Teteringen het recht toegestaan om zig zelve twee Scheepenen als
meede het gewoon aantal gezwoorens te kiezen; en dit is zeeker eene
nieuwigheid waarover de provisionele municipaliteit (Breda) gansch niet
te vreede is (...) wij daarentegen begrepen dat de geproclameerde rechten
van de Mens en Burger zowel voor de ingezeetenen van Teteringen als
voor die van Breda van kràgt moesten zijn: of zoude Teteringen alleen het
enigst plekje gronds moeten zijn hetgeen berooft bleef van een Eigen
Bestuur?"47
Voor de representanten was het een duidelijke zaak; niet zij, maar de
Bredase municipaliteit had de problemen veroorzaakt. Het aandeel van de
representanten was echter groter dat ze toe wilden geven. In hun antwoord werd bijvoorbeeld geen aandacht geschonken aan het optreden van
Van Ghert en Van den Heuvel, volgens Breda dé oorzaak van het mislukken van de verkiezingen. Dat hun optreden onvermeld bleef is niet zo
verwonderlijk wanneer men weet dat de beide heren deel uitmaakten van
de commissie die het antwoord aan de N ationale Vergadering had opgesteld.
Aan de andere kant was het optreden van de twee gecommitteerden
niet helemaal onverklaarbaar. De Bredase municipaliteit had het Departementaal Bestuur eind 1795, begin 1796 verscheidene keren om ontslag
verzocht. Dit was juist het dubbelhartige in de houding van de stedelijke
regering: ondanks de publicatie van 6 januari 1796 verzocht zij wel om
verandering van het eigen bestuur terwijl men op basis van dezelfde
publicatie ten aanzien van Teteringen op herstel van de oude relatie
aandrong. Toen het Departementaal Bestuur op 23 juni 1797 de knoop
door probeerde te hakken door in Breda én Teteringen een nieuw bestuur
te laten verkiezen, bleek dat het zittende stadsbestuur opeens allerlei
bezwaren had tegen de vervanging. De representanten raakten hierover
danig geïrriteerd en machtigden hun gecommitteerden op voorhand om
gebruik te maken van de militaire macht. Toen, tijdens de verkiezingen,
een lid van de municipaliteit opnieuw bezwaren maakte tegen de hele gang
van zaken schoot Van Ghert uit zijn slof. Een tweede argument waaruit
zou kunnen blijken dat het aandeel van de representanten in de problemen
rond de verkiezingen groter was dan zij zelf wilden toegeven was de
zig-zag-koers van het Departementaal Bestuur. De representanten vertellen ons wel waarom ze dit deden, maar vergeten er bij te vertellen dat
alles het gevolg was van het feit dat zij zich door het dorpsbestuur hadden
laten misleiden. "Na onderzoek van zaaken" waren de representanten
daar ook achter gekomen.
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Breda reageerde nogal nerveus op het departementale antwoord aan de
Nationale Vergadering. Het stadsbestuur besloot een derde brief te sturen waarin het de beschuldigingen zou proberen te weerleggen. Omdat
een van de leden van de commissie uit de Nationale Vergadering absent
was zou deze commissie voorlopig niet tot een beslissing kunnen komen,
waardoor ook de resolutie van 23 juni 1797 dus wel "in state van surcheance" zou blijven. 48
Op basis van die resolutie hadden Van Ghert en Van den Heuvel op 4
september 1797 een nieuw dorpsbestuur geïnstalleerd. Omdat de N ationale Vergadering de definitieve uitvoering van de departementale beslissing opschortte werd de chaos compleet. Zowel ~reda als Teteringen
wisten niet meer hoe zich te gedragen. Er bestond een officieel benoemd
dorpsbestuur, maar na 9 september was het onduidelijk of dit bestuur de
in de resolutie van 23 juni 1797 omschreven bevoegdheden nu wel of niet
uit mocht oefenen. Deze onzekerheid werd veroorzaakt door het feit dat
de bestuurscolleges, waar zowel de stad als het dorp sinds januari 1797 een
beroep op hadden gedaan, veel tijd nodig bleken te hebben om tot een
beslissing te komen. Feitelijk wachtten beide municipaliteiten nog steeds
op een bericht waarin de departementale resolutie van 6 maart 1797, en
daarmee die van 6 januari 1796 goed- of afgekeurd zou worden. En zolang
de Nationale Vergadering hieromtrent geen beslissing zou nemen bleef de
onzekerheid bestaan. In 1797 zou er geen beslissing meer genomen
worden.
