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OFFICIEELE VOLKSVOORLICHTING. 

Bij publicatie van 25 Maart 1805 werden de stemgerechtigde 
kiezers van de Bataafsche Republiek opgeroepen met ]a of Neer. 
zich uit te spreken over de nieuwe Staatsregeling door Schimmel-
penninck ontworpen, over de benoeming van Rutger Jan Schimmel-
penninck tot Eersten Raadpensionaris en over ,,het qualificeeren 
van denzelven tot introductie der gemelde Staats-regeling". In 
Utrecht was het ontwerp der staatsregeling ter vizie gelegd op 
de Secretary der Stads Policie, in de Stads Kelder en in het 
Maliehuis. In de ,.Kleine Secretarye van den Stadhuize" lag op 
9-10-11-12-13 en 16 April (Zondag en Maandag kon niet gestemd 
worden) van 's morgens 10—12 en 's middags 3— 6 uur een 
,,Publiek Stem-Register" open, „ten einde aan alle manspersonen 
Inwooners deezer Stad of derzelver Vryheid, twintig Jaren oud 
en volgens art. 25 der tegenwoordige Staatsregeling niet van de 
Stemming uitgesloten, gelegenheid te geven in een daartoe geopend 
Stem-Register met Ja of Neen hunne stem uit te brengen". 

In de Utrechtsche Courant van 1 Mey 1805 no. 52 werd afge
drukt de officieele tekst van de publicatie, waarmede het Staats-
Bewind der Bataafsche Republiek te 's Gravenhage den volke 
kond deed van den uitslag der stemming. In totaal hadden in de 
Republiek „van de drie-honderd-drie-en-vijftig duizend drie
honderd twee-en-twintig opgegeevene apparente Stembevoegden 
slechts één honderd zes-en-dertig" zich tegen verklaard. Waarop 
dan nog eens de uitslag der stemming verduidelijkt •wordt, door 
de mededeeling: ,,dat overzulks die onderscheidene poincten 
(d. w. z. de drie punten, waarover gestemd moest worden) met 
eene meerderheid van drie honderd drie-en-vijftig duizend één 
honderd zes-en-tagtig Stemmen zijn goedgekeurd en aangenomen 
geworden". 

353.322 stemgerechtigden, 136 Neen-stemmers, meerderheid: 
353.186. De officieele Publicatie, welke door het Staatsbewind 
werd „afgekondigd en aangeplakt, alomme, daar zulks behoort", 
vermeldde evenwel niet dat van de 353.322 stemgerechtigden 
slechts 14230 waren opgekomen. Door de thuisblijvers tot de 
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Ja-stemmers te rekenen, kreeg het Staatsbewind een meerderheid 
van 353.186; had men hen — wat wellicht juister geweest ware — 
tot de Neen-stemmers geteld, dan was de nieuwe Staatsregeling 
en de benoeming van den heer Schimmelpenninck met een meer
derheid van 329.228 stemmen . . . afgestemd. 

De wijze van publicatie van regeeringswege en vooral het ver
zwijgen van het feit, dat van de 353.322 stemgerechtigden 339.092 
zich van stemmen hadden onthouden, is voor de volksvoorlichting 
van dien tijd teekenend. 

Den 26en Mei begaf zich „met een Jacht" een Commissie uit het 
Utrechtsche Stadsbestuur, bestaande uit de heeren Eyck en Ver
kerk, benevens den secretaris de Roock naar den Haag om „zijne 
Excellentie den Heere Raadpensionaris te Complimenteeren". 

W. G. v. R. 

HET UTRECHTSCHE FILIAAL DER LANDSDRUKKERIJ, 
1807—1808. 

Gedurende het korte verblijf van Lodewijk Napoleon, het tijdvak 
van 28 October 1807 tot 20 April 1808, waarin Utrecht de konink
lijke residentie van Holland was, zijn tegen de aanvankelijke be
doeling in ook de meeste regeeringsinstellingen van Den Haag 
naar hier overgebracht. Daarbij schijnt het plan te hebben bestaan 
ook de toenmalige nationale of staatsdrukkerij, die in 1798 was 
opgericht, naar Utrecht te verplaatsen. Bij decreet van 7 November 
1807 werd echter bepaald, dat de koninklijke staatsdrukkerij tot 
nader order in Den Haag gevestigd zou blijven, maar dat de daar
aan verbonden drukkerij van de Koninklijke courant met deszelfs 
directeur naar Utrecht moesten worden overgeplaatst. 

