














Het Kromme-Rijngebied 1996. - Dl.30 het Franse keizerrijk in 1810 betekende hetdefinitieve einde van de middeleeuwse rech-terlijk-bestuurlijke indeling. Keizer Napoleonvoerde de in de rest van Frankrijk al bestaandeorganisatie ook in de nieuw verworven gewes-ten in. Er werden departementen gevormd, diegeen rekening meer hielden met de grenzenvan de oude provincies. Zij werden onderver-deeld in arrondissementen, deze in kantons endie weer in gemeenten. 1 Rhijnauwen l Buntiili 3 Odiih ( Werkhovenf/'//^ Gevoegd bij: gemeenle CollienEXX3 Ge» oegd bij: gemeenle Houten De gemeentelijke indeling van 1816(uit; Dekker. 1968) Vechten en de mini-gerechten, met inbegripvan Maarschalkerweerd en Grote en KleineKoppel. De gemeente Werkhoven werdsamengesteld uit de oude gerechten Werkho-ven en Odijk. Beide gemeenten behoorden tothet kanton Wijk bij Duurstede en het arrondis-sement Amersfoort en lagen in het departe-ment van de Zuiderzee (hoofdstad Amster-dam). De gemeenten van 1811 bleven in

dezevorm bestaan ook na het vertrek van de Fran-sen en het herstel van de Nederlandse onaf-hankelijkheid in het najaar van 1813, totdathet 'Provinciaal reglement van bestuur tenplattenlande van Utrecht' op 29 juni 1816enige wijzigingen aanbracht, die concessiesaan de oude toestand inhielden.De gemeente Bunnik werd gesplitst in degemeenten Bunnik en Rijnauwen (omvattendde voormalige gerechten Oud- en Nieuw-Ameliswerd en Rijnauwen), de gemeenteWerkhoven in de gemeenten Werkhoven enOdijk. De bevoegdheden en taken van debesturen bleven ongewijzigd. De maires vanBunnik (Hendrik Kamperdijk) en Werkhoven(Hermanus de Vriendt) bleven in functie metde titel van schout, die echter enige tijd laterwerd vervangen door die van burgemeester.Zowel de burgemeesters als de leden van de De gerechtsgrenzen in 1802 en de gemeentegrens vanBunnik en Wcii<hoven in 1812.(stippellijn = gerechtsgrens; gesloten lijn = gemeente-grens) Betekenis van de cijfers: l=Bnnnik en Vechten; 2=Rijnauwen;

.1=Amelisweerd: 4=Maarsclialkerweerd; .'S=Grote Koppel; 6=Kleine Koppel; 7=Slagmaat-Sint-Jan; 8=Ter Hul; 9=Odijk; l()=Werkhoven. (kaart getekend door H. de Lanooy Meijer. 1996) De gemeenten werden zuiver bestuurlijkeinstellingen. De rechterlijke taak kwam eenechelon hoger te liggen, bij het kanton. Aanhet hoofd van een gemeente kwam eenbestuursainbtenaar te staan met de Franse titelmciire, benoemd door de prefekt van het depar-tement. In de plaats van het schepencollegekwam een gemeenteraad, waarvan de ledeneveneens werden benoemd. Over verkiezingensprak niemand ineer. De gemeentelijke indeling bleef vooralsnogdie van de oude gerechten maar met veron-achtzaming van de mini-gerechten. Bij keizer-lijk decreet van 21 oktober 1811 werd de inde-ling gewijzigd. De gemeente Bunnik zouvoortaan omvatten het oude gerecht Bunnik en 53