Het conflict tussen Breda en Teteringen, januari 1798-midden 1801
Ook de kans dat de Nationale Vergadering in het begin van 1798 nog
tot een beslissing zou komen werd snel kleiner. Op 22 januari, de dag van
de unitarische staatsgreep, hield die kans zelfs op te bestaan. Door de
staatsgreep werden de werkzaamheden van het college stilgelegd, terwijl
de nieuwe, zwaar onderbezette Nationale Vergadering de handen meer
dan vol had aan belangrijker zaken dan het conflict tussen Breda en
Teteringen. De voorzitter van de Nationale Vergadering bepaalde dan
ook dat voorlopig alle bestuurders en besturen gehandhaafd zouden
blijven. 49
Kort daarop zouden deze besturen hetzelfde lot ondergaan als de
grondvergaderingen: ze werden gezuiverd van alle niet-democratische
elementen. Het effect van deze zuiveringen op de municipaliteit van
Breda was niet gering. Van het nu achttien leden tellende bestuurwaren er
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tien nieuwkomers. Ook in Teteringen kreeg men met de zuiveringen te
maken, maar deze hadden in het dorp zo goed als geen gevolgen. 50
Na een periode van betrekkelijke rust zou het conflict tussen de stad
en het dorp pas weer in mei 1798 opnieuw oplevtn. De oorzaak hiervan
was de verpachting van een stuk grond in de Vughtpolder. Dit zou ten
overstaan van gecommitteerden uit het dorpsbestuur gaan gebeuren,
terwijl Breda van mening was dat dit onder toezicht van haar Comité van
Criminele en Civiele Justitie diende te geschieden. 51 Beide municipaliteiten zouden ook nog twee keer met elkaar in aanvaring komen over een oud
zeer: het verrichten van een schouw in de Vughtpolder. 52 Met dit alles
werd er echter weinig nieuws aan de zaak toegevoegd.
Het opvallendste kenmerk van de periode 1798-1801 is dan ook de
betrekkelijke rust die tussen Breda en Teteringen heerste, een gevolg van
het feit dat het dorp van mening was dat het probleem was opgelost door
de herbenoeming van het dorpsbestuur in september 1797, terwijl Breda
de beslissing van de opvolger van de Nationale Vergadering, het Uitvoerend Bewind, afwachtte.
Het conflict leeft weer op, 1801-november 1804
In 1801 kwam er een einde aan deze periode van betrekkelijke rust. De
oorzaak hiervan was de weigering van het stedelijke bestuur om een door
Pieter van Ginneken ondertekende vestbrief, een acte_ van transport van
onroerend goed, als rechtsgeldig te accepteren. De municipaliteit
weigerde dit weliswaar, maar informeerde voor de zekerheid toch bij het
dorpsbestuur "op welke authoriteit de handelingen van P. van Ginneken
in deeze als hun secretaris gegrond zijn."53 Toen het antwoord onbevredigd bleek te zijn, richtte het stadsbestuur zich op 31 augustus met
dezelfde vraag tot het Uitvoerend Bewind. 54
Het Uitvoerend Bewind zou Breda echter niet meer antwoorden. In
oktober 1801 moest het Bewind wijken voor het Staatsbewind. Weer
volgde een nieuwe staatsregeling, waarin een groot gedeelte van hetgeen
sinds 1798 tot stand was gekomen weer teniet werd gedaan.
T en aanzien van het conflict tussen Breda en Teteringen moet het
voor het Departementaal Bestuur hebben geleken of de tijd stil had
gestaan. Op 16 november 1801 beantwoordde het Staatsbewind de brief
van Breda d.d. 31 augustus 1801. Deze reactie had net zo goed een
antwoord kunnen zijn op de brieven van Breda en het Departementaal
Bestuur van september 1797. Ook het Staatsbewind weigerde de stad de
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gevraagde informatie te verstrekken, maar besloot om de vraag of T eteringen al dan niet als een afzonderlijke gemeente beschouwd diende te
worden terug te verwijzen naar de representanten in Den Bosch. sS Dezen
lieten voorlopig alles weer op zijn beloop, misschien in de stille hoop dat
het conflict zich vanzelf op zou lossen.
In april 1802 werd het Departementaal Bestuur in die hoop teleurgesteld. Op 17 april kwamen de stad en het dorp opnieuw over een huwelijksregistratie met elkaar in conflict. Ook deze keer trok Teteringen zich
niets van de Bredase bezwaren aan en bevestigde het bruidspaar op 1 mei in
zijn huwelijkse staat.
T och voelde het dorpsbestuur zich door de verdere ontwikkelingen in
zijn bestaan bedreigd. Daarom richtte het zich op 20 september 1802 tot
het Departementaal Bestuur. De directe aanleiding voor deze brief waren
de activiteiten die door het Bestuur werden ontwikkeld om tot een
bestuurlijk reglement voor de gemeenten in Brabant te komen. De argumenten die door Teteringen ter verdediging van haar bestuur werden
aangevoerd zouden niet altijd de toets der kritiek kunnen doorstaan.