De Koninklijke courant was de dagelijksche staatscourant 1) dier 
dagen, waarin niet alleen decreten des konings, besluiten der 
regeering, officieele aankondigingen, onderwerpen tot de weten
schappen, letteren en kunsten betrekkelijk, en van hoogerhand 
gewenscht geachte nieuwsberichten werden bekend gemaakt, maar 
waarin tevens de vermakelijkheden stonden aangekondigd, die 
's avonds de zorgen van den dag deden vergeten. Dat deel van het 
openbare leven werd te Utrecht op hoog bevel volgens een vast 
programma geregeld: 's maandags was er concert in de stadsmuziek
zaal (het koor der Mariakerk), des dinsdags voorstelling van de 
Fransche tooneelisten in den schouwburg (op het Vreeburg), 
's woensdags partij aan het hof, de eene week bal en de andere 
muziek, des donderdags voorstelling door de Hollandsche tooneelis
ten, 's vrijdags weer publiek concert en 's zaterdags Fransche 
opera. De bijzonderheden dezer uit- en opvoeringen werden in de 
Koninklijke courant afgedrukt. 
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Te 's Gravenhage verscheen het laatste, daar gedrukte nummer 
op Zaterdag 14 November 1807 en van 16 November af droeg het 
dagblad als adres: Bij het bureau der Koninklijke courant, te 
Utrecht. Als gevolg van de verhuizing waren op 13, 14, 16 en 
17 November „in plaats van dubbelde, enkelde of gewone half-vels 
couranten" uitgegeven. Sinds dien verscheen de courant weer in 
de gebruikelijken omvang van vier bladzijden ter grootte van 28 X 
23 cm. met een tekst (zet)-spiegel van 35.6 X 20.2 cm. 

Uit de dagelijksche aanteekeningen van den apotheker Hendrik 
Keetell, wiens handschrift in de universiteitsbibliotheek wordt be
waard, is bekend, dat de drukkerij werd ondergebracht in het huis 
van dr. Cornelis van Hees, aan de noordzijde der Minderbroeder
straat, een der vele huizen die koning Lodewijk in den herfst van 
1807 had laten aankoopen, om er regeeringsinstellingen in te ves
tigen. Het is het tegenwoordige pand no. 16, dat later tot kazerne, 
daarna tot stedelijk gymnasium en thans tot Nederlandsch lucht
vaart instituut is ingericht. Blijkens denzelfden berichtgever „ver
gaderden veele nieuwsgierigen voor de drukkerij in de Minnebroer
straat, vermits twee drukpersen, in de voorkamer geplaatst zijnde, 
de drukkers aldaar met opene raamen hun werk verrichteden, en 
wel voor het eerst: want op deeze dag (Zondag 15 November 
1807) wierd de eerste Koninglijke courant, in Utrecht gedrukt, uit
gegeven". De nummers verschenen steeds aan den vooravond van 
den dag, waarvan ze de dagteekening droegen. En wanneer Keetell 
enkele dagen later in verrukking getuigt van den „verregaande 
luister, waarin onze stad zich toentertijd bevond" en een opsom
ming geeft van de voordeelen, die Utrecht door de komst van het 
hof en van de regeering genoot, noemde hij „ten tweede de koning
lijke courantdrukkerij, die uit hoofde van haare verzending door het 
gansche land veel voordeel aan de posterij toebracht". 

Bij besluit van 9 Augustus 1806 was „de directie, behering en 
surveillance" in handen van den minister secretaris van staat ge
steld, doch bij besluit van 25 December 1807 werd met ingang van 
1 Januari 1808 „de superintendentie over de Koninklijke courant 
opgedragen aan den heer W . Bilderdijk, onder bepalingen". De 
drie artikelen van dat decreet bepaalden, dat Bilderdijk voor den 
geheelen inhoud verantwoordelijk werd gesteld en voor een deel 
zelf den tekst moest leveren. Ónder geen voorwaarde mocht hij 
echter decreten, arresten en decisies doen opnemen, die hem niet 
door den minister secretaris van staat waren verstrekt. In bijzon
dere gevallen moest hij zich rechtstreeks tot den koning wenden, 
om diens orders te vernemen en volgens diens aanwijzingen te 
handelen. 

