
schuitje voor het overzetten van personen is, of aan een overtoom, 
waarbij schuiten worden overgeheveld van het eene water in het 
andere. De afbeelding op den steen doet echter aan geen van beide 
terstond denken. 

De heer Alings vestigde de aandacht nog op de benaming 
„mannen van de haal", d.i. visschers, diefden beug (groot net met 
beugel) moeten inhalen. Al zal er in het waterrijke Waterland wel 
visscherij bedreven zijn, is het toch de vraag, of men bij zoo'n han
deling aldaar dan wel van de haal in Waterland kan spreken. 
Eerder doet het onderschrift aan een plaatsbepaling denken. Een 
dorpje of buurschap de Haal komt echter in Waterland thans niet 
voor; ook van der Aa noemde in 1849 (Aardrijkskundig Woor
denboek XII, 149) onder de tot Waterland behoorende plaatsjes 
er geen van dien naam op. 

Samenvattend zal men dus mogen zeggen, dat de gevelsteen uit 
Amsterdam afkomstig is; mogelijk is Ransdorp afgebeeld, maar het 
blijft onzeker, waarom het onderschrift „de Hael in Waterlant" 
luidt en ook van de voorgestelde handeling is geen bevredigende 
verklaring gevonden. 

v. C. 

K L E I N E M E D E D E E L I N G E N . 

Willem ID, koning van Frankrijk. — 
Naar aanleiding van de mededeelin-
gen over czaar Peter te Utrecht in 
1697 en 1717 schreef dr. R. van 
Luttervelt: „Op blz. 64 citeert U de 
volledige titels van Willem III (door 
Fr. Halma) en plaatst U achter 
Vranrijk" het woordje: sic, doch dit 
is juist! Sedert de 100-jarige oorlog 
[omstreeks 1340—1450] voerden de 
Engelse koningen de titel van ko
ning van Frankrijk, en dit was nog 
effectief ook, eerst vanwege grote 
stukken van dat land, later [tot 
1559] allen voor Calais. Pas George 
III heeft hiervan afstand gedaan, ten 
pleziere van Napoleon bij de vrede 
van Amiens [1802]. Toen verdwe
nen ook pas de Franse lelies uit het 
Engelse wapen, die Willem III ech
ter wel degelijk voerde.' — 
Ter verduidelijking der toevoeging 
van „sic", in de plaats van een uit

voerige omschrijving, wordt hier 
onder dankbetuiging voor de gewaar-
derde opmerking verklaard, dat niet 
bedoeld werd de theoretische juistheid 
der door Halma gebruikte titulatuur in 
twijfel te stellen, doch wel de aan
dacht te vestigen op het zonderlinge 
geval, dat de grootste tegenstander van 
den Franschen koning als koning van 
Frankijk werd toegesproken. Boven
dien kon dat koningschap al reeds 
gedurende bijna anderhalve eeuw 
niet meer worden uitgeoefend. E. 

Staatsrechtvormingi jin Utrecht ten 
tijde der Bataafsche republiek. — In 
aansluiting op het uittreksel, dat in 
het vorig nummer (blz. 94—96) uit 
professor Van der Pot's verhande
ling over de wording van het ge
meente- en provinciaal recht was 
overgenomen, volgt hier nog de sa
menvatting van diens betoog over de 



verkiezing der gewestelijke besturen, 
die van 1798 af slechts administra-
tief-regelende, geen vertegenwoordi
gende lichamen meer zouden zijn. 
„Met 1 Mei 1798 trad onze eerste 
staatsregeling in werking, ook voor de 
intermediaire administratieve besturen". 
Door een nieuwe staatsgreep kwam 
reeds den 12 Juni 1798 de gehate re
geering van Pieter Vreede en zijn aan
hang ten val en „werd zij door een 
bewind van gematigd unitarische rich
ting vervangen... Niet overal was een 
nieuwe omzetting in meer gematigden 
zin noodig... in Utrecht werd het hele 
bestuur gehandhaafd". 
O p 30 Maart 1799 traden de nieuwe 
departementale besturen op, die vol
gens een bij de staatsregeling gevoegd 
reglement gekozen waren. Z e zijn tot 
21 Juni 1802 in functie gebleven, niet
tegenstaande een nieuwe staatsrege
ling reeds met 1 October 1891 inwer
king was getreden. „Waarschijnlijk is 
echter de lijn, waaraan zij door het 
centrale bestuur gehouden werden, 
sindsdien wel wat minder strak ge
worden, nu de staatsregeling het be
ginsel • inhield van départementale-
autonomie". Niettegenstaande den 27 
October 1801, in elk gewest, com
missies uit de ingezetenen waren be
noemd, om „den voet en inrichting van 
het bestuur" te ontwerpen en het door 
haar ontworpen reglement den 4 Juni 
1802 ter uitvoering was aanvaard, 
wees het staatsbewind, in strijd met 
het voorschrift, de leden der nieuwe 
besturen aan. De vrees voor onbera

den keuzen heeft wellicht tot deze 
schending der constitutie geleid, een 
vrees die ook in het den 18 Februari 
1803 bekend gemaakte reglement voor 
de verkiezing van het wetgevend 
lichaam en der departementale bestu
ren sterk tot uitdrukking kwam. Toch 
steunde dit reglement nog op het be
ginsel der volkskeuze „maar de wet 

. van 19 Juli 1805, houdende een alge
meen 'reglement voor de departemen
tale besturen — zelf tot stand gekomen 
zonder volksstemming — bracht geen 
regeling van de verkiezing en bepaal
de daarentegen, dat de (inmiddels op 
aandrang van Napoleon ter vervan
ging van het afgeleefde staatsbewind 
opgetreden) raadpensionaris de eerste 
aanstelling zou doen en, totdat een 
nadere wet de wijze van aftreding en 
de vervulling der vacatures zou heb
ben geregeld, ook de openvallende 
plaatsen weer zou bezetten. Laatstbe
doelde wet is niet tot stand gekomen 
en zoo hebben dan ook geen verkie
zingen meer plaats gehad. 
„Het democratisch vuur, dat eerst zoo 
fel was opgevlamd en vervolgens een 
tijd lang smeulende was gebleven, ging 
als een nachtkaars uit," niet het minst 
doordat „de geestdrift" voor stemmin
gen gaandeweg tot dichtbij het nul
punt was gedaald", en „ook de geest
drift voor de keuze van besturen door 
het volk" sterk was bekoeld. 
Professor Van der Pot's overzicht 
geeft een onbevangen begrip van de 
eerste democratische regeeringsvorm 
van Nederland. E . 