Teteringen opende haar betoog met de stelling dat het dorp nooit een
aanhangsel van de stad was geweest. Het dorp had een aan de andere in de
Baronie gelegen dorpen gelijkwaardige positie gehad, omdat het, net zoals
die andere dorpen, zitting had gehad in de Landsvergadering. Dit onafhankelijke bestuur had bestaan uit de drossaard, de buitenburgemeester,
twee schepenen en een secretaris, allen uit Breda, aangevuld met zes
gezworenen uit de buitenpoorterij. Dat het op deze laatsten na allemaal
leden van het stadsbestuur waren wilde volgens de municipaliteit niet
zeggen dat het dorp door de stad werd bestuurd, maar "hier uyt resulteert
niet anders als dat twee verscheyde en heterogene qualiteiten (...) waaren
verenigt."s6 Dit was natuurlijk niet waar. Beide functies waren niet verenigd in de personen, maar in de ambten: de buitenburgemeester van
Breda was als zodanig ook regent van Teteringen. De bedoeling van het
dorpsbestuur hiermee is duidelijk: het probeerde aan te tonen dat er, ook
na 1795, in wezen niets was veranderd tussen de stad en het dorp. Teteringen wilde geen verandering, maar gewoon de oude toestand handhaven.
Als bewijs voor het feit dat het dorp ook vóór 1795 een onafhankelijk
bestuur had gekend moest de T eteringse deputatie in de Landsvergadering dienen. Helaas voor het dorpsbestuur was het recht om in de Landsvergadering vertegenwoordigd te mogen zijn niet gekoppeld aan het bezit
van een eigen bestuur, maar aan het bezit van een eigen dorpsrekening.
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Vervolgens beweerde de municipaliteit dat de oude verhouding tussen
stad en dorp door de revolutie van karakter was veranderd, onder andere
omdat de structuur van de stedelijke regering gewijzigd werd. Alleen al
door het feit dat er niet langer een magistraat, maar een municipaliteit in
het stadhuis zetelde werd het voorbestaan van de oude regeringswijze van
Teteringen onmogelijk gemaakt. Daar kwam nog bij dat de stedelijke
municipaliteit weigerde om enige leden te committeren om samen met de
gezworenen het dorp te besturen. De vraag is natuurlijk waarom het
stadsbestuur twee van zijn leden zou moeten committeren om het dorp
mede te besturen, als Teteringen ook voor 1795 een afzonderlijk bestuur
had gekend. Breda had, om de vergelijking door te trekken, toch ook
nooit twee van haar bestuursleden gecommitteerd om andere dorpen, die
ook lid waren van de Landsvergadering, mede te besturen?
De brief werd op 28 september door A. H. Guljé, de zaakwaarnemer
van het dorpsbestuur bij het Departementaal Bestuur, in handen gesteld
van B. Krieger, lid van de departementale commissie tot het ontwerpen
van de gemeentelijke reglementen. Deze commissie zou de zaak voorlopig
laten rusten; op 22 december 1802 was er nog geen antwoord op deze brief
bij het dorpsbestuur binnengekomen. De onzekerheid van de Teteringse
municipaliteit nam dan ook toe. Op een verzoek van H. Oomen durfde
men geen beslissing te nemen "tot men sal sijn geïnformeerd of men tot
het doen van dien al dan niet genoeg gerechtigd zijn zulks te valeeren of
dat men sal seeker weesen of Teteringen een selfstandig bestuer sal blijven
behouden aangesien de geruchte meer en meerder worden dat men als
voor de revolutie zullen onder de stad zijn."57
Op 3 februari 1803 bleek deze vrees maar ten dele gerechtvaardigd te
zijn. Op die datum werd het ontwerp van de districts- en gemeentereglementen aan de ingezetenen voorgelegd. In het ontwerp kreeg ook Teteringen een gemeentebestuur toegekend voor zover het een afzonderlijke
gemeente was. 58 Alleen in het reglement op het justitiewezen van 22 maart
1803 werd bepaald dat de gemeente Teteringen onder het gezag van de
rechtbank van Breda zou vallen. 59 Met deze publicaties probeerde het
Departementaal Bestuur alsnog de tweede resolutie van 23 juni 1797 door
te voeren. Nadat het ontwerp door de stemgerechtigden was goedgekeurd
braken er drukke dagen aan voor J. J. Havermans, de drossaard over Stad
en Lande. Op 19 april 1803 installeerde hij zowel het nieuwe bestuur van
Breda als dat van Teteringen.
Na deze derde benoeming van het dorpsbestuur zou men mogen
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26.

].]. Havermans (1738-1813) was in 1803 schout-civiel en drossaard van

stad en land van Breda.

Gemeentearchief Breda.

