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Interessant zĳn de regentenfamilies 
met schepenen en wees- en armenvoog-
den. Ook daar weer de hiërarchie waarin 
de armenvoogden natuurlĳk de hekken-
sluiters zĳn. In 1730 ging het financieel zo 
slecht met de armenzorg, dat armenzorger 
Schuĳer het ontbrekende bedrag uit eigen 
beurs aanvulde. Verder waren er nog zo’n 
twaalf families die wees- en armenvoogden 
telden, maar geen schepenen leverden.

Naast de bestuurlĳke laag was er een 
sociale elite gevormd door de Nederduits-
gereformeerde predikanten, notarissen 
en de geneesheren. Predikantenfamilies 
zoals Vlaming vormden de morele chi-
que. Dat wil niet zeggen dat iedere pre-
dikant tot de elite behoorde. Veel artsen 
en chirurgĳns waren vanuit Admiraliteit 
en de VOC opgeklommen en kwamen via 
Texel op een hoger plan. Hier komen we 
wat meer echt buitenlandse namen tegen 
zoals Thielman en Otto uit Pruissen. De 
handel werd gecontroleerd door een za-
kelĳk ambtelĳke elite uit de Admiraliteit, 
de Staten en de VOC. Over de handel zélf 

komen we niet zoveel te weten; Texel was 
kennelĳk meer een entrepot dan een wa-
renhuis.

Het boek ziet er verzorgd uit en heeft 
alles wat je van een wetenschappelĳk 
werk mag verwachten. Een dubbel onder-
schrift en soms haperende interpunctie 
waren niet nodig geweest. De toelichtin-
gen op klederdrachten, huizen en heral-
diek geven blĳk van een cultuurhistori-
sche kennis. De auteur creëert daarmee 
sfeer. Dat was optimaler geworden als er 
iets scherpere keuzes waren gemaakt ten 
aanzien van onscherp beeld en inhoude-
lĳke verbinding met de tekst. De auteur 
onderbouwt wetenschappelĳk en han-
teert cĳfers; tegelĳk brengt hĳ enthousi-
ast en gedetailleerd een interne en exter-
ne eilandelite te berde die langs en door 
elkaar heen leeft. Soms vergezelt hĳ zĳn 
beschrĳvingen met een kwinkslag vanuit 
zĳn eigen wereldbeeld; een stĳlkeuze.

Guus van Breugel, Centraal Bureau voor 
Genealogie
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Beschavers of kolonisators?

Aurélien Lignereux (geb. 1978), hoogle-
raar aan het Institut d’Études politiques 
van de Universiteit van Grenoble, is een 
bĳzonder productieve historicus. Deze 
exponent van de New Napoleonic His-
tory maakte naam met publicaties over 
ordehandhaving door en verzet tegen 
het napoleontische regime, vooral in de 
veroverde en bĳ Frankrĳk ingelĳfde ge-
bieden. Zĳn onderzoek culmineerde in 

2012 in het alom geprezen Servir Napo-
léon. Policiers et gendarmes dans les dé-
partements annexés (1796-1814). Dit werk 
heeft inmiddels een vervolg gekregen 
in een omvangrĳke en grondige studie 
over de autochtone Fransen die tussen 
1800 en 1814 civiele overheidsfuncties 
vervulden in de 44 aan Frankrĳk toege-
voegde departementen. Voor deze cate-
gorie keizerlĳke functionarissen muntte 
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Lignereux een nieuwe term: les Impéri-
aux.

Het betreft een bont gezelschap van 
ambtenaren in uiteenlopende rangen, 
van machtige prefecten tot bescheiden 
belastinginners, werkzaam bĳ verschil-
lende diensten, zoals het departements-
bestuur en de rechterlĳke macht, belas-
tingen, douane, posterĳen, waterstaat en 
het bos- en mĳnbeheer. Hun ambtsgebie-
den waren al even divers en reikten van 
België, Rĳnland, Holland en de Hanzede-
partementen in het noorden tot de Itali-
aanse regio’s Piëmont, Ligurië, Toscane 
en Rome en het Spaanse Catalonië in het 
zuiden, ja zelfs tot de Illyrische provincies 
in het oosten. Maar ondanks de verschei-
denheid hadden deze bureaucraten één 
gemeenschappelĳk kenmerk, dat Ligne-
reux ‘l’expatriation impériale’ noemt: de 
ervaring het expansionistische Frankrĳk 
buiten de oude landsgrenzen te hebben 
gediend. Hierbĳ moet de lezer er wel op 
bedacht zĳn dat in dit boek de woorden 
‘empire’ en ‘impérial’ niet zozeer betrek-
king hebben op het napoleontische kei-
zerrĳk (‘l’Empire’), maar door de auteur 
meestal worden gebruikt in de ruimere 
betekenis van hegemoniaal rĳk of impe-
rium.

Lignereux doet dit niet zonder reden. 
Hoewel hĳ nadrukkelĳk ontkent dat de 
aan Napoleon onderhorige gebieden 
kunnen worden gelĳkgesteld met kolo-
niën, acht hĳ een vergelĳking zinvol met 
de wĳze waarop later in de negentiende 
eeuw de overzeese gebiedsdelen werden 
beschouwd en bestuurd. En inderdaad 
laat hĳ zien hoe de Colonial Studies zĳn 
vraagstelling verrĳkten en zĳn inzicht ver-
scherpten. De auteur wĳst op tal van over-
eenkomsten tussen de Impériaux van het 
Consulaat en Keizerrĳk en de Coloniaux 

van de Derde Republiek: in beide gevallen 
betreft het bestuurders in veroverd gebied 
die het imperium buiten Frankrĳk moes-
ten vormgeven. Daarbĳ ontwikkelden zĳ 
een professionele deskundigheid, met een 
specifieke geesteshouding en leefwĳze die 
hen onderscheidden van de rest van de sa-
menleving. Om dit bĳzondere, dit eigene 
van de Impériaux te achterhalen groe-
peerde Lignereux zĳn onderzoeksvragen 
in drie hoofdthema’s, die hĳ aan de orde 
stelt in de drie onderdelen waaruit zĳn 
strak gestructureerde boek bestaat.

