
tot hij in 1458 wegens ouderdom en 
zieket ontslagen werd. Het Chronicon 
van het klooster getuigde van hem, dat 
hij zijn bestuursfunctie „met veel wijs
heid op lofwaardige wijze" heeft ver
vuld. Hij overleed te Utrecht in 1462. 
Prior Vos komt als donator voor op 
het beroemde paneel van Jan van Eyck 
„de H. Maagd met den Kartuizer" (1447) 
in de Rothschild-collectie te Parijs en op 
een ander stuk, algemeen aan Petrus 
Christus toegeschreven, in het Kaiser-
Friedrich-museum te Berlijn. Van Eycks 
paneel is in 1450 naar het utrechtsche 
klooster overgebracht. Ons voorgeslacht 
heeft het niet voor Utrecht weten te 
behouden. 

Vos' opvolger te Utrecht Thomas 
Dricksz. van Mynen, (1439—1443) 
werd daarna op zijn beurt met het 
priorambt te Brugge belast. 
Er blijken dus in de 14e en 15e eeuw 
tusschen Nieuwlicht en Genadedal, 
voortdurend relaties bestaan te hebben 
vooral tot uiting komende in de over
plaatsingen der prioren van het eene 
klooster naar het andere. 
Het klooster te Brugge behoorde sedert 
1411 tot de noord-picardische provincie 
van de Kartuizerorde, waarbij ook het 
utrechtsche, na van de Rijnprovincie 
te zijn afgescheiden, in 1427 werd 
ingedeeld. 

In het bovenstaande werden slechts de 
utrechtsche gegevens uit Mr. Scholtens' 
lezenswaard artikel geresumeerd. W i e 
zich verder voor de noord- en zuid-
nederlandsche chartreusen interesseert 
zal goed doen, van de geheele publicatie 
evenals van zooveel andere vroegere 
studies van denzelfden auteur kennis te 
nemen. v. C. 

Staatsrechtvorming in Utrecht ten tij
de der Bataafsche republiek. — „De 
maatschapelijke klasse, die in het be
gin van 1795, steunende op de Fran-
sche wapenen, in onze republiek de 
macht in handen nam, stond voor de 
niet gemakkelijke taak, de regeering in 
stad, in gewest en ten slotte in den 
nieuwen staat, die de plaats van de 
republiek der Vereenigde Nederlanden 
innemen zou, te organiseeren overeen
komstig de denkbeelden van den nieu
wen tijd, welke met de revolutie in 
Frankrijk hadden gezegevierd. E r 
moest daarvoor allerlei werk van 
wetgevenden aard op staatsrechtelijk 
gebied worden verricht en als wij, 
metende met de maatstaven van een 
lateren tijd, dit werk beoordeelen en 
dan geneigd zijn het tamelijk gebrek
kig te vinden, dan moeten wij toch 
wel in het oog houden, dat de man
nen van 1795 niet alleen als klasse 
voor dezen arbeid in 't geheel niet 
waren geschoold, maar dat zij ook 
onder de nalatenschap van het ancien 
régime nauwelijks iets aantroffen, dat 
hun op dit gebied tot voorbeeld, al
thans tot leidraad, kon dienen." 
Aldus vangt professor mr. C. W . van 
der Pot een uitvoerige verhandeling 

over de eesrte pogingen tot staats
rechtvorming in de onderdeelen der 
Bataafsche republiek aan (Mededee-
lingen der kon. Nederl. akademie van 
wetenschappen, a[d. letterkunde N.r. 
X-1947, blz. 85—124). 

Na den ouden toestand in korte trek
ken geschetst en den algemeenen gang 
van zaken breeder beschreven te heb
ben, geeft de sehr, enkele voorbeel
den, waarbij vooral aan Utrecht aan
dacht geschonken wordt. 
„In Utrecht werd op 19 Februari 
1795 de burgerij opgeroepen ter ver-
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kiezing van een commissie, die een 
stedelijk reglement zou moeten ont
werpen. Zij bestond uit 24 leden, twee 
uit elk der 8 wijken en der 4 voor
steden; behoudens dat de voorsteden 
thans elk één vertegenwoordiger meer 
hadden kunnen kiezen, was de sar 
menstelling gelijk aan het 14 dagen 
vroeger gekozen „committé van waak
zaamheid, dat in Utrecht eenigen tijd 
als controleerend orgaan naast de bij 
acclamatie verkozen provisioneele mu-
nicipaleit fungeerde. Toen de commis
sie 15 Maart verslag had uitgebracht, 
werd haar concept-reglement geduren
de acht dagen ter visie gelegd, opdat 
het volk bedenkingen zou kunnen in
brengen en daarna op 31 Maart bij 
volksstemming aangenomen. Het al
dus vastgestelde reglement regelde de 
stemgerechtigheid en de — recht-
streeksche — verkiezing van een raad 
der gemeente, voor bestuurszaken, 
naast een raad van rechtspleging of 
justitie. De eerste zou bestaan uit 25 
leden, waarvan jaarlijks -een derde 
aftrad. O p 4 Mei werd op deze basis 
een raad gekozen, die de provisioneele 
municipaliteit verving, Tevoren, op 
15 April, waren reeds 9 leden van 
den raad van rechtspleging gekozen. 
Het reglement bleef gelden tot 1797 
en is toen door een uitvoeriger rege
ling, op soortgelijke wijze tot stand 
gekomen, vervangen." 
„Met betrekking tot de organisatie 
der nieuwe provinciale besturen", 
vervolgt profesor Van der Pot, „kwa
men op sommige voorname punten in 
alle gewesten dezelfde maatregelen 
tot stand, zooals de vernietiging van 
het stadhouderschap en van de ridder
schappen In Holland en Utrecht 

werkten de révolutionnaire denkbeel
den het sterkste door." 
In Utrecht werd 28 Januari 1795 door 

het stedelijk comité revolutionnair, 
dat enkele dagen tevoren het bestuur 
der stad Utrecht omgezet had, ook 
het oude provinciale bestuur afgezet. 