verwachten dat Breda zich nu neer zou leggen bij het bestaan van een
onafhankelijke T eteringse municipaliteit. Niets bleek echter minder waar
te zijn. Het initiatief werd ditmaal door het Departementaal Bestuur
genomen. De commissie belast met het ontwerpen van het reglement voor
de plaatselijke besturen herinnerde het Departementaal Bestuur aan de
T eteringse brief van 20 september 1802. Dit besloot deze brief eerst door
te zenden naar Breda alvorens een beslissing te nemen. De representanten
verzochten het stadsbestuur "zich niet te bepaalen tot eene exacte examinatie van hetzelve adres", maar hen ook te berichten waarom Breda van
mening was dat Teteringen "niet tot een afzonderlijke gemeente gemaakt
en daarover eene bijzondere civiele Rechtbank aangesteld zou kunnen
worden."60 Ook in deze vraag kunnen we het streven van de representanten herkennen de resolutie van 23 juni 1797 alsnog door te voeren. Toen
hadden de representanten bepaald dat er een onafhankelijk bestuur met
beperkte bevoegdheden in het dorp werkzaam zou zijn totdat er een
scheiding tussen het dorp en de stad gerealiseerd zou zijn. In 1803 probeerden zij Breda opnieuw over te halen deze beslissing te accepteren.
Met de "exacte examinatie" waren J. van der Borght, A. Oukoop en
H. Hoppenbrouwers snel klaar. Voor het beantwoorden van de tweede
vraag bleken ze meer tijd nodig te hebben. Pas op 17 oktober 1803 was het
212

Jaarboek De Oranjeboom 39 (1986)

ontwerp van het antwoord gereed en het werd op 29 december 1803 naar
Den Bosch verstuurd. Daar werd de brief op 18 januari 1804 door het
Departementaal Bestuur in handen gesteld van P. A. van Meeuwen, lid van
de commissie van Politie en Financie. 61
Opnieuw zouden de representanten geen haast maken om tot een
beslissing te komen. Breda werd echter ongeduldig en richtte zich op 17
mei 1804 nog eens tot het Departementaal Bestuur. Ook deze brief werd
doorgegeven aan Van Meeuwen. 62 Bijna twee maanden later, op 3 juli
1804, kwam er een request van Teteringen bij het bestuur binnen waarin
het dorp verzocht "om op het bericht van het gemeentebestuur van Breda
en op der supplianten vorig request (20 september 1802) tot het blijven
behouden van een eigen gemeentebestuur ingezonden, te worden gehoord. "63 Nadat Van Meeuwen ook deze brief in handen had gekregen
nam hij de beslissing de brief van de stad d.d. 29 december 1803 door te
sturen naar het dorp. Teteringen kreeg de opdracht binen drie weken een
reactie gereed te hebben. 64 Op 17 oktober gaf het Departementaal Bestuur
het dorp nog eens zes weken de tijd om te antwoorden. 65 Het concept van
het antwoord was op 4 december gereed en het officiële exemplaar bereikte de representanten op 24 december 1804. 66
Wat was nu de inhoud van de brief van Breda d.d. 29 december 1803 en
die van Teteringen d.d. 4 november 1804? De brief van Breda was een
historisch betoog, dat begon in 1280, het jaar waarin Arnoud van Leuven
het gebied waar het dorp Teteringen onderdeel van uitmaakte aan de stad
schonk. De brief, opgesteld door A. Oukoop, bestreek de hele periode van
1280 tot en met 1797. De stad kon een groot aantal voorbeelden overleggen waaruit bleek dat zij sinds het ontstaan van het dorp er haar gezag
op bestuurlijk, financieel en juridisch terrein had uitgeoefend. In deze
situatie was volgens het stadsbestuur door de gebeurtenissen in het begin
van1795 geen verandering gekomen. Deze had plaatsgevonden omdat de
gezworenen, "baatzuchtige nieuwigheidszoekers die met vergruizing van
recht en reede de stad Breda een eigendom zochten te onttrekken", zich
aan het nieuwe bestuur van de stad hadden onttrokken. Het waren de
gezworenen die hadden geweigerd zich aan de verscheidene publicaties
van het Departementaal Bestuur te houden. Breda had het daarop raadzamer geacht "kalmer daagen" af te wachten om haar oude rechten in de
buitenpoorterij te hernemen. Opmerkelijk is dat we in de brief niets
terugvinden over de tweede resolutie van 23 juni 1797, de verkiezingen
van 3 juli of van de onder het toezicht van de departementale commissie
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opnieuw georganiseerde verkiezingen. De conferentie van 1 juli 1797
wordt wel door Oukoop genoemd. Dat de hereniging toen niet tot stand
kwam was alleen te wijten aan het feit dat "de gezwoorens nimmer den wil
hadden om hunne regeeringsposten te verlaaten." Na de periode tot en
met 1797 houdt Oukoops verslag van de gebeurtenissen abrupt op. Hij
maakt geen melding van welk feit dan ook uit de jaren 1798-1803. Tot
besluit verzocht Breda de representanten om op basis van het 40 ste artikel
van het reglement op het gemeentelijk bestuur het verzoek van T eteringen af te wijzen.