Het eerste gedeelte is gewĳd aan de ‘im-
periale’ markt van overheidsfuncties, waar 
tussen 1800 en 1812 zowel de vraag als het 
aanbod spectaculair toenamen. Door ver-
overing en annexatie schoven de grenzen 
van het keizerrĳk aldoor op, met daarbĳ 
de noodzaak deze op buitenlands grond-
gebied gecreëerde departementen naar 
Frans model in te richten. Hoewel voor 
de bestuurlĳke incorporatie ook gebruik 
werd gemaakt van inheemse notabelen, 
waren hiermee bovenal Franse ambtena-
ren ter plaatse belast. Belangstelling voor 
deze posten was er voldoende. Lignereux 
telde tĳdens Napoleons bewind zo’n 1500 
Impériaux, over wie hĳ prosopografische 
gegevens verzamelde om zicht te krĳgen 
op groepskarakteristieken als herkomst, 
rekrutering en carrièreverloop.

Het tweede onderdeel van het boek 
biedt een antropologische reconstruc-
tie van de leefwĳze van de Impériaux 
in den vreemde en hun beleving daar-
van. Op grond van brieven en egodo-
cumenten toont Lignereux aan dat de 
professionele, familiale en sociale om-
standigheden waaronder deze functio-
narissen hun taken moesten vervullen 
bepalend waren voor hun  onderling uit-
eenlopende  houding jegens Napoleons 
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‘imperiale’ onderneming. Factoren als het 
besef slechts passanten te zĳn op een ver-
re post, onbekendheid met de taal en ge-
woonten en het moeizame contact met de 
lokale elites stonden een snelle en doel-
matige invoering van het Franse bestuurs- 
en rechtssysteem in de weg. Voeg daarbĳ 
het onverholen superioriteitsgevoel van 
de meeste Impériaux, waardoor dezen 
vaak onvoldoende begrip en geduld toon-
den voor de inheemse weerstand tegen 
hun beschavingsoffensief. Het système 
français werd zodoende in veel ingelĳfde 
gebieden slechts aan de samenleving op-
gelegd, zonder dat men het kon veran-
keren. Daartoe ontbrak trouwens ook de 
tĳd, gezien de kortstondigheid van de na-
poleontische overheersing.

In het derde deel van zĳn studie bekĳkt 
Lignereux hoe de Impériaux na 1814 met 
hun ‘imperiale’ diensttĳd omgingen. Door 
de ineenstorting van Napoleons heer-
schappĳ moesten vrĳwel allen hun verre 
residenties verlaten en hals over kop naar 
het vaderland terugkeren. Hoewel Frank-
rĳk zĳn blik sindsdien moest inperken 
van de hegemoniale ‘État-Empire’ naar 
de gekortwiekte ‘État-Nation’, bleef er bĳ 
de Impériaux enigerlei verbondenheid 
met en herinnering aan de buitenlandse 
territoria die zĳ eens hadden bestuurd 
en ‘beschaafd’. Want of zĳ er nu met vol-
doening of met schaamte op terugkeken, 
allen bezaten de ‘expérience impérial’ 
met het bĳbehorend ‘capital impérial’, be-
staande uit een netwerk en een expertise 
die zĳ in de geannexeerde departementen 

hadden opgebouwd. Hiervan maakten zĳ 
na 1814 niet alleen gebruik om hun eigen 
carrière te bevorderen, maar ook om bĳ te 
dragen aan het publieke debat. Aangezien 
de korte duur van Napoleons Europese 
heerschappĳ en de geïmproviseerde wĳze 
waarop deze vorm had gekregen de tot-
standkoming van een vastomlĳnde ‘impe-
riale’ ideologie verhinderden, konden de 
Impériaux hiervan na 1814 een gekuiste en 
liberaal-getinte versie uitdragen, waarin 
de trots doorklonk over het door hen als 
bestuurders in den vreemde verrichte her-
vormingswerk.

Lignereux heeft het zich in zĳn boek 
niet gemakkelĳk gemaakt. Hĳ geeft blĳk 
van een brede belezenheid en van een 
groot doorzettingsvermogen bĳ het sa-
menstellen van een omvangrĳke proso-
pografische database en de nauwgezette 
analyse van de brieven en egodocumen-
ten van de betrokkenen. De meeste in-
druk maakt de auteur echter door de vra-
gen die hĳ durft te stellen, waarbĳ hĳ 
zichzelf geen grenzen oplegt. Die grenzen 
worden echter wel gesteld door het ont-
breken van bronnen. Vooral in het derde 
gedeelte van zĳn boek hebben Lignereux’ 
stoutmoedige, het tĳdvak overschrĳden-
de beweringen soms een te schrale onder-
bouwing. Dit geldt zeker voor zĳn conclu-
sie dat de Impériaux ‘une place cruciale’ 
innemen in de ‘généalogie de la relation 
coloniale’.

Jos Gabriëls, Huygens Instituut voor Ne-
derlandse Geschiedenis