Gecommitteerden van de reeds gerévo-
lutionneerde steden, waarbij het Oran-
jegezinde Rhenen nog ontbrak, namen 
dadelijk de open gekomen plaatsen in 
onder den naam van provisioneele 
representanten 's lands van Utrecht. 
Zij arresteerden 26 Februari een „pro
visioneel reglement van oproeping 
der provincie ter benoeming van ge
deputeerden ter statenvergadering", 
waarin de oude indeeling van het 
platteland in vier kwartieren tot 
grondslag voor de benoeming werd 
genomen en aan ieder kwartier een 
vertegenwoordiging door vier gedepu
teerden werd toegestaan, terwijl de 
steden als vanouds zooveel afgevaar
digden konden zenden, als zij noodig 
vonden. De bedoelde plattelands-ge-
deputeerden werden gekozen door 
vergaderingen van kiezers, die op de 
hoofdplaatsen der kwartieren bijeen
kwamen en de kiezers waren tevoren 
benoemd door de stemgerechtigden uit 
de verschillende gerechten. Nadat 
dienovereenkomstig op 30 Maart de 
afgevaardigden van het platteland ter 
vergadering waren verschenen, be
schouwde deze zich blijkbaar niet 
meer als provisioneel, want zij noem
de zich voortaan representanten 
's lands van Utrecht. Hier bracht 
iedere stad en ieder kwartier nog 
één stem uit, hoewel de totale bevol
king van het platteland ongeveer het 
dubbele bedroeg van die der steden. 
„Na eenigen tijd begreep men intus-
schen, dat deze vorm geen definitief 
karakter kon dragen en de represen
tanten zijn zich gaan bezig houden 
met de voorbereiding van een eigenlijk 
regeeringsreglement. Toen dit in ont-
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werp gereed was, is er een volks
stemming over gehouden in de grond
vergaderingen, waarin inmiddels de 
geheele bevolking verdeeld was, maar 
deze stemming had nog plaats op de 
basis der oude territoriale indeeling, 

d.w.z. de meerderheid der stemge
rechtigden in stad of gerecht maakte 
uit, hoe het heele getal ingezetenen 
daarvoor geacht werd te hebben ge
stemd. Een meerderheid vóór het ont
werp werd zoodoende slechts gehaald, 
doordat men de stemgerechtigden der 
niet gestemd hebbende gerechten als 
voorstemmers telde. N a de stemming 
werden nog wijzigingen aangebracht, 
om enkele van de stad Utrecht af
komstige bezwaren te ondervangen, 
en op 22 Augustus 1796 had vervol
gens de definitieve vaststelling plaats 
van dit reglement, waarna de verkie
zing kon plaats hebben van een 
nieuw „provinciaal bestuur 's lands 
van Utrecht", dat 17 October 1796 
zitting nam. Dit was voor het eerst 
een vertegenwoordiging naar de be
volking: de provincie was nu verdeeld 
in 18 districten, elk met een bevol
king van ± 5000 inwoners, die ech
ter gevormd waren door combinatie 
van oude gerechten. Ieder district be
stond uit 10 grondvergaderingen, die 
voor een deel nog een tijd lang onge
organiseerd bleven, terwijl de op
komst vaak veel te wenschen over
l ie t Per grondvergadering kozen de 

stemgerechtigden één kiezer en de 10 
kiezers van het district benoemden 
dan samen één representant. Van de 
in totaal 18 representanten, zou jaar
lijks een derde aftreden. O p 4 Novem
ber 1797, iets te laat, heeft zulk een 
aftreding imet nieuwe verkiezingen 
plaats gehad. 

„Aan de eerste periode van het revo-
luiietijdperk, waarin alles nog een 
voorloopig karakter had gedragen, 
kwam reeds door den staatsgreep (van 
22Januari 1798) een einde. De pro
vincies zouden ophouden te bestaan; 
de constitutie der nieuwe departemen
ten was in de staatsregeling zelve ver
vat. O p grond van een proclamatie, 
die de constitueerende vergadering — 
zooals de nationale vergadering zich 
voortaan noemde — nog denzelfden 
dag deed uitgaan, zetten de provin
ciale besturen zich om in intermediaire 
administratieve besturen, door de toe
voeging „van de voormalige provin
cie..." onderstrepend, dat de provin
cies, zooals men die tot dusver nog 
gekend had, eigenlijk hadden opgehou
den te bestaan... In overeenstemming 
met de gedachte, dat de nieuwe be
sturen niets te representeeren, alleen 
maar te administreeren hadden, werd 
het getal leden sterk ingekrompen, 
ongeveer tot wat men vroeger voor de 
dagelijksche besturen noodig had ge
vonden: in Utrecht 8. E. 
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