Breda had historisch gezien volkomen gelijk: voor 1795 was Teteringen onderdeel van het stedelijk rechtsgebied geweest. Het stedelijk
bestuur schatte het effect van de gebeurtenissen in 1795 echter totaal
verkeerd in. Het waren zeker niet de gezworenen geweest die zich aan
Breda hadden onttrokken, het was eerder de stedelijke municipaliteit die
de gezworenen van zich af had gestoten. Had de stadsregering het dorp in
1795 behandeld als een onderdeel van de stad, dan had ze ook de inwoners
van het dorp in maart en november van dat jaar ter verkiezing van een
municipaliteit op moeten roepen. Het was misschien in het voorjaar van
1795 al voldoende geweest als de municipaliteit zich daadwerkelijk als de
opvolger van de magistraat ha<;i opgesteld en de gezworenen van instructies had voorzien. Doordat het stadsbestuur dit naliet kregen de gezworenen de kans zich als een municipaliteit op te werpen. Ook in het tweede
gedeelte van de brief, waarin de gebeurtenissen van 1797 vrij exact worden
weergegeven, kunnen we de ordenende hand van Oukoop herkennen. Hij
maakt geen melding van de voor Teteringen belangrijkste beslissing van
het Departementaal Bestuur, de tweede resolutie van 23 juni 1797. Dat
ook Oukoop deze resolutie belangrijk vond en daarom bewust wegliet,
blijkt uit zijn beroep op het 40 ste artikel van het reglement op het plaatselijk bestuur. Dit artikel verplichtte de gemeentelijke besturen de opdrachten van het Departementaal Bestuur stipt uit te voeren. De laatste opdracht was de tweede resolutie van 23 juni, waarin werd bepaald dat
Teteringen een eigen gemeentebestuur zou krijgen. Door deze departementale opdracht te "vergeten" werd de laatste opdracht de eerste resolutie van 23 juni, waarin de surséance van de beslissing van 6 maart 1797 werd
opgeheven. Ter herinnering: op 6 maart hadden de representanten bepaald dat alles tussen Breda en Teteringen bij het oude moest blijven.
Breda heeft bewust een agressief beeld van de Teteringse municipaliteit op willen roepen: het waren "baatzuchtige nieuwigheidszoekers" die
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met "vergruizing van recht en reede" hun doel probeerden te bereiken.
Daar tegenover wordt het beeld van een gematigd stadsbestuur geschetst:
de municipaliteit had in 1795 gedaan wat ze moest doen en wachtte
vervolgens "kalmer daagen" af. Dit was natuurlijk niet onverstandig van
Oukoop, die zich er goed van bewust was wie er na 1801 weer belangrijk
waren geworden in het Departementaal Bestuur. Het was dan ook zijn
taak een brief op te stellen op grond waarvan het Bestuur tot een voor
Breda gunstige beslissing zou kunnen komen. Om aan deze opdracht te
kunnen voldoen moest hij de feiten hier en daar wel aanpassen.
Ook Pieter van Ginneken zou zich, om dezelfde reden, aan hetzelfde
vergrijp schuldig maken. In zijn brief moest hij eerst de argumenten van
Breda proberen te weerleggen. Dat zou met name ten aanzien van het

27. Woning van Pieter van Ginneken (thans Hoolstraat 26 te Teteringen).
Hier woonde hij vanaf 1805 tot aan zijn overlijden in 1834. Dit pand diende
tot 1825 als secretarie van de gemeente Teteringen.
Foto Drs. C. Lohmann, 1954
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eerste gedeelte van de brief, het op historische rechten gefundeerde betoog, een moeilijke, zo niet onmogelijke taak zijn. Ook Van Ginneken
was dus wel gedwongen de feiten geweld aan te doen. Bovendien blijkt dat,
wanneer Van Ginneken overgaat tot het beschrijven van de gebeurtenissen van na 1795, hij zichzelf herhaaldelijk in de vingers snijdt.
Waarom heeft Van Ginneken dit dan toch geprobeerd? Hij had het
hele op historische rechten gefundeerde betoog van Oukoop toch ook
kunnen laten voor wat het was, om zich te beroepen op de rechten van de
mens en burger, zoals de representanten dat in 1797 voor Teteringen
hadden gedaan, op de reorganisaties van het dorpsbestuur of op het
kiesreglement van 3 februari 1803? Het antwoord hierop is ook te vinden
in de "revolutie" van 1801. Na 1801 had de reactie zich versterkt dOOl'gezet: ongeveer 40% van alle ambten was weer in handen van de oudregenten, bestuurders die eerder bereid waren oude rechten te handhaven of
zelfs te herstellen dan dat ze zich geroepen voelden revolutionaire verworvenheden te beschermen.