Zeer waarschijnlijk heeft Bilderdijk deze benoeming niet aan
vaard, want zijne redactioneele werkzaamheid is op geenerlei wijze 
gebleken. In de maanden, dat koning Lodewijk te Utrecht resideer-
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de, woonde Bilderdijk te Leiden en te Katwijk. Later, in December 
1808, toen de leiding der courant reeds langer dan een half jaar 
door een ander werd gevoerd, schonk de koning hem een huis aan 
de Heerenstraat, hoek Jeruzalemsteeg (thans no. 40), te Utrecht, 
waarmede hij, volgens zijne brieven, in den beginne tamelijk wel te
vreden was, maar dat reeds in den zomer van 1809 op zijn aandrang 
werd teruggenomen, omdat hij ,„eenen onoverwinnelijken afkeer" 
had „van eenig grondeigendom, hoegenaamd ook". Hij schreef er 
zeker van te zijn, dat een eigendom hem ,,den vloek des hemels op 
den hals zou halen". Evenmin als ongeveer een jaar tevoren, heeft 
Bilderdijk toen te Utrecht gewoond2) . 

Blijkbaar in afwachting van een voorgenomen reorganisatie, die 
met de overbrenging naar Amsterdam zou ingaan, is de drukkerij 
na het vertrek van koning Lodewijk (20 April 1808) nog langer 
dan twee maanden te Utrecht gevestigd gebleven. Nadat echter 
bij besluit van 6 Mei 1808 mr. J. D. Meijer tot „directeur" der 
Koninklijke courant was benoemd en de spoedige overbrenging 
van het bureau naar het daartoe bestemde huis te Amsterdam was 
gelast, nam de voorbereiding van het transport der drukkerij een 
aanvang. In den namiddag van 1 Juli d.a.v. verscheen het laatste 
nummer te Utrecht en op Zondag 3 Juli kwam het eerste nummer, 
gedateerd 4 Juli 1808, te Amsterdam van de pers. Redactie, admi
nistratie, zetterij en drukkerij waren daar „op de Keizersgracht, 
bij de Huidenstraat, tegen-over het Lands-kantoor" ondergebracht. 

Met de courantdrukkerij verdween de laatste instelling uit 
Utrecht, die herinnerde aan den voordeeligen tijd, waarin de stad 
in ieder opzicht het middelpunt van het koninkrijk Holland was 
en dien de Utrechtenaren zich als het begin van een nieuwen 
bloeitijd hadden gedroomd. E. 

1) Meer bijzonderheden hierover zijn te vinden in: De Staats-courant vóór 
1814, door mr. W . P. Sautijn Kluit (Mededeelingen van de Maatschappij der 
Nederlandsche letterkunde 1880—1881, blz. 3—86). 

2) Zie daaromtrent het uitvoerige hoofdstuk: Bilderdijk onder koning Lodewijk 
Bonaparte, 1806—1810, in R. A. Kollewijn, Bilderdijk, zijn leven en zijn werken 
Dl. I. Amsterdam, 1891. Blz. 358—474. 

DE CHRISTELIJKE AFGESCHEIDEN GEMEENTE E N DE 
EERSTE JAREN V A N HAAR BESTAAN. 

Het was 14 Februari j.l. een eeuw geleden, dat koning Willem I 
zijne handteekening plaatste onder het besluit, waarbij de Chris
telijke Afgescheidene gemeente te Utrecht in de burgerlijke maat
schappij werd toegelaten en erkend. Dit geeft mij aanleiding aan 
die kerkelijke gemeente, nu nog voortlevende in de Gereformeer
de kerk, eenige regels te wijden en in zeer korte trekken de ge
schiedenis van de eerste jaren van haar bestaan te schetsen. 


