
Opsporingsbevel tegen 
Frederic Kumsius

Door Ruud Verberne  FRPSL (© juni 2021)



1813
Opsporings-
bevel met 
compleet 
signalement

Franse 

bezetting



Service de la 
Gendarmerie 
Imperiale - par 
intermediaire 
du Brigade de 
Gueldre:

Van Lt. 
Dumesnil 
(commandant 
Eindhoven) 
aan zijn 
collega Moreau
te Helmond.



Gezocht:
Frederic Kumsius



Gezocht:
Frederic Kumsius



Wie was Frederic Kumsius?

• Geboren 1767 te Gouda

• 26/1/1795: lid Provisionele Representanten van het Volk van Holland

• Van 28/1/1795 tot 4/3/1795: lid Raad van State namens Holland

• Van 22/3/1796 tot 16 /7/1799: gecommitteerde van de Generaliteitsrekenkamer

• Van 16/7/1799 tot 15/3/1802: President van de Commissarissen van de Nationale Rekening



Wie was Frederic Kumsius?

• Van 16 februari 1802 tot 1 juli 1809: lid van de Nationale Rekenkamer voor het 
Departementaal Bestuur van Holland. Hij werd in deze periode 3x herbenoemd

• Van 26 juni 1809 tot 31 december 1811: lid van het Hof van Rekeningen van het 
Koninkrijk Holland (vervangt de Nationale Rekenkamer, KB 26/3/1809 no. 4)

Dit Hof bestond uit diverse kamers. 



Wie was Frederic Kumsius?

• Laatstelijk, in 1812/1813: Percepteur Principal der Verenigde Regten in het Departement van de Zuiderzee

• dat besloeg ongeveer het gebied van Noord-Holland en Utrecht. 

De Verenigde Rechten waren een conglomeraat van belastingen en rechten die door de Administratie der 
Verenigde Rechten, de zgn. "Régie des Droits Réunis", werden geïnd. 

Hiertoe behoorden onder andere:

a) Rechten op wijn, bier en sterke dranken en op het vervoer ervan. 

De heffing daarvan geschiedde in plaatsen met meer dan 2000 inwoners, waaronder Arnhem, Wageningen, 
Harderwijk, Zutphen, Doesburg, Tiel en Nijkerk.

b) Rechten op de aanmaak van speelkaarten. 

De belasting op de speelkaarten bestond uit een goudopdruk op een of meer kaarten van een spel. Het papier met 
deze goudopdruk verstrekte de Administratie.                                                  

Volgens het Keizerlijk Decreet van 21 oktober 1811 mochten vanaf 1 juli 1812 geen andere kaarten meer gedrukt 
en verkocht worden.



Wie was Frederic Kumsius?

c) Een belasting op voertuigen die diensten onderhielden tussen verschillende plaatsen en op voertuigen die 
afzonderlijk verhuurd werden

d) Het tabaksmonopolie

e) Gemeentelijke octrooien

f) Een belasting op het zout, die met ingang van 1 januari 1812 in samenwerking met de douane werd geheven.

g) Rechten op de binnenlandse scheepvaart ("octrois de navigations"). 

Door het Keizerlijk Decreet van 21 oktober 1811 werden met ingang van 1 januari 1812 "tous droits de péage, toutes 
impositions ou rétributions, sous quelques dénominations qu'ils soient établis ou perçus" afgeschaft. Hiervoor in de 
plaats kwamen 13 kantoren langs de Rijn, de Waal en de IJssel waar men rechten op de binnenlandse scheepvaart 
moest betalen.

h) Rechten en toezicht op de aanmaak, verspreiding en verkoop van salpeter volgens het Keizerlijk Decreet van 16 
maart 1813.

Verenigde Regten, vervolg

Droits Réunis, suite



Wie was Frederic Kumsius?

• Kumsius heeft zich altijd bezig gehouden met financieel toezicht, inspectie en 
controle. Hij maakte deel uit van de hogere klasse en het hoge gezag.

• Hij bekleedde zijn functies namens het Departementaal Bestuur van Holland, was       
gepositioneerd tussen de Nationale Regering en de lokale besturen in.

• Verdwijnt in 1813 compleet uit beeld, behoudens het getoonde opsporingsbevel. 
Er zijn geen nadere bronnen teruggevonden over zijn verdere leven.



Frederic Kumsius: een verhaal met een