Van Ginneken opende zijn betoog met hetzelfde argument als in zijn
brief van 20 september 1802: Teteringen had van oudsher al een zelfstandig bestuur gehad. Hij maakte het zichzelf deze keer wel erg moeilijk
omdat hij nu de salarissen vermeldde die de diverse bestuurders uit de
dorpskas hadden genoten. Van Gil1l1eken bracht zichzelf hiermee op twee
manieren in de problemen. Allereerst omdat hij geen salaris van de buitenburgemeester van Breda kon vermelden. Deze had dan ook geen beloning uit de Teteringse kas genoten, omdat hij voor het uitoefenen van zijn
functie, het behartigen van de stedelijke belangen buiten de stad, door
Breda werd betaald. De schepenen werden wel uit de kas van het dorp
betaald en ontvingen ieder! 15,-. Wanneer we dit vergelijken met het
salaris van de schoolmeester in T eteringen,f 110,-, dan kunnen we maar
één conclusie trekken. Ook de schepenen ontvingen het grootste gedeelte
van hun salaris van de stad en kregen daarnaast, omdat ze een gedeelte van
hun tijd aan dorps zaken besteedden, een soort bonus uit de middelen van
het dorp. Gezien de hoogte van de bonus was dat slechts een beperkt
gedeelte van hun tijd. Van Gil1l1eken gaf zelf toe dat het opwinden van het
"horologie" zwaarder drukte op de financiën van het dorp!
Ook ten aanzien van de functie van de gezworenen verschilden Oukoop en Van Ginneken van mening. Oukoop zag ze als een soort wijk- of
buurtmeesters, terwijl Van Ginneken ze beschouwde als tegenhangers van
de stedelijke Tienraad. Opnieuw had Pieter van Gil1l1eken ongelijk. De
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Tienraad behartigde in de stad de belangen van de burgerij, hetgeen in de
praktijk neerkwam op het controleren van (nieuwe) belastingheffingen.
De bevoegdheden van de gezworenen waren veel ruimer omdat ze de zorg
hadden voor de dagelijkse gang van zaken in de buitenpoorterij. Zij waren
bovendien, anders dan de Tienraad, over hun doen en laten verantwoording verschuldigd aan de magistraat. De zienswijze van Oukoop op de
functie van de gezworenen is dan ook feitelijk juister dan die van Van
Ginneken.
Het gevolg van dit alles was dat Van Ginneken zichzelf in het tweede
gedeelte van zijn brief moest gaan tegenspreken. Nadat hij eerst "bewezen" had dat het dorpsbestuur niets anders wilde dan de handhaving van
de oude verhouding tussen Breda en Teteringen, verklaarde hij vervolgens
dat dit onmogelijk was geworden na 1795. In dat jaar verloren de leden van
de magistraat immers hun, zoals hij dat noemt, "politieke existentie",
waaruit moest volgen "dat beyde plaatsen volstrekt regeeringsloos souden
geworden sijn." Blijkbaar waren stads- en dorpsbestuur toch onlosmakelijk met elkaar verbonden! En hier zou het niet bij blijven. Van Ginneken
vroeg zich ook af wat Breda allemaal voor Teteringen had gedaan sinds
1795. Had er een zelfstandig dorpsbestuur bestaan, wat had Breda dan te
maken gehad met de problemen van dat andere bestuur? Maar het was
zelfs ZO dat de stad zich de problemen van het dorp wel degelijk had
aangetrokken, zij het dan niet ná, maar net voor 1795. Het stadsbestuur
had op 24 mei 1794 een lening ten behoeve van Teteringen afgesloten van
f 2000,-.
Met het afsluiten van leningen hebben we een punt bereikt waarop we
de halsstarrige weigering van Breda om het dorp los te laten kunnen
verklaren. In zijn brief van 29 december 1803 schreef Oukoop aan het
Derpartementaal Bestuur dat de stad onder een schuldenlast van een half
miljoen gebukt ging. Deze schuldenlast was zo hoog opgelopen omdat
Breda ook voor de buitenpoorterij leningen af had moeten sluiten. Nu zal
dit allemaal wel meegevallen zijn; het dorp had in 1794 slechtsf 2000,nodig om de oorlogsschade te herstellen. In 1795 zou dit bedrag aanzienlijk hoger zijn, maar dan nog viel het totaal in het niet bij de door Oukoop
genoemdef 500.000,-. Belangrijker was dat de leningen waren afgesloten
met de stadsinkomsten en -goederen als onderpand. Daar viel ook de
buitenpoorterij onder. Zou Teteringen zich losmaken van de stad, dan
daalde de kredietwaardigheid van Breda in een niet onaanzienlijke mate.
Bovendien werden de kosten voortvloeiende uit de leningen hoofdelijk
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omgeslagen. Hoe meer "hoofden", hoe lager de belastingdruk. Daarnaast
was het voor Teteringen ook veel aantrekkelijker de kosten van de eigen
leningen op te moeten brengen dan om mee te betalen aan de Bredase
kosten.
