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de gemeenteraad van Rossum bijeen op 18 Julij 1810 

 
Vier jaar lang, van 1806 tot begin 1810, is  

Nederland een Koninkrijk met de broer van 

Napoleon Bonaparte, koning Lodewijk Napoleon 

Bonaparte, aan het hoofd. De naam van ons land   

is dan Koninkrijk Holland.   

Maar Napoleon, die zich in Parijs als keizer  liet 

kronen, heeft grootse plannen. Hij trekt ten strijde 

tegen Rusland. Daarvoor is echter veel geld en een 

groot leger nodig. Een deel van de kosten van die 

operatie zou moeten worden opgebracht door  

het door de Franse keizer bezette Nederland.  

Ons land zou tevens een groot aantal soldaten 

moeten leveren. Eerder werden oorlogen gevoerd 

met huurlingen, die van heinde en ver werden 

 

geronseld, zoals uit Schotland. Om in de 

Franse tijd aan voldoende soldaten te kunnen 

komen, werd de militaire dienstplicht 

ingevoerd. En om dit alles mogelijk te maken, 

wordt Nederland op 9 juli 1810 bovendien  

ingelijfd bij Frankrijk. Het Koninkrijk 

Holland houdt dan op te bestaan. De inlijving 

bij Frankrijk zorgt voor een groot aantal 

nieuwe wetten, onder meer op bestuurlijk 

gebied. De nieuwe gemeenteraad van Rossum 

komt op 18 juli 1810 bijeen. Men begint als 

het ware met een schone lei. De Notulen van 

deze gemeenteraad laat dit zien met een 'Voor 

Berigt', waarin het volgende te lezen valt: 

 

Vooraf dient geweten te worden dat in den maand februari 1810 een gedeelte  

van het Koninkrijk Holland is bezet geworden met Fransche Keizerlijke troepen. 

Waarop gevolgt is dat deze van dat zelve Jaar door Zijne Maijesteijt den Keijser  

den Fransche Koning van Holland datzelfde gedeelte van Holland waaronder  

Z Bommel en de gehelen Bommelerwaard mede begrepen was, verklaard werd 

 te zijn een onafscheijdbaar gedeelte van het Fransche KeijserRijk.  

Waarop mede gevolgt is dat dan den Regeringen in de aan Frankrijk ingelijfde  

landen opnieuw na de Fransche wijze georganiseert zijn. Dien ten gevolge zijn  

de dorpen van Hurwenen en Rossum tot een gemeente gemaakt, behoorende 

 onder het département des Bouches du Rhine, zijnde den Perfect van het zelven  

departement Den Heer Prefect de Beaumont, Rijks baron, Ridder  van het Legioen 

van Eer. Die op den 18 Julij heeft aangestelt tot Maire van de gemeente van 

Hurwenen en Rossum Christyaan van Veltdriel, en als zijn adjumet Pieter 

Verschuuren.  

 
De bestuursstructuur in ons land wordt, met 

andere woorden, gekopieerd van het Franse 

bestuur. De Bommelerwaard wordt onderdeel 

van het departement Monden van de Rijn, dat 

de provincie Brabant en het zuidelijk deel van 

de provincie Gelderland omvat. Als burge-

meester ('maire') van de gemeente wordt 

Christiaan van Veltdriel, burger uit 

Hurwenen, benoemd, die deze functie tot 

1818 vervult. Vervolgens worden er op 16 

augustus van het jaar 1810 tien raadsleden 

genoemd, 'door den Maire in Eed genomen en 

in hunne posten geïnstalleert'. Het zijn de 

burgers Hillebrand Verhoeks, Wouter van 

Hurwenen, Johannes Korstenbroek, Pieter 

Willemsen Huijsch, Meijndert van Bergen, 

Hillebrand van der Pol, Hermanus van 

Bergen, Hendrik van Thiel, Johannus van Oss 

en Rutger Hanegraaf.  

In 1814, toen de gemeente Rossum nog was 

samengevoegd met de gemeente Hurwenen, 

had Rossum een gemeentewapen aangevraagd. 

 



Dit werd op 20 februari 1816 toegekend door 

Koning, namens de Hoge Raad van Adel. 

Inmiddels was, na de val van Napoleon, het 

Koninkrijk der Nederlanden uitgeroepen, met 

Koning Willem I aan het hoofd. In 1818 kreeg 

de gemeente Rossum bericht van dit besluit', 

'vanwege de koning'. Van die tijd af kent de 

gemeente het ons bekende gemeentewapen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het document bevindt zich in het Regionaal Archief van het Rivierenland te Tiel. We zien - moeilijk  

zichtbaar - het bekende wapen van Rossum met de drie rode papegaaien op een zilverkleurig vlak. 

___________________________________________________________________________________________ 

Een bedelares in Rossum   Zalmvisserij op de Waal 
De Tielsche Courant van 1904 meldt het volgende: In het begin van de 20ste eeuw werd er op de 

       Waal nog volop op zalm en steur gevist: 

        

 

Gewoonlijk worden degenen die worden op- 

gepakt wegens bedelarij of landloperij door  

de arrondissementsrechter te Tiel gestraft 
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