Al met al een vreemde situatie. Zowel Oukoop als Van Ginneken
beweerden dat er sinds 1795 niets was veranderd tussen de stad en het
dorp. Oukoop was van mening dat Teteringen dus als onderdeel van de
stad moest worden beschouwd, terwijl Van Ginneken meende dat het
dorp dus onafhankelijk moest blijven. Beiden hadden ongelijk, omdat er
sinds 1795 wel degelijk iets was veranderd en in ieder geval Van Ginneken
was zich daar van bewust. In een brief uit 1798 had hij geschreven: "De tijt
brengt in alles veranderinge te weege en nooyd worden die groter dan
wanneer er het Revolutionaire bijkomt; Teteringen was tot aan de Revolutie jurisdictie van de Stad Breda en schoon in het financieele daar van
afgesondert; Echter in het Politieke en Justitieele daar meede vereend naar
het aankomen der Revolutie schikte Teteringen sig selven een bestuur
aan; Daaruyt ontstont verschil met de municipaliteit van Breda."67 En
ook uit de notulen van de vergadering van het dorpsbestuur d.d. 22
december 1802 blijkt dat men zich in Teteringen van deze verandering
bewust was: "aangesien de geruchte meer en meerder worden dat men als
voor de Revolutie zullen onder de stad sijn" heette het daar. Dat was in
1798 en in 1802. In 1804 had Van Ginneken zijn mening aanzienlijk
gewijzigd.
Nadat ook de brief van Teteringen aan Van Meeuwen was overhandigd werd het opnieuw stil. De zoveelste verandering in de bestuurlijke
inrichting van de Bataafse Republiek maakte het voor het Departementaal
Bestuur onmogelijk om tot een beslising te komen.
De laatste jaren, 1805-1810
Eigenlijk is met het woord "rust" de hele periode van 1805 tot 1810
het beste gekarakteriseerd. Het Departementaal Bestuur kon de zaak niet
tot een oplossing brengen omdat er na 1805 een snelle opeenvolging van
bestuurlijke veranderingen op landelijk niveau plaatsvond. In 1805 werd
R.J. Schimmelpenninck Raadpensionaris, maar hij moest in het daaropvolgende jaar al weer plaats maken voor Koning Lodewijk Napoleon. Dit
alles werkte natuurlijk ook door op de lagere bestuurlijke niveaus: bij
iedere verandering van bestuur werden nieuwe bestuurlijke reglementen
voor de departementen en gemeenten afgekondigd. Tussen Breda en
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Teteringen bleef het dus rustig: beide gemeentebesturen wachtten nog
steeds op een beslissing op hun brieven van 1803 en 1804. Er vonden wel
enkele incidenten plaats, bijvoorbeeld in 1807 toen het dorp aan Breda om
inzage en overdracht van het pondboek vroeg, maar deze brachten het
conflict niet dichter bij een oplossing.
Pas nadat Oudinot, de bevelhebber van de Franse troepen die op last
van Napoleon in de richting van het Koninkrijk Holland oprukten, op 24
januari 1810 in Breda arriveerde, kwam de zaak weer in beweging. Als
gevolg van de annexatie van het land bezuiden de Waal werd het Departement Braband opnieuw verdeeld. Breda werd als apart arrondissement
toegevoegd aan het al bestaande Département des Deux Nêthes en onder
het gezag van de Sous-Préfet P. Peppe gesteld. Deze begon met het
benoemen van nieuwe gemeentebesturen in zijn arrondissement. Voor
Breda vond dit plaats op 22 oktober 1810. 68 Eind november installeerde
Peppe ook een gemeentebestuur in Teteringen. Van Ginneken ontving
zijn benoeming tot Maire, terwijl Adriaan Boomaars als adjoint zou gaan
fungeren. Omdat deze echter op 13 november kwam te overlijden, stelde
Van Ginneken twee nieuwe kandidaten voor aan Peppe. Dit was de eerste
activiteit van Pieter van Ginneken als "Le Maire de Teteringen."69 Op 6
december 1810 volgde de installatie van de Teteringse Conseil Municipa1.
N a deze vierde benoeming van een gemeentebestuur in Teteringen
accepteerde Breda het bestaan van een onafhankelijk dorpsbestuur. In de
Franse Tijd was alles pais en vree tussen de beide gemeentebesturen. Van
Ginneken werd door Breda aangeschreven als "Le Maire de Teeteringen",
terwijl hij zich tot de burgemeester van Breda richtte met een "Monsieur
et Cher Collègue" en zijn brieven ondertekende met"Votre très humbie
et obt. Serviteur."7o
Weliswaar zouden zich na 1813 opnieuw enkele problemen tussen
Breda en Teteringen voordoen, maar de inzet daarvan verschilde totaal
van de problemen uit de periode 1795-1810. Zij ontstonden niet meer
omdat de stad het bestaan van een onafhankelijk dorpsbestuur ter discussie stelde, maar juist omdat beide gemeentebesturen niet precies wisten
hoe bijvoorbeeld de gemeentegrenzen liepen. Het onafhankelijke dorpsbestuur als zodanig was door Breda geaccepteerd.
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Besluit
Het proces dat uiteindelijk naar het ontstaan van de gemeente Teteringen heeft geleid valt in vijf scherp te onderscheiden fases uiteen. In de
periode 1795-1797 was er alleen sprake van een onderlinge strijd tussen
Breda en Teteringen. Het dorpsbestuur probeerde een aantal bevoegdheden naar zich toe te trekken en Breda heeft dat in eerste instantie
oogluikend toegelaten. Pas na januari 1797 ging de stedelijke municipaliteit zich harder opstellen. Ook de aard van het conflict veranderde: zowel
de stad als het dorp wendden zich nu tot hogere overheden zoals het
Departementaal Bestuur en de Nationale Vergadering. Na deze heftige
periode keerde de rust in januari 1798 temg omdat deze hogere overheden
niet tot een beslissing konden komen. Deze betrekkelijke rust werd in
1801 opnieuw verstoord, ditmaal door het Staatsbewind. In reactie op de
brief van het Staatsbewind schreven Breda en Teteringen missives en
contra-missives, waarin zij hun standpunten nogmaals verdedigden. Ook
nu kon het Departementaal Bestuur van Braband niet tot een definitieve
beslissing komen, zodat na 1804 opnieuw een periode van betrekkelijke
rust intrad. Pas na de annexatie van Brabant kon in 1810, onder Frans
bestuur, de knoop definitief doorgehakt worden.
Toch was het probleem feitelijk al in 1797 tot een oplossing gebracht
door de resolutie van het Departementaal Bestuur d.d. 23 juni 1797. Breda
heeft deze beslissing tot in de Nationale Vergadering aangevochten. Juist
dit beroep op hogere overheden was er de oorzaak van dat het conflict na
1797 nog dertien jaar slepende zou blijven. Van continuïteit op bestuurlijk
gebied was namelijk geen sprake: het Departementaal Bestuur van Braband veranderde tussen 1795 en 1810 negen keer van samenstelling of
bevoegdheden, gemiddeld één keer per anderhalf jaar.
Het conflict vond zijn oorsprong in het najaar van 1795 als gevolg van
de opstelling van de municipaliteit van Breda. Het nieuwe stadsbestuur
weigerde, waarschijnlijk uit onwetendheid, zijn traditionele verantwoordelijkheid ten opzichte van het dorp te dragen, hoewel de gezworenen
daar in het voorjaar van 1795 nog wel om gevraagd hadden. Door de nood
daartoe gedwongen gingen dezen zich aan het einde van de zomer van
1795 als een onafhankelijke municipaliteit gedragen. Breda heeft dit alles
in eerste instantie nog toe willen laten, maar liet al vrij snel een waarschuwend geluid horen: de gezworenen hadden wel "hunne naam, doch niet
hunnen werkzaamheeden" veranderd. De bom barstte dan ook pas toen
Teteringen in 1797 bevoegdheden naar zich toe probeerde te halen die
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voor 1795 duidelijk niet tot de werkzaamheden van de gezworenen
hadden behoord: bevoegdheden die door de Bredase schepenbank waren
uitgeoefend.
De verandering van de bestuurlijke verhouding tussen Breda en Teteringen was een gevolg van praktische gebeurtenissen en werd dan ook niet
met theoretische argumenten aangevallen of verdedigd. De vraag of de
Franse Vrijheid-Gelijkheid-Broederschapsgedachte en de politieke leer
van de volkssouvereiniteit factoren van belang zijn geweest in het Teteringse streven naar zelfstandigheid moet dan ook ontkennend worden
beantwoord. Alleen het Departementaal Bestuur zou zich in 1797 een
keer op een theoretisch argument beroepen: de rechten van de mens en
burger. Daarin was het recht van iedere burger vastgelegd om een eigen
bestuur te mogen kiezen. Daarmee legt het Departementaal Bestuur mijns
inziens de vinger precies op de zere plek: de verkiezing van een municipaliteit van Breda alleen door de wijken van de stad. Zouden de leden van de
Bredase provisionele municipaliteit in 1795 echt hebben begrepen wat de
idealen van de Franse Revolutie inhielden, dan zouden ze ook in hebben
kunnen zien dat een voortzetting van de oude bestuurlijke relatie met
Teteringen, hoezeer ook te verdedigen met historische argumenten, onmogelijk was. Zij hadden dan kunnen kiezen uit twee mogelijkheden: óf
ook de inwoners van het dorp betrekken bij de municipaliteitsverkiezingen óf toelaten dat dezen een eigen municipaliteit zouden kiezen.
Hiermee is niet gezegd dat de gezworenen wél enig besef hadden van wat
er nu precies in het voorjaar van 1795 gebeurd was: de door Pieter van
Ginneken op 22 maart 1795 opgestelde nominatie wijst duidelijk in een
andere richting. Pas nadat men in de nazomer van 1795 begrepen had dat
er van Breda geen leiding verwacht mocht worden waren de Teteringse
bestuurders niet meer bereid de pasgewonnen vrijheid vrijwillig weer af te
staan. Zij zouden nog vijftien jaren in deze houding moeten volharden.
Pas onder het bewind van Peppe, onbekend met de traditionele bestuurlijke verhouding, kon de knoop definitief worden doorgehakt.
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